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Előszó a II. kiadáshoz. 

A Gyógyszerészi Gyakonlat Kézikönyve (Manna!e Pharm•rneuticnm) 
DI". Vondra:sek) L. kiadás1ána1k m·e.gje]enés.e ó:ta ·a-z orv;o.stud:omány a 'kémiai 
és techno1ógiai ismeretek haladás.a a gyógyszenkészítmény.ek e1őállíitási tieeh
nikájában oly .gyöker€s változásokat eredményezett, hogy &L'ek f1gyelembe
vétele e műn€ik nem-csak ki'bővíté.sét, hanem a modern 'haladás vivmiányaina·k 
m·egfelelő gyö1keres, ·krirtikai átdoI.g-0z<ását is s2'1iiikségoosé tette. 

A kibő"1ült any,.,g földolgomsánál - az I. •kiadás beoszbIBána.k f1gye· 
lembevétele mellett - az a:z. elv érvényesült~ .hogy mind~n készítménytipus
nál a fo,g:almaik precíz definieiója u:tán teljes megvfl;ágítást nyer-jenek: egy
'1."észt ,..; elOOllítás technikája, m~srészt az össze.s kémiai vonatkozások -
mindkét iránylban az davu1t módszerek leihető klküsoobölésével s a tudomá
nycis .ihaladás mai nivójának me!l1f<>1'elő módosításokikal. Ez az átdolgozás 
természetesen a világirodalom adatainak lehető f.j,gyelemibevételét t<>tte sziik
ség-essé, elsősonhan a modiern gyógys~rk1önyve1két, ú.gy hogy a Il-11k kiad,áis 
.kiifejez;etten internaeiionális vonatikQzású és 1artal,Il1TÚ. 

IA'Z óriási anyag ú1gyszólv,án kiha-gy,ás-01k nélklüli felölel.ése úgy vált~ 
lehetővé, 1hogy az is·métlésekike1 járó alfabetikus sorrend IDellőzésével, épen 
úgy. mint az I. kia:dáisn-ál, .az 13!n·alog készítmény·ek-e.t tör~s.c_wpoir·ibokfba fog
lalva, ren-dJkivü·l so'k ily ké._~,zítrnénynél az azonos készítésmód m.ell.ett csupán 
a nérv fölemllitése vált s~ükségessé. 

1E rendszeres· csoportosí,f.ás 1két főelY alapján történt: az első a készítés .... 
mód és a késútményeknek külső állománya, a máso·dik azok alika:lmaztatása 
és hatás1a.. E ;két elv figy·eJe,mbevétele - némileg didatkti~.ai célo1k.at is szol
gálva -· a iklövetJrező főTéswkre va1ó b.eosz.tást eredmény1ezte. 

I.. <Gyógyszerkészítmények. II. KoZ!lile!hka, III Te"hnikl>i kés,zítmények. 
IV, Tápkészíimények. 

T. A ri'yógysMTké.s·zítmé.ny1etknél, a nyers d1óg-01k és azotk hatóanyagai
nanr s·tb .. , fölsor-o1.áaa után, a legegyszerűibb készíiésmódtól fokozat.osan a 
kompHkáHabb felé halad a csoportosítási SOII'end: a folyadékok után a ke· 
nőoos'Z·erű, i'lle·tve mirnemű 1készítmények, azután a pot'Olk éB kristái1yosi1-01tt 
aónemű gyógyszerek, végüI az adagolt illetve for•má@tt 1készitmények elő
állításmódja van .iBme~tetve, hefeje~ésül pedig a komplilkáktablb vegyi mun
k.fvlatok :igénybevételével előáUíl:-Ott gyógys•zervegyületek vannak táx.gyalva .. 
Minden egyes főc.soportna;k és a~ok aloooportjarnak előiratsorozat.ait,általá
nos rékiz előzi meg, mely az alap,fogaJmak ,precíz derfiniá1iá.sa után -rés:.zi]e-tesen 
tár.gya.lja ·az elöállításlhoz siJükség-es \kémiai, •technológiai és egyélb ,tudniva
lókat. A ,gyógyszerü~emi rés2'ben természetesen a smkség<>S gé!>"k és azok 
a1kalma-zásának ismeTtetése is fiigyelemibe· van véve. 

IA gyógys·zieclrés1zitményekre vonatlkoz,ó rész az :ivóvíz és· fo·ntosa:bh 
táipanyagok vizsgá1wti módszereinek ismertetésével egyes. váladékcrk dia,g
nos~ti'kai vimgálatána,k és az ahhoz szü·filségas ikémsze~eknek i·Sm:er.terl:áséviel 
zárul 

IL. A gyógysz·erikészítményeikhez &01;3Jko,:znaJk a test. ápol1ásáia von.at
kozó tudnivalók és ezek tál'gyalása után a kozmet11kai készítmények alap
anyagai.na;k és a~ előállitásl m·ódo.k :krémiai tiech.no]ógiájánailr is1mertetk.se .éB 
végrüJl egyes 1kés.zítményék ·a1ka.lmaztat,fusának soTrendjébe·n a kimerítő e1ő
h'B.tg-yűjtoolooyek. 

III. A tápszer<>krn és a táplál1kozásra vonaVkow legfontosablb tudniva
lók rpreciz iism.ertetése után, -a harmadikr1ész ~a cmQderm. táPkié1szíitménryeklkel Ls 
bejia;tóan fogla~kozik s egyes murnkálruti módsrernket sokirányiban .,gyszerű-



VI 

sítve és általánosítva i,gyekszik egy~s :készítmények előáJWását komp!Lkál
tabh g-ép'be-rendezésiek nélkül i..<; Ieih,etővé tenni 

1V. A technikai készítményekre vonatrkozó ~rész a 1kérniai tkisipar eddig 
rendsze1t.elenül ,é..q .elszórtan tií.r.gya]t kés;'lífményeit. rendelt.etOOüknek, a:Jaip
any.agu!kna'k_ és ·előálJíf!ásuknak ~megfelelő rendszerbe foglalva ez új és racio
n,ális lheoszf.á..;; keretében a kémiai Yonat.kozás.okat i"'i figyelembe veszL -
A cs-0.porto-kat .bpve-z.et.ő általá11os 1·é-<;z-ck a n::Hryobbszabású gyári készítési 
n1ód technológiájára is Ie·h-etőle.g •kitPTjP-.z:k.erln-e-k 8 az előállítási módokat 
kritikai alapon f-á1~gya1va, minden -g:yakorlati kérdés1e preci.z. f-e.lvil;á.gosítást 
igyek~zneik nyújtani. 

E mű ~rnegÍTásánál a világirodalomnak Ú1gysz,ólván össze"' adatai fel 
J.évén haszn~lva az össz.es f-orrásm1inkák fö1.soroirisa túlmen.ne a rende1ke
'ésünkre álló tmieddem keretein 

A IL ,ki.lldás me,g-írá1Sánál. mint enilítef.fük, az I. ki.adás anya·ga é~;; bp,
os~f.ása ~zol,iráJt alapul B az átdüJg.oz,ás és 1kibővíté,„ n1un'k.ájáná1 a le,gJelen
tékenyp,bb részt: 

WeichhP.:rz ~József V'eg-v1P.R-7lmérnök. n1int f~I'l"'.SZ-Pt·z;Ő végezte. Ö a ,„Zf'rzője 
a .gyÓ!!YSZ.er'k-é.szlt.mén:vek \TIII„ Veeyiilpfp,lc x„ 'Tfrp.-izerek és váladékok 
vi,zs·.e"·álata a tee'hnikai késr.ítrnényeik. \Tf_ 1\fező1gBzda.sági é„-i növ~nyvédelmi 
ké,.;;;zífm.é:nv·erk. a t:'l.olré,-;zít.m-ények r. T~1nl~.lko·-:.ás é,-i me.<.:.feI.séges tiipszererk e. 
f.e-j,e·z-eteinf.k. Ö ·szoJ.e:áltaitta a vegyü1'etr.k fi7,ikai <lllandói.r-a s a dr6g-ok, va
lRmint a ,filiil1önl·e.g-ességE;k hatóanyagaiTa vonatrkO'?.Ó adatokat, az újonnan 
f.ö1vP:ft t.áblázatolra:t s átdolgozta a lii-q110Tf»Q;, Mixtnrae és a -ik-ozme.tilka 
fi ltaláno~ ;bev-ezető részét, adatokat .<:;·zol•g:fi Jtn:tott a·z P·gés:r, műh:öz, vég-ül 
nPdi,g- áll-a.ndóa~~ vég-ez.te az egész: műnf'fk kritikai fel'i_ilbirá1,ását és 1·evlzió
ját .. A·r. áltAla ÍTt része·k lqajfójog-i1ag· kf:~.iinJnll,k te'kin--1Aíidők. 

. Sc~rf)it~r Sy~Ja 
1 

·f!:Y_f.gysz.eréry;z. öná 11 ó fe l·fnr;·fi,;8al írta. me~g· a PihJ:.l Rf'~ e. 
feJ 1eiet .a.Jf-alano_s, r·e,c;;:;;o;e.t, o a SZCT7.n:Jce a·z Am1n11llaza.-;. Dra2sTroz;3s, t-ovaibb·::t a 
Tahle.tt.ázáS cimű feiez,ef.ekn 1P1k. fő.Je12" :iz áJ.ta18nos ré.o;:-zeknél :JZ irodal-omhan 
edd"i·.e: nem 'k!özölt ·arl:Jt;okat ·is isrnBrte:tve. Az ált-a·la írt részerk sajtójogi[Rg 
kézirat.nalk cle,kintendők: 

Bayei- Anla.J -,gyó,1tvi"·z.e1~f',o;:z a ColJempla"'tra cj-nrii fcdez:e.t me.gí1;,-li~ánál 
volt •S-'7i-ÍV~ ,.:;;,e,g:édke:r,nL ri~iba l1aio~ V{'1g'yP . .;;;z-rné1nök a THpHnya0g-01k P.,s viáladé
kó:k viZ.S1.Erá1ata ci,mű fej·ezet anv.!1.r.-át ~g·yü:i.tött·P i)s,szP. Janif1".árl-Y Ivá.n ·cy6g-y
S'i'JP;Ié.-iz, pyrof.echn-ik'ai f!:Yilr·+11laidnno.s a f'·7~rzője a PYT-Off':<'-hni1ka ci.mű f:eje
r,elnek. 1ne~v-et teJj.p.qen finálló alRnon '· álfaJ.a kivétel· n.<J:kiil ·kiin&bé'Jt elő
ír<'t.tofkka.l d-Og.o..,,otf. ki.. ~JoaJ1óvit1;;; S:lndor .Q'.YÓ.e'Yt::7.if'ré,-i"z; a Kot,sz.e·J"'Pjk cj·mű fe
iE>.ZPt.e.t re'videálti.a .• , Karlov,1.:zf.rv G·eyza ·f'ie''.V&"<:; ·r~zletkér<lé„'l"ek · rneg-b.es·zélé"'énBl 
volt -sr.ivf':s serg-é<lk€7A1d, l\'rftfr-av Gu!';zf:lv ·é,s Molnár Sftndor -,e.gyes .adatokat 

,".7.0l2'áltattak. - A· r.omfin né'pi.P,._ uv6gy.sz~I'Plnev·ez,é,'l:ek ·J,fi,_g·na.gy.o.hb része 
G-a.jZá!!"Ó J?óbP.rt K·ól07o.~v':lrott '19'214-.l-Jen n1Prr:ie1ent· m11nk.ájii:hól van ·átvéve. 

Kiitelr.s.s-é?Pm v-P.f.?'iil kiös·r·Ön..Pfet: :n1ond11ni MafoJesY J\'f~kl/is d:r. e1gypfe,mi. 
tani-ír 11Tna·k .. aki a Bnclf!Pf'·"ti Errv-P1-Pn1i ·Gvógy1Sli':0rt~ír k-Onyvf.árát, .elöirat
a·vfijterné.nvét l'l nz ellenőrző n111nkálFito:krhoz. fl'J; ínf,éz;et · lah0tató1~h1máf. n 
1-e~na.2;)-"0ibb eJőz.éken:V-s:égge:] renil-elkezé~en1r-e boP,sátotta · 

Dr: Vmulra•ek József. 
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ELSŐ RÉSZ. 
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V. Kéms::erek és r;egyvizsgálati 
mód.sze1·ek 

VI 
VII 

Gyógyszerek alkalmazása. 
Gyógyszerészi és orvosi műszar;ak 
és elnevezések 

szakasz .. 

Drógok. 
A_ Drógok töbln1j i1 e 11övé11j i, e.lvétYe ásYán:y i, E'g;y 11éhány esetben ál

lati credetü kereskede1111i nyersanyagok. 
Eg·~res llÖYények g~··iin1ölcsét, Yirág;ját, ]e\elét, g~Oke1ét és n1cis iészeit 

óstégi idők óta használ.iák g-yógysze1 ül és eg~ éb célokra i.:-;. E szakaszbau 
nen1csak az or\'oslási, han(~n1 az ipari és házi célokat szolgá1ú növényeket 
is fp}soroljuk. FJiöiJh a növé1ryPk te1n1esztésére, a nöYény1·észek begyűjtésél'e~ 
sr.árítá8Úl'a, fölaprózására, oi-;ztú1yozásál'a és csornagolására Yonatkozó áli:a
Júuos tudnivalókra, azuláu a g-;..· ógyítási, ipari és házi eélokra használt 
növény e k és n ö ,. én y l' ész f' k ható- és értékPs any·agail1ak és alkalrnaz
tatásúnak rész}( tf's isnH•rtetésé1e ter.ieszke<liink ki s Yégiil azok egy:-;zerií 
kt·\'(·1·ékti1, a Spt>CiPsPket tá1gyaljuk. 

J)rúgnövények és terinesztésük„ ":\z iJ)Hli és g·;\-ógy11i;,·é11yE'k uugy lésze 
,·ndon is t<'re111, tg·y kisebb csovo1tjuk kerti. YagY n1PzÖgazdasági. te11nék 

v·adontern1l) gyógynövények és betelepítésÜk„ _.\ v·calontt•1·111ö diógnÖ,·é-
11:-- t·k közi.il .. azokknl ér(l<-·111cs hchatóbban foglalkozni, 1u11f·b·( k kisPhh te1iile
llll Hagy ton1eghen fol'dnh1ak t lö, 111int a BPllado111111„ ( hau101nillu avag\=· 
pa1·!ugtl'J iilt'Ít kt>11 köH11yt·11 lH tPlPpithetők s önrnciguktúl tÜJIH'grseu ~lszapl)·-
1 odntik úg·y· hog;y Yeli.ik a köunYÜ irYii.it{•:-;pn ki\·iil nic'is lt•1•1Hlő 1111:-cs. 

, !·~ i d éí 11! 1 11 i i t t l ül P t <.> ·k, ti~ztások, n'::írkos, !Jn1Jtn,..;zo:-; pailagok be--
1t ]( p1tcst'l't alkallli~1s nz: _:\eonitn111, Bc>llado11l!i.l és HPl1Ph1J1 us: (' háron1 á1-
u~-1.1~ lJt h t kn. YÚgasokhn. i.oYáhbú a Hvos( \·cnnus, SH11il1ueus .. Stra1uoninn1 
(;S "\ ... a](-Jinua .. (Z utolJbiuk 1isztások1a. · , 

.r~ ~t 1o11o111 ok te i·ii l ('te k, pusziúk ht>tt>lt pítésé1e alkahna~ az .:\1-
kanna es a I?adix Sapo11<lliHl; hung·aric-n-1 szol,2,·últatú G-~·psophila pa11i·-
4: 11la1 u 

\l (J e s ti 1 <l s. :tliH·.,.;011.:.. \ í;i;;.illúsn 1t riil< 1< kPll, ll~ Íl kos ÚJ kuk n1euté11 jól 
lll!). t-szik <1z .\e{JJ 11:-: cnli1111t1s. a .\ll u;-.. i~nilH's ti ifo!iata <~,.; 11hnlllllll~ fra11g11la. 
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Vas u ti töltés eke n, lejtős, dombos területeken hamar elszaporod
nak az Absinthium, A.rtemisia, Hyssopus, Lavendula Pyrethrum, Salvia, Ur
tica, Verbascum, stb„ Ez utóbbiak legnagyobbrészt elsőrangú méz elő n Ö·· 
vények is .. 

A betelepítéshez magYak és részletesebb utasítások beszerezhetők a 
Földmívelésügyi Minisztérium Gyógy- és Iparnövényi Irodája utján. 

Termesztett gyógynövények. Kerti kultúra utján megfelelő talajon és 
okszerű megműveléssel, hatóanyagaik csökkenése nélkül, sőt többnyire ezek 
fokozásával termelhetők az összes gyógynövények. Ugy ezek, mint az ipari, 
gazdasági növények termesztésénél elsősorban a talaj minőségét kell figye
lembe vennünk. Erre nézve a gyógynövényeknél főszabály, hogy azokat 
ugyanolyan minőségű tala.ion termeljük, amilyenben vadon legdúsabban 
tenyésznek. A betelepítésre alkalmas gyógynövényeknél az előbb fölsorolt 
talajminőségek tehát a kerti kultúránál is figyelembe veendők, 

Talajigény. A gyógy- és ipari növények nagy részének különösebb 
talajigénye nincs. lgy pl. az Absinthium, Agrimonia, Angelica, Anis, Anthe-· 
mis nobilis, Calendula, Carduus benedictus, Herniaria, Hyssopus, Lavendula, 
Levisticum, Pyrethrum, Ruta, Salvia, Urtica, Verbascum stb. anyanövényei
nek különösebb talajigénye nincs. Táplálékdús talajt igényelnek ellenben pl 
a következők: Aconit, Althaea, Belladonna, Carthamus, Carvun1, Chenopo
dium, Coriandrum, Crocus, Digitalis, Dracunculus, Foeniculum, ·Gentiana, 
Hyoscyamus, Linum, '.M::ajorana, Malva, J\ielissa, Mentha, Papaver, Rheum, 
Ricinus, Sinapis, 1Stramonium, Thymus stb,. Az ezeknél szükséges talajminő
ség megmunkálását a felsorolt címeknél a részletes rész ismerteti. 

Trágyázás, talajművelés . .l\. talaj trágyázására legalkaln1a
sabb a telev-ényképző is t á 11 ó t rág :la, főleg a több aratást adó évelő nö
vényeknél (mentha-félék stb), Ebből erős trágyázásnál egy kat. holdra cca. 
250-.30:0 q szükséges, kevésbbé trágyaképes növényeknél e inennyiség fele vagy 
harmada. A n1esterséges trágyák igen jó tápanyagok, de a talaj fizikai tulaj
donságait nen1 javítják„ Szuperfoszfátot a vetés előtt egyenletesen elszórva 
és beboronálva kat holdanként 150-2-00 kg -ként kell alkalmazni az istálló
trágya mindenkori foszforhiányának pótlására. Istállótrágya hiányában 
nitrogént r ágy á k a t, ch i 1isa1 é t romot k. holdanként 3-0-80 kg,-ot, 
\ragy lassúbb hatású kénsavas a1nn1oniákot 50~lürü kg.-ként alkal
mazhatunk, főleg évelők alá Homok és tőzeges talajokon e n1esterséges trá
gyák sokszor csak úgy érvényesülnek, ha kálitrágyát (4-0%-os) kat. holdan
ként 6()-(100 kg,-ot is alkalmazunk; Gyógynövényeknél a talajt lehetőleg 
kétsze1, ősszel és tavasszal kell megművelni, hogy az po1hanyós, rögmentes 
és gyo1nmentes legyen. Vetés előtt és után ajánlatos fogasolni, majd ,1'le11ge·· 
relni, a növények fejlődése k-özben pedig rendszeres kapálást és gyoml<ilást 
kell alkalmazni 

Vetés, ültetés. ~i\.z egyéves és kété"\· es növények szapoI ítása kizáró.J ag 
111agvetés utján történik, az évelőké palántázással magról éH tőelosztás utjá:ri. 
hasonlókép a cserjék és fáké is. A részletes táblázat a kultivált kétéves nö
vényeket K, az évelőket É betűvel jelzi, az egyévesek nincsenek n1egjelölve. 

A magvetés könnyen csirázó növényeknél: inustárfélék, koriandruru 
stb. má1ciusban-áprilisban, a fagy iránt érzékeny 1naj0Iána, ricinus stb.-nél 
április végén, május elején történik, nehezen csirázóknál korán tavasszal. 
Erre nézve a megbízható helyről beszerzett 1nagvak cso1nagoló burkolatán 
rendszerint pontos utasítás van. Kétéves növények vetése június-július hó
napokban történik. Hyoscyamust, kön1énJ-·t 111árcius-áprilisban ajánlatos 
vetni, hogy te1·mést n1ár a következő évben kapjunk. A inagvakat megfelelő 
sortáv o 1 s ágra szabad vetni, a növény térszükségleté11e.k megfelelően 
ritkítva, amire nézve a kultivált növények táblázata is tájékoztatást nyujt.: 
A finom, apró 111agvakat fűrészpor1al, homokkal szokás keverni, hogy a túl
sűrű vetést elkerüljük. Sorvetésen kíYiil (pl. -n1ustá1) fészekbe vetés 
(ricinus) is előfordul. 

Sor vetés lltán a n1agvakat igen kis 1éteg po1hanyós földdel vagy 
homokkal borítjuk 

!Szóró vetés palántanevelésnél tö1 ténik 120Xl50 cnL n1é1etű szahatl-
földi vagy 1nelegágyba. Az ágyakat naponta pern1etezzük, Yagv öntözzük ~ 
a kikelt palántákat gyomtól n1eg-n1egtisztogatva neveljük„ „ 

Melegágy és palánták nevelése, A melegágy a szabadföldbe mélyesz·· 
tett 60-80 cn1 .. magas, 120X150 cn1. te1 ületű lótrágya1·étegre, ennek híján 
sza1vasn1a1hat1ágyából és iothadó falevelekből készült keverékre rétegezett 
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J<erti föld. mely fölé melegágykeiet és üvegezett ablakfedél van elhelyezve. 
A melegágyba „ a hideg (fagy) iránt érzékeny vagy lassúnövésű, nehezen csi
iázó magvakat vetjük jó porhanyós földbe. A melegágyi palántákat gondo
san öntözzük s ha túlsürüek, megritkítjuk és ha túlerős a napfény, az üveg-
tető beborításával árnyékoljuk , 

Vetőmagvak csir,aképessége. A vetőmagvak csi1aképességüket 2----3 év
nél tovább n·em igen tartják meg. A Gentiana csak %--tl, a Helleborus 1-2, 
Papaver l----i2, Rosa 1-2:, Veratrum 1----fJ évig csiraképes„ A magvaknak á.tlag 
„csak 75%-a csiraképes, az Angelica '5()----00, Absinthium 40---t50, Chenopod1uD?-, 
Lavendula, Pyrethrum, Thymus, V aleriana, Veratrum, Verbascum magvai
nak csak 50---00%-a csirázik ki. 

Dugványozás. Dugványokat az anyanövényről rendesen 5-6 ,cm. hosz
szúságban, mindenkor közvetlen valamely levél alatt vágunk le .es tavasz
szal melegágyban, nyáron (késő őszig) hidegágyban, t~szta folyami. homok~a 
vagy homokos földbe 4-<8 cm. távolságba, 1 cm, mely~e d~ggatJuk, maJd 
8-12 napig zárt helyiségben erős napsugarak ellen bec;,r~_ye~olva n~ponta 
szükség szerint permetezzük s végül fokozatos,an leyegohoz es napfenyh,ez 
.szoktatjuk, Meggyökeresedésük tavasszal 2---;3 het, nya;r:?n 8~10 nap ,alatt a).l 
be Két-három hét mulva a gyökeres dugvanyokat krnltetJuk. A fasdugva
llJ:okat 25-{U} cm. hosszúra kell metszeni,_, 15'~(} e~. tá::'"~~ságra olyan mé
lven bedugni a szabad földbe, hogy 1-2 rugyuk a fold folott legyen,, 

„ ,Tőosztás s a 1 az évelő növényeket szaporítjuk. Kora tavasszal vagy 
ősszel egy tövet annyi gyökeresen maradó részre osztunk, ahányra könnyen 
szétszedhető. A mentaféléken kívül a Calamus gyöktörzse, a Crocus fiók
hagymái (júl-aug) oszthatók szét. 

Palánták, d ugv ányo k ki ül te tés e. Az évelő palánták és dug
ványok kiültetését a melegágyból állandó helyükre legjobb tavasszal vagy 
ősszel eszközölni, de lehet nyáron is megfelelő öntözés mellett, illetve lehe
tőleg eső után, vagy borús időben„ A nagyobb termelőhelyekről .. is beszerez; 
hető kifejlett palánták gyökeres dugványok, vagy szétosztott tov~k hosszu 
gyökereit éles késsel iekurtítjuk é~. azo]rat, megfe~_el? sortávolságra z~in?r 
mellett ültetjük. Fődolog,. hogy az u)tetesn~l '!- gr,o)rnrze.t egy,ene~en, srman 
kerüljön az ültetőfával szurt lyukba es a gyoker fole a fold .elel!"!!"e le_Iegy~n 
nyomkodva. A palántákat állandóan ,nedvesei: kell tart~n1,,·_k1ulte~es utan 
egyenként jól megöntözni, s a~ ö~tözest, naprol-napra szukseg szerint foly
tatni, Az esetleg elpusztult palantakat potolJuk 

Terméshozam. A termesztésnél várható hozam kalkulálásánál figye
len1be kell vennünk, hogy egyévi, kétévi vagy évelő-e a termesztett növény„ 
~i\. két.éviek ugyanis és az évelők csak a második évben hoznak n~gyob b 
hasznot A kultivált növények túloldalt közölt táblázatában e három Jelleget 
az egyes növényeknél feltüntetjük. 

'A nálunk eddigelé általánosabban és eredményesebben termesztett 
drógnövényekre vonatkozólag a közöltek alapján legfontosabb tudnivalókat 
a következő táblázat I-VIU rovatában közöljük 

iA táblázat I. rovatában a szaporítás, vetés, ültetés idejének hónapja 
Yan i ómai számokkal jelezve„ 

A II rovat a szaporítás módját mutatja. d = dugv.ányozás, m =mag
vetés, t = tőosztás, mt = magvetés és tőosztás, md =magvetés és dugványo
zás, mdt = magvetés, dugványozás és tőosztás„ 

rA III rovat a növény térfogatszükségletét mutatja, azaz centiméterek
ben a sortávols.ágokat -, vagy tőtávolságot X jelzéssel 

'A IV. rovat az egy katasztrális holdra szükséges vetőmagmennyiséget 
kg,-ban. 

Az V. rnvat, hogy az egy katasztrális holdra hány ezer palánta (gumó, 
szirom, hagyma, csemete) szükséges. 

A VI. rovat az egy katasztrális holdon várható terméshozamot méter· 
mázsákban. 

A VII. rnvat mutatja, hogy hány rész (kg,) nyersanyagból kapunk 1 
rész szár az árut„ 

'A VIII. rovat a növényrész!. C = cortex (kéreg), FI = flos (virág), 
F = Folia (levél), Fr = Fructus (maggyümölcs), H =herba (leveles szár), 
S= semen (mag), A dróg neve után az É betű évelő, a K kétévi növényt je
lent, az egyévi növények neve után nincs betűjelzés A táblázatban a drógok 
(növényrészek) kereskedelmi neveit használjuk„ 
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11 

1 

I 1 11 Ili 
1 . 

1 
Anisum Ili m 20-30 
Absinthium É 1 1 60x60 
Aconitun; É. Vl/IX ml 40-50 
Acorus E. - 1 40-50 
Agrimonia É i lll/VI ml 40-50 
Althaea É 1 Vl/III ml 

1 

40-50 
]- 1 40-50 

-- -
.A.ngelica K , Vl/Vll m -
Belladonna E Vl/IX ml 60; 60 

- - 50-60 
Calend~la ' IlllIV m ·-
Carthamus i lll-IV m 40-50 

- - -
Carvu~ K !II/Vl m 35-40 
Chamomilla K Vl/Vlll ml 20-30 
Chenopodium lll/IV m 30-35 
Carduus benedictus Jll/IV m 50-60 
Coriandrum Ill!IV m 30-40 
Crocus É. Vll/VIII 1 15-20 
Digitalis K 111'1V m 30 ·;30 
Dracunculus É Ili 1 50 60 
Foeniculum K Jll/Vl m 30-50 
Foenum graecum !II/IV m 25-30 
Frangula lll/VI m 60. 60 
Gentiana E Ill!VI ml 40 ;;50 
Helleborus E !II/VI ml 30;.30 
Herniaria E. IIl/VI ml 25-30 
Hyoscyamus K Ill/VI m 30-40 

- - -
Hyssop~s É Ilf!IX m 40-50 
lnula. E Ili! IX ml 60" 611 
lris E. Ill!IX ml 40: 50 
Lavandula É IlltlX ml 50;: 50 
Levisticum É Vl/Ill ml 60 60 
Linum !lli!V m 30-35 
Liquiritia É 111/IX ml 50 60 
Major a na ULIV m 15-20 
Malve arborea K VI/VII m 40-60 
Marrubium É IIL IX m 40-50 
Melissa E Vl/111 mid 40-50 

- - -
Menth.a crisp et pip É IIIIX mid 40-50 
Majorana lllt!V m 15-20 
Papa ver lII m 35-40 
Pyrethrum É Vl/VII m 25 30 
Rheum É Vlilll ml 80 ;: 80 
Ricinul? IIIIIV m 80: 100 
Rosa E Ill/JX md 60, 100 
Rula É. Jll/IX ml 40-50 
Sa\via É. 

l 
IWX ml 50 50 

Sambucu)'; É X;Ill md lm. 
Saponaria B Ill/IX ml 60 70 
Sinapis alba lll 'JV m 30 45 

nigra 1 !ll1!V m 30 .. 45 
Stra~onh.~m Jlli!V m 40-50 
Thymus E. IV1Vl m 20:: 25 
I rifolium É. 111/IX t 40 50 
Valeriana É Ill!IX ml 25 ;:30 
Veratrum É, 

1 
Jll lV ml 50 60 

Verbascum K llLVI m 50 60 

1 1 1 
1 lV 

' 
v 

1 i 1 

1 

1 ' 4-6 I -
' 3·03 1 20 i 

050 ! 30 ' 
-1 30 1 

0 251 30 
1 

005 30 

i 1 -

0351 
-
20 

005 40 1 -1 -
4-5 1 -
4-5 -
- -

4-5 -
0·20 75 

15-2 -
5-6 -
8-12 -

- 30 
0·05 75 
0·5 20 

3-4 -
6-8 -
3-4 20 
0·04 30 
0 90 60 
1-2 -
2-3 -
- -
0·25 -
0 35 20 
- 30 

0·25 25 
0 35 20 
4-5 -
0·35 20 
1-2 -
080 25 
0 25 -
025 30 
- -
- 30 

1-2 --
2-3 -
0'40 75 
0 1 12 
3-4 10 
05 12 
0·25 30 
O:J5 25 
1-2 8 
0·15 40 
5-6 -

! 4-5 -
1 2-3 -

0·5 25 
- 30 
0 25 75 
035 25 
0 60 --

1 VI Vll 
1 

5-6 -
8-10 5 
5-8 4 

10-12 5 
10-12 4 
5-7 3 

10-14 4 
0'5-8 5 

8-10 5 
6-8 7 
8-10 3-4 
2-3 7 
2-3 2 
4-5 -
6-8 -
4-5 7 
7-8 5 

10-12 4 
5-7 -
0-12 ? 
5-6 5 
6-8 

1 
5 

6-8 -
6-8 -
6-8 -
8-10 1 3 
5-8 1 :l 
6-8 1 2 
5-5 '/ 
4-5 -

10-12 4 
10-12 5-4 
10-15 5-l 
3-4 3 

10-12 5 
4-5 -

15-20 1 3 
6-8 8 
5-6 5 

10-12 1 4 
8-10 5 

15--20 1 4 
8-12 3-l 
6-8 8 
4-6 1 -
3-4 1 6 

12-15 4 
3-5 1 -
2-6 ' 5 
4-5 ' l 
6-10 ! 4-5 

? ! 5 
15-20 3 
6-8 ' -
4-6 -
6-8 g 
6-8 3 

15-20 5 
6-8 4-5 
8-10 4 
5-6 7-8 

Vili 

Fr 
H 
T 
R 
H 
E. 
FL 
R 
F 
R 
FI 
FI 
FI 
s. 
Fr. 
FI 
H 
H 
s. 
SI 
F. 
H 
s .. 
s .. 
-
R 
R 
H 
F 
s. 
H 
R. 
R. 
FL 
R 
s 
R 
H 
FI 
H 
F 
H 
F 
H 
s. 
FI 
R 
s. 
Fl 
Fl 
F. 
FI 

' R 
s 
s 
F 
H 
F 
R 
R 
FI 

1 

1 
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Nagyban való földolgozásra és expol't utján való értékesítésre is alkal
niasak: Chamomilla mellett: az Absinthium, Althaea, Anisum, Belladonna, 
Carun1, Centaureum, Coriandrum, Foeniculum, Gentiana, Gypsophila, Hyos
cy·amus, Juniperus, Lichen, Lavendula, Majorana, Mentha, Papaver, Sam
bncus, Secale, Sina pis, Stxamonium, Tilia, ;rrifolium, U rtica, Valeriana. 

Drógnövények gyűjtése . .l\. drógnövények a termőhelyről vagy termelő
i elepről akkor gyűjtendők, an1ikor bennük a legtöbb hatóanyag van, még 
pedig: 

Levelek és füvek a növén:y virágzásakor, vagy valamivel előbb 
gyüjtendők, száraz időben, a harmat felszikkadása után .. A füveket tőben 
Yágjuk le sarlóval vagy esetleg kaszával. A fonnyadt leveleket, beteg szár-
1 észeket nyomban el kell távolítani„ A leveleket egyenként leszaggatjuk 
yag·y a levágott szárról lefosztjuk, ami otthon is történhetik A gyűjtő
helv-Iől zsákban elszállított nyers vagy szikkadt levelek a zsákban mihamar 
n1egfüllednek (begyulladnak), aminek következménye gyors megbarnulás és 
iueg1on1lás s ez okból 2---<3 óránként ki kell azokat a zsákból önteni s a leve
g·őn 111egfol'gatni.. 

V i r ág ok a t aznap gyűjtsünk, amikor fölnyilnak. Altalában a telje
sen kinyilt vi1ágokat gyűjtjük vagy levágva, vagy lecsipegetve. A virágok 
hegyűjtésé.nél virágszedő fésűket alkalmazhatunk ott, ahol nag~y mennyis~
geket kell begyűjteni pl. ChamomillanáL Fontos, hogy a gyűjtőfésü ne tépJe 
a virágot, hanen1 a virágfejeket levágja. Ilyen fésűt pl.. hosszúnyelű sze
neslapátból magunk is készíthetünk„ A leszedett virágokat vagJ.' sziromle
Yeleket lazán kosárba 1akjuk s a begyűjtés napján nlinél előbb szárítjuk, 
inert a n1egfülle<lt ,··irág n1egbaTnul s illatát veszti 

rre1 inések maO'·va k érésK01 szedendők, ki,, éve a kipe1gő magva
kat tC01iand1u1n) 's az Űmbelliferákat, inint Foeniculn111 stb., n1el~reket köz
Y('tlen érés előtt szedünk. 

G yöke1 Pk, g~yöktö_r zsek, g·u1nók 1endszel'int kora tavasszal, 
'ag·y késő ősszel sze<len<lők G:-,·űjtéHüknél a növény körül a talajt megfelelő 
túvolságbau rucglazítjuk s a g:yökereket úgy en1eljük ki, hogy lehetőleg 
llll'g' nP sérüljenek, aztán a rájuk tapadt földes részektől megtisztítjuk, meg
n1ossnk, a vastagabbakat 2-4 részre hasogatjuk mindjárt nyers állapotban, 
a vékonyabb gyökereket te1n1észetes állapotban hagyjuk, vagy 1'1}-115 cm„-e~ 
(ln1abok1a vag<laljuk, a há1nozottan használatosak1ól C!\.lthaea, Sapona1ia 
stb.) a parát, Yékonyhéjat késsel ]ekapargatjuk, 

K é i· g eke t kora tavasszal, virágzás és ]01nbfejlődéH előtt kell az 
i1g·akról és tö1zsek1ől lehán1ozni. 

Glűjtési idi)„ /'1. gyűjtés 111egfclelő idejét az eg)·es <llógoknál a 1észl~-
1t s 1 észben kiilön niegjelöljük. Ez egyébként az éghajlat és egyéb körülme· 
ll~ l'khez képest elég tág, 2--a heti határok között ingadozik„ 

Df'ógok szárítása, eltartása, csomagolása. „A. d1·ógnövények begyűjtö~t 
1 észPi .ielentékeny mennyiségü vizet tartalmaznak :-; víztartalmukat szárít.a~ 
utján Yonjuk el. _:'\.. szárítás köYetkezn1énye jelentékeny súlyveszteség, mely
lH ·k a1áu:va a fölijslt>ges szá1-, kocsány- stb. 1észektől megtisztított é8 szabály
~~ze1üe11 szárltot1. drógokuál igt>n különböző, Erre vonatkozólag az jsmert 
adatokat e chn Yégén táblázat n1utatja 

A drógok Hzárításához, hogyha n1egfelelő 8Zellős, tágas padlással 1en
dE· lkr:di11k, különleges bel'en<lezés nem szükséges .. Jól lefölclelt, kitapasztott, 
ii:-:ztára söpört padláson a szárítandó nyersanyagokat közvetlenül szét.szór
hatjuk. ~A szabadban, árnyékban vagy napon történő szárításnál azokat 
1ionyY á1 a, gy·ékénJTC széi. te1 egetjük. 

~ag:i,:obh üzen11e n1<>gfelelö nag:i.·· szellői; csűr, vagy alkal1nas <leszka
l;piilet alakítható szárítóvá, úgy, hogy polcokat szerelünk bele s ezekre sás-„ 
núd- 'agy· vesszöfonatú, lcgcélszerübbcn azonban ónozott <lTótfonattal áthú-· 
;-:ott tea 1 Jll. széles és 2 in. hosszú szárítókereteket helyezünk el 

::\le s 1 < 1 s ég e:-:..; sz á 1 í t. ó k b e i· e n cl e z é 8 e a szabad levegő11 
'nlo (t(~11nészetes) .szárításnál jobb e1edménveket ne1n 8Zolgáltat és• csakis 
Ílg')· leht>t .iövelh•lmező, hogy ha a rnü.szárítót ~zöldség- é8 gyümölcsfélék szárí
tú~ára és aszalúsúra is beren<lezzük éH fáradt gőz vagy levegővel való fűtés 
u1ellett e!'.'.ietleg 1nás ipari célokat szolgáló vakuun11nal is ellátjuk. Az ilJatos 
növényeket nrint l\Ientha pipeTita. sth .. gőzszárítóban egyáltalán nem cél
·~z1~r·il szárítani, n1ert illóolajtartalmnk íg·y .iPlentékenyebben csökkenik, mint 

..;1 te1·111észPtes f'ZÚiításnál 
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A mél'ges anyagokat tartalmazó növényrészeket, mint Aconitum, Bel
ladonna, Hyoscyamus, Stramonium, Veratrum stb. feltétlenül gondosan el
különítve szárítjuk. 

Leve 1 e k és füve k sz ár í t ás a. ~ levelek zöld színanyaga a chlo
rophyll hosszasabb szárításánál elbomlik, megbarnul, amit a napfény elő
segít s ezél't a leveleket lehetőleg gyorsan, szellős padláson, árnyékban szá· 
rítjuk, a nagy szájnyílású, könnyen száradó, dús chlorophyll tartalmúak ki
vételével (pl. Urtica). 'Dúlerős a szellőztetés ne Jegyen, mert hirtelen túlszá
rításnál a levelek törékennyé válnak s könnyen szétpor lanak. A leveleket 
tisztára söpört padláson, gyékényeken, ponyván vagy szárítórámákon 3-4-
újjnyi vastag rétegben teregetjük szét. Egy-két napi szárítás utá11 keretek
nél több keret tartalmát egyre rakjuk át, a padlóra teregetett leveleket 
pedig időnként átforgatva a száradás fokához mérten egyre vastagabb ré
tegbe s végül garmadába halmozzuk s így tartjuk el a csomagolásig„ '"'"4._ szá·· 
rítási idő tartama 4---() nap. Mocsári növények közömbös sejtnedvük folytán 
szép zöld színüket nehezebben vesztik el s így ha lassabban is, de szebben 
száríthatók. Száraz helyen termett növén·yek levelei könnyebben megbar11ul
nak, pl. mocsaras területen gyűjtött Arnika levele szép zöldre szárad, a 
száraz helyről szedetté pedig megbarnul. 

Illóolajtartalmú levelek, pl. Mentha crispa és piperita (fodormenta és 
b_orsmenta) leveleit műszárító mellőzésével, szabad levegőn, árnyékos helyen, 
szellős padláson szárítjuk 1---i2 cm. alacsony rétegbe szét.teregetve s a for
gatást mellőzve. Túlszárítás az illóolajtartalmat csökkenti. Hyoscya1nus él':i 
Stramonium levelek kis nlennyiségnél zsinórra fűzve száríthatók, nagyob h 
mennyiségben szellős padláson 3-4 újjnyira fölszórva forgatás nélki.i.1 is~ 
vastagabb, tenyérnyi rétegben pedig naponk_ént történő forgatással szárí
tandók. 

1A megfelelően szárított levelek száraz helyen io111latlanul eltarthatók, 
de száraz időben törékennyé száradnak. Ez esetben cson1agolás előtt félnapig 
a helyiség locsolásával előidézett páratelt levegőnek kitéve préselhetők zsá·· 
kokba, ládákba, bélelt léckeretekbe. Esetleg kockákká, bálokká is sajtollwtók, 
a túlnedvesség gondos elkerülésével. 

Virágok szárítás a. A virágok szárítása nagyobb gondot és körül
tekintést igényel. Főszabály, hogy a virágokat szár nélkül szedessük. 

rA pi r o s, k é k, a v a g y i b o 1 y a s z ín ű v i r á g o k a t napon 
szárítani nem szabad, nlcrt napfényen 111egfakulnak, sőt színüket Yesztik. 
Ilyenek pl. az Althaea, Calcatrippa, Cyanus, Malva sylv., Papa.ver rhoeados 
stb. virágok. Ezeket szellős, árnyékos helyen 1-2 újjnyi rétegbe szétte1·e
g·etve, sziron1leveleknél (pipacs, 1ózsa) az összetapadó szirn1okat gondosan. 
szétszedegetve, gyorsan szárítjuk„ Búzavirágot, szarkalábvirágot kenyérsütés 
után tálcán, tepsiben, kemencébe rakva is szépen lehet szárítani. 

1....L\. f eh é 1 virágok 1-2 újjnyi iétegbe széttel'egetYe legcélszerilbbC'u 
napon szárít.hatók. Pl. a Sambucus vi1·ága nap tüzének kitéYe 1 nap alatt 
szép világos színűre szárad s ekkor rosta fölött, kéz között inég aznap okvet 
lenül le kell morzsolgatni a szárakról papírossal bélelt ládába. Lassú padlá"j·· 
szárításnál a lassabban száradó kocsányból a n1egszáradt virá.gba újra llH'g' 
újra átszívárog a nedvesség s a dróg megbarnul, ezért szár nélkül szedetjük,. 

· A sárga virágok ugyanúgy szá1ítandók, inint a fehér bodzavirág 
Pl. a Verbascum virága nap tüzén 4----6 óra alatt szép 8á1gá1a szár·ad, de tál_· 
cán vagy tepsin ken1encébe h; rakható kenyérsütés után s ha inegszá1a<lt., 
széles szájú üvegekbe, jól záró dobozokba, vagy viaszpapír1 al bélelt ládába 
tesszük, bepréseljük, zsák vászna közé 2 újjnyi vastag rétegbe rakott n1e:->zet 
helyezünk föléje és száraz helyen l'aktározzuk el Igy szárítható pl. a P1·i·· 
mula virág is. 

\A. eh a m 0111i11 a szellős padláson, 1 újjnyi iétegbe szétte1egetve„ 
5-7 nap alatt szárad. Forgatni nen1 szabad, n1ert könnyen porlad .. Csak a_ 
teljesen száraz árut szabad csomagolni, ine1 t a kissé n1ég nf'dves igen köny
uyen megpállik 

~L\. Ti 1 i a v i I' ág o t szellős padláson, ten~ é1u> i , astag iétegben leht't 
felteregetni. Szárazon zsákba l'akható A_ ti:nékeny 'irágokat dobozokba 
ládákba csomagoljuk. 

Gyök erek sz á I' í t ás a. .l\.. jól inegtiMztított s esetleg pa1 ú.inktól, 
vékony; barnás héjuktól megtisztított g' ökereket, ha Yastagok 2 -i felé ha
sogatva, a vékonyabbakat 6-S vagy 10--il.5 cn1„ hosszú darabokra ·vagdalYa. 
szárítjuk .A. szárítá8 történhetik oly rnódon, hog~y a gyökérda1abukat gyé-
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kény- yagy nádfonatokra helyezve a nap tüzének tesszük ki, vagy pedig úgy 
hog}"" padláson teregetjük szét 8-4 újjnyi vastag rétegben, mely esetben ;, 
szárítás hosszabb időt vesz igénybe„ lgy szárítandó pl. az Althaea, a Bella
donna, a Gypsophyla paniculata stb„ Végezhetjük azonban a szárítást sütő-· 
kemencében is, kenyérsütés után„ 
, R ~i g ~-- e k s ~ !Í; rí .t á ~a. A qemmae popu)i kife~lé,s elő!t gyűjtenqök 
es pa<llason 1-2 UJJTIYI vekony retegben elter1tve szar1tandok naponkent 
hosszú léccel vagy fordított gereblyével megforgatva mindaddi1/ míg köny-
nyen törhetővé nem válnak. ' ""'' 

l\fag."Y~~. sz~1;í,tása. }1.z ,érett magvak (sernina) és inaggyüniölcsök 
(f1 uctus) kulop.-0s sz<:r~tast ~len1 ~genyel~ek, a féléretten szedettek, pl. Foeni
culurn ugyanugy sza11tandok, in111t a. rugyek, de a könnyen törhetőség nem 
követelmény. 

,Bogyó,k. Cynosbati_ f1ucius (csipkebogyó), Junipe1i fructus (bo1óka
hog;\· o) sz~Jn1aval nen1 túl forrón fűtött kemencében száríthatók hasonlókép 
a .Juglandu; fructus putamen (diógyii1nölcshéj) is. ' 

' s, zár ítás,i súlyveszteség . . l\... nyers drógok szárításánál rnutat
koz? su,IY'i·:esztesegeket az. alábbi öss,zeállí~ásb~n közöljük„ A dróg neve után 
levo sza,n1Jeg"1' azt n1utatJa, hogy hany sulyresz (kg.) nyersanyag ad 1 Tész 
fkJ!·) szaraz a1 ut.. bulb„ = hagyma, flor = virág, iol = levél, fr = gyü
n1olcs, ~ba . le\·ele~ szár, rad = ,gyöké1, rhiz = gyökértörzs, sem = n1ag, 
st = h1be, st1p = szar, tub = gumo 

.Acaciae flor .. 
i\bsinthii hba 
. .\coniti tub. 
!\g1in1oniae hba, 
Althaeae flor 
.\lthaeae fol. 
.A l thaeae racL 
. \nthemis flor. 
;\ngelicae rad 
.\rnicae flor 
\1 nicae fol. 
.A1ten1isiac~ l ad 
..\ sa1 i rhiz. 
B-ardanae iad. 
T{elladounae fol. 
l)elladonnae rad 
Bryoniae rad. 
C'alan1i l'ad 
Calendulae fo1 
C'apilli \T ener hba. 
Cardui benedicti hba. 
Ca1 icis arena1, rad 
c~aJ linae rad. 
Ca1 than1i flor. 
C'han1on1illae flor. 
Cc•ntaurii hba. 
Cichorei rad. 
Colchici hulb .. 
Conii 111acul hba. 
(""'lonvallariae flol' 
Convalla1"iae hba 
e_~yani flor. 
DI acunculi hba. 
Digitalis fo !. 
l)roserae hba. 
Dulcan1arae stip 
Enulae rad, 
l~'arfarae fol. 
l•~u1na1·iae hba. 
Gaieopsidis hba. 
Gentianae iad. 
Gra1ninis ihiz, 

6 
5. 
4 

4. 
7-8 .. 
4-5 

' J, 
4---.1 

3 
3. 

45 
• 1. 

3 
9. 
5. 
7 
4. 

4-3 
25 

4 
;), 

4-,j 
4 

3-4. 
3. 

55-6. 
7~s 

:}, 

4. 
5, 
5. 
í 
3. 
5 
5 
á. 

45 
35 

B 

G1 atiolae hba. 
Hederae !el'!. hba. 
Hellebori rad. 
.Fierniariae hba, 
Hyoscyan1i foL 
Hyperici hba 
H yssopi hba. 
I1nperatoriae 1 ad. 
Ireos rhiz 
.Juglandis fol. 
I..avaudulae flo1„ 
Le'; istici I ad„ 
I\íajoranae hba. 
I..an1ii al bi flor . 
T~eonuri lanati hba. 
M alvae arb. flor. 
lVIalvae vulg. flol'. 
Malvae vulg. fol. 
Marrnbii hba .. 
"leliloti fol. 
Meliloti hba. 
Melissae fol. 
:ri.1elissae hba, 
Menthae fol. 
Millefolii flo1 
Millefolii hba. 
My1tillor fruct 
Nicotianae fol 
Ononidis rad. 
Origani hba. 
Paeoniae flor. 
Papaveris imn1 .. capita 
Papaveris rh. flor. 
Populi gen1rnae 
Polygalae amarae hba. 
Pruni flor. 
Puln1onariae hba„ 
Pyrethri flor 
Pyrethri rad. 
Quercus cortex 
Quercus glandes 
Rhei rhiz. 

4„ 
5, 
3 .. 
4. 
7„ 
5„ 
4 . 

4.5 .. 
:r--4 

3. 
3. 

3-5. 
8 .. 
5. 
4. 
5. 
5. 
5, 
4 
4 .. 

3-4. 
5. 
4. 

3-4. 
3-4. 
7-8.. 

8-65 .. 
5 .. 
3 .. 
3„ 
8 .. 
6 .. 
9. 

2-5. 
4. 
4„ 

3-4 .. 
6 .. 
3„ 
2. 
2 .. 
4 



-
Rosae flor un1 petala 
Rosmarini fol 
Rutae hba, 
Salviae fo], 
Sabinae sun11niti.nes 
Salicis cort. 
Sambuci floL siue bract. 
Saponariae rad. 
Saturejae hba 
Scordii hba. 
Serpylli hba, 
Stramonii fol. 
Symphyti iadix 
':tianaceti hba. 
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5 
j 
4., 

4---{i 
4, 
3., 
3 
3 
4 
3 
4 

8-9, 
3-4 

5„ 

'_Paraxaci fol. 
Taraxaci herh. 
Taraxaci rad. 
Thymi herb 
Tiliae flor,, 
Trifolii fib1, fol. 
TormentillaP rad 
Urticae hba, 
Uvae u1si fol 
Valerianae rad 
Veratri rad 
Verbasci f101. 
VeronicaP hhn. 
Violae od,. flor. 

4 
3. 

a 
3,,5-2 3 

3. 
;). 
;)„ 

5. 
-1-:3 

4. 
7·-~ 

4. 

,' ,~ tá~lá~a,t adatai _igc;n fon,t?;'"ak, n1e1 t eg~ 1 észt ah11>ot 11;i.· ujtanak é1 té
ke.s1~es1 .. sza111~tashoz, masreszt taJekozt~tnak a szárításra nézve is. lTgyani:-; 
in1nel tobb resz nyersanyag ad egy resz r-.zárnz árut, annál ,·ékonyahh rP.-
tegben kell a nyerHanyagot szétteregetni · 

, Dr~gok„o~ztá!yozása„, } . ._ begyűjtött és ,iól kiszá1 ított chógokat csomn~ 
folas, elo~ .-su~·u ,kezi, rost~,n po1n1entesí}jük, átf'orgatjuk, a Josszul száradt, 
_,olt?s va,,.~ _ h1ha~ -~:e~ze~~o] :r,ncgsza~aclrtjuk, n1egtisztítjuk és rnegfelelőleg· 
atva~o~_a!Juk:. ,Afegkulo1;ihoztetes alap,Ja szokott lenni n1á1 a szárn1azási helY 
m~g~elC!lese 11"),_ I~]. ,R~drx_ angelicae saxonica (az olasz és japán vadonten:rf
sz?nel Jobb 111:110:.;egu terme~ztPtt gyökét') vagy Radix sa:Ponariae g e r n1 a . 
n 1 e a ... ~ter!.11esz!e~t Sapona11a off), hun g a r i c a (a Gvpsophvla gvökérl 
Me~kulonbozletes1 __ alap to:ráb~iá ~ kiválogatáR foka„ '„A„z el~őrendü áJI; 
vr.~ma (~„-111a) vagy pr1_n11,ss1n1a (I.-issin1a), a >álogatott t•lectn 
Gyokerekne~- <le. P, ura t,a (t1szt1tott), ar~1ított gyökereknél 111 und a t a (szp~ 
n:elt), ava~) a .Hz111re ne~v~,, a 1 b a (feher), a 1 h j s s i 111 a (hófehé1·) niegjelö
lesek !'zo!rasos~k .. ~.\. fe~e11tesr,e oltott mészbe, gip8zbe- n1ártá8t is szoktak 
h_asznalni. Ez ,epugy, n11nt a kenessavYal, Yagy k1órn1ésszPl Yaló fehérítés ü.: 
tilos A nyersa1·u neve crudus vagy na t u 1 a 1 i s, 

, Hatóany~~ok,megállapftása; fi. minősítéshez ta1tozik a <l1ógok é1tékes. 
hat~sos alkot?r~sze1;1-ek me.gallap1tas!l. lg~ az il}atos dró~·oknál az illóolaj-
tart,alo_n;i., a~ ,alkal?1d_<;l ,~artalmu drogoknal a;z osszal,k~Io1,d~ t,a1talom ineg
hata:r:oza~a e:s .meg,Jelolese Ez adatot nagy tetelek -y·asarlasanal számos cég 
1neg 1s koveteli. 

.. , Az ,illóf'._la)ta1ta~9m ine9állapítása len1ért súlyú anyag illóolajának }p
~arlasa es ,n1c;,rese. ntJan törtenik„ ~i\z alkaloi<latartalo1n n1eghatározását az 

xtracta _cnnu feJ~zetben az egye8 cín1eknél ismertetjük. 
't A re?zle~es rt;sz?en _az, egyes drógoknál lehetőleg föl Yan tiintet,-e azok 
a lagos szazalekos illoolaJ- es alkaloidatartalma is. 

DI'Ógok ';!Prítása és porítása. A növényrészek közül a virágok és szi
rk·o1~~evelek egeszben, a levelek részben fDlaprózva, mint f o 1 i a e o n s e is 8 a 

erulnek forgalon1ba 
k t Leve} e k f ö 1 a P ,r ó z ás ár a inegfelelő kézi 1ostákat, vágósze1szán10-

a v_agy, ~,~peket ~a~z~alunk A Ph., H}Ing szerint I. számú rostánál a lyu
k~k. at~eroJe 16 m~ll1~et~r, C:. II. szan1runál 4 millin1éter, a III.. számúnál 2 
ikn,ill1met':"r„ A, 1 ostan atdorzsolt leveleket nlég szitán porn1entesíteni is szo-

as; az atsz1talt por, mint ilyen értékesíthető. ~ 
, 'lt'A 

1
P?. iGer.~: szerint a dur,ván aprított d1ógok I. szán1ú rostán 4 n1ni. 

.s~a a';'o sag, a kozepfinoman aprozott drógok II. szán1ú rostán 3 n1n1 szál~ 
td~.vol~alg,d~kfi~io1nan adagoJt drógok III. számú rostán 2 inm száltá,;olság· 

orzso en o at. „ ' ' 
, 

1A Ph. ~ ~ l Y„ és R o n1„ szel' int: No„ I. durva apl'ózás1·a 5 n1n1„, a No„ II„ 
felfi~on1 ap1~zasra, 3 n11n, a No. III. finom aprózásra 1:5 111n1„ száltávolságú 
1 ostak hasznalandok. · 

A ~ Y ö k ere~ f,ö 1 a PI ó z ás a kézi szerszán1n1al (dohánvvágó) vagv 
~ie.?'f~l~fo sze~kez~tu_ gepekkel Jkockametélőgép) eszközölhető. A fölvagdait 
~yoker. ra~1x scrss,a,,a folvagdalt kereg: cortex scissus. 

A q r o go k Por I t ~s a (pulverisatio) kicsinyben vas-, kő-, má1ván,y-, 
esetl~g-„ r~z- v_agy :porc{}~~anmozsarakban szokott történni.. N ag:robb; -súlyos 
tnozsarutot._ cel~zeru SZIJJal _megfelelő helyre beágyazott, rugalmas rúdhoz 
vagy vas IJrugohoz kapcsolni; a mozsa1at a porzás csökkentésére gummi-V'agy 

- g -

1Jő1 lappal bo1 ítjnk he. }.„ g·)---á1 i ipa1 han a porítást po1·ítógépekkel vég·zik. 
Ilyenek a _golyós porító<loboz, zúzó- és ö1lőgépek, n1ahnok„ Szív-ósabb anya
gok: nux vo111iea, quas:-üa, cornu Cf'l'Vi stb. po1ítása reszeléssel történik .. A 
porítandó anyagokat előbb gondosan szárítjuk . . l\_ tapadós, gyantás, olaJO.S 
n11) ag·okat fagyasztással kon1hinál,-a ,-esszük n1unkába„ 

Szitál á s„ l'ol'ítás után a fino1nabb 1észecskéknek a durvább részek-
1ól \alú Plkülönítése szitálással történik 

-\ po1 ítás foka szerint n1egkülönböztetünk: 1) durva port p u 1 v is 
-~ 1· o s s u s, 2) középfinom port p u 1 Y i H, 3) finon1 port p u 1 v· is s u b „ 

1 i 1 i ·"· 4) igen finon1 port: p n ly is s u b ti 1 i 8 s i n1 u t-1, 5) és legifinomabb, 
\asz non átszitált port: p u 1 y i:..; a 1eoho1 is a tus. ~\. Ph. H. III.. szerint a 
du1' a vo1 ok 1 en1:;_re 1{} szálas, a középfino1n porok 25, a finorn po1ok 40--50 
szúla:-; szitákou rázandók át 

,j._ po1 ok készítésé1 f' és (' 1 t a T t ú Rá i· a ,·onatkozólag a 
Ph. Rung lIL köYetkezőket rendeli: 

1 )._ legjobb fajtájú, gondosan inegtisztított <l1ógot használd-. A ke1·cH~ 
kP111 1{'tnben kapható drógtör1ueléket és hulladékot ne használd. ~- 2. ~Í!\. dur
YÚll ft>laprított anyagot e-1őbb 60.0-ot 111eg 11en1 haladó hőn1érséken szárítsd 
1ut g:. ha azonban az anyag kő1n1yP11 Plváltozó Yagy illó alkat1észcket 1artal
n1<l1.„ a szúr í1ás hő1nérséklf.tr a 3{}0-ot n1f'g nrn1 haladhatia. A szárítás időtar
l a 111<1 1.1 z an•- ag tPrn1észetétől és nH:>nn~· h;égétöl függ. ;.\_ inoschust, castoreu-
1uot. :-;úf1ú11~-t, \ala111int a digitalis-levelet, anya1ozst és páfrány-gyökértör
i:sc>t i:íg'P1Pti n1ésszPl ta1 isd :..;zárazon és csak 1·endeléskor porítsd. (V.) ·- 3. 
,\liudcn a1i;'\agot lt>h('tÖl<g 111aradék nélkiil po1íts. -- 4. 1\. kész port újból szá
rít:~<l n1f'g s az an;<.·ag iPrn1észetének megfelelő módon jól záró edényben 
l 111 tsrl _A ni.h én)- j ch ógokbúl készített porokat év e út e újítsd n1eg s az illó 
alkat1észPket tartaln1azó drógokhól csak a legszükségesebb 111Pnnyiséget 
\artsd noralakban készeu„ -- 5„ Receptura céljaira a gyakrabba11 használt 
-nn~~agokat a köYetkező po1'finonu;;ágban tartsd kész0n: 

l<'inorn po1alakban (VTI. szita): a1·abn1ézgát~ fén1ox)---dokat, gnn1ókai.. 
_:..!.) ök«1Pket, gJ ökértörzseket, ke1nényítőt, lactucariun1ot, }pveleket, ópiumot, 
-;úkat. sz:ilá1d r-.;avakat, tragantoi., tejcuk1ot. Középflno1nságú poralakban (y. 
:..:zita l : aloct, kán1fort. cuk1·ot, ebvészn1agot, illóolajtartalmú rnag·vakat es 
':·~·iin1öle~öket, köz(inségt•s éde:..;gyökér-kj\·onatot, kusso-virágot, rnagnéziun1-
kn1 honatot. natriun1 kloridot, 01vosi és kP1nén)-· szappant. 

nnrYa poralakban (I\T. szita) a lPn és 111ustárDl!fLgOt. ---:-, 6. Minden .~or
kt 't rékPt. ainPlvnek sÚL\·a a 10 g1a1111not 111eghala<l1a, sz1tal>a keverJunk 
ii:-;~ZE'. - 'i. ,\z f''1tartás kÖzben a nf>dvrsségtől összeállott porokat újból meg-
:---zúrí1\ a szitáld át. 

_\_ Ph„ Anstr. a po1ok flnon1:..;ágát szán1ok sze1int n1eg nen1 különbözteti. 
_.\ Pharn1. GPrn1. a durva JJOrokat 4. HZ. 0.715- n1111, szita száltávolság·, kö

Zl'. pfino1n po1okat 5. RZ. (t.-30· 111111. száltáyo]ság és finon1 porokat 6„ sz. cca. 
O. l;w1 1nn1. száltávolság, különbözt.P.i. ineg. 

A. Ph. J{elV". J\T. :-;ze1int a durva po1ok I\T. sz„ 1 cm.-Ie 15 szálas. a 
középfinon1 porok \T. HZ 21 szálas, a finom porok VI. sz. 37-40., igen finon1 (al
koholizált porok) VII. sz. 1 cn1.-en !50---5Il szálas szitákon készülnek„ 

_..\_ Ph. Ront IV. teljesen a Ph. Helv. szerint osztályoz„ 
A Ph. U. S. dmva No. 20 = 8 szál 1 cm.-re, középdurva No. 4ű = 16 

.-.:zúl 1 cm.-1e, középfinon1 No„ 50 = 2i4 szál 1 cm.-re finon1 No .. 00 = 24 szál 
1 cn1 -1e és igen finom No,. 80i =legalább 00 szál 1 cm„-re porokat ismer. 

Nagyban a Rzitálás gépekkel történik. A szitálást a gépeknél tenge
J:.--ük köriil forgó kefék végzik; a sziták fala megfelelő sűrűségű szövet. E 
~ziták kihúzható fiókkal ellátott szekrényszerű tokban forognak .. A szitákat 
ininden használat után keféléssel vag;i.-„ inosás:sal gondosan n1egtísztítjuk. A 
; zitált porok szárítása levegőn 'agy szárítószekrénybe11 történik„ A dob
zitafeneket levegőn szárítjuk. 

Természetes dróganyagok.. A nöYényekből a növényrészek mellett ter-
111őhelyükön szán1talan gyógy- és ipari anyag-ot nyernek. Ilyenek a növény
Yála<lékok, önként vagy bemetszési, fúrási helyeken kiszívárgó balzsamok, 
1 ejnedvek, g:,'í··anták, mézgási:ryanták, a1nelyek né1nelyikét a fölaprózott nö
>'é11yrészekből kifőzéssel és besűrűsítéssel készítik, iuint a laboratoriumi ex-· 
1 ractumokat. Ilyenek továbbá egyes növényekből :vagy növényrészekből ki
~ ajtolással, kivonással nyert olajok, zsírok, a lepá1lás utján előállított illó
ola.iok Ezen an>-~agokat lehPtőleg <.iz anyanöYénynél isn1ertetjük, egyeseket 
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pedig. főként az alapanyagokat, a n1egfelelő fejezetben a kozn1etikai 
technikai részben, • 

Az állati és ásványi drógokat külön csopoitban sotoljuk föl. 

Drógnövények Növényrészek„ 

},_ gyógy- és ipari növényekből nye1 t kereskedel1ni drógok közül az. 
általánosabban használtakra vonatkozó Jegfontosabb adatokat a következők
be.~ fogla~juk, össze~ I A .~r?g k~reske~eln1i és la fin neve. ~,\_ Középeurópában 
elofordulo drogoknal a novenyresz latin neve utan levő arabs szám az illetŐ
növényrész gyűjtftsi. i_dej~! .~elenti : 1 = ~01a ta.':asszal (március-április), 
?, = tavasszal (apr1l1s-Jun1us), 3 = ,nyaron (Junius-szepten1be1), 4 = 
osszel (szeptember-november) II. a drog inagyar neve. III. az anyanövén)~ 
latin neve; az e név után levő csillag.iel * azt jelenti. hogy a növényt Közéri
európáb_an ~ultivál.iák. IV. Tart .. = h3;tóan~~ag és ~rt~k~s anyagok, lehetőleg 
%-ban, 18 k1feJeZV€. V„, ~)k, ,= Ol'VOSl, gyogySZCICSZl, ipari a}kaln1azása é!' 
hasznalata. VI. K„ = kesz1tmenyei. 

A Középeurópában előforduló <lrógoknál az anyanövény szá!'n1azási 
helye nincs megemlítve. Importált drógoknál a tern1öhely az anyanö1rén,-
latin neve után zárójelben található„ ~ · 

Abelmoschi seme11. Abelmo.«vsz mag- Agar.agar·„ Gelidium. Acanthopeltis. Gra-
Dak Abelmoschus mo>'chatus (K. India). Tart: cilaria tengeri moszatokból tisztítás és napon 
O" l-0"25°/o illóoltd Alk: az illatszergyártás- fehérítés után kifőzött és szárított nyálka 
hoz és likőrökhöz Alk: mint a gelatina animalisé. A mikrosz-

Absinthii herba. 3 Bárányüröm. Fehér·· kópiánAI fixálószer a bakteriologiában tiszta 
urom. Arlemisia absinlhium."' Tart: 0"4°, o táptalaj, húslével tápkocsony13., újabban a 
keserűanyag(absinth1in), növényi savak. gyanta sebészetben prothesis fs tapaszokhoz Az 
stb. Alk: kis mennyiségben étvégyjaviló na- Alsidium helmin1hochorton 4 cm -n~ i apró 
gyobb adagja fejfáj8st. szédülést okoz., illó-· algti 1Földközi-tenger) szolgáltafja az anthel
olt;ija narkoticum s görcsöket okozhat; külső- minticumként és golyva ellen használt Helmin
leg zúzódásoknál borogaló, belsőleg stomachi- lhocortont (Gelatina) 
cum, váltóláz, sápkór, etvágytalanságnál, az Agaricus albus„ Fenyőgomba F'ehér ga
állatgyógyaszatban bél féregűző, emészfőpoiok- lóc:i Polyporus officinai is Tart: 50-8011 (; 
hoz; keserű likőrőkh"z. K: exlractum species gvanfásanyag, ebben a clrógra vona1koztalva 
unguen!um vinum (Ürmösbor) 14-16°,"o agaricin (sav). Alk: a gomba gyan-

Abrotani herba„ Abrut üröm lstenfa tája drasztikus hashajtó, az agaricin főleg 
Artemisia abrctanlim Tart: ahrotin Mint az tüdővészeseknél izzadáscsökkentő(hatása 3-4 
Absinthii herba: gvomorerősitő és féregűző. < ra mu!va), adstnngens tonicum K: agaricin 

Acaciae flores, 3. Fehér akácvirág speciesek, tinctura 
Robinia pseudoacacia. Tart: illóolaj. nyálka Agrimoniae herba. ~. Apró bojlorjánfű 
Alk: háziszer ft.jfájásnál és csi!Japilóul Agrimonia eupatoria.it Tort: kevés keserü-

Acaciae germanicae flores Lásd Pruni anyag csersav, illóolaj Alk: ritkán használt 
spinosae flores háziszer i'él·„ tüdö- máj- és hólyagbánte.lmak-+ Aconiti tubera. 3 Sisakvirággyökér. nál. mandulagyu!ihdásnál öblögetésre specie:
Aconilum napellus.* Tápdús, nyirkos talajt sekben. 
és hűvö?, árnyékos helyet kedvel. Csak a Alchemillae het'ba. 2. Bokálfű. Boldog
rügyet viselő !eanygumók használandók, a asszony palástja. Alchemilla vulgaris és A. 
szárat viselő anyagurr:ókat eldobjuk. Tart: arvends Tart: cseranyag. Alk: összehuzó 
0"97-1'23°/o alkaloida (aconilin,pseudoaconitin, és hashajtószer; hólyaghurutnál egy napra 
aconin)„ Alk: csak készítményeiben, mint a 30: 300 inf. ; sebmosásra 
rendkivül merges aconitiné: bőrizgató, majd Alkannae radix„ Feslőgyökér Pito.sifó 
érzésteleni!ő; belsőle.z az érverést és test- k A l B lk - gyö ér. tracé. u=.ér A 1:1nna tinctoria, 
hőmérsékletet csökkenti; trigeminusneuralgiá- vel Anchusa rubra. Tart: 5-6010 alkannin. 
nál rendkivül nagy elővigyázattal alkalmazzák anchusasav: piros festőanyag, azonos 
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K: aconitin, extraclum és tinctura ten Henna néven körömfestésre, nálunk újab-
Adonidís herba Ördögszem Tavaszi ban hajfestésre használt Lawsonia levelének 

hérics. Adonis aestivalis és A. vernalis. Tart: fe~tékével. Alk: cukrok, kenőcsök olajok, 
adonidin (a digitaliséhoz hasonló hatású, még szájvizek, tésztanemüek festésére; mahagonifa 
nem ismert szerkezetű glykozida) Alk : car- páchoz. K: alkannin (aelheres kivonat), sirupus 
dioton1cum és d1urelicum, d1gHalis-pótló, en- Alkekengi fructus„ Zsidócseresznye Phy
nek kumulahv hatása nélkül ; Üroszorszaqban salis alkekengi A @.Zárítva vörösesbarna szinü 
ház1szer szívbaJoknal és savanyító kúrára 1 savanykás izű bogyók forrázatát a nép diure
(~---:-4: 100 inf.) K :· extractum és tinctura ado-1 tictim ·gyanánt h8szriálj6. A rT:iagvakat ecetben. 
n1d1n. elrakva kompót gyanánt is eszik 

f 
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Allii buibus. Foghagyma Allium sativum.* nyerünk. A búzakeményitő helyett sokszor 
T'art: 0'90/o illóolaj„ Alk: fűszer és háziszer kukoricakeményitő: Amylum Zeae maidis 
bélférgek ellen. óvszer kolera és tifusz ellen. a kereskedelmi árú. Alk: pép alakjában has
K: oleum allii sativi.. sirupus (A. St) menésnél, csőrében ingercsillapitó, poralakban + Aloe. Aloe africana. A. ferox. A„ vera vivószer, hintőporokba, pasztákba nedvszívóul; 
stb. forró napon kifolyasz!ott és szabad _tűzön gyermektápporokba stb., az iparban fehér
befőzött gyanfanedve. Kereskedelmi fajtái a r.eműek textilárúk keményítésére, ragasztó pé
saletromsavval megzöldülő Aloe capensis és pek stb.-hez, a kozmetikában puderek alap
Aloe socotra s a vörösre (isobarbaloin) szine- atlyaga. Ipari célokra használatos a nagy
ződő Aloe curassao és Aloe Barbados. Tart: szemcséjű burgonyakeményitő: Amylum so-
10-120/oaloin(anthrachinonszármazék),minlegy lani. Tápszerül használatosak a Marantha 
300.io gyanta kevés illóolaj stb ; vízb(>n oldódó arundinacea (Jamaika), továbbá a Mannihot 
alkatrész 40-50°/o. Alk: 0"05-0' 1 tidagokban utilissima (Brazilia) gyökerének keményitője 
étvágygerjesztő, nagyobb o· 2-1 g. adagokban az Amylum maranthae (Arrow-root) és Amy
erős hashajtó ; nőknél. gyermekeknél nem lum mannihot (T apioca), végül a pálmabél
ajánlatos Tinkturája sebkezelőszer. K. Aloin keményiiő Sago perlatus, utóbbi többnyire 
extractum, aquosum, tinctura számos labdacs, burgonya-, vagy búzakeményitő golyócskákkal 
species alkatrésze. Az aloet pincében larlsuk helyettesítve 
s porát mész fölött szárít~uk +- Anacardii semen. Elefánttetű. Semo-

Althaeae radix. 4. Ziliz. F€hér mályDa carpus anacardium {K.-lndia). Tart: cardol. 
Mahola-gyökér Althaea officina!is.* Nyirkos anacardiasav, mérges hólyaghúzó. Alk: lilos 
laza, melyrétegű, agyagos talajt igényel, mély- Ananas. Ananász. Ananas sativus Tart: 
szántással. A fehér gyökér ne legyen meszezve illatanyag, 1-3°/o szabadsav, 58-60°/o cukor. 
és az A!thaea rosea vagy az A. narbonensis Alk : a vadnövény gyümölcse diureticum és 
keresztmetszetben sárgás gyökerével hami- bélféregűző. a kultivált erjesztett nedve gyomor~ 
sítva. Tart: 15°:0 nyálka, 37°/o kemén'yitő, 2°/o hurutnál. K: ananasessentia stb 
asparagin. Alk: nagy nyá!katartalma miatt Anethi frucfus Kapormag Anethum gra
a legszélesebb körben hurulos inger csillapí·· veolens. Tart: 3-4°/o illóolaj. Alk: mint a 
tására, szájvizekbe; labdacsok stb. kötőszere Foeniculum; a virágzó levelesszár konyha
(guminyálka mellőzésével), az iparban a gipsz fűszer. 
megkeményedésének lassítására. K : sírupus, Andr·opogon. Az Andropogon cilralus On
spccies stb A Folia Al1haeae 3 és a Flores dia) szolgáltatja az Oleum Lemongr"Os„t (in
A.lthaEae 3 szintén nyálka tartalmúak ugyanoly diai Verbenaolaj, 70-80°/o cilral); az Andro
alkalmt1zlatással mint a gyökér pogon nardus az 01. citronellae-t (Ül. melissae 

Ammoniacum. Gun1miresina ammonia- ostindicae: 50-80°/o geraniol) az And10-
cum Ammoniákgyanta A Dorema ammonia- pogon Schoenanthi az 01 Palmae rosae-t, 
cum (Előiizsia) önként kicsurgó gyantája. Tart: (Ül. geranii indicí: főleg geraniol) az Andro-
0·2s-0·40/o illóolaj 40-80° o gyanta. 12-600,o pogon squarrosus az OI. tieiitieri-1 (01 lvaran
gummi Alk: csak tisztitott pora htisznála1os cusae) finomabb illatszerek anyagait 
belsőleg ~xpeclorans és emmenago~um, külső- Angelicae radix„ 1 Arkangyé/il<a gb1ökér 
leg enyhén bőrizgató tapaszokba Porát mész Angyalfű gyöhere Archangelica officina
fölött kell eltartani , !is.* Tart: 05-1°10 illóolt1j. 0"6°,o gyanta, 

Amygdalae„ Amygdalae dulces. Edes man- 0·50 o angélikasav, nf-mi valérianasav stb Alk: 
dula. An1ygdalae amarae, Keserű mandula aromatikus stimulans és stomachicum; száj
P,z édes mandula 43-50°10 zsírosolt1j 3°10 vizekbe, illatos fürdőkbe és párnácskákba, 
gummiszerű anyag 6-!0°10 cukor- stb. tar- gyomorerősilő háziszer K: Kneip-tinclura 
talmú s hámozva kellemes izű üditőszer: Bádogedényben tartsuk el.. 
Emulsio amygdalarum és az üleum amygdala- Ange/icae semen Tart: 1-1 2°,o illóolaj 
rum dulciurn alapanyaga. A keserű mandula Alk: illatos szeszekbe olaja a likőrgyártásná! 
36-50(1/o zsírosolaj é~ 2-3°10 gummi mel- Angosturae cortex„ Galipea officinalis. 
lett 1 ·75_3·3o ·u amygdalint is tartalmaz,. mely Cusparia officinalis Tart: cusparin és galipin 
a magvakban jelenlevő emu!sin ferment hatá- alkaloidák angoslurin keserűanyag, 1-5°,:o 
sár a cyanhydrogénre benzaldehydre és cukorra illóolaj stb. Alk: keserű aromalicum dyspep
bomlik Alk: Aqua amygdalarum amararum sia, vérhas stb.„nél o·s-J g-ként mint a 
és Oleum amygdalarum (amararum) aethe- corlex chinae. K: elixir, tinctura, vinum. 
reum lfpárlás útján való előállítására (Ez Anisi stellati ft;"uctus„ Csi/lagánismog. 
illóolaj benza!dehyd: 1 ·5_5u o, illetve az lllicium anisatum (E.-China). Tart: 4-5°-'o 
l 086-1 096 fs -ú, 9-11°/o cyanhydrogEnt is illóolaj, 10°,'o gyanta. csersav, zsirosolaj, cukor. 
tarlaim&z és e két anyag kondenzációs ter- Alk: s!omachicum, ce..rminativum ízjavitó 
n1C:két, a benzaldehydcyanhydrint) szájvizekbe, főleg illóolajának, az üleum ani· 

Amylum Keményztö Amylum triticí Búza- si stellati„nak előállítására; nagy mennyiség-
kemén!,Jztő BUzalisztből vízzel kimosva és ben a likőrgyártásnál _ 
cenlrifugálva,. gyors szárítással porkemé-1 Anisi vulgaris fructus 3. Anismag. Pim
nyítőt, lassu szárítással pedig kristályos pinella anisum * Tart:· 2-3°;0 illóolaj (90°1t1 
keményítőt (kereskedelmi neve rizskeményitő) ane!holl. fehérje cukor, zsír stb. Alk: carmi-



nativum főleg gyermekeknél. expectorans, sti
mulans, ízjavitó, illatos viz, szesz. szirup, 
porok, speciesekbe ; illóolaja a likőrgyártásnál 
s kenőcsökben fejtetvek ellen. 

Apii semen„ 3 Vadzeller. Apium grave
olens. TarL 2·5 -3 illóolaj stb Alk' húgy
hajtó teákhoz. 

Ar·achis semen. Arachis hypogaea.* Tart: 
45-50°/o zsirosolaj : Oleum arachídis. Alk: 
a magvak tápszerül, az olaj oleum olivarum 
és az oleum sesami helyett. 

Ar·ecae semen„ Ar'ékadió Beteldió. Areca 
catechu és más tropusi pálma.fajok magva 
Tart: arekolin, arekain, arekeidin, guvacin 
alkaloidák, tovAbbá cholin. 14-18°;0 zsírok 
(olaj-, myristin-, laurinsav) 15°, u cseranyag illó
olajnyomok Alk: az ázsiaiak bagóként rág·· 
ják. antidiarrhoicum és anthe!minticum főleg 
az állatgyógyászatban; fogporokhoz és pasz
tákhoz. K: arecolin. 

Aristolochiae radix Ser pentariae r hi-
zoma. _Kígyógégegyökér Arh!o!och:a serpen
taria (E.·-Amerika). Tart: 1-2°,·o illóolaj, aris
to!ochín stb. Alk: régebben láznál, tifusznál 
stimulans 0'5-1'5 gr-ként többször naponta 
infusumban 

Arnicae flor·es. Arnicae folia, radi.x Ar
nika, Kappanőr. Arníca montana Tart: a 
virág 0 04-0"07°1 o illóolaj, keserű a ny Jg. gyanta. 
zsírsavak, sárga szinanyag; a gyökér o·5-1° 'u 
illóolt1j és arnicin keserűanyag. Alk : készít
ményeiben külsőleg friss vágott és zúzott se·· 
bekre belsőleg izz8szlóul és húgyhajtóul 
excitans epilepsia, csúz, tifusz stb -nél K: em· 
plaslrum, extraclum tinctura stb 

Ar"Onis rhizoma. Radi.x a1 i, Árongyökér 
Kontyfűgyökér· Arum macula!um Tart: 18°,o 
ke~erűanyagok, o·6° o illóolaj, 70u o keményítő 
Alk: stomachicum; C·úz. asztma, tüdőbaj ellen 
A kifőzött gyökér tápszer. Az Arum italicum 
és A. esculentumból a Portland arr )Wroot 
tápanyag készül 

Artemisiae radix. F'ekete üröm'.}yökér 
Artemisia vul'5aris. A gyökér háziszer epilep·· 
sia és vitus-táncnál. K; extraclum, species, 
tinctura. A levelek 0 2-0 4° u illóolaj (cineo!J 
tartalmúak s konyhafűszerül használatosak 

Asa foetida. Asant. Ördö9szar. Ferul l asa 
foelida és más ferulafdjok(Perzsa.-öböl) lefarag
csált ágaiból kifolyó és beszáradó (vagy kifő
zött) tejnedv Tart.: olajgyanták, 25° o gummi 
szabad feru!asav stb Alk: hysferiB és ame
norrhoeanál: főleg az állatgyógyászatban kóli
kánál. nem nagy eredménnyel. K : aqua, 
emplasfrum tinctura elavultak 

Asari radix l, 3. Kapotnyak Asa.rum 
europaeum Tart: 1°,u asaronkeserű 1° o 
illóolaj. Alk: tüsszenlőpor o· 1 ~0·2 gr -ként 
hánytató (0.5-1 "0 g.-ig infusumbaJ ; az állat
gyógyászatban kehporokba„ 

Asparagi turiones. Spirgacsira. Aspa
ragus officinalis, Tart: prof~inanyagok, aspa
ragen stb. A-lk: irritans diureticum. A Cortex 
Asparagi radicis asparagint nem tartalmaz 
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Asper·ulae herba„ 2 Szagos müge, Má·· 
jusfü, Mesterfü„ Asperula odorata Tart: cu
marin. Alk: bor. dohány és sajtzamatositásra„ 
K : essentia vini majalis. tinclura. 

Aurantii cortex. Narancshéj„ Citrus bigara.
dia Duhamel stb. (Déleurópa) Az érett narancs 
héjának sárgáját használjuk. Ezt úgy nyerjük 
hogy a héjat l/4-1/2 óráig hideg vizben duzzaszt
juk s aztán a nyálkás belet levakarjuk annyira, 
hogy az olajmirigyek előtünedezzenek. A még 
nedves sárgáját felvagdaJjuk, rostán átdör
zsöljük és szárí!juk (a hozadék 50°/o), a szá
raz dróg mész fölött még 15°/o nedvességet 
veszít s így porítható. Tart: 1-2 illóolaj 
hesperidin-, auranliamarin~av, aurantiamarin 
hesperidin. Alk: amaricans emésztési gyenge
ségnél, számos készítményben mint elixir 
extractum, sirup, tinctura, vinum stb. 

Aurantii flores. Narancsoirág. 0"1°,o illó
olaja: Oleum aurantii florum (Üleum naphae, 
Oleum neroli)· likőrök alkatrésze, finomabb 
i\latszerekbez főleg kölnivízbez haszn?latos. 

Fructus aurantii imn1aturu.s. Eretlen 
narancs9yümölcs Tart:· illóolaj hesperidin 
citromsBv, almasav keserűanyag. Alk; ama.
rum és stomachicum gyom0rerősítő készít
ményekbe 

Avenae semen excorticatum„ Grutum 
Hámozott zab Tart: Táp~nyagok. K: zab
liszt, zabderce, zabpehely zabkonzerv gyer
mektáplisztek 

Balsamum canadense. T'erebinthina cana
densis. Kanadabalz.sam Az Abies balsamea 
és A. fraseri (E.-Amerika) természetes bal
zsamja Tari: 24°/o illóolej 60°.-o alkoholban 
oldódó, 16°/o alkoholban oldhatatlan gydnta 
Alk: Amerika és Angliában mint terpen!in; 
továbbá optikai készülékek lencséinek ös:sze
ragasztására mikroszkopi metszetek beágya· 
zására stb. 

Balsamum copaivae Kopálbalzsam 
Különféle délamenka1 Copaifera·fi:;Jok faJabe 
fúrt vagy vésett lyukakból kicsurgó balzsam 
Tart: 18-40°. o (caryophyllen tartt1!mú) illóolaj 
s ebben oldott gyanta és kevés keserűanyag 
fo,t ' 0 980-0 990; savsz. 75"8-84 2 ; eisz 
84.2-927; alkohol abs. f;szián oldja Alko bel
sőleg és külsőleg, főkép kankónál, cystitisnél 
többnyire zsela!intokokb·1n A különféle hátsó
indiai Dipterocarpusokból (Cochinkina) nyert 
Ba/samum gurjunicum ugyanoly célokra. szol
gál, mint a kop1:1iv,jbttlzs1:1m, főleg azonban 
lakkok és firniszekhez Beszáradva 80°-on 
sem lágyul meg 

Balsamum peruvianum. Perubalzsam. A 
T oluifera pereirae (Myroxylon pereirael zúzott 
sebeiből kiszivárgó s égő fáklyákkal kiöm
lesztett balzs'lm Tall: 1"145-1"158; elsz. sz 
224"6; 1 g balzsam 3 g. chloralhydrat 2 g 
vízben való oldatával tisztán-keveredik. Tart 
petroleumbenzinben oldódó 56-63°/o cinna
mein (benzoesavas és fahéjsavas benzyleszter 
keveréke)., fahéjs•1v, 0'0511.'u vanillin és szilárd 
gyanta Alk : külsőleg rüh és tetvek ellen 
fagyási sebekre gégefőtuberkulozisnál ecsete-

lésre, ozaenanál tamponálásra a hajgyökér 
megbetegedéseinél ; belsőleg a lélegző és 
nemzőszcrvek hurutjainál. 

Balsamum tolutanum. Tolubalzsam. A 
Myroxylon balsamum toluifera (Délamerika) 
sebeinek a levegőn megkeményedett váladéké:!-. 
Tar'l: 12-15°,'o fahéjsavas benzyleszter, 0"2511/0 
vanillin. Alk: mint a perubalzsam, o·3-1 g··ként 
kreosot vagy guajakollal, továbbá labdacsok 
bevonására, füstölőkbe az illatszergyárfásr.ál 

Bardanae radix. 1 Bojtorjángyökér, 
Keserülapugyökér Arclium lappa. Tart: tan
noidok. nyálka, illóolajnyomok. Alk: izzasztó 
teákbR, főként pedig hajápolószer szesz és 
olajban. 

Basilici herba Bazsilikomfű. Ücymum 
basilicum * Tart: 0 2-0·4°/u illóolaj (linalool 
stb) Alk: aromaticum és il!e.tanyag. 

Belladonnae folia. 3 Belladonnalevél, 
Nadragu[!.]a[evél. A tropa belladonna * Táp
dús, nyirkos talajt és hűvös helyet igényel 
Tart: 0'3-0·4il/o alkaloidák (atropin, hyoscya
min, alropamin belladonnin és scopolamin) 
Alk; leginkább csak készítményeiben, asztma
cigarettákba füstölőkbe. Extracluma fájdalom
csil!apitó belsőleg és kenőcsökben, úgyszólván 
csak bélbajoknál, elvétve csúz és neuralgiánál. 

Belladonnae radix. A gyökér 0 6-0· 8°/o 
alkaloidataitalmu Alh: atropin előá!litására, 
mint a levélé A Ph. Brit. Helv és U. S 
extractumot készitletnek belőle 
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kankó és dyspepsia··nál 1-5 g„··ként, K: 
elixirium, tinctura, vinum. 

Boraginis herba„ Báránynh elv, Burecs, 
Kerti atracél. Bora.go officinalis. Leveleit és 
virágait húgyhajtóul és izzasztóul használják 
csúz és tűdóhurulnál. 

Bryoniae radix„ 2. F'ölditök. Bryonia dio
ica és alba. Tart: 1°10 keserű bryonin··gl:rko
zida (a levélben o·3-0 4°/o), bryoresin gyanta 
stb. Alk: drasztikus has- és húgyhajtó 
0"3-0 5 gr. adagokban (1' 10 infusum 4-15 
g.-ja a) a homoepathiában csúz ellen tüdó
és mellhár!ytigyulladásnál. K: tinctura 

Bucco folia„ Bukkolevél. Barosoma fajok 
(Capland) görnbölyü és hosszúkás levelei 
Tart: l-2°,-o illóolaj, gyanta, ny!3.lka, szalicil
sav és 4°·o diosmin .. Alk: diureticum és 8ti
mulans, állitólag erősebb hatássá.l, mint az 
Uva ursi. K: exlractum, tincture 

Bur·sae pastoris herba„ 3. Pászlortáskafű 
Capsella bursa pastoris Tart: bursasav (gy
kozida-jellegű), illóolaj,, 28°/o zsírosolaj„ Alk : 
vérzéscsillapitó a Hydrastis canadensis és :::;e
cale pótszeréül nem vált be Mint háziszer 
stomachicum 

Cacao semen„ Faba mexicana. Kakaóbab 
A fheobroma bico!or és számos más Th. -
faj zamatosbelű gyümölcsének erjesztéssel 
ízesitett s azután 135-150°-nál megpörkölt 
és megőrölt mi:tgvai. Tart: 0'.33-0".35°/o coffein, 
1-1 'fr' o theobromin, 6"5°1ocsersav,2·2°/okakaó

Benzoe resina Benzoegyanta Külön· vörös. 50
1

0 keményitő, 17°/o nifrÖgéntartalmú 
böző Styrax-fajok Ond tuchipelagus) bevagda- anyagok, 501J,-o kakaóvaj stb. 
lási sebeiből kifolyó (a silányabb minőség Pasta cacao. Csokoládé. A zsíros kakaópor 
kifőzött) gyanta Fs. 1"141-1"155, savsz megömlesztve többnyire keményítővel éscukor-
147 est S7. 53, el sz 200, jódsz. 68 Tart: ral keverve. A zsírjálól: But!,}rum cacaótól saj
a Siam, Calculla és Palembang árú csak ben- tolással megszabadirolt árú, a. Cacao deso
zoesava.I (38°/o) a silányabb Sumatra és Penang- [eatum. Alk: a por erősilő tápszer, vivőanyag 
benzoe ezenkivül 10°/0 kaliumpermanganátlal és bcvonószer; az oleum suppositoria- és 
főzve keserűmandulaszagot adó fahéj savat, kenőcsalapanyag. 
mindkettő gyantát és o·s0;o, illetve J11,o vanillint 
ta~talmaz Alk : belsőleg expectorans, mint 8 Cacti flores„ Kaktusz virág Cereus grandi
benzoesav, külsőleg a tinctura rüh ellen mint florus (Mexico) Digitalis-pótszerül ajánlották 
a perubelzsam ; szeplők ellen mosdószer ; fog- Calabar semen .. Faba calabarica, Physo
és szájvívekbe füstölőszerekbe. csokoládé sligmati.s semen Kalabár bab. Physoslygrna 
lakkozására, zsírok avasodásának gátlására„ venenosum (Ny.-Afrika). Tart: 0"1°/o phy:-o
az illatszerészetben stb K: linctura stb 1 stigmin (eserin), geneserin Alk: alkaloidái elő-

Berberidis baccae. 4 Borbolyabogyó, állítására, ~yot_icum (pupill~szűkitő), belsőleg 
Sóskab0gyó, Leánysom Berberis vulgaris.* c::horea, epdeps1a tetanus-nal K; extra.ctum, 
Tart: növényi savak. Alk: hűsítő gyümölcs- bnctura . . , „ , A 
ízekhez, enyhe hashajtó és diure!icum. Calam1 r~1zom~„ 1. ~almosgyoker ro-

Betonicae herba. Bakfű. Sebfű, Tisztesfű rus calamus. Ta_rt · aconn~keser~a?ya.11, cho
Stachys offic na!is Alk: mint e Veronica. li_n, ~ethyl- es tn~eJ~Y!ai;ri1n. n.emt csersav; 
Vá!fö·a 8 Stachvs germanica: Mezei fehér fohatoanyaga 2-35 ;o ~lloola~ (es~ron, eu!!le· 
_ -1 J · no], azu!en) Alk .: elvagygerJeszto. ama.rum 
zsa é:fulae cortex. 1 Nyárfakéreg. Betula ~s ~?nic;_um __ bélpan_g.ás~ál, külsőleg für~ők~öz, 
, osa e·s p bescens * Tart : 8 5u, u tannin oblogetokhoz rachitis es scrophulose··nel, igen \erruc u - -1 k .. ·· ·11 t - - tb a!kaloidanyomok betuloretinsav. Alk: diure- s~e e~ oruen_ az a a ~yogyasza an, am.mo-

licum, epekőoldó Száraz lepárlás útján az ~tumkar?1o?att~l hangyak ellen„ K: extr?ctum, 
Oleum betulae empyreumaticum. ot (fs. h~ctu~a: i.loolaJ. cukorral bevonva (kand1rozva) 
0·926-0'945) nyerik belőle Alk: a bőrgyó- ragcsalasra s1b 
avászalban · a bőriparban bageriabőrhöz; a Calcatrippae flol'es. 3_ Szarkalábvirág 
;;_esterséges' rumgyártáshoz stb Delphiníum consolida .'!'.Tart : calcatrípin alka-

Boldo folie Boldolevéi. Pneumus boldus loida. Alk: anaesthelicum, excitans rube
M (Chile) Alk : májbajok : epekövek, csúz, faciens háziszer 
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A Delphinium sta~hisagria magvai : Semen Cardui mariae semen. 4 Mária tövis 
slaphisagriae, Semen pedi~ulari;;. _ Tar!: Silymium marianum. -Háziszer nyillalásnál. 
<lelphinin, delphinoidin, aconihnhatasu 5p~p1l- Caricae fructus. Füge. Ficus Carica (Dél
latágitás nélkül) alkaloidák Alk: kulsoleg vidéki gyümölcsfa). Tart: 50°/o cukor, szabad
bőrélősdiek ellen„ savak, peptonizáló fermentum (cradin) stb. 

Calendulae flores B. Körömvirág. Calen- Alk : tápszer tejbe áztatva foghúsdaganatok 
dula officinalis * Tart: sárga festőanyag 0'2°/o érlelésére speciesekbe; pörkölve (Cer:cae 
illóolaj. keserűanyag és gyanta. A!k: Je~tő- tostaeJ fügekávé„ 
szer, szobafüstölőkhöz, az arnrka es salrany Caricis ar-enariae r·hizoma. Radix gra·· 
hamisitására, utóbbi alkalmazásánál pirosra mznrs major. Homoki aprósás. A Carex 
festve. K: tinctura. a.renaria 2-4 mm .. vastag gyöktörzse Tart; 

Campechianae lignum. Haeniatoxyli lig- illóolaj, gyanta, gummi. Alk; diureticum és 
num. Berzseny fa, Kékfaf~rgács., HaematoxJ'- d aphoreticum, mint a Sarsaparilla csúz kösz
lon campechianum (Mexico) 1 art: 9-12 1o vény és syphilisnél. Hatástalan 
haematoxylin festőanyag és illóolaj, csersav, Carlinae radix. 4 Bábakalács. Disznó
gyanta Alk: o·s-r? g.-,ként ~asm~nés _ell~n tövisgyökér. Carlina acaulis. Tart: 1"5-2°io 
{1 : 10 inrusum), haJfestek, borfestek, hntak illóolaj. gyanta, inulin. Alk : carmintttivum 
tintaporokhoz és a kékitőiparba?·· ,. . I főleg állatgyógyászati porokba 

Canellae albae cortex Feher fahei Wm- C b 1 1· J d · s· · 11 (A rll, k) T t . 0·75-1 oio aro ae o 1a. . acaran a es 1gnon1a 
~er_eina. cane ~ , n 1 a_ · ar · . . fajok levele (Délamerika). Tart: 0 16°/o caro-
1lloolaJ.. m8:nn1t es keseruanyag Alk · mint bin, 3·3oío carobagyanta és carobasavnyomok 
a Cass1a c1namomea . . Alk: 1-3 g.-ként 3-4-szer naponta diureti~ 

Cannabis indicae herba.„ Indzaz kende~ cum és izzasztó 
A Cannabis saliva indiai virágzó szárcsúcsa1 C h L' h 
Tart. cannabinodon, 3·50/0 cannabinol vörös Ca?'rageen. arag en. . ic en _cara_gen 

1 · ·( h · gá) o 1 o·-:i:110 illóolaj és lr landi moszat. Chondrus cnspus es G1gar-
fe~~en:k rcs~~naan?ean) 'stb Alk:'· .narkoli"c:um, tina m8.0illö~?- {Irl_i:ind)._ Tart: 55--85°/o ~yál_k~ 
csillapitószer. antispasmodicum: tetanus v1lus- (pararab11~), Jod- es bkkn~Jmok 1, A~k. lapk 
t, · k„ zvén neura!giánál; ellen- anyag gyenge gyerm.e. e, ne, a , eg~.oszen:e_ 
ai;ic. est uzh. . os . y,, k .1 0·2'-2 g -kéni és bélcsatorna huru!Jarnal; bor es sor dente· 
merecr s ryc nrnmergezese ne v • - k k 'kh J "'k k, 't, 'h tb 

! "" ll f„ r·1-kb k ~csökbe stb. csak sere, cu or a oz, emu s10 eszi ese ez s 
asz ma e en us 0 

_
0 e en? k 1 . 'l Carthami flores. 2-3. Cinci flores, Saflor 

ext.rac!u1??- hasznalat~s. Sza?1os e eh e v~- Bogácssáfrány, Sáfrány.szeklice, Vadsáfrány 
zeh bodrtoszer alke.tresze ; ilye~ek 8 h)asÁ Carthamus tinctoria. * Középkötött talajt ked
(chur, cha~as, guny_a. bh:ng, ?1aJun stb. vel istállótrágyával. TClrl: car.thamin· vörös 
hasis a i;lrognak zsrrtala:i1tott es savt8:lanitott, festőanyag. Alk: finom füstölőspeciesekbe, 
barna !agy gyantaszeru alkoholos k1vonate., l f 1. l'd' ·r · h · 
kezdeÍben éiénkitő s kellemes hallucinációkat, t~s~t~ és se yem es es:e, vc.: 0 1 sa rany ami
majd mély álmot, néha dühöngést előidéző s!lasara. K: cartham1nfes~ek._ 
szer 0·05 g ade.gokban Car·vi .frl'!ctus. 3. Kór;teny'!1ag_. C:arui;n 

e ·11 · he ha f'odorka carvi * Kisse mesztartalmu, melyretegu, va-
ap1 Ol'Um vener1s r · h ! 1 ·1 · · I f · t · 'b · h · Ad· t '11 s veneri's (De'l- lyog-. vagy umus a aJ 1genye ; nss ragye. a venus aJ. ian um cap1 u k' t · - d"k - k t 

európa). Tart: kevés csersav. cukor és keserű- ne?1 sfo.ta~ v~. I_l1 f 8 h-fso, !
1 

ev 0[k !~:~
anyagok, illóolaj. Alk: csillapitóul, nyálka·· sTzan 

5
eJ 7r~?Y~IJl~u l . c

1
Q0

1sa.e _romAlk ~ 
oldóul használták, ma szag- és ízje.vitó K: a.r·f: - ,o ~ 00. aJ, !0• zs.u: , : s oma-

1 ! · IH 1 IV) ch1cum, carm1nahvum IZJav1to es konyha-ex rac um, s1rupus e v. - K · 
Capsici fructus. 4 PaT:?rika. Capsicum fuszer : hnc.tura. „ • _ 

annuum„* Tart: 0 01-0 3°10 capsicain ke· Caryophylh. ~zegf:-z~ze~. Az_ ~ugen1a c:~r~? _ 
serűanyag, gyantaszerű capsicumvörös. Alk: phyllata (K.-lnd~a) _viragb~mbo1. A gyumol. 
belsőleg mint gyomorélénkitó fűszer, külsőleg csöl< Antophyll1 neven ismeretesek. Tart· 
bőrizgató: csúznál :;tb.; kedvel! házifűszer 9-10°? illóolaj, 13° .. o c~eranyag stb .. Alk.: 
K: extractum, bedörzsölők tincture., unguentum. aromahcum, roborans, _ 1zgatoszer, anhsep_t~-

A Cayenbors, Capsicum fastigatum és cum és kedvelt konyhafuszer. K : ecetek, szaJ-
c. frutescens gyümölcse„ Tart: 0·15-0·20°/o vizek és illóolaj. . . . . 
capsicain„ Alk: mini a paprikáé, melytől kül- Car~ophillatae ~~ad1!'. _I. Radix ge1, Kerh 
sőleg kicsinységével különbözik. 1 gyömbe_r,í

1 
Vadszegfugyoke:·· Geum urb~num 

Cardamomi fructus. 4. Cardamomi mino-1 Tart:_ 4 2 o csersa'::, k<:s:_ruanyag. .;\lk_. ad· 
ris semina, Kardamonmag. Elettaria carda- slringens 1-2 g -kent idult hasmer~esnel... _ 
momum (India} Tart: 3-5°/o illóolaj. Alk: Cascarillae cortex Kc;szkar~llagyoker 
fűszeres ízjavitó, konyhafűszer, újabban has- Croton elu~er!a. ~Bahama, .D:Iamenk~) .. Ta~t,: 
menés ellen. K: porok tinctura _ 1 5-3° o 11loola1 casci:nlhn-keseru, 15 1 o 

Cardui benedícti her ha. 3. Aldottfű, gyanta, gallussav. Alk: ~-1s ?-da.?o~b_?n (O 5-2 
Benedekfű, Cs ük üllő, Pápafű. Cnicus bene;- g.) gyomorjavitó dyspeps1~nal :. fustol?~z~rekb;. 
<lictus * Tart-: 0·20,10 cnicin keserűanyag, ·0·3°,r-o tüsszentóporokhoz ?ohany 1llatos1tasa.r~ es 
illóolaj Alk: étvágygerjesztő és lázellenes likőrgyártásra K; vizes kivonat (9-lOLl;o) és 
gyógyszerekbe K: extractum, species vinum tinctura 
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Cassiae fistulae fructus. Csőkas.szia. 
Cassia fistula (Tropusok) Tart és Alk: mint 
.a Tamarindorum fructus. K: extre.ctum, con
.serva, pulpa 

Castaneae vescae folia. Gesztenyefa 
{nemes) levele. Caslanea vulgaris. A levelek 
fluidextre.ktuma szamárhurutnál használe.tos. 
A Ph. U. S. extr. Castaneae fluidextracfuma 
8 Castanea dentala leveleiből készül. 

Catechu. Terra japonica. Gambir„ Katechu. 
Uncaria gambier és Acacia catechu (India) 
forgácsának kifőzött nedve. Tart: 2-10°/o 
-catechin. 25-48°/o catechu csersav, 20-29°/o 
nyálka. Alk' belsőleg ritkán 0-1-0 3 g.-kén! 
vérhasnál ; külsőleg vérzéscsillapitó porokba, 
szájvizekbe, befecskendező és sebmosó vi
zekbe. K: tinctura, trochisci. 

Centaur'ii minoris herha. 3. Ezerjófű, Földi
epefű. Erythraea centaurium Tart: 0·2-0·3°;0 
,erithrocentaurin, erylaurin, glykozidák. keserű
anyag, nyálka, gvanta Alk: ősrégi háziszer 
gyomorbajok, váltóláz stb -né! K : extraclum 
tin cl ura. 

Cepae bulbus„ VöT"öshagyma Allium 
cepa. Tart: 0 05°/o be.lratéritő illóolaj (disul
phid). Alk: konYhafűszer, stomachicum, bőr
izgató K: sirupus unguentum h1:1gyma
bonbon. 

Cera carnaubae. Karnaubaviasz, a Co
rypha cerifera (Viaszpálma) levelein kiváló 
keményviasz Olv p. 84-86'1. fs„ o·g95-l-ig, 
eisz. sz. 80-94 s. sz. 4-8, jódsz 13-S Alk' 
viaszfirniszek, padlóviaszok, suszterviasz, 
petroleumszappanok eltiá!litásához 

Cerasorum slipites. Meggy .szára Házi
szer, húgyhajtóul és hurulnál. Magvai régente 
Aqua cerasorumhoz Az érett gyümölcsből 
Sírupus cerasorum készül. 

Ceratoniae fructus. Caroba, .Siliquae dul
ce.s. Szentjánoskenyér. Ceratonia siliqua 
{Földközi··fengerpe.rt) Tart: cukorfélék szén
hydrátok, 1 5°10 vajsav stb Alk: tápszer és 
kávépótlek. speciesek ízjavitója 

Cerefolii herba 2. Herba chaerophylli, 
Herba scandici.s. Zamatos turbolya. Anthris
cus cerefolium. Tart: jellegző aromás szagú 
és izű illóolaj és gyanta. Alk: mint a Petro
selini herba, konyhafűszerül is K: sirupus és 
succus, 

Chamomillae romanae flores, 2 Római 
székfűvirág. Anthemis nobilis* Tart: 0 6-1° o 
illóolaj, antheminsav-keserűanyag Alk: mint 
a Chamomilla vulgaris 

Chamomillae vulgaris flor·es„ 2. Székfű
virág. Matricaria Chamomilla Ne tévesszük 
össze a szagtalan vagy büdös Anthemis ar
\ ensis, Anthemi~ cotula, Margaretha inodora 
és Pyrelhrum inodorum stb. hasonló külsejű 
virágai\ a! és más ily virágza!okkal. Tart: 
0'2-0.34°,o illóolaj 5· 40,0 gummi, 5 go, o gyanta, 
2 go ú keserűanyag csersavnyomok., 2·2° ualma
savas mész és kelium 1°.·o foszforsavas mész 
o·s0

, u viasz stb. Alk : enyhe élénkitő és görcs
csillapitó belsőleg 1 ·5 g,-ként (egy evőkanál 
három csésze \ízre) kü!sőleg borogatásokhoz 

öblögelők és csőrékhez, a homeopathiában 
gyermekek fogzási epilepsiáJánál, fogfájásnál, 
hajmosókba stb K: aqua exfractum, oleum, 
sirupus, tinctura„ 

Chelidonii her,ba. 3. AT"anyfű, F'ecskeFú, 
Gódirc, Vérehullófű. Chelidonium majus. Tart: 
mérges e.lkaloidák (chelidonin chelarythrin, 
protopin) chelidonsav a friss tej nedvben 25°/o 
gyanta„ Alk: hashajtó és húgyhajtó ; friss 
tejnedve népies szemölcsmarató; belsöleg 
csak a friss nö·"ény, az u. n, tavaszi vértisztitó 
kurákhoz 1-2 g„-ként K: extractum, tinctura, 
alkaloidák. 

Chenopodii he?'ha„ 3. Tea mexicana, 
Gilisztamagfű .Tószagú libatopp. Chenopodium 
ambrosicides Kötött, frissen trágyázott, táp
dús talajt igényel. Tart: o·.s5°/o (a magvakban 
1°/o} illóolaj Alk: háziszer gyomor- és ideg
bántalmakná!, görcsök, hysteria, havibajzava
roknál; giliszták kiűzésére, mint az e.merikai 
származasú Chenopodium anlhelminticum. 
naponta többször 1 ·-2 g infusumban 

Chinae corlex. Cortex chinae calisayae 
et .succirubrae. Ki11akéreg sáT"ga és vörös 
Különböző Cinchona faj:Jk (Délamerika, Kelet
india és szige-tei) Tart: chinin, cinchonin, 
chinidin és még számos alkaloida. chinasav, 
chinacsersav, chinaVdrös, chinovin stb. Alk: 
antipyreticum, adstringens, tonicum anhsep·· 
ticum és roborans Alk: külsőleg nehezen 
gennyedő dti.ge.netokra, decubitusnál. skorbu
tos foghúsra, hajbetegségeknél kenőcsökbe, 
szeszekbe; mint hintőpor szénnel és myrhá„ 
val ; borogatásokhoz, szájvizekbe K: decoc
tum, extracta, tinclurae,. vina stb. Alkaloidái 
főleg a chinin : a váltóláz (febris intermitfens) 
sPecifikus gyógyszerei 

Chinae nodosae r·adix. 1. Chinae rhizoma 
Smilax china, S. glabra. S. le.nceaefolia gyök
törzse Tart: smilahin Alk: mint a Sarsa
parillae radix. 

Chiratae herba .. Sweertia chirata (Hima
laya) Tart: ophe:insav glykozida, chiratin. 
Alk: mint a Gentianae radix és Centaurii 
herba 

Chrysanthemi flores. 2, Rovarporoirág 
(Chrysanthemum vel Pyrethrum) cinerariaefo
lium.* Kőtöttebb,. mészte.rtalmú talajban, na~ 
pos fekvésben, száraz domboldalakon is jól 
fejlődik Száraz, kötöttebb domboldalak be
telepitésére alkalmas. Tart: pyrethrin, gyanta 
jllóolajnyomok. Alk : rovarűzőpor. ZBcherlin 

Chrysar·obin. Araroba depurata, Goapor 
Az Andira araroba (Brazilia) fájának repe
déseiből és odva3 üregeiből levakart lepe
dék, 90°, u Chrysarobin tarta.Jmú. Alk : bőr
bajok : psoriasis herpes tonsurans ekzema 
marginatum stb -né! ; belsőleg hányást és 
hasmenést okoz. K : emplastrum, unguenfum 

, Cimicifugae radix. A:taea racemosa. 
(Eszakamerika) T urt: gyanlaanyagok (keserű 
és csípős izű cimicifugin, macretin). Alk: 
asztma, n1el!fájás és láz ellen 

Cichorii herba. 3. Cikória, Katáng. Cicho·· 
riul}1 intybus.* Tart: 17°/o cukor. 6"530/o nit-
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rogén tar!. anyag, 2'75°,o zsír stb. Alk: nagy·· Colombo radix. Kalumbagyökér. Jatror
ban termelt kávépótlék ; hatása laxans„ K: rhiza palmata, Cocculus palmatus (Ceylon) 
Sirupus cichorii compositus. Tart: columbamin jatrorrhizin és palmatin 

Cinae flores„ Semen santonici.. Cilvármag, alkaloidák keserúanyag, columbosav. Alk: 
Gilisztamag. Az Artemisia maritima virágai dyspepsia, hasmenés, cholera infantumnál 
Tart: 2·50;0 santonin, 2°/o illóolaj (cineol), o·s-5 g.-ként. K: extractum, tinctura, vinum_ 
gyantanemű keserúanyag Alk: bélférgek ellen Condurango cortex„ Kon.durangó-kéreg 
gyermekeknél 3 évig 1 ·5 g., 5 évig 3 g„. 6-8 Gonolobus condurango (Ecuador). Tart : 
évig 5 g., ezenfelül 6--1:) g. adagonként K: condurangin glykozida; ez utóbbi hideg víz
exlractum és santonin ben oldódik. forralásra kiválik. Alk : jó .sto-

Cinnamomi cortex. Cas.sia [ignea. Cassiae machicum (régen hatásosnak vélték gyomor
chineiisis cortex„ -Cimet, Fahéj. Cinnamomum rák ellen). K: extrac1um, vinum 
ceylanicum és Cinnamomum cassia (China) Conii herba. Cicutae virosae herba. Bürök 
kérge. Tart: a hivatalos ceylon-fahéjban : és Csomorikafű. Conium maculaturn. Tart : 
40/0 .. nyi illóolaj, csersav. nyálka, 1;20„ 0 kemé- o·o3-0'I8°/o alkaloidák (coniin, conhyd1in, 
nyítő, a silányabb chinai cassia-fahéj illó- stb.). Alk: asztma, pertussis és neuralgiánál ; 
olajtart. csak 1-20/o. Alk: étvágyat és emész- külsőleg fájdalomcsillapító az állalgyógyá
tést serkentő szer ; adslo ingens, ízjavitó főleg l<zatban 30-90 g -ként, kutyáknak 1-4 g -ként 
vaskészítrnényeknél. labdacsok behíntésére. POI ban vagy bolusokban K : emplas!rum 
K: aqua sirupus, tinctura. A ceyloni fahéj extracll'.?J· . B .... 
ill 'olai·a az illBtszerészet és likőrgyártás finom , Conu fruct:.zs. Seme~ crcutae, urokmag 0 

Iart: l 32-134° o conun pseudoconhydnn 
anyaga. 1 K t fi .d t" t · Cocae folia. Cocalevél. Erythroxylon coca : ex r u1 um 1nc ura. 
{8olivia,. Ind. archipelagus) Tart : 0 7-1"5°. 'o Conv8:llariae_ m_aj„ flor·es.~ ~ Gyöngy?irág 
alkaloidák (cocain, tropacoca~n, . cy_nnamyl-1 C_on\all~na maJa~1s. A v1~agokat . rege~te 
cocain). coca-csersav. Alk; az ehseg .es szor;i- l tu_ss~entoporok_~a es. hasmenes ellen is ha~z-
júság érzetet csökkentő, idegzsongitó A del- naltak 10: 20~ 1nfusumba. 
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amerikaiak tisztán vagy mésszel keverve Convallanae herba. Tart: 0 21 o g!ykoz1dak 
bagóként rágják. K: aqua, extrac!um, sirupus, (co~vallamarin, convallari~), -~lkal~i~a ~s _illó
tinctura, vinum és a cocain, e hathatós helyi olaJnyomok. Alk : glykoz1da1 a d1g1tahsehoz 
érzéstelenitő. hasonló hatásúak s legújabban, úgy mint ezt 

Cocculi indici semen. Maszlogmag Ana- szivb~jokná~ alkalmazz:á~ .. K: extractum. tinc
mirfa cocculus (India). TOrt: 0'4-1 11 o pikro- tura es eml~tett g~yka:z1da1. . 
toxin Alk: poralakban kenőcsökbe rüh és Cc;1pal. Gu~f1"!-!T'esina .cof!al: KoP_afgum_n11: 
tetvek ellen Halak pusztitó mérgezésére hasz- A szamos_ afnk_ar a~enka1 es dela~er~ka1 
nálni tilos Trachyl<;>b1~m?ol e~ed~ copal mell~tt le~rnka~b 

Cochlear-iae herba„ 2. Kanáltorma. Coch- a V~!ena 1nd1cabol _kicsurgBtolt S~ns:ba_r- es 
learia officinalis Tart: 0·23°,:o illóolaj stb Alk: M:i~iI_a:k?Pal hasznalatos lakkok es firn1szek 
skorbut ellen, száj- és foroköblitéshez, kipré- eloalhtasahoz 
.selt nedvét rt:'gebban húgyhajtóul, csúz és Coriandri fructus. 3. Koriandel'mag. Cori-
köszvény ellen használták K: acetum linc- andrum .sativum * Tart: 0'4-1" (• illóolaj 
fura. 10-20u o zsír, 11-17° o fehérje. Alk: gyomor-

Coffeae semen,. Kávébab. Coffea arabica erősilő és szélhajtó; hashajlók ízeSitésére; 
Tart: 1 ·2°/o (075-2° u) coffein nádcukor, konyha- és sörfűszer ; illóolaja likörg~ ár
kávécsersav stb. Alk: külsőleg szippantó- táshoz. 
porokba, dezodorálószer; forrázata élénkitő Coto cortex„ Cotokéreg. Coto chryptocar~a 
élvezeli szer K: extra.ctum, sirupus, coffein (Bolivia) Tart: 1"5°/o cotoin, dicotoin, phenyl-

Colchici bulbus„ Colchici radix Őszi cuma!in illóolaj. csersa_v . Alk: G"5 g.-ké.nt 
kikiricsgumó Colchicum autumna!e Tart: napontc:i 3-~zor hasme.nesnel A g:vomorhar·· 
0'66-0"85°/o colchicin Alkaloida (a magvak- tyakat 1zgatJa K: coloin 
ban 0·2-0·4°, o). gyanta stb. Alk: erős has- és Croci stigmata, 3. Sáfrány. A C.Iocus 
húgyhajtó, epeköveknél, csúz és köszvénynél sativus virágának bibeszárai.* Crocus Aus,lria
leukorrhoeanál stb. K: acetum, exlraclum, cus fs Crocus vernus használatosak Ta1t: 
tinclura, vinum. A kikirics kék virágait gya- 0"91P.o illóolaj hatóanyaga a sárga crocln 
pot és fonalak festésére használják (poly,:hroil) glykozida, 3-411 u aetheres kivonfl·· 

Colchici semen. Kikiricsrnag. Tari: tából picrocrocin nyerhe!i'í. melynek hasadási 
O' 2-0"4°. o colchicin, 6--8°1 o zsirosolaj 7 -12° o termf ke sáfrB.nolaj és cuhor All~ : slomach~ -
fehérjék Alk: mint a gumóé cum anlih)·slericum, Emmenagogum szan16r·· 

Colocynthidis fructus Sártök. Citrullus, hurut görcsöh ha\ibajzavaroknál: küisőlE'g 
colocynthis, forró övi és délvidéki kúszó- i anodynumként szem\·izekbe tapaszokb<-J K 
növény Tart: 0·5n o colocynthin keserűanyag, i crhplastrum, extrectum. 
colocynthidin .stb„ A.lk: drasztikus hasluijfó .. ;-Crotonis semen„G1-anuti4lii Kru1:unn1cq 
o·os-0·1-Q_._3_adagokban_K: extractum, tinc- A Croton tiglium l. (D<'·lázsitt) mag\oi Tuli 
tura Alkalinazásánál kellen1etlen mellékhatá- 50-60' 1 u zsírosolaj: rl~gfönöscn :1ttló <l1al'.Z

sok mutatkoznak tlkus hashajtó i.\/k: bZ olvj kLilslilf g D:;z!Fi!C 
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és bőrizgató. Embereknél 4 szem már helálos 
hatásu lehet 

Cubebae fructus. Kubébabors, Piper cube
bae (Jáva). Tait: 10-18°·0 illóolaj, 2"5°,o 
cubebin 1711 o kubebasav sJb Alk: kankónál 
porban, labdacsokban stb. K: extractum, 
tinctura 

Cucumis semen, Ubor kamag A Cucumis 
sativus* magvai emulsiókhoz. a friss gyümölcs 
bél nedvét arcmosóul használják 

Cucurbitae semen, 'Peponum semen, Cu·· 
curbita pepo * Tökmag. Tart: 3511

1 0 zsírosolaj 
(20" o hidegen kipréselhető) leucin, tyrosin 
Alk: emulsiókhoz anthelminthicum pántlika·· 
giliszta kiűzésére 150-200 g mag frissen 
hámozva s cukorral összezúzva biztos hatású. 
A lopótök: Lagenaria vulgaris-magvainak 
emulsiója hólyagbajoknál enyhitöszer. 

Cumini fructus, 3. Római kön1énymag, 
Cuminum cyminum.* Ta1 t: 2·5_ -4· 11 o illóolaj 
stb. Alk: főleg fl7. állatgyógyászatban emész
!f si znvaroknál kólikánél konyhafüszer 

Curcurnae rhizoma, Curcumae 1adix 
l\"u1ku1nagyöké1, Curcuma longa Ta1t: cur
CiHr,in festöanytJg borszeszes folyadékok silr
gára festéséhez, fűszeres keverékekhez. (Curry
pov.-·der) !\; tinctura. 

Cyani flor-cs, 3 Siliginis flores Búzavirág, 
Rozsvfrág, Ccntaurea cyanus. Szép kék színe 
miBti speciesek farkitásárA. használatos 

Cydonifle semen, Bírsalmamag, Cydonia 
vulgaris * Tart: nyálka Alk: mint mucilago 
szemvizekhcz, a kozmetikában glycerin gelée-k
hcz és hajfrizura alakításához stb A Cydoniae 
h uctu.s siccatus he.smenésnél. 

Cynosbttti fr·uctus, 4 f!ecsepecs, Vad~ 
1ózsabog_t/Ó. Roga canina A termést késő 
őssL:el dércsípés után gyüjljük Ta1t: 311

,0 

dtroms:iv 7"('<1 o aimasav 3011 ll nem kristá
lyosítható cukor, il!óolajak Alk: magvak nél
kül konzervekbe n1int ela\ ult háziszer féreg
űzőü! 

Cynoglossi herba, Kutyanyelv, Patkány
irtófű, Cynoglossum officinale Tart; cynog
lossin-a!kaloida (amorf) Alk: úgy a fű, mint 
a gyökér régebben külsőleg és belsőleg fájda
lomcsillapitpul. kezdetben izgetó, késöbb 
csillap:tó. Allitólag elriasztja az egereket és 
patkányokat. K: pilulae (Gall). 

Dammnrae resina, Damárgyanta, az 
Agathis dammara. Shorea selanica, Canarium 
rostratum (India) stb. kemény gyantája O!v 
p. 120° fs 1 04-1"12; aether, széndisulfid 
chloroform oldja. Alk. ragasztópapirok, lakkok
hoz A dammarlakk signaturák bevonására 
nem alkalmas, mert melegben meglágyul. 

Dauci fructus, Murok Daucus carota * 
Tart: 0"8-16 g. illóolaj. Alk: diureticum a 
gyökér főzelék gyanánt való alkalmazása isme
retes, régente Succus dauci inspissatus és 
Pulpa dauci szerepelt 
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+ Digitalis folia, 2 Piros gyüszűvirág, 
Digitalis purpurea. * .Jó erőben lévő közép
kötött talajt igényel istálló trágyázással. Tar l : 
a szívre jellegzetes, a vérkeringést erősbítő, 
ez apró véredényeket összehuzó hatású gly
kozidák : digitoxin, digita!in„ digitalein, és 
gitalin (Kraft) oly mennyiségben, hogy 
10°,o. os infusum (70o-nál készítve) 0 75 kcm-e 
30 g. sulyú füvibéka bőre alá fecskendezve 
a szívverést 10 perc alatt megállítsa, amit a 
mellkas feltárása mellett figyelünk meg. A 
leveleket vakuumban szokás szárítani mert 
nedvesen a bennük levő fermentumok, tt ható
anyagokat gyorsan elbontják. A levelek jól 
záró száraz: edényben tartandók és egy év 
mulva megújit1:1ndók. Alk: szívbajoknál; kis 
adagban a szívverést lassítja, riagyobb ada
gokban fokozza; lázas.. betegségeknél, tűdőgyul
ladBsnál, akut csúznál szívgyöngeségnél a 
vesék vérbőségének fokozása révén diuretikus 
hatrisa igen gyors és jellegzetes Hosszabb 
id ig szedve fölhalmozödik a szervezetben 
(kumulativ hatás) és hirtelen mérgezést okoz
hat. Alk ; belsőleg infusumba n (0"5-2"0; 150), 
koncentráltan böraléifecskendezésre. lnfusum
nál az alkatrészek bomlékonysága miatt a 
főzést mellőzik, sét újabban a forrázást is, 
és csak áztatást alkalmaznak 

Folia digitalis titr-ala néven fiziológiailag 
meghatározott hatóanyagu (1011 o-os infusum 0·75 
grammja 10 perces szívbéniló hatással) levelek 
vannak forgalomban. K: exlractum pulvis és 
tablettak beállítva tinclura 

Dita cortex, Alstoniae cortex, Alstonia 
scholaris (India). Tart: ditamin. ditein (ez 
utóbbi erősen mérges) alkaloidák, echicerin, 
echitin stb. Alk: febrifugUm ÁS tonfcum főleg 
idült hasmenés. vérhas Stb.-nél, mint a china
héj. K: fluidextractum, tínclura 3-7 g.-ként. 

Djamboe folia, Psidium guajava, (Amerika
Jáva)„ Tart; illóolaj, gyan!a, 9(\o tannin Alk: 
stomachicum sfypticum gyomorhurut és nyári 
hasmenésnél o·s-1 g adagokban K: elixír, 
tabletta, linctura. 

Dracunculi her ha, 2 .. és 3. Tárkányüröm. 
Artemisia dracunculus.* Jó erőben levő kőzép
kötött talajt igényel istálló trégyázással Tart: 
0·2s-o·so;o illóolaj (estragol) stb. Alk ; zama
to.sitó konyhaecetekbe és ételekbe. 

Droserae herba,' 2„ ROrellae herba, Roris 
sali.s herba, Harmatfű, Drosera rofundifolia 
(amerikai húsevő növény). Tart: pepfonizáló 
fermentum, illóolaj. Alk : hurutos bántalmak
nál, mint diureticum vízkórságnál, pertussisnál .. 
K: extrBctum, speciesek · 

Dulcamarae stipites, 1. Ebszö.lő, Vízi
szölő, A Solanum dulcamara 2-3 éves vé
kony ágai 1'art: 0"3°/o solanin alkaloida. 
dulcamarin glykozida Alk: psoriasis, csúz. 
és asztma ellen K: cigaretták, extrac1um. 
speciesek Dictamni radicis cortex, Ezerjógyökér 

kérge Dictamnus albus. Tart: 1llóolaj és gyanta 
Alk : régebben mint antihystericum és diure
licum, ma csak háziszer. A zsenge leveleket 
Szibériában teapótlékul használják 

Ebuli fructus, FOldibodzabogyó, Sambu
cus ebulus. Tart: és alk. ·mint a Sarilbucus 
nigra; a bőriparban kékfeslésre, Az Ebuli 
radix Kneipteák alkatrésze f állifólag mérges .. 
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Elatterii fructus, Ecballium elatterium Filicis l'hiz:oma 4„ Pajzsikapáfrány. Őr-dög 
(Déleurópa). Tart: e!aterin. ecbalin gyanták borda. VesPpáfrány Aspidium filix mas. A 
stb. Drasztikus megbizhatlan hashajtó ; alka!- nyár végén. vagy ősz elején begyűjtött gyök
mazá~a veszedelmes. törzseket a mel!ékgyökerektő! megtisztitva, 

Elemi, Ret;ina elemi, Amerikai Amyris hámozatlanul. enyhe melegen száritjuk s jól 
fajok és indiai canareum fajok lágy gyantája záró edényben tartva évente megujitjuk Pora 
Alk: izgató kenőcsökhöz, az iparban firni- zöld legyen: sárgás vagy barnás port fölhasz
szekh~·z. K: Unguentum elemi ná!ni nem szabad, mert hatástalan A'l Aspi-

Eriodictyon herba, Herba .santa, Eri0dic- dium spinulosum filix-savat nem tartalmaz és 
tyon angustifolium és E tomentosum {Kali- számos más Aspidium··faj (A aciuleatum, A 
fornia). Tart: sajá.tszerü savak: 2·4n'o eriodic- montanum, A rigidum, A. lobatum, A dila
tyonsav, ericolin, egy vízben oldódó keserű- tatum, A filix femina) szintfn hatástalan ki
anyag, két gyanta g]ykozida jellegű csersav, vonatot szo1gáltatnak s il;. ki\·onatok forga
illóolaj. stb. Alk : főleg hurutellenes szer; a lomba is kerültsk. T ad: 1 5-2 511 o amorf 
keserű anyagok ízének érzetét némileg csök- filixsav, kristályos filicin 0 025-o·sn o illóolaj 
kenti és ezért szirupját chinino!datokba ren- lOwo filicin (ez utóbbi hatástalan) filixcsc:·sav 
delik (Az édes íz érzetének csökkentési'>! a melyek belőle aetherrel perkolá!va kivonhatók 
Gymnema sylvestre afrikei növényben lévő Alk: galandféreg e\!en kivonat alakjában 
gymnemasav idézi elő). .. óvatosan adagolandó nz individuális tulaj-

Er)'ngii radix, 4. Iringógyöhér, Ordög- donságok figyelembevé-telével 
szekér, Szamá1 töois, Eryngium campestre FoenicuH fructus 3. Édeskömény. Foenicu
HáLiszerdiureticu~ é~ emmena.gogun1 gyanánt culum officinrt\e„ Napos mélyrétegű jól meg-

Equiseti herba. 2, Békc.lábfü. Cinfü, Sur ló fű. munkált, nem tulságosanszáraz. eröteljesváh og 
Mezei zsurló, Equisetum arven-;e. Tart; 1711 0 talajt igényel. vagy homokos \.együletj \ályo
kovasav, equisie!insav, gyanta P.lk: diurefi- go{; friss trágyától gyökere barnafolíos lesz. 
cum gyanánt használták; Kneio-leák alkat- Taif: 4_50/0 illóolaj Alh: é!vágyjavitó, szél
része vízkórság ellen hajtó köptető (5-15 150 inf.) izja.vff6 I\: 

Eucalypti folia. I-~ukaliph1s-= levél, Euca- tJqua sirupus, tinctura. speciesek, porok alkat
Jyptus globolus (Au8ztr8lia). Ta1 t: 1'6-3°, 0 : ré·sze főlEg az állal;yógyászatban„ A Foeniculi 
illóolaj, csersa\. gyanta, keserűanyag. Alk: 1 radix Kneip-teában hasonló a!knlmaz:tatásu 
csak az i!lóolaj és tinctura készi!ó.séhez: ez Foenugraeci semen„ 3. Ciirögs:;:ina:nag 
utóbbi gyomor- és bélhurútnál, hólyagbajok- Lepkeszeg„ frigonella fo~~num graccum Tari: 
nál, toroköblögetökhöz és sebkötözéshez Az nyálka, i!lóo!aj, zsiros olajok Alh: állatgyó
Oleum eucalypti bedörzsölökbe neura!giánál, gyászati étvágyporokba, pépes boroga.tások
inhalálva óvszer influenza ellen; szúnyog- hoz, kenőcsökbe és n)álká a miatt a szövő 
üzőszer. Régebben hatásosnak hitték malária iparban 
ellen Fra!{ariae radix .. 4 Földieper g.t1ökere 

Euphorbia cypar'issias, Kutyatejfü, Tej- Csersavas tartalmu ads'ringens A Fragariae 
nedve szemölcslágyitó Sárga és vörös festé- herba hehenkint teapó!lék ujabban Kneip
ket főznek belőle 

Euphorbium, Gummiresina euphorbium, 
Euforbium gyanta. Az Euphorbia resinifcra 
(Marokkó) levagdosott száraiból kisziván;:ó 
mézgagyanta. Tart: 35°·'0 euphorbon, 30° o 
aetherben oldódó és 14u,'o oldhatatlan gyanta, 
1'5°/o kaucsuk gummi és sók. Alh: az állat
gyógyászatban hólyaghuzó tapaszokba. 

_ Evonymi corlex. Evonymus atropurpurea 
{Eszakamerika) Tart: evonymin-glykozida, 
evonsav, mannit Alk: cholagogum tonicuin és 
laxativum K: extractum 

Fttgus sylvatica. Bükkfa. P.. bükkmagból 
sajtolással nyert 12-17°10 olaj, étel- vagy 
égetőolaj. A fölapritott fából száraz lepárlással 
az Oleum fagi empyreumacticum: Pix liquida 
(Bükkfakátrány) s ebből a Kreosot készül. 

Farfarae folia. l. Lóhörmüfű Martilapu„ 
Szamár köröm 1 ussilago farfara Tart: 2 fr 1·0 
keserü-glykozida. nyálka, illóolajnyomok gal
lussav„ Alk: hurutellenes speciesek be. Ha
sonló célokra szolgálnak a virágok : Farfarae 
flores is„ 

Fernambuci lignum.. Fernambukfa„ A 
brazilliai · Caesalpinia echinata brazilin-vörös 
festőanyagtartalmú fája régente adstringens ma 
a szövőiparban festésre használatos 

gyógyszer 
Frangulae cortex. 1-2 Rhamni frangu

lae cortex. Büdös csereszny2 Fekete éger 
Kutyabenge gyökere. Rhamnusfrangu!a A vas
tag ágak kérgét egy év m.ulva használjuk 
mikor-ára hánytató hatású gJykozodiái már el
bomlanak Tart: anthraglykozidák: fran
gulin emodin, frangulasav. illetve 2.8-0,o 
oxymethylanthrachinonok Alk: mint a Rheum 
különféle hashajtó készitményekbe l-Iasznál
ják szövetek sárgára és zöldre festéséhez is 

Fumariae herba„ 2. Epefü,Füstikefü. Fuma
ria ofiicinalis. Tart: proto;:lin (fumarin) alka
loida, fumarsav Alk: aperiivum, vértisztitó 
skrofulás gyermekeknek 

Fungus chirurgorum. Taplógomba. Fomes 
(Polyporus) f omen tarius„ V érzéscsillapifóul hasz
nálták: a vaskloridgyapot teljesen háttérbe 
szorította. 

Galangae rhizoma. Galan.qagyökér. A\pi
nia officinalis. (China, Siam) Tart: 0.5-1.511 o 
illióolaj, 0.25' 1.o keserűanyagok A/k.: stomachi
cum és konyhafüszer. 

Galbanum. Gummiresina galbanum. Kö
lönbözö afganislani Ferulafajok önként ki
csur5ó és beszáradó tejnedve Alk: külsőleg 
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]ágyitó tapaszokba, belsőleg hurut és hugycsö- Gossypii radicis cortex. Gyapotgyökér· 
:gyulladás ellen használták emulsio (Lac gal- kérge. Gossypium herbaceum Tart: ható
bani) és labdacsok alakjában. Kittek alkat- anyagai nincsenek megvizsgálva. Alk: a méh 
része. összehuzódását idézi elő s ezért anyarozs 

Galeopsidis herba 3. F'oganőtt fü. Piros helyett alkalmazzák. Abortivumként is szere
henderkefü. Galeopsis ladanum. Tart: keserü- pel K: extractumok. 
gyanta. Alk· hurutellenes teákba. Graminis rhizoma. 1 Perjefü„ Tatackfü. 

Gallae halepenses .. Csergubacs, Quercus Triticum (Agropyrum)repens. Tart: hatástalan 
infectoria (Kisá.zsia. Tart: 70°/o csersav, 3°/o polysaccharidok(3.5°/o triftcin, 3o/o gyümölcs
gallussav, 2'l/o ellagsav, 3°/o cukor., 2°/o kemé- cukor és inosit). Alk Régebben vértiszfitóul, 
nyitó. Alk: régebben tannin helyett, ma csak labdacskötőanyagul ; liszthez is keverik. 
tintákhoz és e bőrcserzőiparban Grantai radicis cortex. Gránátfagyökér 

Galii aparines herba 2„ Kullancsfü. Sze- kérge Punicagranatum (Balkán). Tart: pelle
relemfü Galium aparine. Tart: Cseranyag. tierin stb. alkaloidák, 20-28°/o csersav. Alk: 
(catechucsersav.) Üjabban bőrbajok ellen megbizható pántlikagilisztaméreg (50-60 g, 
ajánlják 300 főzetre K: extracfum. 

Gaulther'iae folia„ Wintergreen Kanadai Gratiolae herba 3. Csikorhafü lnnyujtófű 
tea G9ultheria procumbens és G. fragranti- Gratiola officinális. Tart: gratiolin-glykozida 
sima. (E Amerika) Tart: 5°10 illóolaj, cser- Alk: igen drasztikus hashajtó 0 05-0.4 adag
sav, nyálka, arbutin, ericolin Alk: mint a tea ban. Rhizomáját is használják s ez hatásosabb 
chinesis, továbbá asztmánál s föleg az Oleum mint a fü. 
gaultheriae előállítására Grindeliae radix. Grindelia robusta és 

Gelsemii rad ix„ Sárga jázmingyöhér Gel- squarrosa (É. -Amerika). Tart: 2°/o saponin, 
seminum sempervirens (Virginia} Tart: Gelse- grindeiin, illóolaj, gyanta. Alk: expectorans, 
min és gelseminin-alkaloidák. gelseminsav nátha, szamárhurut, hugycső- és hólyaghurut
Alk: neurasthenia asztma és szamárhurulnál nál Nagyobb adagokban mérges. 
K: extrac!um Guajaci lignum. Lignum sanctum. Guajak-

Genistae flores. 2. Spar tii scoparii flore.s. fa. Guajacum sanctum (Antillák). Tart: 20°/o 
Sá1 gás seprohe orrága Zamótuirág„ Cytisus gyanta és saponin. Alk: diaphoreticum, izzasz
scopanus Sa1o!homus vu!ga11s. Tart· 0.4°,o 

1 
tó főleg szifi!isznél különféle speciesekben; 

spartein. 1\lk: Itt-ott diurecticu1n és purgans 'az utóbbiak főzetéhez alkaliákat is kell alka!
külsőleg forrázata szep!f5k ellen mazni. K: Resina guajaci, Guajakgyanta: 

Gentianae radix .. 4. Tárnicsgyökér Gen- izzasztó és hashajtó csuz és köszvénynél 
tiana !utea és számos válfaja. Tápdus nyir- 0'5-1 g-ként; szájvizek.be és tincturákba stb. 
kos, laza talajt és esetleg félárnyékos helyet Guarana. Pasfa guarana, A Paullinia 
igényel jó korhadt 2-3 éves trágyával. Az cupana, P. sorbilis (Brazillia), Pörkölt mag-
5-6 éves gyökerek szedhetők. Ezeket hal- vaiból készült pasztl'l. Tart: 3 5-5°/o coffein 
mokba taposva erjedni hagyják, hogy belsejük (guaranin). 20/o hamu. Alk: durván poritva 
vöröses barnaszinüvé váljon. Tart: 0.07-0'14°. o 0.5-2 g-ként por, pasztilla, tabletta alakban 
gentiansav és 0_1°.·o genb_?Pikrin, _ke~er~ g!y: migrén (l-iaemikranic. ellen; Brazilliában élve
kozida Alk: mint keseruanyag etvagyJavllo zeti cikk K : exlracti..:m és tinctura. 
erősitő a \egk~lönfél~bb kés_zitn;ényekben ugy Gummi arabicum. Gummi acaciae Ara.b 
az ember- mint az allatgyogyasza!ban _ gummi Acacia senegal és A arabica (E 

Geranii radix. Geranium macu latum {E. Afrika) és más indiai akáciafajok önként ki
Amerika l Tart: 9„72°10 csersav (tavasszal szivárgó gumminedve. Számos hasonló gum-
27 88.i o). Alk: Amerikában a legelterjedtebben miféleséggel hamisitják és pótolják. A gummi 
használt adstringens K: extrac!um. LJgyanigy az arabinsav calciumsója. Alk: hurutpasztillák 
használják Sanguinariae herba: .lószagu főanyaga, kötöszer emulsiok, labdacsok és 
gólyaorrfü néven a Geranium Robertianum pasztillákhoz; külsőleg hintőpor vérzés csilla
lcveles szárát és gyökerét.. Az Oleum geranii pitásra; az iparban ragasztószer. K: Pulvis 
osfindici az Andropogon Schoenanthi az gummosus, Sirupus gummosus stb. 
Oleunt ge1anii F?.eunion (francia, német, spa- Guttaper'Cha. Guttaperc.sa. Pallaquium, 
nyal) az afrikai Pe!argonium capitatum P Payena- és Mimusops-fajok (India) bemet
odoratissi1nun1 és P. roseum illó olaja szési helyein kiszivárgó s megalvadt tejnedve. 

Ginseng radix. Ginseng gyökér. A Panax A kereskede!embenszéndisulfidban valóoldás, 
~inseng és más Panax-fajok (China, Korea, ismételten alkoholba öntés, az oldószer vizzel 
E Amerika) bábuhoz hasonló gyöker_ei. Tart: lepárlása és végül forró vizzel való kigyu
panacolin (ninc:s megvizsgálva) Ali~: Azsiában iással tisztitott Guttapercha depurata is kap·· 
univerzális gyógyszer s fő!eg aphrodisiacum ható. Alk: ragasztó any~g, főleg ragasztó ta-

Gnaphalii flores. 3. Flores .stocchados germ paszokba kittekbe stb. K: Traumaticin stb. 
Immortel Bár.sonyuirág. Vadszalmauirág Gutti.. Gummigutti. A Garcinia Htlnburyi 
Sárga gyopár Helichrysum arenarium Alk: és más indiai Garcinia-fajok kérg~ből kiJo_!yasz
egyedül vagy · spec:iesekben hó!yagbajoknál tott mézgagyanta. Tait: 72°/o sze"sZOen oldódó 
és idült hurutos bántalmaknál; az iparban gambogiaS:iV, 25°,o gummi Alk: 0·1-0·3 g.
szövetek sárgára festéséhez ként erős hashajtó, kisebb adagokban Scillá-
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val és alkaliákkal húgyhajtó ; lakkok és arany
lakkok alkatrésze. 

Hamamelidis vil'g. col'tex. Hamameliszké
reg. Hamamelis virginiana Tart.: gallussav, 
csersav stb. Alk: hasmenés, vérhas és arany
eres vérzéseknél belsőleg és külsőleg (a friss ké
reg szeszes párlata fluidextrakfummal keverve 
Haz:eline néven amerikai különlegesség); a 
kozmetikában bőrápoló krénlekhez. 

Hederae terrestris herba 2.. Kerek rep
kény. Glechoma hederacea Tart: illóolajok, 
gyanta, keserü anyagok. Alk: háziszer hány
inger és gyomorbajoknál. 

Hellebori radix„ 1 F'eketehunyor. F'ekele 
zászpa gyökér Helleborus niger és H. viri
dis. Tápdús, nyirkos, lehetőleg meszes talajt 
igényel s esetleg félárnyékos és hűvös helyet. 
Tart: hel!eborin he!Jeborein erősen mérges 
glykozidák Alk: mint a Digitalis, K : extrac
tum és tinctura 

Henna„ lawsonia alba (Kisázsia) a leve
leknek az alkannaéhoz hasonló festéktartalmú 
pora hajfesfőanyag 

Hepaticae herba 2. Má]fű kökörcsin. Ane
mone hepatica Alk : hurutellenes háziszer 
species pectoralishoz. 

Herniariae herba 3 Porcika fű Herni
aria glabra és H. hirsuta. Tart: herniarin sa
ponin, paronichyn-alkaloida. Alk: hólyag
húgycső- és vesebajoknál K: extractum si
rupus 

Hippocastani cortex 1 Lógeszlenyefa kér
ge„ Aescu!us hippocastanum Tart: aesculin, 
aesculetin, 2ü o;gesztenyecsersav Alk .: régente 
láznál, ma elavult. 

Hippocastani fructu.s 3 ICn t; 13° u saponin
szerű glykozidák, 7° o zsir (7011 u kivonat anya„ 
gában 50°/o keményitő. 14° o nyerscukor, ke
serű anyagok stb.). Alkohollal kivonva keserű 
izét elveszti s a maradvány 10 60' 1

. u fehérjét 
17°10 dextrint. 64'8°,'o keményitől. 0''32° (1 fosz 
fort, 0·138°10 ként; 3'61110 hamut tartalmazó ér
tékes tápanyag. Az alkoholos kivonat tartal
mazza a saponinszerű anyagokat (phenol
származékok) s mint bedörzsölő csúz és kösz
vénynél, neuralgiánál, fájdalmas bőraffekciók
nál jóhatású A vizes keserű kivonat a virág
cserepekben tenyésző férgek elmérgezésére 
használható 

Hordeum perlat_um (mundatum\ Fructus 
hordei excorticati. Arpakása. Hordeum sati
vum.* Alk: Speciesekbe, nyálkás italokhoz 
(1: 10 inf.}, külsőleg torokvizekbe és csőrékbe 

Hydr·astis rhizoma .. Hydrastis gyökér 
Hydraslis Canadensis (E -Amerika) Tart: 
3°5-5°/o berberin 2-4°/o hydrastin alkaloi
dák. Alk ;· véredényszűkitő, méh- és belső 
vérzéseknél, A Secale cornutumotcsak részben 
helyettesi ti 

Hyoscyami folia 3. Beléndek levél. Hyos
cyamus niger. A leveleket a virágzó növény
ről gyüjtsük. Tart: 0'064-0'075°/o hyoscyamin 
és skopola_min. Alk: mint _a. Belladonna„é, a 
legkülönbözőbb alakban A Hyoscyami semen 
a levelekével azonos alkaloidatartalmú, a 

Hyoscyami radix 0 155-0 170°,o alkaloidát 
tartalmaz 

Hyperici hel'ba 3. Orbáncfű. Hypericum 
perfoliatum. TCzrt .: illóolaj. csersav, vörös és 
sárga festőanyag. Alk .: háziszer gyomorégés 
ellen (hyperaciditásnál) ; külsőleg vérzéseknél. 
friss sebekre stb. ; olajjal főzve (Vörösolaj)' 
hajápolásra. 

Hyssopi herba 3. Izsópfű. Hyssopus offici
nalis Tart; 0'3-1°1 o illóolaj. cseranyag stb„ 
Alk: háziszer bélhurut és mellbajoknál ; illa
tos vizekbe és speciesekbe 

lmperatoriae radix, 1. 2. Mestergyökér, 
Császárgyökér. Peucedanum os!ruthium. Tart: 
0·2-1°/o illóolaj, ostruthin és peucedanin ke
serűanyag Alk .: háziszer, o-5-2 g.-ként sto
machicum és húgyhajtó; főleg az állatgyógyá
szatban 

lpecacuanhae radix. Hánytatógyökér. 
Uragoga ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha, 
Brazilia) T'a1 t : 1 '82-2.24(1

1 o alkaloidák (emelin 
cephaelin, psychotrin), ipecacuanhasav stb 
A hivatalos Rio-lpecacuanha mel!ett a Ccp
haelis Acuminata vastagabb gyökere: Carfhéi
gena„Jpecacuanha is van forgalomban. Ez 
utóbbiben az alka!oidatartalomból 40·:>11• o az 
emetin s 56'8° u a cepha.elin, mig a Rio-fpe
cacuanhában 72·14n u az eme!in és 25.87° u 
a cephaelin főleg a kéregben de Jelentékeny 
mennyis5g a fás részekben is Alk · kis adag
ja köptető ; 1 5 g -tói hánytató belsőleg kö
högésnel. vérhasnál, amoebadysenteriánál opi
ummal. K: extractum, sirupus, tinclura, vinum 

Hasonló hat8sú és alk„ az indiai NaJ"e·· 
gamiae radix, a Naregamia alata gyökere 
melynek hatóanyaga a naregamin _Alk: eme· 
ticum és vérhasnál. 

lreos rhizoma„ 3. biszgyökéi, A'öszironi
gyökér. lris florenlina L germttnica és !. pa!li
da.:r Csak a kétéves gyökereket gyűjtsük A 
sárga lris pseudoacorus gyökér1örz-.c rózsa
szinű é.s nem illatos, ne használjuk. Tart; 
0-1-o·zn o iilóolaj, iridin glykozida stb Alk · 
illatositó fogporokba hintő- és mosdóporokba 
illatos párnácskákbE:t teakeverékekbe iliatszer
esszenciákhoz. 

Az Oleum iridis illatát a benne levő 
10-15° o iron (iris-keton) adja, melyhez ha
sonló a cilral és aceton kondenzálása után 
nyert Jonon 

lsatoris tinctoriae herba. Repceindigó, 
Sárga csülleng. Festőnövény szövetek sár
gára szinezéséhez 

Jaborandi folia A Pi!ocarpus jaborandi 
(Délamerika) levelei Tart; pilocarpin pilocar
pidin és jaborandin alkaloidák. Ali?..: izzasztó 
(2-6: 200 inf); külsőleg hajnövesztő, haj
szeszekbe. K: extractum sirupus, tinclura 

Jalapae tubera .. .lalapae radix, .lalapa
gumó. Exogonium purga, lpomea purga (Mexi·· 
co, India)„ Tart.: 10°. u gyanta (f15° u convul
vulin és 5°, o jalapin) Alk : 0 l .,--0 3 .g,-ként 
bélmozgást élénkitő, 1-2 g.-ként erős has
hajtó, K : extractum, sapo, tincfura és a Re-· 

___,;,_. 
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sina .iaJaP.ae. a gun:ó szesszel k!vont gyantája j szítményekbe, stimulans és szivtonicum gya
mely t1szhtott formaban Jalapin nevet visel nánt A száraz árú kevésbbé halásos mint a 
A jalapingyanta hashajtó, de csak ha a be- friss. K: extrac!um, tinctura, vinum 
lekben epe van; krónikus dugulásnál is hasz- Koso flores. Kus.so„ Kosovirág„ Hagenia 
nálható abyssinic~ (Brayera anthelminfica, Délafrika)„ 

Az fpomea turpethum Ondia) gyökere, a Tart; 3°10 kosin (kosotoxinból) és a filixsav-
'I uJ"pethi_ 1~·adix hasonló hatású. hoz hi;tsonló anyagok. Alk: 10-15 g-ként 

Jequ1r1ty semen. Semen abri. Az Abrus pántlikagiliszta és bélférgek ellen. Forrázata 
precaloríus (fropusok) magva Tart: abrin hatástalan. 
(toxalbum!n, agglutinin) Alk: difteriás köt- lacca„ Resina lacca. I. Iacca in labulis. Sel
hárfyagyulladásnál. K: I-I! JequiritolsE·rum lak. A Carleria lacca, Croton lacciferus Anona 

Jug~andis folia„ 2 Diófalevél Juglans re- squamosa stb. levéltelvei által előidéz~tl vála
gia.* Tart; 0 3° o il!óolai. juglon (oxynaphtö- dék, melynek festőanyagait luggal kifőzik s 
chinon) inosit (hexahydroxybenzol). Alk .: a nyert barna sellakot klórral fehérítik Alk . 
10-15: 200 főzete skrophulos1s és szifilisznél finomabb pecsCfviaszok, lakkok, f1rniszek. 
külsőleg fürdőkbe borogatáshoz; tömény fő- politurák, kil!ek készitéséhez; tüzijáfekanya
zete háziálltdok ft tvei és bolhái ellen; tüdő- gok égéséne;~ lassítáSá.ra JI Lacca musci. 
vész ellen is ajánlják Lakmusz. A Roccella tlnctoria és számos más 

Pulo1nina nucu1n juglandis 4. Zöld dióhéj. zuzmó lugos erjesztése útján nyert s krétával 
I'o1t i:nint B lev(lek; festő11nyagok. Alk ~friss vagy gipsszel kevert festőanyaa (azolyfhmin 
ii!lapolban haj festékhez, diópáiinkába stb. és némi erythrolithmin). Alk: Índikáfor K .: 

.Juniptri fructus. Bo1ókabogyó Juniperus !akmuszpapir és tinctura 
commllnis fent· 1-1'5'1

0 illóolaj, 27°0 sza- laminaria„ A Laminaria digitata és más 
badsE:Jvak (hani:;yasav ecetsav almasav), gyan- tengeri Algák szára különböző nagyságu hen
ta: 7'

1 
11 .c~kor stb Atk;. bebőleg izzasztó és geres szálakká csztergályozva; ezek nedves

h~gyl11::1Jlo OQ--_--15: 20~ i_nf ). :Viz~órságnál, a ségnek kitéve, 24 óra alatt eredeti térfogatuk 
hu~yS;zervck bantalmrnnnl csuz es kösz\ény- 5-6-szorosárct duzzadnak Alk: a sebészel
nél, speci( sckbe; szénre szórva f'üstölőszer ben szűkült üregek, csatornák és a méh tá
álla!gyógyaszatl porokhoz stomachicum gya- gílására. - Hasonló alkBlmaztatású az észak
nf:tnt; erjesztett it"llokhoz (Gin Genever. Ma- amerikai Nys~a aquatica gyökérfája 
chandel borovicska pá;inka); illóolajak tlő- Lactucae virosae herba„ 2, Keserű oad-
állitHsához saláta. Tart: lactucarin, lactupikrin keserű-

A Juni-pe1i /ignum és .luniperi folia szin-1· anvag. Alk: extractum és linclura s főleg 
tén .tar!~l.ma7?a_J.~ illóolajat; diur~tik~s spec!_e- Lacl~ca:·i11m t'lőál!ítás~h?.z. ~~ utóbbi légző
sekbe nrJsznaliak Az Olcum JUn1pc1 i bor-, szervi bantalmakna!, kohoges1 ingernél csilla-
iz:galó pitóul volt használf!los. 

Kamala Glnndulae roltle1ae Ka1nnla. Lamii flores . . Arvacsalánvirág. lamium 
A Möllotus Philipinensis é" Rottlera linctoria album Tart: állitólag egy alkaloida. Alk: 
(India, China) cserjék .leveleinek és gyümöl- háziszer vértisztilóuL. Ujabban tinkturája két 
csének apró mirigyei Tart; rott]erin, isoro\1- óránkinl 40 csepp méhvérzéseknél 
lerin szi.nanyag, gyanta, viasz (611,u hamu) Lapathi acuti radix. 4. Radix patientiae. 
Alk: béllérgek kimérgE-zesére, főleg AZ állat- Vizilórom (piros). Rumex obtusifolius és 
gyógyászatban ; kellemetlen mellékhatása• R hydrolapathum. Tart: cseranyag és emodin, 
nincs. A pántlikagiliszták közül csak a Taenia 1 Alk: régebben bőrbajoknál ma mint tonicum 
soliumnál (reggel éhgyomorra 5-10 g) biztos K: ex!ractum. 
hatású. „ l.auri frucfus. Baccae lauri. Babérfabogyó, 
Kawa~kawa radix„ Piper melhys!icum (Uj- Laurus nobilis (Kis-Ázsia), Tart: 10/o illó- és 

Guinea). Tart: gyanta methyslicin Alk: gyan- 30°,o zsirosolaj. Alk; az Oleum lauri pressu111 
tája oleum sanialival hólyaghurutnál antisep- sajtolás útján való előállitásához; ez utóbbi 
ticum és fájda!omcsdlapitó; a dróg hurut- csúz- és kólikánál. bedörzsölő kenőcsökhöz, 
ellenes és izzasztó ; a szigetlakók bagóként rovarok távoltartására stb. használatos. A 
rágcsálják K: extracium. Folia lauri, Babérlevél 1-30/o illóolajlartalmú 

Kino„ Gumiresina kino A Pterocarpus s elterjedt konyhafűszer 
marsupium (India) bemetszett sebeiből ki- Lavandulae flores. 2. Lavandulaoirág, 
szivárgó gyanta Tart: kinovörös, pyrocalechin Lavandula officinalis vel hortensis* Tart: 
Alk: o·3-1 2 g.-ként hasmenések, vérzések- 1'2-2"8°/o illóolaj„ Alk: illatszerek ás pipere
nél, mint a Catechu; borok festésére K: cikkek gyártásához, ruha és fehérnemű közé 
linclura moly és rovarok távoltarlására. 

Kolae semina. Nuces colae. Kolamag Ledi palustris herba„ 2. Molyűzőfú Le-
Cola acuminata (Délafrika). Tart: a friss árú- dum palustre. Tart: 0·3_0·4°/o illóolaj, cser
ban kolanin, mely a magvakban levő fer- anyag, ericolin. Alk: narkotikum szamárhurut
mentum (kolazym) hatására forró vizzel,, vagy nál; húgyhajtó és izzasztó csúznál o·5-1'5 
a nyálban coffeinre, glykose-ra és kolavörösre g.-ként. 
bomlik, kolalin glykozida, 33·5°/o k<:>ményitő Leonuri lanati herba„ 3. -Ballotae lanatae 
1°/o csersav. Alk: mint a kávé és tea, mig- herba, Pö5zförcefú Leonurus lanatus, Ballota 
rén neuralgia hányás. hasmenés ellenes ké- lanata (Szibéria) Tart: picrobalotin-keserű-
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anyag, csersav és illóolajnyomok Alk: mint vizzel emulsióvá dörzsölve görcsök elleni fő-
a Marrubii herba, leg hólyaghurutnál 

Levistici radix. 3 Iesfyángyökér .. Levis- Macis flores, -Aryllus myristicae, Szere-
ticum officinale. Tart: 0 6-1°/o illóolaj gyan- csendióviróg A Myristica fragrans (Indiai szige
te, almasev. Alk: a lég- és húgyútak gyulla- tek) maghéja Tart: 4-5°/o illóolaj : oleum: 
dásánál stb,., húgyhajtóul o·s-2 g.-ként macidis. Alk: a dróg konyhafűszer 

Lichen islandicus. 1-4. Izlan.di zuzmó Nux moschata. A Myristica fragrans mag-
Cetraria islandica. Tart: 70°/o lichenin-kemé- va. Tart: 3·5°,o illóolaj. 34°/o kisajtolható zsí
nyitő, 10°/o dextrolichenin (mindkettő cukorrá rosolaj: Oleum nucistae, Balsamum nucislae. 
alakítható, 2°/o keserű cetrársav és cetrarin, Alk: mint a maghéj, aromatikus gyomorerő-
10/o lichesterínsav, 0·0176°/o Fe. Alk: amarum sítő dyspepsia és gyermekek kólikájénál Az 
csillapitó és erősitő szer, főzet vagy kocsonya- olajnak 2-3 g,-nál nagyobb adagokban való 
alakban legyöngült tüdővészes egyéneknél, bedörzsölése mérgező lehet 
újabban morbus Brightii-nél Alk: Gelatina Majoranae herba, 3. Kerti majoróna 
és Pasta lichenis islandici Origanum majorana*. Középkötött, tápdús 

Liliorum alb„ flores„ Fehér liliomvirág, kerti talajt igényel. érett trágyával frissen ja
Lilium candidum„ Régente olajjal pállílva az vitva Tart: 07-3 5°/o illóolaj és cseranyag. 
Oleum liiiorum album-ot szolga.Itatta ma nem Alk: gyomorerősilőül és hurut ellen 0"5-2 
használják g -ként (inf.); házi és hentesipari fűszer. 

Linariae herba, 3. Gyuitoványfű, Sárga Malvae arbureae flores, 2. F'eketemályva-
oroszlánszájfü. Linaria vulgaris. Tart: Ji- rózsa, .Althaea rosea*_ Nvirkos, laza. mély-· 
nársav (linarin) és egy phytosterinszerű alko- rétegű, agyagos homoktalajt igényel istálló
hol (olv p. 138' )_ Alk : gyomorégés és hyper- trágyával s káli- vagy nitrogénfrágyával javítva 
aciditásnál, külsőleg aranyeres fájdalmaknál Tart: nyálka, csersav, festőanyag. Alk: torok-
K: unguenlum linariae vizekhez és borfestésre 

Lini semina, 3. Lenmag, Linum usitatissi- Malvae vulgaris flores, 3„ és folia 2 Pap-
mum*. Jó erőben !evő talajt igényel foszfor- sajt -A virágokat a Malva sylvestris, a leve
trágyával vagy az előző évben istállótrágyá- leket a Malva rofundifolia szolgáltatja. Alk: 
vaL Tart: 50/0 nyálka, 29-400/o zsirosolaj és nyálkatartalmú háziszer, lágyitó speciesekbe 
linamaringlykozida. Alk: belsőleg hurutoknál. és csillapitó forrázatokba. A virágok festő
cukorbajnál, külsőleg fájdalomcsillapitó és anyaga savaktól vörössé, lugoktól zölddé válik 
érlelő borogafásokhoz poralakban; egészben Manna„ A Fraxinus ornus (Déleurópa) be-
nyálkás speciesekbe hasított kérgéből kiszivárgó cukornedv„ Tart: 

L
. · ·i· . d" 4 e·d ··k · Gl h" 80-90°/o mannit. Alk: enyhe hashajtó és íze-
,1qu1r1 iae ra IX. ' esgyo er. ycyrr 1za ·1- K 1 f 1 1· s· 

glabra gland. és .. G, echinata (Oroszország). s1 o. . : n usum. axa ivum rrupus mannae: 
Tart: 6-80/o glycyrrhizin, 2-~o;0 asparagin. 1 speciesek a.l.katresze _ . 
1 65°10 gy<.'!nta, cukor, mannit, színanyagok stb. Marru!n1 herba. 3. Pemetefu, Marrub1um 
Alk: köhögéscsillapító porok éS speciesekbe vulgare. Osszecserélik a fehér pemetefűvel: 
ízjavitóul K: extractum, sirupus, succus Marrubium peregrinummal és a 10 helyett 

Lobeliae herba. Lobélia, Lobelia inflata 6~9 csész_efogú Ma1Jubiu1!1 rem_ot~mn:al. Tart: 
és válfajai (Északamerika; nálunk dísznövény} 2 10 keseruanyag, 5 /o ~yalka, illoo~a~n!'omok„ 
Tart: 0·250;0 !obelin, hánytafó hatású alkaloida. Alk: elavult amarum es gyomorerosito. 
Alk: asztmaellenes narkotikum, 0·5 g -ként Mastix. A Pistacia lentiscus (Chios) alko
rnint a Nicotiana. K: cigaretta, extr::.ctum, halban oldódó gyantája„ Tart: illóolaj, gyanta 
linctura. keserűanyag. Alk : összehúzó és vérzéscsilla-

Lupuli sfrobili, 4. Komlótoboz Humulus pitó, szájvizekbe, tinkturákba. labdacsokba és 
lupulus*. Fűszeres keserűanyag emésztési za- tapaszokba; füstölőkhöz; az iparban firni
varoknál napi 8-15 g,-ként (inf) és a sör~ szekhez, üveg- és porcellánkittekbe K: tinc-
gyártásnál. fura. 

A tobozok kirázott virágpora a Lupulin, Matico folia, Matikólevé1, Piper angusti-
Glandulae lupuli. Tart: 2-30/o illóolaj, 550/0 folium és P. aduncUm (Brazilia). Tart: 
komlógyanla 10°/o komlókeserű, 5°/o csersav: 0"3-6°/o illóolaj, keserűanyag (maticin), cser
(70/o hamu), Alk: o·5-l g,-kén! por· vagy sav. Alk: belsöleg o·5-2 g-kent (1-10 inl.) 
labdacsalakban hólyag bajoknál, hügyszivár- hurutnál. tüdővésznél ; külsőleg vérző sebek
gásnál. nemi izgalottság okozta álmatlanság- nél és kankónál befecskendezésre 
nál. fájdalmas erectióknál (kankó) este lefek- Maydis stygmata, Kukorica selyme virág-· 
vés előtt. K: extractum, tinctura záskor gyűjtve, Zea mays* Tart: mayzensav, 

Lycopodii spol"ae. 2-3, Korpafűmag, 5-25°/o zsírosolaj. Alk: hólyagbajoknál és 
Lycopodium clavatum*., A terméshordó kalá- vizelési zavaroknál napi 10 g. 1 liter vízzel 
szakból a spórákat ütögetéssel rázzák ki és forrázva. K : extractum. 
megszitálják. Tart: 50°/o zsirosolaj, ebben Meliloti herba, 3„ Somkóró, Nagylóhere, 
85°/o folyékony a-decyJ, fl-isopropylacrylsav, szi- Melilo:fus officinalis*_ Tart: cumarin, melilot~ 
lárd zsírsavjai _közt myristinsav. Alk : zsíros sav, illóolajnyomok. Alk: a dáganátlágyitó 
hintőpor gyermekek kipállott sebesedéseire, Emplastrum meli!Oti-hez ; lágyitó speciesek:.. 
labdacsok behintésére, belsőleg 1-4 g,-ként be illatos párnácskákba 
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Melissae herba, 3 Ciirotnfű. Melissa offi- Muscarii flŰres, 2 Mezei jácint, Kék ki-
cinali~* Jól m;gn;unkált, erőteljes talajt igé- gyóvirág„ A szövőiparban gyapotfonalak kékre 
nyel, ~~szel. a!a~z~ntva, erett istállótrág,,.áva!, festéséhez használják 
\-agy JO minosegu komposzlrág').ával Ta11 · Myrrha, Gummiresina myrrha A Commi-
0·1-0·25u n illóolaj, melyet citromolajJa! szok~ phora ab} ssinica és C Schimperi (Arabia és 
tak hamisifani keserűanyag i:nanta. n\álka Afrika) mézgngyantája (7-So o illóolaj, 500/o-íg 
Alk: h<:1ziszer g)omorcrősitöü!; külsőleg illa~ gumrni. gyantak). 1~/k: leginkább külsőleg 
!os szeszek be bedörzsölésre s főleg t'lz illat.- foghusg~ ulladásnál toroköblögt-tőkhöz fü<>fö
szer-. szappan- és likőrgyár!ásnál lök.be, fogporokba és szájvizekbe K: extrac-

Menthae crispae folia, .3 f'odorn1en/a- tum. íinclura 
!e~él M~ntha cri~pa* .és ~1 ~quetica. Tal 11 j- Myrtilli fructus, Bac.cae myrti/li 4, _Á.fonya
igenye n11nt a Menlha p1penta·-e Turi: 2-2-5" u bogyó, Vaccinium myrtillus. ] art: 1"66°1 0 sza
illóolaj stb .i\ik: háziszer g) omorgörcs csdla~ badsav, 23-28(1 u cukor színanyag„ Alk: házi
pi!óul; az illalsz!::r- é-s cukorgycirlasná! ni int s.z~r epi!epsia, vérhas stb -nél ; szájvizekbe 
a lv1t::nth<0 piperittt Sz1nan)aga á.llitólag fil.jdalomcsillapiló. Ujab-

Menthae piperitae folia, 3. Borsnlentc.- ban g)Ógybo;okhoz alkalma~.zák, fannintartal
/eur!I, tde:nlht-1 piperih--i* Humuszos. m(]\réle-' mú laJborok pótl8sára„ K.: ex!raclum, sirupus, 
gű, ~iorhan)ÓS, inkább n)irkos mini szái"az succus, tinctura„ vinum. L.\ !vlyrtiili folia cser
közt';-,kClöit \iihogfalc,jl vagy ag').t:gos mrsz-, savtartalmú és speciesek alkatrésze 
!aL;jt igCnyel Kü!Cnösen fl!kalmt:sak termesz- Nicotittnae folia, Dohányltvél, ,Nicotiana 
'.( S(··rr. az flrtf rek ha nem homokosak .Jó kerii tabacum* Tart: 1-2° 0 nicotin. Alk: asztma 
föld is megfelel Gondosan trág)ázandó érett fogfájás stb nél rágva és füsfölőkben; favu~ 
i.stállótrci.g1áva!; kötött talajon előnyös a fosz- és pruntus mosogatasára, haz1alla1ok boihái, 
!or. (~ nitrogf>n, homoko,.. talajni:il kálifrágyát 

1 

fetver es egveb fergek elűzésére stb K: ex-
1s 1genyel Tart: 0'8-1 ·25„ l1, az anr:ol 2·50 u. traclum 
i!_lóolaj Alk: görcs~c~illapitó és 8zE·lh~jtó spe- ! , Nige

1
l.lae sem~n 3 F'ekeleköf!!ény Ifan

c'.esekbe P?rokba; illóolaju illtdos víz, száj-: ddlu N.1ge!la .sah~a*. Tl~rt: 1 b11 
P i!lóo\aj, 

vizek fogpepek, cukorkák stb készítéséhez. , me!Gn!h1n es n1gelhn keseru.:'lnyag Alh: mint 
nagy mennyiségben a likőrök és illatszerek a kömcn) magé 
gyártásánál Nasfurtii herba, 2 Fekete menta, Vizi-

Mercurialis herba, 2, Diszr.óparéj Has- to1mc;;_ t~as!urtiu1n offi_cinale . . T~rt: csipős és 
inditórű, I\1ercuria!is annua. T a!/: kestTű~ ~e~E:r~1_:-u -~hen~l?rop1onsavnllnl stb: . Alk: 
an').ag, melh\ lanlin Aik: cc·fharlicum lil-JO cle~k.1to _hui.;yhaJt?. :s hurutellenes haz1szer; 
g.„ként (inf). - sala~aul 1s h~sznali_ak 

, Mezerei cortex, 1 A Oaphne mezLreum 
(Kauk'.izus) kf rge 1 a1 t: dflphnin-gb kozida 
mezellnsav (bőrizgató). Alk: főleg az Unguen
tum mezt reihez 

Millefolii herba, 3. Cickafc.r k Egé1 farkfű 
Achillea millefolium. [art: 0"07-0"25° o illó
ol'.'1j, aconilsav, cseranyag, keserűen) ag (achil
le1n) Alk: aranyérvérzések havibajzavarok 
máj bajok váltóláz stb -nél; ujabban szív~ 
bajok és vesebaj oknál K: extractum 

Az Achi!Jea mo~chata. A atrata, A nana 
O' 2u o illóolaja : az Oleum íva e moschalae a 
likőrgyárlásnál használatos 

Millesolis semen, Madárköles, Kőmag 
L ythospermum officinale. A magvakat gyer
mekek hurufjánál főzetben leveleit teapótlé
kul használják. 

Mori baccae, 3 Fructus mori, Szederfa 
gyümölcse, Morus nigra* Tart: 1-s5°;o szabad
sav, 10°/o cukor,. A friss gyümölcsökből készül 
a Sirupus mororum. (A hamvas erdei szeder: 
Rubus caeseus gyógyszertári célokra nem 
használatos) 

Muirae puamae lignum, Liriosoma ovata 
(Brazilia). Tart: illóolaj, kristályos gyanták 
?mor! kes_erűanyag„ Alk : tonicum, étvágyger-
1eszlo mint a Condurango ; aohrodisiacum · 
főzete dysenteriánál, tinkturája · bedörzsölésr~ 
bénulásnál és csúznál K : extractum fluidum 
és vinum 

Nux vom1ca: lasd Strvchni semen 
Oleandri folia, Oleanderlecél, Neri~1m ole

ander*. Tar l ; a Digitaliséhoz hasonló hatású 
gl_ykc:>~i~ák: neriin,. nerianthin. Alk: régente 
bork1utesek ellen, ÚJabban a Digitalis helyette
sítésére. Nagy adagjai haliilos 1néhvérzést 
okozhatnak 

Olea aetherea Illóolajok A gyógyszer
ként.. az illatszerekhez és az iparban általá
nosabban használt illóolajok vizsgálatához 
mulhatatlanu\ szükséges fizikai állandókat a 
legújabb és legmeQbizhatóbb adatok alapján 
a következő röviditések alkalmazásával kö
zöljük: Fs: =-fajsúly 15° C-nál; aD: =forgató
képesség (aD); nD ;. = törésmu!ató {nD20); 
Old:= oldhatóság; 0: =összetétel; H: =ha
misitás ; A: =-= alkalmazás ; Esz : = esterszám ; 
Ssz : = savszám : Szsz: ~=-- elszappanositási 
szám; Jsz: = jódszám; Mp: =merevedési pont; 
Üp: = olvadási pont, Asz = acetylszám. Azon 
lllóolajoknál, amelyeknek anyanövényei, illet
ve nyer~anyagai e fejezetben külön nem sze
repelnek: az olaj neve után az azt szolgál
tató növény neve is föl van véve 
. C!l. absinthii. Sötétzöld. kék vagy barna, 

k1.c;se kellemetlen szagú keserű és karcoló 
izu Fizikai állandói igen változók a termelési 
helytől és módtól lüggöen. Fs: 0 925-0.955. 
Többnyir~. jobbraforga!ó Old : 2-4 téri. 800/o 
alkohol. 0 : thujon. thujylalkohol mint ester 
is„ H : terpentinolaj„ A: alkohoÍos élvezeti 
cikkek 
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Ol ajow°'-ni. Carum ajowan Beuth & Hook. 
Szintelen vagy barnás thymolszagú, égető ízű 
folyadék meh bői állás közben thymol kris
tályosodik ki. Fs: 091-0"93. aD: +5"-ig 
nD 20: 1 ·5 körül Old: 1-2"5 térf. 80",o alk 
ö: 50°, o thymol, p-cymol, a-pinen, dipenten 
terpinen, A: fertötlenités 

Ol arriygdala.rum amararum. A c)ran
hydrogenlartalmú olaj szintelen később meg
sárgul. Fs: 1'045-1'070 aD: +lo·i. nD20: 
!"532-1"544. Old: 1-2 térf. 70°10 alk. 2-5 
térf 60°,-o alk A cyanhydrogenmentes olaj 
szintelen és meg ném ~árgul Fs: 1'050-1 055, 
nD 20.: 1 542- t 546. Old : 1-2 térf 70", o-as 
alk, 0: benzaldehyd cyanh}drogen (2-411 o 
nyersolajnál 11° o-ig) és benzaldehydcyanhyd
rin, H : mesterséges benzaldehyd (rendesen 
klürtartalmú) és nitrobenzol (ol mirbani) A: 
parfümeria és ízesitésre. 

Ol androoogon citrati Vöröses, sárga 
vagy vörösbarna, könnyen 1nozgó, erősen 
citromszagú és ízü, Fs: 0 89-0'905. aD: 
-j-1-tQ1-5°,nD20: 1'485Old:1°5-3térf 70°0 
alk, 0: ci!ral (70-801

' o), decyla.ldehyd methyi
heptenon gernniol dipenten; H: petroleum, 
aceton, o\ ci!ronellae,· A: parfü1neria 

01 anethi ,qraveolehtis. Szintelen vr1gy 
sárs;!ás kaporszagú csípős ízű; Fs: 
0"895-0 915 aD: + 70-.től + 82'', n D 29: 
1484-1490 Old: 4-9 térf. 80°u alk. 0: 
carvon (40-60°,.o), d-!imonen, phellandren 
paraffin; H: anethol és ane!hol!artalmú ola
jok ; A : likőrök és' g} ógyszereknél 

01. angelicae sen1en A friss olaj majdnem 
szintelen, állás közben megsárqul. maid meg
barnul; moschusra emlékeztető füszeresszagú, 
é"ető izű; Fs: 0 854-0 918. aD: +I6-tól+41° 
nD2D, 1477-1488. Ssz: 38-ig. En, 12-37. 
ace\YJ.ezés után 51-75 Old: o·5--6 térf. 90°;0 
alk 0: d-phelJandren A: amarum és likőr
gyérfás 

01. anir:>i. Szintelen, erős fénytörésű, édes 
folyadék, 81Ue[y hidegbPn megmerevedik es 
15-19°-nál újra olvad Fs: 0'98-0 99 aD: 
--1"50, nD20, 1"557-t550 Old: 11 2-3térf 
90°/o alk Levegőn ox~dálódik és e:zután nem 
kristályosodik többé ; Ö: 80~90°/o anethol 
methy\chavicol stb. ; A: parfümeria, likőr
gyérlás, anisaldeh~dgyártás; H: lerpeniin 
cédrusolaj, copaiva éS gurjunbalzsam alko
hol. celaceum, zsiro3 olajok. 

Ol.. ani:>i sfellati. Csak szaga és íze külön
bözteti meg az o! anisi vu!g.-tól. 

01. apii araveolPntis seminum. Szintelen 
híganlolyó; fg, 0"866-0"894. aD: +60 tól+82° 
nD20, 1"478-1"486 Ssz: 4 ig, E<z: 16-45. 
acetylezés után 43-52; Old: 6-8 térf.. 90°/o 
alk, Ő: limonen (60°/o) selinen (sesqUiterPe(i. 
10°/o), sedano!id (2'5-3°:'o) sedanosavanhyd-
rid (0 5°/o). ; 

01. apii graoeolenlis fofiorum. Híganfolyó, 
zöldessárga; Fs: 0848-0880. aD: +41·\ől 
+60". nD 20' 1 "478-1 "481, Ssz: 3-íg. Esz: 
28-52, acetvlezés után 33-58; Old : 3-10 
lérf 90°/o alk, Ö : mint az ol. apii gr. sem. 
A: íze<>itésre. 

Ol aurantii amar. Íze keserű, különben 
tulajdonságai az 01. aurantii dulcissal teljesen 
egyezők„ A : likőrgyártás. 

Ol aurantii dulcis. Sárgás, sárgásbarna 
kellemes arómásszagú és ízű; Fs: 0'848-0-853 
aD: +95-től +98". Old: 7-8 téri 90°,u alk 
zavarosan; Ö: limonen (90°/o), decylaldehyd 
linalool, nonylaldehyd, terpineol anthranyl
savmethylester; H: terpentin, A: gyógyszer, 
likőrgyártés. 

Ol. auranlii florum (ol. nt>roli). Sárgás. 
fénytől megbarnuló, gyengén fluoreskáló erős 
aromásszagú. kesernyés ízű; Fs: o·87-0·<"·8 
aD , + 1· tői +9". nD 20 : 1"470. Old : 1-2 térf 
80°/o elk Ö: pinen, camphen, dipenten. pa
raffin, l-linalool. lina!vlacetat, d-terplneol ge
raniol nero!, geran:. f és ner) lacetat, d-nero
lido\, anthranylsavasmetbvlester, indol; H: 
ol.. bergamollae és ol. pe,tifgra:n; A: par·· 
fümeria, cukrászipar. likőrök, kozmetika 

Ol. bal.sami copaivae aethereum .. Szintelen 
vagy kékes borsszagú és keserű ; Para
balzsam Fs: 0"886-0910. aD: -7-től 
-33" nD 20 ' 1493-1"502, Ssz: 0-1. Esz: 
0-4 Old : 1 térf. e bs. alk 5-6 térf 
95°. ·o alk Maracaibobalzsam. Fs: 0 900-0 905. 
aj): -2''30"-161-12". nD 20' kb. 1"498. Ssz: 
Q.·8-1'0. Esz: 1-1 ·6, Old: mint a pa1abalzsam; 
0: 1-cadinen, (1- és /1-can·ophvllen és ·más 
sesquiterpi:nek sesquilcrp~ nall{oholok; f-1: 
gurjuabalzsam, afrikai copaiva- vagy illurin 
balzsam ; A : gyógyszer lakk és firnisz paus
papirosgvártás. 

Ol. balsa1ni veruoiani. Sűrűnfolyó, vöröses
barna; Fs: 1 02-1"121. aD: +2·5°. nD 20: 
15"75. Ssz : 25-45 Esz : 200-250, Old ' 
0'3-4 térf. 9011,o alk, Ö'. ftihéj- és benzoesavas 
benzylester, peruviol az előbbi savakhoz köt
vé farnesol ; A : parfümeria, gyógyszerészet 

Ol hay (01 myrciae). Sárga. levegőn bar
nuló, szegfüszegolfljra emlékeztető szagú, fű
szeres ízű; Fs: 0'96-0'98 aD: -2°, nD 20: 
1"51-1"52 Old: 1-2 térf 70°,o alk. oldható
sága állás közben csökken ; Ö : eugenol, myr
cen, chavicol, methyleugenol methylchavicol 
cifra!. phellandren ; A: Bayrumhoz. 

Ol. betulae aether, a Betula lenta kérgéből 
Szintelen vagy sárgás, methylsalicylatszagú 
optikailag inaktiv Fizikai állandói az ol ga
ultheriával azonosak 

Ol. bergamottae. Citrus bergamo. Barnás
sárga. gyakran réztől zöld szinű, kellemes 
szagú, keserű ízű. Fs: 0'881-0'886, aD: 
+8-tól+22", nD20: 1464-1:.468. Ssz, 1-3 5. 
Old: 1 térf. 90°/o.-os alk 0 : 1-linalylacetat 
(legalább 35°/o) l-linalool. nerol, dihydrocumin 
alkohol, terpineol, bergapten. J .. a-pínen, l-cam
phen, bisapolen ; A : parfümeria, H : terpinyl
acetat, glycerinacetatok, borostyánkősav., oxal
sav. citromsavesterek, mesterséges linalylace
tat és anthranylsavmethylester 

Ol. cajeputi, különböző a Melaleuca faj
hoz tartozó fák friss leveleiből A nyersolaj 
réztől zöld szinú, a rektifikált olaj szintelen 
vagy sárgás, kámforos szagú és aromás 
ízű; Fs: 0919-0"930 nD20: 1"466-1"471 
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Old: 1 térf 80°10 alk, Ö: cineol i-terpineol, OI. caryophylforum„ Sárga vagy voros
terpinylacetat, 1-d-pinen valeraldehyd; H: barna. gyengén savi kémhatású. erősen fény
kókuszzsír, paraffinolaJ, eucalyptusolaj; A: törő, fűszeres szagú és égető tzú; Fs: 1"043-
gyógyanyag, bőrvörösitő. I '068, aD: -1°35', nD20: 1'532, Old: 2 térf 

Ul calanú rhizomae Sűrűn folyó, sárga, 70°io alk, Ö : eugenol (70-850_:0) acetyleugenol 
kámforszagú és kesernyésen égető fűszeres caryophyllen. methylsalicylat, melhylbenzoat 
ízű; Fs: o·59-0 970. aD: +9-től +31°, nD 20: methyl-n- amylcarbinol. furfur- és benzylalko-
1'5028-1'5078, Ssz: 2·5, Esz: 6-20, Old: hol, vanillin; H: ol. gurjuni balsami, ol ri-
900,o alkohol minden arányban; Ö: pinen cini, valamint a kisebb értékű kocsányolaj; 
camphen. calmeon, n-heptylsav palmitinsav, A.: parfümeria gyógyszereknél. mint fűszer 
eugenoL azarylaldehyd asaron ; H : glycerin- van11lingyártás 
acetat t~rpineol stb Ol. cassiae. Híg, sárgásbarnás. erős fény·· 

Ol camphorae. Laurus camphora. 1 Nyer S törésű fahéjszagú, égető ízű ; Fs: l 055-
kámforolaj, a kámfor kristályosítása után 1'070 (!D: -10-től -6°, nD 20: 1'602-1'606 
v·sszamaradó sárga olaj; Fs: 0·95_0·995 Esz: 6-15, kivételesen 20; Old: 1-2 térf 
2. Fehér kán1forolaj, a nyers olaj legalacso- ~.0°.·o alk. fp: 240-260° (részleges bomlás), 
nyabban illo részlete; Fs: o·87-0'91. 3. Fekete 0: fahéjaldehyd (75-90°-o) fahéjsav; A: 
kámforolaj, a nyers olajnak a kámfornál ma parfümeria; H: zsirosolajok, cédrusolaj, gur
gasabban illa részlete; Fs: l-1'035. Mind a junbalzsam, petroleum, colophonium. 
három olaj jobb~a forgató; tt 2. és 3. olajat 01 cedri ligni l Juniperusviriginiana. Szinte
safrolrfl dolgozzék föl. t-közbEn melléktermék i len, sűrű. néha. cedrolkristályoktól ZFlvaros, 
gyanánt a könnyű nehéz és kék kámforolajat 1 enyhe Slagú; Fs; 0 943-0'961 «D -25··tő!-42° 
nyeri~ 4 Könnyű kán1foro 1 aj; Fs: 0'86-0'90, 1nD20: l '540. Ssz: 1, Esz: 6"5 acelylezés u
fp: 1"75-200°. A: terpentin pótszer. 5. Nehéz 1 tán 26-42 Old: 10-20 térf. 90P,o alkohol; 
kamforolaj; Fs: 0·95 fp: 270-300(J, A: lakk- Ö: cedrol. cedren cedrenol; A: parfümerici, 
gyártásr.ál ~·zappanillalositó. 6„ Kék kámfor- mikroszkópia 
olaj; Fs: 0"95-ü'96, Fp: 300n-on felül, A: 2. Citrus atlo.niica Sűrű. világosbarna, bal
porcellánfestés és könyvnyomtatásnál Ö: acet- z·,amos szagú ;Fs : 0 950-0'968, aD : --1-46- tói 
aldehyd, pinen, camphen d-fenchen phellan- 1 --i-62°. nD20: \ '512- t ·517 Ssz: 2 0 Esz: 
dren 5-6° o cineol dipent[jn, d-limonen, bor- i 3·-l l. acetylez:?s után 30-46, O'd: l-l 0 
neol, kámfor. b:rpineol. citronellol, safrol 1 térf 9J0,-o alk, Ö: caclinen keton Cl1 111-t 0; 
menthenon, carvacro! cuminalkohol eugenol, A: gyógyanyag 
cadinen stb Ul eha1nomillae. Sűrűn folyó, sötétkék 

Ol canangae, Ylang-yla.ng Cananga odo- szinű levegőn és napfényen 1negzö dülő s 
rata fajok és Kadapanamfa lepárlása útján n1e3barnuló. a"omás szagú és keserű ízű; 
nyert olaj első frakcíója az o!. Yiang··ylang; 1 Fs: o·92J-0'956, Ssz: 9-50, Esz: 3-33 
a későbbi rész11e!ek \ al-!Y &:i:: egész cananga-, acety!ezés után . .l 11-155, Old: 9511 o alkohol
olaj néven jönnek forgalorr:ba Ol l'iang- ban nehezen, 0: paraffin (53-54°), furfurol 
ylang Munila; Fs: 0 9 ! i-0-958 aD: -27')-tol umbeiliferonmethylae!her, ; A: a likőrgyártás
-497" nD20, !"4747-14940. Esz: 90-150. hoz és gyógyanyag 
Old: alkohol nehezen. 01. canangae; Fs (.30): Ol. cinnamomi Ceylanici. Cinn9momum 
0'85'6-0'892, aD: -27 4-'töl -87°, nD 20: Ceylanicum Breyne. Világossárga, kellemes 
1 4788-1 "5088. Esz: 42-91. Old: alkohol ne- szagú édes és égető izű; Fs: 1"023-1"040 
hezen; 0: 1-linalool geraniol, p-kresolmethyl- HÜ: -1° 11020 .: 1'581-1591, Old: 2-3 térf 
aether, eugenol isoeugenol. benzoesavmethyl- 70°/o alk. 0: fahéjaldehyd (65-75°;0), euge
ester. salicylsavmethvlester, benzylacetat, ben- nol (4-t0°/o), phellandren, l-pinen, methyl-n
zylbenzoat, benzylalkohol. cadinen, d-a-pinen; amylketon, furfuro!, cymot, benzaldehyd, no
H: kókuszzsír, terpentin alkohol, paraffinolaj; 1 nylaldehyd cuminaldehyd, linalool, caryo
A: parfümeria. phyllen; H: fahéjlevélolaj, cassiaolaj fahéj-

Ol cardamomi 1. Kel:emes fűszeres sza- aldehyd; A.: parfümeria l1kőrgyártás. 
gű Fs: 0"923-0"944 aD' +24-től +41". nD20: 01 cifri; Citrus medica lirnonum. Vilá~os
l "462-1"467. Ss„ 4-ig Esz: 94-150, Old: sárga. aromás ízű; Fs: 0"856-0861 aD: 
2-5 téri. 70°,o alk, 0 ·' terpineol d-«-terpineol -l-57-től +61° nD20: 1474-1"476. Old: 6 térf. 
cineol limonen 60°10 alk, Ö: cilral (3'5-5°/o, terpenmentes 

2 Elettaria card~momum var. S. Sűrűn olajnál 42-65°/oJ, pinen camphen . .S-phel
folyó, világossárga arómasszagú, hűtőízű olaj; landren r-terpinen, limonen, methylhepte
Fs: O 895-0'906, aD: +t2u1ől +t5°. Szsz: non, octyl-, nonylaldehyd cilronellol. a-ter-
25-70, Old: 1-2 térf. 80°/o alk, 0: terpinen, pirrol linalyl, geranylacetat, cifropten; H: pa
sabinen, terpineol és ezek hangyasav és raffin, terpentin, cédrusolaj stearin stb. A: 
ecetsavesterei parfümeria. likőrgyártás. 

01. caroi Szintelen állás közben sárguló Ol cilronellae. 1 Ceylon Cymbopogon 
füszeres ízű; Fs: 0"90-0.91, aD: +70-töl +80° Nardus Reudle. Sárgásbarna néha réztől zöld; 
nD 20: 1"48. Old: 2-10 térf. 80 és 90°/o alk, Fs: 0"900-0"920, aD: --·l-től -22". nD 20: 
Ö: carvoa (50-60°10), iimonen dihydrocarvon, 1'479-1'494 Old: 1-2 térf ti0°/o alk, 0: ge
d.ihydrocarveol, carveol ; H : ricinusolaj ; A : ranio!, nerol, citronellol: borneol.. citronellal 
parfümeria és gyógyszer (összesen legalább 57°10), 10-15°/o terpen, 
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camphen. dipenten, 1-limonen, mefhylhepte- után 100-153; Old: 3-5 !érf. 7011 0 a!k, ö 
non ecetsavas. vajsavas eslerek st·squiterpe- guajacalkohol A: parfümeria mini tearózsa·· 
nek. 0 2-0'.3°·o farnesol: H: zsiros olaj il!at. 
petroleum, alkohol, benzin; A: parfümeria Ol gurjuni balsami. Ráeső fényben za·· 

2. Java Cymbopogon Winterianus Jo\vilt varos és halvány zöldesszürke, áteső fényben 
Szintelen, a ceylonolajnál ke!Jemesebb szagú; tiszta vörösbarna; Fs: 0'9.5-0 97. ((D: ·-23 tói 
Fs: o·sss-o·goi. aD: -J.tól+I"47. nD20: -70°, nD20: 1·51 Ö: főként sesquiterpenek 
l '465-1 "472 Old: 1-2 térf 8011 0 al-k, Ö: A: a copaivaba!zsa1n hfimisi!ására használ-
23'4-50' 1°,u citronellal, 26--40'41

' u geianiol, ják. hazájaban festél;ek kési'ítésére 
d-citronellt:d methyleugenol 0'2.11 o ci!ral; A 

Ol iridis Sárgás, igEn keménv intenziv parfümt.ria 
Ol co1iandri Szintekn vagy sárgás aro- ibolyaszagú töineg Üp: 10--50', g;.engén 

más szagú és ízű; Fs: 0'&7-0'b8S, 1rD: j_obb.ra forgató; Ssz: 204-2:36 Esz: 2-· 10 
+s. tól + 13" nD20: 1 ·453_1 ·475 Ssz: . 5, 0 t: rr1yri~l-ti.nsav (81_5111_11), i;·onl, m)risld!i~sadvmdethyll
Esz: 3-21, Old: 2-3 térf. 700 0 alk 0: tStr, C!8Jsav, ururoi, -;cn:ta _(:,1\, Cl\· 

a!deh)d, nonylaldehyd naphtt1lin A.tohl'ko~y 
d-linalool (60-'70

11 
u), d-a-pinen, i-({-pinen. ;í- iriso!aj csak &Z actherikus alkal!észr két lt!.r-

pinen. p--cymol. dipenten terpinen, decylal- talmazza 
dehyd, geraniol, borneol; H: narancsolaj 01 ja.smini Jasminum grandiflorum: az 
terpenfin A ; fűszerezésl'E: 

Ol ciibebarum Sűrűn fclyó, kékeszöld illóolaj riikán kereskedelmí cikk leginkább 
kilmfoios ízű fűszere.~ szagú; Fs: 0 915-0.930 a jasminpomádé és az ex!ré:lclió útján nyert 
D r 1 4·' D o konkrét olaj kapható Ez utóbbinak Fs: 

" ' - o-tő - ó". n 20, r4„J8-l 4!JS8. Old' 0·92-1 015 aD' -l·•ől-',-4" Es" 155-:!70 
90° o alk igen villto;;:ó; Ö; dipenlen, ct'!dinen 

0 S Ö: bcnzvlact:!td (6511
1•) linal)IEcetal, benzyl

l cumini zin!tlen, állá,.; kö%ben sárgu!6, alkohol, finniool, indol an!hran1·lsa\as1nc!hyl-
kellem1::tlen p.iJoskaszagú lü,·ztrts izű; I-s: . .. . 
0'90-0'93, aD· -f-3-tc',]-j--(jo, n020: l 4S4-t 507, e~b::>r iasmon; A: paifumena 
Old: 3-10 térf 60° u a!k, Ó: cuminalc!ch)d i 01. junipui Szintelen ha\in;:-zöld ba!
(35-120. o), p-cymol, pinen ~ zsamos . szagú, kese:rű ég<:'IŐ ízű, híg Fs: 

01. cup1 essi Cupressus sem per\ irens Sár- · O"b67-9 875 uD : -1 í nD 20 · l 4.82 Ssz · 
gás kellemesszagú; Fs: 0"88-0 90, HD: 0-3, Esz : 2-8 fl.Cet~Jczés ulE1n 18-23, O!d : 
-T-4-től--j-18u. nD20: 1'474-1480. Ssz: 15-3, 5"~ 10 térf 9011

11 alt.; 0: pinen. camphen. lfr
Esz: 13-L2, ace!ylezés után 36-51 Old: pineol. cadinen A: pálinka likőr és gyógy-
2.-'7 térf 90°/o alk, gyckran zavarosod:.ossa!; szer. 
0: campht·n pinen, sy!veslren cymol, ectt- Ol lauri folio1un1. Laurus nobili.:,, H1:1lvány
sa vas és va eriansavas frrpineolester cadinen sárga, kel!t mes szagú ; f s : o·~n -0·93 aD : 
cedrol, terpineol; H: ol rosmarini A: gyó- -15-től -1Sn nD20: 146-1477, Ssz: 0-3, 
gyászalban (pertussis) Esz: 28-50. acetyleLés után 58-78: Old: 

Ol eucafypli. Szintelen ,,agy sárgás üditő 1-3 tÉrf. 80°.o alk„ Ö: pinen, cineol. line.lool 
szagú és hűsítő ízű; Fs: 0·91- 0·93 (!D: geraniol, eugenol. n1tthyleugenol és eztk ecet
-f-15u. nD20: 146-1469, Old: 2-3 térf. 7000 savas, valeriánsavas és capronsavas esterei 
alk H : ricinusolaj, A: gyógyaszat, Ö; cineol A: gyógyszE r, parfümeria 
pinen camphen, valer- butyl-, capronaldeh:.d Ol laurocerasi. Prunus laurocerasus. Szin-
isoamylalkohol pinocarveolacetat, globulol telen, keseiűmandulaszagú, sűrűn folyó Fs: 

Ol foeniculi. Szinteli:n vagy halvtlr1ysárga, 1"05-1'06, nD20: 1'54 Ssz: r6-2'8, Old: 
édes köményszagú eleinte keserű később 2 5.:.._4 lérf 60°, o alk 1-2 térf. 7011. o alk. Ö: 
édes ízű; Fs; 0·955_0·977 aD: -j-l 1--től-·f-200 benza!dehyd, cyanhydrogen (0'4-3'6° o), benz
nD20: 1"528-1'538; 5-lff'-nál mE-gmereve- ald1;hydcyanh)drin H: mint az ol. an1ygd 
dik; Old: 5-8 térf. 80°„o a!k 1/2 térf 90°.o amar 
alk; 0: anE thai (50-60°/o), ftnchon. pinen Ol. lai:andulae Szine a minőség szerint 
camphen. phellandren dipenten, methylchavi- változó az egészen tiszta o!aj szintelen Az 
col ; A: likőr-, szappan- és gyógyszeripar ol. !av. ga!I adatai : F s : 0'882-0.896 «D : 

Ol gaultheriae. Szintelen. sárga vagy vö- - 3-tQI -9°, nD20: 146, Old: 2-3 térf. 70°1 0 

röses e-rősen aromás szagú; Fs: 1"186-1 193 alk. 0: linalylacetat (30-60°,:o), vajsav-, vale
aD: -2.J'-töl -1° nD20: i·535, Old: 6-8 térf riansav-. capronsav- lina.ly!ester. linalool, ge-
700/o alk Ö: methylsalicylat (95-98° o) gaul- raniol cumarin. valera!dehyd amyla!kohol~ 
therin. A: gyógvászat aethylamylketon borneol. nerol. caryophyllen. 

Ol. geranii. Pelargonium roseum; szinte- H: terpentin cédruso!aj. ol. spicae A: par
len, zöldes vagy barnás kellemes rózsaszagú ; fümeria. 
Fs, 0·890-0 907 aD, -6-tól-16°, Old, 2-3 01. linaloes Különbözö Bursern lajok. fö
térf. 70°/o alk, A: al. 1osarum helyett. Ö: ge- leg B delpechiana Víztiszta vagy sárgás, 
raniol. cifrone!lal. geranyltiglinat kellemes szagú. Fs: 0'8'75-0.1:$91. aD: -3-tól 

Ol. guajaci ligni Nyúlós, sűrűn folyó, -14°, nD 20: 1'46-1465, Ssz: 3„ig, Esz: 
kellemes szagú olaj, amely lassan fehér vagy 10-4~. Old: 1 5-2 térf. 70° . ."o és 4-5 térf. 60°/o 
sárgás kristályos tömeggé merevedik; Op: alk. Ö: linalool (60-70° o), terpineol, geraniol 
40 -50°, Fs 30' 0'965-0'Y75, aD' -3-tól -8", methylheplenol, methylheptenon, linalooloxyd. 
nD30: 1'5 Ssz: 0-1"5 Esz: 0-5 acetylezés sesquiterpen, octylen nonylen és ezek isomer~ 
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jei. H: a noveny magjaiból készült oiaj. A: 1

1 

Ol nucis moschatae Myristica fragrans 
parfümeria Hígan folyós. szintelen, fűszeres ízű; Fs: 0·86-

0l. macidis Az ol nucis moschalaeval 0'92, uD: +8·-lól.~-3Qo, nD20: l "48, Old: 0 5-3 
azonos lérf 90°,o alk. 0: pinen camphen, dipenten, 

Ol. majo1anae. Sárga vagy zöldessárga p„cymcl d-linalool, terpineol. boJ"neol, gera
kellemes, fűszeres szagú és ízű; Fs: 0''89-0 91, niol safrol. myristicin, eugenol. hangyasav, 
«D: -f-12-től +1Q0 nD20: 1·475 Old: 1-2 vajsav, ecetsav, caprylsav, myristinsav Mér
térf. 80°.o alk 0: terpinen (40°,o) terpintol ges ! A: essencia parfümeria és kozmetika 
A: ízesitésre Ol oligani. Üriganum vulgcirt, 0. smyr·· 

Ol. mandarini Citrus madurensis„ Kelle- neum, U hirtum. Aranysárga gyorsan bar
mes szagú, aranysárga flucreskilló. a keres- nuló thymolszagú és csipős ízű f_s: 0"89-0.98, 
kedelmi tiszlitott olaj színtelen, Fs: 0 854 o·sQ.9, aD: -14°-ig, nD20: r523 Ö: carva.crol 
((D: --l-65· tői +75o, Old: 1 2 térf 950.0 alk O: (60-85° o) cymol, linalool A: gyógyszer, 
limonen melhylanthranylsavasmethylester„ A: parfümeria 
szappan- és essenciag) ártáshoz Ol palmarosae (Ol geranii indicum) 

Cymhopcgon Martini var Mo.!ia Szinte!en 
01. melis.sae A kereskedelemben lévő olaj vagy halván~sárgP., kellemes rózsa."zagú; Fs: 

melissafű"e! destiliált ol. citri vagy o! cilro- o·sg uD20: +6 tói __ 30, nU20. 1'475, Ssz: 
nellae, mert a valódi olaj túl dráge Tulaj- 0 5-3, Esz: 12-48, acetvlezés u!án 226-274 
donságai az előállilásnti.k megfelelően vá!- Old: 1 5-3 térf. 70'1 0 ai'k Ö: geranio! (75-
toznak 95° u), részben mint ecet és capronsavas esler 01. menlhae crispae Mentha spicata, aqua·· d h lh · f 1 H 
licn, sylvestris arvensis. Szinteh~n vagy zöl- ipenten. me! Y f:p~non arneso : pelro·
dessárga fűszt-·res„menthclcs szFigú. Állás köz- leum terpentin, kókuSzzsír A: parfümerie, 

r kozmetika, szapptinipar~ 
ben megsűrűsödik és megsöiétedik„ Fs: 0·92„ 01. patschouli Sárgá~ zöld e~ vagy sötét-
094. aD, -34-lől -52° nD20ilA8, Ss„ 0--2, 
Esz: 18-36 Old: l--1 ·5 térf. son 0 a!k. ö: barna, néha kristályokkal telt. intenziv szagú, 
phellandren, !imonen, dihydrocarveolacetat nehezen illó Fs: 0'906-0.995,a[): -50!töl-68o 
caprylsav. dipenlt.n, cineol A: parf.ümeria nD20: 151, Ssz: -05, Esz: 2-12. 0 d: l térf 

9011
1 o alk„ 2 térf zavarosan oldja, i-5 térf 

Jikör és gyógyszer ismét ti~ztá~ oldja Ó: palschou!ialkohol, 
Ol menthGepiperitae. Szintelen vagy zöldes- sesquiterpenek (40-4:.=:/1 t1), cadipen azulen, 

sárga, kellemes üditő szagú hűtöízű; több- benzaldehyd, fahéjti!dehyd eugenol H: ol 
féle minőségben Japánolaj: Csaknem szilárd, cedn cubebae benzoesav és zsírsavester_ek; 
olajos kristálytömeg, íze kissé keserű„ A nyers A: parfümeria. 
olajat rendszerint menthol!artalmától meg- 01. petit-grain. Citrus b:i.garadia Risso Sár
fosztva hozzák forgalomba A normális olaj . gás. ol. neroli ~zagú fü'szeres keserű ízű; 
fa0901-0.909.Mp,-j-17-töl-f-25",aD, -29.Jöl'fs, 0·88-090, aD, -f-5-töl-3". nD20, r62, 
-42°. nD20' 1A61 Old' 2'5-3 lérL 70°/o alk Ssz, 0-2, Esz, 106-163, Old, 2-4 léd 70"/o 
Ö: estermenlhol (3-6°/o), menthol (65-68°/o), alk zavarosan Ö : lina!ylace!at (40-60°/u), 
menlhon (21 '5°,o) A folyékonv o!aj adati::d: nerol, camphen. pinen. dipenten limonen, 
Fs: 0 895-0.905, ((D: -25-töl -35°.n 020: 1 '461, terpineol gE:raniol pyrro!, furfÜ:rol; H: ol 
Old: 2'5-4 térf. '70°/o <:ilk. Ö: estermenthol aurantii, citri, terebinthinae, aeihy!tartarat, ter
(4--150,o) menlhol (44-64° o), men!hon (21-· pínylacetaf, olajsav alk.ohol; A: parfümeria, 
30°10) limonen aethylamylcarbinol, menthenon főként kö!nivízhez 
.Nem merevedik meg Angol cagy Mitcham Ol petroselini Szintelen vegy zöldessárga, 
ola.i: Világos színű, igen kellemes szagú és sűrű; Fs: 1·043-1101, aD: ~4-től-9u, nD20: 
ízű. f„ 0·901-0·912, aD' -21-től -33". nD20' r52, Ssz , 0-6 Esz, 1-8, acelyle.zés után 
r461. Old, 2-3·5 _!éri 70°,o alk gyakran 4-20; Old, 4-8 1éd 30010 alk O, apíol 
zavarosodás mellett 0: estermenlhol(3-21°;o) pinen, myristicin, allyltetramethoxybenzo!, 
szabad menthol (50-60°,„o), menlhon (9-12°/o), petrosilan; A: ízesítésre 
phellandren. Német olaj: Fs: 0'9-0 915, aD: Ol. pimentae seu amomi Sárga, barnás, 
-23-tól -37°, nD20: 1'463 Old: 2·5_5 térf. szE·gfüszegszagú és csípős ízű; Fs: 1'024-1"055, 
70°/o alk. Ö, eslermenthol (5-80/o). szabad aD, -5", nD 20, r528, Old,· 1-2 téri l0°/o 
menthol (46-61°/o), menthon (12-23°/o). Fran- alk. zavarosan. Ö: eugenol (350/o) eugenol
cia olaj: Fs: 0 91-0'93, (~D:-5-töl -3;?

0 
nD20: methylaether (44°/o), cineol, phellandreh, caryo

r467, Old: 1-15 térf. 80°/o alk. 0: ester- phyllen, palmitinsav; A: essenciagyárlás 
menthol (7-10°/o), menthol (36-40°/o, men- Ol. pini piceoe Abies alba. Szintelen, 
thon (9°/o), isovaleraldehyd, isoamyla!kohol balzsamos szagú; Fs: 0·867-0'875, aD: -34 töl 
pínen, cíneol. ' -60" nD20, 1473-IA.74, Old' 4-7 téri 

Ol menthae pulegii. Mentha pulegium 90°/o alk Ö: pinen, limonen, bornylacetat 
Sárga vagy vörösessárga, kékes vagy zöldes laurinaldehyd, santen; A: parfümeria 
árnyalatú ol. menthae szagú olaj; Fs: o·930- Oleum te?'ehinthinae, Lobbanási pont 
0950 aD, -f-15-töl--f-25°, nD20, 1484,0ld, 36-40°. fp, 152-155" fs,0858-08770Jd, 
4-8 lfaL 60°/o alk !'5-2 5 !éri W 1/o alk 5-12 térf. 90°io alk. 
Ö: pulegon (80°/o) limonen, dipenten men- Ol pini pumilionis Pinus montana. Szin-
thol menthon lelen kellemes szagú ; F s : o-863-0"875, aD 
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-4-tól -91
, nD 20: l 475-1 480 ,Old: 4-8 térf 1 geraniol dihydrccuminalkohol. cadinen 

goo/o alk Ö: pinen phellandren. sylves!ren, Ol salviae Sárga vegy zöldessárga, kám·· 
bornylacetat cadinen, purnilon H: amerikai forszagú Fs: 0'915-0'930, _aD: +2··tö! -f-25° 
terpentinolaj és kámforolaj. A: belégzésre. nD20: 1458-1'468 Ssz: 0-2, Esz: 6-17. 

Ol. pini sylvestris. Pinus sylvestris Szin- acetyl_ezés után 40-60; Old: 1-2 lérf. 80°_0 
felen vagy kissé sárgás. hígan folyó kellemes alk. Ö: salven, pinen, cineol thujon (50° o), 
fenyőszagú könnyen ~yantásodó; Fs: 0"865- borneol; A: gyógyászat 
0"886 . .«D: +5-töt-r10°. Old: '7-10 térf 90° 0 01 .sanlali {Kelelindia) Sűrű sárgás bal
alk 0: pinen, syhestren cadinen A: gyó- z~amos szegú; fs: 0·974_0.985, rrD: -16-tól 
gyászat parfümeria -20°, nD 20: r505-1 508, Ssz: 0 5-0'8, 

Ol. rosarum Rosadamascena; Rosa cen- Szsz: 3-17, Asz: 196 90no santalol; Old: 
tifolia. Bolgál' olaj: világos·árga vagy zöldeB 3-5 térf. 70" <l alk Ö: ~anlen, S?tn!alen, san
csípős ízű; Fs: 0'856-0'870, aD: -1.től -4D lenon, ~ant:don, isova!eraldehyd santalo! 
nD20: r452-1464, Ssz: o·5-3. Esz: 7-16 nortricyclosantalol santenonalkohol, !tre.~anta
Mp: +18-tól -1-23'5". Old: 9011 o alk. nem oldó- lo!, leresantalsav sanfaisav. A: gyóg'.ilszal 
dik tisztán. ]\fémet olaj: zöldes kristályokkal Ol sanfali (nuugatindini). Sűrű, kellemet·· 
telt; a bolgár olajnál . erősebb szagú; len sztigú; Fs: 0'950-0"970 aD: -!-19-töl , ·29° 
fs, 08414-0.855. aD, +i·től-1", nD20, nD20, 1°508-1513,S,"0-3 Eszo0--6,ace· 
1'46139 Esz.:. 1:.ce!)le?é1 után 266 9 Mp: tylezés után 66-125; Old: 1 térf 90' u alk 
27-37" - 0: gerúriiol (5-1011.0), nerol és 2-10 1érf 80' •l alk Ö: mE.lhylalkohol, fur
l-cilronello! (6ti-741

' 11), c:ugenol 0°. o) pheny!- fura!, amyrol (--:12' 11; nem egy.s!ges alkohol) 
E1ethvJi.i.lkohol cilrondJ1,J non)!tJldehyd, cilrtil, amyrolin cad1nen carvoµhylien; A: gyó„ 
s\earoplen ( 10 -42' ° Cn I-I~ , szénhydrogé.nek gyá~zat. -
keveréke) H: ol pa!m«llosae gcrctniol. citro- Ol serpulli Az olf'i tuh:1jdonság<:1i az ol 
nellol, ?lkoho! o,! li15ni gu'.·d.dc1, ol gurjuni thy n1 i-ével egy~zök 
balsam1 nony]. es decy!aldehyd Ol .sinnpii B1a~sir,1 nigra; Br juncea 

Ol. 1os1na1ini Szin!e!en \<Jgy zhldessárga }-f;g.:ir,fo:yl'i". ~7.inlel• n \11gv sti.rgás erŐBen 
erős kámforszegú, keserű és hűt6ízű l)ofmát- fén; lorő . kiitin'. ftika;;z!ó !~óly110hú<'.ó; Fs: 
olaj fs, 0900-0912,aD,~0"l3-tü!-i-S"5:J' 1°026-1[!22 "11' ·iü', Oi<l, 160-300 k<Í 
nD20: 1'46ti-1'468, Ssz: 0"7, E~z: 5-20, víz '7-10 téif 7D '„nlk 90' u ~;]k n1i:1den 
acetylezés után 30-50; Üld: 1-8 !érf 80".o t1ránylinn keveredik. 0: till~!mu!-:furoh-ij szén
alk, o·s térf 9011 0 tdk. f1oncia olaj Fs: 0'902- disulfid. alh:c)anid ,\: gyóg~ SZCI 
0920, aD: -j-13", nD20: 1'467-1472, S..-z: Ol spicoe. Lavandu!ttspica Sár~ás„ kán1-
0 - 1'6 Esz: 3-14, e.celylez.2.s után 29-42; for, !A.vandula és rozmarinszngú, A f1uncia 
Old: mini a JalrnáluL--1j. S'panyol olaj Fs: oloJ Fs: 0'905-0'918, aD: -1-6-iól-i-10°, nD20: 
0"900-0920 (rD:-5-·lől--l-11", Ssz:0-1'5 Esz: 1'466 Esz: 3-21, acet~lezés után !02-122; 
2.3-16'7 ecelylc<'éS u!ún 35-50; Old: mint Ssz: 0-2. Old: 2-3 térf. 7011_u alk Spn1190[ 
a dalmá1olaj - 0: pinen, csmphen, cineol, olaj Fs: 0'904-0 922 aD: -1·-14~től-5'', nD20: 
kámfor, borneol (16-18" u) bornylacetat 1'465, Ssz: 1'8 Esz: 4"5-27 acetylezés ut§n 
(5-6°.o) H: terpentin kátnforoli-lj A: par„ 84-112; Old: 1''5-2"5 téd 70°.o alk. 0: 
fümeria camphen, kámfor, linalool, borneol terpineol 

Ol„ rutae. Ruta graveolens, Rutt1 monlana cineol; H: terpentin ol rosmarini és salviae 
Ruta braceto~fl Szintelen vagy sárgás,. inten- Ol tanaceti. Sárgás fénytől megbtunuló. 
z1v és erős higilá.:.;ba~ kelleme~ szag? i Fs: igen mérges; Fs: 0'925-0"935, aD: +2~-től 
0832-0 847 aü, -0' 40 -től-f-2°10 l\1p,,o 8 tői -!-34', nD20, 1458 Ssz, 0-1 Esz, 0-16 ace
+10·5o Old: 1'5-4\érf 1011.oalk. 0: methyl- tylezés után 28; O!d: 2-4térf ·7p11 0 alk. a 
he-ptyl- és methylnonylketon (9Ü' 1 o ig), pinen, nérnet olflj nf·m oldódik tisztán. 0: thujon 
cineol, limonen, methyJheptyl-, methylnonyl- (mérges), J. kámfor borneol 
carbinol 00°,o-ig), részben mint eskrek (ve· 01. th!)n1i. A nyers olai piszkos vörös-
lerian- capryJ„, salicylsavester) barna, a tisztitoll olaj szinte!en, szaga kelle-

Ol. sassafras Sárga vagy vörösessárga mes íze hosszanlartóa·n csipős; a francia 
safro!szagú aromás ízű; Fs: 1 '070-1 "080, olaj Fs: 0'900-0 935, aD: -4°. Old: 0.5 
aD,-f-2-!ől-f-4° .. nD20, kb. 1·53,SszoO, Esz' tM 90"o 1-2 técf 80°.o alk; 'panyal olai 
r9 Old' 95°,'o alkohollal mi_nden arányban Fs' 0·93_0·955 aD' -f-1-töJ. -3", n020, 1506; 
keverhető, 1-2 térf 90°/o alk 0: safro! (80°/o) Old : 2-3 térf. 70°10 alk. 0: főleg carvacrol, 
pinen és phelltindren (10°„'o). cl-kámfor (6'8(\·o), a francia olajban főleg thymol, ezenkivül 
eugenol (0·5°. o). sesquiterpenek t3°-'o); H: mindkettő cymolt. lhyment pinent, borneo!t 
kámforolaj ; A: 5afro!gyártás, parfümeria linaloolt tart. 1-1 : terpentin ; A : gyógyszer. 

Ol.. sabinae Szintelen vagy sárgás, kelle- 01 valerianae Sárgás szinű, hígan folyó, 
mellen, kábitó szagú. keserű és csípős, kám· gyengén savanyú, erős szagú. Állás közben 
for ízű; Fs: 0 907-0'930, aD: +38 tól-1-62a megbarnul. megsűrűsödik s erősen savanyúvá 
nD20; 1476 Ssz; 0-3. Esz' 107-138, ace- és kellemetlen szagúvá válik. Fs' 0·92-0·95 
tylezés után 127-154; Old' 0-5 tér.f 90°io, aD; -8-tól-13", nD20' !°485, Sszo 14-50, 
5-15 térf 80°/o alk. néha zavaros; 0: sabi- Esz: 50 - 100, Old: o·s-1 ·5 !érf.. .90°/o alk 
nol (10°/o) sabinolacetat (44°/o), cítronellol régi olajok könnyebben oldódnak. Ö: J„cam-
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phen }„p~nen 1-borneol mint hangyasav-, ecet
sav-, va1sav- és valeriansavesterek szabad 
savak; A: gyógyszer 

Ol. vetiveri vel loarancusae. Andropogon
fajok. Sűrű, sötétsárga vagy barna. erő~ sza
gú, Fs, !°015-1°04 aD' +25-töl -f-37°, nD20, 
1'522-1°527, Sez ' 27-65, Eszo 9 8-23 uce
tylezés után 130-158 Old, 1-2 térf 800/o 
alk.. 0 : C15 H2n 0 alkohol C15 H21 Ü4 sav és 
ezek estere, sesquiterpen. A: parfümeria. 

01 zingiberis. Zöldessárga, sűrűnfolyó, 
kellemes szagú; Fs, o·sn-0886, aD, -28-tól 
-500, Ssz: 0-2, Esz: 0-15., acetylezés után 
33-42, Old ' 7 térf. 95" o alk. Ö ' camphen, 
phellandren zingiberer., citral, methylhepte~ 
non, nonylaldehyd. linalool. borneol ecetsav 
és caprylsavesterek, cineol A: essenciagyárlás 

Olea pinguia, A gyakorlatban gyakrebban 
előforduló zsírosolajok legfontosabb fizikai 
á!landóira vonatkozó alábbi adatoknál ugvan
azon rövidi!éseket használjuk mint az Olea 
aetherea címnél 

Ol. amygdolarum dulcium Fs: 0 917-
0919 nD, 1'4728, Mp, -15-tőlW• Szs" 
189-195, Ssz' 93-104. 

Ol arachidis Arachis hypogea. Fs: 0 916-
0921, nD, !°474Szsz'189-197, Sszo86-99 

Ol. crotonis Fs: 0·9437 r-.1p: 16°, Szsz: 
193-1945 (pcéselt olaj) 210-215 (extrahált 
olaj); Ssz' 102-108 

Ol .iecori.saselti„ Gadus Cnllarius. G morrhua 
lialfaj. f„ 0'922-0 930, Szsz 182-187 Ssz, 
135-·181 

Ul. lini. h' 0 932-0937 Sszo 160-180, 
nD · 14835. Szsz' 190-195 A zsírsavak Üp' 
13-24", Mp, 13-25". 

Ül maídis .. fs, 0·9215-09239 nD, l l768 
Szsz, 188-194, Sszo 111 - loO. 

Ol oliva1 un-1 Olea europea F s: 0 914-
0 920, Szsz' 187-186. Sszo 79·5_33 (Délolasz 
és marokkói olajoknál 91-ig) A zsírsavak 
Op , 19·2-29 3, Mp , 20-28" 

Ol. raparun1. Brassica napus Rapa cam
pestris glauca. Fs' 0911-0 919 nD' 1 4735 
Szsz, 170-179, Ssz' 66-100 

01 ncíni Fs' 09611-09736, nD' 1480 
Szszo 176-186 Ssz, 8r2 · ss·2, Asz' 1534-156 

01 sesami Fs' 0 921-0 924, Szsz' 187-
193, Sszo 103-112, nD, 1'4748-1°4782 A 
zsirsavak O~: 24-30. Mp: 20-24° 

Olibanum .. Gummfresina olibanum Thus. 
T'ön1ién. Boswelia Cerleri, B. serrata afrikai 
fák kicsurgatolt mé-zgagyantája Tart: 3-8u u 
illóolaj 62-69u 11 gyánta, 26-28° o gummi 
(2 5-3 ° ohamu). Alk .: tapaszokba, csúze!lenes 
kenőcsökbe és főleg ten1plomi füstölőkbe 

Ononidis radix 1 fglicgyökér. Ononis 
spinosa Ne legyen közte a kellemetlen szagu 
Ononis hircina gyökere Tart: ononin és a 
glycirrhizinhez hasonló ononid glykozidák, 
onocol (phytosterin) stb. Atk: ártalmatlan 
húgyhajtó és vértisztító főzetekbe és spé
ciesekbe. 

Origani herba Gyopárfü. Balzsamfr1. 
Origanum vulgare. Tart: 0 15~0 4° o illóolaj 

(carvacrol) Alk: mint a Thvmus vulgaris, 
főleg speciesekbe. K: oleum origani 

Orthosiphonis staminei herba 2. Oci
mum grandiflorum. Tart: orthosiphonin gly
kozida és némi illóolaj. Alk: diureticum a 
húgyszervek betegségeinél, csúznál, epekőnél 
1.5 g-ként inf. és extractumban. 

Oryzae fructus decorticatus. Rizskása. 
Üryza sativa. Tart: főleg 75-77°/o kemé
nyítő. Alk: főzetek be; keményítő készítésére„ 

Paeoniae flores Bazsarózsavirdg. Paeo
nia officinalis. Füstölő speciesek tarkítására 
használják A Paeoniae .semen. "Bazsálmag, 
népies szer, gyermekek nyakzacskójába a 
fogzás könnyítésére 

Papaveri' capita.. Fructus papaveris 
immaturi Eretlen mákfej héja. Pa.paver 
somníferum * Meleg fekvésű, előző évben 
trágyázott, tápdús talajt igényel; közvetlen 
foszfortrágyát igen meghálál. Az éretlen mák
fejeket közvetlenül a sziromlevE·lek hullása 
után kell szedni s fölhasogatva a magvak 
kirázása, illetve szitán átdörzsö!ése után 
enyhe melegen szárítani. A jó áru a vágás
felületen a tejnedv beszáradásából eredő, 
fénylő, barna kéreggel van bevonva. 1 art: 
legfö!ebb 0. 1211 u opiumalkaloidák ezek közül 
0 0311 o morphin 0.04° o narkotin (14.28°/o 
hamu) Legmagasabb az ópiumtarta!om a 
s.'.".iromhulláskor; az érett mákfejek alkaloidát 
egyáltalán nem tartalmaznak, Alk .: külsölt-:g 
fájdalomcsíllap)fó borogatásokhoz belsőleg 
Sirupus diacodiihoz. 

Az ópiurngyüjtést a mák elvirágzása után 
két héten belül kell elvégezni A zöld mák
fejek !egdomborubb részén 2-3 körbefutó és 
fél milliméter mély bemetszést végzünk; más
nap a kiszivárgott nedvet tompa késsel le
vakarjuk A megbarnuló nedv porcellántál
ban, napos szellős helyen 2-3 nap alatt 
gyúrhatóvá sűrüsödik ekkor 1/4-1/:a kg.-os 
pogácsákká alakíljuk s ezeket máklevelekbe 
burkoljuk A vetőmagvakat szolgáltató nö
vényről ne gyűjtsünk ópiumot. A nálunk jó 
talajon termelt ópium 12-16°.o morphint tar
talmaz és mintegy 911 o egyéb ópiumalkaloidát; 
0·2-1°0codeint,01°u thebaint, 0'811,o pepa
verint, 41110 narkolint, 0"1°,o narceint stb Alk: 
anodynum, hypnolicum sedativum anti
diarrhoicum 

Papaveris rhoeados flores. 2. Pipac.s1Jirág 
Papaver rhoeas Alk : nyálkatarlalma és sa
vaktól nem változó piros festőanyaga ked
véért speciesekbe és savenyu mixturákhoz 
való sziruphoz 

Parietariae herha. F'alrontó fű. Üvegfű 
Parietaria officinalis Húgyhajtóul és sebke
zelésre használt háziszer. 

Pastinac-eae herba. Pasziinák. Pastinaceum 
salivum.* Tart: 1-3.6 illóolaj. Alk ~ mint a 
Petroselinum; gyökere konyha.fűszer. 

Patchouli folia. Pacsuli leoél. Az erjesz
tés után 4° o illóolajat szolgáltató áru anya
növénye a Pogostemon patchouli (India) A 
kertészek Pacsuli fűve'aPleclranthu"l patchouli. 
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Petroselini fructus, Petrezselyem mag 
Petroselinum sativum. Tart: 2-7°/o illóolaj 
Alk : régebben húgy hajtó speciesek be; pora 
fejtetvek ellen. K: aqua petroselini. Levele 
és gyökere konyhafűszer 

Phaseoli fructus Jegumina. Babhüvely 
A Phaseolus vulgaris magtokja (magvak nél
kül) ; régebben hólyag- és vesebajoknál. ma 
húgyhajróul; háziszer csúz és kőszvény ellen 

Phellandrii aqualici fructus. Lókömény
mag Mételykórómag. Oenanthe phellandrium 
Tart: 1 2-2.5°/o iltóo!aj phellandrin. Alk: 
hurutnál és vizelethajtóul; az állatgyógyászat
ban lovak golyvája és influenzájánál főleg 
porkeverékekben 

Phytolaccae fructus„ Alkörmö.s bogyó. 
Phytollacca decandra Tart: a cékláéval 
azonos vörös festőanyag: caryophyllavörös 
Alk: feHtösziruphoz: szövetfestéshez és főleg 
borfestésre 

Phtdofaccae radix A gyökeret, mely ki
sebb adagokban hashajtó nagyobb adago\
ban drasticum és narkoticum skorbut és 
szitilisz ellen ajánlották 

Pimentae fruc<us„ Amomi st>men. Pimenta 
officinalis (Tropusok} Tart: J 1,o illóolaj Alk: 
füszEr K: aqua pimentaE· 

A Pirrt~:nta acris leveleinek 2-5°, o illó
olaja: Oleuni pimenlae acris (Oleum Myr
ciae, Bay··olaj) főleg Bay rum készítéséhez 

Pimpinellae radix. L Bábafü. Földikö
mény g~1öken? Csabafre Pimpinella saxi· 
fraga. Tart: 0.25 11 u illóo'aj, pimpincllin. Alk: 
0 5 kg-ként gyomorhurutnál, rekedts,;gnél; 
külsőleg lorokvizekht;z fospasztákba I\.: ex
tractum, tinctura 

Pini turiones. Fenyőfarügyek 2. Pinus syl
veslris A Ph. Helv évenle megujítlu!ja Tart: 
gyanta, illóolaj pin'pikrin-keserüanyag. Alk: 
idült gégehurut, csúz és kösLvénynél. K: Ex
tractum pini sylvestris lurionun1 feffyőfür
dőkbe, ujabban prurigo és herpt:snél · 

A Pinus abies, P picf·a. P. pumi!io f·;;. P 
sylveslris friss ág\'égei szo\gúltatják a n1eg
fele!ő nevü illóolajat 

A különböző fenyőfélék fájának száraz 
lepárlási terméke a Brit Gt:rm. Helv és U 
St.-ban hivatalos Pix /iquida (Pyroleum pini) 
ennek frocliója az Oleum picis liquidae U. St 

Piperis longi fructus. f-lo.s.szuhor.s Piper 
longum P. officinarum. (K India) Ta1 t: 0 gn 0 

illóolaj 0 1 gu u piperidin, 6' 1 u piperin stb 
Alk: ugyszólván kizárólag legyek mérgezé
sére tejben főzve; a legyeket csak elkábítja 

Piperis nigri semen. Fekete bors. Piper 
nigrum (Malabar, Singapore). Tart: 1 5° u 
illóolaj, 5 13° o csipős piperingyanta és 0 4-· 
0 75°.·o illóalkaloida Alk: lüszer··stomachicum; 
háziszer váltóláz ellen. K: exlractum aetbe
reum (Oleoresina piperis U. St) Hasonló lar
talmu a Piper album, mely 5-15 szemenkint 
lenye!desve aranyérbajoknál háziszer 

Plantaginis hPrba„ 2. Utilanu. Utifti 
Plantago major, P. media és P lanceolata. 
Alk: a fris3 növény régebben emésztési za
varoknál váltóláz ellen, hurutos bántalmak-

nál · külsőleg rovarcsipések és daganatoknál. 
K : sirupus. cukorkák 

A Plantago psyllium, P. arenarea és az 
indiai P ispaghul nyálkadús magvai a: 
Psyllii sement szolgáltatják. Alk: a Cydoniae 
semenhez hasonlóen szemvizekbe, szépítő
szerekhez és a textiliparban 

Podophylli resi-~1a. Podophyllin A Podo
phyllum peltatum (E .. -Amerika) gyöktörzsének 
alkoholos kivonatából vizzel kicsapott gyanta 
Tart: podophyllotoxin podophylloquercetin 
Alk: hashajtó (egyszeri kiürítésre 0 095-0. l-ig 
vagy naponta 2-3-szor 0 005-0. l, prodie 0 3}; 
anthelminthicum 

Polygalae amarae herba. Pacsirtavirágfü. 
3 Polyga!a amara Csak száraz napos talajon 
tt!rfalmaz keserüanyagot. T'art: 4 4° u keserü
ki\onat. 0.05° u illóolaj, 1.6° 0 po!ygamarin 
Alk: hurulnál és gyomorjavitóul. K: mixtura, 
~pecies 

Polygonii avicularis herba. Po1 csinkeserü
fii Szá~biityküfü Véraltatófii Po!ygonum 
avicu!are és P per~ic.aria. Tart: 1 51) u cser
anyag 5 5:• o nyá~ka és pek!inanyagok. 2. l8q o 
oxál-;avas mész 0 05311 o illóolaj 14.lk: tüdő 
és gégebántalmakná!, vérzésekné.l, főleg tü
dővészel!enes titkosszerekbe 

Polypodii rhizoma 1 Kőmézgyökér 
Pohpodium vulgare. Tart: állitólag g]ycyr
rh!zin, 51' o cukor 811 u zsirosolaj. Alk: expec·· 
torans és háziszer diureticum gyanánt. 

Pupuii gemmae. N.Ltó.rfa1 ügy.. 1. Popu\us 
vulgaris Tart: 5°,·o i!lóo!aj gyanta viasz, 
gummi cseranyag Alk: haj kenőcsbe és haj
olajba 

Primulae flores. 1. Kankalinuirág. Sárga 
höl~örcsin Tart: cyclamin glykozida. Alk: 
mellbajokná\ emetico·-catharticum Hasonlo 
olktllmazásu és tartalmu P1 inu.1lae he1 ha és 
P1 imulae De1 is radix. 

Pruni spinosae flor-es„ Acaciae germa·· 
ni< ne flo1 es }(öhén!.)Virág Pi unus spinosa 
Alk: en) he hashajtó; Kneip-f<'.!e spedesekbe. 
A Pn:nus domestica (szilva.fa) ~n ümö!cseiből 
készül é:! Pulpa prunorum. A Prunus persica 
(barackfa) virá~aibó! a: Flo1·es pe1 '>icarumból 
a bar::i.ckvirágs.-:irup (Sirop de pCcher Gflll.); 
le\e!eibül az Aqua persicae foliorum; 1nag~ 
vaibó! a barack1n :J.golajai: Oleun1 nucum 
pe1~ica1 un1-ot (Oleum aniygdalarum gallicum) 
sajtolják 

Pulmonariae macuiosRe herba. 2. I Ü·· 
döfű Gálnafü Méhi.iiiág Pulmonaria offici
nalis. Háziszer mell- és lüdőbajoknál; spe
ciesek tdkotórésze 

Pulmonadae arbo1eae h1!7ba és Lichen 
pulmona1 ius néve·n a Sticta pulmonacea 
zuzmó szerepel o!y rendeltetéssel, mint a 
Pulmonaría officinalis 

Pulsatillae herba.. 2 Leánykökörcsin 
Anemone pulsatil!a Tart : a friss nö\ ényben 
flnemonin, pulsatil!a-kámfor található ,:1,./k: 
asztma szaniárhuru!, féloldali fejfájásnál (5 
200 inf) a homoepathiában sápkór és havi
bajzavaroknál 
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Pyr·ethri romani radix„ 4 Római ber
tramgyökér„ Bátorgyökér, Anacyclus pyreth
rum (Afrika)„ Tart: csipős izü pyrethringyanta, 
illóolaj nyomok. Alk: nyálkahajtó, fogfájásná! 
rágva. sz".jvizekbe, torokvizekbe tüsszentő
porokba. K: tinctura 

Quassiae lignum. Kvas.sziafa Quassia 
amara (Brazilia) Picranea excelsa (Jamaika) 
Tart: 0 256 11 o quassiin-keserü (a jgmaikai 
áruban picrasmin). Alk; amarum. ritkábban 
váilóláznál; fonálférgek ellan; méregmentes 
lCgypapir készítéséhez; fájából keserű poha
rakat esztergályoznak bor és pálinkával való 
kiáztalásra 

Quebracho cortex. Az Aspidosperma 
quebracho kérge {Argentinia) I art: 0. 3-l.4°. ·n 
alkaloidák (quebrt~chin, aspidin aspidosa
min stb) 2-411 o cseranyag Alk: szívasztmá· 
nál; spccifcum ipecacuanhava! szemben 
való idyosincrasiáná!. K. exlracfum tinctura. 

Quercus cortex. l-4 1ölgy{akéreg a lO 
cm va„\fl.g gahtikról Quercus robur. Tart: 
10-15'1

11 csersa\. l :59' u gallussav Alk: mint 
a tanniné fürdőkbe. hintőporokba tJrokvizek
hez (iof) s főleg az állatgyógyiiszatban 

Quercus glandes tostae. Senlina quercus 
exco11ic.nfoe fostae 1"1akhávé . . A kupaknélküli 
makkot \ i_?:b~n mossuk, a felül uszó szeme
tet eldobjuk és az ép szemeket levegőn 
majd keme ncé·ben sztirítjuk s végül ie~á
mozzuk és a ká' éhoz h .::.onlóan pörköljük 
Tart: 6 -9°0 csersav bomlási terméke. Alk: 
főleg gyermekek hasmenésénél. 

Quillayae cor1ex. Panamafo19ács, Szap
pan.fakéreg. Qui!laytt saponaria (Chile. Peru) 
Tart: 9: 1

11 sapon;n. sapotoxinfszolgúl!ató quil
layasav Alk; lé,gcsőhurúlnál köptető mini 
a Sl?nega (5: 100 inf); haj é.:; sztíjvizekhez 
s főleg az iparban és háztartásban ~rzékenv
színű szövetek és olajfestmények tisztítására. 
Saponinjai direkt a keringő vfrbe juttatva 
mérgesek dc a bélben rné~ges~égüket elvesz
tik; a zsirsavaka! emulsióba viszik 

Ratanhiae radix. Ratanhiagyökér Kra„ 
meri a triandra (Délamerika) Tort: 10 1 o gly
kozidaje!Jegű és 'askloridtól megzöldülő rafan
hiacsersav,. ebből elbomló ralanhiavörös stb 
Alk: adslringens nyálkahár!yahurúl ha!>me
nés és be!ső vérzéseknél. főzet és poralttkban ; 
külsőleg száj és fogvizekhez, fogporokba stb 
K : extraclum, sirupus tinctura 

Rhamni catharticae fruclus. 3 Varju
töoisbenge bogyója 7 art : rhamnemodin 
rhamnocilrin rhamgochrysin-festőanyag, ke
serüanyagok Alk : hashajtó K: exlra.ctum, 
sirupus és succus 

Rhamni purshianae cortexi Cascara 
sagrada Rhamnus purshiana ( E.-Amerika). 
Tart 1 7511,o oxymethylantrachinon (Dohme.) 
Alk : mint a F rangu!a. K : elixir exlrar:tum, 
tablettae tinctura vinum 

Rhei rhizoma, Radi.x rei Rebarbar·agyö
kér Rheum palmatum var. tanguiticum* Kö
zépkötött, nyírkos, tápdús talajt igényel sza
bad fekvéssel, fészektrágyázása ajánlatos 

mint a töknél Az 5-8 éves gyökereket szed
jük. Tart: 2.5-3 s0;o rheotanno- és rheoanthra
glykozidák, melyek bomlásterméke chryso
phansev és más anthrachinonok ; chrysopha
nol rheonigrin, 16°;0 keményítő, 7°;o Ca. oxalat 
stb. a kantoni áru 3. 8°/o a sanghai 2. 66°10 az 
angol 1.96 a francia 1,87, a magyar és né
met 1 6-LS a rhaponlicum 1 2°/o oxmethyl
anthrachinontartalmú Alk: kedvelt hashajtó, 
főleg enyhe hatású vizes kivonatja. K: ex
trac!um, tinctura aquosa és vinosa. A levél
nyeleket zsenge állapotban nálunk i3 főzelé
kül és iznek használják 

Rhois ar·omaticae cortex A Rhus aro
matica (Kanada) kérge. Tart: csersav, gallus
sav; hatóanyagai ninc8enek eléggé megvizs
gáha. Alk: diebetes és szifilisznél, hólyag
és vesebajoknál K : exfraclum. tinctura 

Rhoi ~ to.xicod.endri folia: a Rhus toxi
codendron levelei. TaJt: 20' 1.:o csersav, gal
lussav, fisetin, rhamnose és viasznemü mér
go:s anyag. Alk: a ho111oepafhiában csúz és 
köszvény el!en„ A levelek fogdosása a bőrön 
mérges kiütéseket okozhat 

Ribes rubii fructus, Ribium baccae Ri
bizlí-bo.qyók. Tart: citromsav, almasav, cukor, 
slb Alk: gyü1nölcsbor, gyümölcskocsonya, 
sirupus stb -hez 

Ricini semen. Ricinusmag Ricinus com
munis.* Elég nedvességet tartahnazó jó trá
gyaerőben- levő porhanyós, mélyrétegü, szél
től óvott, középta!aj! igényel.. ősszel érett tni
gyával javítva Tart: 45-50°,ozsirosolaj 20°.o 
fehérje és ricin-mérgesanyag: .4.lk : gyógyszer
tári célokra a hámozott magvakból hidegen 
sajtolt olaj használandó.; ipari célokra, szap
panfőzésre a hámozttt!an magvakból melegen 
préselt olaj (a visszamaradó pogácsa csak 
lrágyául vagy egerek és patkányok irtáslira-), A 
ricinusolaj a belekben elszappanosodik s va
!ószinüleg a szabaddá váló ricinclsav has
hajtó h1:1tásu Enyhe hatása miatt gyermekek
nél is alkalmazható; külsőleg hajápoló sze
rekbe a haj lágyítására 

A Semina ricini majoris: a Jatropha cur
cas (Délamerika} magvainak olaja az Oleum 
infernale: ennek hatása a ricinus- és croton
olaj közt áll s 8-12 cseppje erós kiürülési 
okoz 

Rosae florum petala,. 2 Rosae centifoliae 
flores. Piros róz.sasziront Rosa cenfifolia. * 
Iürt: 02 1 .oíllóolaj cseranyag. Alk: Melrosa
tum és Aqua rosarum készitéséhez, illóolaja 
az illatszerészetben és koz.metikában. 

Rosmarini folia. Anthos folia. Rozmarin 
levél Rosmarinus officinalis.* Tar.t: 1°/o illó
olaj. Alk: illatos vizek és teákhoz, olaja az 
illatszergyártásnál 

Rubiae tinctorum radix. A Rubia tincto
rum (Déleurópa) gyökere .. Tart: festőanyagok 
és erythrozym-enzym. Alk: régebben angol
kórnál és a synth. alizarin felfedezése előtt 
szövetek vörösre festésére; tinkturája a len
szövetet narancsvörösre, a gyapotszövetet 
sárgára festi. 

... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.!.· „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
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Rubi idaei fructus. 2 Málnabogyó Rubus Sandaraca resina. Szandarakgyanto. Af-
idaeus.* Tart: aromás anyagok 142!). o szabad rikai és ausztráliai Calliotrisfajok alkoholban~ 
sav. 5° O-nyi invertcukor, 2° (J nádcukor Alk: aetherben. o·s-1°/o-os kálil.ugban és számos 
aqua, sirupus és succus rubi idaei készíté- illóolajban teljesen oldódó gyantája; kénsav 
séhez vörös szinnel oldja s ez oldatból vízzel ibolya-

Rumex maritimus Sárga lórum. Ló.só.ska szinű lemezek csapódnak le. Alk: fogkittek
Alk : háziszer vérhasnál Gyökerét fonalak és hez, fapaszokba, lakkok készítésére paróka~ 
gyapot sárgára festéséhez használják álbajusz fölragaszlására 

Rutae herba. 3 Kertiruta. Virnáncfü Saniculae herba„ 2„ GombernJ.Jófű Törő-
Rut'i graveolens. Tart: 0.06° o illóolaj, rutin: zsányik, Berzengőmagfű Sanicultl europea 
a quercitinhez hasonló glykozida stb. Alk: Háziszer a légutak hurutos bántalmainál Ize 
erős excitans, mint a Salvia vagy a Secale sós-kesernyés 
cornutum 050-0.15. mások szerint 05-2 Santali rubri lignum Vörös .<;zantálfa. 
g.-ként. Bélféregüzőül ne használjuk mert a Pterocarpus santalinus (Előindia) Tart: san
központi idegrendszerre károsan hat K: ace- talin: kristályos vörös fe:-;!őanyag mely víz
tum, aqua„ ben oldhatatlan (alkohol, aclher, lugok old-

Sabadillae semen„ Kapucinusmag, Telü- ják) Alk: speciesekbe; pora labdacsok. b0 „ 

por Schoenocaulon officinale (K -Amerika). lusok behintésére, tapaszok. f.:,gporok. szii.j
T'art: 4-5° o alkaloidák: veratrin, (más néven vizek, firniszek, fapácok fes!ésére. G~·ógysze
cevadin) veratridin, sabadin stb. Alk: kül- részi célokra csak a nem erjeszfetf· fából 
sőleg por- és kenőcsa!t1kban féregirtó K: készült pori használjuk és ne az olcsó tech„ 
extraclum, tinclura nikai árút. 1\.: emplastrum, tincfurfl 

Sabinae frondes. Sabinae sumitate.s Ne- A Sanlali albi seu citrini ligr um (India) 
héz szogú boróka. f<:e1 fi Lip1:us_ ágvégei. Ju- az Oleum santali ostindicit szolgtltatja mely 
niperus st1bina (Üé-leurópa, E -1\zsia' TCirt: a nyálkahártyák idült bSn!almainál. bronchi-
40 o illóolaj csersav é- rnérges stivt1nhydrid tisnél .s föle~ eredményesen akut gonorho.:á
Alk: 1 g -ként diureticum nagyobb adagok·· nát és g cyslitisnél naponta 3-szor 20 csep
ban hányást !erhe::>eknél aborlust okoz; or- penként hasznfilctlos s kijnnyebben fölszivó
vosi célokra nem igen használják K: ex· dik. mint a Brlls. cc:Jaivt1e„ 
!raclum, tinctura. Saponariae albae hung. radix. Dercefü· 

Salep tubera. 2 Kosborgumó Orchis gyökér, F,ífyoli:irúggyókér Gypsc;phyla pri
militaris 0. morio, 0 maculata Az összes niculata~· A gyökér 0 5-J m hosszú. 2-3 
tenyeres vagy tojásdad gumók használhatók ujjnyi vastag; a második vagy httrrnadlli: év
A gumókat előbb leforrázzuk, azután meleg ben gyüj!endő Talf: saponin Alk: mosószer 
helyen szárí1juk Tart: 48u 0 nyálka 27° o ke- mint a panamaforgács. 
ményilő, {11 u cukor. Alk: nyálkája poritolt Saponariae rubrae radix„ 3 S:::appanfű 
salepből hidegen ki áztatva gyermekek has- Saponaria officinalis Tart: 1·-511 o saµurubl'in 
menéséné!; főkép tápanyag b:Jrral, húslével Alk: háziszer hánytatóul és ruhan1osásra. 
bélhurutos egyéneknek per os vagy csőrébe Sarsaparillae radix. Szárcsagyöké1. Smi-

Salicis fragilis cortex. 1. C:sőrögefüz lax medica, S. officinalis S ornalfl S pa
Törékenyfűz kérge. Salix alba fragilis Tal'l: 1 pyracea stb. T arí: három sapo!oxin: vízben 
salicin. csersav Alk: régebben a Chinae cor- majdnem olthaiatl'"n parillin s a vizben köny
!exhez hasonlóan váltóláz ellen rna csak 1 nyen oldódó sarsapariJl„saponin és sarsasapo
szövelek sárgára festéséhez nin 0 03°, o illóolaj 2 5t1 o keserJ:en csipás 

Salviae folia .. 2, Kerlizsálya. Salvia offi- gyanta, 521i.o keményitő Saponinj1ú nyálfo
cinalis Tart: 1·3-2511 o illóolaj. 511

• ll cser- lyást hányást és hasmenést okoznak Alk: 
anyag 6°,u gummiszera anyag, 5·5°,0 gyanta t1 gyökér számos u. n. vértisztító tea alkat
stb. Alk: bdsöleg ritkán hasmenésnél és igen része; áll fólag étvágygerjesztő és jav tó, de 
jó halásssl éjjeli izzadás ellen (6: 100 inf.); főleg csúz, köszvény, szifilisz és bőrkiütések
kü!sőleg hurutnál toroköblögetőül foghús·· nél alkalmazzák Decoctum Zitmanni, Sirupus 
vérzésnél stb. sarsaparillae compositus stb. alak ában 

Sambuci flores. 3.Bodzavirág. Sambucus Sassafras radix (Austr.J SasSafras rad 
nigra. Tart: 0'025\). o illóolaj nyálka és cser- lignum. (Germ.) Az északamerikai Sassafras 
anyag Alk: kedvelt háziszer meghűlésből officina le gyökere ill. gyökérfája. Tart: 6-90/o 
eredó bajoknál, izzasztó és köptető külsőleg illóolaj a kéregben, 1°, o a fában, sassafridvö
torokvizekbe. St. Germain teába K: aqua rös cseranyag-származék stb. Alk: species 
sambuci. lignorum„ba, mint a Sarsaparilla 

Sambuci fructu.s, Bodzabogyó Tart: a!- Satureja.e herba. 3. Kerti pereszlény 
masav. csersav és festőanyag, melyet tar- Satureja hortensis.* Tart: 0. 1° o illóolaj Ma 
tarus emeticus vörösibolyára .. ólomecet pedig kizárólag konyhafűszer. .. 
zöldre fest. Alk : mint a virágé, succus sambu- Scabiosae herba. 3 Ordög.szem, Sikkan
ci inspissatus alakjában, lovábbá borfestésre tyufű. Varfű. Succissa pratensis Régebben 

Sambuci folia, Bodzalevél. Tart: a coni- hurut és hasmenésnél használták 
inhez hasonló anyag„ Alk: diureticum víz- Scamonium„ Diagrydium. Gummir·esina 
kórnál ; teahamisításra is használják. A Sam- scamonium. A Convulvulus scamonium (Kö·· 
buci cortex: Bodzafakéreg hasonló hatású zéptenger környéke) gyökerének gyantája„ 
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(10°11) Tart: 4ü o scamonin-glykozida Alk: Sene$'ae radix„ Szenegagyökér. Polygala 
mint a Jalapa. K: tinctura amara (!::.-Amerika) Tari: saponin-glykozi-

Scillae bulbus. TEngeri hagyma. Urginea dák: senegin és polygalasav, 0.9°/o gyanta, 
maritima (Földközi tenger partjai.) Hagymale- 0.3° o melhylsalicylat- és valeriansav-nyomok, 
veleif zsif'órra füzve, napon szárítják„ Az ap- 8'5°,o zsirosolaj Alk: 0·5-2·0 g.-kénf köptetö, 
rózo!t árú: csak meleg, száraz napokon porít- légcsőhurut, tüdőgyulladás stb.-nél; az emész
bató a könnyen nedvesedő port apró, le- fést zavarja. K: Jluidexlrac!um, sirupus, 
p::iraífinozott dugóju üvegcsékben tartsuk el Sennae folia. Szennaler.:él. Cassia angusti
T'art: Hatóanyagai még nincsenek eléggé fisz- folia és e. Royleana (Tinevelly), e. t.JCUtifolia 
tán előállítva A scillipikrin (Merek) és scilli- (Alexandria) slb Tart: mint az Aloe Fran
toxin (~·1erck) keverékek; a T'illov-féle ~cilliHn gula ~s Rheum: chrysophansav és 1-1'4°10 
és a Jarmtrstadt-féle scillain gJy.kozyda léte- emodin Alk: a leghasználatosabb hashajtó; 
zése is kétséges; tartalmaz egy bűzös ola~át erősebb hatású mint az Aloe, a vastagbelet 
is Alk: a szivre erősítőleg hat s fokozza a gyor~an kiü1íti. 1-2 g.„nál nagyobb adagjai 
diurézist; patkánymérgező pogácsákat süt- csikarásl. sőt hányást is okozhatnak K: ex-
nek belőle K : ex!raclum, oxymel sirupus tractum„ sirupus, számos species 

Scolopendrii herba„ 4. Szan:asnyelvű fű Senr",ae f, uctus, Sennae folliculi, Anya-
Scolopendrium vulgare Alk: diuretikus · és levél A magvakat tartalmazó tokos termés. 
diaphoretikus speciesekbe 1-Iasonlóan használják, n1inl a leveleket 

Scopoliae rhizoma„ 4. A Scopolia carni- Serpylli herba„ Uémutka, Tömjénfű Ihy-
olica gyöktörzse Tart: 0 43-0.6' 1 n alkaloidák ffi~~ 1!jrft11~,~:1~~áar;1v0a5c~!f,fö~:!a~),t:c~~~.!~~~~ 
(at~·opin. hyoscye.min scopoltimin)„ Alh: mint keserűanyag. Alk: mint a Thymi herba 
a belladonna s főleg alkaloidái előfdlitásához Sideritidis herba BabonaFű, Tisztesfű. 
~iJ~~:r,f~\':nJaponica esek O.Z--O 3il 

0 alka- Stachys recta. A nálunk szin!én előforduló 
Siderilis montena (Sármányvirág} ne 11 hasz

Scordii vulgaris herba„ Vizifoghaquma nála!os. Alk: mint a rv1ar:ubii herba 
T euc1ium scordium Tart: cs.ersav és iilóolaj 'Simarubae co1 tcx. A Simaruba officina-
Alk: aranyeres bántaln1ak ellen Iis (K ··Amerika) kérge Tai t: ke~.erűanyag, 

A Teuc1ium chemaedrys: Fc:do1kasarlóíü g~an!a, kevéS illóolaj Alh: hasmenésnél 
szolgültatja a vérfiszlílóui használt Chan1ed- 10: 150 inf.-ban 
1yo<; herbát, a Teucrium marum: .A.rnbrafű Sinapis ;;.lbae semen Erucae semen, F'e
FI Maii ce1i he;bá.f, melyet nátha ellen zzip hé; mustárn1ag. Sinapisalba*. Tarf:25-35D/o 
Pantóul ~: nyesl1;:k és rókák csalogalásúra zsírosolaj sinalbin-glykozida, ame-ly a myrosin
használnak enzy.m hatására (7 H'i 0 N'-C S mustárolajra, 

Scrophulariac herba„ 2, Bülykösfü. Scro- sinaµinbiszulfá!ra és glykoiera bomlik. Alk: 
phul<:iria nodoo;a a DiQ.itslishoz hasl)r.J6 ha~ fűszer- es takarmánynövény, mint a sinapis 
lású. nigra 

Secale cornulum, 1:'1gola, Anyarozs. Sinapis nígrae semen Fekete mustármag 
Claviceps purpurea, főleg a rozson élősködő Brassica nigra* Igen jó erőben levő, inárgás 
gomba r\ rozs érésénél vagy csépléskor gyüj- vályog~ vegy humuszos talajt igényel; fiiss 
t 1 k nagy mennyiségben, fóleg Oroszországban trágyába vetni nem szabad; s;>upe,foszfát!al* 
Ta1 t: ergofinin (hatás~ala:1). ergo toxin. ergo- chili~alétroininal javitható Tart: sinigrin gly
tan1in (Stoll) p-oxyphenyla<:fhyiamin (tyra- kozida (myron~evas kalium), melyet a benne 
min) és_ t'·llTll~azol,ylaethy!amin ú1:stamir:) levő 111yrosin-enzym víz jelenlétében illóolajra 
stb ! Iato~nya1.;e.,~. n:i:g n1ncsen~k elegge ~1~ (a!lylmustár,ila ), gh koze-re és k~liumbiszul
derílvf:' A_/h: fohatnsa az ufe1uskontraha!o fáira bont el; sinapinsav és 30°10 zsirosolaj. 
hatás. min"'-k!olylún vérzéscsillapító, általános 1 A/h: 1nustárliszt. mustán~apir alakjában gyor-
vérzéscsillapi!ó hatása azonban nincs. A szü- 83~ h5 tó bőr izgatószer; fogfájásnál, csúznál ; 
lést nem könr1yiti meg söt alkalmazésa fürd5kbe Ütoleróná!), fűszerül, mustárpépnek 
- a méh tcfanuso_s ü:sszehúzódását idézvén ilióolajávn! spirifus sinapis stb ' 
elő - Yeszélyes: JÓ s~o]gálatot csakis méh- 11J.,. Sinapis an.„ensis (mezei sárga mustár) 
~t':?nia. esetében; valan1i~t a szLllé~t köve'.ő virágait ::;zövetek festésére has:z;nálják. 
1~oszt::1l<:béln szoi~ott f:~nn1 Egysze:a adagja A v 3 dmus[ár: Sisymbrium ofFicinale herba 
0 2-.l 0 g: 11>iJ?i adagja . 5.0 g-ig; .n~gyob~ gégefőhurutniil (édesitett inf.-ban) használatos 
ada1'ua mcrgezest (er:;::o!1n1;;;~1us) idez elo Suja. Szojabab. A Glycine (Soja) hispida 
gast~ik~s :--avarok: légzé.~i n::héz~égt k,_ fi ;··ég- ~Aaxim (N~·ugatázsia) magvai Tart: Osborne 
ta'._~Oi\ é.:rzektelfnc .. cge g01cs.us rs.ngatodza.$0k és Campbell szerint g!ycinin fehérjeanyag ~ 
kcXta;:nH.<~··',ünc~elsJ;ei és abo~:tl!.s i~. s~b i\.: ex- a ;0gu;ninhez hasonló globulin s a phaseo
tr<:ic!o__;n; _~s ~g~:;z sorozat kulonbo.<:o kivonat: lir:hoz ta!'on!ó oldódó globulin és az albumin
erg~ l::1 1 ~·!esege11: s:r.erű legurneJin, v1~gül kevés proteose és zsi-

Senec~onis folia, 2 „!\ggóhi. Rc:1ióíú ro!oolaJ. „1\l!?.: erjesztett levéből fűszerezett 
Senecio «ulgarh:: Tart: senecionin és sene~ m<:11 ié,;ízesí!őkct ké:ozí!enek; újabban konden
cín-aiktdoicif,k. Alk: bélférgek és kólika_ ei!t'n; ztllt növén).·i tejet főznek belőle, ezt-megfelelő 
ujabln.1i1 hnvlbojzavarokn3l, mint e. Secale n1ennyiségű cukrot és foszforsavas kaliumot 
co1nutu1n hiizbzcr seDkezeléere oldva benne - besűrűsítik 
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Sorbi aucupar1ae fructus Veres berke- 1 35_34·5; szappanszám: 104-135 5. Alk: 
nye, Kutyacseresznye. Sorbus aucuparia (Pi- biztosan ható rühellenes szer, az i!!atszer
rus aucuparia). Tart: almesav, cukor Alk gyártásnál fontos alapanyag ; olajokkel enyhe 
fluidextractuma evőkanalanként enyhe has- me1egités mellett tisztán keveredik 
hajtó. K: gyümölcsíz, gyümölcsbor. Styrax depuratu.s A styrax tisztitása úgy 

Spigeliae radix Spigelia marylandica. U történik. hogy a vízfürdön vízmentessé szá
St Tart: spigelin alkaloida, mely a nicotin. rított árút egyenlő su!yrész" spirituszban old
coniin és lobelinhez hasonló hatású; illóolaj juk., az oldatot megszűrjük és a sze~zt el
csersav, gyanta Alk: 0'5-1 gr -ként gyer- párologtatjuk (Pharm Germ. és Hung.). A Ph 
mekeknél anthelminthicum, K: fluidextractum. Aust. a nyers slyraxot 0·5 rész benzolban· 

Spilanthes oleraceae herba. Spilanthes Dieterich 0·75 rész aetherben oldja 0' 1 nát
QJeracea (K.-Amerika) Tart: illóolaj, csípős rium sulfuricummal összerázva s a filtrált 
ízű spilanthoJgyanta csersav, cukor Alk: fő- oldatokat bepárologtatva. 
leg fogcseppekbe és foahúsbetegségeknél tinc- .Symphyti radíx. Consolidae majoris rn-
tura alakjában„ 

0 

dix, Forrasztófű. Nadá[yfű. Symphytum offi-
Spiraeae ulmar'iae flor'es. Bajnóca, Le- cinale Tart :--csersav, nválka, asparagin. Alk: 

_gyezőfű, Borvirág. Veres kőrontó Tart: me- régen univerzális gyógyszer volt. ma -h_áziszer 
thYlselicylat. piperonat, vanillin Alk: gyer- a lélegzési zavarok bántalmainál A Conso
mekek bőrbajainál s u n. vértisztitóul főze- lidae majoris herba-t szintén hurut ellen 
tekben és fürdőkhöz. használják 

· Staphisagriae semen. A Delphinium sta- Consolidae minoris herba, Bellidis herba. 
phisagria magva Tart: delphinin„ staphisag- A Bellis perennis, B„ hortensis B. sylvestris 
rin Alk: főleg az állatgyógyászatban tetvek füve és virága (Bellidis flores) ugyanoly cé
ellen zsírral keverve !okra használatos, mint a Consolidum m jor 

Stillingiae r-adix„ Stillingia silvatica (Ü. St.) j valami.ni. a Virgaureae. her. ba vagy más .né
Tart: 3"250/o illóolaj, gyanta alkaloida. Alk: ven Solidaginis aureae herba: a Solidago 
hashajtó és antisyphiliticum K: elixír, extrac- virgurea sós összehúzó izű. szagtalan levelei 
tum, sirupus„ is; ez utóbbiak mint háziszer sebkezelésre. 

Stramonii folia,. Maszlagos nadragulya.. Syzigii jambolani cortex. A .S.tJzigium 
Datura stramonium. l'ápdús, nyirkos talajt és jambolanum (China) kérge Csersavtartalmú 
hűvös helyet igényel. Tart: a levél 0"3-0"4°/o, adstnngens és cserző anyag 
-a Stramonii semen 0'38°/o alkaloidákat főleg Tamarindi fructus. Pulpa tamarindorum 
atropint. scopolamint és hyoscyamint. Alk: cruda. A famarindus indica (Tropus vidék) 
mint a Hyoscyamusé, asztmacigarettákba, összegyurt gyümölcsbele A tiszta gyümölcs-

Strophanti semen„ Strofarduszmagvak bél : pulpa tamarindorum depurata enyhe 
Strophantus kombe S. hispidus és S. gratus hashajtó. 
(É,-Afrika). Tart: g\ykozidák, a S kombe Tanaceti herba„ Varádics-aranyvirág, Gi-
1 ·5 - 3·3 O/o k.-strophantin; a S hispidus lisztainagfü f anacetum vu!gare Tart: 0 2-
1'5-3'80/o h -strophantin (e kettő amorf és 0'3°/oillóolaj, tanacetin keserűanyag. Alk: főleg 
valószinűleg azonos); a S. gratus 3"6°/o kris- olaja bélférgek ellen. A Tanaceti flores 1"3 
tályo§ g-strophantin (az utóbbi azonos az g.-ként szintén féregűző, főleg az állatgyó
Ouabaio··fából nyert ouabainnal (Arnaud) gyászatban. 
Alk · csak tinctura és extractum alakjá„ Tar-axaci radix .. 4 Gyűrüvirág, Pitypang 
ban, mint a Digitalis; állitólag nincs kumu- Iaraxacum officinale. Tart: a tej nedvben ta
lativ hatása. A kereskedelmi árú sokszor más raxacin keserűanyag taraxacerin viasznemű 
Strophantusfajoktól származik és megbizha- test, a gyökérben 8-9°/o nyálka, 15-24°/o 
tatlan hatású! inulin, 5°/o fehérje stb Alk: mint gyógyszer 

Strychni semen. Nucis vomicae .semen, nem használatos, extractuma vivőszer; az ó
Nux vomica, Ebvészmag. A Strychnos nux rölt gyökér az iparban kávépótlék, a levele
vomica előindiai fa magvai. A kőkemény ket virágzás előtt salátául használják K: ex
magvakat reszeléssel aprózzuk föl s 30'l-on tractum. 
hosszabb ideig tarló szárítás után poritjuk Terebinthina communis. I'erpentin A 
Tart: 0·23_5·34°/o strychnin és brucin cser- Pinus pinaster, P„ sy\vestris, P. larix, P. aus
savhoz kötve stb. Alk: ideges emésztési tralis gyantás váladéka„ Tart: 15-~0°/o illó
gyöngeségnél, gyomorhurutnál, gyöngeségnél, olaj : Üleum terebinthinae és '70-85°/o gyanla
idegbajoknál extractuma vagy tinkturája ; ~ maradvány: Resina pi ni (abietinsav anhydrid) 
homoeopathiában gyomorbajok és aran) érnél ; Alk: külsőleg bőrizgató tapaszokba 
nagyobb adagokban súlyos mérgezést okoz A Terebinthina veneta a déleurópai Larix 
{tetanus). decidua furáshelyeiből kiszivárgó váladék 

Styrax. Styrax liquidus. A Liquidambar 1· 20-2211
; o illóolaj ~artalomma~. , _ 

Qrientalis megsértet.t fájából .. kicsu.rgatott s Resina pini. Pix burgundica, Feher.szurok 
vízzel kifőzött balzsam. A legtöbb orga- A különböző terpentinfaj!ákból az illóolajnak 
nikus oldószerben oldódik. Tart: 23°/o szabad vizzel való lepárlása után visszamaradó s 
fahéjsav 22· 5°/o fahéjsavesterek, storesinol, óvatos megolvasztással és átszüréssel liszti~ 
o·s-10;0 illóolaj, 36°,„ gya.~'.1, 2°.o styrol és tott gyanta némi illóolaj és víztartalommal. 
vanillin stb. Savszám: 59-71; esterszám: Alk: kenőcsök tapaszok alkatrésze 
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Az olvasztott fehér szurok hosszabb ideig hosszabb ideig is alkalmazható hysteria~ 
tartó melegitése folyamán teljesen víz- és migrén, epilepsia és más idegbajoknál 
illóolaj mentessé: Colophonium·má (Hegedű- Veratri rhizoma„ 4. F'ehérzászpagyökér, 
gyanta) alakul. melyet ugyanoly célokra hasz- F'ehérhunyorgyökér. Veratrum album. Jó erő
ná!nak, mint a fehérszurkot, továbbá ragasztó- ben levó, ősszel istállótrágyával alászántott 
tapaszokba lakkokhoz kittekhez. légy- és talajt kedvel; erdőmenti területeken betele
hernyóenyvekhez. pithető. Tart: 0"13°/o jervin, pseudojervin, 

Thujae frondes. Thujae summitates. Ihuja tüsszentéstokozó rubijervin és veratralbin stb. 
occidentalis Tart: illóolaj, thujin-glykozida, alkaloidák. keserű veratramaringlykozida, 25°/o 
thujetinsav. Alk: lázeltenf's expectorans és gyanta stb. Alk: külsőleg tincturája pityri
féregűző K: tinctura. asisnél, kenőcsben rüh ellen, pora tüsszentó-

Thymi herba. Kakukfű, Kedeszfű. Thymus porokba; föleg az állatgyógyászatban; a ho
vu!garis Középkötötl tápdús, napos fekvésű moepathiában kolera és görcsök ellen 
talajt igényel. ősszel érett trágyával javitva„ Verbasci flores Ökörfarkkóró. Verbas
Tart: 1-2'5° o illóolaj keserűanyag cseranyag cum thapsus, V. phlomoides és V thapsi
stb. Alk: hurut ellen és ízjavitóul sirupus és forme. Tart: illóolajnyomok, 2·5°/o nyálka, 
speciesekbe; konyhafűszer. szinanyag, 5°/o cukor, 10°/o dextrin A Ver-

Tormentillae radix. 3 Vérontó pimpó basci folia nyálka, keserűanyag és gyanta
gyökere, Vérha.sgyökér, Vadkinafűgyökér tartalmu Alk: úgy a virág, mint a levelek 
Potentilla sylvestris Tart: 20°/o csersav, főleg hurutos bántalmaknál, utóbbiak asztma
ebből származó piros festőanyag Alk: főleg cigarettákba 
háziszerként és hasmenés ellen; fogporokba Verbenae herba„ Columbariae herba, 
hinlőporokba mint a Rathania. Vasfű. Verbena officinalis Enyhe amarum; 

A Potentilla anserina: Anserinae herba a chinai tea pótszeréül használják 
Kneip-teák alkatrésze j Az Oleum verbenae verum-ot a Verbena 

Tragacanlha .. Tragant Astragalis creticus triphylla (Déleurópa) szolgáltatja 
é~ több más a_ ~isázsi_ai ~st:a?"al1;1sfajo~ ön- Veronicae herba„ Drágafű, Dicsőfű, Er
k~nt vagy bevagasokbo_I k1sz!var_go -~ harom- dei zsálya, Szigorál. Veronica officinalis. Ár
negy nap alatt megkemenyedo mezgaJa„ Tart: talmatlan háziszer mindenféle baj ellen hasz
főtön:iegeiber: vízben f?lduzztJdó bassorin. A_l~: nálják. 
styi:ticum foleg ._Pe_~1g labdacsok, emuls10,k Vincae per·vincae herba. F'öldi borostyán. 
kotoszere ; a szovo1parban kartonok keme- Vinca minor és V major Háziszer amarum 
nyitésére; a cukrászatban ; ragasz!ószerekbe gyanánt. 

T rifolii fibrini folia. Vidrafű, Keserű ló- Violae odoratae flures. 3. Ibolyavirág. 
here. Menyantes trifoliata Tart: keserűanyag Viola odorata Tart: cyanin-sz1nanyag, a 
(menyanthin glykozida) 23°/o kivonatanyag köptető és hánytató hatású violinnyomok. Alk : 
(10°. o hamu) Alk: gyomorerősitö háziszer háziszer gyermekbetegségeknél, fóleg Sirupus 
hideglelésnél. K : extractum speciesek vio!arum alakjában, az iparban szövetek 

Ulmi cortex inter'ior. Szilfaháncs. Ulmus kékre festéséhez 
campestris és U. pedunculata Tart: nyálka Violae hicoloris herba. 3. Arvácska. 
és cseranyag. Alk: adstringens, külsőleg me- Viola arvensis. Tart: viola-quercitin, salicyl
leg borogatásokhoz ; kivonata sarsaparilla- savas methylester. Alk: u. n. vértisztitószer 
pótszer gyermekek bőrbajainál, főzetben és fürdőkhöz. 

Urticae herba„ Csalán. Urtica dioica és A Sárga viola. Szagos repcsény, Erysi-
U. urens Tart: alkaloida(?). cseranyagok. Alk: mum cheiri virágzata: Cheiri flore.s ugyanily 
főleg az Urticae radix vérzéscsillapitóul arany- célokra használatos. 
érnél; a levelek chlorophyllgyárláshoz, savó- Viburni cor'tex. Labdaoirág kérge. Vibur
val és timsóval főzve deszkák zöldre festé~ num prunifolium Tart: egy alkaloida, vibur
sére ; fás rostjai a szövőiparban és kötélve- nin keserűanyag valeriansav és más növényi 
réshez ; tavaszi zsenge hajtásai fözelékül savak Alk : antispasmodicum főleg fenyegető 
mint a spenót aborlusnál és havibajhiánynál fluidextractum-

Uvae ursi folia„ 2 Medveszőlő. Arcto· ban naponta többször 1 ·4 g „kent 
sfaphylos uva ursi. A levél szinén bemélyedő Viscum. Stipiles visel, Fagyöngy levél 
hálós erezet és sima szélek által különbözik Viscum album. Tart: viscin, viscaufschin, 
a hamisítására használt Buxus- és Myrtillus- viscalbin alkaloida,. visciflttvin glykozida és 
levelektől Tart: 3·5o 0 arbutin, urson (Schim· két saponinszerű glykozida és inosit. Alk: al
mel) és methylarbutinglykozidák, 3~0/o cser· kalrészeí ellentétes hatásúak : vérnyomást 
sav, 6° 0 ga~lussav _3° o gy~nta, 0"~1°,o ill_óolaj. csökkentő és kisebb mértékben növelő, az 
i}lk: E1dslnngens es ton1cum, foleg holyag- összhatás vérnyomáscsökkentő· cardiotonikus 
és. epekőbajoknál: ~iab~tes és tü_dővérzésnél 1 és diL~retikus„ H~perlo~iás álla~otok, arterios
mint a Bucco foha, anhgonorrho1cum klerosis, uraem1a. khmakteriumzavaroknál; 

Val~ri.an8:e radix. A1ar..:.s~agyöké1. Valeri- 1 régen!~ a.ntiepilepticum (?) gyanánt (Pulvis 
ana off1c1nalis. Tart: valenansav 0 8-1°, o 1 March1on1s), . .\ bogyókban (szétfőzve madár
illóolaj, valeri:3nin és ch~tinin .alkaloidák. Alk: lép) a leve!ek~e~ és galykéregben jelenlevő 
enyhe seda!1vum; mint arlaln1atlé111 szer, kaut:sukszeru v1sc1n lugos vizzel és alkohollal 
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tiszlitva s benzinben oldva a T raumaticinhez j Alk: gyomorerősitő fűszer min! a Zingiber.
hasonló készitmény ragasztó tapaszokba és 1 Zingiber. Gyömbér Zingiber officinale 
kenőcsökbe 1 (Délázsia)„ Tart: 2·25°/o illó9laj, gyanta, gyan-

Viscum aquaticum.. Vizigyöngy. Spon- tasavak és gingerol. Alk: gyomorerősitő.. ét
gillía lacustris T'art: szilikátkristályai bfiriz- vágyjavitó, vaskészitmények ízjavitója, külső
gató hatásúak. Alk : csúzellenes kenőcsökbe. leg szájvizek és fogtinkturákba ; kedvelt házi 

Zedoariae radix. Citoárgyökér. Curcuma fűsz:er. K: extractum, oleoresina sirupus 
zedoaria (Ceylon) Tart: 1"12-1"8°/o illóolaj tinctura 

Ásványi és állati eredetű drógok. 

Aluminium silicicum cr·udum. ,Bűlus al
ba, Argilla, Fehér agyag, 40-45°/o kovasavat 
30-35°/o vizet tartalmazó agyag, melyet mész
tartalr11ától 5°/o„os sósavval s homoktartalmá
tól iszapolással liszti!anak. Alk: külsőleg seb
száritó,. belsőleg bomlékony szerekkel: ezüst
nitráttal. káliumpermangan3.ttal készülő lab
dacsok alapanyaga ; zsírfoltok eltávolitására 
kittekhez stb. 

Bolus armena praeparata. T'erra Lemnia. 
Vasoxydtartalmu aluminiumszilikátból álló 
iszapolt agyag. Régente adstringens és vérzés
csil!apitóul használták Alk : labdacsok be
hintésére, porok, tapaszok fes~ésére, mint a 
durvább szemcséjű és hasonló összetételű 
Bolus rubru. 

Kaolin Terra porcellanea Porcellánföld. 
Földpátok elmállásából keletkező alun1iníum
szilikát. Gyógyszerészi célokra 5°. o-os sósav
val kimossák és iszapolják. Alk: sebszáritó 
és labdacsalapanyag; az iparban bor sör 
méz, cukorrépanedv derilésére o·~-1° ll 
nagy mennyiségben a papirgyártá:>nál t3n1itő
anyagul. Bolus alba-val pótolható 

Pumex. Iaois pumicis. Tajtékkő Vulkani
kus eredetű 60-8011 o kovas9.v Al K. Na 
Ca, Mg, Mn. Fe tartalmú, porozus ásvány 
Mig pórusai nem szívódnak tele. vizen ús<".i;.,_ ; 
fs. ~~ Alk: puhább minös-2gének pora 
fogp~rükba és dörzsölő szappanba a ke!_lH~
nyebb fajla csiszolószer fa, szaru elefant~ 
csont. fémek, márvány csiszolására 

Smiridis lapis. Smirgel. A korund egyik 
válfaja. Aluminiumszilikál, melynek kemóny
sége közel áll a gyémántéhoz. 0, 9. 10, 11 .és 
legfinomabb 12. sz. pora csiszolóanyag mar
vány, fém és üvegcsiszolásra papitosra en)
vezve vagy pasztában 

Adeps lanae. Lanolinum anhvdricum 
Gyapjúzsir A juhok gyapjából kimosott ke
nőcsállományú sárga anyag. A gyapjun1os-:ik 
nyers gyapjuzsírja szabad zsirsavakat és 
szappant tartalmaz. Megliszlitása végett nlaró 
vagy szénsava~ ulkalioidatokkal emu!geá!ják 
Az emulsióbó! az adepset tejfölszerű ak1kban 
kicentrifugalják é.=; a még benne levő zsír
savakat calciu1n-kloriddal oldhatd!lan calcium
sókká alakitják,, ·végül égetett mésszel vízte
lenítik. A vízmentes tln>egot azután dcetonnal 
extrahálják Az aceton ledcszlillálása utan víz
mentes fisz!a gyapjuzsír m·!l'ad v:sszo Isza
poló módszerrel az emuls:óból különböző olv 

pontú adeps lanae rétegeket lehet elkülönileni, 
a Ph. Hung. adeps lanae-ja 5ZO, a Bril.-é 
40-44''. a Gecm.-é 40". a Helv. 35-36 olv 
pontú, ez utóbbi a legkisebb fajsúlyú A gyap
juzsirban még megmaradt estereket csak igen 
nehezen, legcélsze• űbben nyomás alatt, alko
holos kálilugg-al lehet el.szappanositani. Forró 
alkoholban, chloroformban, ae!herben, aceton
ban, benzolban stb. könnyen oldódik. A gyap
juzsir az állati bőrbe könnyen fölszívódik s 
a hárfyákra rátapad 2-3-szoros !':úlymennyi·· 
ségű vizet képes magába venni. Tart: külön
böző zsírsavak es.ferei Oanocerin-. lanopalmin-, 
myristin-: CBrnauba-savas esterek); főtömege 
cholesterin, isocholesterin és ceryl-, carnaubyl-, 
lanolinalkohol stb. Fs. 100~-on 0'890 jódsz 
25-28. Alk : kenőcsalapanyag„ 

Adeps lanae hydrosus. I anolin 
(Ph Hung) és 33°,'u (Ph. Ausfr, Gorm 
és Helv.) víztartalmú gyapjuzsir 

Axungia porci. Adeps suillus Di':':znózsír. 
A Sus scrofa var. domesticus hasüregéből 
nye!'t hájból hideg vizzel való ldmo>:\ÜS és 
fölvagdalás után porceiián- vc.g~ emailcdény·· 
ben vízfürdőn kiolvasztott s meg·><> űrt z~iiadék 
arrielyet 1-2 napig 60''-on lart\'a 0 a leüie
pedett részről vigyázattal leönl\:: "ízf.::ie1lilü1~k 
s r.:;ceplurai célokra göztölcs'2re;1 L:llrélunk 
Üp 36-42°. Fs. 0'931-0 832, alko!1ol nch<!
zen oldja Tart: olajsav.a.!'> pa~mid:1scvas és 
stearinsavas gJycerinesleiek Alk: kenúcs·· és 
szappanafapanyag 

Axungia canina (kutyazsír), a.xungia cati 
(macsh:azsír), ax·.1ngia ciconiae (']'61),azsír), 
axungia lupi (farkaszsír), axu~g,a ur~ina 
(med\·ezsír), axungia vu[pina (rókazsfr) helyett 
axungia porcit szolgóltafunk ki 

An1bra, A Physeter macroceph::i.ius ceC1al·· 
f.:ij b2leiből e; edő via.szállon1611yú ar.) ag, mc
lye! e~ész 10 kg. súlyú d:!rab,:-Jkban halász
l!cik ki a tengerből. Tart: 85° u-n) i an1bra1n 
arr1brRzsír s egy 36°-on olvadö a cho!eslt!rin
hez hasonló kristályos an~-a"' 1-\ih: régebben 
&li:nulans és antispeí>modicu!TI ma úgy~zóí
\ án kízfn~lldg illa.tszeranyag· K : T incfuffi 
ambroe és T arnbrae cun1 rt:oscho. 

Calcium carbonicun1 naH\ !lm. C1eta prae" 
paralc.. Iszapolt ki·éta. tv1ikr )szknpi paranyi:· 
ságú é:za\agok (Foranliniferci) buro~<i:héjából 
eredő amorf caiciu1n·ka1Lunbt, rncJy rend
szerint kevés kovasavas alunoi üurr:ul, Mg
karbonilto!. Ca-foszfátot s Fc-n1, . .nnokat tar-
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talmaz Ma többnyire a Calcium carbonicum téig tarló pörkölése és paritása útján készüL 
praecipitatumof használjuk helyette fogporok- Hozadék 7°/o. Alk: a barna port belsőleg 
ba stb. Az iszapolt krélát az iparban kittek- o·s-2 g. -ként naponta 3-4-szer a mellbimbó, 
hez és széndioxyd előállifására használják méh és ajak rákos bajainál, scrophulosus 
Ez utóbbi célra megfelelőbb a: mirigyek keményedésénél használták 

Calcium carbonicum e marmore, márvány- II. Carbo ossiun1 Spodium. Ebur ustum. 
faragó műhelyekben összegyülemlő fehérmár- Csontszl:Ín. Zsirtalanitott és szétzúzott állati 
ványtörmelék finom pora mely savakkal csontoknak zárt vasretortában való hevítése 
a legtisztább minőségű széndioxydot szolgál- útján készül. Melléktermékek : Oleum animale 
tatja. foetidum, világitógáz és ammonia. Borsónyi 

Conchae _praeparatae Iszavolt osztriga- szemcséi a cukorgyárlásnál és vegyi gyárak
héjpo1. Az Ostrea edulis kagylóhéjait ammo- ban folyadékok szintelenitésére„ pora főleg 
niás vízben áztatva kifőzik,. a külső, barna cipőfénymázakhoz 
kérget levakarják s a tiszta maradványt po- Carbo ossium depuralus. Carbo animalis 
rítják és iszapoljflk. A kristályos alkatú és depuratus. Ti.sztilott c.sontszén, A tisztitás 
rágva t1 fogak közCtt recsegő por foszfátnyo·· vizzel való mosás és egyenlő súlyrész tömény 
mokat tartalmazó calcium-korbonát Alk: sósavval való kifőzés és savta1anitás útján 
gy(rmek,.,knek való nyugtatóporokba stb. történik Alk; szintelenHésre stb. 

Corallium rubrum Vörö.s korall. A Föld- lil Ca1 bo anim'alis e sanguine. Vérlúg-
közi- és Vörős-tengerben előforduló nemes- szén„ 28.i, ·o nátriumka.rbonáftal beszárifotf vér
korallok ágbogas vízala!ii építményeiből ki- böl úgy készül. mint a Carbo ossium depu
halászolt lörmelékeinek finom pora Mg, vas- ratus s ugyanoly célokat is szolgál 
oxyd és chitinszerű anyagok nyomait ft:irtal- IV Carbo animalis ex albumine. Albumin
mazó calciumkarbonát Terpenlinolejban éz- szén Finoman poritott carbo ossium-of tojás
tatva 1ncgfehé-redik Alk: fogporokba, nagyobb fehérjével péppé kevernek s a száraz anya
darabjai az iparban n·Jakfüzérül stb. got úgy kezelik, 1nint a carbo animalis depu-

Laois cancrorun1 Oculi cancrorum. Rák- rafust. Alk: sör és bor deritésére. 
szen1 A folyami rák: Astacus fluvialilis nyári V. Carbo .spongiae Spongiae u.stae Szi
ved!ésekor a gyomor oldalain és az emésztő- vacsszénpor. Tengeri szivacsok törmelékeiből 
csatorna vfgén talélható o·3-1 cm. átmérőjű, úgy készül, mint a carbo animalis Hoza-
0·2-0'5 mm vastag félgömböcs.kék anyaga dék 20-25°,o „ Vízben oldódó részeket. néhány 
cedcium-karbonát Az ép rákszemeket a n&p t

1
10 Na-jodidot tartalmaz. Sósavban legnagyobb 

idegen testeknek a szemhéj alól va!ó eltávo- része oldódik Alk : népies sze~. !{o)yva ellen 
litására használja és büzlő sebekr0 Itt emlithetők/ a növényi 

Ussa s~piae F'ehér halcsont. A tintahal, 1 eredetű . \, 
a sepia ol'ficinalis külső bőre alatt található 1) Carbo vegetabilis .. C_arbo ligni deoura-
12-2'5 cn1 hosszú 4-5 cn1. széles, meszes 1 tus. Ca1bo liliae Ti.sztilotl_faszénpor. Fenyő
hátvédö icinezek. A:1yaguk legnagyobbrészt i faszén vasedényben a füstölgés megszűntéig 
calcium· karbonát; enyvszerű anyagot, cse- való kiiµítása s lefödött edényből való ki· 
kély mcnnyis&gű Ca-foszfátot és konyhasót szedése· és a hamu lefuvalása után még me
is tal'lalma7nak Alk: a kemény héjból ki- legen történő paritása úfán készül Zárt üveg
vakart lágyabb rész fogporok alkatrésze; házi:.. edényben tartjuk, mert ép úgy. mint az ay-au 
szer lázni:l és gyomorbajoknál; az ép !eme- szénpor: nedvességet széndioxydot, ammo
zek fémcsi'>zolásra az egész darabokat arany- niát és más gázokat szív a felületére Alk: 
művesek gy ürűk s hasonló ötvözetek öntésé- belsőleg flatulentiánál bűzös lélegzelnél; kül
nél formául hasznélják sőleg bűzlő sebekre 0'5-1-2 g.-ként töb'b-

Cantharides„ Kőrisbogár Lytta vesicafo- ször naponta; fogporokba alkalmazni riem 
ria„ A Fraxinus„ Liguslrum·, Syringa„, Sam- célszerű. Desiníiciens és desodoransként, to
bucus·, Lonicera„ Popu!us- és Larix-féléken vábbá az iparban 
élő kőrisbogarakat kora reggel ponyvákra ráz- 2) Fuligo splendens depurata. E'xtractum 
va gyüjtjük össze s zár! üvegben szénkéneg- fuliginis. Ti.szlitott korom A kémények leg
gel (5 g 1 literre) megölve, ~0''„on szárítjuk; alsó részén lerakódott kátrányszerű korom-
2·5 rész fr·.ss bogár 1 iész száraz árút ad. részekből kétszeres mennyiségű forró vizzel, 
Nagy elővigyázattal kell poritani, a szemet majd egyenlő súlyrész alkohollal kivont s 
szemüveg"5el, az orrt és szájat nedves ruhá- az összeöntölt két oldatból besŰrűsitett és po
val befödve. A pori mész fölött szárítjuk ritott kivonat, mely szén mellett mintegy 30°/o 
Ta1t: 0'3-0'6°1·0 cantharidín, vajnemű és fo· pyro- és homopyroca!echint, ammoniasókat 
lyékony zsiradék, gyanta slb Alk: a húgy- és phenolok melleit ecetsavat is tartalmaz. 
utakra izgatólag hat, nagyobb adagjai mér- Alk: régi orvosok excitans, nervinum és anti
gezők; csak külsőleg használatos, mint vesi- spasticum gyanánt használták, később a drága 
cans pleuritis pneumonia ízületi csúz, neu- kreosot pótszere lelt. 
ralgia, szemgyulladás stb.-nél. K: collodium, 3) Fuligo e taeda Fuligo. Kinrusz. Gyári-
emplaslrum tinctura, unguentum _ lag kátrány, kátrányolaj és hasonló olcsó a-

Carbo I. Carbo animalis. Allati szén nyagoknak elégetése útján készül.. A nyert 
Hússzén, Borjúhús és 1/3 rész borjúcsont be- / finom kormot vashengerekben újra izzítják s 
födött agyagedényben a füstölgés megszün- igy Fuligo usfa„t nyernek. Alk: kenőcsök (le-
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tüzsír) hajviaszok és pomádék feketére fes
téséhez, az iparban festékekhez. tusfestek 
cipőfénymázak, nyomdafestékek slb készíté
séhez A legfinomabb árú az olajoknak és ace
tylennek megfelelő szerkezetű lámpákban való 
elégetésével nyert lámpakorom. 

Castoreum. A Caslor fiber (hód) nemzőszér
veinél elhelyezett körtealakú kettős .zacskó 
húgyszagú váladékkal, mely 2°/o illóolajat 
viasznemű castorint, gyanlát stb.-t tartalmaz 
Alk : antispasmodicum ragadozó állatok csa
logató szereibe stb. K: tinctura 

Cera flava Méhviasz A mézelő méh: 
Apis mellifica emésztési váladéka, mely a 
két hátsó potrohgyűrűn ízzadmánykép válik 
ki s a méz elraktározására szolgáló lép sejt
jeinek épifőanyaga A sonkolyból a méz el
távolítása (kicentrifugálás) után vízzel főzik 
ki Üp 63-64" Fs 0 962-0 966 (Germ.-Hclv) 
Ssz. 19-21, Szsz 73-76 Tart: forró alko
holban oldódó mintegy 14° o szabad cerofin„ 
sav (cerin), palmitinsavas melissylaether (my„ 
ricin) és paraffinszerű szénhydrogének Alk : 
tapaszok és kenőcsök alapanyaga az ipar
ban különböző célokra viaszgyertyák padló
viasz slb készítéséhez 

Cera alba. Fehér oia.sz. Finom fona!akká 
vagy áttetsző szalagokká sajtolt cera flavá
nak napfényen történő ismételt fehérítése út
ján készül. némi (5°iu) sebum hozzáadásával 
Vegyi úton kló1mésszel bydrogénperoxyddal, 
kalium-permanganáttal vagy bichromáttal és 
kénsavval fehérítik, ez eljárások a vitisz sa
játságait lényegesen m gváltoztatják; állati 
szénnel is fehéríthető. F s. 0·960-0"970, Üp 
64-65, Ssz. 17 2-25 Esz. 68-75, Szsz 
90 4-98 47 Tart és Alk: mint a Cera flava 

Cetaceum. Sperma ceti. A Catodon mac·· 
rocephalus Gray és Physeler cethalfajok ko
ponyájának és gerincének külsö üregeiben 
a bőr és zsírréteg alatt lerakodott sárgás tö„ 
megből a levegőn 25°·0„nyi ménnyiségbt n ki
váló szilárd tömeg, melyet az olajtól kipréselve 
tiszta vízzel, majd gyengén lúgos vízzel főzve 
tisztitanak kristályos törésű, selymes tapintatú, 
fehér, fénylő tömeggé. Tart: a palmitinsav 
cetylestere (cetin). mely eisz~ppanositva cetyl
alkoholt és palmitinsavds alkaJ.t szolgáltat; 
kisebb mennyiségben a laurin-, slearin- és 
myristin-savaknak lethal. methal- és slethal
alkohollal képezett esterei Alk : belsőleg rit
kán; kenőcsök, krémek alkatrésze, fehérnemű
fehérítőkhöz, normálgyertyákba. stb. 

Coccionella. Cocheni/[e. A mexikói Üpun
tia kaktuszféleségen tenyésző Coccus cacti 
paizstetvek nőstényei. 9-10°/o karminsava{ 
(karminvörös) tartalmaznak 

Carminum A Coccionellából vizzel kifő„ 
zött és timsóoldattal a levegő ha!ásának ki
tett oldatból válik ki. Nátriumkarbonátos vizes
oldatból enyvvel és kénsavval kicsa.pva is 
készitik. Alk : vörös tinták készitésére, élelmi 
és élvezeti cikkek festésére. A legtisztább 
karminf~leség az Acidum car minicum ana
litika.i reagens Ennek készitésmódja kom
plikiiltabb 

Cornu cervi I"aspaturn„ S'zarvasagancs
reszelék A nemes hím~zarvas: Cervus ela
phus agancsának nagyobb darabjaiból reszelt 
árú a Cornu cervi tornat11m. Tart: mintegy 
20° o enyv 5o0 ·o Ca-foszfát 15°10 Ca karbonát 
stb Alk: mint a gelatina animalisé specie
sekhe. 

Fel vitr-i. Sal 11ilri Az olvasztott üveg 
salakja, főként káliumszulfát. küliumkarbonát 
és káliumkloridból áll Alk: laxativum; a nép 
baromfivész ellen is alkalmazza 

Fel tauri. Fel boi;is /\1arhaepe. Az epe
hólyagból frissen kinyomkodot! folyadékot 
használatbavétel előtt átszűrjük Tart : alka
liakhoz kötött epesavak (glykochol és tauro
cholsav). epefe,;:,tt:·k (bilirubin, biliverdin), !(e
vés lecithin, cholesterin, szappfln- és zsirnyo
mok hugyany és fémsók (Na-klorid, Ca-, 
l\1g- és Fe-foszfid). Az epe a szervezi:::iben 
a zsírok fölszivódását elősegíti azáltal hogy 
ezekt t elszappanositva emulgeálja, a fehérje 
pankreas-emész!ését elősegíti s némileg bél
desinficiens. Alk: a fris~ epél hypochondrikus 
haemorroidaliáknál kanalanként alkalmazzák. 
Még jégbehűtve is igE·n rövid ideig tartható 
el K : a friss epe gő7_fürdőn keverés nélkül 
beszáríha 11-_LJ!.l.o Fel la:iri inspissatun1··ot 
szolgá!tat A Fel tau1 i depuratum inspissa
tum (F'el bovis purifi< utunü úgy készül hogy 
300 írii,s marhaepét 1nintegy 120 részre be· 
párolog!r:dva 100 alkohollal (9011 u) ke\ erünk 
ülepítés után fillrá!unk. a szűrőn le:·\ ő manoid
ván:rt alkoh,ollal kimossuk s az alkohol! IE'
desztillálva a maradván~ t bepárologtatjuk e{(

traclum spissum suru~;cg·ure (az alkohol 
a fehérjéket távolitja el. a ~-1011 o maradvány 
föként glykoho!- és taurocholsavas !\. és Na 
valamint epefesték). · 

Fel tauri depu1·atum siccum Nohium 
choleinicum. Extractum fellis laurini. Sósav
val kin1osott s víztől nedves állati szénnel 
halványsárgára szintelenítert Fel tauri inspis
satum szárazra bepárologtatva Alk. 0'3-1 
g -ként naponta többször fő!eg labdacsalak
ban emésztési gyöngeségnél. idült gyomor
hurufnál. az epeműködés elősegítésére és máj
működési zavaroknál. lépdaganatnál, diabetes 
mellitus esetén stb. ; külsőleg sebhintőpor 
gyanánt. 

Haematit Lapis haematites. Természetes, 
kristályos vasoxyd; bánya termék. Régebben 
porát az állatgyógyászatban használták. Hae
mafit helyett ma inkább a Colcoihar-1 Caput 
mortuum-ot szolgálta1ják ki, mely utóbbi nem 
más mint a kénsavnak vasgálicból való desz
lillálása után visszamaradó porszerű vasoxid 
némi ferriszulfáttal keveredve. A Caput mor
tuum a legjobb anyag aranytárgyak tisztitására. 

Moschus Bisam. Mosusz. A középázsiai 
Moschus moschiferus szarvasféleség hímjének 
hasán levő mirigyzecskó tartalma mosusz 
Alk: flZ idegrendszerre izgatólag hat. ájulás
nál o· 1-o·s g„-ként stimulans, az illatszeré
szetben kedvelt illatanyag K : tinctura. 

Talcum venetum. Zsfrkő. Szalonnakó„ 
Magnesiumszilikátból (64°/o Mg 0 és 36°/o kova-

,.;;, 
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sav) álló ásvány. Csak a legfehérebb m1no- hez, klórfejleszlö készülékekhez stb. dugókat 
séget használjuk. Alk: keztyük stb. sikamlóssá esztergályoznak; a gyógyszerészetben labda
tételére; mint ártalmatlan fedöszer, puderek csak hintőpora; deri!őanyag illóolajok vizben 
alkatrésze; szappanok, gépkenőcsök töltő- való eloszlatásához stb ; a nép hintőporul 
anyaga ; az ásványdarabokból savedények- használja fölfekyésekre és égési sebekre 

Speciesek. 
Teakeverékek 

A s_pecie.sek megfelelően előkészített illÖvényrész.ekből álló, külső vagy 
belső célokra szolgáló gyógyszerek, amelye!'khez néha sók vagy más anyagok 
is vanna.k kever\'e. 

1.. _,A_ tulajdonké_pe.ni specieseket vagy teákat csak köz,·etve vizes, ritkáb
b&n Bzeszes kivonatok, főz.etek, forrázatok alakjában alJralmazzuk„ 

A ,speciesek alkalrr1azásának célja sz.erint, a növényréS"zeket különböző 
finomságú1a aprítjuk föl. A teá1k föla_prításá1·a vonatkozólag a Ph. Rung,. III. 
a következőket iendeli„ 

.A., tefik k~észítés~hez hasznáft f'üvekniél és leveleknél az I. számú, a gyö
ke;:e1cp,el es kergeili;nel a II. szan1ú, az illiatos gyümölcsöknél pe.dig a III„ 
sz.amu rosta legyen a felaprít.ás· .mértéke. A virág·o·kat érintetlenül ha,sználjuk 
1\ teák össz.ekeveriése előtt az egyes alkotórészekből - kivéve az illatos gyü
n1ölcsörket - a _port az V. számú szitával szifaljuk le. ~;\_z ö:s.5z.ekeve1ést gon
dosan úgy végezzük, hogy az egye.s alkatrészek a tea egész tömegében egyen-· 
letesen legye·uek eloszolva. 

A füveket és leveleket beállítható vágókéssel v·agdaljuk föJ, a gyöke
Teket rendesen n1ég zúzókéssel is aprítjuk, a ken1-éuy ké'1,geket és magvikat 
·vasn1ozsárhan zúzzuk szét s a föla_prított növé-n:rr.észekről a _port mi.n<len eset
ben leszitál.iuk. 

.A. 111,ellteákhoz haszuáiatcis g:rümölcsöket, -· a fügét és t;zentj,ánoskenye
ret - ketté inetszve kissé ki~zárítjuk, s előszö1· hosszú szeletekre a szeleteket 
pedig np1ó kockák1a vágjuk 6 teljesen kiszá1ítjuk Csakis ícr-Y :nyerhetünk 
1kifogástalan n1ellieát, ,111ely nen1 peniészedik n1eg. e 

A sókat, ,,agy fin9n1 por- V-?-gy sz.en1csés alakban adjuk a növényi ré
szekhez, .s a re.szletes r.esz1ben en1l1tett egyes esetekben a keveré:ket e1őbb víz
·zcl, vagy szeszsz.el .át.nedvesítjük s azután szá1ítjuk. 

2. A za e.s k ó k b a helyezendő speciese,ket fin o 111 a n ap1ó részekre 
yagdal.iuk vagy durva p.011.á zúzzuk sz.ét. 

3„ A horog a t ás hoz hasz·nál'a.ndó spe-ciesekct <lu1 ván porított növény-
1észekből keverjük 

.... 1\z .. al~.atIB.szek k_e,:erésénél _előbb a 1k!s~.hb 111ennyiségű részeket n1é1jük 
Je s kulon osszekever'e e :keve1ekei elegy1t1rik a nagy.crbb1nennyiségű anya
gokkal 

.A.z illaios alkotórésze,ket is ta1 taln1azó teákat ·jól záró fa- vagy bádog-
<lobozokban, szá1-az helyen tartsuk el. ' 

Célsze1 ű a fa<lobozokat perga1nen_pa_pí1ostSal kibélelni vaO'Y az úgyneve-
zett papírhor<lókat használni ' e~ 

Species althaeae. 
Species decocti ttlthaeae Nyugtató tea Ziliz fEa 

500 althaeae fOlia, 
250 althaeae radix, 
200 liquiriliae radix 

50 malvQe flores··t 
összekeverünf,. (Ph. Hu_ng III.) 

b) 1000 althaeae foha, 500 althaeae radix 
250 liquiriliae radix 100 malv1:1e flores (PÍ-i 
Aust' Vlll) 

Species althaeae F'ernel. 20 althaeae radix 
20 liquiritae radix 30 malvae flores 10 al
thaeae folia 10 graminis rhizonta 10 melonis 
semen 

.Species bec hicae Species pectorale~ albae 
K6högiis elleni fra 40 alihaeae radix, 40 li
quiritiae radix 10 farfarae folia 10 anisi 
fructus (A. V.) 

Species demulcentes, 10 tdthat ae radix, 
. 10 !iquiritiae radix 10 mttlvae folia. 30 semen 
) cannabis (Ph. Dan) 
1 Species pro infantibus Gyermek tea 20 
'althaeae radix 20 liquiri1iae rél"dix. 10 chamo
millae flores, 10 foeniculi fruclus„ (M. A V,) 

Species infantium Viennenses. 20 althaeae 
radix, 20 graminis rhizoma 10 chamomillee 
fiore!< 

b) Species pro infantibus Viennense.s : 
.3 capila papaveris 12 liquiritiae radix 25 
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-graminis rhizoma, 60 althaeae radix (Díetrich), 
e) 60 cornus cervi abbi lornali, 15 liqui

riliae radix 3 althaeae radix 2 foeniculi fructus 

.Species ama1 icantes„ 
Species amarae Species stomachicae 

Keserű tea. Gyomortea 

200 absinfhii herba I. 
200 centaurei herba I 
200 aurantii corte.x 11 
100 trifolii fibrini folia 
100 calami rhizoma 11 
100 gentianae radix 11 és 
25 ca.ssiae cortex-eí 

összekeverünk (Ph Hung III és Croat. Ii.) 
A Ph Austr, VIII fi többi AlkafrésJek 

ugyanez aránya mel!et! 25 rész fahéJ helyett 
50 rés?.t rendel. 

Species ama1 ae : Specic:s aiitichloroticae. 

20 serpe'ntariae radix, 
20 gentianae radix 

keveréke. (P-ort!and ) 
b) 8 guajaci lignum 8 liquiritiae radix, 

8 dulcamarae stipites, 8 sennae folia. 1 anisi 
steltati frucius, 8 juniperi fructus (Wunder) 

Species antiarthriticae ad cubile 500 la
vandulae flores. 500 rosmarini folia, 1000 
sennae fclia 500 meliloti herba, 50 r;iixtura 
oleoso balsBmica, 15 spiritus ca1nphoratus, 
2000 széna. Csúzos és angolkóros gyermekek 
malrácába 

Species antir heumaticae Gebha1 dt. Csúz
ellenes tea: 3 sennae fo!ia 2 quassiae lig
num, 2 sassafrassae lignum,. 2 guajaci lígflum 

ononidis radix l pimpinellae rljdix. 

Species an-tiasthmaticae 
Asztmaellenes füstölőspecies. 

Sárgaságellenes tea: IO aurantii corfex, 10 
centflurt:i herha 10 absinthii h,:rbr-i 10 trifolii 42 .slramonii fOlia-t és 
fibrini folia, 10 cardui benedicti herba (Ph 158 lobeliae herba-t, 
Helv. IV.) kalium nitricum és 

Species amarae Kühl: 1 quas.siae lignum 30 víz 
l sass&frassae !ignum, 1 Jiquh:iliae radix oldtiíával eg~ enlelest:n álnedvesilünk és 40°-on 
1 calE·ndulae flores, 1 melilo!i heiba, 2 mi de- száritunk. (Praes Vienn.) 
folii htrba, 2 ferfarae folia, 2 guajtici lignum, b) 63 stramonii fo!ia-t 12 lobeliae folia t, 
4 sennae folia, 4 gelt opsidis herba· (Ht>mb. V.) 25 kalium nitricum 50 rész vizben VAió olda-

Species antiscorbnticae: 30 pini gem1nae. távtl! atitatunk s szárítás után minden 100 
10 absinthii herOa, 10 trifolii fibrini fo!ia, 10 gramn1ját spiritusban oldott 4 csepp oleum 
calami radix, 10 1narrubii herba 10 juniperi lav1:1ndulae-val bepermetezzük (Ergzb III 
fructus D. A V és Hamb. V) 

-~pecies Cz.ii?usz Czirbusz gyo'morerősitő E speciesehhez a leveleket az erektől gon-
teaJa: 15 an1s1 stell<:li fructus ~5 auranlii dosan megtiszlitjuk 
flores. 35 n1enthae cnspae folia 35 me!issa.e 1 e tt · h · d'E · 30 
folia, 35 bUranfii íolia 35 mi!lefolii florcs . ir;a1e es a'.1úast' ntailquec; . _sp.1c: 
35 chamomillae f!on s. ! bellado~?ae _folia:t. i5 hyoscya::i1 foliait 1~ 

Species }o ui'a 1 e lh . : stramonn foli::o·l es 5 phe!landnr fruc!iJS·t fi-
chenopod ;: h,erba' 'Pu:n v

1
e 

1
11 r usifl.norum: : nomfin fölvagda!unk, il!et'le porltunk 'és 1 3 

" , imen , po ygaiae am HHC · -t t ·· k 1 d' 1 · 
herba 11.,hen r'slandr' . , , .. , , ;1;.,,, ""d. 'ex rac um o,111ne- e egen o aqua aurocerasi

. . cus cs 1qu1r. „1~ 1" ix be , 1· ld I' • ·1 d '! - '! ·1 · 
egyenlő súlyrészeit keverjük 11 \~ o o _a_ ava: ane ve.~1 ve szan un~ es 

Species Qua1ini: 6 anthemis nob herl)a 100 sz1~arkave. dolgozzuk fol 
6 cardui benedi.~ti herba, 6 1rlfo!ii fibrini her- 0 ~Jri1na11/t.·féle készítmény ál!itólag can-
ba. 1 rhei rhizoma 1 anisi frucius nabrn 1ndicae herba-ból áll, tényleg azonban 

Species 1obo1antes: 10 n1 enthae p\peritae főkép belladonna- és dohánylevél tartalir.u. 
herba. 5 ab·.inthii herba, 2 rhr-j rhi?.01na. A I'rous.seau-féle cigaretták anya.;a stra-

Species stomachicae lJietel 10 cinn>imomi moniumle\-él és extractum slramonii 
cortex 10 menthöe piperitae fo!iu 10 cen- . Cigareltes arsenicales Tious.c;eau é.<: de 
taurii minoris herba (Ph Aus:r.. Vl!J E:ench.) Boudin: 0 05 natrium. arsenicosumot. illetve 

Thea ama~a . . 10 cen.taurii minoris herb::t, 0'01 acidum arsenicosumot tartalmaznak, a 
10 menlhae p1per1tae folia (Nonn paup J meh ek o dsta selyeinpapirosba V<1n itatva 

Species anthelminthicae, Indiai kender cigaretták (Apoth. T rnkóczy 
Laibach); 0·5 cannabis indicae herba o·S 
slramonii herba s elegendő kalium nitri~um. 
Dent tal das. Nr. IV 

Féregűző 

absinthii he;·ba, 
tanaceti herba, 
chamomillae ffo1e.s 
cinae flores 

tea 

Species an.tiarth1 iticae„ 
Köszvényellenes tea 

20 centaurii he1 ba, 
20 chenopodii herba 
20 guajaci lignum ' 

Species antifebriles. 
Hideglelés ellen való species 

5 chinae fu~cae cortex 
5 gramir.is rhizonia 
5 ta1·axaci radix, 

10 trifolii fib1 ini folia. 
10 centauri min herba 
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Species Moldau: 3 rheí rhizoma 2 chi„ 
nae regiae corfex min conc. (M. A. V) 

Species febrifugae: 40 trifo:ii fibrini folia 
20 absinthii herba. 15 salicis cortex, 15 liqui
ritiae radix, 10 ánisi sfellati fructus, 3 evő
kanálnyi 1 liter vizre ; fele délelőtt fele dél
után (Weigersheim.) 

Species antiscrophulosae„ 

20 juglandis folia, 

b) 1 anisi fructus, 1 carvi fructus, 100 co
riandri fructus 1 foeniculi fructus, 1 angelicae 
radix (Ph Gall) 

Species diaphoreticae, 
Species sudoriferae Izzasztó tea 

sambuci flores, 
tiliae flores, 

1 verbasci florcs 
keveréke <Ergb. IV. és f\1 A V) 

20 glandes quercus tostae, 
10 coffeae sen1en tostae 

keveréke„ Vértiszliló tea hosszabb 
ra (Sendner) 

h . 1 t Species diureticae. 
aszna 

8 
- Species antihydropicae Vizkór.ság elleni tea 

Species 
Species cephal1cae 

Oszlató tea 

aromaticae„ 
Species rec<ohentes 
Borogaió tea 

1 01igani herba 
1 salv;ae folia 
1 menihae piperitae herba, 
l lavendulae Flores. 

keveréke. (Ph Austr VIII Ph Hung. lll) 
b) 2 menthae pip, folia 2 thynli herba 

2 serpylli herba, 2 !avendul.sc flor<:;c; J cary
ophyl!i l cubebae pulvis (Ph Germ. V.) 

e) 1 caryophylii conf, 1 lavendulae flores-, 
2 majaran.3e he;ba 2 menthae p1p. folia, 2 
serpylli he.rbe. 2 salvine folla. (Ph Helv IV.) 

d) 1 ab d:-i!hii. í hyssc-'i;,i, i onr;:ani l ser· 
pylli, l lh) 1ni herba l 1nenthae pip 1 ros
marini. 1 sah iae folia, (Ph. Gall ) 

A Species aromaUcae frirdőkbe (!eljes für
dőre 400 g). n1l·:leg borogalásokhoz, illatos 
párnácskákbt~ való; ritkábban bclsö]eg infu
sumba is hasznó.lj.'-'k 

Species balneorum. ICO chamomillae 
flores 100 me·nthae pip fo!ia 100 salvi11e 
folia. 100 ro8m<Hini foiia 100 th-..mi foliH 
Alkohollal benedvesitv{~ szolgáltatjuk ki 

Species 0101naticae ad balneo. 1 calami 
rhizoma 1 speL its aromaticae 1 ch1:1momi!lae 
flores l 1najoranac herbri, 1 menthae pip 
herba. 200-500 g 2-4 ii!eI \-lzzel forrázva 
egy fürdőhöz 

Species hci harun1 ad bainea 50 calami 
rhizoma, 50 menthae crispae herb'-~. 50 rns
marini folil-i 5U serpylli herba. 50 chamomil!ae 
floreg, 50 lttvandulac iiores. Egy teljes íürdőre. 

Specie<> resoluenfe:;, Speci•s discuiiente.s: 
7 meli5sae he1ba, 7 origani herba, 2 chamo
millae \- ulg flor~s. 2 lavandulae flores, 2 
sambuci l1o~·es (trgzb IV.) 

Species carn1inati'l-·ae, 
Sz~ !hajtó tea 

10 chamomillae flores 
10 foenicult fructus 
20 olthaeae radix 
20 graminis radix, 
20 liquiritiae radix„ot 

fölvagdalunk és keverünk (Ph Austr VIll E ) 

Vizelethajtó tea. Karlsbadi tea 

15 scillae bulbus Il, 
30 juniperi baccae J. 
30 ononidis radix II, 
30 graminis rhizoma 11 
15 sennae folia I 
30 equiseti herba If, 
60 leonur i lanali he1 ba~t l 

összekeverünk. (Ph. Hung III.) 
b) l~l rész ononidis-, petroselir,i-, liqui

rifiae radix és fructus juniperi. (Ph. Aus!r. VIII.) 
A Gern1_ \/. ez utóbbitól csak abban tér el 
hogy pt:lroselinun1 helyett le\ is!icumot rendel. 

e) 20 rad. liquiritiae 20 rad levistici 20 
rad ononidi.s, 10 herba violae tricoloris, 20 
fructus juniperi 5 fructus pelroselini, 5 fructus 
enisi. (Ph. Helv. JV) 

d) 1-1 rész apii graveolentis radix. (Ph 
Gall) 

e) 8 equiseti herba. 4 cynosbati fructus, 
2 sassafrassae lignum 2 sambuci radix, 2 ros
marini fcli3 1 1utae folia, 1 uvac ursi folia~ 
1 visci albi stip1fes l suntali lignum 1 juni· 
peri fructus. (Kneip.) 

0 10 sa1nbuci flores, 3 juniperi fructus, 
3 carvi fructus, 2 s;:illae bulbus, 2 pelroselini 
fructus. (Species diureticae. Stuttga1 fen.se.s 
Kreuser.) 

g) 70 balotae le.natae herba. 35 ononidis 
radix, 35 graminis rhizoma 35 equiseti herba, 
25 juniperi fructus, 20 sci!lae bulbus 10 
sennae folia {Karlsbadi diinetikus tea. -
Worlicek.) 

Species tnologicaé Sch dér 5-5 ré::.z 
malvae folia, anagallidis herba, Jevistici radix 
ononidis radix. 1·5_7·5 r stoechados flores 
orenariae herba parie!ariae herba, apii gra
veolentis radix maidis stygmata 10-10 r, 
althaeae, betulae, uvae ursi folia phaseoli 
legumina cerefolii herl::a asparagi radix, 
foenicuii fructus, graminis rhizoma, 12 5 se
negae radix 

Species emotlientes. 
Species ad ca!aplasmate Lágyító füvek 

l althoeoe folia 
1 meliloii herba,_ 
1 malvae folia, 
2 sen1en lini contus-ot 
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keverünk (Ph. Hung. 1., Aus!r VIII és Helv 
IV Rom IV) 

Species tmollientes pro cataplasmate : a 
fenti ke• erék durva pora 

A Ph Germ. IV. a fenti keverékhez még 
egy rész chamomillae florest rendel és nem 
2 hanem l rész lenmagot 

Species ad fomentum Borogató species : 
40 slrobuli lupuli. 15 serpy!li herba 15 ros
marini folia, 15 lavandulae flores 15 chamo
mil!ae f!ores, 

b) Species pro fomef"lfo aromatico: 1 ser
pylli herba 1 chamomillae flor'' s 

e) Species pro fomento emolliente : 1 fa
rina secalis, 1 farina lini 

Species ad gargarisma. 
Toroköblögetö tea. 

sambuci ffores, 
malvae folia, 

1 altha€ae folia-t 
fölaprózunk és keverünk (Ergzb. IV.) 

Species udstnngentes pro gargarismafe. 
Torokviznek való összehuzó füvek. (T. 29 :) 
20 rasa.e peta.!a, 20 sambuci flores. 20 salviae 
folia., 40 althaeae folia 40 melvae folia 40 
verbasci folia 

Species dial.l}safae ad gargarisma Golaz: 
1-1 rész salvifle ÍJlitJ., i:lantaginis herba. 
pimpine!lae radix, sambuci flores 

Species emollientr>s pro gargari.smate. 
T'orokvíznek való [ágyitó frivek: 20 sambuci 
flore:s, 20 stthiae !oli • 40 althaeae folia 
40 malvae folia, 40 verbasci folia 

Species laxantes. 
Species laxanles St Germain Species 

purgativae 

Cr. 11 Hung 11 
240 250 sennae fulia sine resina-t I 

kiterilűnk, vizzel bepermetezünk s rászitálunk 
30 50 kalium hydrotartar icum-ot. 
A por e·gyenletes eloszlatása után a ke

veréket enyhe melegen szárí!juk és hozzá
teszünk 

60 50 foeniculi fr uctus-( III és 
120 150 sambuci flores-t 

Jól összekeverjük 1Ph Hung IIl) 
Sennae folia sine resina, sennae folia de

resinala: l sennae folia. 3 spiritusszal egy 
napig áztatunk s gyöngén kisajlc l va enyhe 
melegen szárilunk. (Ph. Hung. III.) A hasz
nált alkoholt ledesztillálva ujra használhetjuk 

b) 250 sennae folia sine resina, 125 tiliáe 
flores, 75 foeniculi fructus 30 kalium hydro
tartaricum 20 acidum tarlaricum (Ph. Au~tr 
Vili.) 

e) 160 sennae folia. 100 sambuci flores 
50 foeniculi fructus, 25 kalium hydrota1tari
cum, 15 acidum tartaricum. -65 viz, ebből 15 
a sók oldására 50 a keverék átnedvesítésére 
(Ph Germ. V) 

d) 4 sennae folia II, 3 sambuci flores, 1 
anisi fructus. 1 foeniculi fructus, 1 kalium 
nalrio--farhuicum (Ph Helv IV és Rom. IV) 

Decoctum aperitivum cum rheo„ A Spe
cies aperitivae 85 részét 10 rheum és 5 
cinnamomi cortex szel keverjük (Ph Aus!r 
prov. 11) 

Species aperiente.s Brom-tea; 4 rhamni 
frani.lulae curtex 2 llliae flores, 2 sennae 
folia,. 2 melissae folia 1 sassafrassae lignum 

Species aper'itivae Species decocti aperi
tiví Oldó tea: 24 sennfle folia. 23 passulae 
minores 8 cichorei herba, 8 radices quinque 
aperienh··s, 6 agaricus albus, 4. cuscutae 
herba. 4 fumariae, 4 scolopendrii, 4 polypodii 
vulgaris, 4 Jiquiriliae herba, 3 anisi fructus, 
3 fot niculi fructus 3 capparis és 3 tt1marisci 
coitex. 

(Radices quinque ape1 ientes: 3 graminis, 
3 bardanae, 3 cichorei 3 foeniculi és 2 
liquiritiae radix) 

Species Breiner : 6 farferae herba, 6 sca
biosae folia, 1 sennae foha 1 manna, 1 
kalium hydrutartaricum 

Species catha1 licae Koeilf'r, 50 sennae 
folia, 20 guajtici lignum, 10 ononidis radix, 
10 taraxaci radix, 5 graminis rhizoma. 5 anisi 
fructus 

Species depuratirae alpinae. Species her
harum alpinarum. Alpesi hashajtó tea: 8 far
fan1e herba, 8 blthae P. folia 8 scabiosae 
folia. 8 pulmonariae herba, 4 agrlmoniae 
herba 4 gur jaci lignum, 4 sasséfrassae lig
num 4 santa!i rubrl lignum, 4 liquiriliae ra
dix 4 grtiminis rhizoma 4 sennaf! folia, 1 
cvani flores, 1 rhoeados flores. 1 verbasci 
fi°ores l foenicu!i semt:n cont. (Wiener A. VJ 

b) 8 franguiae cortex 4 sennae folia, 2 
tiliae flores. 2 s11n1buci flores, 1 ve:rbasci 
flores, 1 acaciae flores 1 ononidis radix 1 
levislici radix. (M, A. V) 

e) 1-1 rész malvae folia, sassafrassae lig
num, liquiriHae radix. sa1nbuci flores ca!en
dulae f!ores. tnfolii fibrini herba, 2-2 rész 
millefolii herba. farfarae fo!in, guajaci lignum, 
4 !araxaci herba, 4 sennae folia. (Hamb. A V.) 

H · sonló, de lignum··ok nélkül a Species 
herbarum !e Roi előirata 

Species frangulae Angol tea. Svéd tea: 
8 frangulae cortex pu!v- 1 carvi fruclus pulv. 
1 natrium sulfuricum, 1 cukor, 2 viz segítsé
gével jól összekeverjük és szá1íljuk 

Spe~ies Gasteinenses: 5 liquiritiae radix, 
1 angelicae rad ix. l polypodii radix, l malvae 
flores, 1 rosae petala, 5 sennae fo])a .. t össze
keverünk l cukorporral behintett 10 manná
val (Wien Germ) 

Species Gasli. Gasti vér liszti tó teája. L 
1000 sennae folia. 400 sennae folliculi. 600 
passule.e minores., 600 semen melonis 600 
liquirit1ae radix 600 frangulae cortex. 1000 
hordeum excorticatum. 11 100 sennae folia, 
100 foeniculi sennae, 100 sassafrasssae Jignum. 
100 frangu!ee corlex 50 liquiritiae radix 50 
anisi fructus 
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Species Hackeri 10 anisi stel!ati fruclus thaeae uidix, 1 liquiriliae nigr. radix, 1 pul-
10 menlhae piperilae folia, 10 menthae cris- monariae herba. 2 althaeae folia, 2 millefolii 
pae folia, 10 sennae folia dereslnata. herba, 2 taraxaci flores, 2 santali lignum, 2 

Species la.xanles Hamburgenses: 5 cori- dulc8mar3e stipiles., 2 gentianae radix(Mindes)_ 
andri fruclus contus-ot 1 acidum tartaricum- b) Species híspanicae cruciafae 25 anisi 
nak 2 vizben való oldatával átitatunk, szárít·· stel!ati fructus, 25 foenículi fructus, 20 anisi 
juk és elkeverjük 20 sennae folia conc. és vulg. fructus 25 cinnamomi cortex 50 caricae 
20 erősen kiszárított mannával. (Ergzb„ IV.) du!ces sicc 20 rhoeados flores, 100 hederae 

Species la.xantes Hofer: 100 guajaci lig- terr. herba, 100 hepaticae folia 80 farfarae 
num 100 frangu!ae cortex, 100 juglandis fo folia, 50 chinae cor!ex 50 galanga.e radix 
lia, 100 sennae folifl 150 liquiritiae radix 50 calami rhizoma. 70 iridis rhizoma, 60 li
russica, 150 phaseoli legumina, 75 ononidi;; quiriliae radix, 20 sarsaparillee radix 100 
spinosae radix. 50 santali l!gnum, 20 cheno- graminis rhizoma 50 caricis arenariae rhizo
podii ambr. herba 20 herniariae herba. 40 ma 50 sassafras !ignum 50 ceraloniae fruc
urticae herba, 50 sambuci flores, 25 anísi tus, 5 passulae minores '70 cornu cervi rasp 
vulgaris fructus 10 calendulae flores 10 cyani 100 chamomil!ae flores Hengeres csomagok-
flores (Sachs A V) ban 90 és 450 g ként. · 

Species lo.xanlPs KnPip T 8 aloes, 8 foe- Species ligno1 um laxanfes. Species ligno-
nugraeci semen 25 foeniculi fructus, 25 juni-: 1 um cum senna: 25 sennae folia 75 species 
peri fruclus Il 6 alo('s 6 foe-nugraeci semen, lignorum d--iamb. A V) 
12 foenicu li fruclus. 18 juniperi fruc\us, 18 Species purificanies. Species t'Omanae. 
ebuli radix pora E keverék finom pora 0 l g Species pro decocto sarsaparillae. Római 
súlyú labdacsokká gyú1va Wühlhabe1-labda- gyökér: I 100 gunjaci lignum 100 sassa
csok nevet vis,· l frassae lignum, 100 liquiritiae radix, 100 sar-

Species laxante~ Salzbu1 genses: 8 st:nnae saparillae radix II. 25 kalium nitricum. 25 la
folia, 8 natrium su!furicu1n, 8 laraxaci radix, pis pumicis 25 stibium su!furalum nigrum 
2 fot:nicuit frucfus. 2 chamomillae f!orios, 2 
til1ae fiores 1 cichorei radix 1 bardanae radix. 

Species laxanfes Séichs. Kr V 100 lignum 
guajaci, 100 frangulae corte.x, 100 juglandis 
fo!ia, 100 sennae folia 150 liquiritiae radix, 
150 phaseoli legumina ·75 ononidis radix, 50 
santali lignum conc 20 chenopodii herba 
20 he.niariae herba, 40 urticae herbe, 50 sam
buci flores, 25 rinisi rru1:! cont. 10 calendulae 
flores, 10 cyani flores 

Species lignoru1n„ 
Species purificanfes Species sudorificae 

Vértiszti!ó tea lzL:esztó tea 

Ph. Auslr. V Vili 
2-1 bardanae radi.x, 
2-1 sarsapar illa e radí.x, 
1-1 liquiritae radix, 
1-1 santalí rubri lignum 
4-1 juniped lignum 
4-2 guajaci lignum 
4-2 sa.ssafrass lignum-ot 

összevagdalunk és keverünk 
b) 1 guajaci lignum rasp, 1 sarsaparillae 

lignum sciss. e.ont. 1 sassafrass lignum conc 
1 chinae rhizoma conc. (Gall.. II.) 

e) 5 guajaci lignum, 3 ononidis radix, 1 liqui
ritiae radix, l sassafrass lignum, (Germ. V.) 

d) 1 sassafress lignum. 1 guajaci lignum, 
1 juniperi lignum, 1 liqu1Tiliae radix„ 1 sarsa
parillae radix (Helv IV.) 

~ 40 guajaci lignum, 20 sassa.fras lignum, 
20 bardanae radix, 5 liquiriliae radix, 10 dul
camarae slipites, 2 foeniculi fructus. (Norveg.) 

f) 50 guajtici lignum, 35 juniperi lignum. 
10 saponariae radix, 5 liquiritiae radix. (Svec_) 

Species hispanicae. Thea hispanica. Spa·· 
nyal hdromkereszt tea 1 guajaci lignum 
1 juniperi lignum 1 sassafrassae lignum 1 al-

Species narcotieae„ 

bel!adonnae fOlia 
hyoscya1ni herba 
conii herba, 

J chamo1nillae flores 
durva pora (Hamb Vorschr) 

b) 10 belladonnae folia. 10 conii herba. 
10 hyoscyami fo!it1, 10 solani nigri folia 10 
nicot1anae fo!ia„ 10 papaveris folia. (Espéces 
narcotíques Gall.) 

Species sopienfes clinici: 25 conii herba 
25 hyoscyami folie 100 lini placenta Boro-
galáshoz , 

1 

~pecies odonlalgicae. Fogfájás elleni tea 
2 hyoscyami herba. 2 sideritid;s herba 1 mal
vae folia, 1 salviae folia 

Species nervinae, 
Migrénlea Species antihystericae 

trifolii fibriní herba. 
menthae píperitae herba, 

1 valerianae radix-ot 
keverünk (Ergzb. IV) 

b) 1 aurentii folia, 1 menlhae pip. folia, 
ceryophyllatae radix, 1 v.alerianae radix 
e) uvae ursi folia 1 lrifolii fibrini folia 

valerianae radix,. (Münch A V) 
d) 30 trifolii fibrini herba 15 menthae 

pip. folia (Tissot) 
Species anodynae I'ríller Species antispas

modicae, Csillapitó tea : 3 rhoeados flores, 
3 sambuci flores, 3 verbasci flores, 3 anisi 
fructu."-, 3 carvi fruclus 15 chamomillae flo
res, 15 mellissae folia 15 menthae pip. folia 
15 millefolii herba 15 salviae herba 



Species anody.nae ad clysmam. 25 ver- 1 herba, 2 liquiritiae radix 3 lamii albi folia 
basci flores 25 papaveris cápita Egy csőrére. (A1ann), 

p) 80 species pedorales (Ph. Austr.), 60 
althaeae radix, TS salep, 20 verbasci flores, 
10 lichen islandicus 40 polygalae amarae 

Species demulcenfeg Species elthaeae com- herba (Oech'J) 
positae. Mell tea Hurut tea r) 4 althaeae radix, 3 liquiritiae radix, 1 

Species pectomles„ 

2 malvae flores, 
2 popa~eris rhoeados 
2 verbasci flores, 
2 anisi stellati fruclu.s 

10 hordeum perlatum 
10 althaeae radix, 
30 liquir iliae radix, 
42 althaeae folia 

keveréke. (Ph Austr. V!ll) 

flores, 

b) aithfteae radix. 3 liquiritiae radix, 1 ireos 
rhizoma, 4 farfarAe fo!ia, 2 verbtlsci flores 2 
anisi fructus contus. (Ph. Germ. V.) 

sennae folia, 3 lini semina 3 foeniculi fruc
tus (Weg.scheider-Schacht). 

s) 1 papaveris rhoeados flores, 1 malvae 
flores, 1 verbasci flores, l gnaphalii (heli
chrysi) herba, 2 cardui benedicti herba. 2 mar
rubii herba, marrubii flores, 2 galeopsidis 
grandifl. herba, 2 lichen íslandicus. 2 carra·· 
gf_·en, 2 pulmonariae herba, 4 liquiritiae radix, 
4 ononidis radix, 4 sennae folia, 4 violae 
lricoloris radix, 4 frangulae corfex 4 papa
veris capi!a im matura (Zoelfe1). 

Species pectorales cum fructibus c) l-l rész a verbascum papaver rhoe
ados, malva S?naphalium, Íflrfara és viola 
odorata virágaiból. (Ph. Gall) 6 siliquae dulces 

d) 2 anisi fructus. 2 anbi sh·llati fructus 3 caricarum fructu.s, 
2 foeniculi fructus, 2 malv8e flores 2 papa- 4 hordeum perlatum, 
veris rhoeados flores, 5 v~~rl::iasci flores, 5 16 species pecforales 
tiliae flores, 5 adianthi herba 5 !hvmi herba keveréke (Ergzb. IV.) 
30 althae':le radix 40 Jiquiritiae r~dix (Ph b) 10 pa~sulae minores 10 
Helv. IV) dix. 15 caricae f1uctus concis. 

liquiritiae ra-
15 hordeum 

20 althaeae e) 3 l:'l.ithaeae folia 3 ma!vae folia 30 perlatum, 20 siliquae dulces 
sambuci flore~. 3 violae !ricololi~ fiores, 6 radix (lraxlcr.) 
violae odoratae, 6 capillorum veneris herba, bJ 500 althaeae folia 100 hepaficae folia 
6 vfronicae herba, 6 adianthi aureí herba 100 pulmonariae folia. 100 sct±'Josae folia, 
12 foeniculi radix (Boerhave) 100 liquiritiae radix 100 althaeae radix, 100 

f) 1 dulcamarae s!ipites, 1 centaurii herba caricti.rum fructus, 100 hordeum perl1S.tum, 
1 cardui benedic!i herba 1 lichen islandicus 100 siliquae dulces. 10 verbasci flores, 10 
(Burow..) malva·~ flores, 3 ani i stelltdi fruc!us. 

g) 8 malvae aborPae flore~. 8 verbasci f!ores, A Ph Auslr V. ez elöiratához közel áll a 
8 rhoet!des flores, 8 liquiritiae radix, 8 dulce- Sr::eciespeclorales cum fructibus argentinenses 
marae slipites, 1 sambuci flores. (Czermak) (3trassburgi melltea) 1867-ből eredő elöirata 

h) 1 du,camart1e slipi!es, 1 liquiritiae ra- Ez utóbbi néven Mindes a következő előira
dix, I Jichen islandicus. 2 hederae- 2 vero- tot közli : 600 papaveris capifa 500 liquiritiae 
nicae herba, 2 pyrolae herba 2 galeopsidis-, radix, 450 hordeun1 perlatum. 250 siliquae 
2 polypodii radix (Goeíis.) dulces. E keverékből 135 gramm és 0'5 ipe-

i) l St!liCgae radix. 1 anisi stellati fructus, cacuanhae radix meg 05 folia hyoscyami 
!iliae flores, 2 iridis rhizoma. 3 dulcamarae jön egy dobozra 

stipites, 3 liquiritiae rad:x 5 lichen idandicus Species pecforafos Viennerises 500 álthaeae 
4 coriandri fructus (Hennig). folia 50 hepaficae folia 50 pulmonariae 

j) 1 verbasci flo1es, 2 !ichen islandicus folia. 50 scabiosae folia 150 liquiritiae radix, 
2 polygaltle 1-i(·rba. 6 althaea.e radix 6 Jiqui- 150 althaeae radix, 100 caricae fructus, 100 
rítiae radix (Hoenig). hordeum perlatum 100 siliquae dulces, 20 

k) 25 enu!1Je radix, 25 althaeac radix. 50 verbassi fiores 20 rhoeados flores, 20 mal-
marrubii herba, 200 helianlhemi herba. vae sylveslris flores., 7 anisi stellali fructus. 

m) 1 verbasci flores 1 malvae arboreae A teakeverékhez hozzáadunk 100 ml:'lzsola
flores, 2 1iiiae flores, 2 plan:aginis fo!ia.. 4 szőlőt. 100 fölvagdalt fügét, 100 fölvagdalt 
urticae herba 4 equisefi herba, 8 farfarae 1 S::e~tjáno_ske_nyeret és 100 nagyszemű árpa
herba 1 foenugraeci fruclus, 2 foeniculi fruc· kasat. (D1etnch) 
tus 2 juniperi frucfus (KnEip). 

n) chamomillae flon·s, tiliae fiores althaeae 
flores, liquiriliae ra<lix. lichen islandicus 
sambuci f!ores, verbasci flores, malvae flores 
calcahippae flores, capilli veneds herba, foeni
culi fructus. juniperi frucfus egyenlő súlyrésze 
(Leinzinge_r). 

o) 2 polygalae amarae, 2 ga!eopsididis 
grandifl herba, 2 lichen carraghen, 2 farfarae 

Species puerperales„ 
Species puerperarum. Terhesek teája 

10 verbasci flores. 
10 melonum semina, 
20 graminis rhizoma, 
20 liquiriliae radix, 
40 species althaeae„f 
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fölaprózunk és keverünk (Ph. Auslr VIII. El ) 
Species decocti allhaeae Ffzrnelli: 12 aJ„ 

thaeae radix, 3 graminis rhizoma 3 asparagi 
radix, 3 liquiriti':le radix. 3 uvae pass. mund 
3 althaeae herba. 3 malvae herba 2 pirnpi
nellae herba, 2 plantaginis herba, 5 cicer. 4 
cucumeris semen 4 cucurbit:c'le semen 4 
melonum semen (Ph. Austr. prov. II.) 

Species 9y11ecologicae }.1arlin 25 fran
gulae corlex conc. 25 sennae folia consc 
25 millefolii ~erba conc 25 graminis rhÍ
zoma C0!1C (f·orm. Bero!) 

Species ad vitam Iongam. 
Species su::cicae Svéd vértiszt tó tea 

6 a!oe.s contusa, 
1 rhei rhizoma contusa, 
1 genlianae rndix 
l galangoe radix 
l crocus. 

Species Hjer ne, 120 aloes 120 gentianae 
radix, 20 zingiberis rhizoma, 20 mvrrha 50 
natrium carb-1nicum dilapsum. 30 f~ligo ke
veré-két alkohollal benedvesítjük s ujra átke
verjük 

Species Madagascarenses: Species Hjerne 
és még més 16 alkotórészből álló teakeverék 

VVilhelm-féle vértisziitó tea: 15 'cort. nuc. 
interior, 15 cort nucum jug!andu:n, 25 cortex 
ulmi, 15 folia aurant gall., 15 folia eryngii, 
15 fol scabiosae, 25 fo!.. sennae, 0 5 lapi s 
pumicis, 20 iignum sant'lli rubri, l5 rad. bar
danae, 0 5 rdd„ coris arcunar 0·5 rad caryoph., 
0'5 rad. chinae, 20 rad. eryngii, 25 rad. foe
niculi. 20 rad. graminis, 15 lapafhi acuti, 25 
rad. liquiritiae, 12 rad. sarsapariilae, 0'5 fruct 
foen. romani. 0'5 sem. sinapis albi, 25 stipit. 
dulcamarae VIII adagl'a osztva 

S.peeies vulner.ar'iae. 
Sváj i fű-tea Thea helvetica 

l rnyn ha 
2 agai icus albus, 
l the1 iaca 

1 ebsin!hiu!'n. 1 usperulfl 1 belonica. l 
calan1inlha 1 cb2:n::1t·dd'>. 1 hys~opus 1 he
cL~rficca l o:·ign~;um 1 vin::n rninor 1 ros

Az a~:ar_icust a th:-riaca-va! eldörzsölji.i~< s n,1·rinum. 1 Sfl~\, iA ] sco!o}endrium, 1 scor
hoz?.ákevt:Jjük a többi fölapr6zo!: anyu);;-okt1t 1 diuin l i!nmu~:. 1 vr_ronice 1 arnica. 1 gna-· 
(Ergzb IV.J ! ph„.li_;m {Ph Gall Ili) -

11 szakasz 

Oldatok. Elegyek. Kivonatok. 

Oldatok. Is111erctc<:;, hogy eg;yes t-estek bizon~ os íol;'> r.dékokkal ö_;;;szehozva, 
a~o:k~a·~1 f?]~.~7:atosan elt.~111ue~ -és új, l}o~nog;én, Yagy: lút~zólag hon1og~é,1} folya
deL J...e;ctkc1-1k. Ezt a 1-nue111e11:vi oldotlasuak 11eyez1k, a ke1etkezett ÚJ folva
clél;::Jt vedjg oldailiak„ Ilyen ·oldat keletikezik, pl.. ha konYha,.;;ót vizzei' hozllnk 
Ö·ssze, d2 o]~hit l;:eleik,ezik akkol' is, Jia o],~un1 tit1"it .alk.ohollal hozunk ö3sze 
;·a.gy. ha .~z:.:1~:.;<:\ at y;zbe. ~·.e_~·2tli11k„ _A_ ie . .;;tek oldható.súga igen különböző és 
altaln.lian -~1 v·i:H~es nz :1z aln!<ts, lto~y azok csak Lizouyo.-. fel.'5ő-hatíil'ig oldhatók, 
l"{iikúbti ~-:et i!Z, l:og'~· .. a .. Ü::>·:;le}: liatúrtalanu], 111i11clen arún;i. ban oldódnak; ilyen 
PI„ r.z al„.1·:0}iol .o!~.1,ha10_-;;~iga '.'1~Le1i stb. 1\z oldódá;-; lé11yege az, hogy az Ililyag 
res~~t·c::;l~L)l:1e osz~11K (di<;:pergHloclik), a keletkezí'tt fino111abb r-észecsk6k az ·oldó
szeL·tel. e1LeY0rcduek. l.:;nieretes;, hog~' az <.111:yngr~~zec:-'kék (!11.olekulák) hűinoz
gó-;t YL·~_';tl:,uek Ez a hőnJozgn~ annfil ]nklllJIJ érl'éu;vcsül, ininél fi1101nahb elosz
lá.sban 'an a;,; ~;1;> ag:, i11i11él 1J3b'~ obb a -dispersio foka. Ha tchúi <i:-: oldú.suál 
az an:i-'"a s· cg·;y iC fi1101nrrhb l''~.::;zec.::;ikók1 e 01:;z lik, úg-y ndndin káL b űr\ én' c,~ül,ni 
fog az; auyag hö1nuzg'Ú5rt„ Iln lnost ez..ek u finoin 111ozg(1sba11 Jé,·ő ré:-;zecSkék az 
oldósze1rel elli:eYerednek, ú.i:ty a ;_iehéz·~.égi e1ő következt0beu ezek a réo;;zek 
is1nét ]e akarnak üleveclni. „A. ireL.C:z.:/gi e16 cze,11 l:ritú:sá-.,.·tll ·;ze111be:i n1üködik 
az anJ. ag: hőn1ozgá.'3a„ Ifa az auyag- -di.'>PCl':-io foka oJ;---:111 1111_~·y, hog·y a hőn1oz
gús ~l n • .:;héz.s·égi erő o•kozta lefele iJú,:isn~ó 1nozg:ú„~-:. elleH·;úly.ozr:i képes, tehát 
az a11yu.'..!' l-eiilepedni rnúr nen1 hír, ú„~·;;.' oldal kclell;\!l·elt, elie11kező esetben 
suspe!1-~iúk1'ó\ illetYe e1unlsiókról \Je~zé~ii!,k. ~l1~1H"H~ióri>1·ól ukkOJ", ha az elosz
latott an:-,„2g- ~-:;dlúrd, e111u1:::ifi1k1ól, h~1 fo'y:-tll'k ,a11 eki:-:::dat~a, 

G~ al~o1]ati 111é10s~klJől kitünt, -hegy 1ni11d:uldig snspensiók1ól illet\'e 
en1ulGió.k1ól Ya1i ~:zó, :nníg a r-é._~;·ct._J.:[.J: úlJ!:~·rói0 ű.1 n1ikronnúl ne:r{1 kiselJb. 
A suspensiók e~;--yi:;zerü i:;zlí.r-é~. ,ag.\ Ü 1 CJJÍi<;~ ú!tal elválaszthatók az 'llllYa<r
l'észecskék pedig n1ikroskov a:att ine~; !ig~ elhetők, uem diffundúIÓduak, ;Je~ 
dialyzá!hatók 
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Oldatokról akikor beszélünk, ha a részeeskék nagysága 0..1 mikronnál 
kisebb„ Az oldatok részecskéi közönséges .szűrőpapíroson áthatolnak, mikros
kop alatt azonba1n meg 1I1e1m különböztethetők. A tapasztalat azonban azt mu
tatta, hogy .az ol.datok cs,oportjába tartoz.ó disper1Srendswreik nem viselkednek 
egyformán. lgy kitünt, hogy egyes oldatok diffundálnalk és dialyzálhatók, míg 
mások nem diffundálnak és nem dialyzálh.atók„ Kitünt továbbá az, hogy bár 
az oldatok Iés-z.e·cskéi mikroslkop alatt .ala•kilag meg Illem 'különböztethetők, az 
oldatok n1<ég sem viselkednek egyaránt homogén test.ekként, amennyiben 
egyrészü.k olyan -0ptikai tulajdonság·okat mutat, amelyeikből világosan lát
szik, hogy azolk nem hon1ogén testek. 

A suspe11siók és emulsiók optikai vizsgálatánál feltűnik, hogy ezek kül
sőleg zavaro.snalk tűnnek fel, amine'k oka az, hogy a rajtuk keresztül haladó 
fénysugarak a lebegő részecské'ken bizonyo.s fokrú elhajlást szenvec1nek és így 
a fénysugarak iráinyára merőleges irányból nézve, a részec..skék világítani 
foginak, miként azt a poros levegőn áthaladó napsugararknál is megfigyel
hetjük. Ezt a jelenséget -Tyndall tüneménynek nevezzük. Kiderült, hogy 
az oldatok egy réSze ~zintén jellegzetesen mutatja a Tyndall tünen1ényt. 
Ez, valan1int az .a körülmény, hogy ezek az oldatok egyszersinind 1ne1n is 
diffundáJ.nak és nem is dialyzálhatók, bizonyítja, hogy ezekben az oldatokban 
az old.ott anyag r.eswcskéi nagyobbaik, .inLnt a többi oldatokrban, tehát a dis
per.sio foka kisebb. A vizsgálatok kimutatták, ·hogy n1indeze1n oldatok részecs
kéinek nagysága 0„1 mikron és 1 millimikron lközött -van„ Gyakorlati szem
pontból célszerűnek 111utatkozott ezeket a nem diffundáló, nen1 dialyzálható és 
a Ty.ndall tüneményt mutató oldatokat kolloidoldatok,nak nevezni, elle.ntét-ben 
az.olkkal, amelyek e jelenségeket nen1 mutatják és részecskéik nagysága egy 
n1illimikronuál kisebb .. Ez utóbbiakat valódi oldato'knak nevezzük. Rés·zec.s~ 
kéik nagysága összecsi'k a m.a}e1kularii.s miéretek!k:el; .a Ty,ndall tüneményt nem 
anutatják, 1mert l"ész,eeskéik n1érete olyan kicsi, hogy rajtuk a fény.sugarak 
elhajlást már 1nen1 szenvednék. 

lA valódi és [kolloidoldatok legegyszerűbben a diffundálá§., a dialyzáláJS 
és a Tyndall tüneniény alapjá:n különböztethetők n1eg„ A rryndall fü,neinényt 
legjobban az ezen a tüi1en1ényeu alapuló Zsign1ondy-f,éle ultran1ikroskoppal 
figyelhetjük ineg. Ultran1.ik1oskop alatt a kolloid részecskélk mint világító 
pontok láthatók, amelyek alla,ndó ide-oda n1ozgáshan vannak (Bro\vn-féle :inoz
gás.), an1ely a hőmozgásnak a következménye 

E megihatározások szeiint a suspen~iók, kolloid- és valódi oldatok között 
lényegbeli különbség nincs, n1intán tulajdonságaik csak a dispe1sio fokától 
függinelk„ Éles határ a húron1 CíiOpoit között niues„ Va,nnak olyan suspensiók, 
amelyek n1ár kolloid tulajdain.ságokkal bíinak, viszont vannak oly.an oldatok 
is, amelyek még kollüid tulaj.donságokat 1nutatnak; a lkoncentiált cukoroldat 
pL még mutatja a Tyndall tiLneményt. 

1A testek oldhatósága az an;\ragi tulajdo·nság.októl függ, anielyekkel e 
helyütt nem célunk részletesen foglalkozni. Az egyik -an:rag lköinnyen, minden 
különösebb művelet ig-énybevéteJe nélkül oldódik valódi oldattá, a n1.ásik vi
szont ugy.anilyen könnyen oldódik, de csak ·kolloidüldattá, n1ás ainyaguál vi-· 
szont cs'alk meehanikai eszközökkel ·lehet elérni azt, hogy az anyag suspen-· 
sióvá, vagy esetleg 'kolloidbldattá alakuljo,n. Altalános elv az, hogy minden 
anyag.ot fel lehet oldani, vngy valódi, vagy kolloidoldattá, CGakis a megfelelő 
chémiai, vagy fizikai módszert kell hozzá megtalálni, aminek részleteziésével 
itt nem foglalkozrunk 

A valódi oldatok tulajdonságai -az előbbiek11Jől lényegileg eléggé lkitűn
nek, mindössze azt kell megemlítenünk, hogy az oldott anyagokat kI:rstalloi-· 
doknak is sz.ok.ás nevezni, mert kristály-as alalkban állíthatók elő, szemben a 
kolloid anya(.J'okkal (colla-enyv), an1elyek 111e111 kristályosíthatók. l\la ez az 
elkülönítés n~m tartható fenn, mert lkristá1yos anyagok kolloidoldata is elő
állítható. - a megkülönböztetés tehát csak a multak emléke .. A valódi o1datok 
egy Tészéinél az elektrolytilkus disso.ciatio tü.nen1énye n1utatkozik, amely abban 
áll, hogy az oldott anyag n1olekulái elelktron1os töltésű részecskékre: ionokra 
bomlanak. Ezeket az anyagokat elektrolytekinek nevezzük. Az elektrolytikus 
dissociati.o szoros összefüggésben van az oldatok elelktromo.s vezetőképességoé
vel. Elektrolytek az anorganikus és organikus sav·ak és sók. 

A kolloi-doldatok eddig ismertetett tulajdonságaikon kívül n1ég szá1nos 
olya!l .sajátsággal bír11a1k, amelyeket a vnlódi oldat.ok nem n1utatnak. Fon~os 
tulaJdo:nságu1:, hog·~, i észecskéik állandó elektromotS tölté:::,~el bírnak„ _:\_kolloid-
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oldatok stabilitása a dispersio fokától függ. Ha a koUoidoldatokkal oly válto
zás történilk, nieLrnek követckezté,ben a dispersio foka megváltozik, :a kolloid 
anyagok leülepednek, illetve kicsapódnak. A dispersio fokát több körülmény 
változtathatja meg, amelyek 111,élyebb okaival 1nen1 foglalJrozhatunk. Igy 
elektrolytek jelenlétében a kolloidok ki·csapódnak, a kicsapó hatás azorrb!Ml 
nagy inértékben függ az elektr.alytek minőségétől. A lkolloi<loldatok is csak bi
zonyos tön1énységig n1aradnak 1neg változatlanul és-~gen sok kolloid ko·uce.ntrá
lással kicsapódilk,. J\ifiután a nehézségi erő nem elegendő a kolloidok leüllepí
té.sére. gyakra.n célt érhetünk a centiifugálással, an1ikor is a leülepedés a 
di.sp.ersio fokától és az alkalmazott centrifugális erőtől [ügg. A kolloid anya
goknak ezt a kicsapódását koagulációnalk nevezzük. A koagulált k-olloidokat 
gel-nek nevezzük, szen1be.n a sol~okkal, vagyis a nen1 koagulált kolloidüldatok
:kal. A koagulun1okl'a jellen1ző, hogy az.ok nen1 kri.stályosak, hanem szivacsos 
szerkezetűek, felületük rendkívül nag:r. Szerlkezetük igen bony-olult s némely 
koagulum szi,,acs.szeTkezete olyan kiterjedt, hogy az egés·z dispergáló folya
dékot magába záija. Ilyen pl. a kovasav és a g0latin. 

.._!\.. koJloidok i·e,·erzi·bi1iselk, vagy Íil'ff'i'eizibilisek, aszerint, amint a koa
guláció után is1nét oldatba vihetők, vagy senL Az e körül szereplő körülmé
nyek é.s fo]yaniat.ok igen komplikáltak. 

_\_ i·eveizibilis ko1loidok közül föl kell einlítenünk azokat, melyek kon
cent1 álú,-.; (pl.. he·főzés) által koagu1á1naik. Ezekre jellemző az, hogy a halmaz,~ 
állapot ,,-áltozása fokozatosan töi t.énik. Az így nyert koagulumok szivacsszer
kezetűek, ainelyek a dit!;pergáló folyadélkot teljesen niagukba zárják„ Ilyen 
anyag a g,e]atin, an1iéi tis ezt a folyan1atot gelatirnálódásna•k is szokás nevezni.. 
Ezek a gelek <lispergáló folyadék hatása alatt isn1ét oldatba mennek, ami szin
tén fokozatosan történik, n1ilközben a gel oldószer f.o'kozat.o.s felvétele által 
fol7\„tonosan duzzad, n1íg el 11en1 éri a hőfoktól, gőzfesziiltiSégtöl, az oldószertől 
és a kolloid saját:5ágaitól függő egye.ns:úlyi állapotot. Ezek a i·everzibilis !kolloi
dok tehát egyrészt a gelatinálódás, inát5részt a dűzza,dás- tünetét mutatják., 

A kolloid anyagok tipiikus példáit találhatjuk a gyógyszerészetben elő
forduló ikolloid va.shydroxydhan, a gelatinban,- a szappanokban; az anilin fes-· 
tékek is javarészt kolloid tern1é.szetűelk, .stib; 

Az oldatok gJógy.szerészi szen1pontból egysz,e.rűek vagy összetettek. 
Egy .sz e i ü oldat (s.olutio sin1plex) az, ainelynél cSak egyféle anyag 

Yan oldatban. ll;\renek a receptú1·á11ál készletben tartható oldatok és számos 
h~szn~latkor frissen (exteinpore) 1'készítendő oldat és a reagensek leg.nagyobb 
resz.e 1s. 

Elegyek. Ha két vagy több folJ·adékot vagy oldatot összekeve1ünk egy-
1nással, úgy gyógy.sze1észi 15zen1pontból elegyítésről be.sz.élhetünk •bár ilyen mú-
don tulajdonképen összetett oldatokat nyeritn.k. ' 

Mi x t u 1 a a neve az összetett oldat.olmak, amelyek több anyagot tar
talmaznak feloldva. Ezek közül néhány ízesítve is· van, cukorral sziruppal, 
vagy miá.s ízesítő anyaggal ' 

1S a t urat ion e s : a telített oldatok és a n1ixtul'ákhoz kö·zel álló vizes 
oldatok, a1nelyeket sz.énsavval telítünk. 

4 gyógJ~.szerészi gy~kor~at1ban oldószerül leginkább a víz, alkohol (vagy 
a ketto keverek-e). glycerin, ritkábban aether, aceton, vag:y" különböző allkoho
'los folyadékok, n1i.nt pl.. hor l1asználato.sak, 

. Kivonatok (Exhacta) a növén0 i, iitkábban állati drógokból folyékony 
~i;7?1nós~,re~kel (,:íz,, bo~, szesz, ae!he1· stb . .) való kiáztatás vagy kifőzés. stb„ 
ut.ian eloall1tott k·esz1tm·enyek. A kivonatolk több cs-oportra oszlanaik, 

a) J? e e ,O e t u m , (f~,z~t) ~nfu.sum (f~ri~áza,t). ~ ne':~ a, növényi vagy más 
a.nyag-okhol vizzeJ valo foz.es, illetve foiiazas utJan eloall1tott igen hig kivo
natoknak. Ha a kivonás hideg vízzel való áztatás útján, történik a híg kivonat 
neve: Maceratio, ' 

1b) Extracta fl uida vagy Fluidext1acta a növényi vagy ritkábban 
más dróg.olkból különféle kiYonószei·ekkel készült folyékolly kivonatoknak 
amelyeknek eg:r súlyié.sze egy súJ:y i·ész nyersanyag hatórészeit tartalmazza~ 
_A_ folyékony oldatok be3űiű.-.ít,·e az Extracta -spissa (.sűrű) a ikivonó
s:zertől e~nek elpárologtatása útján 111egs-zabadítva, az Extra e t a s i e e a: 
a száraz kiYona1okat szolgáltat:Jk. 

c) Succus cíni alá foglalhatók a fü:isajiolt növén:rnedveken kívül ezek 
~uko.rral,. yagy a llélküJ hesürített pépjei: c,o.11LServae, Pulpae, Roóh, stb., a sneci 
in.sp1s,sa ti, 



-d) S i i n p n :':.a 112\(' a uö,·ényi híg ki\·ouatok (clecoctun1, infu.~.11111. flnid
extractu1n„ .:':nec:u,-; .stb.) cuko1 Ial készült édes oldatainak, __ .\_ szirupokhoz kö?.el 
állanak a ·.\fe!: te11nészetes n1éz -és az 

e) J<: j i x i I i un1 o ik a ,-:.zirupokhoz ha_<:.on1ó inódon ei6úl1ít.ott cukorral 
édesített.. ,;;;ze.szta1 taln1ú, ke1len1es izü likő1~zerti ké-~zítn1·én;\·ck. 

f) Tinctura a nc-\·e a uövé11yi, 1itkúhba11 n1ú.;; n111agokhül szesszel 
készült hhr. folyós ki\' onatnk11ak. · 

g) \Tin a n1edica111en i.osa: a bo11a] C']Öúllítotf' íl~é . .::;zíl1néil;-.··ek„ 
.~z eddig fe1.sornlt c:ín1ekn-él alkaln1azandó 111unkúlatokat s az e készít

n1én;-.·ek előállítá':'i{a1ál szük~ég-0.; indni\-alókat az (~g·\·r-, cin1ck11~l a kih etkezű 
betüsor1encles beo~ztás·sal isnH~l tetjük. ·· · 

Aceta 
Aquae et aquae aromaiieae 
Collodii et nlyce1 ini praeparata 
Decocfa et infusa 
Elixii·ia 
En1ulf'iones 
Liquor(o'.:~ (.l liqtio1es colloidales 
A1ixturry;_ 
i\1úc.ilagL'"!e; 

Olea 
Safu1aliones 
Se1 un1 la.ctis 
Sirupi„ 
Solutiones aquu.~ae 
Spii iíus niedicinales 
Succi inspisr ciii et saccha1 i inspissaii 
Tinclu1ae. 
Vína medica1i1entosa 

.J-\ceta 1ncdicinalia„ Aeitla diluta. 
G·yógyszcrc.s ecBtek. 

A gJóg:)'"sze1e.s ecetek n(h·ényi .s e-.:efir.2: n1ti" aHyagok ecettel. illetYB 
megfelelően ldgított ecet~avval ikésziilt J;i\'onat:·li 'i-ag-~„ o].d;::t[li.. · 

Rég·e·bben e ké„zítn1én~-{eket közön.s,é2;·El"> er::1t'l~l Yng·v J1op•cclf·el úllitották 
elő„ Az újabb gyógyszerh:öny\;ek a 10111léfro11y.-,úg n1.p~~g)1i!ti:;i-,·; az· ci(,:i·n111oknt 
109'ó alkoholta1'talon11na], vagy nagyobh, 10-15 Jr; cc·cd_'."n v tf!.1 t[l.1 nn1111aI kx';
szíttetik 

... i\z acetu1110:k készítés.énél a :növényi an:yagokat elzá1ható ü1-:egedé.n) ben 
a híg ecet,"iaYval az előírt ideig áztatjuk s aztán a folyadékot lesziirjük; a 
növ0nyi an)"a~okat f.é1n.sajtó mellőzésével (faprésben vagy pergan1enpapírral 
béleit tinktu1a-.sa~jt6ban) kisajtoljuk, az illó olajokat alkoholban, a kivona
tokat stb„ inegfeJelő aldúszei·ülkben oldva az ecetes folyaclékhoz adjuk s a 
készitniényt, üllcpítés utiMl, papí1oso:n szűrjük, ugyanazon szabá1y.akat tartva 
sze111 előtt, 1nint ti. tinkiurák kéGzítésénéL 

i...J cia11lez \i.tnnak Leo:;;zt\a uz ásvá111J.i sa\'ak <lilntio-i: egy1Sze1ü h~gításai. 

Acetum aromaticum. 
Acf'fuin anthientict:m, A. bezoardicu1n, A car
diacun1 A ~!Uf~tu~·r. latron:1m !Hatos ecet 

7.s1vanyec:ct 

441 spiri!usbo.n oldva s 650 acidum acelicum 
dilutum é3 1900 vizzel elegyitve (Ph Germ V) 

e} 1 oleum mentbae pip., 1 oleun1 roSma„ 
l'ini, 1 oleum salviae, 1 oleum ]avandulae 
1 oleum thymi, 1 olcum cilri, 1 oleuin cancw 

25 1nc~dhue ;)ipei ilae !O!la, phy!loru1n .. 5 camphora. 441 }:pirilus 650 6d-
25 1 os1nc.1 iI'i foliu, durn acel.icum dilutum (30° .. ,J) 1900 ·,ríz (Ph 
25 saloi('C'. folia Rom I\1.) 
5 angeliccl! rudix. d) 930 aaua colonnle!'.si:c;. 10 lir.ctun'! bcn·· 
5 zedoariu.e 1 hi201na 1 zoes 60 acidu1n ace!ict.::m cor;ce~iirct!um (cca 
5 caryor;hyili g5n 'i Ph Be!g) 

fölaprózott keverélit:-t zórt üvegcJCnybcn Aceturn anglicum. Ac:?tun1 aron1aiicum 
50Q a;id acc'.~c.. dih!tum Cs 1 carnphoratum 60 carnphorat, 2 ole:1m caryow 
500 f)[Z'. e!f:g·ycr;en 1 nhvllorumot t o!eun1 cinnemomit és o·s oieum 

gyakran fölrázogaiva öt napig áztatjuk s kiw ia\:andu:laet' föloldunk 600 acidum eceticum
sajtolás után 1000-re kiegészi!\·e egy_ napi2 1 ban (Ph Span) 
ülepitjük és filtráljuk Fs. r02.2-l'U2~ (Ph 1 A .1 . . . 1. „.- '=- /' H Ili ' e ')) ! crr UJ71 aceltcurn aronza !C,,d.c ._,;cogo o-

ung. es r ~· , i ecet 9 o!. carvophyl!orum, 5 oi. lavanc!uia~, 
A Ph. Audr. Vlll. nem 10 hane1n e• 1i ! G ol. c!lri, 3 0 ·1 bergamotie.t: 3 ol thyn1i 1 

ecetsavtartalmat s 10° o higito!t szeszt r'-ndel ! oi cinnamo:ii!·t 2~ asid~:m ac,:iicum conccn
s a há_ro1n ~l:ő a'.~~f!~sz ~9-20 része inclleti 1 fia.:um_b,;:1. (9:)·:,·0 oldu1.1:< s,-, nóh. ó.r:;:. !15.pi _állás. 
20 lavt1ndulr:~, flo1vo:ot is eloir. ufan filtralJuk. (Lrgzb. iV.) .)2c~rolcu·v·egcsekbe 

b) 1 oleun1 cinnamon1i, 1 oleum juniperi 1 }1cidun1 sulfurícurn a10;:1ú.t;c:im: 10 aci-
l oleum lavanduJ,1e l oleum men1hae pipe~ dum · sulfu!·Icum. 50 linctura zingiberis 1 ol 
ritac 2 oieum cilri. 2 o!eu1n caryophyllorum cinnamomi ad 1GOO spirilus. 

Acetum eamphoratnnL 

camphora-t 
9 spiritus-ban oldunk és 

90 acíd acetic. bisdilutum„mai 
keverjük s néhány napi állás után 
(Ergzb. V) 

lillráljuk 

49 -

1 

Acetum scillae„ 
Acetum scilliticum Tengeri vereshagyma-ecet 

1 20 scillae bulbus-t IL 
20 spiritus dilutus, 
60 acidum aceticum dilutum (20°10) és 

160 víz elegyével 
Oxycratum composilum 5 camphora, 3 öt napig gyakran felrázogatva elzárható üveg

ammon1um chloratum 50 acetum 42 víz edényben áztatunk s a7tán gyöngén kisajtol-
juk s egy napi áztatás után papiroson át-

Acctum canthaiidatum. szűrjük. Fs. 1"015-1"020. (Ph Hung lll.) 
Vinegar of cantharides Kórisbogárecel A Ph. Austr. VIII.. készítménye nem 6°. o 

1 

hanem 5 1°/o ecelsavtartalmú ; a Ph. Cr„ 11 
100 cantharide.s pulv.-t a szeszt mellőzi 
335 a~id. ace~icum concentr (96n o) és b) 5 scillae bulbus,. 5 spiritus„ g acidum 
365 viz elegyeben 1 1· d"l 1 (30"") 36 3 · ·11 · ? · · ·t 93_940 .. h .1 .. k k"h"l" 1. ace1cum iuum ,o, aqua. napra as 

- oran 8 ra e~t un 8 . ~. u es u an után gyengén ki sajtoljuk és 24 óra mulva 
perk~latorba _helyezve k_u::sepegletJuk A ma- filtráljuk. Fs„ l 020-1.025 (Ph. Germ V. és 
radvanyt, tova~b perk~lalJuk . Rom. IV.) 

265_ ~1g 3.3_ 0-os actd .. a<:eh~um··mal.~ . e) 1000 scillae bulbus, 200 acidum aceti-
Perkol?las utan a port k1saJlo]Juk .. a k1~aJlolt cum dilutum (33ll,-o), 5200 aqua. Hét napi állás 
folyadekot a perko!at~m~.~l o:sszeontve után kisajtoljuk és filtráljuk Fs. 1'070. (Ph 
3.3° n-os ecetsavval k1egesz1IJuk 1000 részre B •t.) 
(Fs 1"06 Ph. Bril 1908) n Alk ' A scilla főhatóanyaga (?) az amorf 

~.\cet.u1n canthar'idini. 

1 g, cantharidín-t vizfürdőn oldunk 
200 kcm. acidum acetic. glaciale-ban 

s elegendő acidum aceticum (33°:'o) „mai ki
egésziljük 2000 kcm„·re. E készitmény közeli
lőleg annyi cantharidint tartalmaz, mint az 
1898 évi kiadás Acetum canlharidatuma 
[Ph Bril. 1914] 

Acetum car·bolisatu1n„ 4%. 
Vinaigre phenique Karbolos ecet 

4 acidum carboUc. cryst ··Of 
96 acidum aceticum bisdilutumwban 

oldunk s $Zükség esetén filtrálunk. (Ergzb IV) 

Acetum rubi ida.ei, 
Málnaecet 

l rubi idaei fructus recens-t 
2 acidum aceticum bisdilutum-mal 

leöntve állni hagyunk (Ph .. A.ust. Prov. I.) 
A Ph. Germ„ L és Ergzb. III l málna

szirupból és 2 ecetből készítteti. Cukros vízzel 
hűsítő ital. meleg vízzel szájöblögeló 

Ez utóbbi célra 10°, o essentia rubí idaei 
decemplex-szel és 10°1·0 mézzel elegyitett aci
dum aceticum bisdilutum-mal is készíthető 
s 1000 rész festésére 0'08 borvörös és o·os 
ponceauvörös szolgálhat 

Acetum sabadillae. 

5 sabadillae sem„ confus 
5 spiritus conc, 
9 acid. acetic, dilut. (3011 o) és 

30 aqua destillala-ból 
úgy készül min! az Acelum scillae (Ph 
Germ. V) 

.A..lk : külsőleg tetvek elűzésére; ha a bőr ki
sebesedett mellőzzük mert mérgezést okozhal 

scillain, mely a vérkeringést a digitalisglyko
zidákhoz hasonlóan befolyásolja s emellett 
erős diuretikum. Egymagában nem rendelik, 
hanem többnyire digilalisforrázatokhoz, kis 
adagokban köptetökhöz, diuretikus mixturák
hoz és néha ..toroköblögetőkhöz 

Ugyanígy készítendők a következő gyógy
szeres ecetek : 

Acetum colchici bulbi. Austr,. V., Ergzb. IV„ 
Acetum conoallariae. Ac liliorum maja

lium. (Dresd. V.) 
Aceium digitalis foliorum. Ergzb. IV. 
Acetum lavandulae florum„ Aust. Prov. IL 
Acetum mylabridum Ph. Nederl 
Acelum rosae petalorum. Austr. Prov 11 
Acetum rutae herbae„ Ph„ Aust. lV 
Acetum sambuci florum Ph„ Austr. V 

Acet.um vulnerarium Thedeni. 
Aqua vulneraria Thedeni.. Mixtura vulneraria 

acida Savanyú sebvíz 

6 acid .. acetic. bisdilutum-ot, 
3 spiritus-t (90°/o), 
1 acidum sulfuric. dilutu1nwof, 
2 mel depuralum-ot 

elegyitünk. Tiszta folyadék, kezdetben sárga. 
később barnás szinú (Ph Austr V. és Ergzb. Ili ) 

Acetum vulnerarium Romanum. Acelum 
pontificale. 10 alumen, 5 natrium chlOratum. 
105 acefum, 50 aqua aromatic·a, 10 tinctur51-
aloes, 10 tinctura catechu, 10 tinctura benzoes 

1 
Solutio Villati. Liquor corrosivus Villati .. 

~ 15 zincum sulfuricumot. 5 cuprum sulfuri-
1 cumot feloldunk 200 acidum aceticum bisdi-
1 Jutumban és az oldathoz részletenkint hozzá
adoga!unk 30 plumbum ace!icum solutumoL 
Használatkor frissen készítjük s az üledékkel 
együtt szolgáltaljuk ki (Ph Gall llI és 
Ergzb 111) 



Acidum aceticum bisdilutum„ 

300 acidum aceticum dilutum, 
700 aqua 

Fs. 1"008 (Ph. Hung 111) Az acidum uceticum 
dilulum U.. St. Fs. cca 1008 57-63°10-os 

Acidum aceticum dilutum .. 

200 5 acidum aceticum conc 
1000 aqua. 

Ecetsavtartalma 20°/o. Fs. 1 028. (Ph Hung 
III.) Más gyógyszerkönyvek higítolt ecetsavja 
a következő ecetsavtartalmú és fajsúlyú : 

C2 H4 02 °ío: 
fs; 

C2H4Q2 °,o: 
fs; 

Aus\r. Belg Brit GB!l 
20'4 32 33 48 

!'029 1 044 1 060 
Germ 

30 
1040 

Helv 
30 

l 041 

Rom 
30 

1041 

U. S! 
36 

1048 

Acidum ca.rbolicum liquefactum 
Folyóssá tett karbolsav 

10 acid. carbolicum cry.stallisatum-ot 
1 vizzel 

vízfürdőn addig melegilünk, mig a keverék 
egynemű folyadékká válik Fs. 1'068-1071; 
phenoltartalma 87·8°/o (Ph. Auslr Brit Croat 
Germ. Hung stb. 

Az oldást célszerűen úgy is eszközölhet
jük, hogy a kristé.lyos karbolsavhoz a vizet 
hozzámérjük s az üveget jól bedugaszolva, 
nyakával lefelé forditva á.llitjuk: a karbolsav 
apránként leszivárog a vizbe s rövid idő mulva 
teljes oldódás áll be, 

Acidum carbolicum camphoratum: 25 aci
dum carbolicum crystallisatumot és 75 cam
phora-t melegitelt porcellánmozsárban addig 
dörzsölünk, mig a keverék cseppfolyóssá nem 
válik Az állás közben megvörösödő folyadék 
nem maró hatású, enyhe sebkezelőszer 

Chlumsky oldat 30 acidum carbolicum 
cryst., 60 camphora, 10 alkohol 

Acidum chloro-nitrosum. 
Aqua regia Királyviz 

1 acidum nitricum conc -ot (Fs 1 '40) 
3 acidum hydrochloric. conc ··mai (Fs 

1124) használatkor elegyítünk (Ph Goll ) 

50 -

Acidum bydrochloricum dilutum„ 

4 acidum hydrochloricum conc -ot 
6 aqua desttllata··val 

elegyitünk Fs 1"05; savtart: 10°/o (Ph. Cr. II 
Helv. IV. Hung. Ili U St Vilt) A Ph. AJstr 
VIII. és Germ. V híg sósavja 12'6°/o H Cl
tarlalmú ; fs 1061-1'063 

Acidnm nitricum dilutum„ 

2 rész acidum nitricum concentr·„-ot 
8 rész vizzel 

higítunk Fs. 1'056 .. (Ph Hung III. és Cr. 11) 
A Ph. Austr. VIII készítménye 21"42°10„os 

Acidum sulfuricum dilutum. 

105· 2 aCidum sulfur icum concentr -ot 
elegendő aqu:i destiltata-val kiegészitünk 1000 
súlyrészre Fs .. 1069 (Ph Hung Ili, Cr. Il 
Rom IV U St. VIIJ ) 

A Ph. Austr Vili. híg kénsavja 16 66°/o-os, 
fs. 1·12, a Ph. Germ. V. „é 1 rész 94-98°/o„os 
kénsavból és 5 vízből 1 109-1' l 14 fajsúlyú 
s 15'6-16 3n:o-os 

Acidum sulfuricum cum .spirifu. Acidum 
Halleri. Liquor acidus Halleri Mixtura sul
furica acida„ Haller saoja. 50 acidum sulfu
ricum concentratumot 150 spiritus„szal (90°/o) 
palackban óvatosan elegyilünk Ha a folyadék 
kihűlt, a palackot jól elzárjuk. A készítményt 
csak hat hónap mulva vesszük használatba 
Fs 0990-1002 .. (Ph. Auslr. Vili, Hung 111 
Ital.) 

Linctus Halleri. Mixtura pro potu acido 
5 liquor acidus Hal!eri, 95 sirupus rubi idaei 
(Ph .. Austr .. Vili.. Elench ) 

Lotio ad.stringens Richard. 20 acidum sul·· 
furicum, 60 alkohol 20 oleum terebinthinae 
Nyálkás italokkal 1-3 g„-ként orrvérzésnél 
vér hányásnál. 

Lotio adstringens Warren. Bal.samum 
haemotilaticum Warren. 80 kcm. acidum sul
furicumhoz (fs 1 '83) kevergetés közben hozzá
adunk 31 kcm. oleum terebinthinaet s kihűlés 
után hozzáelegyi!ünk 31 kcm 90°'0-os alko
holt (Na! Form) 

Aqua et aquae aromaticae 

A gy,ógy.sze1 t-á1i gyaiko1latban a közönsége.s kútYíz és a lepárolt vír. 
mellett a q u a néven szerepelnek az illóolajok, egyes kátrányo~ an~~agok é.s a 
-chloroform vizes oldatai s végül a mészvíz és a híg ólon1acetátoldat 

Az aqua fontana„ Kút v í z„ A gyógyszertári célokra használt, k~t\· íz ~a. 
lehető legti.sztább, tehát ólommentes ivóvíz legyen, n1'ely,nek ke1leke1,·el e~ 
vizsgálati n1ódszereivel a Kém.szerek és vizsgálati n1ódszerek eÍlnÜ fejezetben 
foglalkozunk. 

lA gy_ógysze~·tári_ célokra használ_t kútvíz teljesen színtelen é~ lehető 
íztelen legyen; 24 óra alatt meg ne zavaroso1ljék s üledéket ne adJOll, Ila 
iszapos anyagoktól zavaros, akkor filtrálnunk kell 
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Zavaros kútvíz tisztítására, hogyha az szagtalan és ízte-· 
1en, elegendő a közönséges szűrőpapíroson át való filtrálás, nagyobb meny
nyiségeknél pedig h o m o k s zűr ő. A homokszűrőt úgy állítjuk össze, hogy 
megfelelő s lefelé szűkülő és alul .kifolyó nyíiással ellátott edény fenekMe 
1nintegy 30 cm. magas rétegben mosott gránitködarabokat, ezek fölé 25----:-25 
<:m. magas rétegberi. a gránitkövekhez viszonyítva nyolcad.rész nagyságú 
<larabokból álló mosott kavicsot, e fölé durvaszemű homokot, legfelülre pedig 
mosott finom homokot rwkunk. A fölső réteg időnként eltávolítható s az alsóbb 
rétegek leöblítése után megújítandó„ Szennyezettebb, színeződött vagy nerrt 
szagtalan kútvíz szűrésére borsónyi nagyságú faszéndarabokat rétegeznek 

.a kavicsréteg alá, avagy komplikáltabb homok-szénszűrőket, Berkefeld-féle 
szűrőt stb .. alkalmaznak. 

Aqua destillata„ Lepárolt. víz. Desz ti 11 á lt víz. Lepárolt víz elő
állításához lehetőleg tiszta 'közön.séges vízzel. a lepáriókészülék gő·züstjét ~1s 
részéig megtöltjü~ sza:bad tűzzel hevítve, az elszálló gőzt lehűtéssel- sűrítjük 
,;, a lecsepegő vizet felfogjuk. A lepárlás kezdetén felfogott lepárolt vizet 
n1indad.dig elöntjük, míg kétszeres mennyiségű mé.s.zvíz-zel vagy meg-savanyítás 
után ezüstn~tráttal megzavar,odik vagy opali:záL 

Ha csak olyan lközönséges vizünk van, mely sok ma.gJiesium chloratumot 
tartalmaz vagy ammoniával, illetve tetemesebb organikus anyaggal van swn)-.-
nyezve, akkor célszerű, ha a viziben literenkint 1 gr. natrium p'.hosphori-cumot 
,-a.gy 1 gr„ alume.nt, illetőleg 0 . .05 kalium hypermanganicumot o!dUITT.k S· esak 
másnap desztilláljuk az üledékről leöntött vizet. 

Desztillálás közben a besűrűsödő vizet ne hagyjulk az üstben felszapo
l odni s az füstre rakodó kazánkövet időniként higított nyers sósavval és öblí
téssel eltávolítjuk. 

iA lepárolt víz a levegőből szénsavat. vesz föl s ha s zé in savmentes 
<le sz ti 11á1 t víz I' e van szükségü,nk, úgy a közönséges lepárolt vizet 6no-· 
"ott fémedényben körülbelül fJ.() percig erősen forraljuk 

L<\. lepárlóíl<é.szülék hűtőcsöveit gőzátfúvatássa] időnként .sterilizáljuk, s 
hasonilókép forró vízzel való kiöblítés útján a lepárolt víz gyűjtésére és eltar
tására használt palackokat is. 

!A lepárolt vizet jól záró üvegekben, hűvös helyein. tartjuk el, s osak 
-o1yan mennyiségben készítjük, hogy mihamar eJf.ogyjon. 

lA lepárolt víz gazda-ságos előállításának egyik lényeges !kelléke a fűtő
.anyag hőmennyiségének teljes kihasználása és a fölmelegedett hűtővíz auto
n1atikus fölhasználása. 

E két kellékmek megfelelnek az u .. n. elle.náramhűtővel ellátott lepárló
készülékek, melyeket a lepárolt vízre vonatkozó egyéb tudnivalókkal a Ve
gyületek című fejezetben ismertetünk 

L<\. q u a de s t il 1 a t a s te r i 1 is a t a. Lepárolt vizet félóráig tartó 
bugyogó forrással sterilizálunk„ 

Aquae aromll!ticae„ Aromás vizek. Illatos vizek. Az illat.os vizek 
illó növényi anyagok vizes oldatai vagy kever-ékei. Az arom.ás vizeket a követ
kező csoportolkba oszthatjuk; 

1. Aquae arornaticae ex oleis extempore paratae„ 2 .. Aquae ar·omaticae 
<lestillatae simplices„ 3,. Aquae aromaticae destillatae spirituosae„ 4„ Aquae 
aromaticae destillatae concerutratae„ 

1. A q u a e ·a rom a t i e a e e u m o 1 e is e x te rn p o r· e p a r a t a e„ 
Illóolajokkal készült ar.omás vizek. 

'Az amerikai Ph. U. St.. az illatos vizeket illóolajokkal készítteti a követ
kezőleg; 2 kcm. illóolajat fö gramm talcummal eldörnsölünk, meleg vízzel ap
ránként föleresztjük [000 kcm-re é.s három napi állás után filtrálju.k.. Haso;n
Ióan intézkedik a Ph. Norveg. 

Mag111esia usta az iÍlÓolajok el.dörz.sölésére nem alkalmas, mert vízben 
.számbavehetőleg oldódik s az illatos vizet, mint ki,csapó-;szer alkaloidálkkal stb .. 
szemben inik·o.mpatibili.ssé teszi. 

1A Ph. Belg, az illatos vizeket spiritusszal készítteti: 00 spiritus. olei aro-
111ati,c-i (1 oleum 99 spiritus 80%) és 970 víz, vagyis mintegy 0„00°/oo olajtarta
lo1nma1. ,A közel 3'."r6 alkoholtartalom .különösen gyermelkeknél nem közömbös 
.s így kifogás.alható. 

Ki kell emelnünk, hogy az illóolajok oldása útján készült illatos vizek 
illatjuk és ízükre nézve gyalkran lényegesen eltérnek a dróg.okból lepárlás 
útján készült aroni.át; viwktől: r&szbe:n azért, mert egyes drógok az illóolajon 
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Kívül más illó részeket (növényi illó savak stb.) is tartalmaznak, Iészben, n1e1t 
a vízgőzzel való kezelés az illó olajat molekulárisan is befolyásolliatja. 

!A Ph of U. SL módszere szerint, tehát talcummal eldörzsölt illóolajjal 
készíthetők a nem hivatalos illatos vizek a következőleg: 

1 oleum aetherenm•ot 15 talcummal eldörzsölünk s meleg ,-ízzel apiáinként 
föleresztjü-k 1000 aqua aromatiea-vá. · 

Jgy készíthetők a következő illatos vizek: 

Aqua amomi seminum Aqua lavandulae flo1·un1 
Aqua anethi fructus Aqua majoranae herbae 
Aqua anisi stellati fructus Aqua matico foliorum 
"A_qua anisi vulgaris fructus .\qua matricariae herbae 
Aqua balsami copaivae Aqua melissae herbae 
Aqua calami rhizomae .:\qua menthae crispae 
~.\qua carvi fructus _._.\qua origani herbae 
Aqua caryophyllorum fructus ":\qua peroselini herbae 
_.._.\qua cascarillae corticis Aqua pulegii herbae 
.._\_qua chamaedryos herbae .A..qua raphani sativi 
Aqua chamomillae florun1 Aqua rosmarini foliorum 
Aqua cerefolii herbae .A..qua rutae herbae 
Aqua cinnamomi corticis ~i\..qua salviae folio1un1 
Aqua citri flavedinis .A..qua sassafras radicis 
Aqua coriandri seminum .A..qua serpylli herbae 
~.\.Q.ua cumini seminum Aqua tanaceti herbae 
Aqua hyssopi herbae _A..qua turionum pini 
Aqua juniperi fructus .A..qua valerianae radicis 

Aquae aI"on1atic'ae destillatae simpJiees .. Egysze1ű lepárolt aro1nú:-; 'izek .. 
Az egyszerű lepárolt aromás vizeket úgy állítjuk elő, hogy a fölaprózott, por
talanított növényr&szeket benedvesítjüik s a lepárlókészülék belső, ki:-;ehbik 
lepárlóüstjének szita.fenekére helyezzük -· fris.se,n szárított füvekn.él nedYe~ 
.ruhával beborítjuk, vagy n1egnedvesített vász.onzaeskóba öntjük - ;-; úraniló 
gőzt bocsátunk át rajtuk, kezdetben lassú, ikésőbb fDkozott gőzfejleszt-é:-o~el. 

A növényrés_zek s.ok vízben való előzetes áztatása céltalan és fölöslege~. 
1A hűtés olyan drógok lepárlásakor, in.elyek aether-, alk-0-hol-•. aldehyd: 

jellegű illóolajokat tartahnaznak (_i\qua an1ygdalar. a1narar. Aqua cn1.11~11101111 
stb.), ezek illanó volta miatt, erős legyen, ellenben a ciklikus terpPll-k~.t~u
ta·rtalmúaknál (Aqua anisi, -· carYi, -· foeniculi) stb„ cisak langyos lchutest 
alkalmazzunk, n1ert az utóbbiak il1óo]ajá,nak bizonyos részei n1ár a lepá1·lóké·
szülé.k hűtőcs-Oveiben lerakodhatnak, 

:A közönséges palackban szedőüvegbe becsu1·gott párlatot hnuételte1~ 
összerázogatjuk s a kazánszag eltávolítása céljából és a föl-Oslege!':' .~lló?la:t 
elkülönülésének elérése végett, lazán bedugaszolt palackban, kozor,iseges 
hőmérsékleten 24 óráig állani hagyjuk s aztán víz z e 1 be 11 ed v e s,1 tett 
szűrőpapíron filtráljuk. ~-\_ filtrálást elegendő, sőt célszerií a dróg hasznalatba-· 
vételekor végeznünk, an1ikor is összerázás .után, lazá1:a sodort ~yapo~z~inór
ral a fölszinen elkülönülő fölösleg·es illóolaJat leszivatJuk a filtralando fol~Ta
dékról, vagy más módon különitjük el.. Kristál~~?s,~n ~iváló illóo]ajrészek 
pl. az oleun1 Foeniculi-nél az anethol, a nedves szuropap1roso11 n1aradnak. 

A <lróg és párlat ará.nya az egyes ,drógok illóolajtartal1nához képest 
4-20 közt változik újabban 1: 10 s olajdús anyagoknál 1: 20 arány te1jedt el. 
Az eredménynek ~inden esetbe~ ~llóofajjal, ille~ve ill?r-észe~kel te.~íte~t vizei!' 
párlatnak kell lenni :A drógo.k ill0-0IaJtartaln1a igen tag hatarok kozt ~ngadO·· 
zilk~ aZJért illóolajjal telített párlatot biztosan csak nagy an-Y~.gpazar1assal,, a 
dróg jelentékeny mennyiségének ~lkal_mazása n1ellett .vyerh~tunk. Épe,~1 ~zert 
egyes gyógyszerkönyvek az aroma.s vizeket 110111 a d1ogokhol, hane1n illoola
jokból k~szíttetik. 

iA drógokból desztillálással nyert a1omás vizeknek illat.a és az íze nen1 
azonos az illóolajjal és az ennek oldása útján nyert illatos vizeké;„e~, ine~·t 
a lepárologtatás útján előállított illa~os \izek. a dróg yfzben . old,?d_? ma8 
illó vegyületeit is tartalmazzák, az illa (aethenkus) olaJok pedig fokepen az 
illó vegyületek vízben alig -oldódó részei 

:.A helyesen készített aromás vizek kellemes illatúak s ne legyen~k se 
nyálkásak, se nemónozott rézüst.bő! eredő fémmel s~ennyezettek .. ~.\. sz_ínte
lenség nem követelmény, mert pl.. az aqua san1buc1, aqua chamo1111llae, 
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aqna 111elissae stb„ i·endsze1int kissé sárgásak, bár egyébként nem esnek kifo
~ri.s alá, 
- .-\ d1ógok illó részeinek teljes mértékben való kinyeréséhez túlhevített, 
áran1ló 'ízgöz alkalmazása mellőzhetetlen· követelmény„ A kisebb méretű, 
pl.. BP1nsdorfer-féle lepárló készülék kicsiny feszültségű gőzt szolgáltat s 
csakis kjsn1ennyiségcknél ad türhető eiedn1ényt. Nagyobb üzemeknél nagyobb 
2·őzfpsziilt8égg·el működő lepárló készülékek szükségesek, Ilyeneket a legtöbb 
:ung~·olib cég szállít 

I 11 n t o s vizek e 1 tartás a .A.z aromás vizek eltartására nézve a 
i1Pz(~tt~k ntég eltérők. A Ph„ Hung·„ III. hií,0ös és sötét helyen való eltartást 
r1-ndel. ~-\_ Gcrn1. V'. az eltartásTa Yonatkozólag nem i·endelkezik. 

.Aquae aromaticae spirituosae. Horszes7...es aron1ás vizerk .. Egyes illatos vi
zek ki~ehb-.nagy-obb, egész 20% spiritU.szta1taI01umal készülnek. E·ze.knél a nö
y·éuyi an~rag-okat [2-24 óráig .áztatjuk u .spiritusszal, azután ind-ítjuk meg a 
g()zún:uuot s az előírt mennyis-égü párlat összegyülen1léséig desztillálunk. 

,\_ 2-0%-nál nagyobb isze-sztartahuú készít1né11yeket, ·mint Aqua antih·ys· 
lf'J ica foetida .stb. a spirituszolk köz.é soroltuk . 

Aquae .aromatieae eoncentratae. Tön1é.ny a.ron1á.-. vizek . ..._!:\. Ph„ Helv„ I\T 
n 1 itkábban előf.or<luló illatos vizeket (Aqua tiliae, Aqua sambuci stb.) kon
eent1ált (1: 1) illatos vizekből 1: 10-re való higítással készítteti.. 

Ezt'll ~\quae aromatjcae concentratae a következőleg készítendők: 5() föl
ap1Ított- <l1ógot 15 alkohollal benedvesítünk L'i 24 órai állás után 20il részt 
lP<l•''"tillúlunk. A párlatot rektifikáljuk s 5() részét fogjuk föL E vizeket hasz
nüintkol" 1: 10-i·e higítjuk. Haso,n]ó erősségű koncentrált aromás viz.eket ír elő 
o Ph "eclerl. Suppl. 

J)iet,erich a tömény illatos vizek készítésére a következő módszert ajánlja: 
10 lész finon1ra ,-agdalt drógot bene.dvesítünk 10 spiritusszal, födött edénybeJ.1 
l c'náig állni hagyjuk és a lepárlókészül-éik kisii.stjében vfüswnnal lefödve (túl
}H?' ített) gőzzel 50 részt ledesztillálunk, 

• .\ dú.s illóolajtart.a1mú drógoknál - n1int at Un1belliferák termései -· 
10 1 é:-;z párlatra elege·ndő 5 rész dróg. rrön1ény illatos vizek kereskedelmi forga
}Olll ba.i1 l.s Yannak 

Fölen1líthető Hee1nann ajánlata az jllato.s ';izeknek tinctura -quillayae
' n 1 \aló 1kfszítésé1·e. Pl.. 4 r .. o1eun1 menthae piperitae 2 r. tinctuxa quillayae
„ ... nl é8 'i,:l- r. vízzel emulsió-szerű koncentrált borsmentavizet ad; -melyből vízzel 
l : .50 hígítással közönséges aqua inenthae piperitae-t készíthetünk, Weichherz 
,...;zf>1 int nz emulgeáláshoz n1egfelelő:bb a cru;ein. 

110 pl. ooseint Oa(OH), vagy frissen kicsapott ,Mg(OH), 'l-!l.ö% meny-
11~: Jségé.Yel földuzzasztunk s aztán 4g száraz caseinnek megfelelő részt vízzel 
:péppé gyúrunk és ebbe 4g illóolajat keverünk bele s a keveréket vízzel 
kleg-észít:iiik 100-ra. Végül a caseint gyönge savval, legcélszerűbben szén
dioxiddal kicsapjuk s az oldatot filtráljuk. Ily módon igen tömény illóolaj
o1datot nyerhetünk, mel)· aztán használatra megfelelően higítható. 

Lepárlókészülékünk tisditása„ Illatos vizek lepárlása után a lepárlóké
.--ziiléke,n, a hűtővíz eltávolítása után, f·orró gőzt hajtunk keresztül a szag eltá
Yn l ító~11 \'égett, 

.._.\qua amyg·dalarum amara.r·um„ 
4qua. amygdalarum destillata Keserű

mandulaviz 

120 amygdalae amaT"ae-t 
-durván összezúzunk s melegités nélkül kipré
seljük belőle a zsiros olajat A lepényt porrá 
törjük s a lepárlókészülék üstjében 

2000 rész lepárolt vizzel 
keverve 4 óra rfiulva. átáramló gőzzel 

800 rész párlatot 
beledeszli!lálunk olyan szedóbe, amelybe 

200 rész spiritus-t (90°/o) 
öntöttünk A párlat ciánhidrogéntartalmát tif„ 
rálás útján megállapítva, 1 spiritusz és 4 viz 
..elegyével annyira higítjuk. hogy o· 1°/o cián
hidrogéntartalmú legyen 

A hidrogéncianid meghatározáshoz 54 g „of 

100 kcm,. vizzel higítva 2-3 kcm. normál 
náfronluggal elegyitünk és 0·1 normál ezüst
nitrátoldattal maradandó fehéres zavarossá 
titrálunk. Az elhasznált ezüstnifrátoldat kcm. 
száma O' 1-del szorozva me~adja az 1000 rész
ben foglalt hidrogéncif.lnid me.nnyiségét s a 
párlat minden 10 grammját annyira higítjuk, 
hogy súlya annyi gramm legyen. ahány kcm. 
tizednormál ezüslnitrátoldatot elhasználunk 
Sötélszioű palackban tartjuk. Fs. 0'970-0'980 
22 50/o alkohol (Ph Hung. Ill.) 

A Ph. Germ. V„ 12 órai áztalást s ugyan
ezen arányra 300 spiritust rendel s 900 és 
külön 300 rész lepárlását, a higítást pedig 
l rész elsőpárlat és 3 spiritus elegyével. 

Ph U St. 1 kcm. oleum ___ amygdalarum 
amararumot 999 kcm frissen föHorralt, lepá
rolt vizben oldunk 
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Alk. : A keserúman-dulaviz hatóanyaga, a 1 Aqua bo1'iea. 
.cianhidrogén egymagában nem igen haszná- . . . 
latos. Igen gyakran alkalmazzák ízjavító oldó- 30 acrdum b~rrcu.m-ot 
szerül főleg a morfiumnál. de hatása itt is. 1000 aqua desl1llata-ban 
igen kétséges. 1 oldunk (Norm paup ) 

Aqua amygdalarum amararum diluta. 
1 aqua amygdalarum amararumot (1° 10HCN)1 Aqua calcis. 
használatkor elegyitünk 19 vizzel (Ph Austr Liquor calcis. Aqua calcariae Mészviz 
V-VII és Ergzb„ Ill) . 1 frissen égetett meszet 

Aqua cerasorum nigrorum. F'eketecseresz- 1 vizzel megoltunk A megoltott mesze\ 
nyeviz T'.. 24. Szintén ciánhidrogéntartalmú elzárható palackban 50 vizzel jól összerázzuk 
viz, mintegy 0'6°/o HCN.-tarialommel: 1 rész e vizet, ha ülepedes után megtisztult föl
nuclei cerasorum··Ot 4 rész vízzel 24 óráig használatlanul elönfjük s az üledékre ujre 
áztatunk s lepárologtatunk .2 részt. (Ph, Hung. reátöltünk 
Ill) Aqua amygdalarum amararum diluta-val 50 vizet 
he.lyeltesiljük s ezzel több izben összerázzuk Használai 

Aqua laurocerasi. 15 laurocerasi folia alkalmával a szükséges mennyiségű mészvizet 
45 aqua destillata és 3 spicitus-szal úgy ké- leöntjük s szükség esetén fi!trá]juk 0"15-·0·17 
szül, mint az Aqua amygdalarum amararum calciumhydroxidtartalmú (Ph Germ Hung 

Rom) 
Aqua anisi destillata. 

Apua pimpinellae deslillata 

250 anisi vulg. fructus··ról vizgőzzel 
1000 aqua anisit 

Alk„ : Belsől,eg gyomorégésnél. g~ ermekck 
hesmenésénél (tejhez„ húsforrázathoz stb .. kc·· 

1 Vtrve). jó ellenszer gyomormérgezéseknél; kü!-
1 sö!eg dezinficiáló, összehuzó és öblögetőviz 
Linimenlum calcis formájában égett sebekre 

desztillálunk le. (Ph ltel ) 
·Ugyariigy készül az Aqua anisi stel!ati : 

Aqua illicii anisati néven. (Ph Ital) 

Áqua 
Aqua .aromatica spil'ituosa. 
cephalica. Balsamum embryonis 

zatviz Lelesviz T 29 

20 lavandulaP. flores, 
20 salviae folia 
20 melis."'ae folia, 
20 menthae crispae folia 
10 caryophyl/i, 
10 myrislicae arilli, 
10 myristicae fructus, 
10 cassiae cinnamomi cortex, 
10 zingiberis rhizoma 
10 foeniculi fructus 

200 .spiritus 

Meg-· 

1000 párleka. Fs 0 96-0 98 (Ph Austr. Vll) 
Ha illóolajokkal készítjük minden 5 g dróg·· 
r8 1 csepp illóolaj vehető 1 

b} 20 salviae folia, 5 slramonii folia, 5 r 

menthae piperi!ae folitl, 3 foeniculi fructus, 
3 cinnamomi cortex és 5 spirilus„ról 24 órai 
állás után vizgőzzel lepárologtatunk 200 aro
más vizet (Ergzb V) 

Aqua asae foetidae. 

1 oleum asae foetidae-t 
1000 aqua-val 

összerázunk. (Oieterich.) 
Aqua asae foeiidae composita : l caslo

reum, 4 angelicae radix. 6 myrrha. 9 galba
num, 8 thymus, 12 rnenthae folia, 12 asa foe
tida, 16 valeriana, -16 zedoaria porát 150 spi
rilus dilutus··szal 24 óráig állni hagyjuk s viz
gözzel lepárologlatunk 300 folyadékot 

Aqua calcis pro infante: 100 nqua ce!cis 
100 aqua destillata (Norm paup} 

Aqua calcis saechar·ata 
Cukros mészviz 

15 frissen égetett mesz.pf n1ego!tunl.; 
20 oizzel, hozzáadunk 
20 cukorport még 

1000 vizet 
és filtráljuk. 0'5° o calciumh}droxydot lartal
maz monosaccharat alakjában (Ph Hung !! f 

Aqua can1phorata, 

6 spiritus camphoiatus-t (2: 4) 
994 oizzel 

erősen összerázunk s használalkor fillrálunk 
(Ph Belg lll és Ergzb lll ) 

A Ph .. U. St. 8 camphora, 8 alkohol le 
talcum és ad 1000 vizzel készilteti 

Aqua carboli.sata, 2% .. 
Aqua carbolata Phenolum solutum 

22 acidum carbolic. liquefQct ··OI 
978 kiforralt oizben 

rázogatással oldunk (Ph. Austr Vili . Genn 
V. és Hung. III.) Hosszabb idő mulva n1c~~ 
sárgul sőt megvörösödik. 

Aqua 
Aqua carininativa iSin1plex. 
chamomillae comp. Szelek ellen 

viz T. Pos 

15 chamomillae romanae flor·es 
15 aurantii pericarpium, 
15 menlhae piper'itae folia 
15 carvi fructus, 
15 coriandri fructu.s, 
15 foeniculi fructus 
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benedvesitett keverékén g0zt vezetünk keresz-1 viz fölszinén a föl nem oldódott illóolaj 
tül s ledesztillálunk 1000 részt. (Ph Austr. VII.) cseppekben összegyülemlik, illetve mint ane

A Ph Austr. V 15 helyett 45 rész római thai kristályosan leválik A fölösleges olajat 
székfűvirágot s borsmenta helyeit fodormenta·· használatkor vizes szűröpapiroson való filtrá
levelet rendel. lással az általános részben leirt módon el

A Dresd. V és Sachs. V a ft·nti drógok- távolitjuk 
nak megfelelő illóolaj 5-5 cseppjét rendelik Ugyanigy készitendö az Aqua pelr'Oselini 
100 spiritusz 90°. o és 900 vizre (Ergzb. IV.) 

Aqua carminativa re9ia. Aqua atomatica A Ph. Germ. V 1 : 30, a RrJm. IV. 1 : 35, 
rubra Királyi szélűző viz. T. 29 Királyi a Helv. IV. és Ital.. 1: 40 arányt rendelnek 
szelek ellen való viz. T Poson .: 60 aqua 
carminativa (simplex), 20 spiritus aromalicus 
5 sirupus coccionellae 15 sirupus simplex 

Aqua Goulardi, 
Aqua plumbi spirituosa. Gulárdviz. 

2 plumbum acetic ba.s solutum-ot 
5 spiritus-szal 

.~\qua chloroformiata„ 
.:\qua chloroformii Kloroformos viz 

1 
elegyitünk s az elegyet kevergetés közben 

1 chlorofor m-ot belecsepegtetJük 
100 vizzel erősen összerázunk s az oldatot 93 közönséges (.;izbe 

vizes szűröpapíroson álszürjük. (Ph Hung. III) Használatkor készítjük. (Ph Hung. III., Austr. 
A Ph. Hung. készitménye telitett s 17·5•ton VIII, Cr II) Az Ergzb szerint 2: 8: 99 az 

0'713° u chloroformot tartalmazó oldat; a föl arány 
nem oldódó, fölösleges chloroform a vizes 
szűrőn marad, illetve elpárolog. j 

A Ph. Belg, Helv IV. és Ergzb llI I , 200 
arányt rendelnek 1 

. .\qua cinnan1on1i spirituosa 
Borszeszes fahéjviz 

unnamomi co1 lex-el 
l :-;pirifus·szal 

12 öraig ciztalunk s gőzzel /epárologlatunk 
4 reszt. f s OWO-OW2 (Ph Hung 11I) 

A Ph Auslr e lll . Germ 1 V Rom. IV. 
1 1 10 a Ph Croat 11 6: 20 arányában 
kt'sz Itt tik 

Az extempore 1 r spiritusz 3 \ iz és fahéj
olajja! kesziilt viz semruikép nem felel meg 
~ kö\eteln1ényeknek. 

·\[k Csak izjavitóul alkalmazzák. 
.\z aqua cinnamon1i spirituosá-hoz hasonló 

n1ódon készithetők: 
..\quu ha1namelidis Ph. U. St 100 hama

:""11t lidis cor!ex-böl 15 spiritusszal és 200 viz
·:fl 100 részre. (Ergzb IV) 

-1.qua nicoliariae RademuchEri : 16 ni
LO\ian<ie folia-ból 3 spiritusszal 6 részre 
1E.gzb 111) 

--'\qua quossiae Rademache1 i · 9 quassiae 
lork.x 48 santali lignumból 16 spiritusszal 
100 reszre (Ergzb lil) 

A.quo quen:u.s Rademacheri: 6 quercus 
g!~1nd(-sböl 15 spiritusszal lOOrészre (Ergzb Ifi) 

.A.t1ua foeniculi.. 
Édes köménves \ iz 

1 foenit uli f1 uclus-ból 
lepároló üstben \'izgözzel 

20 fuh tidékot -
:epttrolo~Íatunk (Ph Hung Ili A.uslr Vll! 
" Cr. lll ) 

A foeniculi fruclus nálunk rendszerint 
n~in!egy 5'' n il!óolajiarla!ma melleit az aromás 

.A.qua ha1nan1elidis. 

haman1elidis cortex-et 
2 VÍZ4.el 24 óráig ázltitva, gőzzel 

850 folyadékot lepárologtatunk és 
150 alkohollal (95" ") 

elegyitjük (U SI) 

.t\qua kreosoti. 

1 kreosol-ol 
85 uizzel 

összerázunk (Ergzb !V Ph Hung II.) 

Aqua kresolica„ 

22 orthokresol liquidum-ol 
978 vizben 

föloldunk (Ph Austr. Vili) 
Aqua cresolica: l liquor cresoli sapona

lust (Y0° u) 9 vizben oldunk (Ph. Germ. V.) 
Alk : Az Aqua cresolica töményebb, mint 

az általában használt Lysol-oldatok s ezért 
2-5 rész vizzel kell higitani hogy a karbolos 
viz módjártl htisználha~suk 

.A.qua Iaetu~ae vir·osae„ 

100 lactucae uiro.sae folia-t 
70 spirifus-szal 

benedvesitünk és vizgőzzel ledesztillálunk 
1000 rész párlatot (Ph l<om lV) 

.~\qua nieut.hae piperitae, 
Borsosmenla\~'iz.. 

2 gramm o[eu1n menthae piperitae··t 5 
gramm tiszta gyapotra csepegtetünk s lepárló
üstben vizgözzel !ep8rologtatunk 2000 folya
dékot (Ph Hung 111) 

A Ph. Austr. Vili és CL lL l '5, a Germ 
V. 1 - 10 arányban n1enthae piperitae folia
ból desztilláltalják 



- 56 -

A Ph. lJ. St ' 2 kcm. illóolajat talcummal 
eldörzsölve föloldat 1000 kcm langyos vizben 

Aqua menthae piper itae spirituosa: 1 men
thae piperitae folia durva pofát 1 spirirus di
Iutus-szal benedvesítjük s vizgőzzel lepáro
loglalunk 5 párlatot {Ergzb. I V) 

Aqua picis. 

pix liq uida-t 
3 kimosott, száraz lapis pumicis-szal 

keverünk s használatkor 
10 meleg vizzel 5 percig rázunk és filtrá

lµnk. ff. 43 , Helv lV , Ital Rom IV és 
Ergzb. lV) 

Aqua plmnbica, 
Aqua plumbi. Ólomviz 

2 plumbum acetic bas .solut. -ot 
98 vizzel 

használatkor elegyitünk (Ph. Austr VIII Cr. 
11 Germ V. Helv. lV, Hung lll Rom lV) 

L iquor p[umbi .subacetatis dilulus: 4 plum
bum aceticum cryst és elegendő viz 100 kcm.
re (Ph lJ St V) 

Aqua rosae„ 
Rózsa.viz 

3 norm:ílcsepp oleum rÓsae··t 
500 gramm vizet közepes hőmérsékletű 

helyen időnként felrázog-al• a egy napig állni 
hagyunk s végül nedves papiron megszűrjük 
(Ph. Hung IIl) 

f\1ás gyógyszerkönyvek a követke7.Ő arányt 
r~ndelik. Austr. „ 5 csepp olaj 1000 viz; Belg : 
0 3 g olaj. 1000 viz; Cmat ' 025 g olai. 
1000 v1z; Germ : 4 csepp olaj, 2000 viz; 
~om : 20 csepp spiritus rosae, 100 viz. (Spi
ntus rosae: 20 csepp oleum rasa.e. 100 spiri-· 
tus conc.) 

úgy készül mint az aqua foeniculi (Ph. Auslr,: 
VII. és Ergzb IV.J 

Aqua rubi idaei concentrata. Aqua rubi 
idaei decemolex : 100 vizzel összezúzott 2000 
friss rubi idAei fructusról 900 részt lepárolog·· 
tatunk s 100 alkoholt adunk hozzá · 

Ugyanigy készitendök mint az Aqua rubi 
idaei a következő aromás vizek: 

Aqua aurantii florum 1 ' 2 (Ph. Ital ) 
Aqua chamomillae 1 '2 (Ph Ital) 
Aqua cochleariae recentis 1 : 1 és 
Aqua fragorum fr uctus 1 ' 5. (Ph Austr. V ) 

Aqua sambuci concentrata. 

50 sambuci flores-t 
15 spíritus-szal 

, benedvesitve 24 óráig állni hagyunk. azután 

1

, 200 részt ledesztillálunk. A párlatot rektifikál
_iuk s 50 részét fogjuk föl (Ph. Helv IV) 

Aqua tiliae fim'.. conccntrata„ 

Úgy készül mint az Aqua sambuci con
centrata. (Ph Hel\. !V) 

Aqua vulneraria spirituosa. 
Spiritus traumattcus Langos Sebviz. T. 29 

lavandulae flores, 
hyssopi herba, 
origani herba, 
rutae herba, 

1 serpyfii herba, 
1 melissae folia, 
1 salviae folia, 
1 rosmarini folia, 
1 menthae piperitae folia-t 

10 spiritusszal álnedvesitünk s ledesztillálunk 
120 részt (Ph Austr. V) 

Aqua vulneraria spirituosa ex oleis aeth.e
reis. A fent elősorolt drógoknak megfelelő 
illóolajok 1-1 részét 1250 spirituszban (900/o) 
oldjuk s 1000 meleg vizet adunk hozzá s ki
húlés után filtráljuk. (Hager.) 

Aqua rubi idaei. 
Málnaviz 

200 rubi idaei fruct contus recen.s,-böl 
1000 pár-latra 

Arquebusade. 1 absinthii herba, 1 menthae 
piperitae folia 1 rosmarini folia, 1 ru1ae her
ba, 1 salviae folia, 1 lavandulae flores, 20 
spirilus dilulus-szal 48 óra mulva vizgőzzel 
40-re deszlilláljuk (Ergzb lV) 

Collodii el glycerini praeparala. 

_'.\. k?llo<liu1n és glycerin számos vízben oldhatatlan anyag jó oldószerei. 
A kollodrnm csak külsőleg, a glycerin belsőleg is oldatokban alkalmazott 
gyógys.z~re).<: vivőaf1;yagául használatosak, az utóbbi, zselatin kisebb-nagyobb 
n1en!1y~~~gevel, kenocsalapanyagul is .. A ... két anyag folyékony készítményeit a 
fen~-~ foc1n1 alatt, a kocsonyaszerű készítményeket a kenőcsöknél ismer
tetJuk 

Collodium. Collodium duplex droguistarum. A kollodium tisztított 
gy3;potnak nitrálása ,és aether-alkoholban való oldása utján készül a követ
kezole.i:: 00 _nyers sal~trornsavat (fs. 1.118) és 2()0 kénsavat (fs .. 1.800) az utóbbit 
az elsobe vek;?ny sugarban belecsurgatva yigyáza}tal elegyítünk· s ha az elegT 
~ fokra lehult, belenyomkodunk JJ .. tis~titott zsirtalan gyapotot s 24 óráig 
allan1 hagy,1uk, Ekkor a gyapotot tolcserbe tesszük s a sav 2Ji. óráig történ@ 

j 
·"" 
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11:-c~epe-gése után -vízzel savn1entessé mossuk és 25 fokon szárítjuk. lAz Íg~· 
n~·ert kollodiumgyapotot (colloxylín) átnedvesítjük 3 alkohollal és hozzá
.adunk 2:1 aethert. L.\_ keveréket gyakrabban rázogatva a nyert oldat tisztáját 
!<·öntjük„ (Ph. Ge1rn. \T és Ron1.) 

.:\ g") apotnak tölcsér1 e ,„aló helye.zése fölösleges .. Ha a gyapot aether
l.1Pll oldhatóvá nitrálódott, amit próbálgatással állapítunk meg, akkor sok 
küt-v ízzel savmentessé n1ossuk, ú1ajd alaposan átgyurogatva lepárolt vízzel 
]t öblítjük, szárítjuk és feloldjuk. 

Colloxy!in. K o 11 o di u mg y a p o t A cellulose (gyapot) nitrálásával 
annnk aethe1 e keletkezik: a colloxylín vagy nitrocellulose. Ezt üvegbe zárva 
~öté1 hPlYC'll krll eltartanunk, inert ellenesetben bomlik. Csomagolásánál 
ng:~ f 1.iiink, 111Prt erősebb :.;ajtolásra \0:agy ütésre, robban 

C o 11 o di u n1 c u n1 a e P t o no. A kollodiun1 acetonban is oldható 2'--·3 
lH ti áztatás:-;al 4%-os oldatot is készíthetünk. 

. .\ P h o t o x y l i n vagy 1\íann-féle kollotliumgyapot különös gondos
~:iggcil előállított 11 init1ocellulose, rnel~r aethe1es szeszben könnyen és tisz-
1all oldódik. . 

P .:. r o x ~ 1 i n a lobbantási célokra készült változó összetételű lőgyapot. 
. .\ l k. _.\ kol1odi111n igen kényeln1esen alkalmazható kisebb vérzések 

< la\lítitsára, apl'óhh sebek lezáTására„ N-épies szer fagyási daganatokra, de 
( zt>kuél ii.g-yel11iink kell, hog;\"·· a Heh ne legyen nyilt s n1ár erőse-n inficiálódott. 
1nt-1t a seb,,áJadék a kollodiun1réteg alatt n1ég veszedeln1esebben összeg:yü-
1( uilik. ~.\ g·yürüsz<'rÚ kollodinn1 körülecsetelést, pl. cg;yik ujjunknál, ne al
k111lnnzz11k 

Collodiu111 arnicae, 

3U tinctura arnicae, 
10 c.ollodium flexile 

('ollodiun1 benzoinatun1 KPlly-

60 tinchoa benzoes comp 
5 gfycerin, 

120 col/odium 

Collodiun1 cantharidatu1u„ 
Collodium vesicans Hólyaghúzó ko!lodium 

100 cantharides pulv-ol 
elegendő aetherrel perkolá!unk és a tiszta 
kivonatot bepárologta.!juk szirupsűrűségűre 
illetve 15 súlyrészre E kivonatot elegyitjük 

85 collodium-mal, 
úg:- hogy 100 sú\yrészt nyerjünk (Ph Germ. V.) 

A Ph U St. a fenti mennyiségre csak 60 
canlharidesi rendel. 

A kol!odium előá!litósát nem közönséges 
perkolatorral hanem hü1ön kis perkolálóban 
végezzük melyet magunk is összeállithatunk 
t:gy két végén nyílt, ovalis üvegedényből, 
melynek fölső záródugójába kis üvegtölcsért 
-szoritunk. alsó nydá.sá.ba kifolyó üvegcsövet 
illesztünk vagy forra~ztunk; ez utóbbit a 
-gyüjtőüvegbe szoritott dugó egyik fúratába 
vezetjük a másik fúratba kis üvegcsövet az 
összeszoruló levegő kivezetésére 

.4.lk . A Collodium canlharidatum hólyag·· 
húzóu! \.aló alkalmazása sokszor elónvösebb 
mint a tapaszoké, mert hatása biztos és igen 
kényelmesen kenhető föl 

Collodium cantharidini. 

1 cantharidin-1 
250 collodium flexife„ben 

oldunk (Ph Helv. lV) 

Collodiun1 eorrosivum. 
Collodium causticum Collodium escharoticum 

Collodium mercuriale Marató kollodium 

1 hydrargyrum bichloratum-ot 
60 collodium-ban 

oldunk [Dresd A V J 

Collodium flexile. 
Collodium elasticum Collodium tenax 

98 collodium-ot 
2 oleum ricini-vel 

elegyitünk [Ph Austr Vlll Cr. 11 Helv IV 
Hung Ili) 

b) 3 oleum ricini. 97 collodium. [Ph. Germ 
V.] A Ph U„ St e mennyiséghez még 2 cam
phorá-t is rendel 

Collodium ichthyoli„ 

10 ichtyolammonium 
90 collodium 

Collodium thioli: 10 thiolum 90 collodium 

Collodimn jodatum. 
Jódos kollo~dium„ 

5 jód-ot 
95 collodium flexile-ben 

rázogatással oldunk Sötét üvegben és sötét 
helyen lartsuk. (Nat. Farm.) 

Ugyanigy készül a Collodium jodofotmia
tum. [Ergzb IV] 

<§ .... „„„„„„„„„„„„„ .... „„„„„„„„„„„„„„„„„ 



CoLlodium ad pemiones. 
Fagybalzsam 

80 collodW.m jotÍDÍDrmii. 
10 balsamum peruvianum, 
10 sapo medicinalis, 
o· l kumarin. 

b) 15 oleum ricini 30 oleum terebin!hinae 
55 collodium 

Tannobtomin collodium. Frostin, fagyás 
ellen. 56 tannobromin, 560 collodium 50 al
kohol 28 !inctura aloes. [A G F A F] 

CoRodium salicy latum, 
Collodium ad clavos. Tyukszemkollodium 

Collodium ad verrucas 

10 acidum salicylicum-ot 
90 collodium-ban oldunk s 
05 (elegendő) chlorophyl-1a1 

zöldre festjük [Ph Auslr. VIII Elench.] 
b) 1 extradum cannabis indicae 10 aci„ 

dum salicylicum 10 terebinthina v . 77 collo
dium, 2 acidum aceticum. [Ergzb V J 

Collodium lactosalicylicum : 3 acidum 
salicylicum-ot oldunk 3 acidum laclicum és 
14 collodium elegyében [Münch A V] 

Collodium stypticum. 
Collodium haemostaticum. Collodium tanna-

tum Vérzéscsillapiló kollodium 

4 acidum tannicum-ot 
1 spirifus 90°/o. ban oldunk 
5 aeihert és 

11 collodium-ot 
adunk hozzá [Nat form Ph. Ned] 

b) 6-5 acid. benzoicum, 2 5 acid. lannicum 
2' 5 acid. carbolic , 5() co!lodium. [Pavesi ] 

e) 2 acid tannícum, 5 spiritus 90°10, 20 collo
dium flexile, 2 linctura benzoes. [Richardson.] 

d) 1 tannin, 8 collodium. [Ph. Graeca.] 
e) 5 tannin ts·· alkohol 8 collodium 

[Münch A V] 
Collodium ferratum: 10 ferrum sequichlo

ratumot föJo!dunk !10 collodiumban 

Collodium tigfü 
Hólyaghúzó kollodium 

1 oleum crotonis, 
9 collodium U. S 

keveréke. [Nat Farm J 
Collodium crotonatum: 2·5 oleum croto

nis, 7 5 collodium elaslicum Hólyaghúzásra 

Gelatina cum g~ycerino. 

5-10 gelalin, 
20-80 g[ycerin 
20-75 viz. és q s gyógyszeranyag. 
Gelatina acidi acetici: 10 gelatina alba, 

35 viz, 50 glycerin oldatához hozzáadunk 
5 acidum acelicum-ot (96°/o). 
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Gelatina acidi salicylici: 10-gelatina. elba .. 
45 viz, 40 glycerin {iii. l '23), 5 acidum sali
cylicum. A szalicilsav mennyisége 10-20-·ra 
fokozható, a viLmennyiség ugyanily csökken
lésével. 

Gelatina aluminii acetici: 5 gelatina -alba, 
55 viz, 30 glycerin 10 aluminium aceticum 
basicum siccum. 

Gelatina argillae: 5 gelalina alba, 55 \-ÍZ„ 

30 glycerin oldt!tához hozzákeverünk 10 bo
lus alba-t 

Gelatina camphorae: 5 gelatina alba-t. 
oldunk 65 vízben s hozzáelegyitünk 25 gly;·· 
cerin„nel eldörzsölt 5 camphora-t 

. Gelatina chlorali hydrati: !O gelatina al-

1 

ba1 40 viz, 40 glycerin, 40 chloralhydrat. 
Gelatina chrysarobini: 5 gelatina a!ba, 

50 viz, 85 glycerint bepárologlatunk 90 részre
s hozzáadunk 5 glycerin-nel finoman eldör-
zsölt 5 chrysarobint 

Gelatina ichthyo/i: 20 ichlhyol, 20 gela„ 
tina alba-t 50 vizzel oldunk és hozzáadunk 
12 glycerint 

Gelatina ichthyoli cum zinco : 20 ichthyoJ. 
35 gelatina alba, 75 viz, 45 glycerin 25 zin
cum oxydatum. 

Gelati'na jodoformii: 5 gelatina alba 70 
viz, 20 glycerin„ 5-10 jodoform 

Gelatina fythargyri: 5 gelatina alba, 65 
viz 20 glycerin, 10 plumbum oxydatum. 

Gelatina naphtoli: 5 gelatina alba, 65 viz._ 
24 glycerin, 6 naphtol. 

Gelatina plumbi acetici: 5 gelatina alba 
65 viz 10 plumbum ace1icum, 20 gJycerin. 
Plumbum acelicum helyett rendelet szerint 
10 p!umbum carbonicum vagy 10 p!umbum 
jodatum-ot vehetünk 

Gelatina sublimati: tO gelatina alba 40 
viz 50 glycerin O' l merkuriklorid 

r.,elatina zinci Clllll gJycetino, 
Gelatina zinci oxydati mo!lis. (Lágy.) 

200 zincum oxydatum-ot eldörzsölünk 
125 gfyceT'in-nel és 
100 viz„zel s aztán hozzáadjuk 
125 gelatina alba-nak 

1000 forró viz-ben való oldatát s végül 
IO sptritus-ban (90°10) oldott 
1 thymo[-t 

A kenőcsöt kihűlés előtt táblákká öntjük 
(Ergzb /11) 

Geletina zinci dura (kemény) 

4 15 gelatina alba-t oldunk 
9 50 viz-ben s hozzákeVerünk 
5 25 glycerin-nei eldörzsölt 
3 10 zincum o.xydatum-ot 

Az I. Unna, a II a Ph. Helv IV előirása 

Gelatina zinci cum ichthyolo: 98 ge!aUna 
zinci mollis 2 ichthyol (Ergzb. Ill.) 

Gelatina zinci sulfurata .: 95 gelatina zinci 
dura 5 sulfur praecipitatum (Unn"a) 
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Glycerinum .aeidi borici.. 
62 acidum boracicum-ot 

104 glycerin-ben (fs. 1"23) vizfürdőn oldunk 
és fillrálunk. m A. v l 

450 glycerin-t 300 acidum boracicum··mal 
kevergetée közben 150'1-ra hevitve bepárolog
tat•;nk 500--ra s glycerinnel kiegészitünk 1000-re 
[Ph Bril] 

Glycer-inum aconiti. 
10 extractum aconiti-t 
90 glycerin-ben oldunk 
Egyéb extractumok 10°/o glycerines oldatai 

a Ph. Gall -ban hivatalosak, ilyenek : a Gfyce
rinum b.,,fladonnae, Llycerinum conii Glyce
rinum hyoscyami Glycerinum opíi 

Gl~·ce1-inum aloes. 

10 aloes pulv ··I 
90 glycer in·· ben oldunk 

GI~ cerinunt antiseptieum„ 

A g]ycerint számos sebkezelő, antiszepti
kus és dezinficiáló anyeg viv(c szeréül hasz-· 
nálják lly készitmények: Gl!-lcerinu1n carbo
licum 20°10 (t'h. Brit. és Ph U. St.) Glyceri
num acidi gallici 20: 100 (Ph. U. SL), G/y
cerinum aluminis 10 : 75 (Pb. U. SI.) és 
20: 127'5 (Ph. Brit.) Glycerinum boraxatum 
20 : 120 (Ph Brit J, Glycerinum ferri .sesqui
chlorati 21110, Glycerinum hydl'argyri bichlorali 
1(t 0 Glycerinum ichthyolatum 10: 90 (M A 
\ ) G/ycerinum jodoformiolum 10: 90 (M 
A V.) Gfycerinum p[umbi acetici 1011 ·0 (Ph 
Pori.) Gh;cerinum tannaillm 20°·o (Ph U St) 
és 20 120 (Ph Biil) slb 

(i-1 ~ l·er inu1n chlorali can1phoratu1n 
G!~cerinum chlorali compositum 

40 glyce1 in. 
10 camphora pulv, 
~O chloralum hydrafum 
30 .spirilus (90° ·o) és 
2 oleum juniperi baccar. -ot oldunk és 

ke\ erünk. [Pavesj csúz ellen ajánlja.] 

Glycer inun1 chloJ"ofor·miatunt. 
10 chlo1oform-ot 
20 spiritus-t (9011• o) 
70 g{ycerin-nei (fs 1 2<!J elegyitünk 

Glycerinnm collodii, 

15 collodium-ot 
20 g/ycerin-nel (fs 1 23) elegyitünk 

G~ycerinum jodatum 

10 kalium jodatum 
5 jod és 

85 glycerin 
Glycerinum jodocarbolisatum: 1 acidum 

carbolicum, 1 jod 2 kalium jodatum 100 
glycerin [Maudl] 

Glycerinum lactooarbolicum, 

l 2 5 acidum carbolicµm, 
2 4 J 5 acidum lacticum, 

20 20 20 g[yceT'in. 
Ecsetelőszer. [Antv.·. Ap. V] 

Glyceriuu1n pancreatini, G1ille1 

10 pancT"ealin-t oldunk 
40 vizben, keverjük 
50 glycerin-ne:l és fillráljuk (Anl\v„) 

Glyce1inun1 pepsinatunt. 

10 pepsin-nek 
5 aciduin hydrochlor dil 

25 uiz és 
90 .Q/ycerin-ben való oldatát" 8 napi állás 

után fi!tráljuk (A Ph. Brit és Nat. Form. nyo
mán Anlvv.) 

Glycerinu1n eum t1 agacantha, 

l ll'agacantha-1 \TI 
9 g[ycerin-nel 

, 2i óráig duzzasztunk (Ph Rom IV) 

GI~-cer inun1 "\'CI atrini.. 

0 5 veratr in, 
5 .spiritus (90° o). 

15 g[ycerin (fs 123) 

Gl~cerinun1 vitelli. 
Glyconinum 

15 vitellum ovorum, 
5 glycerin (fs 1 '25) Ph U SI 

Decocla, lnfusa 
FözeiPk Fc11·1·~zatok. 

.'\. füzetek és í'o1rázatok kellőleg ap1ított J1ógoknak, tö\Jbn:i-- i1 e növényi 
<lll~'agoknak hig kivonatai. E készít1nényektől InPgkövetelh{·fő, hogy a dróg· 
hatóalkatrészeit lehetőleg változatlanul tar1ahnazzák. 

.-\. fo1Tázat: i n f u s u n1 l'égebbeu, egyes gyóg~ sze1 kön~ vek elavult 
l'Plltl(~Ikezései sze1int, az auyagnak forró 96-98 foko:-1 vízzel való leöntése s _a 
'ízben, annak további hevítése uélkiil, egy 1u~g~ e<l ó1 áig történő- áztatása út
ján kéHzült, n1ely i<lő elteltével a folyadékot laza \ ászonruhán át8zűrve s az 
l'Zf-U rnaraclO anyagi.Jól a foI;\-·a<lékot a szÜTÖruha összeci-;avarásáYal kisa.itolva 
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a szüredéket a 1endelt n1e11nyi8égre kellett kiegé8zíteni s végül a n;ye1t fol;i.-a
dékot kihűlése után esetleg még szürőpapiroson is átszűrni: fi 1trá1 ni. 

E rég-i 1nódsze1 t őrzik a magyar gyóg;yszerkönyYben is az Infusum laxa
tivnm és az Infusun1 ihei. 

Ezzel szemben az újabb gyógyszerkönyvek hideg ·vízzel való leöntést é~ 
gőzfürdön 5 percig való hevítést rendelnek, ami minieg:;r 70-80 fokig történő 
fölmelegítést jelent, n1ely hőn1érsékletet 1-·2 percig n1ég a könnyebben el
bon1ló glykozidák is elviselhetnek. 

Hideg· vízzel való Ieöntésnél a fehé1 jék nagy ié:-;ze oldatba ineg·y s n 
hatóanyagok könnyebben kioldódnak, míg a forró vízzel való leöntés a fE'hér
jéket megalvasztja s a teljes kivonódást megnehezíti. 

A gyógyszerkönyvek az orvosilag rendelt gyógy8ze1a11yagok fölaprí
tásának fokára nézye C8ak általánosságban rendelkeznek. A dróg kellő föl
aprítása azonban az Infusu1noknál éppen olyan lényeges, mint az extractu
moknál és ezt a dróg szövetének megfelelően úgy kell végeznünk, hogy tön1ör
szövetü kérgeket, győkercket, an1elyeknél a hatóanyagtartalmu sejtek a szö
Yet belsejében vannak szétszórva, rendszerint a legsűrübb rosta vag:v· a leg
ritkább szit-a igénybevételével porítjuk, míg a lazább, a Yizet könnye.bhE'n 
fölvevő szövette-1 bíró drógokat, leveleket és virágokat lemezesen vágott föl
aprításban (Athaeae radix, rhei rhizoma) vagy ritkább II. szán1ú rostán át
clöizsölvP (Salviae folia) avagy érintetlenül ~ATnicae flores) has:ználju~. Ki
vétel a Digitalis-lcvél, ezi 'mindig használatkor készített durva por alakJában 
IV alkalmazzuk. 

A <lróg szövetállouiúnyához 1néiten kell a sajtoláRt és szürést is Yégez
nünk. A nyálkás drógokat: szennaleveleke-t, zilizg:rökeTet, len1nagot ci;ak 
gyöngén vagy éppen 11en1 (Ph. Gern1„ Rung.) sajtoljuk, ugj"8Zintén az _ipeca
cuanha-gyökér porát se1n, n1íg pl a tömörszövetü és 111egdnzzadó drogokat 
(Senega sib.) e1őse11 tsajioljuk 

_A_ szűrésnél két dolgot kell figJ-:-ele1nbe vennünk: a folyadék hőn1é.1-
sékletét és a szűrőanyagot. _A,._ forrázatokat kivétel nélkül kihülésiik után !-.iZÜ1-

jük, mert ezeknél a kihülés ideje a kivonás ide.iéh(':z tartozik .. A. főzetekf't 
rendszerint forrón szűrjük, kivéYe pl a kihülés után szűrendő Decoctu1n eon-
dm angol. · , l · 1 

A szűrőanyagia vonatkozólag Deér egy a gyakorlatban Jol lCYa t HZa
bálvt állít fel: Ile használjunk olyan szűrőanyagot, n1elyet több izhen, kin10-
8otf állapotban használni lehet. 

1A főzet: de e o e t u 111 előál_lítása, - kivéve a Decoctum Zitt1nanit - hideg 
Yízzel való leöntése utón egy félóráig tartó hevítéssel oly 111ódon történik, 
inint az infusurnoké .A„ szabadtűzön való főzést mellőzzük, n1ert az ennél elő
fordulható esrtlege:-; u. 11. odaégés vagy kifutás megengedhetetlenek. „ 

:A főzetekre és forrúzatokra vonatkozólag a Pharnl. Rung. III a kovpt
kezőket rendeli: 

De c o c t a etin f u s a. Főzetet vagy fo1rázatot kellően fölaprított anJ-··ag
ból Úgy készítünk, hogy a hideg lepárolt vízzel leöntötp ?:!Jyagot a f?zet készí
tésekor félóráig a forrázat készítésekor 5 percig hev1tJuk, gyakori keverge
téssel -- forró v'ízgűzben hevített porcellán vagy ónedényben. A forrázatokat 
csak kihűlésiik után szűrjük meg. A felaprózá8t, a kivoná:~t követő sajtolást 
és a szűrést nlindenkor ~z anyag szövetéhez és hatóalkotó iészeihez inérten 
eszközöljük.. , , 

lAz úgynevezett ziliz (althaea) és lcn111ag-főzetet lepárolt vízzel valo fel
ó1ai pRllítással készítjük. 

H.a a főzethez vagy forrázat.hoz való anyag menn;riségé~ ~z OIVOS nei_n 
jelölte meg, úgy abból 100 gr. szüredékre 10 gr .. -t vegyunk, k1veve az + es 
++ áltial megjelölt anyagokat, amelyek mennyiségét mindenkoT az .orvosnak 
kell meghatároznia Főzetet vagy forrázatot sürített alakban ket-;zen ne 
ta1·tsunk." 

A főzeteknél az anyag fölap1itásá1a és a szű1ésre nézve ugyanazok a 
s:z;abályok érvényesek, an1elyeket fentebb a forrázatokra nézve elmondot
tunk. A főzeteknél figyelembe kell vennünk azt is, hogy a dróg kifőzése _után 
saját súlyának kétszeresét kitevő folyadékmennyiséget tart magában vissza, 

A főzetek és forrázatok szűréséhez laza szövetű szŰTŐpapirost, középsűrü 
muszlint va:gy elsőran~, hengerelt, zsirtala11 g·yapotlemezeket használjunk, 
a két utóbbit szitabetétes tölcséren, illetőleg nyomóval ellátott szűrőtölcséren„ 
i\._ Digitalis-infusumot nem szabad sürübb szöveten vagy tömött, sürü papiro
son megszűrni 
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„A„ sókat, kivonatokat és egyéb oldandó anyagokat _n1indig a. megszű1 t 
fol\ adékban oldjuk föl s ha szükséges, az oldatot újra megszűrjük. A főze
tek.re vonatkozólag egyes gyógyszerkönyvek a következőket rendelik: 

Decocta. A dekoktumokra, főzés utján n·yert híg kivonatokra vonatkozó
lag a Ph. Aust. VIII. Germ, J,Helv. IV. rendel_kezésének ,lénye!l"e a,követ
kező: ha a gyógyszer mennyiseget az orvos nem Jelzi, 100 res~ szuredekre 10 
J'ész an:vagot kell vennünk, kivéve az erős hatású, kereszttel Jelzett szereket 
és a nyii.lkás 'anyagokat (mucilaginosa). A kivonandó gyógyszeranyagot hideg· 
Yizzel 'leöntve kevergetés közben félóráig (a sürű szivósabb szövetű anyagokat 
esetleg egy óráig) vízfürdőn hevít~ük vagy forró ,vízgőz hat~s~;t?ak tesszük 
ki s az anvag kisajtolása után a meg n1eleg folyadekot megszurJuk. 

A. P.'h. H e 1 v. szerint a gőzfürdőn vagy szabad tűzön készülő f?zetek
nél a hideg vizből a szüredéknek legalább n1ásfélszeres mennyiséget kell 
venui s nyálkás anyagokból a főzet 1:20 arányban készitendő. 

.'.\.. P h. N P d. szerint hideg vizzel föltéve 5 pe1·cig főzendők: a carragen 
és se1nen lini; egy negyedó1áig a senegae radix, uvae ursi folia, hordei fruc
tns; pgy félóTáig ehinac>, condurango, frangulae, punica~ gr.anati, sin1a!·~b~.e 
és calu111bae cortex n1eg a lichen i-sland1cus, „A. ca1ragenbol 1.!a, a semen l1111b'?l 
:1 a H<..>negap radixból 4, a chinae cortexből 6, a hordei sen1en decortie-atun1bol 
h' rész veendő JOO rész vízre 

A P h„ U. S t. szerint a főzetek, ha n1áskép nincs 1en<leJ,;e 5%-osak (1:20) 
;.; fl'iss, durván porított drógból hideg vízzel való leönté;? u~á~1, fé~órai f?zéssel 
készitendők és 40,%-ra lehűtés után kell azokat 111pgszurn1 es hideg v1zzel a 
rendf•lt súl)- ra kiPgésziteni , „ „„ .·· . „ . 

Kész 1 p tb e u tartott f o z P te k. Bf' 11e111 sn1 tuntett fozeteket 
!egfp}jehb ~gy napi szükségletnPk nu:>gfelelő 111,ennyiséghen keszlethcn i~ szo
kú:-1 tartani.. lgy pl. })pcoctun1 se1H gat>-i, 10:1 ~~·a11~i-~an. , .. , .. , . 

Infusa„ F o 1 1' úz; a tok. A .. forrázas. ut:ian f1 isseu kei;zult, h1g n~ve!1~::1 
Ki\·onatokra \'Ollatkozólag a Ph„ Hung„ III. rnú1 i:-in1rr1etett iendelkezese1t~l 
r g·~·ik-111ásik: tf'kintPtbeu t-'lfé1(i g'1 óg-:-·szE-rkÖll)-'Yi lPlldPJkezések ]én~regét a ko
YelkPzÖkb{'ll foglal11atjuk össze: 

Ph. A. u st.. i.\z an~ag és sziiredék a1ánya 1:10, fo11ö vízzel ,:·aló leöntés 
ntan a gózzE l hP\·íté.-.; idrjp .5 JJPrc. . 

B p lg·. A._ 11Pví1és idPje 70 fokon 30 perc s ezután a folyadékot filtrálJuk. 
_B i i t A.z anvagot fcn 1ó 'ízzpJ leöntve 115-~űo pe1cig hagyjuk állani, kö

zön:-;égt>s hőn1é1·sék,lcte11 :; a forrázatot n1egiszü1jük. 
{} <' l" n1. „\z anyagot i'orTÓ vízzel leöntve Yízfürdőn, por cellán- vag;-.-· 

onrdénybeu, folytonos ke\ Prgetés közben, 5 percig hevítjlik és 2(}:-30 fok1a 
i<'hiíté:-1e utá11 kisajtoljnk és szii1',jiik 

_Hl' 1 \' .. :\ fölap1 ózotf an~'agot hideg \"Ízzel leöntve s gőzfiirdőn hőn1é1ő
' 1 \ ellrnö1zött 90 fok11úl 15 J)Prc11~ i állás után szű1'jiik n1eg. 

~ (' d„ "\ fo110 \' ízzp} tö1·té11ő i11fundálás ideje általában egy negyedó1a, 
a :-l('IJIHH- folia-uál <>gy féló1 a . ...:\z ipecacuanhahól H„5 g„, a <ligitalisból Oi„'5 g., a 
:-;pcalP co111utun1hól 3 g„ az al uicar floTe:;;hől 4 g .. , a senegap radixból 4 g, a 
srBnae foliaból 4 g., a spech's petoralesből 5 g. ,- erndő 100 g· szüredékrf'. 

.--\ gőr.flirdő11 Yaló készítés lH•lJ- ett igénybe \'"ehetjük u. n. gyorsinfundáló 
!,\lii1I"lt') készüléket, aYagy a Con1ady-félc infuso-pc1kolatort. , 

T ll f 11s11 f r i g i d P 11 a i· a t a J\i a e e r a ti_ o n.P„s. _\_ hideg vízzel Yalo 
kiúztatús f'őlt>g i1yúlká8 all)- agoknál, inint az althaen-g~ ökér, le11n1ag stb. n~rer 
alkalu11.1z1atáH1. toYrihb<l a húskiYonatoknál: I11fus111n carnis frigide patatnn1 
1:~ a :J-IacPI'H1io ea1·11is-11él 

l11fu:-1a sic<•u .\r. ú„ 11 szül'nz kiYonntok luisználata a Pl1.. Hel\". 
I-fuug :-;tb. szPI in1 1i1os. 

I\: l; sz l l' t be .u 1 a l t- o 1 t i u f u s n 111 ok. ln l'u:-iu111. il)Pcacuanhae-t a napi 
:-;ziik s~ n·l r1 nPk nH~g·f e lt> lő ineu11viség 1Je11 1 :1{)0·-~ l:.;>o a I'á11:.· ba 11 keszletben szokás 
lal"{/l]Jr Hllli llf'lll ("ShC'1 kifogá; a]Ú, hH H ÍOl'IÚZ<l1 lll1gf't'Jt>]()('11 Vl jégszekrény-
111 11 t:il'1liatú ( l 

llel'oet.o-infusunL l~'ör.P{(•:-; lor1{Ízal az ob nn lözPI.. <lllH~lyhez a főzéf:' 
\('_!.!( 1('1,: ~- }i J><'l'CT<' i11lnudúla11dú an)·ag'O( kC'll hozzúadnnnk 

l)i.t:,(•8tio .. J>áJlítás ;1 :10- .fi) lokou \ég·.zt nJő áz1i.1tá . ..;, 111('1;\·nek alkahnazá
:::út <t JJ!i. llun°·. III. az 11 11. zilir.g·)-·ükt~l' es lt·11111ag főzetek orvosi rendel
\(~11y11' tii1·!t;11ó,..,kl•:-izítt"·~é!ttz iendt•li Pl. A„z ntúhüi készítn1ényeket ennélfog\a 
a készítési 1111:"lt1JJak 11Hg-rt lt>Iöleg l)ig·f'stiouak lH~Yezhetjük. -- -

Jlacer·atio a llt '1· a Jiillt'g· 'ízzPI küzö11ség·c's liőn1érsékle-ten 15-20 fokon 
t!·i1tl;1i(i iízh_l1ns1n1k :-; :.tz tzúton Plöúllí1ott készít11iénreknek. 
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Decoctum acaciae cor·ticis. 

60 acaciae arabicae cortex-et 
1200 aqua deslillala val 

tiz percig főzünk s megszűrés után kiegészít· 
jük 1000-re .. Adagja 15-60 kcm. (Decoclion 
of fl.Cacia bark. Ph. Brit.) 

Ugyanigy készül 50 gr. graminis rhizomá· 
ból 1000 kcm„·re a Decocfum agropyri. (De· 
coction of couch grass Ph Brit) 

Decoctum album Sydenbami. 
Decoctum cornu cervi compositum 

Decoctum condurango. 

10 condurango corlex durva porát 
90 aqua destillata-Val 

gözfürdőn félóráig hevitjük s gyapotlemezen 
átszűrve és sajtolva kiegészitjük ·lOOszüredékre 

A Ph Germ., Heiv Hung stb. szerint a 
kondurangófőzetet csak teUes kihűlése után 
szűrjük meg 

Decoctum gossypii radicis cor·ticis. 

200 gos.sypii T"adicis cortex-et 
1200 viz-zel addig főzünk, mig a folyadék 

10 acidum phosphoricum neutrum-ot férfogati;i 1 liter lesz. Adagja 15-30 kcm 
10 gummi arabicum-m -.l , (Ph Bnt} 

porcellánmozsárban eldörzsölünk, hozzáadunk [ 
20 mica panis· t (kenyérbél) és Decoctum haematoxylL 
60 saccharum pulv.-ot, 

egyenletessé keverjük és egy liternél valami
vel több vizzel kevegefés közben fölforraljuk 
megszúrjük s végül 

10 aqua aur'Qntíi florum-mal 
elegyitve kiegészítjük 1 literre. [Ph Apozeme 
blanc .. Ph Gall]1 

b) 8 cornu cervi rasp ··Of elegendő vizzel 
félóráig főzünk. hozzáadunk 10 mica panis 
exsiccata,-t öt percig főzzük 90 szüredékre, 
melyet 10 sirupus simplex··szel kiegészilünk 
100 részre ePh Belg lll) 

Decoctu.1n aloes eompositum. 

10 e.xtractunt aloes. 
5 myrrha 
5 kalium car bonicum, 

40 exlractum liquiritiae, 
30 tinctura cardamomi 

A tinctura cardamomit az 1200 vizzel főzött 
többi anyag szüredékéhez adjuk s két órai 
állás után flenne!en átszűrve 1000-re állitjuk 
be. Adagja 15-60 kcrn (Üecoction compound 
-0! aloeo Ph .. Brit) 

Decoctu.111 althaeae. 

Lásd Digestio althaeae cimen 

Decoctum acetosellae compositum„ 

4 rume.x acetosella-·t 
20 lactuca .sativa·t és 
10 cerefolium·ot 

1000 vizze[ félóráig főzünk s megszűrve 
2 .sal marinu.&-t és 
5 butyrum recens· t 

-adunk hozzá [Tisfl.ne d'oseille Ph Gall] 

Decocf.un1 chinae. 

50 haematoxyli lignum és 
10 cinnamomi corlex-et 

1200 viz-zel 10 percig főzünk s a folyadé
kot kiegészitjük 1000-re Adagja 15-60 kcm 
(Decoction of Iogwood, Ph. Brit.) 

Decoctum graminis. 

20 graminis rhizoma-t 
elegendő (1200) 1.1izzel félóráig főzünk 1000 
szüredékre. (Tisöne de chiendent, Ph Gall.) 

Ugyanigy keszitendö a Decocfum orun„ 
dinis donacis. (Tisane de provence Ph Gall ) 

Decoctum guajaci. 

50 guajaci lignum„ot 
elegendő (1200) vizzel félóráig főzünk, hogy 
a szüredék 1000 legyen,. (Tisane de gu11jac. 
Ph Gall) 

Decoctun1 hordei.. 

20 hordeum per latum-ot 
hideg v1zzel Jemosunk s elegendő vizmennyi
séggel az árpaszemek szétmállásáig főzünk 
~z egy literre befőzött folyadekot sűrű szitán 
alszűrjük. (Tisane d'orge Ph. Gall.) 

Ugyanigy készitendők a Uecoctum avenae 
(Tisane de gru11u) és a Decoctum oryzae (Ti
s11ne de riz, Ph. Gall.) 

Decocftun ispaghulae, 

15 plantaginis ovatae semen··t 
1200 aqua destillata··val 

tiz percig főzünk 1 OOO szüredékre Adao"ja 
15-60 kcm (Decoction of ispaghula, Ph Brit} 

Decoctum lichenis islandiei .. 

10 lichen islandicus-t 

_ 1~ chinae
0 

cortex durva (10) porát elegen
do. v1~zel_ 70 -on egy negyedóráig hevitünk 
~Pkh1sa1tolas után 1000 szüredéket megfiltrálunk 
, . Belg.J 

lásd az Infusum chinae acidum cimet i:-; 

1000 víz-zei ennek fölbugyogásáig főzünk 
s a majdnem összes keserűanyagát tarlahna
zó forró folyadékot használatlanul elöntjük 
J:. kilorrázott lichenf hideg vizzel leöblitjük 
es IOIJO szürcdékre elegendő vizzet fé·lóráig 
főzzük (Ph Gall) 
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Ugyanigy készül 50 lichen-ből 1000 szüre
dékra a Decoctum cetrariae Ph U. St 

Decoetum punicae granati.. 
Decoclum contra taeniam Pántlikagiliszta

ellenes forrázat 

250 punicae granati rad corlex„et 
1500 aqua de.stillata-vai 

hat óráig áztatunk s azután egy félóráig főz
ve gyapotlemezen átszűrjük, kisajtoljuk s be 
szükséges kiegészítjük 1000 re. (Ph. Belg.) 

b) 60 punicae granati radicis cortex durva 
porát (lV) ·750 vizzel 6 óráig áztatjuk s azután 
kevergetés közben fölforraljuk s ülepítés után 
gyapotlemezen préseléssel atszűrjük [Ph. Gall.] 

Decoctum punicae granati compositum : 
60 punícae granali radicis corlex durva porát 
600 vizzel 12 óráig áztatjuk s befőzzük 3000 
részre. A szüredékhez hozzáadunk 2 vizzel 
-és 2 gummi arabicum · mal emulgeált 3 extrac
tum filicis marist és 30 sirupus aurantii cor
ticisl. Reggel éhgyomorra egy óra alatt három
szorra kell bevenni s utána hashajtót 

Decoctuin sappan„ 

50 caesalpiniae sappan lignum-ot és 
10 cinnamomi corlex-et 

1200 vizzel tiz percig főzünk 1000 szüre
dékre Adagja 15-60 kcm (Decoction of 
sappan, Ph Brit) 

Decoetun1 sarsaparillae compositum 
forte .. 

Decoctum Zittmanni forte 

60 gr. radix sar.sapar illae„f 
3000 oizben egy napig áztatunk. vászon-

zacskóba kötött 
3"5 gr cukorporl, 
3· 5 , a lumen pulv -ot 
2 0 hydrogyr. chlor. mite-t., 
0 5 „ cinnabaris-t adunk . a folyadék

hoz. befőzzük 1000 gr.-ra. a főzés végén 
hozzáadunk 

2 gr anisi fructus-t, 
2 „ foeniculi fructus-t 

15 „ sennae folia··t 
6 „ liquiritiae radix-ol. 

A főzetet rövid ülepités után kisajtoljuk, 
gyapjuszöveten átszűrjük s kiegészitjük 1000 
grammra Az üledékkel együtt szolgáltatjuk 
ki. Egész adagja 8000 gramm, 8 űvegben 
(Ph. Hung Ill.) 

b) 4 sarsaparillae radix-ot 150 vizzel 24 
óráig áztatunk s egy órai főzés után hozzá
adunk 0·15 anisi 0·15 foeniculi fructust, l 
sennae foliflf. 0 5 liquiritiae radixot és kisajto
lás után a szüredéket kiegésziljük 100-·ra (Ph 
Austr VIJL) 

e) 80 g. stibium sulfuratum nigrum-ot 2 
liter vizzel egy óráig főzünk s a forró folya-· 
dékot elöntve a maradványt ujabb 2 liter 
vizzel, 60 sarsaparil!ae radix-szal és 10 ich
lh;.ocolla-val fólforraUuk s ülepítés után a folya„ 

dék tisztáját leöntve kiszolgáltatjuk [Ph Gall.] 
d) 100 sarsaparillae radix, 2600 lepárolt víz. 

6 cukor, 6 timsó, 4 anisi fructus, 24 sennae 
folia, 12 liquiritifl.e radix. A szárcsagyökeret 
a vizzel 30-40°-on két óráig állni hagyjuk 
s a cukrot meg a timsót hozzáadva vizfürdőn 
3 óráig főzzük; azután a többi anyagokat is 
hozzáadjuk, a főzést még egy negyedóráig 
folytatjuk és végül a szüredéket kiegészitjül5. 
2500··ra. [Ph. Germ. V.] 

Decoctum Pollini T 29: 100 nucum jug
landis cort.. 20 sarsaparillae radix, 10 lapis 
pumicis, 10 stibium sulfura!um nigrum··ból 
1500 vizzel 500 szüredékre. 

A Decoctum Zittmannival megegyező volt 
az angol, francia és olasz : Decoctum anti
syphiliticum Arnaud, Astruc, Musilanus 
Lissaboncr..se (lisbon Diet.Drink), Passarini, 
Saloadore, Viache stb 

Alk. : A régente hires Zitfmann-főzetef ma 
már alig alkalmazzák. Higanyt csak nyomok
ban tartalmazhat s gyógyszerhatástanilag fi
gyelembe vehető egyetlen alkatrésze a sapo
ninok, melyek azonban csak alig reszorbeá
lódnak„ Syphilis vagy börbetegségek ellen e 
készitménynek tulajdonitott hatás alig képzel
hető el. Az idegszifilisz bizonyos eseteiben 
használata mindamellett állítólag elönyös 

Decoctum sarsaparillae mitius. 

30 gr. radix sarsaparillae-t 
3000 „ vizben egy napig áztatunk s be

főzzük 1000 maradvány1a A főzés végén a 
folyadékhoz adunk 

2 gr citri pericarpium-ot, 
2 cassiae cinndmomi corlex„et, 
2 cardamomi fructus-t, 
2 „ liquiritiae radix„ot, 

majd kisajtoljuk s ülepités után gyapjuszöve
ten szűrve kiegészitjük 1000 grammra. A szü
redékkel együtt szolgáltatjuk ki. Egész adagja 
8000 gramm, 8 üvegben. [Ph. Hung. lll] 

b) 2 sarsaparillee radix-ból 100 szüredék
re, 0·1 liquiritiae radix 0'1 citri pericarpium 
0 1 cardamomi semen, 0·1 cinnamomi utóla
gos hozzáadásával úgy készitendő, mint a 
Decoctum Zittmanni fortius. (Ph Austr. VIII.) 

c) A Decoctum sarsaparillae sajtolási ma
radványát és 50 sarsaparillae radix-ot 2600 
vízzel három óráig főzünk s 3 cilri corfex, 3 
cinnamomi cortex, 3 cardamomi semen és 3 
liquiriliae radix hozzáadása, után még egy 
negyedóráig forraljuk és kiegeszitjük 2500„ra 
(Ph Germ V) 

Decoctum senega..e. 

10 senegae radix durva porát 
elegendő hideg aqua destillata-val leöntve 
kevergetéssel gözfürdőn félóráig hevitjük s 
azután erősen sajtolva gyapotlemezen átszűr
jük és kiegészitjük 100-ra. 

A senega hatóanyagai már 60íl-on teljesen 
kivonódnak 

Lásd az Infusum senegae cimet is. 



Decoctum specie1·un1 pectoralium 
cum fructibus. 

50 species oectorale.s e. fruclibus-t 
elegendő vizzel egy félóráig főzünk és meg-· 
szűrve kiegészitjük 1000 re. [Tisane de fruits 
Ph. Gall] 

Decoctum sudatorium. 
Izzasztó főzet 

60 guajaci lignum-ot 
1000 vizzel egy félóráig forralunk ekkor 

hozzáadunk 
30 sarsaparillae radix--ot 
10 .sassafrassae radix--ot, 
20 liquiritiae radix·ot és 

ülepités után a folyadék tiszfáját kiszolgál
tafJuk. [Apozéme sudorifique Ph. Gall] 

Decoctum uvae ursL 

IO uvae ursí folia-ból 
úgy készül, mint a Decoctum senegae 

Decoctum uuae ursi concenfratum: 500 
uvae ursi folia-t 500 vizzel gőzfürdőn 5-6 
óráig állni hagyunk_ kisajtoljuk s azonnal be
párologtatjuk 425-re A kihűlt folyadékhoz 
hozzáadunk 75 alkoholt és egy napi állás után 
filtráljuk 

Digestio althaeae„ 
Decoctum althaeae 

10 althaeae radix vékony le1nezeit 
100 aqua destillata-val 

porcellán- vagy ónedényben 35-40°. on fél· 
óráig pállitjuk, kihűlés után sailolás nélkül 
gyapoton átszűrjük és kiegészítve 100-ra hozzá-· 
adjuk a rendelt anyagokat [Ph Hung IJI.] 

A Ph Helv. 1 : 20 arányban főzési rendel, 
a Ph Germ, V hideg áztatást; lásd a Mace
ralio althaeae cimel 

lnfusum alstoniae„ 

50 alstoniae scholaris corfex-et 
1000 forró aqua destillata-val 

zárt edényben 15 percig állni hagyunk és laza 
vászonszövelen átszűrjük Adagja 15-30 kcm 
[Ph. Brit] 

Ugyanigy készitendők a következő anya
gok infusumai : 

Auranlii cortex 50: 1000 30 perc 15-30 kcm 
Buchu folia 50, 1000 10 30-60 
Calumbae radix 50, 1000 30 15-30 
Caryophilli 50, 1000 15 15-30 
Cascarillae cort 25, 1000 15 15-30 
Chiratae herba 50, 1000 15 15-30 
Digitalis folia 7, 1000 15 7-15 „ 
Krameriae hba. 50, 1000 15 „ 15-30 
Quassiae lignum lQ, 1000 15 15-30 
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Secale e (Ergota) 50' 1000 15 
Senegae radix 50: 1000 30 
Uvae ursi folia 50: 1000 30 

30-60 
15-30 
15-30 

Az első oszlop az anyag és s.züredék ará
nyát, a második oszlop a főzés idejét, a har-· 
madik oszlop az egyszeri adagot tünteti föl 
[Ph Brit] 

lnfusum aurantii folioru1n„ 

5 auJaniii folia-t 
1000 aqua destillata-val 

leöntve egy felóráig állni hagyunk s ezután 
megszűrjük [Ph Gall.] 

Ugyanigy készilendök a következő nö' én' -
részek infusumai : · 

Absinthii herba 
Arnicae flores, 
Boraginis flores 
Chamomillae ilorcs 
Farfarae flores 
Hyssopi he:-rba 

Mellissae herba 
Menthae pip. folia 
Papaveris bor. peta!a 
Salviae folia. 
Sambuci flores 
Verbasci flores 

Infusu1n boraginis t'olior-n111,. 

10 boraginis folin-t 
1000 fOrTó aqua dPstillata-val 

leöntve egy féróráig állni hagyunk 8 azuté\n 
sajtoljuk és megszűrjük. (Tisane de bourrachf 
Ph Gall.] 

Ugyanigy készitendők a következő nö\ én\ -
részek infusumai : · 

Artemisiae herba, Lini semen. 
Althaeae flores Maidis stigmata, 
Althaeae herba. Malvae sylv. flores 
Buchu folia, Parietariae herba, 
Capill. veneris hba Rosae germ petala 
Centaurei herba SaponariB.e folia 
Cichorei folia Senegae radix* 
Cocae folia, Theae chin. folia 
Eucalypti folia Tiliae flores, 
Fumariae herbB Uvae ursi folia, 
Jaborandi folia Valerianae radix 
Lupuli strobili Violae tric herba 

Violae odoratae herba · 

*A Ph Belg. 30: 970 arányt és egy félórai 
infundálást rendel 

Infusu1n chinae aeiduin, 
fnfusum cinchonae acidum 

50 chinae cortex-et 
12 5 acia'. sulfur ic. dil.-mai és 
12'5 forró aqua deslillata-val 

leöntve zárt edényben 15 percig állni hag~ unJ... 
s azután megszűrjük [Ph. Brit J 

Infusnu1 croci. 

0'2 croci stigmata-t 

Rhei rhizoma 50, 1000 15 15-30 
Scoparii herba 100, 1000 15 30-60 

100 forró aqua destillata-val 
leforrázva egy félórai állás után mecrszűrjük 
[Ph Gall] 
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Infusnm digitalis. 

0'5 digitalis folia gr pulv 
100-200 aqua desti!lata. 
A gyüszünkevirág hevenyében készitett 

durva. porát a hideg lepárolt vizzel leöntve 
gőzfürd:5n vagy gyorsinfundálón 5 percig he
vitjük. ügyelve, hogy a hőfok a 70°- ot (Ph. 
Hung.) meg ne haladja s a kihúlt folyadékot 
muszlinszöveten vagy kevés zsirtalan gyapo
!on átszűrjük és a szöveten maradó anyagot 
a hiányzó szüredékkel kimossuk A digitalis·· 
forrázatot sűrű s?.öveten vagy tömött, sürú pa;. 
piroson megszűrni nem szabad. 

Ujabban a digitalislevelek hatóanyagainak 
bomlékonysága miatt Infusum digitalis helyet! 
a Digestio digitalis-t sőt legujabban a Mace· 
ratio digitali.s--t ajánlják és rendelik. ami tel
jesen indokolt is 

A digítaliskivonatok tartósságának fokozá„ 
sára 100 folyadékba l cg. natrium carbonicum 
cryst. rendelhető. A helyes készitésmód meg
akadályozza a Micrococcus gelatinogenes-től 
"'.redő megkocsonyásodásf is. 

Digitalisatum concentratum: A 1 : 10 tö
ménység Friss, száraz digitalis folia. 10 részét 
20 alkohol és 90 aqua chloroformii elegyével 
15-20~-on áztatjuk 100 szüredékre. B. 1 : l 
töménység, Friss, száraz digitalis folia 100 g -· 
ját 1000 vizzel, melyben 0·1 g. natrium carbo
nicum cryst.-ot oldottunk, 2 óráig ázhdunk, a 
szüredékhez hozzáadunk 50 glycerint és va
kuumban, lehető legalacsonyabb hőfokon be
párologtafjuk 100 g.-ra 

Int'usun1 gentianae con1positum„ 

12 5 gentianae r'Odix, 
12· 5 aurantii amar i coliex és 
25·0 citri col'iex-et 

IOIJO forró aqua destillata-val 
tizenöt percig állni hagyunk s azután sajtol
juk és megszűrjük (Ph. Brit.) 

Infusum ipecacuanhae„ 

o· 5 g ípecacuanhae radix, 
200 0 g aqua destillata, 

2·0 g. líquo1· ammoniae anisatus 
A hányfatógyökér durva kéregporát a hi

deg lepárolt vizzel leöntve gőzfűrdőn 5 percig 
heviljük, a folyadékot teljes kihűlése után 
a liquor ammoniae anisatus-szBI elegyilve 
laza szűrőpapiroson átszűrjük s vízzel utána
mosva kiegészítjük 202 részre (Norm. paup 
a Ph Hung. Ili szerint) 

Infusunt Iaxativum Viennense„ 
Aqua la.xativa lnfusum sennae composifum. 
lnfusum sennae cum manna Infusum sennae 

Viennense. Bécsi laxativa 

100 sennae folia-t 
800 forró vizzel egy félóráig állni hagyunk 

s azután megszűrve a maradékot kisajtoljuk 
s e szüredékben oldunk 

1 

200 manná-t, az oldatot fölforraljuk, vízzel 
kiegészi1júk lOOO·re és gyapjuszöveten átszűr
jük. (Ph. Hung Ill.) 

b) 120 folia sennae-t 1000 vizzel 12 óráig 
áztatunk, a szűredéket 150 manna és 10 mag-· 
nesium ca.rbonicum-mal a manna feloldásáig 
hevitjük és filtráljuk. (Ph. Atistr. VIII) 

e) 100 fluidextractum seii.nae (300/o.os 
szesszel készitve), 50 fluidextractum liquiritiae, 
200 manna, 650 víz (Ph. Belg. IIU 

d) 50 sennae folia, 450 víz, 50 sal Seig
nefti, 1 natrium carbonicum, 100 n1anna 100· 
spiritus (Ph. Germ. V,) 

e) 5 foeniculi fructus, 10 senna.e folia, 100 
viz infundált szüredékében föloldunk 10 man
nát és 10 kalium natrio tartaricumot (Ph 
Helv IV.) 

0 10 sennae folia, 10 manna 10 sal Seig
netti 100 szüredékre (Ph. Rom. IV.) 

g) 8 :sennae folia, 3 anisi fructus, 80 víz 
egy félóráig főzött szüredékében föloldunk 10 
ka.lium natrio-ta.rtaricumot és hozzáadunk 10 
gJycerint (Ph. Ned, IV) 

h) 60 sennae folia, 120 manna, 120 mag
nesium sulfuricum, 20 anisi fructus .. A dróRO
kat 800 forró vizzel félóráig pállitjuk (Ph. U. St.) 

Hydromel infantum: 4 infusum laxaiivum. 
1 sirupus mannatus. Rendeléskor készitjük 
(Ph. Hung. Ill.) 

Infusun1 purgans. Apozema purgans. 10 
sennae foliát és 50 rhei rhizomát 100 forró 
vizzel leöntve eQy félóráig állni hagyunk s a 
meleg sziíredékben 15 natrium sulfuricumot 
és 60 mannitot föloldva ülepitjük és kiegé
szi!jük 180-ra.. (Ph Gall.) 

Infusum Sennae „Sevestre" 10 coffea tosta, 
4 sennae folia, 30 manná-ból 200 szüredékre 
készült forrázat. Egy napra 

Tartós infusum laxatiDum Viennense. Az 
Infusum senna.e compositum eltarthatósága 
fokozha.tó, ha kis üvegekbe töltve 1 órán át 
80°-on paszförizáljuk vagy szénsavval telitjük_ 
A tiszta filtratum C02-dal való telítése Stütz. 
szerint úgy eszközölhető, hogy kezdettől fog
va kevesebb kalium natrio··tartaricumot ve
szünk s a hiányt kalium tartaricum a.cidulum 
és na.trium bicarbonicum megfelelő mennyi
ségével egészítjük ki, amelyek cserebomlásá
ná-1 a kivánt széndioxyd fejlődik. Az üveg
csét jól bedugaszolva paraffinnal zárjuk el. 
A készitmény derítésére 5 literenként 1-2 
evőkanálnyi talcum vagy szűrőpapirfoszlány 
használható. Még jobb eredményt ad, ha a 
kihült infusumot egy tojás fehérjével össze
habarjuk és fölforraljuk 

Infnsum rhei. 
1 inctura rhei aquosa 

50 lemezekre vagda.lt rhei r-hizoma-t, 
5 kalium carbonicum-·ot 
5 natrium boracicum„ot 

450 forró víz-zel 
leöntve egy óráig állni hagyunk és azután 
a forrázatot megszűrve a maradékot gyengén .. 

-------------L...------------
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kisajtoljuk és a folyadékhoz 50 spirifust adunk maradékot mérsékel fen sajtoljuk és a szüre
·és vízzel kiegészítjük 500-ra (Ph. Hung. III.) <léket kiegészítjük 100-ra. 

A Ph. Germ. V. e készítménye ugyanezen 
arány mellett 75 aqua cinnamomi spirituosa
val egészitendő ki 500 részre„ 1 

lnfusum senegae„ 

b) 50 rheumot és 15 natrium boracicumot 1 10 senegae rad1x-ból 
100 spiritus„szal [60°„o] majd 400 forró vizzel úgy készül, mint az Infuo::um borag1nis. 
leöntve egy óra mulva megszűrjük, s~jtoljuk, lnfusum senegae concentratum. 100 sene
majd 24 órai ülepítés után filtrá[juk. Fs i ·oo ; gae radix-ot l OOO v1zzel infundálunk. a szU
szárazmaradvány 5°.10 (Ph. Austr. VIII.) redéket filtráljuk s 50 glycerint ad~a hozzá 

e) 100 extractum rhei fluidum, 100 kalium vakuumban bepárologtatjuk IOO·ra 
carbonicum 800 aqua cinnaffiomí simplex b) 500 senegae radix„ot 2500 vízzel víz-
(Ph. Belg.) fürdőn 5-6 óráig pállitur1k, a kisajtolt szüre·· 

d) 10 extraclum rhei fluidum, 8 alkohol.. 20 <léket albumen ovi siccum-mal fölforralva 
aqua cinnamomi és 60 víz elegyében fölol- filtráljuk és bepárologtatjuk soo„ ra 
dunk 1 kalium carbonicumot és 1 boraxot 
(Ph„ Helv) 

e) 100 rheumot 24 óráig áztatunk 10 bo
rax és 10 kalium carbonicum 750 vizben való 
oldalával, a musslinon átszűrt folyadékot föl
forraljuk, majd hozzáadunk 125 aqua cinna
momif és 110 kcm. alkoholt (92'3°-/o) s a még 
forró oldatot fdtráljuk s vízzel kieg~szítjük 
1000-re. Ex tempore: 10 fluidextraclum rhei 
12'5 aqua cinnamomi 5 alkohol, 1 borax 
1 kalíum carbonicum s eh~gendő víz 100-ra 
(Na!. Form) 

f) 10 rhei rhizoma-t 24 óráig áztatunk 2 
natrium carbonicum-nak 30 aqua cinnamomi
ban való oldatával s oerkoltttorban aqua 
cinnamomival leperko!ál~nk 100 reszt (Ph 
Rom IV) 

Infusum r hei concentratum 40 rhei rhi·· 
zoma durva porát 25 alkohol és 75 aqua 
chloroformii elegyének elegendő mennyiségé
vel 100-ra pe-rkolálunk. A perkolálás lassan 
folyi-k le, de ál!itólag ki!ünő készítményt szol
gáltat (Angol előiral) 

I11fusn1n rosae acidum. 

25 rosae pelala-·t 
15·5 acidum sulfuricum dilutum·-ot 

1000 forró aqua destillata-t 
tizenöt percig állni hagyunk s „ azután meg
szűrjük Adagja 15-30 kcm (Ph Bril) 

Infusun1 sapona'riae radicis„ 

20 saponariae radix-ot 
1000 aqua destillata-val 

két óráig állni hagyunk és megszürjük (Ti
sane de saponaire Ph Gall.) 

Ugyanigy készítendők az 
Asparagi radix Fragariae radix 
Consolidae maj. radix Enulae radix és 
Dulcainarae stipites Rathania.e radix 

20: 1000 infusumai (Ph Gall) 

Infusu1n sennae con1positnn1. 

100 .sennae fOlia··t és 
5 zingiberis rhizoma-·t 

1000 forró aqua de.stillata-vai 
zárt edényben tizenot percig állní hagyunk 
és megszűrjük Adagja 15-.30 kcm. ismétel
ten és 60 kcm egyszerre hashajtóul (Ph Brit.) 

I11fusu1n valeriauae. 

10 Galerianae radix durva porát (III) ele
gendő aqua destillata-val gőzfürdön öl perclg 
hevítjük s gyapollemezen átszűrve erősen ki· 
sajtoljuk és a szüredéket kiegészítjük JQO„ra 

Ugyanigy készitendő ínfusum a Ph Huno-
I!I. szerint : "' 

az Arnicae florum és Chamomillae florum
nak a II. sz rostán áldörzsölt durva porából 
s az ugyanigy fölaprózolt Menthae piperilae 
folia-ból stb 

Infusum valerianae concentratum 40 va· 
lerianae radix durva pora, 0·3 liquor ammo
niae, 25 alkohol s elegendő aqua chloroformii 
100-ra„ A port a folyadékkal átned vesítve két 
óráig állni hagyjuk s azután perkoláljuk (An
gol előirat) 

Maceratio althaeae .. 
Decoctum althaeae Muc!lago althaEac 

10 althaeae radix-·ot 
100 hideg aqua destillota-\ a! 

leöntünk és porcellán vagy óned<::nyben eg'). 
félóráig kevergetés né!küi ci!lni h 1gyunk. g'). en··· 
ge saj!olas után megszűrjük é~> kiegészítjük 
100-ra (Ph Germ V) 

Lásd a Digesfio al!haeae ciineí is 

J\.lace1 atio geutianae„ 
,L\pozema gentia.nat 

5 9entianae 1 adix-ot 
1000 aquo destillata··val 

lnfusu111 secalis cotnuti. négy óráig áztatunk s azután mC:"gszűrjük ,>s. 
sajtoljuk (I'isane de gtntiana Ph Ga!L) 

10 secale cornufum Ugye.nigy készítendők a ()uassiae ltgntlln 
hevenyében készített durva porát (!\/) ele- Rhei rhizoma (Rhubarbe de Chine) és a 
gendő aqua destillata-\'al gőzfürdőn öt percig Simai ubae corlex (Simarouba) apozemái (Ph 
:hevítjük s azután gyapotlemezen ólszűrve a. G~il) 

4 
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Maceratio gummi ar·abici. 

20 gummi acaciae-t 
1000 hideg aqua destillata-val 

<0ldódásig kevergetünk (Tisane de gomme 
Ph Gall l 

lásd B Mucilago gummi arabici cimet is. 

~Iaceratio liquir"itiae radicis„ 

10 liqairitiae radix-ot 
1000 hideg aqua destillata-va\ 

kél óré:g á:Tteh.„nk, megszűrjük és sa1toljuk 
A 10 édesgyökér 0·5 glycyrrhizinnel helyette
~i!he!ő (fisane de reglisse Ph Gall.) 

Maceratio laxtiva„ 
Apozema laxativum 

15 petroselini folia, 

15 sennae folia, 
15 natriam sulfuricum 
5 anisi fructas, 
5 coriandri semen, 

egy darab fölvagdalt citrom és 
l OOO aqua destillata. 

Az anyagokat a vízzel időnként megkever
getve 24 óráig áztatjuk ('Tisane ioyale Ph. Gall.) 

Maceratio lini. 
Decoctum li ni 

10 lini semen-ből 
100 aqua destillata-val 

1 

úgy készül, mint a Maceratío althaeae (Ph, 
Germ. V.) Nyálkadúsabb készitményt nyerünk, 
ha 10 lenmagot 200-250 vizzel gözfürdőn 
egy félóráig pállítunk 

Elixiria. 
Elixiriumok 

~l\.z elixiiiu1nok (az arab e 1ixi1 = a bölcsek köve) kü1önböző ható
anyagokat tartalmazó likőrszerü készítmények: szesztartalmú szirupok„. lly
ueinil készítmények: E s s e n ti a, Liquor saccharatus, 81ru
P n s e o 111 p o s i tus, Ti ne t u r a e o mp o s i t a néven is előfordulnak„ 

Kéi;zítésmódjuk1 a vonatkozólag a ~at. Form. a következőkre mutat 1eá: 
az ilynen1ü készítn1ényekhez elsőrendű, friss drógokat vegyün~; az e!.ixi~i~
illOkat közepes: 1:8-2-0° hőmérsékletű helyen tarts~k ~l. Qsak t1sz~a,_ tukrozo·· 
JénYÜ elixiriumot szolgáltassunk ki, a zavaros kesz1tn1enyt filtralJuk. !ge:r;. 
tiszta készítményt ka.punk, ha az elixirt filtrálás előtt literenként 16 gr • ..:ny1 
ta]C'unnnal rázzuk össze. I\:észítésükre vonatkozólag a Sirupi és Tincturae 
cÍlnek11él Tészletezeft tudni-valókat kell sze1n előtt tartanunk„ 

Elixir1um amarum. 
Sirupus absinlhii compositus 

~ exil actum ab.sinihii- t. 
efaeo.saccharum menthae piperitae-t 

J vi==el eldörzsölünk s keverjük 
1 linclura aromatica--val és 
J linctu1a amara-val s ülepités után fil

ir8.ljuk (Germ IV) A dedtést gyorsíthatjuk 
úgy. hog) 10 rész talcumot hozzáadva a ké
szihnényt 90-95°-ra hevítjük, két napra a 
pincébe helyezzük s azután filtráljuk 

Elixiriu1n aron1aticum„ 
Elixirium simplex 

12 spi1 itus auranlii comoositu.s és 
250 spirítus (90'1 o) elegyéhez 
37~ sirupus sünplex-et és 
3T5 aqua destillata-1 1 

~;dunk a folyadékot elkeverjük 30 lalcum- ! 

porra! ismételt fölöntögetéssel filtráUuk s 1 
viz és 1 spirilus elegyével kiegészítjük 1000-re 
1Ph. L SU 

Spiriius aurantii compositus Elixirium 
sin1plex 2 tinctura aurantii, l tinclura citri, 
2 a.qua auran!ii florum 3 spiri!us. 8 sirupus 

simplex. A lepárolt vízzel kiegészítjük 20-ra 
és talcummal filtráljuk 

b) 15 kcm linct t1.urant. recens-t (50°/o) 
3 kcm tinct citri recens·! (50°/o). 0·25 kcm. 
oleum coriandri-t. 125 kcm vinum album-ot, 
230 kcm. alkohol-t (95°10), 375 kcm. sirupus 
simplex-et keverünk és 1000 részhez elegendő 
vizet adunk hozzá A kész elixirt 10 gramm 
talcum-porral összerázzuk s néhány napi állás 
után filtrátjuk (Scovi!le előirata a Ph U„ St 
alapján) 

Elixiriu1n aurantii comp. 

20 aurantii cortex 
4 cinnamomi cortex, 
l kalium carbonic1.tm 

100 vinum Xeren.se, 
2 extractum gentianae, 
2 absinthíi, 
2 h'ifolii fibrini, 
2 ca.scarillae 

A cortex aurantiit, cinnamomil és kalium car
bonicumot a borral 8 napig·--aztatjuk s a ki
sajtolt folyadékot borral 92-re kiegészítve old
juk az extractumokat (Ph. Germ. V. és Rom. IV) 

.... „„„„„„„„„„„„„„„„„„.' ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 



Elixír Bravais. 
Sirupus coffeini compositus 
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E liktárium-·ot szokásos o· 15-0'2)" coc
cionella-val vörösre festeni. 

b) 25 extractum chinae íluidum 10 alyce-
1 25 coffein, rin, 150 viz, 100 cognac, 50 spiritu; 18 
1"25 essentia cocae, tinctura aromatica, 12 tinctura aurantiorum 

0'0025 theobT'omin, 2 csepp oleum carvi 135 forró sirupus simplex 
0 0025 guarahin (Els. Loth. A V) 
0'0025 Vanillin, [ Elixirum chinae ferratum. 5 ferrum cít-

1·5 natrium benzoicum, 1 rícum ammoniatum-ot hidegen oldunk 995 
5 '00 curacao likőr. elixirium chinae-ben s az oldatot 8 napi állás 

Elixirium analgeticum. 3 anlipyrin, 1 5 után filtráljuk (D _A V. I 908) 
coffein, g·r cocain, 3 h sprrit0us7 aethel~eu~,. 40 Elixir Cedro-chinae. <I. Canella Riva) 
co~~nac, . aqua "i:'P ae, ex~r rquintae 035 acid. cilric„, 150 víz, 0·15 chinin sulfur. 
sp1ss., 60 s1rup. cap1llorum Venens. 200 lk h 1 1 · · (4-0·) 10 Elixir·um boldo 130 1·· fi a 0 o a. c1fn J : o , tinclura aurant 

i • syr auran 11 or., 150 cuJ~or 1 t t l" · · 3 ·· 
40 cognac, 50 natrium glycerinophosph 25 A ced , ~ f ' . h':' rac: iq2~00int uvegr

2
e
0
. 

extr boldo fluidum (Egger.) . ro :r~o e !11.0 c1rca grammra, 
ac1dum crtncummal oldott, 6"5 ferrumot is 

Elixirium caI'minativum. 
Szeleket hajtó elixirium Elixirium salutis 

10 tincluta ca.storei. 
100 tinctura chamomillae 

5 tinctura opii, 
100 spiritus 900/o 

5 oleum carvi, 
;i olum foeniculi„ 

150 aqua carminativa, 
100 sir upus simplex elegyét 

állás után filtráljuk (T. Poson) 
néhány napi 

Elixi1ium cascarae sagradae .. 

300 extr„ fluidum cascarae sagradae 1 
100 spiritus 90° (l 

tartalmaz 
Ger mann: Élelet:sentia. Gyomoreszencia. 

300 chinae cort., 300 aurantii cort, 2000· 
rheum, 50 cardamomi semen. 5500 \ iz 5550 
spiritus 3000 extr casct1rae ~1000 e ukor .. 
1 üveg 200 gramm 

Elixir'Íutn cocae. 
1 cocae folia-l 
6 spiritus-szal (60° o) 3 napig áztatunk. 

kisajloljuk s 
4 sirupus simplex-szei keverjük és papiro· 

son átszűrjük (Ph Belg 11 ) 

Elixiriunt colae., 
Sirupus kolae composilus 

100 víz és 50 extracfum fluidum colae 
500 sirupus simp{ex elegyét több napi ; 60 glycerin 

állás után filtráljuk. (Els Loth ) 60 .spiritu.s dilutu.s, 
Aromatic cascara cum glycerino 900 500 malaga vagy hegyalra1 bo1 

extr. fluid. cascarae ~agadae, 900 extr 200 sn upus s1mplex, 
liquiritiae liquid . 250 glycerin, i ·75 saccharin 20 tinctu1 a va.nillae eleg;., é·! ' izz~ ! ki· 
1 ·2 oleum anisi, 1 ·2 oleum menfhae piperilae : egészítjük 1000-·re, E készitmén' a Lu:-,:emb 
0 6 oleum anethi. 0'6 ol. caryophyl!orum : A V Eli.xir Mona Don u la Cola··iti. 
0·5 oleu~ cinnamomi, 30 spiritu~ gqo (• b) 100 tinclura. pro sirupo auri:l.ntii··! e!e-

Adag;a: 3-6. kcm„, vag~ 1smetelten l 5 gyítünk 100 fluidexlractum kolae··\él! s az 
kcm. (The austrahan Farm Form) elegyet megsavan;.ítju· . ._néhán;. 1..se·pp SO''•i-os 

Elixir1um chinae„ 

9 cardamomi semen, 
15 anisi stellati fructus 
15 cfnnamomi cor tex 
25 santali lignum, 

20-30 caryophylli, 
150 aurantii pericarpium. 
360 chinae cortex keverékét 

3300 spiritus dilutus, 
3900 viz elegyében rázogatás közben 14 

napig áztatjuk s a kisajtolt és papiroson át
szűrt folyadékhoz 

1500 cukor és 
1000 Díz forró oldatát adjuk hozzá s a 

3-4 hét mulva filtrált elíxirium 1000 részében 
1 citromsavat oldunk (Fo 1 "042-1"050) 
(Ergzb IV D A V. és Bad. A V) 

citromsavoldath1l. másr ~szt 130 spirilus dilutus 
(7011 11) -ban fölo!dunk 0'3 sin chninum nitri· 
aum-ot és 10 chininum ferrociÍriL·un1·ot. A kél 
oldatot elegyít\ e fi!tráljuk és vízzel ..JSO-re ki·· 
egészil\e fö!oldunk benne 570 cukrot (Schon·· 
len-Hell) 

Elixiriun1 conduraugo cutn peptonu„ 

12~ fluidexliact condurango·I löloklunk 
37::> lepál'olt vízben, másrészt 
430 malagaborban oldunk 

20 pepton. sicc pu1 sine J\ia Cl. .. ( f"S 

o·s vanillint 
és a két oldatot összeöntve, hozzáadunk 

5 linctura zingibel'is-t 
20 essenfia aromatica--t 

12'5 tinctura aurantii-t, 
12 5 tinctura cinnamomit Nyolc napi alltls 
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után fillrálva. a szüredék minden 100 gramm· 
jára 0"6 gr aether acelicus-t adunk. (Ergzb„ IV.) 

Elixir condurango Matula: 600 condu
rango cortex, 600 aurantii cortex. 1800 malaga„ 
bor. 1800 szomorodni bor 1500 cognac 
2 sacharin. 60 fluidextractum condurango 

Elixil'ium ferri cum cacao„ 
Liquor ferri cum cacao 

20 olajtalanitott cacao··por 
240 víz. 
210 spiritus 90°, u elegyét 3 napi állás köz~ 

ben felrázogatjuk filtráljuk és hozzáadjuk a 
kö\'etkezőket : 

33 sirupus ferri saccharatus 6 6°,o* 
2-10 sirupu.s .simplex, 

3 tinclu1·a aurantiorum 
l 5 finctura aromatica, 
1 5 tinclura vanillae, 

5 csepp aether aceticus végül vízzel 
kiEgE·sziljük 1000-re 

·· ,\ Sirupus ferri saccharalus úgy készúl. hogy a 
J r rrum oxydalum saccharatum··mí.l 30 ferrildoridból nyert 
(~D.pttdekot 25 L:ukorral bepárologtatjuk 45-re (Hamb A V) 

Elixirium frangulae .. 

300 fluide.xtract. frangulae desamar.„ot 
100 spiritus conc. és 
o· 1 vanillin oldatával elegyítünk és 
500 sil urus simple.x··szel és 
96 vízzel 

kiegészítiük IQOO.re Az elixir minden 1000 
1észél három csepp aether aceticus-szal ráz
zuk összi: (Ergzb IV) 

Elixirium Gari,, 

0 'O aloes Ill. 
0 05 vanillin, 
0 15 myrrha V 
080 myristicae semen lV, 
0 40 caryoph"lli IV 
1 00 crocus III. 
1 50 cinnamomi cortex IV 

1000 odianthi folia 1, 
100 00 aqua aurantii-1 
400'00 spiritus··szal 

et napíg áztatunk s 450 szüredéket 
sso·oo sirupus simplex-szel 

kiegészítjük 1000-re (Ph„ Rom IV.) 

Elixirium liquir'itiae sneci.. 
T üdő-elixir. 

30 e.xtractum liquiritiae depuratum 
90 uqua foeniculi és 
5 ammoniae liquor 

elegyét 36 óráig állani ha.gyjuk s 
24 olkohalban oldott 

1 oleum anisi··t adva hozzá, 
a folyadékot nyolc napi állás után ammonia
veszleség lehető elkerülésével filtráljuk (Ph„ 
Cerm \T) 

Elixir glycyrrhizae. Elixir ad.iuoans 125 
fluidextractum liquiritiae 875 elixirium aroma·· 
ti cum (Ph U St) 

Elixirium myr tillorum., 
Áfonya·elixirium 

50 áfonyabogyóból készült 
240 főzethez hozzáadunk 
100 tokaji bort, 

2·5 tinctura aromatica-t 
2' 5 vinum aurantiorum comp.„ot 

5 tinctura menthae piperitae-t, 
tizenöt csepp híg .sósavat 
tiz csepp tincf. opii simplex-·et 

néhány napi állás után filtráljuk s 
50 sirupus papaveris-t 
50 sírupus cinnamomi-t és 
50 sirupus simplex-et adunk hozzá 

Elixirium pectorale. 
Elixirium e succo líquiritiae Dietel Elixir ex 

extracfo glycirrhizae Liquor pectoralis 

1 exfractum liquiritiae 
i 3 aqua foeniculi, 
1 1 liquor ammonii anisati keveréke. (Ph 

1 

Dan. Germ.) Helv. (2 .: 2: 1) A készilmény 
50 részét 2 rési talcum-porral összerázva 8 
napi állás után filtráljuk 

Elixirium phenolphtaleini. 

7 phenolphtalein-t és 
0 7 saccharin-t oldunk 
500 finctura aloes composita··ban 

1000 sirupus simplex--el elegyítjük 
Egy evőkanálnyi mennyisége 0·1 phenol

phtalein-t tartalmaz 
Tinctura aloes composila helyett más sze

szes készitmény (spiritus aromaticus stb) is 
vehető 

Elixirium le Roi. 
T inctura jalapae saccharata„ Tinctura purgans 

styriaca - Szélepevlz Epevíz 

1. 
32 
16 

12 5 
300 
200 

II. Ill. JV 
5 '7''5 10 scammonium, 
2 4 3·5 5 turpethi radix 

17 25 5 32 jo/apae radix, 
300 300 300 spir itus di/., 
140 140 140 sirupus simp/ex, 

15 22 5 25 sennae folia, 
60 60 60 infusum-ra 

Rosoglio laxans: 2 coccionellae pulvis· 
2 cinnamomi cortex, 2 calami rhizoma, 10 
juniperí baccae, 50 resina jalapae, 50 spirítus, 
200 víz. 200 sirupus simplex. 6 napi áztatás 

e) Potio laxans le Roi: 1 resina scammonii, 
l resina jalapae, 50 spiritus dilutus, 50 sirupus 
mannatus 

d) 200 tinclura jalapae 200 glicerin, 200 
sirupus kermesinus, 1 oleum ·carVi; 

e) 1000 tinctura resinae jalapae, 200 gly-
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cerin, 40 linctura coccionellae,. 5 oleum anisi 
..(vel foeniculi.) 

Elixir·ium r·hei„ 

500 tincfura rhei dulcis (U St) 
65 spiritu.s concenfratus, 

185 aqua destillata és 
125 sirupu.s .simplex„et 

elegyítünk (Ne! Form) 

Elixirium sennae„ 

450 sennae folia-t 
120 spiritus (90° 'u) és 
360 víz 

elegyével három napig áztatva kisajto!unk. a 
szüredéket vízzel kiegészítjük 420-ra, vizfür
dőn 10 percig 8Qll_ra hevítjük és végű\ 1'5 
kcm. chloroform. 0·5 kcm oleum coriandrit, 
175 kcrn. tinctura capsici és 10 kcm. alkohol 
elegyét adva hozzá, ha kell. 60°'1J.os spiri
tusz„szal kíe~észítjük 720 kcm -re (Pharm 
Journ. Form) 

50 glycerin-t, 
50 tinctura auranliorum-ot 
50 sirupu.s simplex„et, 
50 sirupus cinnamomi··t 

100 spiritus-t (90°/o) 
12·5 aqua aurantii f/orum-o! 
2' 5 tincturu zingiberis-t 

5 finctura vanillae„t s néhán) na.pi állál;" 
után a folyadék tisztájál leöntjük (0 A 
v 1908) 

Elixiriun1 thyn1i composituu1. 
Sirupus thymi compositus Pertussin 

100 extractum thymi fluidum, 
10 glycerin 

890 .sirupus simp[ex 
E készitmény a Pr. Vienn ~ Extraclum 

thy·mi fluidum .saccharatum„a 
b) 150 extracfum thymi fluidum 15 natrium 

bromatum, 100 glycerin, 35 spiritus. 700 
sirupus simplex (D. A V.) 

Az Extractum thymi fluidum úg't készül 
hogy 100 thymi herba··f. 10 glycerin. 15 spiritus, 

1 

és 25 víz elegyével, zárt edényben néhány órán 
Elixirium tama1indoru1n. ~t áz!atunk :3 1 spiritus és 3 víz el~gyévt;.I le~ 

Essentia tamarindorum ontve. 48 -ara n1ulva csepegtetesse·\ :JÜ-re 

1 

perkoláljuk 
500 pulpa tamaríndorum-ot 2500 forró Elixirium thymi. Contratussin: (Ba.,.er 

vízben 10 órán át ázlalunk. Sajtolás nélkül Antal, Budapest) 20 extractum !hymi com·· 
megszűrjük, szitán (V) átdörzsöljük s vízfürdőn positum. 25 víz 50 cukor 4 cognat: 1 nat·-
bepárologtaljuk 1000-·re. rium bromatum 

Ekkor a pulpa 3/4 ré'3zét elegendő magne
sium carbonicum··mal semlegesítjük Másrészt 

50 fölaprózott sennae folia-t és 
2 magnesia usta-t 500 vízzel 24 óráig 

áztatunk. sajtolás nélkül szűrjük hozzáadjuk 
mindkét tamarinda-kivonalot s 2 tojásfehérjét, 
jól összekeverjúk, fölforraljuk, posztószöveten 
átszűrjük, gyöngén kisajto]juk s vizfürdőn be
párologtatjuk 680 részre A kihült folyadék
hoz hozzáadunk : 

Elixil'iu1n valerianae„ 

82 944 g valeríanae rhizoma·t 
124 spiritus concentratus és 
217 „ víz 

elegyének megfelelő mennyiségével t25 kcrn ··rr: 
perkolálunk, filtráljuk és 155 cukrot adva 
hozzá kiegészitjük 568 kcm-re (Pharn~ 
Journ Fo1m) 

Emulsiones. 
- Emulziók --

. Az en1ulziók te,jsze1ii folyadékok, amelyek olajokat, balzsa111ok;,_t, illó
ola.Jokat, zsírok-at, gyantákat, viaszt, ká1nfort, 1nosuszt, vagy más, ""\.ízben old
hatatlan, illetve azzal ne1n keveredő anyagokat (emulgenda) ,.,.ízben igen 
finoman e1oszlatv-a (suspensio-ba;i.1 vagy einulgeálva) tartaln1aznak. ,A.:z oldha
tatlan anyag eloszlatásának n1egfelelő finon1sága s az emulzió tartóssúga ese
tén az emulziók kolloid-oldatoknak tekinthetők. 

!Az emulziÓ'k előállításánál az oldhatatlan anyagok eloszlatású1a és 
tartós suspe.nsio-han tartására lnegfelelő segítő anyagokat és segéde.szköz;ö 
ket használunk. A segítő anyagot en1uJgensnek nevezzük. :Az emulgens sze
repe ugyanaz, ami a védőkoJloidé: ineggátolva a 1észecskék na,gyobb 1nére
tűvé összeállását és leülepedését, azokat suspensio-ba11 tartja„ Az enuilgen-; 
többnyire fehérje: tojásfehérje, .casein, vagy gu1nmiszerű anyag: a1abgun1mii 
nyálka, zselatin, tragakanta, esetleg saponin stb„ 

Az emulz>ókat belsőleg alkalmazzuk s azoknak két főcsoportja: a ter
mészetes_ mageiilulzió és az olajemulzió. 

Mftgemrilziók. Emu 1si0 ne s s e min a le s, A magemulzióknál az 
olaj eloszlatására és suspensio-ban tartásá1a szükséges anya-gok: növényi 
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nyálka, fehérje, cuko1, mézga, emulsin stb. a magvakban fűglaltatnak, s így 
ez emulziók idegen anyag hozzáadása nélkül egyszerűen úgy készíthetők~ . 
hogy a magvakat mozsávban előbb leöblítve, igen •kevés vízzel !finom egynemű. 
péppé zúzzuk s ha a pép újjaink között tapogatva már nem mutatkozik 
szemcsésnek, akkor folytonos kevergetés és d-Ormölés köz;ben eleinte apróbb
részletekben, majd gyorsabban vizet öntögetünk hozzá s ezzel a 'keletkező. 
tejne~ű, fo!Y.~.dé~ot_ el1kevergetye, a ~.en-st:ni~m~;al, az előírásnak megfelelő
leg k1egesz1tJuk es igen laza vaszonszoveten atszurJük., Menstruum a neve 
annak a folyadéknak, amely·ben az ernulgeála111dó anyagot eloszlatju;k. 
A ,me~Rtrunll1; m~ndi~ i;,í~ '.':agy yizes ~olyadék, pl. f,özet vagy forrázat, mely 
utobbiakat mmdeg kihulesük utan adJuk az emulzioihoz„ 

lA ma,gemu1ziókat mindig :használatkor, frissen kell készíteni .a legtöbb 
gyógzszerkönyv rend~lkezése szerint, a nem mérges, zsíros ola.itart~lmú mag
Yakbol (mandula-, mak-, napraforgo-, kendermag) 1: 10 arányban. Az erős
hatású magvaknál (colchicum-, hyoscyamu-s--mag stb„) az orvosnak :k-ell az
arányt előírnia„ 

i..i\. magv-ak összezúzásánál iéz,mozsár használata esetén az emulzió mi11-
dig tartal1naz réznyomokat, vasmoz-sár alkalmazásánál pedig az emulzió 
fl~kszo,r R.iszk?.S'~,zínűv~ ""\Tálik: ... Kif~g~stalan e~ulziót keményített porcellán
bol kesz11lt toromozsar ban, bukkfabol esztergalyozott inozsártörővel készít
hetün:k 

, . Olaj.~mul_~iók„ .·E n1u1 s~ o ne s. o 1 e o s,a ~· ,:Az olaje1nulziók valamely 
zs11os olaJat tobbny1re gu111n11 arab1cum seg1tsegevel vJz,ben olv finoman el
oszl3;,tva ~arta]maznak, hogy a, ~elet~eze!t folyadék tejhez hisonJóan egy
nen1u s tob~ 91„a mulva sen;i val1~ s~et retege~re„ Az olajemulzió többnyire 
n1andulaolaJbol arab gun1m1val keszuJ Az olaJ, gummi arabicum és víz 
11ránya a Ph. Austr szerint 5: 2.5: ·92.5; a Ph. Germ. és IIelv 10: 5.: 85; a Ph. 
I-Iung. „~II. sze1'int 4: 2: 94 s ez utóbbinál ezen kíviil nlég 4 ,sirupus f!;irnplex 
van elo1rva. 

~\z olajen1ulziók készítése az alkatr·és·zek előbb jelzett a1ányának pon-
10s beta1 tása mellett is bizonyos kézi ügyességet igényel é.s csak n1egfelelő 
sOI'J.end 8 arányok betartásá·val \'égez:hető„ Ha az előírt 8Zabályokat ne111 
1.artjuk be.;~ ~z alkatré.~~eket egyszeriíen összekeve-Ijük, az olaj a vízzel nen1 
~og e1nuJz1ova keve1edn1. Cukor alkahnazása nélkül gyorsan és biztosan ki
fogástalan e1n~lziót .nyerhetünk_~ következő !nódon: 20 gra1nm olajat 1(} 
g-1an11n gu_n1n11 a1ab1üu111 nern tul finon1 poraval addig ke'veTge1iü1Tk, míg a 
por a.z olaJban egyenletesen el nem oszlik, ekkor az olaj és gun1mi ös8z.súlyá
.nak fele1ne11n~yiségét, ·va.gyis 15 grarnn1 vizet egyszerre öntünk hozzá a keve
rékhez 8 aztán elfrbb lassan, majd gyo1sahban, '.ke:.-::ünknek csukl61nozgásával 
könnyedén keYerjük minda.ddig, míg a keverék sűrűvé le:.;z i-; a 1nozsárhoz 
tapadó emnlzió ke;··erés ~özben csattogó hangot ad. Ekkor kártya.lappal le
.-.zedeget,:e a .. 1nozsar ~.ala!a. tapadott i.észec::5kéket, apróbb 1ész1etekben !s 
k(~YPrgetes kozben a tobb1 vizet ftdogat.Juk hozzá a sűrü en1ulzióhoz 8 Jeg
vég ül a többi rPu<lclt anyagokat. 

.1\z en1nlziók í~rtós~.;ága -- 1uint a legtöbb ·kolloi<l-oldaté -- természete
~t>u IH'nt ko1 lútlan„ Eppen úgy, n1jnt a tejből állás közben zsírban u·azdagabJ.i 
léteg (tejföl) és zs·írban szegényebb réteg különül el, a 111age~ulziókná.l 
12~2-! Ó!·~ n1ulv~, az olajen;~tlzióknál jóval hama1abb, a Jelső rész olajdú
:~abba Yal1k s ezert az en1uJz1okat gyakran föl kell iázogatni 

,„ ,~nss~ab b i,dő lllnlYa az „ e1nu)zió teljesen elbon1Jik. _:\_ bon1lást azonnal 
1 101dez1k: forralas, savak, SU\ anyu sók, savanyú szirupok neutrális sók na
gyobb n1en1ryiségei, alkohol és alkoholos folJ.- adékok tinkÍurák 8th A savak 
n1egalvasztjtlk é~ kicsapják a fehérjét, a gu1i1n1i a1a'bicun1ból sz;tb~<l arabin
s~va.t \·álasztana~~ .. 1e f'> 1nint el,ektrolytek esetleg megzavarják a kolloid egyen
:.;uly1 helyzetet lo1nenyebb sooldatok s az alkohol 1nint YÍzelYonók az en1ul-
g"<'llfi duzzadását csökkentve bontják el az en1ulziót. ' 

. Illóolajen1ulziók. L:\_ zsÍI os ola.iold1o:t. hasonlóan en1ulgeál,hatók az illó. 
n)a.iok is. Ezek e1nulgeálására, an1int azt az .A.quae aro1natjcae concentratae 
e1nn1él k-öz<;Jltük, leJ?'0,élszerűLb a casein, inelyből szárazan;\ agra szárnítvn. 
~lg';\·ana1!.ny1 inennyu;e.gei vesz,ünk, inint az illóolajból. Casein helyett tei·POl t 
1S v~hetunk, a1nelynek alkaln1azása esetén a casein duzzasztása elmaTad, mert 
a t{'Jpo1ban az 111ár duzzasztott állapotban van jelen. 

, Ralz~a!ne1nulzíók. Balzsamokból ugyanúg:i; készíti.ink en1ulziót mint a 
zs11os 01<1Jokból Célsz('IÜ 1nódsz-e1' a követkPző: e<ry· rész balzsa1not 'kis·rész
lL~tek_b~n ~ozzáke\eJ'getü_n~ egy rész 1: 1 a~'ányba~. készül! 111uci]ago gummi 
a1ab1c1~hez s ]1a e1nulgealodott, akkor hozzaadogat-Juk a ""\'1zet 
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Gyanta- és mézg·agyantaemulziók. A n1ézgag~yanták a n1a.ge1nulziókhoz 
hasonlóan emuJgeálh.atók oly módon, hogy finom porukat egyenlő rész 40-55 
fokos vízzel péppé gyúrjuk s elkeverjük kevé.."l ·mucilago gumn1i arabici
vel és a többi vizet apránként adogatjuk a keverékhez 

Viasz-. kakaóvaj., cetaceumemulzió készítésénél a moz8a1at és a mozsá1-ütőt fOrró 1-~ízzel fölmelegítjük (a kakaó 30, a cera 64-65, a cetaceun1 ;)Ou-on 
olvad). Viaszt egyenlő ,súlyrész ar.aibgummi porral és másfél súlyrész vízzeJ 
-emu]geálhatunk, Yagy pedig, ha úgy van rendelve, elég könnyen toiássárgá.iával is. 

Kámfort nehán~r csepp aetherre1 porrá dörzsölünk s tízszere8 mennyiségű arabgummi porral emu1geálunk. UgyanígJ.·· en1ulgeálhatók a kámfor11oz 
hasonló anyagok, mint hypnon, inenthol, salol, t-hymol stb Ez utóbbi any-a 
gokból tartós en1ulzió e;.;ak úgy készíthető, ha azokat olajban oldjuk s az -0laios oldatot emulgeáljuk. 

Emulsit concentratum. Bár1nily emulzió előállítására igen alkahnas a 
Ph. Belg. által ajánlott E1nuJsit concentratun1, mely a k-ö-yrtkezőleg készül: 
1() tragacantha-port, 5 arabgun1mi-port és 5 fehér z<Selati11 po1át keverjük 2.0 
glicerinnel, n1ajd dürzs'Ölgetés közben 50 ·vizet adogatunk hozzá az anyagok
hoz s a kész e1nulziót Jfl alkohollal elegJ-ítjük. E tön1én)- PH1nlsitból haszná
lati a 1: 10 hígítást készítilnk 10 en1ulsit conce11tratun1, .10 glicf'rin és 80 Yízzel 
-és e híg emulsitból minden 10. gr, olaj e1nn1.geáJá;;.;ára 3U g·1·a1nn1u> it Yeszünk 

GJyceritum vitelli ovi.. Zsíros olajok emulgeálására igen alkalmas to• 
jás sárgája h;, anu•Jyet gJycrrinnel elegyítvP ké:.-zlf'thrn tarthatunk. „A N-<.1L 
Fo1m. szerint a Cflyeerihnn Yite]Ii OTi: .15 to ills sá1gú-jcihól és .:).:'i gJ~·e<'J inhól készül. 

Emulsio auimoniaci, 

10 gummiresina ammoniaci 
5 gummi arabicum és 

10 VÍZ·-ből 
szabály szerínt emulziót készítünk és vízzel 
kiegészífjük 100-·ra (Ph Hellen ) 

Ugyanily módon készítünk emulziót más 
mézgagyantából. mint: Asa foetida Galba
num, Guajacum stb 

b) 30 g. ammoniacum. 60 kcm sirup bal
-sami fo!u!ani 1000-·re Adagja 15-30 kcr:1 
<Ph Brit) 

En1ulsio aniygdalina. 
Emulsio amygda!arum dulcium Mandulatej 

10 hámozott édes mandulát és 
5 cukrot 

megnedvesítve mozsárban összEzúzunk s kis 
l"észletekben, folytonosan dörzsölgel\-e annyi 
lepárolt vizet ön!ünk hozzá, hogy a gyapjú
szöveten megszűrt folyadék súlya 100 legyen 
(Ph. Hung Jl! és Ital.) 

emulzióhoz hozzákeverünk 6 cukorport és 
1 magnesia usta-t (Ergzb 111) 

Mixfura amygdalae Almond mixture. 
125 g. ou!vis amygdalae compositus ad !OOO 
kcm. víz A Port kevés vízzel pasztává gyúr·· 
juk és aoróbb részletekben hozzákeverge!ünk 
875 vizet Adagja 15-30 kcm. (Ph. Brii) 

(Pulvis amygdalae composilus. C'ompound 
powder of almonds 60 am~gda!oe dulces 
porát keverjük 30 cukor és J 0 arabgummi 
Porával.) 

Emulsio lax.at.va Viennensi<>: 20 nlannát 
eldörzsölünk i5 emu!sio am~ gd1-dina-va/. meg
szű1jük, hozzáadunk 5 aqua cinnamomit é~ 
vizzel kiegészítjük 100-ra 

En1ulsio asae foetidae. 
40 asa foelida Cs 

!OOO viz bői 
müszabály szerint eg~ enlelf·s emulziót 
tünk Adagja 15 kcm. (Ph U SI) keszi·· 

EmuJsio halsanli ('Opaival"„ b) 25 édes mandula 1.5 cukor 250 szüre-
dékre (Ph. Austr.) 2 bal~atnum copaiuae-·t 

c) 50 édes mandula. 50 cukor. 1000 víz 10 spirilus-ban (90" u) oldunk s 
(Emulsio d'amand. Ph Gall.) 10 linclura quillayae-·t és 

d) l édes mandula s elegendő víz 10 szü- 70 vizet kevergelünk 
redékre (Ph Germ„. Helv., Rom.) hozzá rázogalás közben apróbh részletekben 

e) 60 édes mandula, 10 gummi arabicum (Ph. Gall) 
.30 cukor 1000 emulzióhoz (Ph. U. St) Ugyanígy készítendők a 

Emulsio amygdalarum amararum: 10 há- Balsamum lolulanum. 
mozott keserűmandula. 10 cukor és 200 víz- Oieum cadini (Üleum juniperi empyreu-
höl úgy késziljük mint az Emulsio amygdali- rnaticum) és 
nat (Ph. Belg és Gall) Pix /iquida (Goudron) 

Emul.sio amygdalarum comoosita: 4 édes/ emu!tióí (Ph. Gall.) 
mandula 1 hvoscyami semen. 64 aqua amyg- Enema balsamicum. Lavement au copahu. 
dalarum amararum diiuta (l , 19) ·ból készült' 20 balsamum copaivae l tojás sárgája 2 
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„ .„ 500 infusum malvae [Velpeau,] 1.inctura opu 

· 1s· ll~lsami perttviani„ E-lOA . h. 
Emulsi"o balsamica enticatarr otca 

1 bafsamum peruvianu~, „ l) 
1 mucilago gummi arabtcl (1 : , 
2 oleum amygdalae, 
O'? natrium chloratum, 

100 vfabő/ .. .. Hellen]. 
emulziót ~esb1tz~1:nf~~ruoiani pro injectione. 

Emulsto a seruvianum··Ot cseppenként „ 2 
2 b~lsamum ~ arabicihez kevergetün~, maJd 
~ucil~go g~m1~5 fiziologiai konyhasooldatot 
4 5 vizet es, keveréket néhány csepp 
adui:k hozbza ;>t Ídattal (\ : 25) semlegesítjük natnumkar ona o .„ „ J 

- ··1 sterilizáljuk [Brauhgam, vegu 

Emulsio camphorae .. 

1 camphura pulv.,. . „ 

40 mucilago gummz arubrct, 

159 viz. lk h Ila! dörzsöl-A kámfort néhány cseoo a o o 
···k porrá (Ph Norv. lll) · - - arab 
JU A k - for öl-tizszeres menny1segu 

· ap~rral is emulgeá!ható gumm:-

Emulsio cannabis„ 

50 cannabis fructus 
500 víz és M 

20 sir~pu_s„.símple:.-··hol A V.] 
emulziót kesz1tunk [Mu5n0ch k . !OOO viz [E-

b) 50 kendermafl, cu or, 
mulsio de'cheneois b~h„ Gall.] 'ta 5 kalium 

Emulsio cani:-a is .ct?moos10·5 extraclum . . 5 natnum n1 ncum, 
nitncum, . lO ygdelarum amararum hyoscyam1, aqua_am 
200 emulsio cannab1s. 

Einulsio cucurbitae seminum. 

50 cucur bitae semen decor t, 
200 víz, .. 

50 sirupus aurantll kell be-
Szűrellenül expediáljuk Egyszerre 

venni [De~nos]. .1 40 cucurbitae sement 
Emulsio taenz uga . · l és 

30 cukorral, 5 extr':clum fil~c~~r:il~~~·lsz:xpe-
1~9 vízzel emulg!f~~nnkég~szerre kell beve~ní 
d1alunk„ Egy n1ap k ·t ~kanál ricinusola3at s utána eset eg e evo 
{Deboul] 

Emulsio cerae„ 
Viasz einulzió . 

2 cera flar;a, 
4 cukor, l 
6 gummi arabicum pu v., 

88 víz„ · . • ban egyenlő 
Viaszt eléggé fö!me!eg1ltet_t m~~~Í~l rész vizzel 
súlyrész arabgumm1va es 

, k 1 módon, hogy a vi~~t 
is emulgealhatu~ - o dY. k hozzá az emul~10-

e s forron a J.U • -b ·dd. egyszerr lő f""'hnelegHett mozsar an a _ 1g 
hoz s az e re_ 0 k erék 8 viasz olvadas
kevergetjük. mlg ~ eJ onyabb hőfokra hűl 
pontjáná·HI [614-1f151 

J__ aH~~~nlóan készíthető az: le [Ph ev .. 
E:nulsio olei cacao. 

Emulsio chloroformii. 

15 tragacantha„t összer~zunk 
40 chlorofor"!-„mal hozza.adunk 

250 vlz·z„.et, maJjalarum-ot emulgeáljuk s 
60 .~.: amug [Ph. U. St] 

kiegész1t1uk lOOOh.Íe„ farmot, 11 kcm. tinctura 
b) 28 k_cm. e ko:~ vízzel összerázunk -

quillayae esb 575 „ t ·rák stb konzerválására l : 30 arány an m1x u , 
használják 

Emulsio fi.licis ma1'Ís. 
Emulsío exlracli filicis„ Emulsio taenifuga 

Filicin helyett 

8 extrac!um filicis maris, „ 
0 5 hydrargyrum chloratum m1te 
25 sirupus .simplexb . th·· -
k . oleum a szn H es b-1 et csepp l enthae piperitae- o 
két csepp o euj. , ikészitünk. [Berl. A„ V. l 

szabály szennt emu f\?cis maris 30 electua
. b] 8 extract25 sí:~pus simpl~x. 5 glycerin num e senna. 

[Form mag. Berol] 

Emulsio guajaci. 

Mixtura guajaci 

25 gummiresina guajaci, 

25 cukor, th keverékéhez állandó. dör-
5 tragacan ah 'keverünk annyi aqua 

zsölgetés ~özbhn ~zk.~sz emulsió 1000 kcm. 
cinnamom1-t,. og

5
y _ 30 kcm [Ph Brit] 

legyen Adag1a l 

Enrnlsio Jycopodii. 

20 lycopodium-ot 

5 vízzel d, , ·t·k s ekkor 
addig törünk mi.g _ta~a ossa va }adunk 40 
vízzel l~Ohra ~ieffs;~~~;és ~~Íkgl expediál-
sirupus a ~ ~eaeh, ~ knél óránként l evőjuk. Vizeles1 ne ez~ege 
kanállal 

Emulsio oleosa. 

8 oleum amygdalar um _dulcium-ot 
4 gummi arabic. pulv. es 

8 sirupus simole:·ysz~: k s vízzel kiegé
szabály szerint emuJea u}Il] 
szílünk 200-ra. [Ph d ulngo.laJ· 10 arabgummí 

b] 10 édes man u a_ ~' · Víz. [Ph. 
85 víz 20 szirup és vegul 157 5 
Austr. Vlll] 

.L..~~----------------
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e] 20 édesmandulaolaj, 10 arabgummi, 
170 viz. [Ph Germ, és Ned ] 

dJ 20- édesmandulaolaj, 20 arabRummi 
160 víz. [Ph. Dan , Helv., Rom., Russ] 

e] 30 édesmandulaolaj, 30 arabgummi, 
120 v:z, 30 szirup. [Looch simplex Ph. Ital.] 

Looch album oleosum. L inctus demulcens 
Looch pestoral seu huileux 10 oleum amyg
dalae, 10 gummi arabicum„ 10 aqua aurantii 
florum ernulziójához hozzáadunk 15 sirupus 
simplex-et és 55 vizet (Ph. Helv.) 

Looch album Parisiense. 8 oleum amyg
dalae 0 7 tragacanthae pulv.-nak 30 vizzel 
készült emulziójához hozzáadunk 31'3 vizet 
és 30 sirupus amygdalinust. [Hamb. V.] 

b] 20 oleum amygdalae, 20 arabgummi 
200 emulsio oleosa. 5 aqua aurantii florum 
[Looch bianco Ph. Ital ] 

Itt soroljuk föl azon anyegok emulzióit, 
amelyek olajban föloldva, szolgáltatnak tartós 
emulziót 

Emulsio ucidi cynnamilici. 5 acidum 

arabicum pulv„ és elegendö víz 100 kcm.-re .. 
Az emulgeálást, a gumrúi'por és olajnak 
száraz üvegben töri ént összerázása után, 30 g 
vízzel végezzük Adagja 2 kcm (Ph. U St > 

Emulsio phosphorata : 5 rész oleum phos
phoratum-ot (=0'005 foszfor) 3 arab gummipor 
és 5 vízzel emulgeálunk s 77 aqua menthae 
piperitae-vel és 10 sirup simplex-szel keverünk 

Emulsio saloli 5 g arabgummi, 2 traga
cantha, 10 g to!ubalzsamban oldott 5 salol. 
30 szirup és 120 víz Egy evőkanálnyi 0·5 g 
salol. 

b) 4 salol, 4 gummi arabieum, 0 2 traga..: 
cantha 30 sirupus simplex és 100 vízzel 
kevert és átszűrt tinctura balsami toluta11i. 

Emulsio lrionali; 1 trionalt oldunk 20 olaj
ban s 0·2 tragacantha. 0·2 gummi arabicum. 
8 cukor, 10 aqua aurantii florum és 2 aqua 
laurocerasi~vel emulgeáljuk 

Emulsio olei jeeoris„ 

cinnamylicum purum 5 oleum amygdalae, 450 decoctum carrageen-hez (1 50} 
15 vilellum ovi recens, 80 solutio nalrii chlora!i 1 tragacantha-port 
physiologici (Emulsio Landerer) majd kihűlés után, folytonos rázogatás köz-

Emulsio bromoformii. Potio de Marfan: ben részletenként hozzáadogatunk 
3 5 bromoform, 30 oleum amygdalarum, 30 500 oleum jecoris„t s végül 
gummi arabicum, 10 aqua laurocerasí. 40 2 5 anethol-t, 
sirupus aurantii florum„ból készült emulzió 1 aefhPr- aceticus-t 
vízzel kiegészitünk 300-ra 0 5 of amygdalar a marat. --ot s 

Emul.sio camphorae monob1·on1atae: 2 50 glycerin-t 
camphora monobromata-t oldunk 15 oliva- rá7.ogatunk össze az emulzióval (Ph Belg) 
olajban s ezt 7·5 arabgumrnival és 15 vízzel Emulsio olei morrhuae: 500 g. oleum je
emulgeáljuk s vízzel kiegészítjük 100 részre coris. 125 g. gummi arabicum pulv., 100 kcm 

1 d ' ? · d f 8 J sirupus s1mp!ex, 4 ;ne1hyl1um sahc~ licum s. Emu sio jo 01ormii: _ JO o orm, o eum 1 d- . !OOO k 
1 

· ·1 AdagJa 
d 1 0 l o · 100 „ e egen o v1z cm emu z101oz amyg a arum. J Sf\~o.un \ iz 15 kcm [Ph U. St J 

Emulsio kr-eosotal1: 10 kreosotal, 20 . . . . b l 
oteum amygdalarum, l gummi arabicuw é-. , Emulsto ole1 1ecoris c_um a samo pe~u
tragacanlha-por keverékével vagy 30-40 v1ano_: 10 balsflmui:i peruv1anum··~t porc~llan
Emulsit 1: 10 zel emulge-álható. mozsa_rban em~lgea!unk 5_ gumm1 ~rab1cum-_ 

b) 40 oJeum amygdalae, 20 kreosotal. 451 ~a! es 7-~ .. v1zzel Ezul~n l~hetole.g nagy 
víz, 20 gummi arabicumhoz összerázás után uvegbe lei:n~runk 50 oleum .Jecoris-t. ~et :sepp 
hozzáadunk 15 vizet 10 citromlevet és 50 ok!eum 

1
an

5
1s1„f s ~hezb_hozza~du1n5k1 elore oss

1
hze-

k k t ·evert gumm1 ara 1cum- es ragacan e-
peru~ ony.a 

0 
. . port s a Dorok e]oc;zlatása u!án 42·.s vízzel 

_EmuJs10. kreosoti: A kreosot„ u~gy. emu!~ emulzióvá rázzuk. A két emulziót erös keve
g~alhato, mint a kreosotal vagy ku~so celokr~ · résst·I apránként összerázzuk 
125 k~eosot 10 ol amygdalarum, 0 06 sapon1n b) 500 kcm oleum jecoris. 65 kcm. finc-
100 v1z tura quillayae 100 kcm sirupus tolutanus t 

Emulsio lecilhini: 1 8 lecithin, 12 5 oleum kcm. favoring„ízesilö s elegedő víz l litf'rre 
emygdalarum, 4 6 gummi arab pulv. ad 100 [Quillaya emulsio o!ei jecoris Nat Form:] 
aqua chloroformi Emulsio olei jecorís dextrinala. 500 oleum 

Emul.sio mentholi, saloli et thymoli: 1 jecorís, 325 mucilago dextrini (335: 665), 125 
mentholi, salolt vagy thymolt két rész oleum sirupus tolulanus s megfelelő ízjavifó (favoring) 
amygdalarum„ban melegítéssel oldunk s 1 '5-2 Fa_voring egy literre: 4 kcm„ ok·un1 gaulthe
rész gammi arabicummal. vagy 30-40-·szeres riae, vagy b) 2-2 kcm oleum g<:lu!theriae és 
Emulsittal emulgeálunk. Jól emulgeálhatók ez oleum sassatras c} 2 kcm oleum gaul~fleriae és 
anyagok tinctura quillayae-val vagy saponirinal 0'25 kcrn. oleum arnygdalarum amararum, 

Emulsio olei gynocardiae. 10 ol. gynocar- d) 1 5 oleum neroli., 0"15 oleum amygdalarum 
diae„ 10 ol. amygdalae, 15 gummi arabicum, amararum, 0·25 oleum caryophyllorum stb. 
20 8.qua dest. és ad 100 aqua calcis. (Unna) Emulsio olei iecori.s cum extracto molli: 

Emulsio olei terebinthinae. 15 -kcm. oleum 500 kcm. oleum jecoris. 125 kcm. mucil,ago 
terebinfhinae 5 kcm. oleum amygdalae dul- dextrini (335 dextrin, 665 víz) 375 kcm ex-
cis, 25 kcm sirupus simplex, 15 g gummi tract. rµ~lti (Na!.. Form) 
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Extractum olei jecoris cum malto : 1 tra
gacantha. 10 oleum jecoris, o·~ van_i!li?. 100 
gJycerin emulzióját 400 oleum Jecons es 500 
extractum malti keverékével összerázzuk -~ 
végül 1 aQua laurocerasi, 350 aqu?- auranh! 
florum, 0·50 konyak elegyét adoga!Juk hozza 
[Mindes] 

Emulsio olei jecoris cum 
pboshitibus. 

bypl}-

a fenti saccharin„oldatial váltogatva aprá_nként 
folytonos rázogatás közben - vigyázva, hogy 
az újabb részlet hozzáadása előtt az előbbi 
részlet teljesen emulgeálódjék - hozzáado
galunk 245 csukamájolajat. Majd feloldunk. 
6 calcium hypophosphorosum-ot és 3 nalrium 
hypophosphorosum ot 50 vizben s ez oldatot 
elkeverjük az emulzióval hozzáadunk 10 spi
ntus-szal elegyltett ·5 tinctura benzoeS-t s 
végül annyi vizet, hogy az egész súlya 500-' 
Jegyen iD. A V.) 

Scott-féle csukamájolaj emulzió: 83 ·97 o
leum jecoris, 33 glycerin, 1 "38 calcium hypo-

SOO oleum jecoris, phosphorosum, 1 '58 tragacantha. 79"85 viz, 6'65 5 gummi arabicum, A 
5 tragacantha spiritus és 0"24 essenlia aromatica mixta. z 

Es.sentia arnmalica mixta : 0·24 oleum amyg-1 zselatin, 1 · () 2 j 
5 calcium hypophosphorosum dalarum a1nararum, 0·24 o . cinnamomi, · o 

100 aqua cinnamomi gaultheriae, 1 5 spiritus 
80 sirupus simplex, b) 500 kcm. oleum jecoris, 175 kcm glyce-

300 Dfz és rítum vitelli ovi 100 sírupus tolutanus, 4 ize-
h<:i.rom csepp benzaldehyd sítö (favoring) s elegendő víz 1 literre. (Glyco-

Az arabgummi- és tragacantha-port tágas nin-emulsío olei jecoris. Nat. Form.) 
.c;;;;áraz palackban a csukamájolajjal egyenle- e) 250 oleu m jt·coris 165 glyceri!um vitel.fi 
tesen eloszlatjuk, azutan hozzáadjuk a zse- ovi 50 kcm. acidum phosphoricum 10°/u 
latinnak kihűlt vízoldatát s öt percig erősen 1'5 ol amygd amar aeth., 250 rum és ele
rázzuk A keletkezett emulzióhoz rázogatás gendő víz l literre (Emulsio phosphatice 
közben apró részletekben hozzáadogaljuk a N1;i.t. Form) 
calciumsó fahéjvizzel hidegen készült old~tát, A Glyceritum vitelli ovi 45 tojássárgájá-
a benzaldehydet és a szirupot A kevereket hói és 55 -glycerinből készül 
néhány óra mulva még egyszer erösen össze-) 
rázzuk. (Ph Germ V és Rom IV) ! 

b) 1000 oleum jecoris-t,. 10 lragacantha és 
10 gummi arab pulv-mal tágas üvegben 

En1ulsio olei ricini .. 

összerázunk s hozzáadjuk 2 zselatin nak 700 10 oleum ri<:ini-t, 
forró viz-zel készúlt majdnem teljesen kihűlt, 5 gummi arabicum pulv. és 
oldalát s a keveréket erős rázás~al emulgeál- 7 5 víz„zel emulgeálunk s 
juk. Az emulzióhoz rázás közben apránként 77'5 Diz-zel kiegészítjük. 
hozzákevergetünk 40 aqua aurantior florum-o!, Az emu\geálásra egyharmadrész arabgumm~ 
majd 0'2 saccharin. 5 Cdlcium hypophospho- is elegendő. 
rosum és 5 ntifrium hypophosphorosum-nak b) 32 g. oleum ricini, 8 g, gummi arabi-
178 víz-ben való oldatát s végű! 50 spirilus- cum, 2·5 kcm, línctura vanillae, 20 sirupus 
ben oldott négy csepp oleum cinnamomit. simplex s elegendő víz 100-ra [Nat. Form.] 
A keveréket néhány óra mulya még egyszer I 
alaposan összerázzuk. [Ph H:::Jv„ IV. és c) 5 casein saccha1atum, 30 ricinuso aj és 
Norv III.] Zselatin-oldat helyett JOU.'o„ 0 s 15 víz. A casein saccharatum úgy készúl 
amylum-pépet is vehi:lünk hogy 4 liter fejet 60 ammoniával elegyítve. 

24 óráig állani hagyunk, a felső szappanos 
c) 464 g oleum jecoris, 116 g gummi ara- réteget eltávolítjuk s az alsó savós rétegből a 

bicum 17"5 g sal (cujus libet) hypophospho- caseinl ecetsavval kicsapva szárítjuk s 90°, P 

rosus, 100 kc1n balsamum tolutanum, 4_ kcm cukorporral keverjük 
izesítő (favoring) és elegendö aqua 1 hterre d) l db t . • • , . 

14 
· · 1 · 30 

[Nat. Form] ! • • • OJassargaJa, nc1nuso BJ, 

U 1-· 1 · 1 k · "I E 1 . 1 s1rupus citn, 50 aqua menthae pp gyanez e 01ra szenn eszu ·mu s10 . . . . l b'J· 1 
oleum .Jecoris 35 g calcium phosphori:::um- 1 e) 30 _nc1nu_solaJ. ?, 5 cacao so u 1 1s. pu v, 
mai,_ 35 g calcium lacticum„mai és 20 g 65~umm1_.arab1cum,O~~tragac~n~h~,l h_nctu~a 
acidum phosphoricummal (800/o) - J 7'5-17 5 van1llae:. ot. csepp. soluho van1lhn1 1 · 10 es 
calcium phosphoricum és natrium phospho- elegendo v1z 60 reszre 
ricum-mal és végül 65 g extractum pruni 0 90 ricinusolaj, 2 5 sapo amygdalinus 
oirginiani fluidummal (Nat. Form) 0 l oleum menthae píperitae Igen tartós 

Emulsio olei jecoris cum ovo: 0'4 köny.· szép emulzió 
nyen oldódó saccharint. O'l natri!lm hydro- Mixlura olei ricíni. Castor Oil Mixtur-e. 
carbonicum„ot oldunk 150 vizben„ Továbbá 375 kcm. ol ricini. 100 g arapgummi, 150 
száraz mozsárban eldörzsölünk 1 tragacantha-1 kcm. aqua . auranlii. florum: és ad 1000. 
pori 5 oleum jecoris-szal és 500 kész emu!- kcm. aqua c1nnamom1. Adagja 30-60 kcm„ 
zióra 2 tojás sárgáját keverünk hozzá. majd (Ph. Brit) 
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Enmlsio olei terebinthinae. 
12"5 kcm. oleum terebinthinae, 

2 g gummi arabicum, 
15 kcm vitellum ovi, 
15 kcm elixir aromatic (U St.) 

ad 100 kcm. aqua cinnamomi-t összerázás
sal emulgeálunk. (Emulsion of Oil of T urpe
fine. Nat. Form) 

b} 12'5 ol. terebinthinae, 6 arabgumrni, 
25 szirup és ad. 100 víz 

Emulsnm ehloroformii. 

40 chlorofoT"m, 
60 oleum amygdalae, 
15 tragacantha, 

ad 1000 kcm. viz. [Ph U. St J 
Enema chloroformialum, 10 arabgummi 

!O víz, l lojásfehérje, 1 chloroform 110 víz 
Egy csőrér~. kólikánál.. [Aran] 

Extracta. 
Kivonatok. -

.. ..:Az extraktun1ok a növényi vagy állati anyagok oldható anyagainak kü
lonboző oldószerekkel nyert, többé-kevésbé besűrűsített kivonatai. A besűrŰ·· 
sí.~é.~ f~~a sz~rint foly~kony, ~élsű1 ű, s~rű és ~zá:raz kivonatokat szokás meg
kulonboztetm. A folyekony kivonatok allando sulyig beszárítva 15-00% szá·· 
razmaradékot, a fél.sűrű kivonatok 6ú---ű5%, a sűrű kivon·atok 75----85% a szá
l'azkivonatok 94-95 % száraz·maradékot (sz'áiazkivonat-tartalom) h~gynak. 
(Ph Hung. III.) 

A kivonószer lninősége szerint: vize.s, alkoholos és aetheres kivonatok 
használatos<ak. A kivonószert úgy választjuk meg hogy a dróg ·összes ható 
.anyagait ----: leh~t§l~g a hel;.tástalan é~ fölö~leges a::iyagok nélkül - vigye ol
datba. E cel eleresere a. v1z egymagaban l·gen sokszor nem elegendő s vagv 
a!k9hollal, 

0 
va151 gly;;ern,mel kell azt elegyítenünk. Az alkoholt többnyir"c 

h1~1tva (20%, neha 30% v1ztartalon11ual), szeszben oldódó hatóanyagoknál tö 
1nenyen s .egyes esetekben aetherrel elegyítve vesszük alkal1mazásba. A meo· .. 
felelő kivonószer a Tészletes részben, az egyes előiratoknál van fÖlemlít~-7-.. 
.. , ~ drógok ~a~óanJ:ag~inak kivonásánál a legfőbb műveletek: a 15----20°-01~ 

torteno egyszeru aztatas -es ennek egyik komplikáltabb módja a perkolálás 
továhhá a besűrűsítés, szűrés, sajtolás és beszárítás. ' 

. Azt a t ás. Macera ti o. Az áztatás hőmérséklete a Ph. Hung Hl 
s~~"Int 15-2-0°, vagyis a közönséges hőmérséklet. Az áztatás oly módon tör 
t_emk, hogr a ,kellőképen fölaprított anyagra, megfelelő edényben (áztató
~ve~? cserepedeny, kivonóhordó stb„) az előírt men·nyiségű kivonószert reá 
ont:iu!r s a kivonáshoz szükséges ideig, gyakori kevergetés közben állani 
h.agyJuk. A kiv~nás időtartama a dróg és a kivonófolyadék te1més~ete sze
r1nt 1-ú pap. Ne.mely esetben egy és ugyanazon anyagot több ízben is· ázta
tunk. de llyen~or az áztatás időtartama csak néhány ór·ára vagy legfeljebb 
egy napra terJed, IlJ··en ismételt áztatás oly esetekben szükséges amikor ki·· 
r;ebb mennyiségű folyadékkal na.gyobb mennyis6gü drógot vonu~k ki.. 
. S a;,j t ~lás, ;Sz~ r ~s .. )M:inden egyes áztatást a i;ajtolás és szűrés mü
".~lete„~9vet1; A~ az,tatas I·~e:T~~ek letel.~e ~tán a fo~radékot a növényrészek
ro! sz1:1-rorn!'ian atsz,urv:_e loontJ·uk, a drogreözeket erosen kisajtoljuk s a prés 
al~l k!f?lyo foly~dekres~t a préselés nélkül szűrt folyadékkal elegyítjük A 
saJtolas~ maradvanyt meg egy ·vagy kétszer haisonló módon kezelhetjük .. \ 
n:yert k1vonatokat az aJkalmazott n1entstn1umnak megfelelően más- és, rnás
kep dolgoz,zuk ~el. A folyadé~,nak„ a~ ülepítés után eszközlendő megszűréséhez 
:a~ok !ern;i;es~etenek :gi~pfel~lo szuroanyagot választunk, leggyakrabban la
za~b„,es. tőlp.orebb sz:iiropa:pirost,, .sok, esetben ritkább vászonszövetből készüli. 
szuro:ket, viszkozus folyadekoknal zsirtalan gyapotot. 

„ , B ~sűrű sít ,é ~· A híg, vizes.kivonatokat először vízfürdőn &l-·901 

~omersekletre _ihevitJ,ük.'. a~után meg~zűrjiük és az ülepítés folyamán meg·
t~sztult folyadek~t v1zfurdon vagy yakuurnhan, folytonos kevergetés közbell. 
ÍiJrfog~tu~nak „n1:ntegy harma~reszere párologtatjuk be, majd újabb iilep.Í·· 
1.es, loonte~ •. ~~ures, :; s~eszes .k1von:itoknál pedig rfiltrálás után, egy-két nap 
''!,U~V'!, dentJ'!k 4- h~ztitott folyadekot azután bepárologtatjuk az előírt sü
rus-egure, amit. szinten vakuum·han vagy vízfürdőn végezünk. A híg, vizes, 
V~gf. .s~~zes kl';':Onatokat 8'~0• az aetheres kivonatokat 35° hőmérsékleten 
~1zfmdo!1• le~et~leg p9rcellantalba'1 k,evergetve párologtatjuk be. A bepá
l olo~tatast. mm~1.g a .h1gabb folyadekreszekkel kezdfük me~, 
'k tA) V1zesk1vonatok. A vizeskivonatoknál a drógok fölaprításának mér

t·e e fontos„ Ha nem nagy nyálkatartalmú az anyag, a teljes kiv·onhatóság 
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céljából a lehető legteljesebb fölaprítás indokolt. Nyálkás anyagok mint pL: 
gentianae r.adix, ~·hei r~izom::, tara~aci ra~ix: portala:iíto!_t. specie~-sz~ ~p·· 
rítandók. A herbakat, epen ugy, n1int az infuzumoknal, tobbe-kevesbe fol· 
aprózva s a portól leszitálva vesszük munkáliatba _!\.z anyagot az előírt meny
nyiségű vízzel 12~~4 óráig .á~ta,!ni szo;kás; azutái~. kisajtolni ~s~. présel~si,m~
radványt elegendo menny1segu forro vizzel leontve, 3-6 0Ia1g tarto allas. 
után, ismét kipréselni. (Ph .. Germ, V..) 

n e rí t és. _!\.. híg kivonatok <lerítendők„ .l\.. hideg ';ízzel 'raló áztatás 
folya·m.án a minden növenyben jelenlévő növényi fehérje legnagyobbrészt 
oldatba megv és aztán a bepárologtatásnál megalvad s az extraktumot zava
rossá teheti. ~Ezért szükséges, hogy ezt a fehérjét a bepárologtatás előtt eltá
valítsuk, Evégből a hideg és meleg vízzel készült kivonatokat ÖSGzeöntve szŰ·· 
1 őpapíros-foszlányokkal keverjük el .s rögtön, ·vagy szabad tűztön, vagy túl
hevített gőzökkel fütött főzőüstben főzzük Ha rnost flanel szű1őzacskón„ 
1ne1vbe vízzel elkevert szűrőpapír-foszlányokat raktunk, ismételten átöntjük. 
ily inó<lon tiszta sziüredéket kapun'k, amely vákuumba11 min-dig s gőzfürdőn 
bepárologtatva többnyire: tisztán oldódó kivo,natokat .szolgáltat. Az össze
öntött kivonatokat föl is főzhetjük s szűrés nélkül azonnal térfogatuk egy
harmadára párologiathatjuk be .. _!\.zután néhány napra hűvös helyre ülepít
hetjük. a folyadék tisztáját leöntjük, a maradékot hegyes flanel zacskó11 
tisztán átszűrjük s az így nyert tiszta oldatokat kivonatállon1·ányúra páro
íogfatjuk be 

Egyes esetekben célszerűbb, ha a besiiiűsítctt oldathoz némi alkoholt 
ndunk, több napra félreállítjuk, !isztá.iát leöntve szűrjük, illetye filtráljuk, 
uz alkoholt desztillálás út.ián elkülönítjük s a inaradv~nyt b~parologtat_Juk. 

Pektin- vagy inulin-tartalmú növényi .anyag·oknal a kiv.onato~ hideg· 
nton készítjük mert ez anyagok. mcl:yeknck a kivonatban való Jelenlete nen1 
kívánatos hid~g vízben nem oldódnak, csakü:i forró vízben. A híg kivonatok 
hepárolog'tatását folvtonos kevergetéRsel eszközöljük, hogy a főzés időtarta-
1n'&t 111egrövlc.lítsük. 'J!: 1nií'.'"eletnél a fén1e<lényPk alkaln1azását kerülni kell, 
1\ szabadtüzöu főzé~ lehető nH.,,llőzésével a be.párologtatást n1indig vízfürdőn 
•1 égezzük, ,ha P<'dig v~kuun1-készülék~el ,i~ rendelke~ü~~k, ,ak)ror, mindig ~zt 
1 egy·ük ig·en~' bt, n1P1 t .iobb, homogeu es Y1lagosabb iszinu keszitn1enyt szolgal
tat 'és nag·yohb hozadékot tesz lehetőYé„ .A„ bepárló ii.Btöknek legalább l 1nn1. 
Yastagságú ón1éteggel kell bevonva lenni. 

Bi Alkoholos kivonatok.. Alkoholos khonatok készítése durván porí
tott 1úivénJ'részeknek többé-kevésbé hígított alkohollal való áztatása vagy 
pállítása után kisajtolá:-;, filtrálás, az alkohol le.desztillálása s a visszamaradó 
l'Xi1akt.un1-oldat folytonos kevergetés közben történő be.párologtatása útján 
lörténik IVlihclyt e n1űyelet közben gyantái.; anyagok válnak ki, a folyadékhoz 
a lPpárolt nlkoholból nlt'gfelelő mennyiséget adunk s állandó kevergetés köz
hPn a tov-ábbi 111,párlás·sc.ll egynen1ű. kivonatot igyekfizünk elérni. A lepárolt 
11lkohol 1ua1·adYúnyá1 ú iabh ineun:viségü azonos nyersanyag kiYonására haisz
mil.iuk föl. 

A„ <l1·úga ki\·0I1óa11yag lehet.ő legcsekél)ebb elhasználásának elérésére 
ni .auyagokat dni\ a. JHll' nlakjában használ.iuk„ Bá1 az ilJatos növényi részek 
porít.ása t>lőzP1t•s sz.t'n·ítá:-;1 tesz szük.ségessé 8 ezzel az illóanyagok egyrésze 
t>lvész, <'Z utúhhi kö1 iiluién)· lnég sen1 jön itt figyelembe. ineTt a kivonatok 
b1,púro\ogtatúsúun l <1z i l lú:.u1J agok nagy hányada a1núgs is eltávolodik. 

C) Aetheres vagy aether-alkoholos kivonatok. ~/\... növényrészek alapos 
fiil<1p1 úzása <' kiYoni.itokuúl is fontos .... .\..etherrel \raló kivonásnál legcélszerűbb 
n ll ll{i J,h i:-;1H1·111 t1>tt JH•1·koláló p]já1ás, inert ez a legcsekélyebb aetherYesz-
1Pség·gpJ .i<n .. .\ h1 1 fiidött ti>I-csé1·p11 filtrált kivonatból jól 1nűködő hiitő alkal
lnazásáYcd az n< tlit·r vag·y aethe1es alkohol lepárlását a lon1biknak for1·ó 
vízbe való b(>;l]\ításáYa! Pszköz,öl.iük s a vi8sza1naradó extraktun1~oldatot po1·
cellántálba11 g·özfii1·<lön az llőirt állon1án:yúra 8Űrűsítjük be, ainihez a Háger
t'éle 1Járagyllj16t i:~ alkahnazhat.ink }~ i11iívPletek tűzvei:'izélJ·esek. 

Szárazkivonatok .. .\. :-;záraz ki\ ouatok úgy· készülnek, hogy a híg kivo-
11;.itokat a1111y·i1 a bepiu o]og·tatjuk, hog;.; 11 ki\'t•tt és kihült próba durva porrá 
]pg·r<·11 szé1zúzl1111o .. ~lo:-;t a 1nég n1Pleg ki' onattörneget ,·éko;.1y S'Zálakká, il
lrt-\·l. len1Pzekké liúzg;úl,iuk szét s l'Zl'kt·t" J.lt'rgau1enpapíiosra teregetve, ege.
lett 111Psz fölött száríl,.iuk. _..\ i"Pli<>se11 szú1az kivonatot 111ele.gített mozsárban 
du1·\ú11 Pldö1zsöLiiik l~s 1.1zonI1al t.eli('S{'ll szá1az, kiesi ÜYeg-ekbe elrakva, ezc
kf't :iól lPzárjnk. 

'Nao·:-,,·ohli n1enny·iségPk11c~l a ki\onatokat beszárításhoz többnyire sziiup
SÜIÜ~égü~.'c pá1 ologtat,i11k he )'; t>kko1· lapos po1 ee1Jún- \agy zo1náncozott lapos 
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re<J-éliy.ek,~e.,_ a':.a:gy még eélsze1űbben vastag üveglemezekre öntJük és közön
seges homersekleten száradni hagyjuk, végül szárító-szekrénybe téve előbb 
annak alsó részében az alwcsonyabb hőfokon majd később a felső részbe]J.: 
.50°-kö1ül szárítjuk. A teljesen száraz kivona.fot a lemezről levakarva porít
.. iuk és jól záró edényben tartjuk el. 
. Száraz narkoti~us kivonatok. ltz erős hatású kivonatokat az orvosok 
.lgen gyakran i:endelrk porkeverékekbe s így ezek .száraz porkeverékben kész
l~tben tarf,!l·~d?,k (A Ph. Rung„ és ~ás gyógysze~I~őnyvek e célra egyenlő 
sulymenny1segu alkoholban oldott es lűO"··on szantott dextrint rendelnek a 
P~„ ·Germ„ y .. pedig 3 rész gondosan szárított édesgyökér-port porcellá~o
:zsarbap ,4 ,resz k!vonattal gőzfürdőn gondosan összedörzsöltet s a porkeveré
ket szar1to-szekrenyben .30:-35°-on szárítva poríttatja s átszitálás után a·nnvi 
r;záraz ~desgyökér-porral· keverteti, hogy az összsiúly 8 rész legy-en. ~ 

K1vonat„oldatok. iA_ német gyógys·zerkönyv a narkotikus kivonatok-at 
JJldatban is készletben tarttatja s ezek előállításához 1(). kivonatot !i víz 1 al
kohol és a glycerin elegyében kell oldani .. Ez oldatok többnyire ti~zták ~ind
~zon~ltal .használatkor fölrázandók, mert állás közben rétegeződnek 's néha 
uled~ket is tartalmazn.a~. ,Edényükön följegyezhetjiik, hogy hány cseppjük 
.ad k1 egy gramm mennyrseget. , 

Eltartás: !Az el~bb ismertetett módszerek szerint előállított extraktumok 
gondos· eltartassal valtozatlanul e]ál,lanak. A hí.g és sűrű kivonat.oknál arra 
kell ügye~n!ink, hogy azok ne száradjanak be, a szárazaknál hogy nedvessé
get ne,szrvJ?-!J-;ak;. magukba s össze ne tapadjanak. A híg és száraz kivonato 
kat, szele8S?iaJu u.vegpalackok?_an, parafadugóva1 ·elzárva tartjuk; a durván 
porrtott .szaraz kivonatokat konn:rebben tarthatJuk el változatlanul 1nint a 
finom po17á tör !.eket, mely utóbbiak könnyen összetapadnak„ MinthogJ~ a pa1a
fadugok ,igen konnyen oda,tapadnak 1az üyeg nyakára, cél.szeril -a dugókat egy· 
<lar~b szar~z per~amenpaprrba vagy stanrolba burkolva használnunk. Ug·yanez 
~~hol_ a _szar az k,rvonatok_at sohase öntsük .az üvegből, ihane1n kanállal szed
JUk kr. Űvegdugok hasznalat-a nem célszerű. 

lA sűrű ki~onatoka} jól záró porc,ellán-, vagy ag:yagedényekben ta1tjuk 
el. Az agyagedenynek olommentes mazzal (pl.. barna konyhasóglazur) kell 
bevonva lenni. Mi:iden ki':onat .száraz és nem túlmeleg helyen Íart~udó el.. 

~tr!'ct\l flu.ida. Flm~extrakh1mok. A folyékony kivonatok a wlük 
eg.yenlo su!yu drog oldhato anyaga} tartalmazzák. A Ph .. U. St. szerint pl. 
m~.~d~n, keni: f}ur_de~tr~ctum 1 ~ drognak felel meg„ A foJ~rékony kiYonatok 
eloallrtasa k1vete1 nelkul perkolalás utján történik. 

:i:: e,r k o 1 á lás., ,Perco1~tio. Az áztat.ásnak tökéletesebb n1ódja az ü. n 
per·ko}alas. A perKolalas a dr9gnak oly módon t·örténő kivonása, hogy a ki\'ú~: 
nando _anz.agot_ a!kal;nas, edenyben,, megfelelően előkészítve, a hatóalkat1P· 
~z.ek. le~et9!eg telJes e~ ';'.'al,tozatlan ::i11apothan való kivonásáTa, a kivonószt>I 
-UJahb es, UJabb n1e~ny1~egenek ~esszük ki, ol~t rnódon, hogy az oldható anya 
got mag~ba v_ett .. k~von~ folya~ekot a kiv~násra használt edény alján alkal-
1naz9tt krfoJyocsnvon 1111ndadd1g Iccsu1·gatJuk, míg az anyag telje~e11 ki 11p111 vonodott. ~ 

„ .. ~,e~·.kolálá~ cél:ia~~a Deér olyan kúposheng·e1 alakú, lefelé egvenletPsen 
~zukul?. uve~eden1'.'t a,J~nJ, _melynek alsó nyílásába dugót s ebbe egY rövjdebh 
uye.gcsovet illesz!unk es ,er;re a vékony csőre hosszabb kaucsukc&övet húzunk 
ra. ,A ~flucsukcsore ~~or1to~sapot teszünk, szabad végébe pedjg eg'y kétszer 
tle~e~~z?gben n1~~g,haJl1tott uv~gcsövet dugunk. i\_ kétszer rneghajlítOt.t ilyeg
cso rov1~ebb. szara.t„ egy oldaJai;i éka1akúlag berr1etszett és közepén átfúrt va-
1·afadu,g~b~ rllesztJuk, n:-eI3'.' utobb_iva) 3; kivon!-;ltot rnagába fogadó gyűjtőpa
lack1?t zarJuk ~1; ez u~o~brn~k sulyat rsn1ernnnk kell. ~!\. kivonandó drógot 
m~gapa fog.ado pe~·~olalo ~ edei:i~·be ,eg~:, nlegfelel~ „.n_agyságú n1~grővidí1ett 
n:o;; __ aku 101nb1ko~, bo11tunk .s. a krfolyo-csobe a dugo fo]e egy pan1atka g·:\-„apotot 
llJ omunk,, a c~~oalkotta perem_re pedig egy köralakú flanel-lapot hel\rpzünk. 

T Az, rgy f9lszerelt P,erkolatorT,al ,a perkolálás munkája a kővetke'z6. _:\_z 
eg) es c1meknel meg;~at.aroz9t~ p1e1 tekbc!!, porított drógot, a iiZÖ\ ei.tör111elé
kek,b?!:1 ~oglalt levego l~1szor~.t~~ara, az elo1rt fo1yadékkal eg·yenletesen átned
vesrtJuJr,. vagy. tenyereink k.ozo!t,, Yagy porvellantörővel dörzsölget.Ye. A„z út
n,edv~~1te~t •.. !1Y1,rk9s :QOrt a po~·~ta~hoz használtnál egy szán1111al ritkább szi-· 
tan dorz.sol.JU~{ !lt es ta.gp.sabb,„Jo)za,1·0 edénybe tesl"izük s ebben két óra hosszat 
d~zzdadnr }1agJ'.Jl~k„ Az 1gy ,~lokesz~tett nedvPs drógport n1ost t>gyenlctP:-<en s 
min en reszletnel n1egfelelo nyo1uassal a perkolátorba tiirnküdjük úo'v hoo·,.-. 
ab.ba1:1, a po1: n~gyo?,b lev<:;_gőüregektől nlt>ntes oszlopot alko~so1i„ }_:_ dr~'g fpl:Ó 
szrntJere szinten koralaku flanel-lapot helyezünk, s hogy a lapot a .j\i'ly:U-
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dék ne n1ozdítsa el, valamely alkalmas tárggyal nehezítjük meg, Most me.&r
töltjük a rövidnyakú lombikot a kivonófolyadékkal s újból a hengeres edény 
.szájára borítjuk. (tA. lűmbik nyakát -esak annyira rövidítjük meg, hogy ·nyí
lása néhány cm magasságban legyen a dróg szintje fölött.) A folyadék súlyá
nál fogva •kicsordul, de amennyiben- a dróg a szabad lefolyást lassítja,- a fels_ő 
tér csakhamar megtelik s a lombikból csak akkor fog újabb részlet k]hatoLni, 
ha a folyadék szintje alábbszállott és a lombik nyaka szabaddá lett. Ez mind
.addig automatice ismétlődik, míg a dróg teljesen átitatódott~ amikor is a fo-· 
lyadék alsó szintje köralakni síkban süHyedni kezd, (ezt a síkot a széleken egy 
keskeny gyűri\ jelzi, melyet a felső rétegekből kivont extraktívanyagok sö
tétre festenek s amint a folyadék szintje süllyed, a gyűrűből sötét sáv lesz 
Ss ha ez elérte a peremen nyugvó flanel-lapot, a perkolátorban levő_ anyag 
alsó részei n1ár teljesen .sötétre festődnek.) A flanelen át ekkor kibuggyan 
,az.első csepp, amikor is a perkolátor kifolyócsövét két napr.a (a tinkturákn·ál 
egy napra) elzárjuk. Ha a perkolátort azutá:n megnyitjuk, a lefele koncentrál
tabb, nagyobb faj-súlyú folyadékoszlop mozgásnak indul s ha ez kellő lassú-· 
sággal történik, vagyis a gyógyszerkönyvben percre előírt csepp-számot szi
gorrtí.an betartjuk, úgy a kivonó-folyadék hígab·b részeinek elég ideje lesz a 
visszam,aradt oldható anyagból újabb és újab·b részleteket fölvenni s miköz
ben lefele halad, helyét 1smét újabb folyadékrészeknek adja át, míg végre 
teljes lesz a dróg oldható anyagainak kivonása. 

-A föntebb leírt perkolátornál a lecsepegés sebességét azáltal szabá
lyozzuk, hogy a szedőüveget, a hosszú kauc-sukcső segítségével, mélyebbre 
vagy rnagasabbra állítjuk. 1000 gramm dróg kivonásakor percenként 12-16 
csel}p, 5ü-O gramn1 dróg kivonásakor 6-8 .csepp hulljon le percenként. Szapo
rább csepegés hígabb kivonatokat er-edményez. 

Nagyobb 3-4, eset1eg 10, vagy több kilogramm dróg kivonásánál a. per
kolátor dimenziója ~ drógmennyi1ségnek megfelelő legyen,. A perkolátort váz
latos,an, illetve sematikusan a n1agassággal és1 a metszet sugarával ábrázol-· 
hatjuk s ha ezen rnéretek n-szeresen növekednek, úgy a perkolátor ürtar
taln1a n 3-ra, az átmetszett síkja n 2-ra nővek1szik. Ha a perkolátor magasságát 
és a sugárt n1e.gkétszerezzük, úgy a perkolátor ü.rtartalma 23 = nyolcszorosra, 
iníg a metszet sík.ia s ezzel a kifolyási sebesség csak 21 = négyszeresre nö
vekszik. Ha a rnagasságot megháromszorozzuk, úgy az űrtartalom 33 = 
hu-szo-nhétszeresére, a kifolyási gyorsaság pedig· 3~ = csak kilencszeresére 
növekszik. 

Minél nagyobbra növekszik az űr-ta1·talom, annál kisebb lesz az arányos 
kifol:rási sebesség, Herzog (Perkolation oder Maceration zur Herstellung von 
Tinkturen: Beri0hte der Deutsch .. Pharm. Gese!lsehaft. 19-06. 889) 5 kilogramm 
<lrógot és 8-li5 csepp sebességet egys-égül véve, kiszámítja, hogy 2 kg-nál a 
sebesség 13-24 csepp, 8 k,g-nál 17-81 csepp, 1() kg-nál 37-70 csepp. Ha egy kg. 
dr óg·ot és percenként 12-16 cseppszámot veszünk egység·ül, úgy a Herzog ál
lal n1egadott képlet szerint: 

kifolyási .sebesség n k V űrtartalom 
szún1ítva, 10 kg. dróg perkolálásánál a percenkénti cseppszám .56-74 volna. 

Ez eln1éleii megállapításoknak. na.gy mennyiségeknél gyakorlati értéke 
nincs. A csepegés további gy-orsításánál a cseppek összefolynak s a kivonó
clás nem lesz se111 egyenletes, sem tökéletes. Ezért gyári munkálatokihoz eset
r·ől-esetre n1eg kell állapítanunk a szárazn1aradványt s szükség esetén az al
kaloida tartalmat is. 

Nagymennyiségű dróg kivonásánál az egyszerű áztatás, megfelelő ke-· 
,--e1getéssel, jobb eredményeket szolgáltat, mint a perkolálás Épen -ezért, to
vábbá azon okból, inert a vizes kivonatok hossz:ú időt igénylő perkolálása 
folyamán a híg kivonat könnyen megromlik: a Ph. Germ. V. és, a Ph. Brit 
1914. egyik-1násik drógnál az előbbi kiadásukban elrendelt perkolálási mód
'?~el't l}lellőzT e, ehelyett most újra az áztatás ut.ián történő előállítást ír
Jak elo„ 

Perkolációs kivonással készülnek a magyar gyógyszer könyv szerint az 
Extractun1 Ca.scal"ae, Chinae, ConduI"ango, Hydrastis, Kolae, Secalis cornuti 
fluidun1 E'. I„ a sűrübb állományú Extractum Cubebae és Filicis maris„ végül 
az Extractun1 Belladonnae F. I .. a Cascarae S. si0cum, Chinae Hyosciami F„ 
I, Nucis von1icae F, I. és az Ext1actum Rhei siccu.m, P-erkolálás __ utján készül 
.a Succus liquiritiae depuratus és számos tinktura is 

Re per k o 1 á lás (Repercolatio) A reperkolállis ismételt perkolálás 

_____________________ .\. ______________________ __ 
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a ~ivon~.tok lJlelegíté!'ének ,teljes ~izá1ásával a következő 1nó<lon. "A.z .előú t 
m~don fo]~prnzott drogot harom res~re osztju_k: 50(1 U; ~z..J, 325 (IL sz.) és 175 (III. s~.). reszre. Az I. S~;-ot a k1yono szerrel atnedves1tJuk s_ a rendes 111ódo11 
pe.rkola!Juk., A l""'!epego fol;:adekból ,175 r,észt külön fölfogunk és félretc
szunk . . :~~uta~ tovab.b pe~.kolt;tlunk? m1g meg 1500 ,gr. kivonatot nye1 ünk, nie]yet kulo'! erosebb es gyongebb reszletben fogunk föl. A II. sz. porrészletet B:. nyert k1von;it erősebb részév-el átnedvesítjük és perkolálunk; 325 részt kii
l~n fogunk fel ~s..félr~etessilik A kés§bb lec~epegő .6W résszel a III. sz. por
.re~zletet nedves1tJuk at s esetleg a font eml1tett hig krvonattaJ r1el'kolál juk. 
m1g :500 részt nyerünk. Azután keYerjük a háron1 kivonatot úgy J1ogY ']ooo fluidextraktumot nyerünk ' · 

„ „ Abstracta névvel az ~..\n1e1ikai Egyesült-Áilan1okban korábbi .időkh(>u <-1 
su1u, vagy .szárított extraktun1okat jelölték, készítési n1ódjuk egyéhkt•nt a szokasos volt. · 

Acetextracta-knak olyan ext1aktun1okai- neveznek, an1elJ eknél H kiYnni) alkoholos folyadékot híg ecetsav pótolja 
. ~!a!ysat,a névvel sajátos. dializáló„ m.ó~~ze11<;l, ,szesszel péppé züzott 

fr~ss nov~nyre~zeke.~ -i:onnak k1 s _oly erossegure kesz1tik, hogy 1 rész ké~zítn1eny 1 resz fr11Ss novenynek felelJen n1eg. 
E;xtracta solida jelzés1Sel cukorr.al és tejcuko11al vakuun1ban kiszárított 

oldhato extraktumokat neveznek,. Ezek oly arányban készülnek hoo·y f>''°'"t•nlő 
s~lY}Í, nyers drógnak, f~l~ljenek 1?-eg, Re:g.dszerint infusum-ok, d:Coct~ln1-ok kesz1tes-enek helyettes1tesere szolgalnak. Nalunk íl1asználatuk tiltva 1··an 

, . Fag~as~tJis '!t.ián készített extraktumok eddig kevés tért foglaltak eL 
CelJa e kesz1tesmo_!111a~ a friss p-övényrészekből kisajtolás áltHl kapott ued
Yet, ;nelyben a !e?.er:ie i.s o~dott aJlapotban va11, fag·yasztái;; utján bf'sü1iísí1('Jll 
s ezaltal, a feherJet oldhato. ~-ll·apotban n1egtartunL _-\_ nü\· ényncdYet PYégh{)J 
fagyar~ztokhan n;egfa'Eya~~\yak, gyo1san ap1ózzák, c><'lltl'ifug-álják; il:v Jnódon 
a~ els~ fagya~ztas~_al, ,o::-1a% ne~l\~~Si-ié~· elv~,nl!a~ó,_.is1nétPlt fagyasztásscll JJt'd1g n1eg 5-10%,-n.:\ 1, ug;iy hogy vegul szn upsu1 usegn f'Xt1·a kt un1 111arad yi .;sztl: 
~zonban a. feherJe az oldószc1 clvonásúval ekkor is olclhat-atla1111ú , a lik t~ 
igy a tulaJdonképeni cél eJ nen1 érhető. Egv ébkt~nt 11 költs€o·l'S IH'l'('lldt'zkedt~s is utját állja e készitésn1ó<l alkalmazásának ' ~ · ' -· 

, 
1Edényzet„ Ugy a kivonás, valan1i11t a bcpáJologtatás céJjá1 a szoJo·úló 

edenyzet porceJlán, kőedény vagy üvegből \aló legy·f'll, n1e1t fén1('dénvPktől 
a gyógysze.rtá1i labo1atoriu1nbau \-égrehajtható n1űveletek ine-Ilett az f'Xtrak~ 
tun1ok fémtő_l szennyezettek lP-Hznr-k. Ez alól csak egye.-; kivételek Yan11ak (Ex
tr,act. i;nalat1s fel'ri). N ag~„ohb n1enuyiségek kivonásá1 a f'aedé11yzet is hasz
nalhato. ,azonban különlege:-. icndeltetésseI külön-kül-ö11 az egvf's kiYonandó 
anyagokhoz. l1,é1netlényt bepárologtatás céljál'a csak YÖrösrezét 1iszta ónnal 
lemeze!v~, fényes ,fé1~1fe}ülett~l petlig akkor lehet !1a.sznáJ11i, nlikor nag..,...~ 
1nenny1:segeknek legr1tk1tott t-e1ben (vakuu1nba11) Ya1o bepárologtatár;á1 ól y;_111 
szó, de ekkor se-m sza·bad az extraktu111ot a ké:-;zülékben kihülni hag·,~ni.. h<-l-
nen1 azonnal n1egfelclő edényzetbe kell átiiríteni -' 

"~ kivonatok készítésére vonatkozólag a Ph I-Iung. III a kö\"-c•tkt'z()kpt rendeli: 
1 A kivonatokat n1indcnko1 a legjobb fajtá.iú dl'óg·ból készítsd 
2. Az áztatást 15-25° l1ő1nerséken végezd. 

„ , :3_. ,A híg, vizes kivonatokat hevítsd tilőször rövid ideig· \'ÍZÍÜ1dű11 811--·91)!1 
lH?Illersekre, azután szűTd n1eg s az ülepítés folya111án 1ncgtisztult f0Jy··1dékot 
parologta~cl be vízfü1dőn n1eg·határozott -sűrűségre. · ' 

lA h1g ;'>zesz.es kiyonatokat a. bepárologtatás Plőtt 11apí1oson szü1 d 111Pg. 
~o ,~· !t, ~1g, v1~es„ es „szesze.':l k1':?natokat 80:-90,0 , az ae,thc1·e~ kivonatokat 3a homerseken v_izfurdon ,~ le_het?leg J?Orcell;:ntalb~n ;- kevergetvt\ páio

]ogtas.d be .fi. beparo!ogl·atast mmtlii; a lngabb folyadekreszletekkcl kezd mpo· 
a A kivonatokat enyhe, 1egfe1Jebb 50° hő1nér~·éken szárítsd ki. "' 

„ 6. A :perc9latiov~l való kivonást _a zon1áncof.i fé1nből vagy üvegből ké
szult s egy1k vege. fcii: ~gyenl~tei;;en ;-;zükül~ s ,kifoJJ·ó csővel ellátott hr-Jlg-f'l'-

7 A,pe1colat10 celJp. a. droff hat9 ~Ikoto reszeinek lehetőleg telj0s é~ ·yú]
tozatJan allapotban va}-o k1vonasa leven, a követkPzőkl.Jen leírt szabályokat alaku perkolatorban vegezd · 
szigorúan tartsd meg: 
, , a) ~ .:neghatározott inél'tékbcn porított drógot e>gyenietesen nrdY0sítsd 
at kez ,kowtt vag;i: po.rce~lán-törőve_l,.dörzsölve az előírt folyadékkal. ,,\z itt
ndedvesbrtett port dorzsold at a IV. szr(an (esetleg III) s tedd jól záró tág·asabb e eny e„ 

;g 
__ j 
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b) A inegduzzadt po1t töltsd két ó1·a mulva oly módon a perkolator•ba, 
hogy a nedves por abban egyenletes és nagyobb levegő-üregektől mentes osz
lopot a:kosson„ önts a kivonó folyadékból ezután annyJt a perkolatorba, hogy 
a folJ.„adék az anya-gon teljesen áthatolva, azt még 2-3 centin1éternyi magas
"!oiá ,„ban fp,<lje. :niost zárd el az edény fel-ső és alsó nyílását. 

~ e) l{ét nap mulva nyisd ki -a perkolator kifolyó csö': ét és szabályozd a 
fol' a dék lecsepegését úgy, hogy a szedőhe 500- gramn1 dróg kivonásakor 6--8 
t•,;e.pp, lOüO gramm dróg kivonásakor pedig 12-16 csepp essék percenként. A 
Ll1ógot a kivonás végeig állandóan folyadék fedje. 

d) A folyékony kivonatok készítésekor a kezdetben lecsepegő folyadék
ból a dr-óg 85%-ának niegfelelő niennyiséget külön fogd fel, az ezután követ
kező hígabb folyadékrészleteket pedig párologtasd be vízfürdőn a minden 
egyes esetben meghatározott n1ennyiségre. Vég·ül oldd fel a .maradékot Jól 
z;áró edényben a kivonat első részletében oly módon, miként azt az egyes cik
kelyekben leírva találod. 

· e) A dróg kivonását csak akko1 szüntesd meg, ha a lecsepegő folyadék 
JO köhcenti1néternyi részletében a d1·óg hatóanyagát alkalmas módon már 
ne1n mutatha'!:od ki, ·vagy ha a lecsepegő fol:radékon a dróg jellemző tulajdon
ságát már nem észlelheted. 

8 A -száraz kivonat-tar-talon1 n1eghatá1ozását olyan Yékonyfalú, lapos 
fe11Pkií üvegedényben végezd, 1ne,lynek rnagassága 2„5, átmérője 5 centiméter 
és l'ákösz.örült :üveglappal zárható el (szárító .szelence)„ Mérj le a megvizsgá
landó kivonatból 2 gran1mot, a folyékony kivonatból 5 grammot ezen edénybe 
:-:; egyenletes rétegben kiterítve, szárítsd meg 100° hőmé1séken állandó súlyig. 

9. Az esetleges fén1_,szennyezés kimutatása vé~ett párologtass be 2 
gian1m kivonatot, a folyékony kivonatokból 5 ,grammot tágasabb porcellán
tégelyben szárazra; a inaradékot hamvaszd el óvatosan, ·azután oldd fel a 

-1- han1ut 5 köbcentiméter higított sósavb_an. A megszűrt oldat egyenlő térfogatú 
& kalium a·cetát-oldattal elegyítve, kénhyd1ogénes víztől ne változzék meg. 

' 

% 10, A dextrinnel szárított kivonatokból a i·endelt mennyiség kétszeresét 
-ff szolgáltasd ki.. Kivétel alá esnek az indiai kender- és a tengeri hagyma-ki,ro-1 nat, n1elyekből a rendelt mennyiségnek J1áromszorosát kell lemérned. 
-z lJ. A kivonatokat közepes :hőmérsékű és száraz helyen, jól zárt edény-f heu, világ·osságtól n1egóva tartsd. 
·B A Pharm.. Rung Ill. e rendelkezéseinek iészletezését a 77-78 .. oldala-
fü kon találjuk. 
1 1A gyakorlat részére fontosak a Ph. U. St.. 1916-nak a fluidextraktu· :1 n1ok1a vonatkozó következő rendelkezései: 'f tA fluidextraktumoknál a drógok kivonószereinek és készítésmódjának 
$ n1egfelelőleg a következő módszereket '::esszük igénybe: •j A ty p u s ú e 1 j ár á s. Ide azok a kivonatok ta1toznak, amelyeket 
-z alkohollal vagy alkohol és víz elegyével a rendes perkoláló módszerrel ké-l szítünk a következőkép: a n1egfelclőleg porított dróg l(J(JO g-ját az előírt ki-:j vonószer (Inenstruum) elegendő inennyiségével összedörzsölve egyenletese11 g átnedvesítjük és zárt edényben 6 óráig duzzasztjuk, azután hengeres perko-
~ látorba tömködve a 1nenstruun11nal a por beborításáig; átitatjuk„ Ha a folya-
~ <lék a perkolátorból csepegni kezd, annak kifolyócsövét negyvennyolc órára :~ elzárjuk s azután, a inenstruu1not iészletenként hozzáadogatva, a drógot tel-_j ;iesen kivonjuk . .._!\.. perkolátun1 első 8'50 kcm-jét - ha csak az előiratban más 
1 rendelkezés nincs - külön fogjuk föl. Az alkoholt eltávolítjuk s a marad-

· .. ·.·· ... ·i·.·.! Yányt 6H
0
-on aluli hőnél besűrűsítjük, majd a külön felfogott első részletben keverg;etéssel föloldjuk s végül a 1nenstruum elegendő n1ennyiségével 1000 

kc1n-re, vagy a hatóanyag beállításához elegendő térfogatra egészítjük ki. 
·1 B. ty p u s ú e 1 jár á .s. Ide azok a kivonatok tartomak, amelyek {I készítéséhez glycerint vagy savat és két menstruumot egymás után alkal-
-:o: n1azunk. Az I.. 1nestruu1n a glycerin és a -sav a dróg minőségéhez _képest meg-:'} állapított rneun;.:·ir;égét tartalmazza, a II. menst111um az alkohol é-s víz ele-
-:n g-yét a dróg teljes kivonására a következő módon: A kellőkép porított dróg 
:~ 1000 g-ját a rendelt I. mcnst1uun1 elegendő mennyiségével összedőrzsölve 
"~ egyenletesen átnedvesítjiik, zárt edén3rben 6 óráig duzzadni hagyjuk, azután 

.

::I·.•.· heng-e1es peikolátorba tömködve, az I. menstruum n1aradványával s ha e:z-nen1 eleg-endő, a II. 1nenstiuum hozzáöntögetett részleteivel egyenletesen át-
.~ itatjuk Ha a folyadék a perkolátorból csepegni kezd, annak kifolyócsövét 1.---- -4-8 órára elzá1juk s azután a ]I. menstruumot részletenként -hozzáadogatva„ 
'~ .. ,·.- a dróg·ot teljesen kivonjuk. A perkolát.u1n első 850· kc1n.-jét, hacsak az elő-
:l' i1atban n1ás rendelkezés nines, külön fogjuk föl Az alkoholt eltávolítjuk s-

„„„„„„„„„„„„„„ ... 1„„„„„„„„„„„„„„ 



- 82 -

a maradványt 00°-on aluli hőnél besűrűsítjük, a kül<ön felfogott első részlet
ben kevergetéssel feloldjuk s vég.ül a II. menstruum _elegendő mennyiségé
vel 1-000 kcm-re vagy a hatóanyag beállítá,sához elegendő térfogatra egé
szítjük ki. 

e. ty p u s ú e 1 járás. a frakcionált vagy részlegezett perkolálás 
(megfelel a Ph. Brit. repeikoláló módszerének). Különösen az illóanyagokat 
tartalmazó vagy a hővel szemben -érzékeny drógoknál ajánlatos, s az A. eljá-
1ással kombinálva nyel' alkalmazást a következőleg: a kellőkép porított dróg 
1000 g.-ját három részre osztjuk: 500 gr, 300 gr. és 200 .gr. részletre. Az első 
Tészletet (500 gr.) a rendelt menstruum elegendő mennyiségével összedör
zsölve egyenletesen átnedvesítjük és zárt edényben 6 óráig duzzasztjuk, 
azután hengeres pe1koláto1ba tömködve a menstruummal teljesen átitatjuk. 
Ha a folyadék a perkolátorból csepegni kezd, annak kifolyócsövét 4'8 órára 
áztatás végett elzárjuk s azután a menstruumot részletenként hozzáado
gatva, perkolálunk. A perkolátum első 2()0 kcrn.-ét külön fogjuk föl és a kivo
nást folytatva 1500 kcm., azután külön-külön 30-0o kcm. részleteket fogunk föl. 

A porított dróg második részletét (300 gr.), az előbbi műveletnél nyert 
perkolátum elegendő mennyiségével összedörzsölve átnedvesítjük és zárt 
edényben 6 óráig duzzasztjuk, a-zután hengeres perkolátorba tiömködve az 
előbbi műveletnél nyert perkolátumokkal - azokat az előállítás sorrendjé
kat az előállítás sorrendjében s ha ez nem eleg~ndő, az eredeti menstruumot 
egyenletesen átitatjuk és ha a folyadék a perkolátorból csepegni kezd, annak 
kifolyócsövét ·!8 órára elzárjuk, s azután 300, kcm. perkolátumot külön föl
fogva még 800 kcm. és folytatólagos részletekben 200. kcm-es részleteket fo
gunk föl. 

A dróg p01 harmadik részletét (2()0 gr.) az előbbi műveletnél nyert 
perkolátun1ok elegendő n1ennyiségével egyenletesen átnedvesítjük és elzárt 
edényben 6 ő1áig duzza-sztjuk; azután hengeres perkolátorba tömködve, mint 
előbb áztatjuk inenstrum gyanánt az előbbi műveletnél n)rert perkolátumo
kat az előállítás sorrendjében s ha ez nen1 elegendő az eredeti n1enstrumot 
alkalmazva, .500 kcn1 perkolátu1not fogunk föl s ezzel az előbbi műveleteknél 
külön felfogott első részleteket elegyítjük 1000. kcm.-re. 

Ha a C. typusu eljárással alkaloidatartalomra beállítandó fluid
extraktumot kell készítenünk, úgy a harmadik részletnek 420 kc1nt. fogunk 
föl 500 kc111. helyett :S az eredeti menst1uummal egészítjük ki a kivonatot a 
kívánt százalék alkaloida-tartalmúra. 

D„ ty p u s ú el j ár ás, Ide azok a fluidextraktu1nok tartoznak, amelyek 
forrázással vagy forróvízzel készülnek s_ alkoholt tartalmaznak a tömény 
folyadék konzerválására. A dróg por l()()(l; gr.-jához 5()0i!} kcm. forróvizet 
adunk, kever,getés közben zá1t edényben két óráig pálitjuk s azután en1ail-· 
lozott fémperkolátorban forróvíz részletekben való hozzáadásával a dróg 
teljes kivonódásáig perkoláljuk. A perkolátumot víz vagy gőzfürdőn bepáro
logtatjuk kellő térfogatra és ha kihűlt, hozzákeverjük az alkoholt 

tAz A., B. és C„ eljárá:;;;nál szigorúan figyelembe veendők az egyes elő
iratoknál rendelt mennyiségek s üg:v-elnünk kell arra, hogy a külön felfogott 
első részletnél percenként legfeljebb 10. csepp s azután 2-0 csepp csepegjen le 
percenként. 

Ez eljá1ásokat az egyes kivonatok előiratainál A .. typ., B. typ, C„ t.yp., 
D typ. rövidítéssel jelezzük. 

Az egy:;;;zerű perkolálásra vonatkozólag a gyógysze1kón) \ ek iendelke
:zései lényegileg iuegegyeznek a Ph Rung III általános szabályai\ al 

Extractum absinthii aquosum. 1 absinthii 
herba porát [IJ.] 8 forró vizzel 24 óráig áz
tatjuk, szűrjük és kisajtoljuk E műveletet 4 
forró vizzel megismételjük. Az összeöntött 
Jolyodékokat bepárologlatjuk 2 részre l rész 
alkohollal kevP.rve 48 órai állás után filtrál
juk, az alkoholt ledeszlilláljuk s bepárolog
tatjuk sűrű állományúra. Vizes oldala chloro
-formmal kirázva és beszáritva kénsavval 
ibolyaszin! ölt (Ph Rom. IV) 

Exlractum _absinthii spirituosum spissum. 
Durván porított ürömfű 200 grammját 200 
spirifus és 800 víz elegyével gyakori kever-

getés közben, szobahőmérsékleten, 24 óráig 
áztatjuk s a fo.Jyadék leöntése után kisajfol
juk. A maradványt 100 spiritus és 400 víz 
elegyével hasonló módon kezeljük A sajtolás 
után nyert folyadékokat összeöntve, gőzfürdön 
a fehérjék kiválásáig hevítjük. A folyadékot 
két napi ülepités után filtráljuk és bepárolog
latjuk sűrű kivonaltá 

A kivonat barna, vizben zavarosan oldó
dik és keserű izű (Ph Germ. V.) 

Az alkohol erőssége úgy van megválasztva, 
hogy az illóolaj és a keserüanyag lehetőleg 
kioldódjon, e!Ienben a drógban levő gyantá-
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hói csak kevés menjen oldatba ; a szesz 3-at s a maradványt szorozzuk 0 064-el.. A 10 
-!öménysége elegendő ahhoz is, hogy a fölös- kcm.„ben igy talált alkaloidamennyiségból 
leges nyálkaanyagok túlságos kivonódását is 10-zel szorozva nyerjük a 100 kcm -ben levő 
meggátolja. A fehérjék kiválasztására elegendő mennyiséget. 
az összeöntött híg kivonatok 10 percig Extractum aconiti tuberum (hydroalcoho-
80-850-ra való fölmelegítése. A bepárolog- licum) Akonif„gumó finom porának 100 
.tatás vége felé a kivonat gyanta kiválása részét 1 acidum tartaricum, 15 spiritus (90°/o} 
folytán szemessé válik. Ajánlatos ekkor a le· és 39 viz elegyével átnedvesítjük s 1 viz és 
párolt szeszböl annyit hozzáönleni. hogy ujra 2 spiritus elegyével perkoláljuk. Első részlet 
eg~ neművé alakuljon s aztán folytatni a be- 80 gr. Az utóbb nyert folyadékot bepárolog
párologtalást A szeszhozzáadás szükség ese- tatjuk 20 részre, hozzáadogatunk 100 spiritust 
tén, e;y-kétszer megismételhető. A hozadék és 48 órára félretesszük., leöntjük az üledékről 
mintegy 30°1

0.. A kivonat nedvességtartalm'a ez utóbbit 10 meleg vízzel keverjük, ez ol-
2011'0--nyi datol kicsapjuk 30 spiritus-szal s 24 óra 

Alk labdacsalakító anyag és gyomor- mulva lefiltráljuk. A kevert folyadékot váku-
erősí!ö amarum ; hatóanyaga az illóolaj és umban bepárologtatjuk s tejcukorral 0·5°/o 
-t1z absinlhin-keserűanyag alkaloidatartalmura állitjuk be„ (Ph„ Ital.) 

Ugyanigy készítendők az Absiníhii herba b) 4 r, durván porítoH akonit-gumót 8 r 
hatóanyagaival analog viselkedő anyagokat spiritus és 6 rész .víz elegyével szobahőmér
~artalmazó drógok kivonatai Ilyenek az.: sékleten 6 napig kevergetés közben áztatunk, 

Extractum Angelicae spirituosum spissum azután kisajtoljuk s a maradványt 4 rész 
arnicae florum spiritus és 3 rész víz elegyével '.3 napig ki-
arnicae radicis vonjuk. Az összeöntött folyadékelegyet két 
berberidis napi állás után filtráljuk és bepárologtatjuk 
bryoniae 1 sűrű kivonaltá Vizben zavarosan oldódik 
bursae pastoris Dos.: 0·03 g, pro die O' 1 g. (Ergzb. IV.) 
cascerae amargae Ext1oclun1 aconiti herbae recentis: 20 
eucalypti friss herba aconitit kőmozsárben 1 vizzel be-
guaran'3.e nedvesítünk, pépessé zúzzuk és kisajtoljuk 
hellebori radicis A sajtolási maradványt 3 vizzel hasonlókép 
jaborandi k~zeliük s a kevert folyadékokat 80°-ra hevít-
juglandis nucum jük, átszűrjük és bepárologtatjuk 2 részre. 
lappae Ekkor 2 spiritust (90°/u) adunk hozz~ s 4 órai 
myrtil!i állás után átszűrjük A maradványt 1 spiritus 
pichy- pichy dilutus-szal zár! edényben kissé nlelegítjük s 
vinteranae gyakran összerázzuk. A folyadékot ülepit-

Exh actum absinthii .subspissum lhydr-o- jük. leöntjük s Bz egvesített és filtrált foiya
alcoholicum). Durván poritott ürömfűvet felényi dékokat bepárologtatjuk sűrű kivonattá 
súh u spiritus di!utus-szal (60°10) átnedvesitve Extractum adonic1is fluidum Adonidis 
12 óra mulva perkolátunk s az alkohol le- vernalis h(rba 100 ré&Lének középfinom porát 
desztillálása után 60l·on bepáro!ogtaljuk lágy 3 rész spiritus_ és 7 ~·[,_ ele?yének 55 r~s~~
kivonatállományura. (Ph Ital) vel benedves1tve, zart edenyben 12 ora1g 

Exllactu111 aconiti fluidum. Akonifgumó állani hagyj1:1k s a per!{?letorba nyomkodva, 
porának (40) 1000 részéből 3 alkohol és 1 viz a szeszes v1zzel elbonl1uk s ~8 _ ora mu_ive 
ele1,F·éve! 8 C lypus eljárás szerint úgy ké-· 1 percb~n 30 csepp I_ecsepegt_~tesevel 85 res~t 
.. t~ · d - h k · k. t 0 50 -0 th l leperkolalunk ezt felretesszuk s a perkola
~21 en o,. _ogy a . esz 1 ~0 ?8 · ae er- lást a teljes kivonódásig folytatva, az utó-
ben oldodo acon1t-alkaloidat tartalmazzon k' ! 1 b .. N • 1 ... k l l - k' 
D 0 03 k (Ph U„ St) 1vona o esurusi JU s azza az e so 1vo~ 05

10 kcin. rJ~dextractumot porcellán csészé- natot ki~gészitjük 100_ ~é.~zr~. Vizzel tisztán 
ben \ izfürdőn 500-nál alacsonyabb hőmérsék- kever~do barna, keseru 1zu kivonat Dos 1 g, 
Jelen bepárolog!atjuk s a maradvány! 5 kcm pr\d)1,X} g (Ergkb 
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1 cm. vizz_~ 1_mo~va szure e - le te t félretesszük, a perkolálást a dróg teljes 
hez 2 kcm. ammon1at es ... 5 kcm aethert k. . d. .. f l t r k A második higabb 
adunk s választótölcsérben egy percig rázzuk. k~vono! asaig . ~}!a Jbu · · ologta!J'uk • h'g k' 
\ th Jd t h ·· b b ·i· k 1vona menny1sege epar 1 i
. z ae ere:- o a ot engeruveg e acsa JU vo tállomán ura s az első részletben föloldvu 
s a n1aradekot 15 mnJd 10 kcm aetherrel n~ k~. , · ···k JOOO k (N 
has l 'k · k' · k A ·· ·· 1 .. 11 th a kivonatot 1egesz1tJu cm „re. at on o ep 1razzu . z osszeon o ae eres F ) 
oldatokat bepárologtaljuk, a maradékot föl- orm . , . _ 
oldjuk 8 kcm„ tizednormáJ sósavban és 20 Ugyan1gy kesztthetok az: 
kcm vizben, az oldathoz hozzáadunk 3 csepp Extractum adonidis aestivalis spir spiss„ 
haematoxylin-oldatot s 50-ed szabályos KOH- apocy-ni cannabini rad 
oldattal titráljuk. Az elhasznált köbcentimé- astragali radicis 
terek számát elosztjuk 5-el, levonunk belőle aurantii corticis 
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Extractum belae fructuum 
bucco foliorum 

spir spiss pelyhekben kicsapja. Ezt újra kálilú:gban old
juk és leghelyesebben sósavval újra kicsap
juk, kimossuk, aetherben oldjuk és filtrálás 
után bepárologfatjuk. 

" 

caincae radicis 
capsici annui 
cascarae S!:!gradae 
catechu 
chelidonii 
chimaphilae umb 
coca e 
coffeae (non fosfae) 
colombo 
conii maculati 
croci 
fucus vesiculosi 
gelsemii rad. 
granati 
guajaci lii~i 
hamamelidis 
helenii rad. 
hellebori albi rad 
hellebori virid 
kava-kava 

rad 

levislici rad. 
fi!odendri cort 
lobeliae infl 
matico 
nicotianae 
oleae europ 
osmundaae regalis 
papaveris cap, 
paulliniae sorb 
phytolaccae 
pini lurionum 
pini maril. cort. 
pyrolae umb 
ratanhiae siccum 
rhamni pursh 
rhois aromat cort 
rulae 
sabadillae 
sabinae 
salviae 
sambuci n1gn cort 
sarsaparillae 
sa.ponariae 
senegae 
simarubae (Ph G V.) 
syzigii jambolani cort 

fruct 
lan~celi vuig. 
taxi baccafi sem. 
violae fricoloris herbae 

" 

" 

. Extraclum adonídfs vernaliS- spirituosum 
spissum Az exfractum adonidis fluidum be
sűrúsitése utján készítjük. 

ExtraclUril alcannae KÖzépfínoITTságu ai
kannagyökérport aefherrel, pefroleumaetherrel 
vagy esetleg benzinnel teljesen kivonunk s 
a kivonatot a kivonószer szagának eltűnéséig 
bepárologtatjuk E kivonatból a tiszta alkan
nint úgy állítjuk elő, hogy azt kevés 5°,'o„0 s 
kálilúgban oldjuk, filtráljuk s a nyert kék ol
datot, egy vörös színanyag eltávolítása végett 
aetherrel kirázzuk. A visszamaradó lúgos oL 
<latot szénsavval' kezeljük, mely ttz alkannint 

Extractum alelridis fluidum. Aletris f8ri
nosa gyökérförzséböl (60) 41 ·5°/o szesszel úgy 
készül mint az Exlractum adonidis (Nat 
Form} 

Extiacium ange[icae fluidum Angelika 
gyökérből (60) 3 térfogat spirifus (92'3" '1i és· 
2 térfogat víz elegyével úgy készül mint az 
Extractum adonidis. (Nat Form.) 

Extractum aloes. Aloe-por 100 grammját 
kis részlerekben kevergetve 1000 forró , ízbE. 
szórjuk.- 12 (24 Brit., 48 Germ ) óra muh a a 
folyadék tisztáj_át filtráljuk s vízfürdőn. porcel
Iáncsészében mézsűrűségűre párologtatjuk be 
Azután kiöntjük vékony rétegben s enyhe 
melegen (30-40°) szárítjuk és a száraz ki' O·· 
natot porrá (V) dörzsöljük (Ph Hung 111) 

Hasonló a többi gyógyszerkönyvek elő
irata A vízzel való kivonás cé-lja lehetőleg 
csak az aloin kioldása az aloegyanta mellő
zésével.. Kevesebb vízzel a tömény aloinoldat
ban a gyanta is kivonódik. Forró \·ízben az 
aloe majdnem leljesen ·oldódik, kihűléskor a 
gyanta legnagyobb része leválik A Ph. Austr 
Rom és Germ. az aloel 5 r. forl'Ó _,_ízben ol
datja s ez oldalot 5 r vízzel keverleli és 2 
nap mulva önfeti le mézállományű gyantáróL 

A kivonat mindig tarlalmaz aloegyanta
nyomokat s ezért tömény oldata sok \ízzel 
megzavarosodik Nedvességtartalma 5° 11 ha
mutartalma 1 ·6°;0 

Extractun1 aloes acido sulfurico cor 1 ecium 
40 extractum aloes-t 120 vízben oldunk. hozzá·· 
csepegtetünk 5 acidum sulfuricum concenlra
lum-ot és beszárífjuk 

Exlractum amaricans compositum Extrac·· 
tum cardui benedicli, centaurii minoris maru
bii, rhei és trifolii fibrini egyenlő súh részei! 
keverjük · 

Exlractum amarum. Extractum absinlhii 

1

1 gentianae és trifolii fibrini egyenlő súlYré
szeif keverjük 

Exiractum apii g1·aveolenlis fluidu1n. Vad
zellermagból (60) 2 térfogat spiritus (92 3) és 
1 térfogat vízzel úgy készül mint az Extrac-
tum adonidis (Nat Farm.) 

Extraclum apocyni fluidum Apoc\ num 
cannabinum 1000 gr porát (60) 100 gt~ ~erin, 
600 spiritus (92 .. 311 u), 300 víz ke\'erékének ~00 
részével áfnedvesítjük, _48 óra mulva perko
láljuk 600 spíritus (92.3°. o) és 400 \'ÍZ elegyé
vel Az első rész 900 kcm. Bepárologiat§si 
hő 50°. (Ph U. St) -

Exiracium a1 aliae racemosae fluidum 
Aralia racemosca gyökeréből készül mint az 
Extractum adonidis. (Nat. Form) 

Extractum aro~1alicum fluidum 100 gr 
pulvis __ aromalicusból a e typus eljárás sze
rint 1000 kcm kivonat készitendő Dos 
1 kcm (Ph U. St ) 
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Extraclum arnicue flui~um. Arnikavi_rá.g- re per k o 1 á lás útján teljesen kivonjuk„ 
hói úgy készül mint az Extractum adon1d1s 100 kcm.-e 0·75 g belladonna-alkaloidát far-
(Nat. form) .. . . talmaz. (Ph. Brit. 1914.) 

E.xtraclum aurantu fluidum 100 resz dur- b) 5 lérf. alkohol és l viz elegyével 800 
-ván porított narancshéjat elegendő spíritus kcm.„re perkolálva 0 45° o alkaloidatar!almúra 
dilulus-szal (45 r) benedvesítve 100 rész fluid- állitjuk be. [f yp. AJ Dos.' 0"05 kcm IPh. U. St) 
e xtractumol perkolálunk (Ergzb„ IV ) Exlractum belladonnae. F o rm. 1 n t. Nad-

0 ragulyalevél 500 porát (IV.) átnedvesítjük 250 
Extraclum aurantii corticis spissum ur- spiritus dilutus„szal, kivonjuk a perkolálás 

\cin porított narancshéj 2 részét 4 rész spiri- szabályai szerint spiritus dilulus-szal. A sze
tus és 6 rész víz elegyével 4 napig, a saito·· szes kivonatból a szeszt bepárologtatjuk, a 
Jási maradványt 2 rész spiritus és 3 rész víz visszamaradt folyadékot f1ltráljuk s bepáro
cleg~·ével szob~hőm~rs~klet~n ú_jra egy napig logtatjuk vízfürdőn szirupsűrűségűre, azután 
áztatjuk s az osszeontott h1g kivonatokat 24 b h 1 
0. ra mulva mes;:filtrálva besűrűsítjük. Vízben kiöntjük vékony réteg e s t·ny e me egen 

dk (E b IVJ száritjuk (Ph Hung stb) 
majdnem tisztán oldó i rgz · b) 1 belladonnae folia„t 5 spirilus dilutus-

Extraclum bardanae aquosum spissum. szal hat ntipig áztahrnk; az első kivonat le
Összemetélt bardanagyökér 1000 grammját öntése után a kivonást 3 spiritus dilutus-szal 
5000 forró vízzel leöntve 30~40G-on 6 óráig megismételjük.. Az egyesített folyadékot két 
palli!Juk és kisajtob~k A maradványt .. 3000 napi állás után filtráljuk, vízfürdőn az alko
forró \ 1zzel 3 óra1g UJra k1von1uk _A-:; _ossze- haltól mentesítjük, egyenlő súlyrész vízzel hi
onloll kt\ onatokat 2000 reszre besurus1t.1uk s gítjuk és 24 órai állás után megfiltrálva be
!,1hűlt s u!an a n;ara~ványhoz 1000 s~intust sűrűsítjük. Succus liquiriliae depuratus··szal 
{90'\i a.dunk hozz~ ~et nap. ml!!va pap_iroson 1 rs0 ·o hyoscyamintartalmúra állítjuk be. (C17 
átszűrjük és s_űru k1vo_nat~a ~arologtatJ~k. ~ tt23 o3 r mol. súly 289.19. Ph„ Germ. V.) A 
.:;pirilus a beparologfat':'-snal osszecsomosodo Ph Brit 1914 loi'O alkaloidatartalmat követel 
i-;~anták kiválását gátolJa meg A híg kivonatokat bepárologtatás előtt a 

L
1

g)anigy készilhetők az: nyálka stb. kiválásának !thetővé tételére cél-
Exlractum absinthii aquosum szerű kél napi állás után filtrálni s az alko-

aconiti fol hol elűzése ufán egyenlő térfogat vízzel ele-
arecae sem gyíteni. amikor is a chlorophyll ~s a gyanták 
arkmisiae leválnak 
betulac fol Ugyanígy készítendők az Extractum hyos-
bucco fol Lyami foliorum és Hyoscyami seminum 
buxi rad . Az alkaloidatartalom meghatározása a 
cardui benedicti (Ph Germ,) következőleg törlénik: 4 grti.mm kivonatot ol· 
cardui Mariae fal aquosum dunk 200 köbcentiméteres Erlenmayer-lombik-
cardui Mariae fruct ban enyhén melegítve 10 kcrn. vízben A ki-
carlinae rad hűlt folyadékhoz hozzáön1ünk 80 gr. aethert 
centaurii minoris és 4 kcm. 10°10 .. os ammonia„oldatol A lom-
chamaedryos bikot elzárjuk s 10 percig folytonosan és erő-
cichorei sen rázzuk, negyedóra mulva a megtisztult 
coronillae aetheres folyadékból leszűrünk 60 grammot 
conval1ariac jenai üvegből készült 200 kcm.„es dugós 
dulcamarae lombikba letakart 10 cm. átmérőjű szűrő-
enulae papiroson át. melynek csúcsába gyapolot he-
erodii ciculariat lyeztünk összekötjük a lombikot Liebig-hűtő-
fumariae vel s az aelheres folyadékot szárazra páro-
galangae logtatiuk. A maradékot föloldjuk két ízben 
gentianae 5-5 kcm. aetherben s mindannyiszor újra 
gratio!ae szárazra párologtatjuk. A kihűlt száraz ma-
juglandis fol radékra vizzel telített 30 kcm aethert, 10 kcm 
marrubii tizednormál sósavat öntünk s miután a ma-
papaveris cap radék föloldódott, a folyadékhozjódeosin olda-
pareirae tot csepegtetünk indikator gyanánt s még 90 
pu\satillae kcm. vizet adunk hozzá. Az elzárt lombikot 
qui\layae egy ízben fölrázzuk s öt perc mulva a folya-
rubiae tinct rad dékhoz részletekben, az elzárt lombikot mind-
sanguinariae annyiszor erősen fölrázva, hozzácsepegtet~nk 
sennae annyi tizednormál nátronlúgot, hogy a vizes 
scordii folyadék igen halvány rózsaszínt öltsön A 
trifolii lemért tizednormál sósav és a visszamérésre 
verbenae elhasznált tizednormál nátron_lúg kcm.··számai-

Extractum belladonnae radicis fluidum nak különbsége o·o289··cel n:ie?"szorozva ~ ~ g;. 
·1000 belladonnae radix porát 7 térf.. 90°/o-os kivonatban foglalt alkal~>Idak me:in~1s:get 
~!kohol és 1 térfogat lepárolt víz elegyével 1 eredményezi A 100 gr k1vona!ra k1szem1tott 
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alkaloidatartalmat fö]jegyezzük az állvány
edényre. Vízben zavarosan, higított szeszben 
csak részben oldódik. (Ph Hung Ili) 

Extraclum calumbae Extraclum colombo. 
Kolombogyökérpor (!V) 200 grammjából a 
d ex t r i n nélküli száraz kivonatot úgy ké·· 
sziljük„ mint az Extractum colocynlhidis-t 
[Ph. Hung. III.] Sárgásbarna szinü. Higitott 
szeszben könnyen és maradék nélkül oldódik 

Extractum belladonnae cum dexlrino ex
siccatum Ex!ractum belladonnae 50 gr.-ját 
föloldjuk 100 spiritus dilutus-ban, az olda!ot 
kevergetve szirupsűrűségűre párologtatjuk 
10_0° hőmérséken száríiott annyi dextrin-por
ral. hogy a lemért kivonat nedvesség- és al
kaloidatartalrnát számításba véve, a kész, 
száraz dexlrines kivor,at 100 súlyrészében az 
alkaloidákból 1 súlyré~zt tartalmazzon. A ke:.. 
veréket vékony rétegben kiöntjük és enyhe 
melegen szárítva óvatosan porrádörzsöljük 

Alk.: Az extractum belladonnae hatása 
az alropinéval analog Nem tulságos nagy 
adagokban a központi idegrendszer löbb ré·· 
szére s főleg a nagyagy és a nyúltagy egyes 
pontjaira, így a lélekzési központra hat és 
ezért a modium ellenszeréül is jóhatású. A 
belek mozgását (főleg öreg nőknél) fokozza 
s asztmánál is hatásos fájdalomcsillapító 
hatása is elég jelentékeny A nyálka- és izzad
ságmirig~ ·ek kiválasztó működését csökkenti 
Főleg végbél kúpokba ritkábban kenőcsökbe 
rendelik 

Exhnctum boldo fluidum. Peumus boldus 
levélporából (60) 3 térfogat szesz (92 '3°, o) és 
1 térfogat vizzel úgy készül. mint az Ex!rac
tum adonidis. (Nat Farm és Ergzb. IV) 

Extractum bucco (buchu) foliorum fluidum 
Buccolevél 1000 porából (40) 92 3°, o-os alko
hollal perkoláljuk (Typ A) Dos 2 kcm 
(Ph U SI.) 

Az Ergzb. lV 7 szesz és 3 viz elegyével 
perkoláltatja 

Extr-actum bucco [buchu] fluidum composi
tum 625 bucco folia 125 juniperi fructus, 125 
uvae ursi folia (40), 2 szesz (92'311.-'o) és l vizzel 
mint az Extractum adonidis (Nat Farm) 

Extractum bursae pastoris fluidum. 100 
herba középfinom porából 3 spiritus (9011, o) 
és 7 viz elegyének elegendő mennyiségével 
100 lluidextractumot perkolálunk (Ergzb IV) 

A Ph. Rom !0° ·o„os alkohollal perkolál
tafja. 

Exlractum cannabis indicae fluidum .. Can
nabis indicae herba 1000 gr porából (30) spi
ritus„szal (92·3u o) 1000 kcm„·re perko!áljuk_ 
(fyp A) Dos., 2 kcm. [Ph U S!] 

Extraclum cannabis ir.dicae siccu111 Can 
nabis indica 200 gr. porából (III) spiritus 
concentratus··szal kivonatot készilünk oh mó
don, mint az Extractum colocyn!hidi>:„t s a 
sűrű kivonathoz lQQll„on megszárított ann\'i 
dextrin--port adunk, hogy a kész ki\'onatba"n 
kétszer annyi dextrin legyen, mint száraz ki
vonat Vékony rétegben kiteregetve megszá
ritjuk és porrá (IV.) dörzsöljük. Zöldesbarna 
szinü, átható szagú, durva por Dos 0·05 
dex•innel 0 15 gr [Ph Hung 111 J 

Exi1aclu1n cannabis indicae spis.sun1 In
diai kender durva porát 90°·(i..os alkohollal 
perko1álás Ulján kivonjuk s a ki„;oÍlalo! 
bepárol~gt,!ltjuk sűrű ál!ományúra. Adagjf!. 
0016-00o gr. [Ph Brit. Helv és Rom] 

b) Durván_ porított 1 rész indiai kenderl 
5 szesszel (90° ·(\} 6 napig, majd kisajtolás u·· 
tán 5 szesszel 3 napig szobahőmérsékleten 
áztatva kivonunk s az összeöntött kivonato
kat ülepilés után filtrálva besürűsifjük. A 
zöld folyadék vizben oldhatatlan, szeszben 
oldódik Dos 0 1 gr, pro die 0 4 gr [Ergzh IV J 

Extraclum campechianae ligni. Lignun1 
campechianum reszelékének 1000 részét erö
sen kiszáritva porrá törjük 24 órán át 1000 
vizzel áztatjuk, 2-3 órán át gözfürdőn he
vitjük és kisajtoljuk. A kisajtolt lepénvt újra 
kivonjuk 3000 vizzel, 2 óráig hevitjük ·és ki-· 
sajtoljuk. A két folyakékot egyesih·e ülepit
iük, a fisztáját bepárologtatjuk 250 részrE. 
hozzáadunk 125 spiritus.t s beszáriljuk. {Diel J 

Extracfum calami aromatici Exlr-aclum 
acori. Kálmos-gyökér porából (III.) perkolá
lás útján diluált szesszel készül. (Ph Austr 
VIII.) 

b} Durván porito!t kálmosgyökér 2 részét 
4 szesz és 6 viz elegyével 4 napig, 2 szesz 
és 3 vizzel 24 óráig áztatva kivonunk, az 
összeöntött folyadékot 80°-ra rnelegitjük s két 
napi állás után filfrálva besürűsífjük. Vizben 
zavarosan oldódik (Ph„ Gerrn \1.) Hozadék 
15-20°/o. Készifésénél vegyük figyelembe az 
Extractum absinthiinél elmondottakat 

Extracfum capilli veneris fluidum 100 
capilli veneris herba··t előbb 1000 vizzel. majd 
kisajtolás után újra 500 vizzel l óráig főzünk 
s a folyadékrészleteket keverve bepáro!ocrtal· 
juk '70 részre s kihűlés után hozzáadunk 5 
spiri!us auranlii flcirum·of és 25 spiritus-t 
(90° 

1

0) végül papiroson álszürjük [Ph Belg] 

Alk._ A kálmosgyökérkivonal az u. n. aro
más keserüanyagokhoz tartozik, amelyeket 
gyomormüködési zavaroknál alkalmaznak 
Egymagában ritkán rendelik 

Extractum calendulae fluidum„ Kalendula 
virágporából (40) 2 spiritus (92"3°/o) és 1 viz 
elegyével úgy készül mint az Exlractum ado
nidis [Nat Form ] 

Extractum capsici fluidum. 1000 capsici 
fructus-t benedvesitünk elegendő .300-350 spi
rilus··Szal (90°,'u) s ugyane kivonószerrel ki„ 
vonódásig perkoláljuk. A nyert folvadékot 
bepárologtatjuk 500 részre, úgy hogy -1 fluid
extractum 2 rész drógnak felel meg. [Emplas
trum capsici és Gossypium capsici„hez Ge-
rard.] 

Extractum cardui benedicti. Úgy készilen
dő, mint az Extractum bardanae Ned\:·esség-· 
tartalm_a 20-25°/o, hamutarlalma 20°/o, ebben 
9-10°/o kalium carbonicum Hozadék 20-30''-'u 
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Extractum cascarae sagradae fluidum 
f'luidextractum rhamni purshianae. 500 gr. 
cascerae sagradae cortE·x t [\i.]. 50 líquiri!iae 
radix-·ol, 25 magnesium oxydatum„ot szitálva 
összekeverünk s átnedvesítjük 150 spiritus 
concentratus és 150 vízből készített folya·· 
dékkel s azután a perkolálás szabályai sze· 
rint kivonjuk ugyanilyen összetételű folya
dékkal. A lecsepegő folyadék 425 grammos 
részletét külön fo~juk föl az utána követ~ 
kező hígabb kivonatot pedig bepárologtat
juk 50 grömmra„ A kihűlt maradékot föl
oldjuk 25 linctura aurantii pro sirupo-ban 
es a hivonal első 425 grammnyi részletében 
Az ülepifés foh tán megfisztult kivona1ot le·· 
takart tölcsérben papiroson megszűrjűk. Fs : 
ro46-l"054: sz m.: L5°,o 211 0.os vizes ol
deta egyenlő térfogát aetherrel kirázva az 
aetheres 0 1dat 5° O-os ammoniaoldattal cse
resznyevörös szint ölt„ [Ph. Hung. III.] 

b) l! 00 gr sagradagyökérport lepérolt víz
zel perko!álunk s 700 kcm.-re bepérologtalva 
250 kcm. 90° o-os alkohol és 150 viz elegyé
\ el kiegészitjük 1000 kcm -re Dos 2-~ kcm 
[Ph. Brit] 

e) A Pharm. Auslr. VIII.. Germ. V He!v 
!\' és Hal. -15 !Erfogal alk0hollal s édes· 
gyökérpor nélkül készíttetik. Fs l 05-1'07; 
,;z m 2011 

tl, hamutart l "2° u 
d) l OOO gr. sagradakéregport ( 41) vizes 

perkolátumál b~ páro!ogtafjuk 750 kcm.~re s 
ha kihűlt, hozzáadunk 250 kcm alkoholt. 
(Typ D) Dos. ' 1 kcm (Ph .. U. St) 

Exlractum cascarae sagradae siccum 
Exlractum rhan1ni purshianae. Cascara sag
radakéreg 200 gr. porát (V.) 50 spiritus dilu
lus (70°'u) és 50 lepárolt vízzel készült folya
dékkal á1nedvesíljűk s a perkolálás szabályai 
szerint kivonjuk ug~anilyen összetételű folya
dékkal. Az ülepitett és papiroson megszúrt 
kivonatot vizfürd5n bepárologtatjuk méz-sűrű
sCgűre, kiőntjük 'ékony rétegben és kiszárit
juk enyhe melegen . . !::... száraz kivonatot porrá 
dörzsöljük [Ph. Hung 111] 

10 s. r \-izben zavarosan oldódik s az 
oldat 10 s. r. higitott szesszel megtisztul. 

A Ph Brit. a perkolá!ásnál a szeszt mellő
Li Dos. 12-50 cg. [Ph Brit] 

b) Dur\-án porított cascarae sagradae cor
!ex 14 részét 15 a!kohol és 25 viz elegyével 
6 napig áztat j u k és sajtolás után 9 alko
hol és 21 viz elegyével űjra 3 nr-ipig kezeljük 
.i\ két kivonatot összeöntve 2 napi állás után 
filtráljuk és szárazra párologtaljuk be Vizben 
zavarosan oldódik. (Ergzb. IV.) 

e) Cascara sagrada 900 porát (20) 4000 
lorró vizzel 3 óráig áztatva 5000 rt· perkolál
juk s beszáritás ulán keverjük 25 Mg 0-dal 
és elegendő IOori„on szárilotl keménvitővel ki
egészitjük 300·ra Dos 0·25 gr [Ph- U. St] 

80 első részletben a 20- ra bepárolegtalott 
második perkolatumot föloldjuk, (Ergzb IV] 

A kaszkarakéreg keserűanyagának: egy 
sekuridaer glykozidának lugositása (Mg 0„ 
Ca 0, Zn 0, K2 C 03 stb.··vel) annak szabad oxy
methylanthrachinon-tartalmát jelentékenyen 
csökkenti, a lekötött oxymethylanthrachinon
mennyiséget növeli, úgy hogy a vegyületek 
összmer,nyisége T schirch és Pool szerint alig 
tér el a keserű kivonat hatásos anyagaitól. 

Extractum cascarillae aquosum spissum 
1 cascarillae cortex porát 5 forró vizzel le
öntve kevergetés közben 24 óráig állni hagy
juk és kisajtoljuk. A maradványt 3 forró viz
zel 24 óráig újra kivonjuk és sajtolás után 
az összeöntött két kivonat elegyét bepárolog
tafjuk 2 részre azután néhány ·napig hűvös 
helyen állni hagyjuk filtráljuk és bepárolog
tafjuk sűrű kivonatlá. Szine sötétbarna, viz
ben zavarosan oiclódik, íze fűszeres keserű. 
(Ph. Germ. V ) 

Hozadék: 13-16° •); nedvtart : 19-33°10; 
harnutart.: 14-35°,·o 

Alk. Mini a cascarillae cor!ex, kaskarillin
keserűanyag-, illóolaj- és gallussavtartalmá
nál fogva u n. stomachicum étvágygerjesztőüL. 

Ugyanígy készülnek az: 
Extractum angosturae aquosum 

arnicae fi 
bislortae 
catechu 
eucalypti fl 
geoffrae cort 
hippocast cort 
matico 
pimpinellae 
pini sylv. cort 
quercus corl 
rutae 
sabinae 
salicis cort 
saponariae 
ssrsaparillae 

spissum 

, tormen!i!lae , ., 
Tis7tábban oldód0, e g, enletesebb kivona

tokat nyerhetünk az Extr. · bardanae cim alatt 
leirt eljárással 

Exlraclum cascarillae spiriluosum siccurn. 
Cascanlla·kéreg 500 gr. porát 3000 spiritus 
dilulus-szal három napig pállítjuk és kisajtol
juk s a m"aradványra újból 2000 spiri!us di
lutus-t öntve ismételt 24 órai pállítás után ki
sajtoljuk A kivonatot beszáritjuk (Ph. Hung„ I.) 

A Ph Rom, 45° u-os alkohol 4 és ujból 4 
részével áztatás ufján készilteti. 

Ugyanily módon kés-zílhetők az: 
Extractum angosturae„ spiriluosum 

pimpinellae , 
scillae 

„ valerianae „ 
Exhacfun1 cascarae sagradcie examara- 1 Extraclum caslaneae fluidum. Durván po-

lum Középfinomra poritotl amerikai kaszkara- .
1 

ritott castaneae folia 100 részét 3 szesz és 7 
kéreg 100 részét keverjük 5 rész magnesia viz elegyével átnedvesítve -100· részre perko
usta-val s 50° o-os szesz 65 részével átned„

1
· láljuk Vizzel majdnem lisztán elegyedik .. 

Yesitve két napi áz!afás után perko!áljuk és , (Ergzb IV.) 
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Extracium caulophylli fluidum. 3 térfogat 
$piritus (92"3°,o) és 1 térfogat vizzei úgy ké
szül. mint az Extractum adonidis. (Nat Farm) 

Extractum centaurii spissum. Középfinom
ra vagdalt ezerjófű 1 részét 5 forró vizzel le
öntve hat órán át 30-40°-on állni hagyjuk, 
kisajtoljuk s 5 forró vizzel három órán át újra 
kivonjuk s a két kivonat elegyét 2 részre be
párologtatva 1 szesszel keverjük és két napi 
állás után filtrálva besűrűsítjük Vízben za
varosan oldódik (A Ph. Austr. VIII nyomán 
Ergzb IV.) 

Extractum ceratoniae. Extraclum .siliqua
rum dulcium. 1 szent János··kenyeret 3 forró 
vízzel leöntve 24 órai állás után megpuhulá-· 
sig főzünk, kisajtoiunk a folyadékot ülepít
jük és bepárologlatjuk sűrű kivonattá, 

Extractum ce11taurii minoris aquosum 
500 centaurii florida herba-! 3000 meleg vizzel 
gyakori felkavarás mellett 2 óráig állni ha
gyunk. azután kisajtoljuk. A maradványt e 
műveletnek újra aláveijük 1000 meleg vízzel 
s a két folyadékot összeöntve megtisztulás 
után bepárologtatjuk sűrű kivonattá (Ph 
Hung III) 

b) 10 rész fötaprifotl centaurii herba-t két 
ízben egymás után előbb 50. majd kisajtolás 
után 20 forró vizzel leöntünk s 6-6 óra 
hosszat kivonunk A kisajtolt folyadékokat 
összeöntve megszűrjük, bepárologtatjuk 20 
részre. kihűlés után kozzákeverünk 10 spiri
~us-t ~86(!'~). a keveréket 24 óráig állni hagy
JUk, filtraiJuk s a szüredékel bepárolog!atjuk 
suru kivonattá (Ph Austr Vili ) 

Extractum chamon1illae spissum. 2 szék
fűvirágot 4 szesszel és 6 vizzel szobahömér
sékleten négy napig áztatunk s kisajtolás u
tán 2 szesz 3 vizzel újra kivonva, az össze
öntött kivonatokat ülepilt's után fi!tráljuk és 
besűrűs"tjük. A zöldesbarna kivonat vízben 
zavarosan oldódik (Ergzb IV.) 

Extractum chelídonii spissun1 Virágzáskor 
gyűjtött friss fecskefű 20 részét 1 vizzel össze~ 
zúzva kísajtoljuk, 3 \ízzel újra kivonjuk s az 
összeöntölt levet E0°-·rtt melegité<> után 2 részre 
bepárologta!va 2 higított szesszel elegyítjük 
s palackban 24 óráig rázogatás mellett állni 
hagyjuk, végül megszűrjük. A maradvánvt 
híg szesszel melegitve kirázzuk s az összé
öntölt kivonatokat ülepilés ulán filtráljuk és 
besűrűsí!jük Vizben zavarosan oldódik Dos 
2 g.; pro die 6 g (Ergzb IV) 

Ugyanígy készülnek friss növényekből az -
Extractun1 apíi (pelrosellni) 

asparagi 
belladonnae 
calendulae 
chelidonii, 
cochleeriae, 
colchici bulbi, 
conii macu:lati 
convallariae 
digitalis, 
gratiolae, 
hyosciami 

Extractum lactucae virosae 
pulsatillae, 
plantaginis. 
scopoliae carn 
stramonii, 
taxi baccati, 
toxicodendri rhois 

Exlractum chimaphilae fluidum. Chima
phila umbellata 1000 porát (30) 400 kcm spi
rilus-szal (41 "5°, o) benedvesitve perkoláljuk 
Első részlet 800 kcm, eljárás. mint az Ex
tractum Colombo-nál (Ph U St) 

Exlractum chinae fluidum 500 chinae 
succirubrae cortex-et (V ), 1500 víz, 40 acidum 
hydrochloricum dilutum és 50 glycerin„ből ké·· 
szült folyadékban gyakran felkeverve eg~ 
napig áztatunk azután a keveréket perkolá
torba öntjük s a perkolálás szabályai szerint 
lepárolt vízzel kivonjuk. A híg kivonatot be
párologtatjuk vízfürdőn porce!lánedényben 
450 grammra s a kihűlt folyadékhoz 50 g1 
spiritus concenlratus·t keverünk. Fs : l '130-
1'160. 1 kcm.-e 9 kcm. vízben tökéletesen ol
dódik. az oldat később megzavarosodik, de 
egy·két csepp híg sósavtól újra megtisztul 
Ez oldat l kcm. kaliumacetatoldaltal elegyítve 
hússzinű, pelyhes csapadékot ad. 

411
, o chinaa!kaloidát !artalmazzon: 4 g-ját 

kétszáz kcm.-es Erlenmeyer-lombikban 10 kcm. 
vízzel 20 g. chloroformmal. 60 g aelherre! 
és 5 kcm. ö!ször-normál nátronlúggal 15 per· 
cig rázogA.tva. félóra mulva a megtisztult ae
theres folyadékból 60 g.-ot letakart tölcsérben 
10 cm átmérőjű szűrőpapiroson átszűrünk eg\ 
másik lombikba s szárazra párologlatjuk 
majd 5 kcm aethert öntve hozzá újból be
száriljuk. A kihűlt halványsárg1:1 kristályos 
maradékot 30 kcm. alkoholban oldva egy-két 
csepp lakmoidoldat hozzáadása után lized
normál sósavv~l filtráljuk Barnavörös szin 
elérésére 3 9 kcm sósav fogyjon el (Ph 
Hung lll) 

A Ph. Rom a glycerin és hig sósavból 
közel kétszer annyi menn)iségel \.élet mint 
a Ph Hung és Germ. 

b) 1000 chinakéregport 31 kcm híg só
savval és 125 kcm„ g]ycerinnel elegyített 5000 
v izzel ~8 óráig állni hagyunk alkaloidamen
lessé perko!álunk s 85°-on bepárologta.ljuk 
1000 kcm.-rt·. 5·9 chinaalkaloidát tt1rltilmaz:zon 
Dos. o·.3-1 ·o kcm (Extrat.!um cinchonae li·· 
quidum Ph. Brit) 

e) 100 chinakérget 10 higítolt sósa\"" tU 
glycerin és 30 viz elegyével á!nedvesitve, zárt 
edényben 12 óráig állni hagyunk s azután 
szitán átdörzsölve perkolatorba tömködiük s 
5 híg sósav és 100 víz elegyével itatjuk át 
48 óra mulva Jeperkolálunk 70 részt és félre
tesszük A perkolálé.st addig folytatjuk. mig 
nátronluggal zavarodást kapunk Az utókivo
natot bepárologlaljuk 18 részre, fö!oldjuk az 
első perkolatumban s 10 spiritus és 100 viz 
elegyével kiegészitjük 100 részre és filtráljuk. 
{A Ph. Aust. és Helv. elöiratainak célszerű 
módositásaivel Ph. Germ V) A Ph U St 

\r-
,4 
'J ,, 
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8 perkolálást 4 alkohol és 1 viz elegyével állapitjuk meg, mint az Extractum chinae 
végezteti s legalább 4, legfeljebb 5°10 china- fluidumét 
alkaloidát követel Dos 1 kcm Exfractum cimicifugae fluidum. Cimici-

_.\z a) és e) előirat szerint nyert kivonat közel fuga racemosa gyökértörzsének 100 részét 
áll az Extractum chinae Nanning-hoz, sőt több 35 higítolt szesszel áfnedvesítve ugyane ki
-chinaalkaloidát tartalmaz még pedig mini- vonószerrel perkoláljuk 100 részre. A barna. 
málisan 3'5°,o .. ot chininre é-, cinchoninra szá- fűszeres szagú és csípős, gyantás ízű kivonat 
mi!va. (Állagos molekulasúly 309.) vízzel zavaros, sárgásfehér folyadékot ad 

A készítésre vonatkozólag figyelembe ve·· (Ergzb. lV.) 
helők a többi chinakészitrnényeknél elmon·· A Ph. U. St. az átnedvesitésre elegendő 
dottak is szeszt (92 3°.' o) rendel s ugyane kivonószerrel 

Exiiaclum chinae fluidum cum kalio jo- 850 első részletet perkoláltat (Typ„ A.) Dos 
dato Extrait fluide de quinquina iodurée: 1 kcm 
3 kalium jodatum, 25 exlr. chinae fluidum, Extractum cimicifugae siccum 100 fluid
.7 ex!r. auranlii cort. fluidum. 50 extr. nucum extraktumot 70°-on szárazra párologtatunk s 
juglandis, 15·7 spiritus (30° ti) és 0·3 anethol a kivonatot porítjuk s keményitővel 25 gr szá
(Ph. Belg.) raz kivonatot nyerünk Dos 0·25 gr (Ph. 

Exllaclurn chinae aquosum} {frigide 'pa·· U St.) 
1 utum Vörös kinakéregpor (IV) 100 részét Extractum cocae fluidum. 100 kokalevél
\. ízzel á!nedvesitünk s perkolátorban 48 órá·· port 7 szesz és 3 víz elegyének 45 részével 
ig elegendő vízzel áztatva 1000-·re perkolá!juk benedvesítve 100 részre perkolálunk. A zöl· 
is vizfürdőn beszáríljuk. Alkaloidatartalma desbarna, teaszagú és fanyar ízű kivonat leg
legalább 7'511 n legven (Ph Austr. \'III.) alább 0·5o o cocaint (CI7 H21 Ü4 N. mol súly 

303'18) tarlalmazrnn. (Ergzb. !V) 
b) \''örös kinakéreg 1 részét 10 rész vízzel. A Ph„ !{elv. és Rom. 70010 alkohollal per-

~1.obahőmérséklelen. kevergetés közben 48 koláltatja s 0·50_ 0 alkaloidatartalmat követel. 
óráig kivonjuk s kisajtoljuk A maradványi Extracfum coffeae tostae fluidum„ 1000 
10 rÉsZ vízzel 48 óráig hasonlókép kezeljük. pörkölt kávét (20) benedvesitünk 250 spiritus 
dZ Eg\ esite!l fohadékokal bepárologtatjuk 2 f · 685 65 1 
részre kihűlés és űlepilés után filtráljuk s (92 3 i o), víz és g ycerin elegyével s 
beijlirüsítjük híg ki vonallá Szine vöröses- perkolatorba tömködve hozzáadjuk e folyadék 
banu-i., , ízben zavarosan oldódik íze fanyar többi részét. majd 24 óra mulva 1 spiritus és 3 
t's keserű. Legalább 5·1so 0 alkaloidát !arta!· víz elegyével perkoláljuk Első részlet 850 

kcm. (Nat. Farm.) 
mazzon [Ph. Germ V és Rom. IV] Extracfum coffeae viridis fluidum pörkö· 

Készítésénél fém- s főleg vasedény[ ne letlen kávéból úgy készül. mint az előbbi 
ht:int·m porcellánedényt használjunk Ha fi!- Extractum colchici fluidum. Petro!eum
l!·Ei!és után a kivonat bepárologtat8s közben benzinnel zsirtalanitott kikiricsmagot, 2 alkohol 
n1egzavarosodik, kevés alkohol hozzáarlásável és 1 viz elegyével perkolálunk {Typ, A.) és 
derlthetjük Vízben zavarosan oldódik, mert 0·401, colchicintartaln1úra állitjuk be. Dos o·s 
h kinflcsersav a le\egön kinavörössé oxidá- kcm. (Ph. U. St..) 
lódlk \fagy alkaloida tartalmú drógoknál a Exti actum colchici seminum spissum 2 
ki\ onatból az alkaloidák egy része néha kris- colchici semen-t 15 spiritus dilutus··szal 6 na
tci!yosan kiválik. Ha a kivonatot nem eléggé pig áztatunk s a sajtolási maradványt spiritus 
sűrüsitjük be könn~en megpenészedik. Ho-· 1 
LcJd<'-k 12-15" 11 .A.lk ·mint fl chininum h)-dro- t9011 o) és viz egyen Ö súlyrészeinek elegyével 

hl . . h. 1 , hasonlóan kezeljük. Az egyesitett kivonatokat 
, on<;urn cs tt e inuf: cor ex bepáro\ogtatjuk sűrű kivonatlá Igen kes@rű 

Exhuclun1 ( hinae sicc.um spil ituosum ízű, Yizben zavarosan oldódik Dos. 0·05 és 
\ iJrös ldnekéregpor ('v) 500 gr.-ját átnedvesit- 0·15 gr (Ergzb. IV) 
jüh 30U spiritus dilutus--szal s kivonjuk a per- Exfractum colocynthidis spiriluosum 
kolnlás szabályai szerint spiri tus dilutus· szal sicc unt e. dextrino Magvaitól megtisztított sár
)\ híg szeszts kivonatot vízfürdön bepáro!og·· tökgyümölcs durva porának 200 grammját 
ltdjuk mézsűrűségűre, azutBn kiöntjük vékon\ jól záró edényben gyakrabban fölrázva egy 
rétegbe és enyhe melegen megszárítjuk A napig áztatjuk 1000 spirilus dilutus-ban, az
száraz kivonatot porrá dörzsöljük. Legalább után kisajtoljuk s a maradványra ujra ráön-
1 :t· ukinaalkaloidát tartalmazzon(Ph Hung. 111, tünk 1000 spiri!us dilutus t s 12 óra mulva 
R0m. !\''.) kisajtoljuk. A híg kivonatokat papiroson meg-

b) Vörös kinakéregpor l részét 5 rész spi- szűrjük megmért porcelláncsészében vizfürdőn 
rilus di!utus··szel kevergetéssel 6 napig ázta- bepárologtatjuk mézsűrűsé~üre s a sűrű ki
lunk a sajtolási maradványt 5 :5pirilus di!u- vonat 2 grammjában meghatározzuk a száraz 
lus-szal 3 napig újra kivonjuk, a kivonatot kivona.llartalmat Az eredményből kiszámitjuk 
összeöntjük s 2 napi állás után filtrálva be- a megmért sűrű kivonat ~záraz-kivonattartal
szúrítjuk A!kaloidatarf 12° o {Ph. Germ \') mát s annyi 100 1-·on szárított dextrin-t adunk 

Hozadék 15-30° o chinasav chinacsersa\ hozzá, hogy a ké.:z kivonatban ugyanannyi 
!';tb (s chinaalkaloidák alakjában; ez utób·· dextrin legyen mint száraz ·sértökkivonat 
bitik mennyisége 2ou u is lehel Hígított sze.<:z- \'ékony rétegben kiteregetve, enyhe melegen 
bt.' n oldódik A!ka!oidtitar1<1lmut 1 ·25 g .. jiibó! szárítjuk azután porrá dörzsöljük (Ph Hung Ili) 
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. b) 10 .sártökgyümölcs·öl, 10, 50 s végül 150 1 d 
spir1tus d1lutus··szal perkolálunk és szárazra íJÍo~~aRo~őiv 3sapa ékol okoz (Ph Hung 
párologfatjuk be. (Ph. Austr VIII.) b), K~ndurango kén:;g középfinom porának 

. e) 2 rész sárfök durva porát 45 spiritus 10. 0 _rei,zet. l szesz és 3 víz elegye'nek 6, 
ddutus-szal hat napig, a maradványt 15 alka- 1 ~ h l . 15 1 1 res.zeve afnedvesítjük s perkolálás utJ"án 

o es ~riz e ~gyéve három napig kivonjuk fl~1d~xlractumot készítünk belőle (gh.. cer!n 
s az egyesitett kivonatokat filtrálás után be- ne!ku!)„ [Ph Germ. VI. es Rom.)Fs.: 1 035:._ 1 06 sűrűsitjük. (Ph Germ. V. Rom. és Helv) sz rn. : 16-220 0 ; hamútart . 1 ·2_1.9„, 

Hozadék : 25-40° P ; nedvesség!artalom · Alk 
q·9-2'80/o: hemutart.: 1 4-211 ti. • · : mint a condurango corlex 

Alk.: a bélmozgást fokozza s a belek Exfractun1 condurango siccun1 Kondu-
ny~Hkahártyáit is izgatja. Régebben vese ra~go kéreg durva porát 4 szesz és 2 viz e!e
baJoknál nedvhajtóul ma igen ritkán kroniku~ gy:ve! hi:t napig, majd 2 szesz és 3 ,·íz elt;,. 
dugulásoknál rendelik. Dos 0'05 pro die 0 15 g. ?."yeve.~ harom napig kivonjuk s a kivonatok6 ; 

_ ~ Ph U St 100 részből 25 kivonatot Vo~szeontve ülepítés után filtrálva beszáritjuk 
kesz1ttet izben zavarosan _oldódik. (Erc:rzb. IV ) 

Ugyanigy készüln~k az: , , A P_h Belg 6011 
u szesszel "'készitteti Elő·· 

Ex!ractum Iabae calabaricae Dos 0 02 alhthato_ a fluidexlraclum 50°-on való be pá 
die O 06 pro rologtata~a utján is 

Extractun1 colchici bulbi D 0·05 ~xtracturn cond~irango aQuosun1 Finorrna 
die 0. 15 os '' pro ~~~elt 1000 kondurangó kérget 5000 vízzel .2--1 

Extraclum croci. Das. O 05 pro díc 0 i5 ora.:g s ~oog vi~zel ujra ennyi ideig ázlelunk, 
E t t 1 h 

az osszeontoll kivonatotbepáro!ogtaljuk JOOD-re 
x 1ac um co ocynt idis composilu111. 3 s 100 t d h 1 t j th'd' 0 . . . szesz fl va ozzá, két napi állás után 

ex rac um co ocyn ' is, 1 a!oe 8 ~cammo- tiltra]Juk s bepárologlatjuk 125 részre. Setét„ 
nium, 5 extraclum rhei Dos. 0 15 és 0·3 g b~rna s vizben majdnem tisztán oldódó hio 
(Ergzb 72) kivonat. (Ergzb IV) · · ' 

b) 150 colocynthidt>s-t 4000 kcm 60' 1 n-os E' 
alkohollál négy napig áztatunk s a nvert xlractum conii spi.ssun1. lJgy készül nürd 
tincturáró! az alkoholt ledesztiilálva, a S7á~az. (Érge~~ra10u,m che!ídonii Dos 0·05 és r1? g 

mara<lYányhoz hozzákeverünk .100 exhaclum E 
oloest, 100 resina scammonii-t, 25 cardamomi , _::tiac~um convalla1iae aquosun1 ug\ 
semen pulv „t s végül 70 sapo durus pulv.-t keszul, mint az Ex!ractum CE.nlaurii aquosun1 
Adagja 12-50 clg (Ph füit) (Ph Ital és Rom.) 

Exiractun1 coptis fluidun1 Cop/i::; tri!'uliu 
Exhacfum colomho fluidu1n. Extractum mellékgyökereibő! úgy készül n1int az E-:lr 

calr:mbae fluidu1n. Kolombogyökér 1000 gr. adonidis (Nat Form) 
porai (.20)_ 7 spiritus (92'3 11 

11) és 3 viz clegv_ énel· L' 
300 reszcvel átnedvesitünk s perkolatorb~ Lxliaklum co1nus fluldu1n AC01nus flo11dd 
tömködve, reáöntjük a fenti eler1v tlege d~ gy_ol

1
m Eeigenek 100 porabol (10) ug\ keszul 

· · · 48 - "'· n ° min oz • xtr coffeac tosl (N t F ) ·' menny1seget s ort mul\a perkoláljuk A 1 1,„ k' , ae a 01m '"i.Z 
félretett 700 kcm. első ré<:zletében oldjuk az .1 ~ so( 111 '::.~n) folyadék 150 glvcenn, 850 spin 
utána nyeri higabb kivonai.succus ~ürűsé ü . 1 us é ;) .11

, a masod1k sp1n!us 
bepéroloofalol! mararlvánvót s a ~k , gk"t ! x_t1{'.ctu1n cornu.schcinatae fluidun1 (e!-·· 

k 
"" • .<-·· e\eree;nusc1rc1nala•·"k'k' 'b''l'l-" ·iegészitjük 1000 kcm -re [Ph U St és: , 1 . g?'·o __ er ~rge o '! :::> •·-os spin„ 

Ergzb IV J · ; l~s-:sza ugy _ keszul mint az F~xtrac !Uffi nc'.rJ 
' nidis [Nat. Form] 

Exlractun1 colon1bo Ugy készül n1:nt uz E t ·i . · . 
extr.:ictum chamomillae (Ergzb j\l) · ,xdrac_ unl (O~ydalrn llu1dum A. IJ1cenl1a 

E 
. : ton_a ens1s gumoibó! 3 spirilus (92 JO'· ) é~ 

d 
xtracfum condurango flu1du1n 500 con- i l viz elegyével úgy készül mínt az FxlnH 1 

urango cortex_„et_ 50 gJyc~rin~ből. 125 spirilus: adonid!s (Nal Form) ~ um 
d~kccnfr~lus-bol, ~~ 125 v1z~ol készült lu/ya-' E~trac/um colo fluidurn Kotokéregbő! (130) 

e kaJ, ~f~edves1~unk, azut~n 3 ?~a n1UiV8 i g, S~!rÍ!US. (92 3'111) ei:; J \ÍZ eJeg\i\t.J Ug\ 
perkolalas1 szabalyzat szerint sp1ntus con- j keszul mint az Ex!rac!un1 adonidi". 1.\ t 
ce~tralu~ és .viz egyenlő súlymenn~ iségű ele- i Form) · 1:1 

gyevel lovonJuk. A lecsepegő folyadék első i b) lJg~ készitendö mint tl.Z Ext~"r_-i,J1Yi 
42? grar:i:imos ~~sz.Jetét külön fogjuk föl az i coca.e fluidum. (Ergzb JV) 
ul_ana ko~elkezo h1gabb kivon~tot pedig be-: _ Extraclu'.n < ubebae Cubebae fru(!L:,., po-
1ar?lo~la1Ju~. 50 ~ramm ma_radvanyra A kihült ran~k [l\'.] 200 gr -jál a perko!álás szöbáh ai 
b~~a~:kot '.olold1uk 2,? spiritus concenfratu.s- ~zenn.t _kivonunk eg'.)enlő súlyrész aethei-boi 
ben. e~ a k_~von_a! els? 425 s~lymennyiségé- es .spinf~s C?~cenlratus-ból készült fohadék· 
k t J 

1 
"\z u~~P1t~s uta_n megtisztult foiyadé„ kal Az ul~ptles folytán megtisztult ts papiro·· 

0, -~ 8 ~~~ l?lcserben atszűrjük. Vörösesbarna son megszúrt folyadékot \:jzflirdőn bepflrolou„ 
~{'i~uF S~Ja1 s0a1gos ~zagú kesernyés izü folya- latjuk folyékony kivonalsűrüsCgűre. " 

e · s.. 5-1 025. A k. t · S ··1d · -megszűrt vizes oldata (1 · 10 ivon~ , papiroson zennyeszo sz1nu kubebaszagú e:·s izű 
zavarosodik de k.h„I' k · ) felfozes~or meg- folyadék; egyenlő rész aether és alkohol ele
megtisztult ~!datb!a u T~--2r UJra megtis~tul. A gyében oldódik. Egy cseppje porcellánlemezen 

n csepp tann1no!dat egy csepp tömény _kénsa\ \ al elkeverve vér·" 
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vörösre festődik. Sötét üvegben tartsuk el gyével perkoláJjuk. Első részlet 850 kcm 
(Pharm .. Austr Vili. és Hung. 111) Dos. 2 kcm. (Ph. U St) 

A Ph Helv. alhohol nélkül csupán aether- Extracfum evonymi .siccum. EvonymuS. 
re! perkoláltat alro purpureus kérgének porát (20) 45°/o-os 

b) Kubebapor durva porának 2 részét 3 alkohollal perkoláljuk s a kivonatot beszá
aether és 3 alkohol ele~yével három napig ritva 0'25 s r. calcium phosphoricurn„mal 
szobahőmérséklelf·n, ismételt rázogatás közben keverjük Dos. 0-06-0 12 g. (Ph. Brit] 
kivonjuk s azután kisaj!o}juk. A maradványt Exlraclum fabae calaboricae. Extractum 
2 aether és 2 alkohollal hasonlókép kezeljük calabar. Extraclum physosfigmatis Perkolá
Kisajtolás után a keveri folyadékot filtráljuk lás utján készül 92'3°/o-os splritus-szal. Ázta
és bepárologtaljuk híg kivonallá. Kíszolgalta- tásra 400. első rész 900 a higabb kivonat 
tas előtt folrázandó [Ph Germ é:i Rom.] 1 mintegy 2100 kcm, melyet legföljebb 50'l-on 
Hozadék 17-20°.'o sűrűsilünk be. A kivonatot édesgyökérporral 

Ha mixturákba rendelik emulgeálandó, 20/0 alkaloidatartalomra kell beállitani (Ph. 
meri vizben teljesen oldhatatlan Emulgeálá- U. St J 
sához 2--3-szoros mennyiségű arab gummi b] Ugy készül„ mint az Extr. chamomillae 
porral keverve, kétszeres mennyiségü szirup- Dos. 0'02, pro die 0·05 g [Ergzb, IV] 
pal vagy az arabgummi másfélszeres sulyát Exfracfum fabianae. Exlractum pichy 
kitevő vizzel emu!geáljuk. fluidum. Sumimtate.s pichy-tspirítus szal[90°/oJ 

Alk.: Idült kankónál. hólyaghurutoál kül- szabálv szerint perkolálunk Zöldesbarna 
sőleg rüh ellen is mixturákba szinű, ·fahéjszerű fanyar izű Vizzel erősen 

Ugyanígy készül az: megzavarosodik [Ergzb. IV.] 
Extractum ttnacardii orient eelhereum, Extracfum filici.s marís. Páfránygyökér-

cinA"' törzs-por 500 gr -ját a perkolálás szabályai 
euca]ypli szerint kivonjuk aether-rel. Az aetheres ki-
granati corlicis vonatot jól záró edényben két napig ülepitjük 
kosso azután átszű~jük !et-:1karl tölcsérben papiroson 
mezerei A megszűrt folyadékból vizfürdőn lepárologlat-
zingi berís juk az aether-t s a visszamaradt sűrű fo\yadé-

1 kot addig melegiljük míg az aether szagát már 
Exlraclum cul'cumae. Curcumae rhízoma nem érezzük 

porából 6 spiritus és 4 viz elegyével a per- Zöldesbarna, sajátos sza~ú, kesernyés· fű-
kolálás szabályai szerint készltjük szeres izű félsúrü kivonat. Vizben nem, de 

Exlractum dir:Jilalis fluidum. 5 alkohol és alkoholban ésaelherbenjó! oldható, 1-2°/o .. os 
1 'iz elegyével perkolálandó T yp iA) Dos aetheres oldala ötszörös mennyiség;: !'llész-
0'05 kcm. (Ph U St.) vizzel kirázva. e vizes oldatban kevés hig 

Extractum digitalis spissum. Ugy készi- sósavtól erős csapadék keletkezik Dos 6 g ~ 
lendő, mint az Extractum chelidonii. Vizben pro die 10 g. [Ph. Hung. Ill.] 
zavarosan oldódik Dos 0"2 pro die 0·5 g A Ph. Bríl. 1'00 fajsúlyt és 20°,o filicin-
(Ergzb. IV) tartalma!, a Ph. Helv. 20-18°/o nyers fí!icin-

Extraclum djambu fluidum Ojambulevél tartalmat követ~! A Ph. Aus'r: VIII. aeth~r és 
középfinom porának 100 részét 20 szesz, 10 alkohol egyenlo s r.-nek elegyevel perkolaltaL 
g!ycerin és l 0 viz elegyével álnedvesítjük s b) Durván porilott f1lix mas 1 részét 3. 
azután 2 szesz és 1 viz elegyével 100 részre aetherrel szobahőmérsékleten 3 napig áztatva 
perkoláljuk A sötétbarna. kívor,at fahéj ízű kivonjuk s a folyadék leöntése után a rnarad
majd igen fanyar s vizzel erősen zavaros ványt 2 aetherrel hasonló módon kezeljük s 
barna folyadékot ad (Ergzb. lV .) aztán kis aj toljuk Az összeöntött folyadékokat 

Exlractum dulcamarae. Ugy készül, mint filtráljuk és aetherlől teljesen mentesi!elt hig 
az Extraclum centaurii minoris, de a sürü kivonaltá párologlatjuk be. Legnagyobb eg'y
kivonalol egyenlő súlyrész gummí arabícum- szeri és napi adagja 10 g (Ph. Germ. V„és Rom.} 
porral szárazra párologtaljuk. (Ph. Austr. Vl!I) Az ősszel ásott gyöker hatásosabb, mint 

Extractum elaterii Friss elalerii fructus a tavasszal kiásott s egyébként is az időjárás 
besűrűsi!elt levének spirilusban való oldása és a gyüjlési hely szerint rendkivül változó. 
és sűrű kivona!lá való bepárologtatása utján Filtrálás elölt a hig kivonaiot néhány napig 
készül, mini az Exlr. chelídonii ülepiljük s tisztáját leöntve, a zavaros részt 

Exfractum eriodyctyi fluidum. Eriodyctyon fi!tráljuk. Az aether utolsó nyomait nyilt tál
californicum-levél 1000 gr. porából (30) 4 ban, enyhe melegitéssel távolitjuk el. A lüz
spiritus (92'30/o) l viz elegyével készül (Typ veszélyes munkálatokat nagy elővigyázattal 
A) Das J kcm (Ph U. St) végezzük, ügyelve, hogy a vizfürdö hőfoka 

Extractum eucalypti. Eucalyplus globulus 50°·-nál magasabb ne legyen ! 
tevélporának (30) 1000 gr.-jából 8 alkohol A kivonat gyantás anyagokat és zsiros 
es 1 viz elegyével perkoláljuk (T yp. A) Das olajokat csekély részben egy illó olajat. 
2 Kern, (Ph U St.) továbbá savanyú és ester„szerú ve_gyületeket 

Exlr'aclum eucalypti fluidum Eucalypti tartalmaz; mely ulóbbiaknak tulajaonitható a 
le\'él 1000 porát (301 3 szesz és 1 viz ele·· féregűző hatás Állás közben a mindig elő-
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forduló kevés keményitő mellett kristályos 
anyag is leválik belőle, mely filix savnak 
lekinthető„ A kivonat szine barnászöld ; ha 
fűzöld, ez a kozzákevert chlorophyllnak tulaj
donilható, vagy réztöl eredhet; mely többnyire 
kimutalható benne. 

Hatás és alkalmazás. ..\z. eddig izolált 
s kémiailag jellegzett anyagok: filixsav, albas
pidin, aspidinol flavaspidinsav. floraspin 
szintén belféreg űzök, amennyiben az ala
-csonyrendű állatok sima izmait megbénilják 
-· de a gyakorlatban nem alkalmazhatók. A 
filix··kivonat s hasonlókép az emlitelt savak 
állatkisérleteknél aránylag nagyfoku mérges 
hatást mutatnak s bénulással kapcsolatos iz
gatók, a gyomron és bélen gyulladások kelet
keznek s vérkeringési bénulás folytán halált 
is okozhatnak Hasonló tünetek embereknél 
is előfordulnak; ájulások, görcsök, öntudat
lanság .stb, gyakran látási zavarok. sőt meg„ 
vakulás is Erre főleg gyönge és beteges 
egyének hajlamosak Hashajtóul ricinus olaj 
.alkalmazása (2-3 óra mulva a filix· kivonat 
bevétele után) nem ajánlatos, mert ezáltal a 
kivonat mérgező anyagainak fölszivódása s 
ezzel mérgező hatása állitólag fokozódik; 
hogy ez tényleg igy van·e. az még vitás. Az 
állatgyógyászatban igen nagy adagjait hasz
nálják Macskáknál és kutyáknál 0·5_5 g az 
.adagja. 

Extractun1 frangulae fluidum. Frangulae 
cortex középfinorn porának 100 részét 3 szesz 
és 7 víz 55 részével álnedvesítve, szabály
szerűen perkoláljuk. Sötétba1na és keserű izü. 
1 kcm.-ét l kcm„ vizzel hígítva, 10 aetherrel 
kirázzuk s e tíszta sárgás aefheres folyadé
kot 3 kcm vizzel és néhány ·csepp ammo
niával összezúzva, a vizes réteg cseresznye„ 
vörös szinű legyen. (Ph„ Germ V.) 

A frangulakéreg, mint a cascara, egy fer
n1entumot tactalmaz amely kólikát és hányást 
-okoz. E fermentum állásközben elbomlik s 
ezért a kérget legalább is egy évi állás után 
használjuk Aweng szerint a ferment 100°-on 
néhány óra alatt, SOü··on néhány nap alatt el
bomlik„ A kéreg kivonására 6-7 szeSZf s 
menstruum szükséges. A bepárologtatásnál 
kivált gyantás részek kismennyiségű alkohol· 
1al könnyen oldatba vihetők. A jó kivonat 
fs. l '03-1 ·05; szárazmaradványa: 18-22·3° o; 
hamúlart : legföljebb 1 o, ·o 

Alk. : mint a frangulae corlex 
Exlractum frangulae fluidum examarntum. 

Ku!yabenge~fakéreg durva porának 100 részét 
5 magnesia.„val keverve, megnedvesiljük l 
szesz és 1 viz elegyének 55 részével s 100 
i:észre perkoláljuk. 1 kcm -ét 1 kcm. vizzel ke~ 
verve, 10 kcm. aetherrel kirázzuk A sárga 
szinű, tiszta aetheres oldat 5 kcm. vizzel és 
néhány. csepp ammoniával összerázva, ülepe
dés után cseresznyevörös szint ölt. (Ergzb. IV) 

Extraclum frangulae siccum. Rhamnus 
frangulae cortex durva porának 10 részé! 15 
Szesz és 35 viz elegyével kevergetés közben 
szobahőmérsékleten 6 napig áztatva, kisajtol-

juk, a maradványt 9 szesz és 21 vizzel 3 
napig kezeljük, a két kivonat elegyét filtrál
juk és szárazra párologtatjuk. A sötétbarna 
kivonat vizben zavaros8n oldódík (Ergzb IV.) 

Extractum gelsemii fluidum. Gelsemium 
sempervirens gyökériörzsének 1000 gr. porá„ 
ból 4 alkohol és 1 viz elegyével készül 
(T yp. A ) Dos 0·03 kcm (Ph U SI) 

Extraclum gentianae fluidum. I árnics
gyökér közép finom porának 100 részét 1 szesz 
és 1 viz elegyének 3 részével átnedvesitve 
jól befödött csészében 48 óráig állani hagy
juk, azután perkolátorban ugyanez eleggyel 
kivonjuk. Az első 30 részt félretéve, ehhez 
hozzáöntjük a 15 részre bepárologtatott máso·· 
dik kivonatot és 5 rész 45° 'o-os spiritusl. A 
sötétbarna kivonat igen keserű és vizzel tisz
tán keverhető. (Ergzb, IV.) 

b} Gentiana~gyökér porának (30) 100 
grammjából: spiritus dtlutus-szal készül. ( fyp 
A) Dos. 1 kcm (Ph U. SI) 

Extract. gentianae spissum Aprított tárnics
gyökér 1000 grammját 5000 vizben gyakrab
ban fölkevergetve. egy napig áztatjuk, azután 
kisajtoljuk s a maradványra ujból 300 vizet 
öntve, 12 óra muh.a kisajtoljuk s a hig ki
vonatokat vizfürdőn bepárologtatjuk 2000 
(Germ. : 3000] grammre A kihült folyadékot 
jól záró edénybe öntjük s részletekben hoz
zákevergetünk 1000 spiritus concenlrafus-1 
Két nap mulva a tiszta folyadékot papiroson 
átszűrjük s vizfürdőn bepárologfatjuk annyira 
hogy 100 s. r. kivonat 75-85 s. r. száraz ki
vonatot tartalmazzon (Ph Hung„ III) 

Hasonló a Ph Au&tr. Germ. és Helv és 
Ro1n. IV elöirata (A Ph Belg„ és Ital a 
deritéshez szeszt nem alkalmaz.) 

Igen keserű izű kivonat Vizben zavara„ 
san oldódik 

Hozadék 27-·30° 11 hamularl : 4 5-5°,n. 
b) Gentianae radix-ot tizszeres mennyiségű 

vizzel 2 óráig infundálunk, tiz percig főzünk; 
sajtoljuk, szűrjük s a folyadékot bepárolog
taljuk sürű állományúra Adagja 12-50 cg 
(Ph Brit) 

Extraclum gos.sypii radicis fluidum 1000 
g gyapofgvökér-kéreg porát (30), 250 glycerin 
és '750 szesz {90°;"o) elegyével átnedvesitünk 
s az elegy maradványát menstruumnak hasz
nálva, alkohollal 1000-re perkoláljuk Dos 
2-4 kcm (Ph Brit) 

b) Gossypii radicis corlex 100 részét 1 szesz 
és 1 viz elegyének 45 részével átnedvesitve 
100 részre perkoláljuk. A vörösesbarna, összr
húzó izű kivonat szesszel zavarosan s vizze! 
tisztán vagy majdnem tisztán keveredik 
(Ergzb IV.) 

Extractum graminis fluidum. Extractum 
agropyri (vel tr'itici) liquidum. 1000 grarninis 
rhízoma.-t 1000 forró vízzel 30 percig főzünk, 
sajtolás és szűrés után bepárologlalunk 750 
kcm.-re és 90°/o-os alkohollal kiegészítjük 
1000 kcm -re Adagja 4-8 kcm · [Ph Brit 
és U St) 
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Extractrim graminis spissum. Összemetélt perkoláljuk Zöldesbarna, teaszaiú kivonat : 
tarackgyökértörzs 500 gr . .,.ját 3000 gr. közön- ize erősen fanyar„ {Ergzb. IV.) · 
séges hideg vizzel két ó!'.áig ázt~_tiuJ<, az.után __ Extractum hamamelidis fluidum e cortice .. 
kisajloUuk s a maradványra öntűnk 1000 kö„ Közepfinom porított hamamelis-kéreg 100 té
zönséges vizet s ezzel ujból 12 óráig áztatjuk. szét 10 glycerin. 10 szesz és 10 víz elegré·vel 
Az összeöntött és megtisztult folyadékokat átnedvesítve. 1 szesz és 1 viz elegyével 100 
bepárologtatjuk híg kivonatfá. (Ph. Hung.) részre perkoláJjuk. Adagja 0'3-1"0 kcrn .. 

b) 10 rész gyökértörzse! 50 és 20 forró (Ergzb IV.) 
vizzel 6-6 óráig kivonva, a 20 részre besü- Extractum hamamelidis spissum. Durván 
rűsilett folyadékhoz 10 rész 80°-o-os alkoholt poritott hamamelis-levél 1 részét előbb 3 szesz 
keverünk s végül sűrűre párologtaljuk. (Ph és 3 víz elegyével szobahőmérsékleten három 
Austr. VIII ) napig„ majd l szesz és 1 víz elegyével 24 

c) 1 grainlrils rhizomát 6 -forró v.izzel 6 óráig kivonunk s az összeöntött kivonatokat 
óráig 30-40°-on áztatunk s kisajtolás után ülepítés után filtrálva. besűrűsíljük Vizben 
bepárologtatva szirupsürűségűre e kivonat 1 zavarosan oldódik (Ergzb IV.) 
részét 4 vizb~n oldjuk s besűrűsíljük Vizben Extractum helianthemi flti.idum. A heli
lisztán oldódik. (Ersz? I'(.) . . ) anthemum canqdense gyökérporából (40) 

Extra:tum_ granati, fl'!idum .. Durvan ~on- 41"5o ·o„0 s spiritus„szal úgy készűl, mint az 
tott granatfakereg l reszet 1 resz szesz es 1 Extr. adonidis [Nat. Form] 
rés.z víz elegyén:k 40 ~é_szével átnedves'tve Extracturn humuli fluidum. Komlótoboz 
flu1dextractummaperkola1Juk A barna fanyar 'b'l -120) 3 · .1 (
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· 1 
izű, Vizben és szeszben zavarosa.n oldOdó po~a 0 • \ • sp~~.1 us . 10 es v1~ ~e
kivonat legalább 0·2u. 0 granátkéreg-alkaloidát gyevel ugy kesz1t1uk mint az Extr. adon1d1s-t _ 
(punicin, pseudopunícin~ ísOpurik::fri és methyJ .. [Nat. Form] 
Punicin; átlag _mQlekulasúly 149) tartalmazzon Extractum hydrangeae fluidum.Hydrangea 
(Ph. Gerni. V.) arborescens gyökerének 1000 porából [60] 3 

b) 1000 kéregpod (30) 100 kcm. glycerin, spiritus [92 3° o] és 2 víz elegyével úgy 
500 kcm, alkohol és 400 kcrn. víz elegyével készül, mínt az Extr adonidis [Nat. FormJ 
1 menstruumhoz és l viz és 1 alkohol e!egyé- Extractum hydrastidis fluidum 1000 hyd
ve! II menstruu1nhoz 1000-re perkolálunk (T yp , rastidis rhi;z;oma-t 1500 spiritus dilutus-szal át-
8„) Dos. 2 kcm. (Ph U St.) ~ nedvesítünk s a perkolálás szabályai szerint 

Extractum granati spissum, Extractum i kivonjuk soiritus dilulus· szal.. A lecsepegő fo· 
punicae gr'Onati. Ugy készül. mint az .Extr : lyadék első 850 gr -nyi mennyiségét külön 
chamomillae Szine zöldesbarna vizben zava- ~fogjuk föl, az utána következő higabb kivo
rosan oldódik. (Ph. Austr VIII. és Ergzb. IV.): natot pedíg bepárologlafiuk 100 maradványra 

Extracfum 91 indeliae fluidum. Grindeliae A kihült folyadékot fölOJdjuk 50 spiritus con
rob11slae herba 100 részét 3 szesz és 3 víz centratissimus-ben és a·--kivonat első 850 
elegyének 40 részével átnedvesítve, 100-ra gr.-nyi mennyiségében. Az ülepités után meg
perkoláljuk Vizzel erősen megzavarodó, tisztult kivonatot letakart tölcsérben papiroson 
sárgás fehér folya.dékot ad, melyből állás köz- átszűrjük, 
ben gyanta válik le. (Ergzb. IV) Áteső fényben vörösbarna színű,. narko-

b) 1000 g grindeliae herbat 1000 kcm. al- likus szagú kesernyés izű. sűrű folyadék. 
hollal perkolálva, az alkoholt ledesztilléljuk, ! Huszszoros mennyiségű higitott szesz tiszta 

--a-maradványi 500 -vizben -oldjuk; hozzáadunk 1 sárga szinnel oldja. Fs. 0'970-0'895° o. _Sz.á-
100 nalrí:.im bicarbonícumol s a pezsgés meg-

1 
razmaradványa 20°,o legyen Öt cseppnyi ki

szünte után vizzel 750. majd alkohollal 1000. vonatban l csepp higitott salétromsav erős 
kcm -re egészítjük ki Dos 0'6-1"2 kcm · kri-;tályos csapadékot okoz Legalább 2°fo 
(Ph. Brit.) hydraslint tartalmazzon 

c) 1000 drógport (3) 3 szesz és 1 víz ele-1 12 g kivonat és 20 kcm víz elegyét 100 
gyével 1000-re perkolálunk [fyp. A Dos kcm -es E-rlenmey~r·lombikban ·bepárologlat-
2 kcm (Ph. U St.) juk térfogatának 1/'J részére s ekkor hozzá

Extractum guajaci Guajaci lignum porfi- adunk 2 kcm higitolt sosavat, kihülés után 
bál úgy készül mint az Extractum absinthii vizzel kiegé_szíUük · 20 g.~ra aztán- 0"5 talcum
[Ergzb IV J porral össz'erázva ·a redős SZürőn filtrált tiszta 

Exlractum guaranae fluidum. Guarana folyadékból 10 grammot [6 g kivonat] száz-
1000 porát (60) 3 szesz és l viz elegyével ötven kcm-es lombikba mérünk s hözzáadunk 
SOO~ra perkOIBJVa, llgy állítjuk be. hogy 4°-'o 30 g aethert, 5 kcm. 10°, o ammoniaoldatot s 
coffeint tartalmazzon [fyp A] Dos. 2 kcm 5 percnyi rázás után 30 g petroleumaethert. 
(Ph U St.) A rázogatás után 1negtisztult folyadékból 50 

Extractum hamamelidis fluidum. Hama- g.-ot [ =-· 5 g kivonat] letakart tölcsérben. 
melis-levél porából fllil 1-szesz és 2 v~7.: ele~ JO cm. átmérőjű szűröpapiroson át megmért 

.. -g_yével úgy készitjük mint az Extr condufan„ dugós.lombikba mérünk, a szür.e..déke"t bepá
~ot F$. 1"06:--1"10; sz n1. 23°,·o. (Ph. Austr VHI rologfatjuk 10-11 g maradványra s a lom
es Rom lV.) -·-~ biKot hűvös helyre tesSzük·-3 -óra· mu!Va a 

b) A dróg 100 n~szét 1 szesz és 1 víz eJe„ kristályok fölött levő folyadékot leöntve. 
g~ének 40 részével átnedvesílve lCO részre lombikot 2-3 kcm. petroleumaetherrel leöb-
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lítJük s a kristályokat 100°-on állandó sulyig Extractum ipecacuanhae fluidum. Hány·· 't fürdőn bepárologtatjuk 200-ra és a még forró lombikba szűrve, 20 kcm„ 05°io-os sósavat 
szárítjuk, súlyuk legalább 0·1 g legyen. tatógyökér 1000 gr porát (120) átnedvesifjük ·k ·maradékra ráöntünk 1000 forró vizet Ha a adunk hozzá s a chloroformot lepárologtatjuk. 

A kristályok [0'02 g] kénsavval megsava 200 kcm. 90°/o-os alkohollal s 12 óránként ·:_3 gyanta összetömörült,. a föl~tt~ lev~. f~lyad~- A savBnyú, vizes oldat 5-5 kcm„ vizzel és 
nyífot

1
t _ vizbenkoldva, 1

/10 n„ kaliumpermanga- újabb 200 kcm. részleteket adogatunk hozzá ·.:.~:.:' _kot leöntjük s arra 500 forro v1zet toltunk ra. rázótölcsérbe mohs
1
va. f4 izhe

1
n k20, 15, 50bés 

nát·o dat egy .. ét cseppjével rázogatva, azt el- mig a lecsepegés meg nem kezdődik 750 kcm , E műveletet mindaddig ismételjük, 500-500 végül 5 kcm. e oro ormma irázva, a e-
$kZe.iknete8elennifllik0 s akz.

1
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1
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1 
A Ph. Aus

0
tr. VIII az átnedvesitésre 100 koholt ledesztil!álva, föloldjuk azt az első J .csaknem szintelenné válik. A lágy gyantát Hung. III.) d !O l 

2 g ycerint és 4 0 spiritus dilutus-t rendel. a Brit. részletben. A fluidextraktum alkaloidatartal- kiteritjük vékony rétegbe s enyhe melegen b) 100 kola iót S ycerin, 1 spiritus 
'60°·os szeszt, a Ned. 2'5 acidum lartaricum-ot ~át megállepitva alkohollal úgy higitjuk, hogy .:j megszárítjuk. A száraz gyantát összezúzzuk. [86°/o] és 25 viz elegyével átnedvesitünk, 3 
-oldat a spiritus dilutus-ban. A Ph. Germ. és 2 Yo ipecacuanhaalkafoidát tartalmazzon Dos j Barna, fénylő, törésszéleiken áttetsző, könnyen óra mulva a port perkolatorba tömk5djük, 
Helv. az átnedvesilésre 350, ill. 400 higitott 0'03-0.12 kcm (Ph. Brit.) 'E porrá dörzsölhető darabok. Alkohol könnyen hozzáadjuk 1 spiritus és 2 viz elegyének ele-
szeszt rendel s 2 ill 2"2°/o hydrasfin-tarlalmat b) Hánytatógyökér középfinom porának a -0ldja, szénkénegben oldhatatlen. 10 rész viz- gendő mennyiségét és 48 óra mulva perko-
követel. Dos. 0'3-1 kcm. A Ph. U St. 100 40 részét 40 higitott szesszel áfnedvesHve f .zel eldörzsölve szintelen szüredéket adjon láljuk Első részlet 85„ Fs. 0"996-1'05. Coffein-
kcm glycerin, 600 alkohol és 200 kcm viz 100 részre perkoláljuk. Barnásvörös szinű "$ Aloe-, guajak-· és fenyőgyantával, tolubal- tartalom legalább 1°/o. [Ph. Auslr, VIII J 
e
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1
alkohol és 1 undoritó keserű ízű s vizzel és szesszel meg·· „·.i .zsammal. myrrhával, sellakkal, szurokkttl, c] U

11
gyd készAitebndö, mkint az„ extracklum 

er Vlz . menstruumma I eső perkolatu- zaverosodik. Legalább 1"940/o alkaloidát tar- ~ jpomeagyantákkal hamisitják Ezek nagy része cocae ui um arna, esernyés izű ivo-
mof rendel [fyp. B.] s a kivonatot 2°/o [l '8-2.:!J talmazzon emetinre (C30 H4! Q4 N2 = 496''37) ·:.f ammoniában oldódik. Szeszmentes chloro- nat coffein és theobromin-tarta!ma legalább 
ősszalkaloida-tartalomra állitja be. Dos 2 kcm számitva: 6 gr. kivonatot méri 250 kcm„-es f formban legfölebb 6°/o-a oldódik A chloro- is 1"2°/o legyen. [Ergzb. IV] 

Extraclum hydrastidis siccum. Ügy készi- lombikban 6 gr. vizzel keverünk, 6 gr „ra be- ·~ formmal kivont, száritott és porrádörzsölt A Helv. 70°10-os alkohollal perkoláltaf és 
tendö mint az Extraclum cannabis spissum, párologtatva kihűlés után 90 aetherre!, majd 4 gyanta nátriumkarbonáf„oldattal rázva ezt 1 5°/o alkaloidát követel. 
de végűl teljesen beszáriljuk. Vizben zavara- 5 gr. ammoniáva! rázogatva félóráig állni ha- .,.( meg ne szinesitse .. Sárga szin chlorra, ibolya- Extractum kolae siccum Készithető a 
san oldódik 10°/o hydreslint tartalmazzon . gyunk Az aetheres oldet 75 gr.-ját (5 gr,. ki- "E!'.·. szin sellakra, sárgás-zöldes guajak-. senna„. fluidextraclum bepárologlalása utján. 
{Ergzb„ IV.] \Onat) gyapofpamatkán egy 300 kcm„-es lom- gutti- gyantára. szurokra stb. mutat.] bJ 100 kolae fructus porát keverjük 5 nat-

b) 1000 hydrastist [401 5 acidum tarta- b.ikba szűrjük, ez aelhert !edesz!illáljuk és -:j Alk : lásd a Jalapee tubera cim alatt a rium chloratum-nlal s 250 vizzel 24 óráig áz-
ricum 1000 alkoholban való oldatával 48 még 3-szor 5 gr. aethert adva a lombikba, ez "* 20„ oldalon tatjuk és kisajtoljuk. A maradékot ugyanigy 
óráig áztatva, alkohollal kiperkolálunk s 70°-on aethermennyiségeket is elpárologtatjuk. A ma- ,~ E.xlractum juglandis fotioru1n spissum kivonjuk. Az egyesitett kivonatokat szürőpapir-
besűrűsitve, 1 Mg 0 és 3 amylum keverékének radványt 5 gr. alkohol absolulus és 10 kcm ~ Ugy kész1tendö, mint az Extractum chamo- foszlányokkal fölfőzzük é.s filtráljuk s a szü-
50 g-jáva\ 70ll.on száritva és porHva, ugyane normál sósavban oldjuk s 20 aether 90 viz .:J nillae„ Szine barna, vizben zavarosan oldódik. redéket 70 seccharum laclis··szal bepárolog-
k[Teveré8kk]eI0I00i"o0~!ka[IPohidtaUrta5Im1 Júra á litjuk be I és 10 csepp jodeosin-oldatot s végür' minden '.·.1· (Ergzb„ IV] I taljuEk 
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YP· os 0 „ . részlet hozzáadásánál erősen összerázva * Extractum juglandis nucum spis.sum , '?:- rac. um ac ucae virosae_spis~um„ gy 
~xlrac,tum hyoscy'!~1i fluid!f.~/ B~lénde~- 1 a~dig fo!ya!u~k ho_zzá 1 '10 _normál kálilúgot ·&,ij·• Friss, éretlen dióhéj l részét összezúzva, l kes;Zul. mu~t a~ extra~tll:m chehdo~11 V1zb~n 

level~orbol (60) 3 sp1n~us (92 J ,o) es 1 v1z m1g az also vrzes reteg halvany rózsaszinűvé [. szesszel szobahőmérsékleten 8 napíg, kever- ~eJdnem hsztan oldod1k Dos 0 5, pro dre 
~le.gyeyel 0 065010 alkalo1?atartalomra kell be- válik. Ehez legfeljebb 5·1 kcm lúg legyen getés mellett állani hagyjuk, a kisajtolt ma- 2 0 g, [Ergzb. IV) . . . „ • •• 

-alhtan1. (Typ. A.) Dos. 0? kcm (Ph. U. SI) szükséges, úgy hogy legalább 5 g kcm. li1t1 :;i radványt 1 szesszel 3 napig ujra kivonjuk s . Extractum leoishcr sprs~um U_gy keszul 
~xtrac_ium hyo.scyam1 F I. 500 beléndek- normál lúg használédjék el a jelenlevő alka- ':·f az összeöntött kivonatokat ülepilés után fii- mint az e:ct~actum chamomd!ae. V1zben zeva-

levelpo:bol (V) krvoPafot készitünk oly mó- loidák telitésére. ami 1'94° o alkaloidatarta- ·n. trálve, besűrűsitjük. Vizben zavarosan o!dó„ rosen oldodrk (Er~z.b_ IV_) . . 
?on min~ az Extrac'.:1m belladonnae-nél le- lomnak felel meg (1 kcm 1110 n sósav - .Jt dik (Ergzb IV.) Extractum liqu1rllrae fluidum 1000 edes-
lf.va találJuk. Sárgás. vagy sö!étbarna szinű 0'02482 alkaloida, emetinre számítva, jodeosin :~ gyökérport [20] chloroformos vizzel 24 óráig 
v1zben ~fl';'arosan. h1g,i101t szeszben tökélete- indikatorral. A Ph. Helv IV. nyomán Ergzb,. IV.) -:i k, 1~xtractu'!1 kkava

10
-k
0
a
0

va Jl
1
m

2
.d
0
u
0
m
0 

· kKava9g0yr~· majd kisajtolás után ugyanily mennyiséggel 
sen oldod1k Nedvessegtart. lQl1

• o (Ph Hun~ c) Hánytató gyökér 1000 porát (60} 100 :.•1'. er orzs porana g-Ja cm. /O 6 óráig kivonunk, bepárologtafjuk 1 2 fs.-úra 
lII. Helv. és Rom) acid. hydrochloric. dilut, 200 kcm. alkohol - .alkohollal 48 óráig áztetva, leperkolálunk 750 s hoZzáadunk l/4 térfogatrész 900/o-os szeszt 

A Ph Germ. V. és Ila!. 0.5°,o hyoscyamin- és 200 kcm. viz elegyével J. menstruum és 1,; kcm.-t s azután a perko
1
álást 45°/0-os alko- és filtráljuk Dos. 2-4 kcm, [Ph. Brit.] 

tartalmat (C17 H23 0 N =-- 289 19) követel s ily 2 alkohol, 3 viz elegyével JI. menstruurn 800 ·5 hollal folytatva teljesen kiVonjuk. Az alkoholt b] Középfinomra porilott édesgyökérpor 
erősség.űre extractu~ liquir~tiae„".'el állittatja első részletre perkolálva beállitiuk, hogy 20 'J ·;i ledesztillálva, a . maradványt 80°-ra besűrű- 100 részét 3 ammonia, 4 szesz [90°,'o] és 48 
be a kivonatot. E kovetelmeny tu!zo!t ; meg„ aetherben oldódó ipecacuanha alkaloidát far- ·$ sÍ!jük s föloldjuk a ?50 kcm első perkola- viz elegyének 35 részével álnedvesitve, két 
felelő~b a Belg. ~.rit, C!oat. és He!v. 0 3ll. ú talmazzon (Typ. B). Dos. 0·05 kcm„ (Ph. U„ St) : .. 1 tumban és goo:O·os alkohollal kiegészitjük !OOO napig állani hagyjuk s azután ugyanily elegy-
alkalo1datartalmat kovetelo rendelkez s D E t t · h fi d "' kcm.-re. Dos. 2-4 kcm. [Ph. Brit] gyel perkola'IJ·uk. Az elso" 70 re'szt fe·Jrelesz-

. , . e e os. x rac um zpecacuan ae ui um compo· :.J b) Kavagyökér középfinom porának 100 szu··k, ma·sodperkolalu-mhoz 3 ammon1·a·1 adunlc 0 1 es 0 3 gr . . situm. 30 tinctura ipecacuanhae, 30 extr, w • 
. Exlractum hyoscyami cum de:--tnn? ~x- sennae fluidum, 20 exlr. fluidum papaveri~ \fü részét 40 higitott szeszszel átnedvesilve, 100 325 r.··re bepárologtatva föloldjuk az előper· 

.si~cati:m. 25 extrac~~m h~oscyam1-t v1zfur- rhoeados 2 spiritus auranlii florum, 2 spiri- :1 részre perkoláljuk. [Ergzb IV] kolatumban s az oldathoz 5 hig szeszt öntve, 
don fololdunk 50 spintus dilutus-bttn. az ol- tus serpylli és 16 spiritus (94 50\l) elecrve '.:! Extractum kolae fluidum, 500 kolamag- 100 részre állitjuk be Barnaszinű, édesizű; 
<latot kevergetve kiszáritolt 23 dextrin„porral (Ph. Belg) "'· R porból (V) ugy készitendő mint az Extractum vizzel tisztán keveredik. [Ergzb. IV.J 
bepárologtatjuk mézsűrűségűre azután a ke- Extractum jaborandi fluidum. Extracluni '.~.; conydurang~. k l e] 1000 g édesgyökér port (20) 300 ammonia 
veréket vekony rétegben kiöntve enyhe me- pilocarpi fluidum . .Jaborandi-levél 1000 porát :4 őrösesoarna, o amagszagú fanyar és [10°/oJ és 700 aqua chloroformii elegyével át· 
legen megszárítjuk. A száraz kivonatot porrá (40) 41 ·5010.05 spiritus 350 kcm -év el álnedve- ;@· kesernyés izű. sűrű folyadék. Fs l'O' 35-1'045. itatva, 48 óra mulva 500 első részlettel '750 
{V) dörzsöljük. [Ph. Hung, IIl.J silve perkoláfjuk EIEő részlet 750 kcm. El- ,;}. Egyenlő térf. viztől megzavarosodik, szesz kcm.-re perkolálunK s ehhez részletenként 

A Ph. U: ~t. t.ejcukorral 0'25°/o alkaloida-1 járás mint az Extr. aconiti-nál Alkaloida- :;I hozzáadására ujra megtisztul. 1: 1000 vizes hozzáadva 250 kcm alkoholt hét nap mulva 
tartalomra alhttalJa be. tartalmát 100 kcm.-ként 0 4 gr -ra kell be- ~tr· ·oldale egy csepp ferriklorido!datlól szeny- a folyadék liszláját leöntjük, a maradványt 

Ext~aclum hy?scyami seminum. 1 semen„ állitani. [Ph. U. St.] ;Jí. nyes zöld szinűvé válik. 1°/o coffeint tartal- 1 szesz és 3 viz elegyével mossuk, hogy a 
nek elob_b 6,, maJd 2 spiritus dilutus·szal há·· I Extractum ja[apae fluidum. Jalapa-porból .1.i _ mazzon; 12 g·ját vizfürdőn egyharmadára kivonat 1000 kcm. legyen. Dos. 2 kcm Fluid-
~O!';, mk~Jd„ket napi pállítássel való kivonása [60] spiritus-szal [92'3] úgy készül mint az ~ párologtatva, 10 k~m vizet, 60 g chlorofor· extractum glycyrrhizae. [Ph U. St..J 
u!Jan eszul. [Ph. Hung. l.] Extr. a:donidis. [Nat. Form J ,fit mot és 3 kcm. 10°.·o ammoniaoldatot rézoga- Extract4m liquiritiae. Extr. liquiriliae 

Extractu~ l~eleni.i. Extractum inulae spis- Extractum jalapae. Re.~ina ja[apae. 500 __ .Ji____ i~nk hozzá; félórai rázogatás után az alsó 1 aquosum. Edesgyökérpor ílIJ 1000 grammját 
.sVumb Ügy keszul, nun~ ~z Extr„ chamomillae. jalapae tubera porát 900 0 alkohollal perko!a- fi.~· hszta ;e1'te?1:~~ 50 .. g:ot !~takart tEöl

1
cséren 10 4000 vizben egy napig gyakrabban fölkeverve, 

IZ en zavarosan oldod1k. (Ergzb IV) torben kivonjuk a szeszes kivonatot víz„ m .cm. a meroJu szuropap1roson r ~nmeyer- áztatjuk, azután kisajtoljuk s a maradványra 

„„„„„„„„„„„„„ ............. ,~„ ........................ „„„„„„„. 
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ujból 2000 vizet öntünk Hat óra mulva ujból az érett s kevesebb és vizben zavarosan ol·· 
kisajtoljuk s a híg kivonatokat vizfürdön be- dádá ké~zilményt szolgáltat 
párologtafjuk 2000 gr.-ra. A kihült folyadékot Az almákat Vagy kőmozsárban vagy fa
jól záró eal 1ybe tesszük s részletekbén hengerek között összezúzva kisajtoljuk s 
ho.lzákeverünk 1000 spiritus concentratus„f. azonnal parcellán- vagy agyagtálba téve 
Ket nap mulva átszűrjük a tiszta folyadékot hozzáadjuk a vasport. Melegités közben hyd
pa;iiroson s vizfürdőn bepárologlatjuk Hnnyira, rogén fejlődik. A készitmény ferromalat-tar
ho1Y 'a 100 súlyrész kész kivonat 60-65 suly- !alma könnyen ferrimaláttá oxidálódik s elő·· 
rész száraz kivonatot tartalmazzon. zetes erjedés· következtében az tejsavat és üle-

Vékony rétegben sárgásbarna szinü igen dékképen borostyánkősavas vasat is tarta!
édes izú, sűrű folyadék Vizben 1 : 10 töké- mazhat. A jó készitmény zöldes„fekete szinű 
letesen oldható s a megszűrt oldatban sósav édes vasas izű Ha ize csipős, ez Brra mulat, 
erős, pelyhes csapadékot okoz. A csapadék hogy a kivonat esetleg sorbus aucupRri„aból 
szűrőn összegyüjve, 10°, ·o„os ammonie. oldat- készült 
ban könnyen és lökéletesen oldódik. Extractum malti fluidum. Maláta 1000 

Kisebb palackban sterilizálva tartsuk el porát (20) 1 spirilus (92"3) és 3 vizzel át-
[Ph. Hung. III.] nedvesitjük s azután ha 1negduzzadt annyi 

b) 1000 édesgyökérport előbb 2 óráig 3000 spiritusos elegyet öntünk rá, amennyit fölvesz. 
hideg majd 1 óráig 2000 forró vizzel kivo·· perkolatorba töltjük s fölönlve 24 óráig állni 
nunk forralás közben klarifikáljuk, azután fii he.gyjuk, majd lecsepegtelünk '700 kcm ·t s ezt 
tráljuk s a mézsűrű kivonatot 2000 vizben ulepitve e. liszta1át leonl1uk. A további per-
oldva filtrálás után besűrűsiljük [Ph kolalást mellőzzük (Ph U St.) 
AustrVlll.J ·Et·t 11·· Ml'tk·-1 J 1000 ··k f 2!:i00 - · 2500 hl j x rac um nla 1 sptssum. a a a ivona . 

e . gyo ek~e es _UJ!'a • • ~ O··I' l r.. szemcsés árpamalátát 1 r. vizzel ke\'erünk r~formos ~1zzel 1v?nunk, 2,4 es 12 ora1 _azta- s 3 óráig 15-2QfJ„
0

n állni hagyunk. 3 r. 
fassal 100 ··on beparologtal;uk [Ph Bnt.] l 65-70'J··os viz hozzáadása után a keveréket 

Extractum lobeliGe fluidum. Lobeliaievél- / 2 óráíg gyakori fölkevergetés közben állni 
por [30] 1000 részét 350 kcm acid aceticum, hagyjuk A sajtolási maradványt újra leöntjük 
500 alkohol és 400 vízzel I. és 1 alkohol és 1 1 r. 55-60°-os vizzel s 1 óra mulva gyöngén 
viz elegyével, II menstruummal 1000-re per- kisajto/juk. Az összeöntött folyadékot göz
koláliuk [fyp B] Dos 0·15 kcm [Ph. U St l fürdőn addig heviljük, mig kivel! próbája \égül 

Extraclum [upuli .spissum. Komlótoboz tisztának mutatkozik s azután egy éjjelre 
fölvagdalt 2 részéből úgy készül, mini az félretesszük. Az ülepilés után leöntött tiszta 
extractum fabae chamomillae Vízben zava- folyadékot lehető gyorsan bepárologtatjuk 
rosan oldódik [Ergzb„ IV„] sűrű kivonatfá, melyet hűvös helyen lar!unk 

Exlractum malatis ferri Extraclum ferri el. (Ergzb. Ili) 
pomali. Érett savanyu almából kisajtolt 1{100 Extractum malti calcaratum. 1 calcium 
levet 20 vasporral vizfürdőn a gázfejlődés hypophosphorosum 4 sirupus 95 exlractum 
megszüntéig melegítünk, azután higiljuk 500 malli (Ergzb. IV.) 
meleg vizzel. A még meleg folyadékot át- Extractunz malti cun1 oleo jecor is a.selli. 
szürjük gyapjuszöveten s ülepítés céljából Extractum malti és oleum jecoris egyenlő 
hüvös helyre tesszük Két nap mulva a meg súlyrészeif enyhe melegítés közben egyen!e
tisztult foJ:,.adékot papiroson szűrjük s viz· tessé keverjük [Ergzb. I'I.~ 
fürdőn bepárologtafjuk mézsűrűségűre Haza- Extractum malti ferralum. 2 ferrum p~ ro-
dék 5-7°/o. phosphoricum ammonio cilricum-nak 3 \ iz .. 

Legalább .3°, o vasat larlalmazzon : 2 gram· ben való oldatát összekeverjük 95 extrac·· 
ját tágas porcellánedénybe mérve vizfürdőn tum malli val (Ergzb. JV) 
szárazrll- párologtaijuk, óvatosan elhamvaszt 
juk s a hamut 5-6 csepp tömény salétrom- Extratum maydis stigmatum. Fluidextract 
savval beszáritva, kiizziljuk. kihülés után of Zea. Fluidextract of Corn Silk„ Kukorica 
oldjuk 5 kcm tömény sósavban s az olda- selymének porából (40) 41"5°/o.·os spiritus-szal 
tot lágasabb dugós lombikba öblitjük Az úgy készül mint az Extraclum adonidis 
oldatban 50 kcm. vizet s részletekben 2 g (Nat Farm.) 
kalium bicarbonicumot oldunk s azulán 4 g b) Kukorica selyme középfinom porának 
kalium jodaturnot. Ha a lombik rázogafása 100 részéből 3 szesz és 7 viz elegyének 35 
közben az erős pezsgés megszünt, 20 perc részével való átnedvesitése után 100 részt per
mulva a kivállott jód elszint:::lenitésére leg~ kolálunk Vizze\ tisztán elegyed~k. 5Ergzb lV) 
alább 10'8 kcm tizednorrnál natrium thioszul- Extraclum millefolii Ügy keszul mint az 
fétoldat legyen szükséges [Ph Hung. III. és Extractum chamomillae. Vizben zavarosan ol-
Germ. V.) dódik <Ergzb IV) 

A Ph. Auslr és Helv. legalább 5°1 o vas-1 Exlractum muirae pua1nae fluidum Muiree 
tartalmat követ~!, mely csak igen savanyu puamae lignum középfinom porának 100 ré
almával érhelő el. szét 20 glycerin és 10 szesz elegyével_ átned

Az éretlen savanyu alma kevesebb alma- vesilve, eleisendö higitotl szesszel 1 OO·ra per
savat és több pektinanyagot tartalmaz. mint koláljuk. (Ergzb. IV.) 
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M h csücskébe egy pamat gyapotot helyeztünk A 
Extraclum myrrhae ~qu?sum . yÍr 48 lombikot összekötjük Liebig-hűtővel s a folyt1.

középfinom P?rá~.ak 10_ res~efk40f11zzd·k t dékot szárazra párologtatjuk. A továbbiakban 
óráig kevergetes kozben aztatju. •a ,0 ya e.~ - ··árunk el mint azt az Extractum bella· 
filtráljuk. 6 részre be:párologta_fJUf ~s rl kp(í:r d~~~ae„nál t~láljuk leirva. A lemért tize?-
fus-szal keverve, szarazra paro og a JU normál sósav és a visszam~résr.e elh6:~~.nalt 
A V„' . . . , tizednormál nálronlug kcm s~amainak kulonb-

Extractum myrltllt flutdu~. ~fonya„b.o~~yo sége 3'64-gyel szorozva a k1v.o~a!ban. foglalt 
középfinom porának 100 r~s~et 3 spintus alkaloidák százalékos menny1seg~t adJa. M~st 
és 7 vizelegyével lOO·ra pe.rkolalJuk:(Ergzb„ III.) a lemért kivonatot elegyítjük sz~ro~ mozsa_r-

Extractum nucis vomica; li~urdum. 1000 ban dörzsölve annyi 100°-os ~őm~rseken sza
ebvészmagport (20) elegendo 70 l?··OS alkohol- ritott dextrinnel. hogy a lemert kivonat al_ka
lal reper kolálá.s utján ~iv9nunk es ~0°-on be· loid- és nedvességtartalmát számitásba vc;vc;. 
párologtaijuk 1000-re .. 1 5°/o strychn1n~ tartal- lOO s. r. száraz kívonat 16 s„ r alkalo1dat 
mazzon Dos 0 06-0 18 kcm (Ph. Bnl). , larlalmazzon. (Ph Hung IIL) . 

b) Nux vomica porának (40) IOOO_re~zel Hozadék: 8-120,0 Dos 005; pro d1eO 10 g, 
3 alkohol és. 1 víz _el~~ével 800 ~lsooo resz~ Exfructum nucis vomicae Cum de":frino 
[etre perkolal~a- bealhtJuk, hogy 2 5 / nu exsiccafum. 50 Extractum nucis vom1cae-t 
\ omica-alkalo1dat tartalmazzon. CT YP· A) Dos (F · t ) föloldunk porcellántálban foglalt 
ll05 kcm. (Ph u s~} . ' 100r~Pi~G~s dilutus„ban. 'Az ol~atot k~ve.:-

Extracfum nuci~ vomicae Extractum getve, szirupsűrúségüre p~rologt~tJuk 100 ho-· 
strychni. (F. I.) Ebveszmi:g-por. (IV.) 500 gr.· mérsékleten ~zárított annyi dextrinporr~l, hogy 
ját átnedvesíljük 250 spir.1tus ~hlut~s-sza! ~ 8 a lemért kivonat alkaloid és nec:Jvesseglartal· 
perkolálás szabályai szerint ~1vonJuk. sp1nti.:s át fígyelembe véve, a kész kivonat 100 s 
dilutus·szal. Az ülepítés ~olytai: ~eg~sztult ~s 1 ~szében az alkaloidákból ~ s. r. l~gyen. A 
01 egszűrt szeszes foly~dek~t v:1zfurdon . bepa- keveréket kiöntjük_ vékony rele?ben e~ enyhe 
rologtaljuk súlyának 

1
„ .J reszer; ... i::izutan le- melegen megszáritjuk. A sze.raz kivonatot 

hűtjük a folyadékot és megszurJuk nedves porrá (V.) dörzsöljük (Ph. Hung. Ill.) , 
szürőpapiroson. A szüredéket kevergetve .~ _a A Ph. Brit. és U. St. a készílménynel. 5°, ü 

kezdetben még kivál? olajos csep~eki;t szuro- strychnin-tartalmat követelnc;k: mt:lyetcalc1um
papiros szelelek~el o1::e.~os_a~ eltav?l~~va, be~ phosphoricumm~I kell bealhtan1_. az ~· St 
párolog!atjuk szirup· suruseg.~.re. Vegul meg szerint pedig teJcuko1 ral Dos. 0 016-0 06 g_ 
száritjuk vékony rétegben k1o~t~.e en~~e "'.1e~ (Ph Brit) -
legen A kivonatot porrádörzsobuk s JOI zaro Alk. : Csak belsőleg alkalm~zzuk, f~le_g 
edénybe tesszük. (Ph. Hung .. 111) por vagy Iabdacsalakban, sok~a~ ~obb h~t~su, 

b) A Ph Austr. III. szerint úgy készül mint 8 tiszta slrychnín-alkalo1daJa. Álhtolag 
:nini az Exlr. belladonnae. . . l' . alkoholizmus ellen is jó hatású 

e) 8 Ph Brit Extr n1;1c1s vom1cae. JQUI·· Extraclum .strychni aquosum .siccum =. 
dumból sűrűsíli be s calc1u_m phosp?oricum· \'Omica pulvis porát 4 majd 3 forró v1z-
mal b~·Etllil!alja 511 u s!rychn1ntartedmura Dos gux 24-24 órai áztatás utján kivonjuk és a 
l) 016-0'060 gr , . n , kfv~natot SOll.00 beszáríljuk 

d) Eb1::és~m';lgpor 1 res~e~ 40 ~~t meg ne~ Extructum opii aquosum. (F I) Üpium-
haladó homersekleten 2 h1g1tott. 8~esi8-ze! k~ (V) 100 grammját 800 vizben gyakran 
\ ergetve, 24 óráig ázt'.ltunk s ki~aJtO a~ r~~n fö~~ázva egy napig áztatjuk, azután a folya-
1'5 higított szessz:el uJrak has?.b!ban ki;ze_J1J-<;, dék líszfáját szöveten leszűrve, a maradékot 
.\z összeönlöll k1voni:tc: i:it ... !o nap~ ~ ar~ 1 erősen kísajtoljuk. Az ülepítés folytán m.eg
utiln filtráUuk s besurusJIJhk Al~{loida ~b tisztult folyadékot vizfürdőn bepárologtafJu~ 
ta\ma legalább 16° 11 legy~o, a enne nagyo... lOO r.-ra s azután hig:tjuk 300 vizzel. A k1-
rnegl"elelő mennyiségű teJcukorporral kevefJuk hült 1olyadékot papiroson megsz~rjü~. V:izfür
tPh Gcrm V) _ , , . , b _ dőn bepárologtatjuk mézsűrűségure es vek?1:Y 

A kivonat ket grammos proba~a an. meg 't b k'I 'fve enyhe melegen megszant-
iuttározzuk a nedvességtar_taln1at, \!&?'·min! a_z j~keg Ae~zá~:;' ki~onatol porrá dörzsöljük Leg· 
Extractuin belladonnae-nal s ?1ast~ proba- a! -bb 200

11 
morfint lartalmazzon. . , 

iélb,111 meghatározzuk az a!kalo1dalaitaln1at a a3 . k·vonalot 75 köbcenhmeteres , . '" ~ , g1amm 1 
40 

. _ 
ko\ t, tkezo modon: Erlenmeyer·lombikban oldunk gr'?mr:" ~iz 
. Lr.·mérünk r2~ gr luvonetot 200 kcn1 es ben A kihűlt s eredeti s_~lyára .. k1eg~sz1.tett 
~,dt·nn1<·\tr··lon1b1kha s !o!oldJuk enyhekn f l d'kk 1 rázogatás nélkul 2 kobcenlimeter 
n1tl<g1ht 10 kcn1. vízben. A k1hult folyade - 0 ya. J 8 onia-oldatot (17 gramm 10°0-os 
ht::~ h.;zzaör!lünk ~O gr aether· I 25 ~r norma í=~Íd.atot higíts lepárolt vizzel 100 
c!·d,Hoforn1-·ol <':; 3 kcm 10'' ,J·OS '.'lr:i.monia· k'.!lbmonr 'terre) elegyítünk s 8 centiméter 
uldatut L\ lon1bikol clzúijuk s 

1 4 ?'"<:1g -~ol~- . 0 ~e.::i .. ~me dős szüröpapiroson átszűrjük,; a 
!onusan és Lrőst n H.IZ/.uk Ncg~.edorai :azas ati::ierd~kbr'~I 3Q grammot (2 gramm kivonat) 
ldHn a rneg!Jsztull udher·chlc)ro!rJnn··us. loha· szure : t Joo köbcentiméteres-···Erlenmeyer
d0kból leszűrünk 60 gran:mot_ o .. gr ki\bC:!1b~) rc.gb?kba mérve 10 gramm megtisztított ecet-
200 kcm „es jenai Ü\_.egbol . keszul~ lom 1k a 0 h 1 , . ha a folvadék az ecelaetherrel 
10 keni citinéröjű szurőpspiroson a! mel~ nek ae! er es -
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telitödött, 4 gramm norma! ammonia oldatot 1 Exfraclum opií liquidum 37 5 gramm 
A lombíkot jól elzárva a keveréket 10 per- extractum opii siccum-·ot 7·50 kcm. vízzel el
cig folytonosan és erősen rázzuk s azután keverve, 24 óráig rázogatás mellett állani 
még 10 gramm meglisztito!f ecetaethert adunk hagyunk s hozzáadva 200 kcm. 900/o-os alko·· 
hozzá s 10 perc mulva előbb az ecetaethert. holt, 24 óra mulva filtráljuk vizzt>l lemoss:..rk 
majd a vizes folyadékot egy 6 cm. átmérőjű tOOO··re. 0-·75°.:o morfíumot tartalmaz. Dos 
sima szüröre öntve két izben 5-5 köbceni- 0·3-1 ·s kcm. (Ph. Brit.) 
méter ecetaetherrel telitelt vizzel a lombikban Extractum pilocarpi fluidum. Fluidexfract 
maradt és a szűrőn levő morphinkristályokat of jaborandi Jaborandi-levél por (30) 1000 
leöblítjük; a lombikban maradt viz lecsepeg- részét 2 a'lkohol és l víz elegyével 800 első 
tetése után meg a lombikot és a szűrőt 100° részletre perkolálva, 0'601'0 pílocarpus-alkaloida 
h.őmérsékleten állandó súlyig szárítjuk Súlyuk tartalmúra állítjuk be. (Typ A] Dos. 2 kcm 
0'38-0'40 gramm legyen ·~ 20°,'o (Ph. U. St) 

Ha a fent leirt meghatározásból a.z tün- Exttactum pic1orhizae ]iquidum. Picror·· 
nék ki, hogy a kivonat 20°/o-nál több morfiu- biza kurrod porából (60) perkolálás u!ján 
mot tartalmaz a kivonafot annyi 1000-on 60°_U··os alkohollal készítendő Dos 1-4 kcm 
-szárított lejcukorporral dörzsöljük el. hogy a (Ph„ Brit„) 
morfiumtarta!om épen 2011 o legyen (Ph Extractum pimpinellae spissum. Durván 
Hung III) porított Pimpinellae radix 4 részét 8 szesszel 

Hasonló 8 Ph Austr. VIII elöirása és 6 vizzel szobahőmérsékleten, rázogatá~ 
b) A Ph G y 1 . t 1.bb IO közben 4 napig áztatjuk, kisajtolás után 4 
. , · _erm . opiumo . e.o . szesz és 3 vizzel hasonlókép ujra kivonjuk ~ 

mBIJdl !5_ rekz v1f2(i10-k1von~t s fa tsJar?z _k11'v19„ az összeöntött kivonatokat ülepítés után 
pa o e1cu ?rra. , 0 mor 1um ar .a mura a 1 Ja filtráljuk és besűrűsifjük \!izben zavarosar1 
be Hozadek' allagban 45-50°,o 1 oldódik (Ergzb !V) 

. ~z o~iumkivonat vörösesb~r'?-a s~inű. n:dv·· Extractum pi ni .subspissum. Májusban 
-sz1vo,~ v1zben :.:avarosan oldod1k, 1ze erosen ! gyűjtött 1 rész fenyöfa-éigvégekböl [cca 20 cm 
kes~r1:'. Nar~ohnl_artalmR e~nek nehezen. old-· hosszú] áramló vízgőzzel lepclrologtatunk 2 
hatosagi:_ lfi1~a.tt ige~ cs~ke}?'· Nedvessegtar részt; a párlatból k1v8ló illóolajat leszedjük 
talma 2 , 3 · , h_amutart : ~ ,D s ép úgy, mint a vizes párlatot, egyelőn:· 

Alk. es halas. Az op1um legfőbb ható- félretesszük A lepárló-üstben levő marad·· 
a_~yaga a rmorfium_ A ~iv_t?nat mindenn_~mű ványt 4 vizzel. néhány óráig melegítjük s. 
fa1dalmat tneuralgrn belff1Jdalmak sebfa1da- ekkor kisajtoljuk e ki\onatot megszűrjük ~ 
lom stb] csillapit azáltal, hogy a nBgy agy hozzáe.dva a vizes párlatot besűrűsíljük híg 
érzékenységét csökkenti. Ugyane hetás folytán extraktun1má Ehhez végül hozzáadjuk a !1:'· 
a n1orfiu1n alvást idéz elő főleg akkor, ha ::;zedett illóolajat A barnaszinű ki\OtHll eró:o:otn 
a~ álmatlanságot fájdalom okozza. Fölindult·- gyanlaszag:i (Ergzb JV ) 
sag .. es.:t~n. ~okszo~ cs.ak. a m_orfiu_n: jóhat_á~u Exhactum pini lv1 ionun1 T a\ asszal ~zc·,. 
a ko_hoges1 1i;~ert, is s1~a~ csil!a_p1[Ja. _A lele,g·· dett friss fenyőrügy l részé·t S rész forró \'Í7.-

2:~tvet:It. lass1!~a ~s ero_te]Jesebbe. tes~1 s i::~e.rt zel 6 óráig áztatjuk kisajtoljuk és bepárolog
Jelegz~s1 n~he~seg:k_ne!; ~! ~z1vbaJokna1 _is tatjuk hig kivonatfá. -
rendelik'. B:lc~11lap1to , hatusa IS __ va~ s ~zert Exti actun1 piscidiae fluidu1n PiRcidiuc 
blksml e:deshell ~s has_znaI_atos A: lobbli, op_ium·· cortex közCpfinom p0ránsk 100 rt;~zél \i"\ 
.a a 01 a a asa meg nincs egeszen isztazva g\ycerin é. 25 <; l· . r'k · -] -·t d • ·1 . 
talán a kodein kivételével mely főleg álta- lOO . _:; " 2~s~ \eV~~ (\t a _ne _\esi ~t 
1. b'd't' h 1. 1 k. 1 l'b „ 'bb reszre perkolalJuk. Sz1ne barnassaiga izc 
anc:is. o _ 1 o a as . e 1n e e en gyonge édeses, majd összehúzó. (Ergzb l\'.) 

f.at
1
asu. Tint a l ?bbphiuf.·i8 ne!~h~_ko_z d]fu- Ext1actu111 podophylli fluidttni Podv· 

. ~s, '_TII!' ez u '? I _s °. eg i.O. oges e _en phylluin pelta!un1 porának (-10) 1000 rt'szl;b-:1 
Johatasu. Az op1um cs k1vona!tunak hatasü alkoholL:i[(ti?·3ro 1)}000 k 1··1· l· ['f' ,·1 

h. · [ 1 1 b --- '. re per o tl JU \ vp ,..., 
n~~ a~o~os a_ morp 1umc".a . me Y eze i. en Dos. 0·5 kcrn (Ph U. St) · · 
kul_oz;.bc:zo s reszben kolloid esnem res~or- Extiaclum pubatillnl.:' J'!uidum inn pl;l~-,. 
b~alodo an?'a?"o_kba .. van ~urkolva .. csak _fok* !illa-pori J sµirilus é::; 7 \Íz ellg\r'\tl 10~1 .. 1c. 
roJ-.f~kra sz1vod1~ fo~ . am1~t a befmo~gasok perkolálunk. [Ergzb JILJ · 
fo_lvt~n szaba~da. vahk s ;gy a. legme_lycb_b Extia.ctun1 quo'.-;siu~ .siLLutn 10 fölctpró·· 
belres~ekbe~ 1s d1r~kt hatast feJthc~ k1 !3~r zot! quassiae lignurn··ol 50 , izzt) 12 órán dt 
·3z. 001um [es morf1_umJ ~l_d~ga_:-:zo!o _ hatasu.' áztatunk fölfontiljuk ~ kisö.itc:!ás ul-3.n ujrct 
m1nda_mellett i:_z o_lomkolikanal elof<:rdu_lo kivonjuk 30 'izzel A két fal) ádékot ós~ze
?ugul~_st ~egszunt:_ti, ~ert az ezt okozo bel·· ~?h e bep~:ulogtatjuk 5 részre hozzáe!egy:-
1zomgorcsot megszuntetr tunk S sp1ntus··t (86° o) 2~ óra rnulva filtrál·· 
. ~z ópium kivonatot az állatgyógyászatban juk s bepárologtatjuk száraz ki\ onattá (Ph 
is foleg gyomor- és bélbetegségeknél. borjak A.ustr VIIl) 
vérhasánál adagolják. Das „ lovaknak 5-20 
g, borjaknak, kecskéknek stb. 1-20 g ku
tyáknak macskáknak o·o5-rO g, 

Dos. 010 pro die 0 30 g 

b) Durván poritolt qut1ssia„fa l részét 5 
fo.rró vizzel leönt\ e, -35-40·1.·on- ke\'ergeté:o. 

: kozben 5 óra hosszat ál!t1ni hag)juk .:. ki„ 
; sajtolás után 3 forró \ízzel hasonlókép kezt·: 
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jűk Az összeöntött ki\onatokat bepáro!ogtat- A Ph. Austr. VIII .. 4 szesz és 6 viz ele-
juk 2 részre s kihűlés után hozzáedunk l gyével 24-24 órai áztatással készitteli 
szeszt Két napi állás után filtráljuk s szárazra A Ph. Brit. 60°,o-·os a Helv. 45°/o-os alko-
párolo~tatjuk Vizben zavarosan oldódik ize hollá.l perkoláltatja. 
igen keserű (Ergzb IV.) A Ph. U St. 49 t 0, o-os alkohollal pér-

Közel áll ehhez a Ph Helv. VIII. előirata. koláltafva, a drógra vonatkoztatva 5°/o Mg 
Extracfum quebracho fluidum. Quebracho- O-val és elegendő etmylummal úgy egésziUeti 

kéreg porából (IV.) l spiritus (.3.6°/o) és 3 viz ki, hogy 1 kivonat 2 drógnak feleljen meg. 
elegyének elegendő mennyiségével úgy készül Dos. 0"25 g. 
mint az Extr. kolae fluidum. de 100 kéreg át- Alk.: Főalkotórészei chrisophansav, a 
ned\esítésére 4 folyadékot ve!l;zünk Fs 0"98- rheum gyantás anyagai, rheumcsersav. Kis 
J '03. Sz. m 4°,o. (Ph. Auslr Vili) adagban eldugaszoló hatású, nagyobb ada-

Exlractum quebracho spissum. Ugy készül, gokba.n enyhe hashajtó. Könnyen fölszivódik 
mint az Extractum chamomillae. Vizben zava- s a vizeletet sötétsárgára, sőt barnára festi. 
rosan oldódik. Szárazra párologtatva az Das. 0'25-0 5 g 
Extractum quebracho siccum-ot szolgáltatja Hozadék 35-40°/o; harnutart. 4-·5fJ,o_ 
(Ergzb IV) Extractum rhei. alkalinum. 100 rheum-ot, 

Extractum quillayae fluidum. Quilla:ya·· 10 nalrium carbonicumnak 500 vizben való 
kéreg porából (40) úgy készül mint az Extr. oldatával perkolálunk s a kivonatot besű-
phyto!accae (Ph U. St) rűsiljűk 

Extractum ratanhiae Extractum krame- Extractum rhei compositum. 6 extractum 
riae Ra!anhia-g)-ökér 250 grammját 1250 viz- rhei, 2 extraclum aloes, 1 resina jaJapae és 
ben egy napig gyakrabban felkeverve áztat- 4 sa.po keveréke. Használatkor frissen készit
iuk. azután kisajtoljuk s a maradványra ujból jük (Ph. Austr. VIII Helv és Nederl..) 
750 vizel öntünk és 12 óra. mulva kisa.jtoljuk. Extractum rhois ar·omaticae fluidum Ugy 
A híg kivonatokat vizfürdőn bepárologtatjuk készítendő, mint az Extr. sarsaparillae fluidum. 
s?.irupsűrüségűre. azután vékony rétegbe ki* (Ergzb. IV.) 
leríf\ e, enyhe 1nelegen kiszárítjuk és porrá Extractum rosae fluidum. Piros rózsa-
dörzsöljük (Ph Hung. III. Ergzb„ IV.) szirom-por (30) 1000 részéből úgy készül, mint 

A Ph Aust Vll 20+10 vizzel vonja ki az Extr. gnmati fluidum. [Typ B.] Dos 2 kcm 
A Ph Helv Áqua chloroformii-vel per- (Ph. U. St.) 

kolá!talja Extractum sabinae. Ugy készül, mint az 
Rozsdavörös szinű, összehúzó. kesernyés Extra.ctum chamomillae. Zöldesbarna szinű s 

por. 0·2 g. 5 kcm forró vizben tökéletesen vizben zavarosan oldódik Dos 0 2 és 0"8 
0ldódik ez oldat kihüléskor megzavarodik s (Ergzb. IV) 
5 kcm híg szesztől ujra megtisztul. Ez oldat- Exlractum fluidum sabal.. Sabal [Sere
bü! 2 kcm 1 20 kcm. vízzel higítunk, ennek naea serrulata, Michaux] kéreg 100 porát (20) 
fele egy csepp ferrikloridoldaltól megzöldül 4 alkohol és 1 víz elegyével 1000-re perko
n1ásik fele egy csepp 10°,:o-os ammonia-oldaf .. láljuk (Typ„ A.) Dos. 1 kcm. (Ph. U. St) 
tói rózsaszinűvé válik (Ph. Hung Ili) Extractum sarsaparillae fluidum .. Szárcsa-

Dos. o·3-1 0 g gyökér középfínom porának 100 részét 15 
Extractum rhei fluidum Rheum gyökér- spiritus, 25 viz és 10 g}ycerin elegyével át

törzsének 1000 porát (30) 4 spirilus (92° o) és nedvesitve. l spiritus és 3 viz elegyével 100 
l \-ÍZ elegyével 1000-re perkoláljuk [T'yp. A] kcm.··re perkoláljuk. (Ergzb IV) 
Dos. 1 kcm (Ph U SI.) A PH. U SI 3 alkohol és 1 viz elegyével 

A Ph Heh· I\' 4311 o-os alkohollal per- perkolállalja. [T yp .. A.] Das 2 kcm. 
koláltatja. Extractum sarsaparillae fluidum compo-

Extractum J hei .siccum. Rheum gyökér- sifum 750 g. sarsaparillae radix (20), 120 g . 
törzs porának (III..) 200 gr jából kivonatot liquiritiae radix (20), 100 g sassafras radix 
készítünk oly módon, mint azt az Extractum (30) és 30 g mezerei cortex (30) keverékéből 
cascarae sagradae siccum-nál leírva találjuk úgy készül, mint az Extr granati fluidum. 
Sárgásbarna, rheumszagú, könnyen eldör- Das. 2 kcm. (Ph. U. SI.) 
zsölhető, durva por, Vizben zavarosan oldó- Extractum sarsaparillae spissum. Durván 
dik s az oldat egyenlő s„ r. hig szesztől meg- porilott szárcsagyökér 1 részét 2 szesz és 2 
tisztul. 2°, D··os vizes oldata egyenlő térf. viz elegyével 4 napig, majd 1 szesz és 1 viz
a.e!herrel kirázva az aetheres oldat 5°/o-os zel 2 óráig áztatunk s a filtrált, hig kivona
ammonia-oldatfal cseresnvevörös szint ölt tot besűrüsiljük Vízben zavarosan oldódik. 
Igen szárazon tartsuk el (Ph Hung. III) (Ergzb. IV.) 

b) Durván porított rheum 2 részét 6 szesz Extractum scillae fluidum„ Scilla maritima 
és 9 viz elegyének 10 részével 24 óráig, mBjd 1000 porát (20) 2000 alkohol és 1000 viz ele
ug;.·anily keverék 5 részével ujra 24 óráig ki· gyével átitatva, perkolatorba tómködjük s 48 
vonjuk a.z összeöntött kivonBtokat 2 napi óra mulva 2 alkohol és 1 víz elegyével 1000 
állas ulán fillrálva ~~szári9uk.. (P_?· Ge.rm. _V.) 1 k::i_n.·re s 12 óra m~lva 500~ kcm.-re, perko
A Ph. Hung. III. elo1rata eszszerubb. hsztabb labuk s 800··ra beparologtaijuk. --azutan 2000 
-és jobb kivonatot szolgáltat mint a Ph kcm. alkoholt adva hozzá, 12 óra mulva 
Cerm -é dekantáljuk s a sűrű maradványt 4 alkohol 
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és 1 viz elegyének 300 kcm.„ével kimosva, e rologtatjuk 700 kcm.-re, kihülés ulán hozzá
folyadékot az alkoholos kivonatok elegyébe adunk 375 kcm._ 90°/o-os· alkoholt s ülepités 
filtrá{juk s az_ alkoholt ledesztillálva, a kivo- ulán filfrálva kiegészitjük 1000 kcm.-re. Dos. : 
natot beállitjuk 1000 kcrn ·re Dos 0'1 kcrn 0'6-1"8 kcm. (Ph Brit l 
{Ph. U„ St) d) 1 anyarozsport l szesz és 4 viz eJe„ 

Extractum .scillae spissum. Középfinomra gyének 35 részével átnedvesitve perkolálunk 
metélt tengeri-hagyma 1 részét 2"5 higitott s bepárologtatás előtt a második pPrkolatum 
szesszel szobahőmérsékleten kevergetéssel 4 minden 100 részehez hozzáadunk 2·4 sósa\'af 
napig, majd kisajtolva 1 '5 higitott szesszel 2 Vizben tisztán oldódik s 1 s. r szesszel meg
napig kivonjuk s az összeöntött kivonatokat zavarosodik. (Ph. Germ V.) Fs. 1"035-1'062: 
ülepité11 után filtrálva besűrúsifjük. Vizben sz m.: 13-·19"3°/o; hamutart 2·20/0, 
majdnem tisztán oldódik. (Ergzb. IV.) e) 100 anyarozsport 3 acidum aceticum 

A Ph. Austr. VIII. szerint úgy készül. mint diiutum„ 6 alkohol és 24 vizzel átnedvesit\'e 
az Extractum belladonnae foliorum 1 szesz és 4 víz elegyével perkolálunk (Ph 

ExlT"actum scillae siccum cum dextrino. Helv) 
(1: 3) száritolf lengeri hagyma 200 gr porából fJ Friss anyarozs hevenyében készitell 1000 
(IV) kivonatot kés2itünk oly módon, mint azt porát (40) l menstruumnak 20 kcm. acidun1 
az Extraclum colocynthidis-nél leirva tBlál hydrochloricum és 980 diluál! (1 : 1) alkohol 
juk, de a sűrű kivonathoz 10Q0 .. 0n száritotf elegyét, lI menslruumnak 1 1 alkoholt alkal·· 
dextrin-poJ"ból annyit teszünk, hogy a kész mazva 1000-·re perkolálunk. (fyp B.) Dos 
kivonatban kétszer annyi dextrin legyen mint 12 kcm. (Ph. U. St) 
száraz kivonat V:é~i;iny réte~ben kit_erílve ~lk és ha. tás, mint az Extr. secalis cor·· 
enyhe melegen szantJuk azutan porra (V„) nuh spissum 

dörzsöli~k. , . _ . _ , . _ Extractum secalis cornuti .spissum. Exh ac·· 
. _ Barnas~arg:i- sz1nu, igen kes_eru es cs1p.os tum ergofae (F. L) An\arozspor 1000 gr.·ját 
izu por„ V1z es szesz csak reszben oldJa. 2000 aqua chlorofo 'at -b . . k bb 1 50 · ld t, b 'h, t . rm1 a an g~ a ra an 

: vizes o a a an_ ne any csepp annin·· felkevergelve 12 óráíg áztatjuk, azután kisaj·· 
oldat (l: 19) zavarodast okoz toljuk s a maradványra úJ"b ·1 2000 hl „ 

Do 0'20 d' 080 d t „ 'lk"I o aqua e o s. g,, pro 1e g • ex rin ne u roformiata-t öntünk; hat óra mulva újra ki· 
Extractum secalis cornuti fluidum. F.. ] sajtoljuk s a híg kivonatokat vizfürdőn be· 

Extractum ergotae fluidum 500 secale cor- párolog!aljuk 500 gr.-ra A kihült maradékol 
nutum„ot (V.) 25 glycerin-ből és 275 aqua jól elzárható edénybe öntjük s részletekben 
~innamomi spirituosa-ból kész.ült folyadékkal és kevergetve hozzáadogafunk 400 spiri!us 
átnedvesitünk, azután a perkolálás szabályai concentratissimus-t (szervetlen sók és mannan„ 
szerint perkolálunk oly eleggyel, melyet 20 scleromucin eltávolitására) A folyadékot egy 
súlyrész tömény szeszből és 80 súlyrész víz- napon át. gyakrabban kevergetve rázogatjuk. 
bői készitettünk. A lecsepegő folyadék első azután a tiszta folyadékot papiroson átszűr~ük 
425 gramm részletét külön fogjuk föl. az utána és vizfürdőn bepárologfaljuk 165 gr.-ra. l sú\y„ 
következő hígabb kivonatot pedig bepárolog- rész kivonat közel 6 súlyrész anyarozs haló·· 
tatjuk 75 grammra s a kihűlt maradékot föl- anyagait larlalmazza Vékony rétegben , örös·· 
oldjuk a kivonat első 425 grammos részleté- barna szinű, sajátos és nem kellemetlen sza„ 
ben. Az ülepilés után megtisztult kivonatot gú félsűrű kivonat. 5 rész vízben tökéletesen 
letakart tölcsérben papiroson átszűrjük. Fs oldható s e savanyú oldat 5 rész alkoholtól 
1'07-108. nem zavarosodik meg Ötszörnormál nátron-

3 gr.„ját 7 vízzel porcelláncsészében 5 gr.-re lúggal melegitve undoriló szagot áu1szt Azo· 
bepárologtatjuk s kihűlés után kisebb választó- nosságra o·s gr.-ja 5 kcm. vizben oldva úg~ 
tölcsérbe szűrjük, 10 kcm. aethert s lúgos vizsgálandó, mint az Exfractum fluidun1 se·· 
kémhatásig ammoniaoldatot adunk hozzá calis cornuti Dos. : 0'5 gr .. pro die 1 ·5 gr 
Néhány összerázás után a megtisztult aethe- Hasonló a Ph Austr VIII. előirata. 
res oldatot porcelláncsészében szárazra pá- b) 1 OOO anyarozsport 5000 vizzel 12 óráig 
rologtatjuk, 3 kcm tömény ecetsavban oJd„ áztatunk; a kivonatot leöntve az áztatást 
juk egy csepp egyszernormál vaskloridolda- 2500 vizzel megismételjük az összeöntött ki
tol adunk hozzá s óvatosan kénsav fölé ré- vonatokat bepárologtetjuk 500 kcm.·re s 650 
tegezzük: a folyadékrélegek érintkező felüle· kcm. 90°. u os alkoholt adva hozzá, három 
tén kék szinű gyűrű keletkezik. Dos,: 1 '0 gr ; napig állni hagyjuk s tisztáját filtrálva, sűrüce 
pro die 3'0 gr. párologtatjuk Oos,, O 12-0'50 gr [Ph Bri!] 

b) 100 anyarozsport előbb perkolatorban e) 2 rész anyarozsport 4-4 rész 'izzel 
aether petrolei~vel zsirtalanitunk s a port ismételten kiázfatva az összeöntött kh onato·· 
azután 5 glycerin és 20 spiritus (80°,'o) e!e- kat bepárologtatjuk 1 részre hozzáadunk 1 
gyével átnedvesitve vizzel perkoláljuk. Első alkoholt (90° .. o); három napi állás után filtrá!· 
részlet 85, a higabb kivonatot 15 részre kell juk és bepárologfatjuk sűrű állományúra. (Ph 
besűrűsíteni. (Ph. Auslr .. VIIL) Germ. V. Bonjean után). Vizben, vagy 1 , iz 

e) 1000 anyarozs porát. 5000. kcm. vizzel és ·l alkohol elegyében tisztán oldódik. 
12 óráig áztatjuk, kisajtoljuk, 2500 vizzel újra d) 100 anyarozst (IV) 60 aqua chlorofor· 
kivonjuk s az összeöntött kivonatokat bepá- mii·val benedvesitve. ugyanezzel 12 majd 3 

- 101 

óra mulva 200 részt perkolálunk s 50 részre 
besűrűsílve 60 szesszel keverjük és filtrálás 
után besűrűsítjük. [Ph. Helv.] 

Exlractum secalis cornuti cum dextrino 
exsiccafum. 50 gr. extractum secalis cornuti 
(Form int.) 2 gr.·.jában meghatározzuk a szá
raz kivonaUartalmat s az egész mennyiséget 
.eldörzsöljük 100°-·on száritott annyi dextrinnel, 
hogy a kész kivonatban ugya!1annyi dexlrin 
Jegyen, mint száraz anyarozs-kivonat Vékony 
rétegben kiteritve, enyhe melegen száritjuk, 
ftzután porrá (V) dörzsöljük (Ph Hung III.) 

. ..\lk és hatás. Az anyarozs tulajdonképeni 
h-atóan~aga ma is ismeretlen. A dróg hatását 
leginkább megközeliti az ergotinin hydrátja, 
13 z e r go t o x i n . Az anyarozs az edényzet
f alaka! befolyásolva a kis arte:iák összehúzó
dását idézi elő az egész szervezetben ; nagy 
adagokban görcsöket okoz, melyeket hányás 
és hasmenés előz meg; a halál bénulási tü
netek mellett következik be. Az anyarozs to
vábbá főleg terhes á!Jatoknál a méh össze
húzódását idézi elő Nem viselős nőknél 
n1indennemű méhvérzés és más szervek (tü
dő, \ ese) vérzése ellen rendelik ; a jóhatás 
kétséges Igen gyakran rendelik az ulószülés
nél ernyedt méh összehúzódásának előidézé
sére ; szülés előtt nem szabad alkalmazni. 
Az extractumot nemcsak per os, hanem bór 
alá fecskendezésre is alktilmazzák, befecs
kendezése fájdalmas. Krónikus anyarozsmér
gezésnél pi anyarozsos lisztből készült kenyér 
huzan1os fogyasztásánál t>gész tagok, ujjak, 
izületek elhalása vagy sül, os idegzavarok 
[( pnek föl Az állafgyógyászatban hasonló 
célokra alkalmazzák ; a kérődzők méhére alig 
hat .\dagja nagy állatoknál mintegy 10 gr..-ig, 
kis állatoknál 0 5-5 gramm. Anyarozsporból 
4-5-ször ennyit kell beadni 

Exl> actum senegae fluidum. 5000 senega
g;öki rport (30) 2000 alkohol és !OOO viz ele
gyé\ el kezelve, 2 alkohol és 1 víz elegyével 
800 első részlettel 1000-re perkolálunk Dos : 
1 keni (Ph U St) 

E'-.::tiactum senegae siccum. Úgy készül 
n1int az Ex!ractum chamomillae. Vizben za
varosan oldódik [Ergzb IV] 

Exti actum sennae fluidum. Senna alexan
drina 1000 gr„ porából (40) 1 alkohol és 2 viz 
e!eg\ével perkoláljuk. Első részlet 800 kcm 
f Tvp A] Dos , 2 kcrn. [Ph. U St] 

Ext1 aclum simarubae fluidum Durván 
porilott simarubakéregport 1 szesz és 1 viz 
elegyének 40 részével benedvesitve 100-ra 
perkolálunk. A kivonásra 6-8-szoros mennyi
ségű menstruum szükséges. Hatóanyaga egy 
barna és egy zöldes gyanta s két színtelen, 
krisláh os, keserű anyag.. Vizben majdnem 
lisztán, oldódik. [Ph Gerrn V.] Fs .. ' 0 97; 
sz. m 8-8"5°10; hamutart: 1'7-19°10 

.4lk : hasmenés ellen 
Extraclum spígeliae fluidum. 1000 gr. 

spigeliaport (40) 1 , 1 diluált alkohollal 1000-re 
perkolálunk Dos , 5 kcrn [Typ A, Ph U St] 

Extraclum staphy.sa9riae fluidum Delphi
nium staphysagria érett magvának porából 
alkohollal perkoláljuk, CT'yp A„ Ph .. U St] 

Extractum stramonii Ugy készitendó, miht 
az extr. chelidonii. Vizben zavarosan oldódik 
Dos,' 0 1, pro die 0·3 (Ergzb. lV) 

b) 3 szesz és viz elegyével perkolálva, 
beállitandó ! 0,o alkaloidatartalmúra [Ph U. St.) 

Extractum sumbul fluidum. Sumbul gyö
kértörzs porának (30) 1000 gr.··jából 4 spiritus 
(92"3°/o) és 1 víz elegyével perkoláljuk Dos. : 
2 kcrn. (Ph U. St) 

Extractum sumbul. A fluidextractumnak 
70°·on való beszáritása útján készitjük Dos. : 
0'25 kcm (Ph U St) 

Extractum slrophanthi Strophanthi semen 
porát (30) 45°-on száritjuk s 25 gr.-ját perko
latorban actherrel' zsirtalanitva 500-on újra 
száritjuk, poritjuk és 60°,'o.os alkohollal 48 
óráig áztatva, 250„re perkoláljuk s besűrúsil
ve tejcukorral beállitjuk 50 gr. száraz kivo
natra. Dos ' 0 016-006 gr (Ph Brit) 

Extractum syzygii jambolaní fluidum A 
kéreg középfinom porának 100 gr.·jából 7 spi
ritus és 3 viz elegyével készül Átnedvesités
hez 40 gr. (Ergzb IV ) 

Extractum taraxaci fluidum. A gyökér 
100 grammjának porából (30) spiritus dilutus
szal (41'5°/o) úgy készül, mint az Extractum 
granati fluidum Dos : 10 kcm. (T'yp. D 
Ph. U. S!) 

Extractum taraxaci spissum. 300 pitypang
gyökeret és 300 levelet 3000 meleg vizzel 
gyakori felkavarás mellett két óráig állni ha
gyunk és kisajtolunk. A maradványt újra ki
vonjuk 1000 meleg vizzel· s a két kivonatot 
összeöntve bepárologtatjuk sűrű kivonat!á 
[Ph. Hung, ll] 

b) A Ph, Austr. VIII szerint úgy készül 
mint az extr. cenlaurii 

e) 1 pitypanggyökeret 5 vizzel 48 óráig 
majd 3 vizzel 12 óráig áztatunk.. Az össze
öntött kivonatot 2 részre besűrűsitve kihűlés 
után 1 alkohollal keverjük, két napi állás 
után filtráljuk és besűrűsitjük. Vizben tisztán 
oldódik. [Ph Germ. V] Hozadék 22-25°/o 
(40). Viztart: 20°;0, hamulart.: 11-20°/o 
Alk. : Csak labdacsalakitóanyagul használjuk. 

A Ph. Brit. friss gyökér kisajtolt levét 10 
percig forraltatva, szűrés után bepárologtatja 
Dos. ' 0'3-1'0 gr 

A Ph. U St !OOO drógot 125 szesz és 875 
vizzel perkoláltat Dos 1 gr 

Extractum thymi fluidum. Kakukfü közép
finom porának 500 részét átnedvesitjük 75 
spiritus 125 viz és 100 glycerin elegyével és 
3 órai állás után perkolalorba tömködve, l 
spiritus és 3 viz elegyével perkoláljuk. Első 
részlet 175 második részlet 1500, ennek első 
130 részét 30 glycerin·· nel elegyitve„ 325 ka
kukfü átnedvesitésére használjuk. A többi 
második részlettel ujra 325 fluidextractum 
II -t készitünk s félretesszük. a másodík ki
vonat 70 részét ujra 20 glycerinnel elegyiljük 
s ezzel ismét 175 kakukfúport átnedvesitve a 



102 -

maradék 500 másodkivonallal Ill. kivonatot 
perkolálunk s az I. és II. kivonattal össze
öntjük A barnaszinű kivonat vizzel tisztán 
keverhető. (Ergzb. IV) 

b) 100 kakukfűvet (IV) 10 glycerin, 20 
spiritus és 20 viz elegyével átnedvesitve, l 
spiritus és 3 vizzel perkoláljuk 85 első per 
kolatumra (Ph Helv. !V) 

Extractum tr illii fluidum. T rillium erectum 
gyökértörzsének 1000 porát 3 spiritus (92-3°/o) 
és 2 vizzel perkoláljuk mínt az Extr. ado
nidist (Nat Form.) 

Extractum trifolii fibriní. Vidra elecke
levél !OOO grammjából 6000, i:telve 5000 
forró vizzel sűrű kivonatot készilünk oly mó
don, mint azt az Exlractum gentíanae··nál le
irva találjuk (Ph. Hung 111) 

A Ph. Austr. VIII. szerint ugy készül mint 
az Exfraclum centaurii minoris 

öntünk 800 közönséges \ izef s vízfürdőn 2'1 
óráig pállitjuk és kísajtoljuk. A maradványra 
ujból ráöntünk 400 közönséges vizet és 350 
spiritus dilutust és 24 Órai pállilás után ujra 
kisajtoljuk Az egyesitett és leülepités ulján 
ujra megtisztult és papiroson megszűrt folya„ 
dékból a szeszt vizfürdón elűzve bepárolocr .. 
faljuk félsűrü kivonattá (Ph Hung I) "' 

A Ph. Helv. IV. 100 valeriana g~ ökér„ 
törzsből (IV.) spiritus és vizböl l : 1 készült 
folyadékkal perkolálás ulján készítteti \zta·· 
tásra 30 r 

Extractum veratri viridis fluidu1n \teralrum 
viride !OOO porát (40) alkohollal perkoláljuk 
[Typ. A] Dos. 0·1 kcm (Ph. U St) 

Extractum oibu1ni prz1nifolii. 100 kéreg· 
port OV„) átnedvesitünk 15 szesz és 30 v iz 
elegyével s 1000„re perkoláljuk. Vizzel meg .. 
zavarodik Fs. 1'02-1'08 sz m.: 15°'" 

Exlractum tritici fluidum Lásd Extrac[um b) Viburnum prunifolium-kéreg középfinon): 
graminis fluidum porának 100 részét 40 higitoU szesszel átned·· 

E vesilve 100-ra perkoláljuk. Vörösesbarna 
xtractum uvae ursi fluidum Ugy készi- kesernyés izű ldvonat Dos 4-8 kcm 

tendő. mint az Extr granafi fluidum [T yp B J (Ergzb. IV) 
Dos. 2 kcm. (Ph U. St ) 

b) Medveszölő-·levél porának 100 részé! 10 A Ph. U St. az 1000 drógból hasonló 
glycerin, 15 szesz és 15 viz e!eg~ével áfned- módon készült kivona!ot 5 Mg O-val és ele

gendő ainylumma! ;Jgy d.l!illalja be. hogy 1 
vesitve, 1 szesz és 1 viz elegyével 100„ra kivonat 5 drógnak fe1t:·ijf_n meg [T::-p A] 
perkoláCuk (Ergzb lV) Dos 2 kcm 

Exlractum valerianae fluidum Va!eriana- E t t h 1· ·1 ·d X J 
gyök, k·· · r· · k lOO . 'b-i 40 .x rac um xant oxy_1 t ui un1. ant lOX\-·-

.. er ~zep 1nom por~n::i. r7sze o lum americanum vagy Fagara clava H.erculi~ 
sp1ntu~ ~ilutus··~za.~ (70\o) atnedves1tve 100-ra. kéregporának 1000 gr:-jával 3 spiritus t92·30 jl> 
perkolalassal keszul (Ergzb IV.) és ! vizzel készül. [Tvp AJ Das 2 kcm 

Extractum vulerianae spissum. Ügy ké- (Ph U St.) · 
szül, mint az Exlractum chamomillae. Vizben 
zavarosan oldódik (Ergzb. IV ) 

b) 400 va!eriana gyökeret 700 spiritus 
dilutus-ban 24 óráig áztatunk azután hozzá-

Extractum zingiberis fluidum. G\ömbér 
porának (50) 1000 gr-ját spiritus-szal f92·3i)'11f 
átitatva perko!áljuk (T'P A,.) Dos l i-:<m 
(Ph U St) . 

Liquores. Mixfurae .. 

.<\;: eg~es a11J-agokuak \Ízben \aló kö;:\Pilen o]Já:-;u litjún clóállítot1 (~~
S~JutjoneH eí1n alatt isn1e1 teteti készítniéuyektől a gyóg-;i.„szerészi gyako1 la1 
n1H1d1g n1egkülönböztette a ko1nplikáltabb kéi.;zítés1nódokkal: közön1hösíté·s
s~.J. telítéssel stb. előállított p1·pparátu1nokat, s ez utóbbiak a 1 égi gyóg'YS7.l'I" 
k~ny"."ben i8 l.iiquor néven voltak hi valalosak. I~ .iPllegzett~s galéniktls k~ 
~z1tn1enyek. ni ellett Liquor a neYe a g)· ógyszC'rkönyvekbeu a hasonló jpJleg·íí 
osszetett lugo.s foly adekoknak is, a gyakorlatban Jledig lH~n1 a vízzel, ha1H·ll1 
aether_, alkohol, chlol'of'o1·1u r-;th ~leg·)·ével készült oldatoknak, többnyi1 p kiilsá 
hasznalaü·a„ 
, A. l.1i.quo1 ok PR'\' ik ]pg)t:llegzet(~seLL {'sopor t.ia 1eit io'i ábbá újabban nz 

u. n. koJlordoldatok csoport;ia, an1elyek i-:;ajátságait a 45-47„ oldalon is-
1nertettuk. A korr1plikáltabb 111űveletekkPl tdöállított fén1hiclroxi<l-kolloidnl
datoknak: ~iquor, a llÖYén)·i n~ álka \ í;:z11.I kivont kolloidoldatainak: }lnti 
lago a nevuk 

. Liqu,~!·es colloidales. ~..\ kolloidoldatok ki' étel nélkül a Liquo1 lH'\'et y l 
!:ielrk_ ~ cloaJlí~á~u,kra külö!rböz~ 1n?<lszerek használatosak, 1nelyek főbb cso
portJa1 a _drahzalo va~y ki_n1oso n1odszer, kicsapás nélkül, yagy savval Yah·~ 
o~datb~ ,v~tell~l; az ox1klor1dos ,vagy peptizáló rnódszer (Yeg'J-'i <liszpe1:zióJ; a 
ln<lrohzalo n1od~ze1; a )'.0~1denzalási 1nódsze1 .; az e_lektron1os diszperzjó n1ód·· 
~zere, stb. A gy?gysze1esz1 gyakorlatbau r.lőforduló koJJoid fén1hi<lroxldolch1-
tokat tartaln1azo J__.iquoroknál főleg a }('gelr-;ő n1ódsze1· használatos. 
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)_ Li.quor alurn-inii aceticinél az Al hidroxidját kénsaYas sójából calcium 
carbonicu1nmal az oldatban vegyi diszperzió útján állítjuk elő s ecetsavval 
tartjuk ko!loidoldatban., , _ . . _ 

_.\z alun1iniun1acetat-oldatot az a.11101f-, 1 /s alun11111umacetat olyan vizes, 
'(.3-8.3%-os oldatának ''olt szokás tekinteni, an1ely emellett még csekély n1eny
nyiség~i calciun1-szulfá~ot és acetá.!o! is tartalmaz. E ~!ql}Ol't azo~ban sa.iá_~
"ágainal fogva a kol101doldatok koze kell sorolnunk. Foltetelezheto, hogy ke 
szítésénél az átn1enetileg keletkező aluminiumhidroxid, a hidrolizis folytán 
lehasadó alunliniumacetáttal kolloid hydrosol-lá oldódik„ Ebből nragyaráz-
ható hogy az oldat könnyen elváltozik, megzava1osodik, üledékes lesz, vag~T 
1neg' is kocsonyásodik, esetleg inár a hőmérséklet változásának befoly~s~r<;'., 
is. _._!\_ 111C"gkocso11yáso<lás elektrolit hozzáadására, pl. igen csekély n1enny1segu 
káliun1szulfáttól vízfürdőn azonnal bekövetkezhetik. E változás azonban a 
készítn1én:- beu lev-ő Ca-szulfát é8 acetáttól állás közben is bekövetkezhetik~ 
főleg ha az alu1niniu1nszulfát fölöslegben van; de n1egkocsonyásodást okoz a 
Ca-acetát nagyobb fölöslege is„ Borkősav ellenben a _qel-Ié alakult kolloidot 
föloltlia, an1ennyiben az Al-nak e sav hydroxil-g·yökeibe való bekapcsolódá
)'lával kornvlex HÓ keletkezik. Ez utóbbi körüln1ény tette indokolttá a Liquo1· 
alun1inii acetico-tariaricus készítését (lásd e címet)„ E kolloidoldat előállítá
sánál t~g-yes gyógJszerkönyvek a készítéshez használandó anyagokat külön
höző a1 ányokban írják elő„ ... .\z oldat keletkezésé11ek fizikai folyan1atát és sa-· 
j<1h,ágainak ]én~ egét behatóbban n1egvilágítják a Liquor fe11i ox~ <lati és al
hundnati-11ál i·észleiezett inagvarázatok. 

.A .. Liquo1 ferrl OX'lJ<:lilorÖ.tl előállításáTa két n1ódsze1· használatos. :B:gyik 
~1 ,. nshidroxidoldatbau arn1nonla hozzáadásával hy<lro];ysis útján létre
hozott kolloid Yashidroxi<loldat dializálás útján való saY1nentesítése, a 1ná
:-;ik vasklo1 idoldathól fölöslC'gei' annnoniával frissen kicsapott. és jól kin1osott 
'ashid1·oxid súsa\'\ al ,-aló nurrutá.~ (peptizálás) útján kolloi<lol<latba vitele. 
J\lindkét (~sttben 'asklorid az akti\'áló anyag és a kolloi<loJ<lat keletkezésP 
úo·y J'oglia1ó föl, hogy a \-ashi<lroxid ue1n egyszerű 111oleknlákbúl ionizálóQ,va. 
h;~H lll több 1nolt->k11lából állú an:·,: ag1észecskékké, ú. n„ szubn1ikronokká oszlik 
~ ! a \'j;:p:-; lob adékbaIJ ko11glon11:•1·álódva. E részecskék inéretei krioskópiai 
"i zsgúla tokkal is (' llPnöriz\ P, u1 iu te gy ;)0 n1olekula összetö111ö1 ülésének (aF;z
~zociá lúdásának) felt'lnt_•k n1eg, an1i az ily állapotban levő fe11'ihidroxid n10-
l<>knJaslÍly át 111h1teg';\ 6.000-nek nn1tatja. _._-\_ kolloi<lol<latban 1~~vő vashid1oxid 
:-;z.11bndk10110k s az azokat kö1 ülburkolú Yasklorid, ill_et\-e l•\· és Cl ionok 
t 1lekt1 ou1os töltéssel bíruak, s ha t'nuek egyensúlyát <ellentétes töltésű elektro
T~· 1: ko11) ha só \ ag;i. alkaliszulfát hozzáadásával n1egzayn1 juk, az oldatból H 
,:<-t.-.;hidroxid kicr-;apócHk: gel-lé alakul, s ez állapotból úg;i.• \ ihetö oldatba, hog;\T 
nH·g·!'t'lt J() Plt-ktrornos töltéRű üj akti\:áló anyagnak pl. J{OH-uak, NaOH-uak 
nldatút adjuk hozzá. ~-\_ kicsapásnál a vaRklori<l ion,iai hih('töleg- úg;y oszlanak 
1t11·ic liog·:-, a f~t' odatapad a ~\·OH kolloid-részecskékhez, s azoknak pozitív 
ti'd1t~;.;{ kölcsöJJöz, 1níg; a 01 a kicsapó szer hatására, legalább részben, ledisz
:-;zoc!úl .. A kiesapús Yag~ azáltal .iüu létrt', hog-:v a kolloidoldai_ töltését az el
!t ntétt :-; töltésií 1·lPkt1 ollt st-111lPgt1:-;íti, yagy hog~· az t~g~ enlő iouf'a.iok tö1nén~-
... t;g·1 túlsz1.1porodYún, (' 111iatt ho1nllk llH'g' a,,; ak1íY auyag által fentartott 
\ l1·ktro1uos Pg"Yt'nsúl~ .\ kicHapó a11)agok11ál azonbau, n1úr_ f';: utóbbi körül-
111t;ll)' lob túll is, J1i11c.s a vPgyériékkf'l a1 áuyos összl~fiiggés„ F~ll'gen<lő kicsapó 
,..zi 1· 1ilkn!uH1zúsúnúl yég·t1 echnénylH'n az ö:-;szes Cl-ionok szahad<lá Jesznek, s 
:1 :-;o„n\· t·g·y rt!.'ií:t· a csapadék fülötti oldatba u1egJ át; t.'g') rész<> pedig· adhaP
~.i(.) fol.' 1/iu a kot"so11;i.„ús. (·l'Őseu Yíztartaluní csapadékban 1nalad e]oszolva. 
<11tH J~:liii! YÍzz1 1 ki111oshaió, Úg'J hog~· a csapaJék Yégül tiszta Yashi<l1·oxid-gf'I 
!1(íi iíl!. h:l1111il) kiiliinhözii lllt'llll;'l'ist>g·ií \'asklorid Yolt azzal lt~kiitYP (J)uclaux 
t'. H. 1-!3. J!JOGJ 

.\ká1· az (}s()„ i1k<i1 a uiúsodik 1uódsze1"J(•l állít-..ink t ki <.l kolloid .Yas
!iid1oxidolda1o1, a!ihúl :.i !'ölöslt'g'1 s 111e1111yiségű \"asklo1id dinlizálás ut,iáu 
uag·:vré!-l;:t t-·ltúYo]ítliato. 111illthog·~ a hidroxid oldathau lartúsú1·u igen csekély 
1n1·111i ~· i s~g· íi \" 11 :-;Jdo1 i ti ( h gf 11déi. ), 1 égt->b Lt•IJ f orgaloni lJa lluzoti 'asoxyklori
dok klú1 {artnlJJn1 is ig't>Jl különböző \·olt, auii arra a fölteYés1~1' szolgáltatott 
alupot, hog~· azok közütt Vt:·g~·i összt>iét('h t; néz'(' fol'og11ak fp1111 különbségek„ 
A dialysissPl t·löallított liq1101 ok közötti kiilönbség·t>t \\:"agner·-Budapest és 
(]r O!-isi ugt t-- ~ ag·y ht < :-;kt 1 e k il ·oda lin i \'itá.ia f ol ~ tú11 J8kl-h1··n r:rhan tette vizs
i!'<ila 1 tc'i1µ:~Ú\<Í. :-.; }'islht>1 \'iz . ...;gúlaíai ah1p.iú11 is-·- búr c::-;ak különböző Cl-tar
talu111 k! rt·sk1 dt lnli !iq11orok1 ól szá1uoltak ln ---- e..:satlakozott Hag-e1 an1a néze
lt'•ht•z, h1Jg') a Liquor li 11 i oxh~ clilorati eg) 111oh1 kula f11rrikloridra nyolc 1110-
li kuh1 fcr1ih:-,d1oxidot 1a11aln1az l·~ \ izsg:a!atok eg·~·ik f't·f•d1né11yeképPn 1'hn11 
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a készít1né11)„ előál1ításá1a a Ph Rung. II. kiadásilha ebből a III. kiadásbn 
is változatlanul át\"ett n1ódszert vétette föl, melyet aztán a köl'üln1ényes dia
lizálást n1ellőző egyszerűsége miatt, a Ph. Ge11n„ I'\'. és Helv. IV„ is átvettek. 
J.._ hivatalos előjrat a frissen kic8apott vashidroxidot só'savval oldatja; a 
készítmény „tartósságának elérésére" igén) be vett sósavtöbblet folytán a 
vasklorid és Yashj·droxid aránya nen1 felel meg az alapul vett t'.'l fentebb Pn1-
lített aránynak. ~.\_ régi elméleti megál1apítások hiányosságát rnutatja az a 
körülmény is, hogy kolloid vashi<lroxidoldat sósa,- nélkül, a Yasklorid hid1 o
lizise útján is előállítható. lgj„ pl ha 1 liter forrásban levő vízbe 4---.5 gran1111 
vaskloridoldatot csepegtetünk bele, az oldat azonnal 1negbarnul, 1niha1nar eg·é
szen feketésbarna színt ölt, kihűlés után pedig a kolloidoldatok összes jelleg·
zetes sajátságait inutatja: kénsavtól 111egkocsou~·ásodik, tanninnal, Yag~: l 
-csepp ezüstnit1 átoldattal nem ad csapadékot, fer1·ociánkáliun1tól nen1 kéklii 
1neg„ (A Ph. Rung. szerint készült, a 1->aYf'ölösleg· folytán kolloidálisan le nen1 
kötött ferri ionokat is tartaln1azván, fe1rociánkáliun1tól 1negkékül.) A vas· 
kloridnak forró ·vízbe történ6 becsepegtetéi'lP útján ll;\ ert, sötét barna vörös 
folyadék egyéhként később, ha bennP fri1->st1 11 kicsapott 'ashidl'oxidot :'í.zta 
tunk, vaHhidroxid-tartaln1ának még kétszp1 (•sét képes föl\·pnui. s helőlt-· <-1 f(i
Jö~:deges só:sa\ dializálással tá' olítható el. 

önként é1t1,tődik, bog~ a sósa\"\al peptb:ál1 Yashidlo:xidolda1 dializálú
.".iánál sósaY, az an1111011iával Yaló hidrolizálással készítP11nél pedig e n1ell{ t1 
an11noniun1klorifl 1áYolodik pJ_a liquorhól. ,\z is 1Prn1ész{11('s. hog·y az a11111lo-
1Iiával készített J_,iqnor ft>r1 i dialssati a111111011ia-n~ oniokat is tartahnaz 

~.\ J_,iquo1· ft-:r1i oxychlo1ati dial~sati 11ag·yhan tö1ténő Pliíúllítilsúu<il n 
dializáláshoz Jpg·célsze1 űhh pe1·gan1enttörnlót használnunk. l':z az Ú"\'llf'YPZ1-tl 
o.s1nose-töu1Jö különböző átrné1ővet Ü'kf'rcsPkiH•11 kapható ,, kt·l'Psk;(leil'111ht•11 
!-fasználata <-•lőtt a tön1lőt Yízhen f'öllág~:ítink, s \'Ízzel u1pg·töl1•t~ n1eg·úllapít-
.1nk, 1111:•]71- ht-l~·Pkt>n 11en1 Plég tön1ött szÖ\Ptü, hog·y pg·yrs iészekit• szabdalha,...;
suk. Ha a kiuiosáslioz pl. 50 cui. n1ag·as és 20 c111 titn1é1'Öjií iiYf'ghengt.'J' úll r(•n
dP!kt:>zésiillkl'f. Úg}· a tönilőhöl 1nint<·g~ íO cn1. hosszú r~szt \ ágnnk 11, s .u 
nPdY('s tön1lö (·g:~-Jk. 'ég-ét zsinórral PrŐsPn IPkötjiik. \ tö1nlőt azntán '1h 1é
~zéig· a dü~lizalando fol~ adékkal int»gtölt jük, s felsö ''égét ciz il\ PglH-'llg'Pl'l'! 
ke1 eszthP fPktetett fa" Yag~· ÜYC'gpálcára f'J ősítjük. ·\ töndők PlŐn\-P. hon·, 
_g),orsc_1:n .~ializái,11ak, be~zerzési áruk csekél:-,; hátrán~ uk, hog)- g·yuk.1a'11 tH':"rii 
eleg ton1ottf'k. fJf.>int<_• fpliil bPfol~«) és alul !t-'cs111gó közönség<'."' , ízz~,J diali
zt'ilnnk, a 111n11kúlat Yége fPlé pt•dig 11-'párolt YiZ<'t kt>ll alkal111azn1n1k. 11u '' Pt 
uapouta kétszf'l' lll('g'Újítunk .. -.\. dializidásnál a111n10Hi11111klori<l (~s súsa\· 111.P11-
11c>k át a kiilsö tol~·adékba; k<>zd1'HH·n kt-Yiis \'asklo1 icl is. 11H h alio· iiih11 tl'
ki11t11tb(' _.\_ diallzáto1 ha azo1i!Hn1 \íz hatol l1t• s fp]híg·í1.ia 11 \ cisold~~t1)1. "\ ft>J„ 
hígulás. <"S_ö~k<·nthl'1Ó ~la <~ di~tliziltornnk C'sak t·g·)· részét 111Ph·íijük a ,·ízb<' 
Ha a d1ahzalt oldat 1nl lllg. ug·:-, n fo!yudékol J;_lpos P<lén\ IH 11. bt>I( h<'l\'( zet-t 
hő1né1Ő\Pl ellp11óriz\t. -10°-011 ctlu! h( p1irolo~.rtat.h1k a1111Yila. 

0

!io 0 '\ ki!iillf>.~ utún 
i11egff'l1Jö lajsúh ú Jpg~t'll .\ dializúlúsnal iig·~·,1 ljiink ,;JT<l. !H1•;-;. 11 fohadt·;kok 
1 úl~ilgosc;n 11' JH hiíl.iPllt'k. ,..., · 

.\ Li<1uor lr l'fÍ o!l)ltJ11iuafi (']ií;!llítusún:.il ;1 Pit. H.uno·. iihhlil a tiilt<'\ 1~:-:
hőI indult ki, liog~ az oldat ('g) Sf~g'P . ...; húzisos ';isklorid-\ t:-;,., iil1·t1>1 tn1 tal11111z. 
s a fehé1·.iéliól 11~-t-1 t c·sap1Hlt';khol 1·zt 11i>111 szahad kiiuos11f. Ezz1-'I sz(•1t1'1t•JJ u 
ké:-;zítn1éuy előúliít{lsának él-i 1 l's7.t'(l-ikfii fizikui ="'Zt'I k1 ·1,1·ténl'k ]{'11\ t '"t' \'ondi 11 spk sz0rint~) a kö\ etkPz6: · '"' 

"A_ J_,iquo1 ferri .ox~chlo1utihúi P]1>k11olil1•k ;t kolloid \asll\dioxidot ki·· 
csapj_~k.,, s ,ki.csap!H11,o az pé!dúul l'ölöslt'g't·s ltlt n11~·iség·ii to.iiis.fehérjé,· 1] i:-:. 
.• A t0Ja8ff'he1,J(' :-;z111teu kollo1da11~ug. azonhau a111fot~ 1.i1,ll1·o·ií., s ío·,- sa\itll\ u 
közegben pozitív, aJkalikusban llPJ{HtÍ\ lö]tps{ ttllllat. \ f";.!i(•J ,it·•117:k t z <1 ~·i 
selkedésc' a Llquor f( 1 ri albnnlinati Piönl!ítúsnnal ii..n 11 !t~JJ\ 1'g'1•s, Hl< 1 t fiiliis 
legel') n1enn:-,i.-;éghrn a vashidroxid-sol pozitÍ\ töllt;s(•t lúgo

0

:-. oldn1han :-:• 11dt -
~r<~sítYe, abban csap:.tdékot idéz Plö .-.\. hatús dinantiku:-.. s kiiZt'Jl< s Jll1 JJ11~ isi>g 
:.dkuhnazásá11úl 1elj(s. Ha Pllenben a \asliid1oxid lllPBH~ist~g, l'iilii:-:. úg')-" a ki· 
('sapús tökéletle11. sőt P1 is inaradh;11., ill<•Í\f' oldat k1'lttkt·zlH 1. s a sol Plt-kt10·· 
11~0~ töltést az Pllenkezőht csHp át \ralószíuíí, hogy a pozilÍ\ \ashid1oxid 
r~szycskék az ulh111ni11-Iészecskékl't i:p}jese11 körii!Yé\1', azokat sa.iút tiilt(;siik 
le\t'..u ~att.iák oldatban.~"' fehé1·jénél ugyanis a H \<lg~ ()J-I ion <!dhat-·- Yag·~ 

toltest. Ehlió! kü,·etkezik, hog·y a vashidroxid és az a1hnnlin kölesöniis ki
('sapódású11úl szintén a kolioh.1' t•g·~·e11súl)-"i lH•lyr.t t lllt-'g'ZtlY<tJ'ndúsúróJ lPlH•I 

•• , •• '0 l)J < \()nd1as1'k: .-.\. L~quor ft'll'i ox:-,chlor11ti é:.: alhnn1iuati. (;)og·~sz. Kozlon). 1.Jl.-1--Hll-l. -19-I szan1 
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_, · --\z elekt1on1os töltést ug·yanis elektrolittel új!'a visszaállíthatjuk .. Erre a 
J:~~1;egfelelőbbnek a.z alkali!tidr?xi<!C?k ,b~z~n:\:ultak. . ~ , , · A Liquor ferri albununati eloalhtasanal a kollmdoldat keletkezesenek 
folJamata a következőleg magya1·~zhat?,= , . .. .. , , :\._ IJiquor ferri oxychlorati es toJasfeherJe-oldat osszeontesekor a ket 
kolloi~lolclat ellentétes elektr,omos tölt~se folytái:, az ,a1!=tivál.ó „elektrolit h~-
1ása 1negszílnik, s n1ind a, ket ~ol g~lle ~la~ul, k1csa.pod1,k~ m1kozben,az akt1-
Yálú Plektrolit elbo1nlik sosav es tala11 nemi vasklor1d val1k szabadda. A csa
padék- fölötti f?.l~:~dék 'sósav.tarta!1nú3 a cs~pa<!ék, pedig albull!in-részec~kék 
:dtal teljesen kornlYett vaslndrox1d-reszecskekbol all. A volum1nozus, sz1va
: .. sos .. nagy víztartal111ú, s dilatáció f?l~Ttán, térfog~tszaporulatot ok?zó csa~a-· 
.dék ·azonban szintén n1agával ragad sosav-reszecskeket, amelyek belole mosas
s-1 J eltáyo]íthatók, de magával ragad le nen1 kötött tojásfehérje-részecskéket 
_i~ . . :\ két oldat kolloid eg~·e~súlyának n1egzi!-vará~a,, a~ egymás~a hat~s fol~: 
1ÚJL. nPlll oly g·~·~o1·s lefolyasu,, mint a~ ~l~entetes. toltes~ ~le~:trol1tek, ~oleg soj:r. 
(~ .... sa•:ak hatása1a . ..'\.z ellentetes akt1v-1tasok k1egyenl1todese ugyanis e ket 
k.oÜoidbau Iassúl>b lefol;yás~ és főleg kez~letbe!1 a,felületi ~eszültsé~~el 3:!á1~.Yz 
h·ni csak i észleges: ez okbol, ha a- vash1drox1d es albu1n1n-oldat osszeontoti.( li'" ,·Pt Ut'lll kf'YeI'getjiik, a kicsapódás fokának megfelelöleg, a folyadékosz-
101;külünhöző n1agasságában különböző színü, mert az .. aktivitásukat (e}ektro·· 
nio:~ töltésüket) elYeszített szubmikronok fokozatosan ulepednek az eden:r fe· 
111 kt fPlé. ]{;nnélfogYa a ne1n kevert fol)."adék különböző rétegei különböző 
, u:-:t;:1rtaln1at rnutatnak. A kicsapódás folyamatát úgy foghatjuk föl, hogy a 
l'i hél'.it>·1·észecskék közben elektron1os töltésüket kö~csön_ösen, közöm~.ösí~v,~, 
kii 1 iilburkolják a Yashidroxid··sznbn1ikronokat. _.._.\, telJ,es k1cs:;ip_as m~gk9zel1to
leo· ,„,.,. súl\ iés7' kolloid vashidroxid é8 négy sulyresz feherJe aranyaban a 
h ;·tökt~lrt1'sf'·bll .. --\z allnuuinálás által kicsapo~tt v-ashidroxidszubmi,kron?k?-~k 
!-ol\oidoldatha ,-itele- JHPg'f('lr·lő t-lekt1·olittel (NaOH, KOII stb.) valo aktrvalas 
i~tjún tö1 tPnik. aniinPk lehf'tŐ"\é tétt•lért• az aktiválást ~átló idegen anyago_l~ 
ti li~ .... eltú,·olítúsn szükségeH„ f<~z igen lén~eges köYeteln1eny, inert vala1nenny1 
kiiilniclan~ ag11úl 111úr ig"f'll csPkél~· n1ennyiség·ű idegen anyag képes a sol álla
JHitha-,·ilt 11 n1f:'g·akadályozni Az alhun1i11ált \ascsapadékból a zavaró idege11 :iu\ ;,1g·oknt dt•sztillál1 YÍZZPI inoshntjuk ki. J\. Ph„ Rung. III a Liquor ferri 
flX~ <"!ilo1 ati esapadék<iuak alapos kin1osását nen1 rendeli el, s ennek köYet
kt Zn1~llSl az. hog)' készítn1ényp lon1léko11y„ ~!\.. bon1lást elsősorban az a kör?-l
u1t'.J1\ okozr.a hog\:- a kellőleg ki 11e1n n1osott csapadék ne1ncsak alburninalt 
,.,.1~;,;L dl pg,::-izerSrnind változatlan,. toYábbá sósavhoz kötött fehérjét is tar-
1;du1ciz. s u C.sapadék nátronlúggal Yaló kolloidoldatba ,·itPlénél f'Z utóbbi is 
ht•lt k1 J"iii a Liqnorha s a lúg· egy l észéYt 1 Nu Cl-t is szolg-úJtat, n1ely az oldat 
t11C'g'Z<lYa1osodúsát si~•ttet.i. .A. fölösleges 1ojúsfehérjét is ta1taln1azó albu1ni,. 
11ult ,·ashidroxidoldatot cnk1or.ás nt-ilu fol'1·nlússal javíthatjuk ineg, n1iközbe11 
:1 hí llllf leYŐ szahnd to.iúsft-hérj1· 11H·g:aJ,ad és filtrálással PltáYolítható. A for·· 
1 ulús az.011hn11 az old1;itha11 Jpy() es<'kél) 11útrin111klo1'h,lot ,n(•n1 távolítja el,,s a 
\.;l•szítHH'll~· nu>g· !1Ji11dig· 1·ou1\éko11~ 111a1ad .. A fol'ralasnnl n cukor eg·~ resze 
k;11;tt1H lizúl(it!ik s a Liq1101 PrÖspn 11Hg·ba1nnl. 

!'i-1.it st•n kifog·nstala11 Lh11101 f't•1·ri albnulinaiit 11ye1hetünk a kövctke-· 
1.1ih ~zt tn t·léítt ta1 túsú\;il: 1) a készítésht>z a Liquo1 fe-11·i oxychloratit a 
g?- 11!.(:-,·:,zt 1 kii11~' IH 11 Plőí11 sa' Jllt'llllYiség- feh' i·észéből készítjük, Yag;i.·· pedig 
1!1 1~-1·1tt Liquo1 fei ti ox~ chlo1·uti dial).·satust használunk. Ez esetben a csa
pudt kltoz kl'\'1 st>hb :-.a\"!lll'llllYiség· léYén hozzátapa<lYa, könnyebben és g·yor· 
~alihau 111oshat.iuk azt ki, sőt a szabachlá váló saY1ninin1uu1 a klcsapódást is 
~-\ 01 salibú t>s t<'liest•bbé tt>szi; 11en1 szolg-áltnt alkahnat acid-albu1ninok kelet 
kf zé:~i·lu z ~ hnn1a1abh éti kbnuyebhen teszi p}érhetőYé a l"\Zükséges Re1nleges 
\"( g\ hatúst.. 2) .A.rra kell to\·-á\Jhá ügJ·elniiuk, hogj· a két oldat összeeöntérsénél 
11\ 1·1 t ('sapaclékot klórrnentessé 1110S8Uk, a111int azt a ué1uet g·~ ógrszerkönyv is 
1 il>h.in. aJ _.\ friHs to.iásfehé1jét esetleg' ollóYal is föJaprÓZ\<1, s~őrecs~ttel szi
túu 11~ 0111kod juk út, híg·ítjnk és a hártyás iészecskék„Jei,ih.·J?Pdese ~utai~ ineg·
~1.it1 ilik. Poutosan ellf'nőrizzük, hogy· a hasznúlt \'ÍZ hon1erseklete ;:>Ü

0-nal ala
< "u11~·1dil> li·g~ ( 11. _.\ f'phér.icoldatot kP\ l'TA"et~~s közLPI} öi~tö~·\tj~ik a hígí~o~t 
\ u~klu1 idoldathoz. !J . .\_ kl'letke·zÖ 1ozsdaszÍllU csapadek k1Yalasat a neutral18 
old:.1t11úl kon\ has<'l\al sit•ttl'1ht·tiük (J1ég't'h!H'll az alkalikut'.\ I~iquo1· ferri ox·y„ 
< h lo 1 a ti 1 sos~1 ,. ' a 1 St' 111 lt g·t,sít11 tÍék, a u1i kor is eleg·endő konyha só keletkezett 
<tZ ;dliuuiinüt !l\Úlasztúsúra.) ;}) 'fl<l a esapadék fölött álló folyadék inég 
,·ü1i.ist:~ színú l1·1111t>, ~z azt 11111tatj;1, !Jog~ a ft>hf>t.ie 1nennyisége nen1-eleg-endő . 
r-:z t'st>then újabb ft•hé1"h'oldatot ;_tdunk a fol;.«ttlékhoz, s jól összekeverjük. 
\ l ...;;1 P<Hh~kuak tt'I it>st'll az PdPu ~· f P11t>kérf' kt>ll süllr<•dnie. s a fölöttf' levő fo-



!Oö -

l:\ aqék alig· leg~\' en színeződve. Cl) „A. fol;'í··adékot azután 1oJH_'n- al lehúz\' a, a C:ja-

padekot előbb 3-4-szer langyos vízzel ülepítve n10R8Uk; ki: azután nem túlsá
gosan sűrű vászon szürőruhá-11 addig ino:o;suk, 1níg a lecsurgó mosóvíz salét.
ron1sav hozzáadása után, ezüstnitrátoldattól legföljebb opalizáL Ha a kló1· 
csak igen csekély nyo1nokban inutatható ki, biztosak lehetiink benne, hogy a 
fölöslegbqn jelenlevő fehérje is úg;'!szól,·án teljesen ki \:Rll inosva. 7) . .l\„ ki
csepegtetessel megfelelő súlyra csökkent C:'iapadékot azután letárált ü·vegh1~
rakva, nátronlúggal oldatba visszük. J._z oldatba vii.ehe a g::róg~ sze1kön~-vb1 n 
előírt inennyiség·nek a ~fs i·észe is eleg'endő„ 8) Jó és ne111 koesonyásodó készít·· 
Jnény előállítására szükségPs az is, hog:i,·· a munkálatokat gyo1san végezzük .. 
s eg·y nap alatt befejezzük. Ii"'ontos követelrnény, hogy a n1ég' nedves Yasalhn
minát-csapadékot haladéktalanul oldjuk fel a nátronlúggal. 111ert oldhatósc.'lgn 
nlihan1ar csökken. Az oldódást ncn1 szabad 111elegítésseJ elősegíteni 

"A.lbunli:1ált \=ashidroxid liquo1t a gyógyszel'kön~:yj ko111plikált <·lóittt 
1ok 1nellőzésevel is lehet előállítani. Ha ugyanis a tojásfehérjét ne111 a<ljnk 
f'ölös1eg('s n1rnn;-,. iségbf'u a kolloid ,. ashidroxid-oldathoz, úgy ~nllek kicsapo 
dása 11e111 következik be„ Ha pl. 120 JJiquot fer1 i oxYchloratihoz az előÍl 1 to
jásfehér.ien1ennyiség 1

/, részét ,.esszük, s a folyadékot 80-~)0°-ra n1eleg·ítjiik 
úgy igen szép sötétUarna színű és ta1tós ol<lat keletkezik. 

Az albun1inált Yashidroxid-csapadék vákuu1nhan IH'szárítYH hatú1 taln -
nul elta1tható. _Ilyen sz_áraz kéi;zítn1é11yt ~zá1nos ~r:i.:ár állít· Plö és• hoz: forg<-1 
lon1ba „.\z. ap1'.,o lep1ezk~! n1eg-f('Jelő 111('1111yiségil híg ll<'i11 oulú.!.!..g'al kiiun:'l·i n 
oldatba Y1hetok es 1010-n:i. i alkohol hoz:.aíadásáYal kouz( 1 'á]Ya. hossz;1hl 1 

ideig elta1 thatók. 
„.\_ kolloidoldatok közé sorolható a Jpgtöhh \Hsta1taltl!Ú Liqno1. s biz() 

11:i.os tekintetben a Liquol' plu1nbi a<etiei is. 
, \_ vashidroxid ruko11al is kolloid állapotba 'ih('t(í út t;s (' kap~~olalh;~n 
allandó és If'Yerzibllis .ielleg·ü„ ]~ kolloidnak oldata a di<liizilto1 h:-111 IH'lll \'<'

szít Yasta1taln1ából, de a dializálús bizonYos foki-u1ál Üg'Y látszik. a c11ko1 < l
külö11ül a Yas-sesquioxi11tól. 1niközlien k;lcsonYás g·1•l k.!'lPtkt>zik, n1!'1Y<·1 kt: 
1niail:ig' vas-i-n1bsaccharátnak szokás n1in<isí1(•l1í.. .:\ készít HiénY ('l(íálÚtúsú1·;1 
Y?natkozó tudnivalókat a 1észle1Pli 1éliz ;1 l.iquo1 l't rri ox\·1Ínli s11r•r·h;11;11í 
c1n1 nlatt is111e1 teti. · 

. l\ii_xturae. }'~lc•g·~·( k A ;\Jixt111a TH'\-Pt e!só.-;orliau JH11ok k1\(J1_;kti \) 
s~;lik. l\-I:xturu ne\·t•n a go,~ óg~·szprki:i11yy1_•kh1·n és 1101·n1a1i\ uniokha11 r g~· \·<Jg·) 

tohb g·;\ ogyszp1a11~ ag·nak 'ízz;pl késziilt s tiihl111yi1e íz;t'sÍ1e11., ht'lsii h:1sz;n<ll<.11r;i 
R7:~Í1~,t o_ldatai liZf'rt'JH' lnt'k. Kézi kön :i.·yek IH'll és (, I6i l atg')' ií jtPn1Pn:- Pk ht 11 \.; ii 1il11-
hozo celokra alka,_ln1az;ott p}pg~·0k, oldatok és kevPrékek szintén ?\lixt11n1 tH:·, 

!·en !<ndnlnak, (~lo t~: kt;szít11ié11;.t-k E löállítús{1r<l yo1udkozúlag· 1ész]('t<'st>hlt 
al1ala1!os utas1tas JH·t~l s:;-:iikség·<·s. i·llt 11hPn épúg·:i.·, 111int a ko!loidoldatok11:íl. 
:·alnn~Jlli a. 1 Pcepi111 a1 ~·~·;1k1~1 l:ith11u <'UHorduló s 01'\„osilag· l'f'lldelt hasn11l11 
:iellPi?:'H g·yo#,':'-'SZl'l k('\'l'I Pkt-•knel.. :;-:11 \ a r ok t>lkt'l ii lést> \' ég't't t.. fh~·:i.·p l<>llllJH 1 ki 11 
h•nunnk az t'.1-!.'~ e s an>·ag·ok ug·ynP\ ('Z«'tt inko1npatihi!it(1sH1 a 

, I,nko1npatihilitás„ l:g>_Ps µ;~ c)g·> sz( 1·a11~ ag·ok. ii~szt-hoz\ a sok~zo1 1('11~ ( !.!,( ... 

\ ~.ltoza~~ .'-'Z<·J1Y{:d1y'k. s Hka1 l!a11) szo1 ts1'1 ( honilas nt jú 11 ;_iz 1 r1 cl( ti i!ll\'<l~flh 
t<?l 111erobe1~ ('lte10 \·1u.·>iil1•ltk .iiihP111~k lí;li<'„ .:\z il:i. haí;lsin kt'•pc:-; ,;:..; \cdt11 
zast n1uüito a11~:aµ;okal t•g·:i.·111as1 a llPZ\ t> il1ko111p;!lihilisi:kn(·\.;. iisszc j('.J Ji( 11 t 
lcuPknek ne\ ezzuk 

.<\ tön1é1.~;\·· sa\ ak és lúg·ok. az t 1 Ós! hli hatú1'>ll oxidalo ttll) agok 111 11H :-Hk 

S~Pl\'es,Yt'g'~Ul1'fl>kf'L dP 1.1-!.":'l(S SZ(J"\"1tl1n \"('g·~iil11<•ktl is 1lhont<111<1k :'d;i .... 
1eszt sza111os an) ag- \ a11, llH'b· ( g:i.·111ag:a ,„í:;-:li< ll oldc.idik. s Illa~ :-;zi 11 tt;·n old11di 
an»aggal 'ízh<'n oldhat~l1!a1111ú Y:Uik t•s < s;_1p;1dl,kot t n·d11J('!l\ 1 z 

. Az ('g';\""lll<Ísl a kiiz\·('fJp11 halúsl g;~ 11korli'1 <lll) n.g·ok;t1 a k
0

i)\ 1 tk! z1í ('~,npnt 
tokba oszthatjuk: 

/, 0 \' iddf ódó o 11 .11arJOli é~ 1 í d 11 /, úlíí ~Zf 1 1 /, !<:1:! k1 t 111 ·1t1 :-;za h<t d ox i d;-il o ~zr -
1 ckk(•I Oásd II.) összPho;.:11i. ( .\ küliinü:st ll kiillll\ t'll oxidii lúdú atl\ ao·ok 11 1 , E 
utú,;1 (k) ht>tÜ \an sz('d\·c>„) .--\cidun1 eitri("t1111 <kl .. .\eldu1u fo1'1i1i<~1·u111 lkl 
(eros redukúlószpr), A_ei<lun1 h:- droh1 onli('lllll {k), --\cidun1 !acticun1 (kl. "-\t•i 
chu.n PY1ogullicun1 (k), ~--\cidu1J1 salie;i. lic111n1 (k) ((sak í'JÖs oxidáló SZll'f'kk(•]l. 
.hA.:Hh~u1 !anni,~11111 (~) (bonilás),_ --:-\cichun tar_taric11111, .-\Pth1.l' ac1~tie11s, .\1-thrr 

1 0111atns (el'os hatasra), .\ga11c111. ",.\.lkalo1dak .. Alkohol. .--\111vh'11 h\·dl':t1. é1nl1hol· lli~111utu111. suhgalli(•Uill. Brou1olo1n1, B1onlidok,· (~arY;lll .. c:uiPc}n1 
. 1 °1 a 11111 torn1an1;datnp1 (k). Ohloral h;i._·<lrat, Chloroforn1.. (".Jiy,·sn1·ohil1 

f~ 111 ~1-~: 111ol. ~·.r:s~ll, (~R~·ra1~;i. agok. Jt't:rl',ti-Rók (k ), .. Forn1ald1>h;i.·d (kJ (t ~·6s 1· 1 d11-
a OsZf>J ). (,~ loihn. (1li<·f'l"Jll. Oly·koz1dak. G;i. an1ak. li;i.·drog't'llÍu111 :-;11pt>1·ox:- d;1 
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tun1, J odidok, J odoí or1n, Kaliu111 su lfu1 atun1, K1 eosot, l\ie1ku1 ovegyületek„ 
Morphinvegyületek (k), Naphtalin, Naphtol, Natrium thiosulfuricum, Nö
vényi kivon"atok, Phosphorus (k), Pilocarpinurn hydrochloricun1 (k), ~esor
cin, Saccharin, Spiritus aetheris nitiosi, Stibiurn sulfuratum atlrant1acum,_ 
~!~ l II. Oxidáló szerek. Ezeket ne1n szabad könnyen oxidálódó anjlagokka 
(lásd I„) összehozni. Az erős oxidáló szerek neve után (k) betű van szedve 
x~;\.cidun1 chron1icum (k), xAcidun1 nitricun1 (k), xAcidum sulfuricum conc .. 
tk), xAqua chlori (k), Arg. nítricum, xBro1num, xCalcaria chlorata (k), Carbo 
{nHnt kontaktanyag a levegő oxigénjével), Gummi arabicum, Hydrargyrun1 
oxvdaium, Hydrogenium peroxydatum, Jodum, xKaliun1 chloricum (k), Ka-· 
)iubnl dichromicum (k), xKalium per1nanganicum (k), xKalium nitricun1 (k), 
Kol1odium, Natrium nitricum, xPlu1nbu111 hyperoxydatu111 (k) 

/II. Roncsoló anyagok. A II. csoportban x-el jelzett anyagok a sze1 ves. 
f!U)"agokat nemcsak oxidálják, de teljesen elroncsolhatják. 

Jl7. 1\övén;1Ji kivonatokkal inliornpatib-ilis gyógyszerek„ A Ill. sz„ jegy
zék anyag·ai. A1nyliun1 nitrosun1, .A.qua calcis, _t\Tgentµn1 nitricun1, Baryu111 
ch1ol'atuin, Bismut-sók, :F1errun1-l-lók, Hy draTg'j l'Uin és Plun1bun1-vegyületek~ 
Phosphorns, a Stibinn1 és Zincun1 l.'Pgj iiletei 

TT. Fén1só-oldatokltal összefér li<!t<?tl C'n n.,IJÓU..1J'i>Z('1 el;" Acidun1 tannicun1,_ 
_.\lkalikarbonátok és hidl'oxidok, Alkaloidák és alkaloida tartaln1ú anyagok„ 
(l1ásd L) „\_qua calcis, "'.\lbumen, Borax, Calciu1n oxysulfuraturn, Cantharides,_ 
f'ai bo„ Carrageen, Cseranyagok, ge]atina, Glycosida-k, Gu1nmi-anyagok,_ 
(}~:anfák, Kaliun1 sulfuTatum, Kollodiun1, Lithiun1 carbonicum, Natriu11t 
henzoicnn1, - phosphoricu1n, - salic-ylicun1 (Hg és Zn-sókat nem csap ki) -
thiosu lfuricun1 (Zn-sókat nem csap ki),, Oleu1n cantharidaturn, Üpium (köl
csönös hígítással a kicsapódás elkerülhető), Pepsin, Phosphorus, SaponeK, 
Tiuctu1 H canthal'iduni. 

T7 /. Savakkal öss.~rférhctetlcn glJÓY.IJ.'iZrreh", "'..\.csak el'Ő.sebb ásványi sa
' akkal inkon1patibilis anyagok (n1)·-mel vannak· rneg',jelö]Ye„ Acetanilidurn 
(u1), Acidun1 tannicun1 (111), Aether aceticus (m), Agaricin (m), Albu1nen (111),_ 
,\lkaliiik (lásd B), Aloe (rn), Arn~lurn (m), Bisrnuturn subgallicum (m), Bro-
111idok. Calca1ia chlcnata (klc'.nfejlődés), Calciun1 oxysulfu1atum (SH2), 
C'offpinn1n Na--benzoicun1 t·.f salicylicun1 (n1), Crocus (111), Cseranyagok (pi). 
I•\•JTUHJ oxydat.11111 sacehal'atun1, Ferru1n pulYel'atun1 et ie<l11ctum (m), Fem
oxidok (n1), Gcdatina (1n), (:ilycerin (111), Glykosidák, Guajacolum carbonicun1~ 
C11H1111i (1n), ]fych·a1gy1un1 salicylicun1 és tannicum (111), Jodidok, Kaliun1 
~H~<-ticun1 (n1) - natrio-tartaricum, - ia1·taricum, - sulfuratum, Karboná
tok, liquor fe1ri albuminati, Morphinun1 diacetylicun1 (m), Natrium aceti
< 11111 (n1), -- henzoicun1 (n1), - thiosulfu1·icu1n, Phenacetin (rn), Plurnbu11t 
aceticun1 (111), Pulvis !.,run1mosus, Pulvis liquiritae compositus, Saccharun1 
(nJ ), Saccharun1 lactis (n1), Sapone8, Santonin (m), Stibiun1 kalio-tartaricun1 
!111). ~tibinn1 sulfnratun1, Succus liqui1itiae, Theobro1ninun1 natrio salicyli
<:u1n (n1). 

f'1l Illó olajol-.'al nu~gtánia.dó an}Jagol-.·, . .._.\cidun1 ch1on1icun1 és nit1icun1 
ron<'Pnt1 atun1 (1 obbanó keverékek). „Acidun1 sulfuricu111 concentratu111, Alkali 
llldroxidok, AI'g. nitricun1, Bron1. Calciun1 oxysulfnratu1n, Chloralum hydra
l1un, (;uprurn-sók, li"'errurn sesquichloratun1, lt"'orn1a1dehyd, Jod, Kaliurn sul
furatun1, Hig·au:i. -sók .. Oxidáló au~- ag·ok Ü'rŐsebbek, lásd II.), Stibium sulfu
l'atnn1. 

l ·111. (Jl:11kosida-kat el bontó a n .IJa.Qo/.i. Alka1iák, ".\_1 gentun1 nitricun1„ 
Cup1uu1-sók, ]"'én1sók, Főzés, Savak, Oxidálószerek . 

1 x„ Gyantás anya.ookkal Ö.S~Z'<'férlletrtlen .Q.YÓ!JYS.ZC1"f'k,. A.cidum Cal boli
eun1 l>s salicylicun1, .AikaJiák, Fé1nsók, }ifenthol, rrhyn1ol, Yizes oldatok és a 
III. táblázat 1oncsoló anyagai. 

X. ZsiJ"adékokkal összeférhetetlen .Q.lJÓg,Yszerek„ Acidu1n sulfuricun1 
coucentratun1, Alkali hidroxidok, ~A..n1n1onia, Aqua chlori. Bron1, Calcaria 
ehlorala, Jod, Oxidálószerek (Lásd II. táblázat). 

Xl. Gunim-i-anya_qokkal ö.sszeférhetetlen flYÓ.Qyszcrek . . A.ethe1 és aethel'
ta1talrnú gyógyszerek, Alumen, Ásványi savak, Alkaliák, .:\lkohol, Borax, 
},én1sók és a III. táblázat anyagai.. 

XJJ. Alkaloidákkal inkompatibilis r1.11ógysze-rek. .A.cidun1 tannicum • 
A.cidu1n sulfuricu1n concentratun1,_ .A.lkaliák, An1monia, "A.qua laurocerasi 
lfÖlf>g 1égi), Borax, (glicerin előzetes hozzáadása ineggátolja a· -za-Varűdást}„ 
c;arbo. Cse1anyagok„ Fén1sók„ .Jód és Yegy·i_iletri, Kutviz, Natriun1 phosphori-
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cum, Oxidálószerek (II. táblázat), Si1 upus fe11 i jodati, Succus ]iqui1itiae~ 
Tinctura guajaci a1nmoniata, Tinctura rhei aquosa, Tinctura scillae kalina. 

XIII. Nö,vén:vi nyálkaan.yagokkal Ö.s.fl.zeférhetetlen UYÓU.YNZerek„ Acidun1 
arcenicosum, - carbolicum. - citricun1, - tannicum, - tartaricun1, Alkaloi-· 
dák, Ammonia, Bismut-sók, Extractun1 colocynthidis, Ferinm-sók, Higany-· 
sók, KOR, NaOH, Opium, Plumbum-sók, Tinctura canthar·idun1 é~ colocynthi
dis (ezeknek a növén·yi nyálka elJenszere) 

XIV. Cseranya,qokkal összeférhetetlen .Q;VÓ.QY'"'' cl„ Alkaliák Alkaloi
dák, Albumen, Amylun1, Antipyrin, Aqua calcis, Asván) i savak, Fén1sók„ 
Gelatin, Oxidálósze1ek (erősek, Jásd II. táblázat), Pepsinuni. Saponf's. 8pb·i·
tus aetheris nitrosi, Tinctura absinthii, Tinctura digitalis. 

E táblázatok kiegészítéseül szolgálnak a következő jeg;\·zékek: 
A) Savak és savanyú 'l)Cgyhatású gyógyszetelc. A gyöuge sa\ i hatású 

anyagok (gy) jellel vannak megjelölve. Aceta, Acida, .:\deps henzoatus, Agri
ricin, Aloe, Alumen, Alun1inium aceticum solutum, Alu1niniun1 sulfuri
cum, Antipyrinun1 coffeinocitricun1 (g:r), .A_ntipyrinum salicylicu1n (g~) 
Aqua carbolisata_, A_qua carminativa (gy), Balsamun1 copaivae, - pc1nvi:1 
nun1, ~ tolutanu111, Benzoe, Bismuthum subnitricun1, - subsalicylicun1, Chi
ninun1 bisulfuricum, Codein phosphoricu1u (gy), Cnprum alu1ninatun1 
Cuprun1 sulfuricun1, Ferru111 citricun1 ox} dulatun1, Fer1um lacticnn1. 
Ferrun1 sesquichloraíun1, Ferrun1 sulfuricum, Hydra1 gyrun1 bichloratun1. 
ICalium bichron1icun1, Kaliurn hydrotartaricun1, IJiquor acidus Halieri, _Li·· 
quor fe11·i sesquichlo1ati, lVIagneHiun1 citricun1, Niel (gy), i\.fixtura sulfu1ica 
acida, l\riucilago gn1nn1i arabici (gy), Ox;i-· n1el, Potio inag-nesiae citricaP 
effervescens, Potio Rivcri, PnJ,,i8 aeropho1us, PnlYis salicylicus cu1n talco, 
Resinae (gy), Spiritus aethe1is nitrosi, Spi1itus fe1ri sesquichlorati, Spiritus 
forn1icarum, Sirupi f1uctnun1 (gy), Stibiun1 kalio-tarta1ienn1., 8tyrax, Tinr-
tu1a aloes, Tinctura benzoes, 'rinci11ra catechu, 'l'inctnr[) fP1Tl sPsquichloratí 
aethe1ea, Tinctu1a g~llarun1, Tinctura guajaci, 'l1inc1tll'H uuilatis fPrl'i, Tine
tura opii benzoica, Unguentun1 acidi borici, Unguentun1 hasilleu111, l'ng-11Pn
tun1 plumbi tannici, Unguentu111 tartari stibiati, Zincun1 aceticn1n, Zinc111n 
chloratum, Zincu1n sulfocarbolicu1n, Zi11cun1 sulfn1·icun1 R 111ég néhán;v g·yf'n
gén savanyú vegyhatású anyag, 

B) Allcaliák és lúgo8 vegyhatású anyagok„ .A.n1n1011ia, A1nn1onium ca1·· 
bonicum, Antidotun1 arsenici albi, Aqua calcis, Bor ax, Calciun1 oxydatun1. 
Extractun1 rhamni purshiani (gy), Infusum sennac con1positu111, Ka1iu1n bi·
ca1bonicum, Kaliun1 carbonicun1, Kaliu1n hydrox:Ydatun1, ICaliun1 sulfura
tun1, }_,inimentu1n saponato-camphoratun1, I~iquor an11no11ii anisatus, Liqnor 
a1nn1onii caustici, IAquor capsici composih1s, Liquor kalji arsenicosi, f_,iquor 
kalii carbonici, Liquor natrii caustici, I~iquo1· natrH silicici, I.ithiun1 carho
nicun1, Magnesiun1 oxydatun1, l\fagnesiun1 carbonicun1, 1Vlorphinun1 diacet)·
licun1 (gy), NatJ"iun1 aceticu1n (gy), Natriun1 bicarbonicun1, Natriun1 hydroxy
datuin, Natriun1 phosphoricu1n, Natriun1 :-;ilicicum, Natriu1n thiosulfuricun1, 
Pi1u1ae ferri ca1 bonici, Plun1bun1 aceticum basicnn1, Protargol, Sal ca1 oli
nun1 factitiun1, SoJutio arsenicalis :F'owleri, Sirupus liquiritiae, Sirupus rhei. 
Spiritus saponato-can1phoratus, Spi1itus saponis kalini, Theobro1ninun1 unt·· 
rio-salic·y}icum, Tinctura amara, r_l_'inctura rhei aquosa, Veratrinum 

C) Alkoholtartal1nú. .OlJÓU.1JSZereh", Aceta medicinalia, _._.\qua an1ygda]a
run1 amararun1, Aqua al'on1atica spil'ituosa, _._4._qua auTantii flo1 un1, Aqun 
cinnamomi, Collodiuin, Extracta fluida, J_,iquor capsici cornpositus, 1Vlixtura 
su1furica acida, Sirupi, Spiritu;:;, Tinctul'ae, 'Tina, 

D) Alkaloidák és alkaloidtartalmú a·n.vauok. _._i\ntipy1inun1 coffeino-cit
Ticum, Apo1norphinu1n hydrochlo1icum, Arecae semen, Arecolinun1 hydrohro-
111icun1, Belladonnae folia és radix, CaJan1i aro1natici 1adix, Cannabis indicaí' 
herba, Chinae co1·tex, Chininum bisulfuricun1, - ferro-citl'icun1, - hydrochlo
ricum, - sulfuricun1. - tannicun1, Cocainu1n hyd1ochloricun1, Codeinu1n hydro
chloricun1, - phosphoricu111, Cof'feino natriun1 salicylicun1, Coffeinu1n, Coffei
num natrio-benzoicun1, Colae semen, Colchici semen, Colombo radix. Condu
rango cortex, Couii herba, Granati cortex, DulcamaraP caulf'R, En1plastrun1 
Conii, Erucae seinen, Extractum Belladonnae folioruin, - calarni, - cannabis 
indicae, - calumbae, - chinae, - colae fJuidun1, - dulcamarae, - granati~ 
- hydrastidis fluidu1n, - hyoscyami, - opii, - quebracho fluidun1, -· seca
lis cornuti, - stryehni, Guarana, Homatropinum hydrobro1nicum, Hydrasti~ 
dis radix, HJ oscyami folia, Hydrastinum hydrochloricum, Ipecacuanhae 
radix, Jaborandi folia, Juglandis folia, Liquor capsici con1positus, Lobelia~ 
herba, Morphinum hJ'drochloricun1, Nicotianae folia. Oleum hyosC;\-"an1L 
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Opiun1, PapaveriH innnaturi fl'uctus, ~astilli i_pecacuan_h1:1e, Phy~ost~gminum 
salicylicum, Pilocarpinun1 hydr?chlor~cu~n; P1l~1lae ac1d1 arsen1cos1 c~mpo-· 
sitae Piperis nigri fructus, Pulv1s dent1fr1c1us 111ger, - Ipecacuanhae op1atus, 
J>yreÍhri 1·adix, Quebracho cortex, Rh-oeados flores, Sabadillae semen, S~opo
]aLminurn hydrohronlicun1, Secale co1nutun1, Sin3:pis sen1e11, Stro:phant1 ~e-
111en StrYchni sernen, Sirupus ipecacuanhae, - op1atus, - papaver1s, Species 
ania;'ica1ites. - pPctol'ales, Stra1nonií folia, Strychninun1, Theae folia, 
Theobron1inun1, rrheobron1inu111 natrio-salicylicun1, _Tinctura_ <;-bsinth~i con1-
posita, - aconiti, - belladonnae folio1·111n, - cala~n1 aron13:~1c1,. - ch1nae, --:-: 
eolchici, - ipecacnanhae, - lobeliae, - opii ,benz?1C~, - OJ?ll crocata, ·- op1_1 
sin1plex, ·- stroph3;-nti, - ;"'t1~ c~ni,-;--- ,··e1at1~i es ~as t1nkt~rak, Tn?era acon1t_1, 
l~ngueninn1 8abad1llaP, ,, eratr1 1 h1zon1a, ,, pratr1num, 'T1num ch1nae, - ch1-· 
naP ferratun1, - colchici, - ipecacuanhae.. " 

Figyelen1be jöhetnek n1ég: az ilJóolajta1tahpü, tová9bá ke~~1 ~ a!1yag:o-. 
kat, zsírokat, cse1anyagokat, glikozidakat, gun11111t, g3ant~kat, ~O\Teny1 ~1y~l· 
kát és végül ke1nén)·ítőt ta1-tahnazó g·yóg·yszpran)·agok es gyogyszerkesz1t-
méuyek. „ · , • . k · k t'b'l't' 't A 1eceptu1ánál µ:-;i.ak1ahlnu1_eloford1}lO gJ.·og·;\-sze1e in·on~pa_111,asa-
hetűsor1cndbe fog'laltnk .. .\z Ol'YOsl 1 ftHl.~lpsekben, g·-;., akl'abban elof?r<;J;ulo, tu
ilatosnn 1Pnth lt inkoJ11patihilitások n :-;zo,·(•ghe1i *·-g:al Yannak nu:>g,Jeloive 

-tcefa11ilidu111 ( A11tifcb1in): alialú
h:n; oxidáló an-;.. ag-ok: alkaliák, áKYá-
11,· i saYuk hevítésre, hrón1sók, chlo1al 
11;-drat, ehloroforn1 heYítéssel, :Fe. ses
qi1ichlo1, forn1aldehyd, jódsók, kaliun1 
pf·rn1auganicu111, I'Pso1 cin, spi1 ifu:-; ae
theriR nitTosi. 

44frfa, acida: általában lúgos an-;.. a
o·ok: bo1 kősaY, f P1npk Ps fén10X;\- dok, 
:cn1lcges sók 8aYakkal h1ko1np11tihi1is 
nnyagok (VU. . 

„4ridun1 a1~<11ico.~u111 savakkal 111-
kon1patihilis .<lll)·ag·ok (\TI. tábla); 
<HllHl ('Hl('is .. nrg;. 11itri<•n1J1, ('Hl ho (f'·l
Jcnszf'rl.. ff'h(•l'j(' (<'llenszp1· ), :Ff'.-sók., 
.iodirlnk, Hg-„-sók, lJ)úlka hn), oxidálú 
in1yngok (II.), 1·éz-sok, szappanok. 

Acidurn brnzoicun1:· a III. és \;-1 
1áhlázat, a1g„ 11itric11n1, Cu-, l~~e-, Hg 
i.·',s J)b -sók, rf'dukúló nn;i. agok (1 táh
]úzat). 

.. 4cid11n-1 !Jo1hun1 a \;]. túhlázat 
nnyagai, lln11·iuni salic;\- li(•.u1n„ 

4-tcldun1 carbolieun1: :o:;a,'akknl in
ko1npatihilis a11;i.·agok (\].,) kénsaYas 
1dkáliák (ellenszpr), ;_1cich11n ni1Ticnn1, 
acl<lun1 pyrog·allicun1, antip)·rh1, aqun 
('h]ori, lnoni, ealearin ehloratn, cain·· 
phora, chlornlnn1 h;.-d1aiu111, eollodi-
111t1, }\'-sók, fPhé1 j<>, forn1aldeh:. rl, ge~ 
i<1tina, Hg. hiehloratnn1, joclun1, inag
ll('s. snltu1·icun1, naphtalin, /1„ naphtol, 
ll) álk:i, oxidáló szerek, l)henacetin, 
i·psinaP, 1 t>sorcin, sn1fonal, thy1110J, 
1 tioual. 

.4cid1n11 f'if1 icun1: a llL .,:;s 'T]. táb
lúzat HE) agai, a1 g·t•ntu111 nitricun1, 
i'tI'llH•nttnnok, Hg.- és Ph„-Kók, nyálka, 
oxidúló anyagok„ 

4-/cid11111 c/11ornh·11111: :;.;;1,·akkal in· 
kn1111H11ibilii-; anyagok (1.) Alkoholtar
hdiuú a11;i,--agok (C). a1 g·. niiricun1, Ba 
t·hlo1·atnu1, bro1nidok, fehérje (ellen
sz01·), g·lycerin (robbanás). If~02, jodi
dok n1t'rku1·o~sók, Ph.-sók 

,4( idun1 pic „ inicuni.: or (Ja nikus 
anyagok és RÓk, alkaloidák, száraz sa
vak, stb. 

Acidurn Halic.11licuni és sói: a II., 
III, VI és IX. táblázat anyagai, aqua 
ealcis, bo1 ax. Cn. su1furicu1n, ferl'i 
sók, g-e.latina, /3„ naphtol (kristályos 
csapadék), _rc>so1·ci11 és száz O(!-nál 1na
gasabb hőfok 

.tcid1nn tu1111ic1on.: álta1;;!,han a III. 
é~ \TI„ táblázat an)·ag-ai: alkaliák, al
ka1o<liák és sóik (D jegyzék), aloe, 
an1,·lun1 (csapadék), a_qua calcis, car
rag:Pf'll, chlo1·ah11n hs:dratun1, collodi-· 
11111, f<>hérje, ferró-sók, fén1sóoldatok, 
g;Plntin, oxidáló anyagok, pepsin, stibi-
11111 kaliotartaricun1. 

,4etlicr :· a II„ tabel1a anyagai, albu
HH·n. galbauun1, gelatina, g-u1n1ni ara
bicunt, jodoforn1iu1n (főleg napfénye11 
jódkiválá:-;), 

_._4lburn<'n. oti 11ic< UJn.: alkallák, ás
Yányi savak, oxi.dáló-sz(•1·ek (II. táblá
zat) .:\ciclun1 tannictun, acther, alko
hol (sók), alunliniun1sók, chlo1alun1 
hyd1 utu111, fé1nsók, g·un11nianyagok. 

A/or• (7'inct11ra aloes): a IX táblá· 
zat a11~ agai, ucidun1 tannicu1n, ásvá
H) i 8a Yak, f('ITUUI reductun1 et pulve-
1:a1 Hlll. 

Alume11 · alkaliák, alkali-karboná
iok, antipyrin, bo1kősav, ·borax, fehér
je, foszfátok, Kalium chloricnn1n1al 
lassacskán kló1 t fejleszt 

. ílurnnol.~ an1n1onia .. 

.dn1111on„ acC'tic., továbbá 
_._4_1n n1on. b101naf„.: fén1sók, alkali

karbonátok, chlor, kaliu1n chloricum, 
ka1iu1n-bicl11ou1at, a1gentun1 nitr., 
hy(lrarg. nitr„, kalo1neJ, csersavtartal-
1nú kivonatok (extr. chinae). 

_,Jr11n1011„ chlorat„, n1int az a1nn1oni
un1 b101natun1, an1n1on.--phosphor.; a 
szilárd alkaliák és földek karbonátjai; 
natriun1 sulfuricun1n1al elnedvesedik„ 
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A1nylcnli yd1 at.: erősen nedv szívó; 
1nixturákból, főleg melegítve, kiválik, 

Amyliuni nitrosum.:· spiritus, tink
tuTák, alkalikarbonátok, kalomel, ólon1 
sók, vasoxidul-sók, kaliumjodid, bró1n· 
~ók; az extractum secalis ellenszere. 

Antipyrin és vegyületei: alkaloi· 
<lák*, karbolsav, naphtol, chinin, tan-
11in, tannintartalmú növényi forráza
tok, kivonatok és tincturák (ez utób
biak csak vizes antipirinoldatokkal 
összeférhetetlenek), nitritek, salétron1-
.savas sók, amylnitrit, spir. aeth. nitr. 
(szabad savak jelenlétében), chloral
hydrat*, hytlrarg. bichlor„ corrosiv., 
11atriun1 salicyl. (szá1·az keverékben), 
acid.- és natl'. salicyl.., jod és jodkészít
niények, kal. pe11nanganat, sol. FoVt'le
ri, cupr. sulf., alumen, fel'r. sulfuric., 
fer1. H8i')quichlor, kalon1el (mérges ve 
gyület keletkPzik), natr„ bicarb., salol, 
resorcin, ur etl1an„ 

Apornorphin: ual1 iun1kar bonat, és 
bikarbonat, '/asoxid, Yassók, jó<l, C8er
auyagok, higan) és ólon1sók és H XII 
tábl. anyagai 

Aquae arornat1cac · lásd \'II. táb
lázat. 

Aqua calcis: ka1·bonatok, savak, 
a1nmoniurn-sók, fé111-sók, tinkturák, in
fuzmnok. 

Aqua chlori: fém-sók, alkaliák, an1-
n1onium-sók, könnyen oxidálódó anya
gok, cukor, extraktumok, tinkturák, 
emulziók, növényi forrázatok, cser
anyagok. 

Aroentum nif1'icum; savak, kénsav, 
ecetsav, borkősav vagy e savak sói, 
továbbá kéksav, aqua amygdalarun1, 
jód, ;jódkalium, jodofor1n, bron1kaliu111, 
..alkali- és földfén1ka1·bonatok, kénanti-
111on, kén, tannin, növényi kivonatok. 

Aristol: n1aró és szénsavas alka
liák, a1nn1::inia, fémoxidok, szublin1át, 
~ általában nlindazon testek, amelyek
hez a jódnak vegyi affinitása van. 

]Ja„ yum chloratum.: kénsav, fosz
fo1-sav és e savak sói, borkősavas és 
.szénsavas sók, g-yógvborok és növényi 
foirázatok. · 

Bis1nuthi ~·alia: sa\ ak, vasklo1id, 
,cseranyagok, kén, kénantimoniun1, ka
lomel, alkalijodidok, lásd V. táblázat.. 

Bro1nofor1n; a fényen bon1lik; víz
zel nem keveredik. 

Butylchloral: chinin és alkohol. 
Calcaria chlorata: sze1ves anyagok, 

főleg illanó olajok, cseranyagok, kén, 
fémszulfidok, savak, 

Calcaria usta és Aqua calcis; sa
vak, kénsavas sók, am111oniumsók, 
fém13ók, bo1kősavas sók, növényi for
rázatok, tinkturák, cseranyagok. 

Caloium Chloratum.: szulfátok, fosz
fátok, tartarátok, karbonatok, kalo
mel 

Calo'lnel;· savak, szénsavas alkaliák. 
jód, jódkalium, HON, extraktumok, 
antip:yrin, borax s az I. és II. tábl 
anyagai. 

l'am.phol'a.: naphtol, nat1. salicyl, 
phenol, salol, urethan és a IIL táblá· 
znt anyagai. 

Choralam.id.:· ásványi savak„ 
Chloralin1id:· ezüstnitrát, alkaliák 
Chlolalum- hydratum: víz* (lassú 

bomlás), meleg víz, alkalika1 bonatok, 
növénysavas alkaliák, ammoniumsók, 
cyankali, merkuri acetat és nit1at, ka
lon1el, pern1anganatok, acetanilid, an
tipyrin, phenacetin, aqua a1nygdala-· 
ru111, borszesz, tinkturák, brómsók 
jódsók, borax, exalgen, pvTan1idon 
menthol és II. tabella. · 

Chloralurethan .: alkaliák, aethüt 
forró víz. 

Chlorurn, Aqua chlori: alkaliák, al
kalikarbonatok, a1nn1oniumsók, nö
vénysavas sók, ezüstnitrát, ólomsók, 
cseranyagok, növényi nyálka, növényi 
kiYonatok, tinkturák, lepáTolt növén;i.„i 
-.;jzek, növényi kiYonat.ok és szi1 upok, 
tt• i. cu1ulziók, 8Lb. 

C'ocain;· bo1ax, protargol, kalo1nel 
aqua chlorofor111ii, higanysók. ezü!'t
uitrát és a XII. táblázat an~ agaL 

Collodiuni: acidun1 carho1ieu1n és 
tannicum, alkaliák, víz és ilZ l. táblá
zat anyagai 

Cresolum; f01maldehyd, bróm jód, 
hydr. bichloratum„ 

Dermatol.c savak, lásd bismutsók. 
Di.qitalis.: cseranyagok, ólon1cukor, 

jód, jódkalium, alkalikarbonatok, yas
sók. savak. 

J)i}odoforrn.: fény hatására jód vá-· 
lik le lwlőle 

Di 11 rctin · bika1 bonatok, foszfa tok, 
borax és 8avak. 

E11111/siók.: lásd X. táblázat. 
Euphorin :· antipy1innel csak Plőbb 

cuko1porial elkeverve <lö1 zsölhPtő f'l. 
különben szétfolyik. 

J?errurn pul1)CJ'at-u1u, Ff.'11. h!idl oq 
reducf,.: .aloe*, nöYényi forrázatok, ki
' onatok"·', cser anyagok, fé1nsók, aJka
loidasók*, jód, bró1n, ásványi saYak. 

Fcrri sók.: alkalika1bonatok*, nö
vényi forrázatok, kivonatok*, cser
anyag-ok, nyálkák, tinctlll'a eatechu-, 
chinae,- kino, 

Fo1'rnaldehyduni.:· acetanilid, an11110--
11ia, alkalibiszulfitok, cresol, pheny·l
hydrazin, ezüst, higany, réz és ólo1n·· 
sók, kámfor, menthol, karbolsa\:·, kén
sav és oxidálószerek (II. táblázat) 

Glycyrrhizin: savak„ 
Gunimi arabicum: vasklorid*, ólon1-

sók, bor szesz,_ aetheres tinkturák, bo
rax, natr. biearbon, jód, eserin, adie·· 
nalin, morphin, szulfátok és a XI. táb
lázat anyagai 
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. Gummiresina asa foetida, Amrno-· Linimenta :· savak, savanyú sók. 
w.iacum, Galbanuni: fémsók, számos calcium-, alumínium- és magnesium
illanó olaj, lepárolt növényi vizek, sók. 
kámfor. Liquor aluminii acetici.: savak, aI-

Hydrarg. bichlor corros .. :· acidum kaliák, alkali karbonatok, kaliumsók, 
.arsenicicum, cseranyagok, karbonatok, szulfátok. 
111észvíz*, szalmiak, liquor ammoniae Liquor ammoniae anis .. :' morphium
.anisatus, bromkali, jód, jódkali··, ferro- sók, extl'actum hyoscyami és rata11-
és ferrichlorid, kén, kénantimon*, hiae és a VII. táblázat anyagai. 
ólon1sók, hidrogenperoxid, keseri.í. man- Liquor ferri albuminati: Alkali lú
dula, aqua amygdalar„, fehérje, növé- gok, kalium és natrium jodatum, nat
nyi kivonatok, spir. aeth„ nitrosi, anti- rium chloratum, savak. 
p:rrin. Liquor ferri oxychlorati: savak, sa-

. Hydloxylaminu,ni hydrochloricum .: Yanyú sók, csersavas anyagok, 
ezüst-, higany-sók, Fehling-oldat, kali- Lysol.; zincum sulfuricum„ 
umpermanganat, chromsav, jód, alka· Magnesium-sók: karbonatok, alka-
Hák. liák, foszfátok, bor·ax, ólomsók„ 

Ichthyolutn;· savak, alkalihidra-tok, Morphium és sói: vasoxid, vassók, 
karbonatok, a~1119nia, al~ohC!L .' mangansók, ezüstsók, kalium-chlorat, 

·!odoform.7 n1trato)r, ezustnrtr:it, ~or~ per1nanganát, alkali és alkali-földfém-
1oz1vus,, k3;lo~el, 0_101ne~et, as'.1'an~1 1 karbonatok, nitritek, nitrátok, amyle 
sa~7a~ ,es n1t11tek, ~11drogenperox1d es 1 n.itrosa, emulsio és aqua amygd. 
-0x1claloszere~ (ll~ tabl) amar.*, acidum tannicum, atropin, 

.l odoP_henin: v1z. , coffein, gummj arabicum. 
Jodtrichlorid.: v1z, alkohol, aethe1, M lf . . l' d 'k 

a1nmonia alkaliák redukáló anyagok anganum su uric .. : as vasso . 
olajok, sib ' ' lr~oschus: savak, savanyú a~ya?ok! 

J odum, J odldok :· alkaloidák, n1aró a9etatok, csersavas anyagok, asvany1 
an1n1onia, a1nylun1, fén1sók, zsíros o}a.:. sok,rsec::ile cornut'?-I?-· . , 
jok""', illanó olajok*, emulziók, chloral- ,_l\a~rium ars.en:icicum.:· strychn1n es 
}1ydrát, szénsavas földfémek, gummi sor, sos~vas c~1n1n,. . 
arab,, tragacantha, salep, kénessavas Natrium bicarbonicum: savak, sa
natrium, karbolsav, szappan, spir„ v~ny-? sók, tani:in, 9sersavas anyagok, 
.aeth. nitr., chloroform, protargol, re- fe~sok, alkalo1dasok, gummi araQ., 
sorcin és az I. táblázat anyagai.. asp1rin, salipyrin, theobrominum nat-

Kalium aceticum„: iendkívül vízszí- rio. salicylicum és az A .. jegyzék an~ra-· 
vó lévén, 11en1 alkalmas porokba, lab- g-ai;, . . , . . 
dacsokba, pa.sztillákba, stb„ 1 v atrium .JOdatum.:· lasd kalium JO·· 

Kalium brornat. és natr broniat:· ás- tlatNuin„ . . . . . 
ványi saYak, chloralum hydratum . atrium ~alic.ylicur;i:· mint ac1d .. sa-· 
H202, higany és ezüst.sók, spir„ aeth, hcyl. es ant1pyr1n, borsav, extractum 
nitr„ paraldehyd. ch1nae. . , , , 

Kaliuni cltloricum,:· ásványi savak, ·:Novoca1.n.: maro es szensavas alka· 
szerves anyagok, illanó olajok, alko- lia~ . . . . 
hol, glicerin, a1nn1onia és am1noniun1- /('.llJn cad~nu1n:. par~:!l1num 11qu1d. 
sók, kén, szén, sirup. fe1ri jodati (n1ér- „CJ,pium, . Tincturg opii,, E~tr~actum 
ges), fer1·. jodatun1 (lnérges), csersav, OJ?ll.. alkal1 karbonatok, ~~msok , tan
tin1só*, catechu, növényi porok, n1éz, nin, .csersavas an~agok, JOd, chlorvíz, 
cuko1, szulfitek, kalon1el, stb„ és az I coffe1n; ~trychnos , _helladonna és a 
táblázat anyagai.. XII. tablazat anyagai, 

Kaliuni hlJp('rn1an.ganicum.:· szerves Pepsinum." alkohol, tinkturák alka-
an~·-agok, illanó olajok, alkohol, glice- 1ikus anyagok, fémsók, konyhaSó. 
rin, a1nrnonia és an1111oniumsók, kén, Phenacetin: savak alkaliák, oxidáló 
szén, karbolsav, szalicilsav, chloralhyd~ anyagok, szalicilsav, naphtol, chloral-
rat, alkaloidasók. hydrat, phenol.. · 

J(alium ,iodatu111 :· savak, savanyú Phenocollum hydrochloricum.: pipe-
öók, alkaloida.sók, chloralhydrát, vas· razii;t alkalihydrátok és karbonátok. 
o~icl, ezüstnit1át, bisn1utsók, ólomsók, lae es cocae; nucis vomicae és gentia-· 
h1~·anysók, klórsavas káli (mérges), Physostigminum.:' csersavas anya
klorvíz, spir„ aeth. nitr .. (ha nem telje- gok, vassók, merkurisók. Ellenszerek: 
sen közö1nbös), liquor feI"ri albumi- atropin, jód, brómkalium, jódkalium 
na ti, paraldehyd. tannin (XII tábl..).. ' 

K.ali1,~m nitricun!- é.s kénsa-v.: pl. Li- Plu1nbuni aceticum és ólomsók,~ sa-
quor a~1dus Hallen v.ak,, alkalilúgok, aqua amygd. _ cal· 

Kali1f1n „sulfuratunt:: sav!lkkal .vagy 1 c1,~ e,s - chlori, borax, bromidok, bor
savanyu sokkal kenh~ drogent feJleszt„ ko- es citromsavassók, chloral hydrat, 

„„„„„„„„„„„„„ ............ „...... ... .............................. „„„„„ 
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fehérje, kloridok, kútvíz, növényi ki
vonatok, foszfátok, resorcin, szappa-· 
nok, szulfátok, 

Pyoktanin ,: 
ammonia„ 

szublirnát, 

csersavas anyagok, t'heurn, china, gu-m
mi arab.,.., opium•, catechu, kino, folia 
uvae ursi, rad. ratanhiae, lign.. cam•· 

alkaliák, pech, fémsók és savak, szappanok. 
1 Thiolum.:· sósav, konyhasó, szulfá
tok, alkali földfémsók, nehéz fémsók. Salol: thymol. 

Szappanok: savak, savanyú 
f0msók, _ mészvíz, halogének. 

sók, Tinctura jodi: lásd a jodnál. 
Tinkturák: Tinct. hamamelidis és 

tinct. hydrast. canad. egymással ke' 
verve zavarodást mutatnak ; csapadé~ 
kot adnak továbbá a következő tink-, 
turák: tinctura rhei és calumbae; ko
nae; calumbae és chinae; gri11deliae 
robust., droserae és ipecacuanhae -
nucis vomicae-val. A zava1osság igen 
csekély mennyiségű citromsav hozzá·· 
adásá,Tal megszüntethető„ 

Salipyrin,: natriumkarbonáttal a ke
verék mihamar pépszerűvé válik, 
egyébként mint az antipyrin„ 

Stibium sulfuratum aurantiacum,: 
liquor ammoniae anis., natr„ bicarb., 
borkő, kalomel•, bismutum subnitr„ 
(mixtur·ákban), carnphora, oxidálósze
rek, savak, illóolajok. 

Styrax liquidus: paraffin liquid, al
kalilúgok .és a IX. táblázat anyagai. 

Szulfátok: cink-, mész- és ólomsók 
Sirupus rubi idaei és más gyü

n1ölcssziru_pok: lúgos folyadékok, lásd 
IV, táblázat., 

Sulfonal: acidum car·bolicum, 
lacticum és tartaricum s az I táblá
zat anyagai.. 

Tartarus stibiatu.<;.:· saVak 
kus anyagok, szappanok, 

és alkali
kalon1el, 

Urethanum: alkaliák, jod, aldehyd,, 
Uropherin: bikarbonatok, foszfátok, 

bora tok, 
Vaselin,:' karbolsav, (egyes fajták 

megbarnulnak). 
Vitellum ovi,: lásd az albuminnál. 
Zincum sulfuricurn ~ ólon1sók {gu1n-· 

mi arab„ jelenlétében az oldat n1ajd-· 
nem teljesen tiszta n1arad), 

Zincum-sók .: csersaYas a11ya:gok 
(külszereknéi) 

Veszedelmes .qYó.qyszer ke1Jerékek.. Veszedelmes az oxygénjüket köny
nyen leadó anyagoknak szerves és könnyen oxydálódó szervetlen anyagokkal 
való keverése, továbbá a jod vagy chlornit1ogén keletkezésére alkalmat ·szol
gáltató keverékbe hozása s végül erős savaknak. szerves auvagokkal való. 
keverése. ~ 

Chloratok, valamint brorilatok és jodatok (Kaliu1n chlo1icum, Natriun1 
biom}cum. Natriu111 jodicum) dörzsölésie, nyomásra, ütésre vagy gyenge 111e
legítesre már csekély mennyiségben explodálnak jóddal s a következőkkel ke
verve: redukáló fémporok, (ferrun1 reductuin); kéúantiinoii (stibium sulfu
ratum nigrum és stibium sulfuratum aurantiacun1), kén (sulfur depu1atu111, 
sulfur praecipitatum, szén (car bo ligni), hypophosphitek (calcium és natriun1 
hypophosphorosuin), továbbá cukor, keményítő, csersav, inorphinsók, karbol
sav, szalicilsav, thymoJ, catechu, lycopodium, sellak, glycexin, alkohol és li
quor· ferri sesquichloxati. 

Az itt felso10It anyagok egy iésze, kalium chlo1icun1inal keverve, az 
úgynevezett bengál tüzeket adja. A kaliumchloratnak kénanti1nonnal, kénnel, 
szénnel, sellakkal, lycopodiu1n1nal, cukorral való keverésénél az egyes anJ a
gokat külön-külön kell porítani (a kaliun1 chloricum egyn1agában minden ,-e
szedelem nélkül szétdörzsölhető porcellánmozsárban, porcellán pisztillussal), 
az összekeverést pedig csakis ken1ény tárgyak inellőzésével, kezünk seg·ítsé
gével, csekélyebb inennyiségeknél egy ív papíroson tollséprőYel végezhetjük„ 

Előfo1dul, hogy a bengál tüzekhez való kész keverékek önként is n1eg·
gyulladnak, minden kimutatható ok nélkül; ezért csak kisebb inennyiségeket 
szabad, biztos helyen, készletben taitani. 

Egyes más anyag·ok is okoztak n1ár· kaliumchloratos keverékekben rob~ 
banást. Ilyenek a csersav, catechu (fogpor vagy torokvízkeverékekben). 

Oldatban e keverékek glycerin, kai bolsav, szalicilsav, thymol jelenlété
ben sem veszedelmesek, hacsak nen1 túlságosan kevés az a lkaln1azott Y íz s 
főleg akkor nem, ha az egyes anyagokat külön-külön oldjuk és az oldatokat 
keverjük, 

Chromatok (Kaliun1 bichromicum), Ohromsav (Acidu1n chromicun1) 
illanó olajokkal, glycerinnel, vagy n1ás szerves anyagokkal ol:y keverékeket 
adnak, amelyek hevesen robbanhatnak, ha az anyagok g;yorsan s elegendő 
mennyiségben kerülnek össze. Ha pl. a glycerint igen óvatosan s apránként 
parányi meennyiségű chromsavval keverjük össze, nem köYetkezik be rob
banás, de a chromsav teljesen 1 edukálódik„ 
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Hypochloritek (Calcar!a chl?rata) hYI>ophosphitekk.e.J (calcium és .nat
i'ium bypophosphoi·osum) ken~.el, illa.no ola1okkal, szalm1akkal, ammonium
sókkal zsírokkal terpentinolaiJal oly keverekeket adnak, amelyell; s<;>kszok 
sak b'izonyos idŐ n1ulva explodálnak„ Igen veszedelmesek a chlormeszn,e 

e 1 cerinnel és ammoniumsókkal való keverékei, mert az utóbbi esetben chl?r
~iirogén keletkezik. Robbanás állt be már oly kenőcsöknél is, amelyekbe ily 
anyagokat kevertek„ . , , 

Perrnanganatok (Kalium permang~n1cum) sza1azon kenne_l, ferrum re·
ductummal stibium sulfuratum aurantiacummal, hypophosphitekkel (cal
cium, natrium hypophosphoi·osum), extraktumokkal~. glr.cerinnel, aJkoholla~ 
s niás organikus és könnyen oxidálódó anyagok,~al d?rz~olv:e explod~lhat~a~„ 
• .\. kaliumpermanganat tömény vizes _oldata ~_foleg a~vany1 sayak Jelenlete-· 
ben) szintén robbanás mellett bomolhat el kennel, ";entartalmu anyagokkal, 
glycerinnel, alkohollal, illanó olajokkal, cukorr~l, s~11'upokkal, extraktumok
kal, citron1savval, szalicilsavval, karbolsavval es mas .szerv~~ anyag~~kaL 
l(aliumpermanganatot tartal111azó labdacsokhoz konst1tue~sul ~g~Tedul a 
bolus alkaJmas; mindei1 más anyag·, mint cera, ceratum resinae pini stb.. al
kahnazása ve1:>zedeln1es... . . . . . . . . . . T" (A ·. 

Pikratok (Anunon1u1n pic11111cun1, Kaliun1 picr1nic}lm)„ P1~r1nsa.: ... c1 
duni pici·inicu111) joddal, kennel, szexves anyago~kal szarazon ?sszedorzsolve 
robbanó keverékeket adhatnak. A pikrinsavas sok is alkalmazast nyernek a 
t iíú játékoknál. , , . . ( . ) • Ch! ., 

Jod (Jodun1, Tinctuia Jod1) hasol!:loke-p a B!om Bromu.1!1 es. . ~1 
{_.,-\qna chlori) ai111noniatartaln1ú folyadekokkal:. L1quor~ ammon11 caust1ci, .L~
quor a1n1nonii spirituosus, Linimentum :immon1atum es campho~·a~um, L1ni
n1entum ::o;aponato~carnphoratum stb„ Épigy Hydrargyrum praeci:p1tat:i-im ~l~· 
bun1n1al (kenőcsökben is) exploziy keverékeket a~hatnak, mert JO~n1trogen 
keletkezhet. Illanó olajokkal dilekt összehozva a JOd lángralobbanast vagy 
robbanást is okozhat.. . . 

Salétroni.sa.L' (Acidu111 nitiicu111, Acidun1 ,i1it1icu?1 fu,mans) glycei1nnel 
(Nitroglycerin keletkezése) alkohollal, tinkturakkal, illano o.JaJokl}:al, gyan
tákkal, cukorral, ke1nényítővel és n1á;-; szerves anyagokkal Jelentekeny me
legfejlődés n1e1Jett vesze~ehnes keverekeket adnak, amelyek meggyulladhat
nak yagy 1obbanhatnak is„ , , , , , . ·'l . ) 

llgyanilyen hatása van a salet~omsav es sosav keverekenek (k1ra yviz 
\"n.,.,- a salétron1sav és kénsav elegyenek. 

~. Spiritus actheri.s nitrosi, ha i:égi. ~~ ~avai1yú: alkoholos tinktur~~kal 
t'·s i1Janó olajokkal kev~rve he_ves &'az~eJlodest ,mutE!-t, amely ~setl~g az uye~ 
elpattan{H;át is okozh:;;ttJa. Kaliu111 Jodid oldat es ,sp1r.„ aeth. n1trosi k~vereke
ből ll'l ez utóbbi savanyú volt, vagy vastartalmu gyogyszereket (Viii., col
ehi~i) e tartahnazott, jod válik ki, sokszor robbanás kíséretében. 

E,züstnitrát (Argentum nitricum) glikozidákkal, kreozottal, kar.bolsav
\' ·:i.l extraktun1okkal szárazon összedörzsölve, vagy szerves sokkal osszeol
Y~s'ztva robbanáRt okozhat. Hasonlóan viselkedik az ezüstoxid (A1g-entum 
oxJ-datuin). . . 

Kénsa/) (Acidun1 sulfu1ic1un (anglicanu1n), Acidun1 sulfur~cun1 fun1an~) 
te1pentinolajjal, alkohollal és más sze1;'ves anyagokkal k~verve igei} nagy ho
en1elkedést okoz, inely esetleg robbanasra is vezethet Figyeln1et erdemelnek 
még a gvakorlatban: . . 

1 
l'f · 

Saf~tromsa-v (1,297 fajsúlyú) száraz szalmával, szenava, gya u orgacs-
rsal összehozva azokat n1eggyújthatja„ , , " 

.A. csontszénfoszfát (superphosphát) kálisalétrommal valo kevereke tuz-
\' eszélyes, az ásványi foszfátoké nem: , .. . . , , 

. .\. lenn1agJiszt nagyobb menny1segben osszehalmozva, az olaJ ox1dalo-
<lása folytán, az elszenesedésig fölmeleg.edh~_t„. , , , " , 

A di·oguaüzletekben kifolyt s~cc:a~iy folit~tasaifl. h~~nal~ fureszpor, egy 
helv1e összehaln1ozva, a gyors oxidacio folytan mar tobb izben meggyul-
ladolt. . . 

1
. 

1 
·t. t · 

11ei])entin-ola.i és chloi·n;es~ egyma~ mel!ett v.~ o. e ta,r as.a nem ana
csos, inert ha pl. az üveg eltörik es az olaJ a meszre omlik, la~g!alobban. 

Chlorn1ész n1ár egyedül is robbanást okozott, az eltartas: hel:y am_mo
njatal'tahnú levegőjéből szárn1azó nitrogénnel keletkezett chlo:i;n1trogen miatt.. 

• .\. könnyen égő es könnyen illanó anyagok gőzei levegóvel keveredve„ 
nemcsak gyúlékonyak, de robbannak is.... . .... 

Calciuni h~ypophosphorosum, ha dorzsolJuk vagy etlén:}ben rázzuk, állí
tólag· szintén explodálhat. 
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Liquor· aluminii acetiei.. 

ace- ~4lk„ A liquor . 1 /4~1% aluminiurn-1 

el n1e1 t hyd1olikus dü;sotiatio fol;'l:tán 
Li- ta1 tóssága korlátolt. 

/ acetáttartaln1ú oldatait ulint euyhP. 
1 antiszeptikus adstringenst alkalniaz-

225 aciduni aceticum dilutum és zák főleg ne<lYes borog·atásokhoz, to-
225 víz elegyében apránként oldunk vábbá öl>legetésekhez stb. Az iparban 
50 calciurn carbonicum-ot szövetek festésénél pác g~; anánt és a 

Alun1iniun1 aceticum solutum 
.quor Burowi. Solutio aluminii 

tici.. -

s a pezsgés megszűnte után az oldat- szövetek vízhatlauuá tételére használ-
hoz részletenként hozzáelegyítjük ják. 

105 alurniniurn sulfuric. cryst.-nak Liquor aluniinli (/(('fici c1 adus .. Li-
500 vízzel készült oldatát A folya- quor Burou·i. 100 plu1nbn1n aceticun1 

-dékot néhányszor fölkeverve 18~20°-?n 1 cry.st. és 300 víz oldatához hozzáöntjük 
való 2 napi állás után vászonruhan 166 aJu1ne11 és 12 natriu1n snlfuricu1n
.szürjük s a csapadékot kisajtoljuk„ Az, nak 500 vízzel készült oldutát s a fo
összegyűjtött folyadékot vízzel kie~é- lyadékot 24 óráig hű,ös helypu tal't,,a„ 
szítjük 1000 részre s ha ülepítés utan filtráljuk„ (B„ Gy„ T.) 5% alu111iniuu1 
1negtisztult, filtráljuk. Fs. 1.023~1.026; aceticun1 1nellett kaliun1 act:ticnrnot j,,; 
alumin. acet„ tartal1na 5%„ (Ph. Rung. tartaln1az„ 
IIL) 

Fölösleges alu111iniun1szulfáttartahna 
n1iatt köunyen inegkocsonyásodik A 
n1egkocsonyásodás úgyszólván ki van 
zárva a e) (J>h, l~e11n„ \T.) ké8zítésn1ó<l
ja mellett 

Liquol' aluminii acetico-tal'taricL 
- Alsol solutum. -

30 alum.inlun1. sulfuricuni-ot 
100 -vízb('n n1elegítéssel oldunk s az 

oldat kihülése után hozzáadunk 
36 acidurn ac('ficurn. dilutumot (301/i) 

b) 50 acidun1 aceticun1 concent1a
tu1n és 490 víz elegyébe beleszóroga
tunk 58 calciu1n carbonicu1not, s a és 
pezsgés n1egszűnte után 268 vízben föl- 35 t:izzcl eldö1zsölt 
oldott 134 aluminium sulfuricun1ot 13 calcium <arbo-nicum.-ot. 
adunk az elegyhez és 24 óra múlva 24 óra 1nulva a folyadék tisztáját 
filtráljuk Fs. 1.044-1.045. Al. acetát filtráliuk, s minden 100 g-jában fölol· 
tart.. 7.5-8%. (PlL Austr. VIIL és Ci. dunk 3.5 acidum ta1 taricum-ot. Alunn· 
II) niun1 aceticu111 helye.tt n1indig az a], 

e) 100 r. aluminium sulfu1icumot acetico-tartaricu1not szolgáltassuk ki. 
föloldunk cca. 270 r„ hideg vízben s az l~s. 1.055-1.059. Al.. acetát tart.. 10% 
oldatot 1.152 fs ·Úia (cca. 367 s. r) ál· (Ph. Helv .. IV) 
lítjuk be. Ez oldatba beleadogatunk b) 500 liquo1 alunlinii acetici-bPn 
ap1óbb részletekben 6 vízzel eldörzsölt föloldunk 15 acidun1 tartaiicu1not s az 
calcium carbonicumot s azután 120 oldatot lemért poreelláncsészében ke
acidum aceticun1 dilutun1ot (30%). A vergetve, bepá1ologtatjuk 114-re, hoz
pezsgés n1egszűnte után a folyadék záadunk 6 acidun1 aceticun1ot s több 
tisztáját llltrálva beállítjuk 1.044- napi állás után filtiáljuk. Fs .. l.260-
1.048 fs.·úia. AL acetát tart 7.3-8.3%. J.263; al. acet tartmic .. ta1 t 45%. (Ph. 
(Ph. Germ. Y és Rom.) Germ V.) 

Ha az alu1niniun1szulfát 100: 270 ol- Ez utóbbi előállításn1ódnál az aln-
data, bázisos szulfát.tartalma n1iatt za- 1niniun1acetátoldat és borkősav oldatát 
va1os lenne, úgy 1negfiltráljuk. A cal~ bepárologtatás közben állandóan kP
ciurn ca1·bonicu1nnak a savanyú alu- vergetni kell, mert különben n1egkocso
miniun1szulfáthoz való lassú hozzáado- nyásodik. Bepárologtatás és az ecetsa,· 
gatása g:yöng·e pezsgést idéz elő, n1i- hozzáadása után a folyadék kissé za
közben az eg~;es (~a-karbonát-kristály- varos, s ezért legalább 8 napig keJJ sö
kák gipsz1éteggel vonódnak be, n1inél- tét és hűvös helyen ta1 tanunk, 1nel;;. 
fogva az ecetsav későbbi hozzáöntésé-· idő alatt az oldatban levő kevél'.i Ca-
1e erősebb pezsgés nen1 jő létre, s a szulfát és acetát kapcsolódik a bo1·kő
,csapadék gyorsan leülepszik. A csere- savhoz és finom kristálykákban calci-· 
"bomlás befe.ieződésére legalább is há- un1tarta1at rakódik le. ~~z oldatban az 
rom nap szükséges, . s kevergetéssel 1 Al legnagyobb i·észe inint kolloid aln
kell ellenőriznünk, vajjon elszállnak-e n1inium van jelen, s az alkatrészek 
még CO:i bubo1ékok. A dús gipszcsa- aeq_uivalens mennyisége épen ezért 
padék fölött leYŐ tiszta folyadékot le- nem igen számítható ki. 
lopózva, a csapadékot vászonszűrőn A Ph. Helv., tartós 10%-os készítn1é
kicsepegtetjiik, de. nem sajtoljuk, mert nye a romlékony I"'iquor alun1inii ace
nem érden1es. ~\ filtrálást több napi ál- tici-t helyettesíti, a Ph. Gern1. V. 45%-os 
lás után végezzük s a készítn1ényt hű- tö1nény készítménye n1egfelelően hígí
-vös helyen, jól zá1 t palackban tartsuk tandó„ Ez utóbbi szirupszerű, sárg·ás 
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lolyadékot 50°-nál alagsony;tbb hf:i:qél 
i1epárologtatva, ~ az~tan .30 ,-on szar1t
va színtelen, fenylo, k1sse ecetsav
sz~gú, án1orf töm~ggé: alu,minium; ace·· 
tico-tartaricum siccum-ma alak1that
juk_ an1ely vízben oldódik, de oldhato-· 
~ág;., hosszabb idő mulva c~ö~ken ... 

-,.1/k. mint a Liqnor alum1n11 acet1ci.. 

Liq_uor ammoniacalis eamphoratus. 
___ :\..qua. sedativa Raspail. Lotio ammo

nlacalis camphorata, 

60 naf1ium chloratum-ot 
8.~0 1•ízben föloldunk és 

10 r;plritus camphoratust és , 
100 [iquor arnmoniaet adva hozza, 

e•>'Y órai állás után filtráljuk. (Ph. 
1f,:1g Helv és Rom. IV) 

Liquor am1noniae„ 
.Annnonia pura liqui<la. 

. :íOO kcnL liq-uor ammoni.ae fortist 
1000 kc11J.. lepárolt vízzel 

e!eo·, ítünk. NH" tart .. 10%. (Ph. Elit.) 
A Liquor ammoniae fortir·; an1moni

n1uk\01·id és n1ész hevítése, s, ~ kele!
kt-í'.Ú <l1t1TJ1oniának vízbe_ ''_ezetesevel k

11
e

-;ziil. l's. 0.888; NH~ tart. cca. 32.5%, 
l~g·, g:.-.iúnak közön1bösftésé1e 19„l kcn1. 
f'g . .\:SF.tl nol'n1ál kénsav szük8éges. (Ph., 
l-11·i t .) 

Liquo1· a1nn1onii acetiei. 
\111111011iun1 aceticn1n solutun1 Spi

ritus J\iinde1e1i.. -

1tlU a< id .. acetic. dilutum-ot 
;)(-í /iquor ammo-niae-vaI 

!'!{'o·yítiink fölforralás után a kissé sa
\ al7~-ú old~tot telítjük an1n1óniával s 
Yég·Üi 'ízz('l hígítjuk 171 gT.-ra és filt-
1 úljuk. __ \n11noniu111acetáttaxtahna 15-
16'!.; F.<. Hl32-L034 .. (Ph Hung. III.) 

\ l)h. H nng·. készítn1énye 111egegye
zi k t:z Anstr. \ 7III.. é8 Ron1. I\r„ készít-
11H··u:- ( iYr•l. 

/1) .A111111011iun1 calbonicurn kemény, 
<ttlútszú kl'is1ál~káinak 5 g.-ját hasz
núlatko1 iüloldjuk 100 kc111. 6%-osecet
sa\'han .. ..\1!1111011ilt11t acetát ta1t. 65-
7'.~;,, IPh t· St) 

Liquor an1n1oniae anisatus. 
Spiritus salis n111111oniaci ani

satus„ --

1 olr un1 rutisit f'ölolduuk 
-;-;1 -;pirif10; ronc-hau s aztán 
:!O liqlfor annnoniae-t a<lnnk 

n;. oldathoz Fs O.k68-0.872„ Készítése
\nr :-;zintPlt>n, későhb kissé n1egsárgul 
\llJi. 1--lnng. lIT.) 

H.1 n f1·iss oldat- esetleg za' a1os, 
Úg') eg-y ó1iiTa 2i'i0-o~ n1eleg helyen 
tartjuk, 8 ha netán n1ég se tisztulna 

meg, néhány nap mulva mei~tr4Ijuk. 
Hidegen ugyanis anetholkristab:ok 
válnak le belőle, melyek melegben ÚJra 
föloldódnak. 

b) 3 anethol, 72 spiritus, 15 ammonia. 
Fs. 0 .. 872--0.876 (Ph. Austr„ VIII.) 

e) 3 oleum anisi, 72 alko4ol, 15 aII?-
monia. Fs. 0 .. 866--0 . .870. Ph. Germ. es 
Rom. IV. Nagyobb oleum anisi tartal
ma miatt gyakrabban zavaros, mint a 
Ph„ Rung. készítménye, 

Liquor ammoniae aromaticus. 
- Spiritus ammoniae aromaticus 

90 kcm. liquor ammoniae-t 
higítunk 140 kcm.. vízzel s beleszórjuk 

34 gr. arnmonium carbonlcum 
durva porát, az oldatot hozzáöntjük 

10 kcm. oleum citri, 
1 kcm„ oleum la'vandulae, 

700 kcm. spiritu.s-ban 
'aló oldatához s lepárologtatunk 1000 
kcm.t. (Ph. U. St.) 

b) 130 alkoholt (90%), 66 liquor am· 
n1oniaet, 1 oleum citrit, 1 oleum maci
dist, 1 oL majorannaet, 1 ol.. caryophyl
Jrn·umot elegyítünk, s több napi állás 
után filtráljuk. Allás közben barnul. 
(Ergzb. IV) 

Liquor ammonii benzoici 10 %. 
~ Amrnonium benzoicum solutum. 

17 5 ammonium benzoicum-ot 
30 vízben föloldunk s mintegy 
24 illetve elegendő ammoniával 

közön1bösítve, vizzel kiegészítjük 
200-ia. 

Liquor am1nonii eitriei. 

125 g. ac·ldum citricumot oldunk 
625 z'ízben s 
87„5 ammo-ni.um car bonicummal, 

illetve annak elegendő mennyiségével 
közö1nbösítve kiegészítjük 1000 kcm„-re 
Fs .. 1057 .. Do; 8-24 kcm. (Ph. Brit.) 

Liquor· ammonii suceinici. 
Spiritus cornu eervi succinatus, 

1 liquor ammonii ca1bonici py1oleo· 
"ll.'>t 

8 t.'izben föloldva 
1 aciduni Huccinicummal, 

illetve annak elegendő mennyiségével 
közöml1ösítünk, s a fozyadékot filtrál· 
juk. F' 1.055-1058 Allás közben lI'8g· 
hamuL (Ergzh. IVJ 

I.iq uor an11nonii valerianiei. 

:1 aciduni Talerianicuni, 
2 rxtractuni ·valerianae, 

83 'DÍZ oldatát elegendő am1noniuni 
car bonicum-ma! közömbösítjük és 

s• 
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10 alkohol hozzáadása után filtrál
iuk (Ph. Rom. IV.) 

Liquor anaestheticus Schleich. 

I. II. 
45 45 
15 15 

180 150 
Az I. 38°, 

pontú. 

III. 
30 chloroform, 
80 aether petrolei, 
80 aether. 

a II. 40°, a III. 42° fonás-

Liquor anodynus anglicus„ 0.1 n101-
phinum hydrochloricum, 2 acetuur, 20 
alkohol, 80 chloroform. 

Liquor anodynus opiatus. 1 extrac
tum belladonnae, 2 extractum opii, 1 
acidum aceticum conc .• 3 spiritus dilu
tus, 100 spiritus aetheris .. 

Liquor· antiarthriticus. 
- Csúz ellenes bedörzsölő. 

2. 5 menthol és 
2.5 camphora 
25 chloroformmal készült oldatát 
25 aether perolei, 
25 oleum pini sylv. és 
25 olcuni hyoscyam·l-val elegyítjük„ 

(Said) 

Liquor antiparalyticus„ 
- Spiritus antiparalyticus„ 

50 camphora, 
2.5 oleum lavandulae, 
400 alkohol, 
100 ammonia 32.5% (fs. 0.888.) 
b) 100 spiritus camphoratus, 25 aur· 

monia, 25 ammonium carbonicum py-
1·ooleosum solutum, 6 oleum juuiperi, 
6 oleum succini rectificatum,. Tagmere
vedés ellen bedörzsölésre„ 

Liquor ( spiritus) russicu.f.,., 01' osz 
sósbor szesz„ 5 sinapis sement 10 vízzel 
péppé dörzsölünk, hozzáadunk 2 kám
fort, 2 paprikát, 2 natrium chloratu
ruot, 5 ammoniát, 80 spiritust 8 napi 
állás után filtráljuk s 3 aethe1 és 3 
oleum terebinthinae elegyét adiuk hoz·· 
zá„ (Ergzb IV.) 

b) 3 tinctura aloes, 6 oleun1 iicini, 2 
oleum lavandulae, 2 oleum l'Osn1arini, 
80 aether, 80 chlorofo1n1, 20 oleun1 te
rebinthinae, 70 liquor an1moniae, 40 
sapo kalinus, 40 camphor a, 300 tinctura 
capsici, 357 spiritus 90% .. (Weinedel..) 

Liquores antiseptici .. 

10 thymolt 
Liquor anticatarrhoicus„ 100 alkoholban oldva, előbb 

·- Olfactoriun1 anglicum. 200 glycerint, majd 
1000 vizet adunk hozzá .. 

10 ka1 bolsav, Lotio antipruritica. 1 th~ niolt, 1 
20 alkohol, acidui:n tarta1icun1ot és 1 natriuu1 
12 ammonia, hydrooxydatumot lehetőleg keYé:s víz-
5 terpentinola] összerázott elegyé- ben oldunk, s kiegészítjük 200-ia„ (He1·-

vel üvegdugós, szélesszájú üvegeket 1Ís mit.) 
részben megtöltünk, s annyi gyapotot Liquor antisepticus ListeJ. Li:steiin: 
tömünk bele, amennyi a folyadékot föl- 8 acidum benzoicuin-ot, 8 boiax-ot, 16 
issza. Nátha esetén gyakorta s erősen acidum boracicum-ot oldunk 480 vízbeu 
szagoltatjnk. (Hager.) ld k b b 1 

b) 100 g. ammoniuni caibonicumot s ez o atot rázogatás öz en e ecsur-
gatjuk 2.4 thymol, 0.8 eucalyptol, 0.8 durván porítunk, a porral szélesszájú, oleuni gaultheriae, 0.8 oL inenthae pi-

kis üvegeket színültig megtöltünk, s az petitue, 0.1 thymi, 280 spi1itus conc és 
üvegcséket teleöntjük a következő 40 glycerinből készült oldatba. .\z ol
eleggyel: 20 liquor aurmoniae (fs. 0.910), d~thoz végül annyi vizet adunk, hogy 
2 oleum lavandulae, 1 oL bergamottae, sulya 1000 legyen 
10 csepp tinctura moschi, 1 csepp oleum ' 
rosae„ Az üvegcséket a tömeg nyugodt Liquo1 antisepticu:s Re1n,1J. l~otio 
állás közben történő megszilárdulása 1 ubia: 0.05 hydrargy1 u111 bijodatuu1 
után csomagoljuk„ l'Ubiurn-ot oldunk 30 spiritus 010'.'&) é:s 

e) 1 menthol, 1 eukalyptol, 4 aether. lOOO vízben. 
Liquor anti:sevticu.s J{ofte1. Lotio 

Liquores antidiphteritici. iuercul'ialis: 0.05 n1e1kuriklo1id U.2 
- Mixturae antidiphteriticae.. nat1'iu111klo1id, 2 aci<lu1u carLulic~ui 5 

zi11cu1u chlol'atu111, 5 zincuru bUlfoc~r-· 
10 acidum carbolicum cryst. bolicun1, 3 acidu1u Lo1·icun1, U.6 acidum 
10 alkohol 90%, salicylicum, 0 .. 1 th, mol, 0.1 aciduur cit-
40 tinctura jodi, l'icum-ot 1000 vízben oldunk 
50 víz (Ho!tz jódkarbololdata). Liquor borosal'icylatus.: 10 aeidum 

b) 4 kcm„ ferrum sesquichlor. sol., 60 boracicum, 5 acidum salic;rlicum, 1000 
alkohol, 36 toluol s esetleg kevés men- víz. 
thol (Löffler). Lotio rnercurialis; 0.1 hydrar·grrum 

Antidifteriti_con„ 1 .kalium -carboni- bichloratum corrosivun1, 2.5 spiritus
cun1, 3 ka~ium sulfuratum, 3 oleum fagi, camphoratus, 25 spiritus (90%), 150 víz. 
3 oL ruscr, 90 alkohol. (Bors.) (Cazenau.) 
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Lotio rubra .simplex; 2 hydrargyrum 
bichloratum, 2 cinnalJaris, 0.5 ~reosot, 

o-lycerin, 300 v1z,. Hasznala!kor 
~~ye~lő térfogat vízzel kell kevernr. 

Liquor arseni et hydrargyri jodati. 
- Soluti-o Donovani.. -

10 ar senicum jodatumot és 
10 hydrargyrum jodatum()t „ , 

150 lYizzel mozsárban eldor~soless<:l 
föloldunk, s az oldatot megfiltralva, krc 
eg·észít.jük 1000-re. Fs. 1.015.. Dos.: 0 . .1 
kcm (Ph .. U„ St, Ph. Brit és Japon.) 

J„iqnor antisudoricns„ 

40 for·1nalin, 
40 víz, 
20 ,glycerin , 

eleg-Ye lábizzadas ellen. . . 
b) 15 borax, 15 acidum S3:l1cyl1cum, 

5 aci<lu1n boricum, 60 glycer1n, 60 spi
ritus (90% )„ . . 

e) 1 balsa1num peruv1anum, 5 ac1-
dun1 forn1icicum, 5 chloralum hydra-
t-un1. 89 alcohol conc. . . 

dj 2 rJ naphtol, 5 glyce1in, 93 sp111tus 
dilutus, (70%.) . 

0 „, .l(J liquor formaldehydr (40%), 40 
·\'íz. 20 g-lycerin„ . 

1 /) ~ natriun1 henzo1cu1n, 20 :;i..qu~ a
v1.111d1d<H'. 20 aqua n1enthae p1per1tae, 
jU aqna citri, 20 tinctu1a n1y1Thae, 20 
ti11ct1n 11 qnillayae 

Liquor ca1cii oxysulfurati. 
':-'olntio I:lelgica. Solutio Vlem

n1ingks„ -

1 1 ész calciuni oxydatum-ot , 
J l ész '/J'Ízzcl inegoltunk s azutan 

hozzá keYeI ünk 
2 "ulfur subliniatuni-ot 

f' kl- \'t'J ékPt (Calciun1. oxysulfuratuni) 
- ;}~rész vízzel addig főzzük, hogy ki
lriilt·,~ 11tú11 12 rész tiszta oldatot önth~s
"üuk. illi íYe szűrlH·s~ünk le az üledek
riil. ll'h lhmg U. -s Ergzb IV.) 

I..iltnor ealcis: J~úsd .\qna calcis cín1en„ 

Liquor carn1ini. 
- Solntio carmini. 

6 kar tnin-t 
ilil liquor arn·moniae-val 

<'lili··rzsölünk s hozzákeverünk 
a:·) g{ycerin-t.. . 

_>\z oldatot vízfü1·dőn az ammon1aszag 
<-lt iiné~éig hevítjük s vízzel kiegészítjük 
100-ra„ INat-Form„) 

l_,iquor carJnini coerulei.: 20 acidum 
oxali('ntn. 100 víz és annyi indigokar-
1uin. aH1t>Únyi oldórlik 

Liquor cor·rosivus PlenkL 

1 hydrargyrum bichlor„ corros„ 
1 alumen, 
1 plumbum carbonicum, 
1 kámfor 

jól összedörzsölt keverékéhez 
· 8 spiritus-t 90% és 

8 acid .. acetic. bisdilutum-ot 
elegyítünk. (Bp. Gy. T„) . „ , 

Liquor causticus infernali.s. Er,osv1z: 
0.5 argentum nitricum, 5 víz, 1 kamfor, 
15 acidum nitricum. 

Liquor cupri chlorati Koechlin: .7 
cuprum carbonicum basicum, 18 ac1-
dum hydrochloricum , concenpr., 100 
ammonium chloratum es 355 v1z„ 

Nyűvíz: 2 hydrargymm bichlora
tum, 1.5 plumbum aceticum solutum, 
100 oleum terebinthinae. 

Liquor cresoli saponatus„ 
- Cresolum saponatum .. -

250 sapo kalinust 
250 cresolum curdumban 

vízfürdőn melegítve föloldunk. (Ph„ Cr. 
Helv., Hung., Japon, Ned„ Norv. stb . .) 

b) Kalium causticum fusumot folol
dunk 41 vízben, hozzáadogatunk folyto
nos kevergetés közben 120 oleum linit, 
s azután 12 alkoholt„ Az egyenle~es 
emulziót szobahön1érsékleten a telJes 
elszappanosodásig állni hagyjuk, s .v~
gül föloldjuk 200 nyers krezollal. Vrla
gos sárga színű cresol-lal készítsük. A 
készítmény fény és levegő hatására 
megbarnul Fs. cca„ 1.055. (Ph Germ„ 
V„ és Rom..) 

Alk .. : a krezolok legalább is olyan 
jó dezinficiensek, mint a phenol, de ke
vésbbé mérgesek. Szappanos oldatuk 
(Lysol helyett) 'l•-2% kresoltartaloru-
1nal a kezek és műszerek tisztítására, 
öblítésekre stb. igen alkalmas .. 

Liquor crcsoli compositus ,; 500 ol~
um linit tágas üstben 70°-ra meleg1-
tünk, másrészt 80 g. kalium hydrooxy
datumot 50 kcn1. meleg vízben oldunk, 
s a 70°-os oldatot hozzákevergetjük az 
olajhoz Azután apróbb részletekben 30 
kcm. alkoholt adva hozzá, addig lll:ele
gítjük, míg az olaj ~]szappano~o~1~, s 
a szappan vízben olaJcseppek k1valasa 
nélkül oldódik. Ekkor hozz~adogatunk 
500 g. cresolt s addig tartJ1;lk„ 70,-on, 
rníg az oldat megtisztul, s vegul v1zzel 
kiegészítjük 1000 g .. -ra. Az elszappano
sításhoz 80 g.. kálimn-hidroxid helyett 
50· g. nátrium h??roxydat11mot hasz
nálhatunk (Ph .. L. St.. 1916.) 

Liquor epispasticus„ 
4 g. cantharidi1it, ---
2 kcm. oleum ricinit és 

12 g colophoniumot ad 
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1000 kcm. acetonban rázogatással föl-· 
oldunk. (Ph, Brit..) Liquor· ferr'i al,buminati saccharatus„ 

75 liquor ferri albuminati-t 
Liquor ferr1 albuminati.. 
- V asalbuminát oldat -

120 r .. líquor ferri o.xychlorati dialy
.satust 

2000 vízzel fölhígítunk s a meleg ol-· 
datba kevergetés közben belecsurgat
juk 

75 friss tojásfehér}e 
2500 vízzel készült oldatát. A tojásfe

hérjét 50" meleg vízbe szitán (ecsett<;l) 
átnyomkodva oldjuk föl. A csapadek 
kiválását szükség esetén 4 kony hasónak 
1000 vízzel készült oldatával siettet
jük. A leülepedett csapadék fölött álló 
folyadékot leöntve, az üledéket langyos 
v'ízzel, ismételten összekevergetve és 
ülepítve, addig mossuk, míg a mosóvíz 
salétromsavval megsa vanyítva, ezüst
nitrátoldattól már legföllebb csak gyen
gén opalizál. A folyadék leöntése után 
megnedvesített vászonruhára töltött 
csapadékot jól kicsepegtetjük (s ha sú
lya mintegy 500-ra apadt) 

3 liquor natrii hydroo.xydativa.l 
fölo!djuk, s a tiszta oldathoz hozzáad
juk 

150 spiritus és 
2 tinctura aromatica elegyét, s 

végül vízzel kiegészítjük 1000-re. ~..,s„ 
0.986-0.990; Fe tart, 04%. (Ph Germ. 
V. és Rom. IV.) 

25 sirupus simplex-el 
elegyítünk. Fe.. tart cca 0 .. 3 %. (Ph 
Rung. III) 

b) 30 ferrum albuminatum siecu1not 
2.4 nátronluggal (30%-os), 138 aqua des
tillata-ban elosztva, 100 sirupus si111-
plex, 100 aqua cinnamomi spirituosa és 
3 tinctura aromatica-val elegyítünk„. 
(B Gy T,) 

c) 8 nátronlugot (fs. 117) elegTítiink 
580 vízzel s ez elegyben eloszlatunk 30 
ferrum albuminatum siccumot A két 
napi állás és gyakori rázogatással ké
szült oldathoz hozzáadjuk 100 koni ak, 
75 spiritus, 2015 sirupus si111plex, 1 
tinctura aron1atica, 15 tinct. cinnan1c;
n1i, 3 tinct. aurantii és 0.05 vanillin ol
datát. Fs. 1040-1.050. Fe. tart. OA% 
(Ergzb IV.) 

d) 30 ferrum albun1inatu1n siccun1oi 
nátronlúg segítségével oldunk 652 ine· 
leg vízben, s hozzáadjuk a kö1-"etkező 
elegyet: 10 a1Tak, 5 tinctura Yanillae, 2 
spiritus aetheris nitrici, 100 alkohol, 200 
sirupus simplex, 0.2 saccharun1 cun1a
rini, 0.4 elaeosaccharun1 ol. a1nygd. 
amarar„, 0.4 elaeos. rosae,. Ülepítés után 
filtrá!juk. 

Ez előirat n1egfelel az k~Bsrntia 
llaemalbumini Dahman, Liquo1 hae-
1nalbumini ferratus, Liquor sang·ua1-
bumini készítményeknek. (Hess„ .A. \T. 
és D., A. V.) 

b) 1200 liquo1 feni oxychloratit föl
hígítunk 3380 vízzel (40') s részletenként 
kevergetés közben hozzáöntögetjük 240 
friss tojásfehérjének 3250 vízzel (40°) 
készült oldatát. A n1ajdnen1 színtelen 
folyadékot a leülepedett csapadékról 
leöntve, arra reáöntünk 3500 vizet (40°) 
Ha a két oldat összeöntése után a csa· 
padék nen1 ülepednék le teljesen, s a 
fölötte levő folyadék 111ég vöröses színt 
n1utatna, még annyi fehérjeoldatot 
adunk hozzá, hogy kevergetés után a 
filtrált folyadék majdnem színtelen le
gyen. Ha a vászonszürőre gyűjtött c8a
padék súlya 500-ra csökkent, :-;zéles
szájú üvegedénybe helyezzük, hozzá
mérünk 20 kcm„ solutio natrii hydro
oxydati nor1nalist, s föloldódása után 
100 aqua cinnamom! spiritu~s~-t. 2 tin~·· 
tura aromatica-t es 50 sp1r1tus-t. F e 
tart. 04%. (Ph. Rung. III.) 

Alk. mint a Liquor fe11i alhnn1inati. 
Liquor haemalbuminl'. curn ( liiua. 

98 essentia haemalbumini, 2 Pxtr<lctn1n 
chinac fluidum (D. A. V) 

Liquor haemalbumi11i cu1u ( oudu
ran.qo,. 98 essentia haen1albun1ini j t'X
tractun1 condurango fluidum. (ll :.\ \T.) 

Ez előirat mihamar elbomló készít
ményt szolgáltat. Hibáit a 104--105 .. ol
dalon ismertetjük, 

Alk. Közhiedelem szerint enyhe, 
könnyen fölszivódó vaskészít1nény. 
Gyermekeknek és felnőtteknek 5-30 
cseppenként Y:?-1 kávéskanállal na
ponta háromszor étkezés előtt; vagy 
YÍzzel, vagy tejjel keverve„ 

Liquor· ferri ,jodatt 

41 iodum, 
12 ferrum pu}v('ratu1n„ 
50 víz. 
A .iódot apróbb részletekben hozzá„ 

Rzórogat.iuk a hideg YÍZzeI t~lkl'\'·l'rt s 
;jól hűtött vasporhoz. A._ l1alv,án~ zölddé 
vált o1datot átszürjük kis út1uéJ"iíjü 

szüröpapiloson s vízzel utánn1os\·a, ki
egészítjük 100-ra. ,J tart. fi0%. F1 l<u t 
9%. Használatkor készít jiik (}>h (~Pl'IH 
\T és R.0111. T\l„) 

Liquor ferri oxyehlorati.. 

50 ferrum S(''iquichlorotun1 .~of11tum 
(fs. 1.280) 

50 liquor ammoniae (10%).. 
A jeges vízben hűtött vasklo1 idol

dathoz az amm_oniát kevergetés közben 
(kis tölcséren át a folvadék közepébe 
csurgatva) apróbb részletekben olykéJ> 
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. h " h gy a keletkező csa-
adoi;-atJuk .. o;ba~és~let hozzáadása előtt 
padek ,a~ ,uJa A kész tiszta oldatot az
fö~oldogJek. d' alizáljuk, míg a környez,ő 
utan a, ig ki, . eakciót kapunk. Ve
folyadk~~,;Wmé~~ 103-1047 fs.-úra ál
g;ul ak b Fe tart 3.3-3,6% (Ph„ Germ. JitJU e. • 
V és Rom IV.) ·· k 11 f' E r· atnál a következo~et e '; 

~ le~b~r venni: az ammpnra utolsp 
g; e 1 t" k hozzáadása utan a folyade-
resz e ~ne integy 15 percig keverget
~gt meg r~z oldat megtisztuljon. Hosz
JUk, hogy t" f"lösleges sőt a meg
szabb k~verd·g_esfselŐsegíti.. Á fölösleges 
kocsonyaso a , , , · ' ló dia
vasklorid eltávol1t~sara iran;vu .. 
r 'l' shoz n1egfelelo berendezest, onm~
iza k . összeállíthatjuk. Pl. szelessza
~!1n r ,IS 'SZerÜveg fenekét lepat~antva, 
JU gik _oga'k pei·emét pergamenpapirossal 
nva an ·· " k"t 
1 ·k··t'"k avagy hegyes szurozacs ,o 
e o JU ' · • 1 b "! 1·· k Legcel Jer ánienpapirossa e e un · . -1 ~'bb azonban nen1 ragasztott perga

szei ut„ lo·· alkalmazásával dializálnunk, 1nen om 't , ""' d" Gvors dializál~shoz, nagy a meroJU i= 
uiizátor szükseges es az, hogy a ,~<?lY~ 
dékréteg benne ne legyen 2-3 UJ.Jny1-
ná I magasabb, , . 

Dializálás közben a folyadek :r;negr1~
kul, 8 n1egf~Jelö faj

0
súl_yúra valob~ehő= 

rologtatásnal 35-40 -I}al .. magasa 
niérsékletre ne meleg1tsuk„ 

· " ·ab b részleté-részletek a kicsap?,szei;·. UJ föJoldódja-
nek hozzáadása elott nJr~ "k t addig 
nak. A keletkezett c~ap5a ~ o 1 higítva 
mossuk míg a mosóv1z v1zze t, ,,. 
ezüstnitrátt~l cs:ipadé!!:ot, t~' '!f~1.:: 
nedves szüroruhan gyongen i~~J „ 
porcellántálban jól összekeverJuk dur-
ván porított . 

45 cukorporr al D?-aJd 
1 kalium tartaricummal . . .. 

. f''rdőn elfolyósodásig k!'vergetJuk, 
~l~z~l kieg;észítjük 90;reF ~ velf'21~_"{~~i} 
holt elegyi!unk hozza. b sIV ) , , 
J!'e tart 2. 8-3 % " (Ergz ·· · 

Liquor ferri oxydati sqcchara~i ar-: 
senicalis. Arzénvas essentza. 200 11q~i~ 
ferri oxydBti saccharatus,. 501_gl~ce 1 

~ 
75 alkohol 10 solutio arsenr~a is ow e 
i"i 2 tinct~ra a1omatica, 2 t1nct. aura;r,i
t·' 661 víz A keverék minden 1000 g.-Ja
h~~ 3 csep·p aether aceticust adun

3
k_hA

zá. Fs., 1.038-1.048; F( tart.. 0.6 •, S. 
tart 0.01% .. (Ergzb,. 1' ,) 

Liquor ferri peptonati. 

300 sirupu.s fer·ri peptonati, 
100 spiritus (90%), .. 

3 tinctura auranti1, 
1.5 finctura aromatica, 

o 05 vanillin tt 1 ·· id tát 1:100 cit10111sa-~;olda -~. gyo,n
o. aiú os vegyhatásúYá t.omp1tJuk, viz
~;{\ic~·észítjük 1000-re és a ~ésdz liiuoz 
rninden 1000 g.,-já_hoz hozzaa un . 
csepp aether acehcust Fs,. 1.035-1045. 

bJ 360 vaskloridoldatot (~ca, ~0%, 
Is .. 1.280-1.283) egyenlő ~úlyresz v1zzel 
JiÍgítva abba iészletenkent belecsepe~
t t "ük 270 an1n1onia és 350 víz el~gyet, 
.~ J 1 h a keletkezo csapadek az 1

.'~Y~b v;észJ:f{ ammonia hozáadása előtt Liquor ferri pepton0;ti cur;i m~ya~iÖ 
uJ.a d' f"I ldód"ék Az oldatot bele- (Elixir ferro-mangani pep O'}adi k 

50 ~!~·dftjuk ~OOO ;íz~~! fölhígí~ott 90! am; l!q;,,or ferri pei;itona~hr ~~~~~a~~tust.. 
.oniába a csapadekot klormen .ess.el l1quor mangani Fxy t a~ 0 6· Mn tart. ~~~ossuk, 'kicsepegtetve gyöngé~ k1s.~J- Ji's. l.04~-1.058; e .ar „ · ' 

Fe tart 0 .. 6%. (Ergzb. IV,) 

toljuk, s ha mintegy 360 sulyu~a csok- cca 0.1%. (Ergzb., IV.) . . . 
kent, 30 sósavat (fs. 1.12) k~v~r.un~ hoz: Liquor ferri pcptonati cum. c~ini
zá s meleg helyen föloldodas1w alloil no 180 liquor ferii oxychloi;ati dd~Jy-
ha'gyjuk· ekkor vízzel fölhigítJuk 1. satus! 0 9 acidmn hydrochlo~ieum, i

1
u-

fajsúlyú;a, (Ph. Rung, IIL) , tummal vízfürdőn föh'!elegi!ve, resz e-
.A ·így készült liquor túlsayanyu, tekben hozzáadunk 63 v1zben fololdott ~ 

kolloldáÜsan le nem kötött ferr1-v.as;it száraz, konyhasómen~e~ .pepto~t. ~Jk 
és szabad sósavat is tarta~,i:iaz, min.el~ lyadékot 1~1e!ft~~ztulasa1g me, eg1 JU, ~ 
foo-va nen1 azonos az a) elor.rat szerint vízzel kiegeszitJuk 644-re, .~utan ~oza 
k -~ ··it J iquor ferri oxychlorati dialy· adjuk 100 spiritus, 201„5 sirupus simp-
. ."('";'. J " !ex 3 tinctura aurantii 1.5 ~i'!ctur1> :ir9l ~a .11 a „ maiica 0„05 vanillin kevereket, s vf~lgul 

t" 45 vízben elegendő híg sósa~val o o -Liquor· ferri oxydati sacchara i„ dott 5 chininum hydroch~9ricumot .. A 1 
.1 
'"I 30 liquor ferri se.squichlorati 

- Fe1run1 oxydatun1 saccharatum kész liquor minden 100 g.-Jahoz. 5 Oc5s9epp 
liquidum. - aether aceticust adunk,. Fe tart. <r-

(IO % o .. 648 % ,. (Ergzb.. IV.) 

::~J 150 ví;ze~i fölhigítjuk s azután 
--- __ Jl_______ ?6- natrium carbonicum-uak ... 

·;j i5o vízben való oldatát önt~,getJuk h?z---~ za, bevárva, míg a keletkezo csapadek-

Ugyanígy készítendő a Liquor ferro5 
mangani peptonati Ph. Rom. IV.; 2 
peptonnal és chinin helyett 3.,75 manga
num chloratummal. Fs„ 1049--1.053, Fe
tart.. 0 .. 6% .. (Ph., Rom, IV.) 

L ________ _ ----------------
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Liquor. ferri pyrophosphoricL Liquo1 fc1 J"i chlo1afi. 110 Yasat, 500 .~2 111uból, 13 t(i1nény kénsavból készített 

-- Lac fe1Ti pyrophosphoricl. - sósavval tágai-; lon1bikban addig n1elc- .-1- oldatot ibol:i.:-ayörösie fest 
Liquor kalii aeetici .. 

Kaliun1 aceticum solutum„ 
g·ítünk, IllÍg a gáz.fejlődés n1eg ne1n -_:Jl_·.. Ha 10 g·ian1n111;;-i _p1óbáját a szárító 

2 lesz nat1'ium- 1>."ro1>l10.s1Jhori- " ·k A f J d'k t ' 1 · J t· ' 
Clin

i-ot .., szun1 ,. o ~-a e o sosaYYa meg- <l ;;;zelenC"élH~n bepá1 o ogta 1uk es a rna- 300 acidutn aceticum dilu.tun1.-ot 
198 kaliun1. h,ydrocarbon.icum dep„-

1nal, nedvesített szű1·őpapí1oson gyorsan át- ·'s- ' ' l 'k t JO(J' !1o"n1e'1se'ken a'llando' su· 
40 rész 1iíz-ben oldunk -'~ i·a< e ~o ·· 
5 rész glicerin-nel tőf:l'~e,e1~1;~elö~\íJ~~o~á~~á~l~lat~f~gé~~i~= ~· l;\l·~gl,.l :-;~úrít.iukrr,1 a(D1ene!'11)adék súlya leg- ez utóbbit !'észletenként hozzáadogatva 

telítünk, s fölforralás és kaliun1 hyd
l'Ocarbonicummal való sen1legesítés 
után kiegészítjük 300-ra. (Ph. Rung., 
III és Cr II.) 

elegyítve filtiáli"uk. Ez oldatho;1, kevei- ~ <i <l 1 
i •l gI ain · ·. jük 1000 részre.. Fs. l.226-1.230; Fc- 1 '6 , ·1·1 · t k „ k 44 f mal 

getés közben apránként hozzáadogat- ta1·t 10; FeCh ta1'1.. 22.í%„ (E1gzh. f\T l ·~.·.·.c .• i.' J) :.1 ha i ugo eYe1n11T, or -juk f <7(/i.IJdofdattaI (40%) s apránként hoz-
3 f('rru·m 1'Cf!quichlorafu111 Liquor ferri subacetiei.. ·" zúadiuk 20 acidun1 olrlnicurn drstilla-

40 -víz-ben J tun-1 l:-; 10 alcollol ('[('g.,IJéf s végül 0.1 
való oldatát s a vízzel kiegészítjük 100- ;'") liq-uor ferri S('Sf]_1tic.filo1ati, .ll (B csf·pp) lavandulo-olajjal i1latosít-

A Ph. Austi. VIII. 50 kalium car
honic. solut. és 140 acid. acetic. dilut„ 
ból (30%) - 1.2 fs.-ra bepárologtatva, 
a Ph. Germ. Helv. és Rom. 50 híg ecet
sa\· nak (30%) 24 kaliun1 bicarbonicurn-
1nal YRló semlegesítésével 1.176~1.180 
fs.,1 a nndeli. · Fs. 1176-1180; kálium
ace!á!-tart 33 .. 3% . 

1a. (Ergzb. III) _\z oldatokat elegyí- 5 /i.quor amrn.oniae, 3 ;ink„ <t.:rgzL. I\r, Ph. Ron1. I\T) 
tés Plőtt sózott jég·IH'll e1·ősen lehűtjük, :1: acidun1. aceticun1 dilutun1.. ':,[ < J .f()() g: sapo kalinust föloldunk 300 

A yar-;kloridoldatot hígítjuk 2il ,-íz· 1 kC'Ill. alkoholban, hozzáadunk 200 kcn1. 
Liquor ferri saccharati cum 1nangano„ zel ér-; a 100 vízzel hígított anunoniitt :r. lh11101 frn n1aldeh:- elit s elegendő vizet 
·- E1ixil fe1 ri n1angano-saccharatus„- hozzákP\'ei·getjük, üg;relYc, hogy az ol" '.o 1000 k(·rn.-rP. F'o1111a]d0h~ d-tart. 15~;, 

. ,
110 

I d t 
1 

t dat csak gyöngén lúgos ké1nhatár:fli-Yá ·~_',~ (]_)/ 1• Bt it.) 
- r J l ttJn o.X.Y a -u1n sacc tar a uni Yáljék. A keletkező csapadékot klór·· rf) :Jo ol{ 11111 eoeo:-1-i, 8 kaliu111 hj d10-

!íO tiquor 1nangani. ox.ydatl sacclla- 1nentessé 1noi:;suk 8 azután az ecetsaY- /! nx,dcitun1 lHllllllJ-nak 20 ,-ízbeu Yaló 
Nen1 túlnagy, jól bedugaszolt, tele

töltött palackban tartsuk el Rosszul 
záró iivPghen inegpenészedik és lúgossá 
"Yálik. 

tati, Yal híívö:-1 hPI:ven addig 1ázogatjuk, 1 ohia1ú,·al Hl spiritn:-; hozzáadása mel" 
125 ,<;pirihtf! co11c., niíg leg·fölebb n1inin1ális n1aradékkal {1 1<'11 i•g;\-f nlt 1C's, átt-titsző péppé szappa-

3 fiflCfura aura11fii, föloldódik. Az oldatot filtráljuk, s YÍZ- ::.:11~ 110:-;ítnuk s a 1nég 1nelPg szappanolda-
1.5 tn-1.ct.ura aron1afi<a, zel 1087-1.090 fajsúlyüra híg·ít.ink _l;""p- íot fo1n1al(]{•hyd-dPl (;l;)'.?~) kiegészíi-

.... 4llí. a húgykiválást enyhén fokozó 
sze1 gs a11ánt, főleg digjtalis-szal ren
delik, ha uedvkeringési zavaroknál ve·· 
sp\· álndékpangás forog fenn. 

0.05 l'anill'in. és ta1t. 48-5%. (~~rgzh T\T.) f! jük lflO részrP.„ ~.\z oldatot kiszolgálta-
625 riz. · ~~~ tús t-lótt iilepíijiik 
Az oldat n1in<leu 1000 g„-júhoz hoz-, Liquor ferri sulfurici oxJdati. ,._,f l ( %) 

záadunk 3 cRepp aC'fltrr acrticu,o;-t. F's. :_1_i_ ( J l 26 liqnrn ka ii caustieit 30
11

0 

1035-1.045; Fc-tart. 0„6~{,~ :rvin-taTt cca 80 feriinu sulfiui<iini otifduloflfni, „;'f kPYt'rünk .f.± for1nald(:'hyd-del s a ke- Liquor kalii arsenicosi. 
{l..l~~. (Ergzb. l\T.) · 4;) riz. ·.·,•··jf \·prÚkPt <1p1únké11t hozzUelegyítjük: II. IAqnó1 a1·:;enicalis Fo,vlPri.. Solutio 

b) 60 feriuni nianganatun1 f"iaccha- 15 acidu1n sulfuricion, 20 etl'i<luu1 olt~iuie111n és 10 spirltns al'senicalis Fo,vle1i -
t (H lf l ) 1 o k k '"!': 22 "d "t - J 'l · ('l(g·~-tlitz: végül a készít111ényt 0..1 

~~i~i~~s, 180 ~fr~'11;~·s, sin~pJex,0iö'~1:0n{~ készülta~jd~~tn-ii,~~~}1~~~b~kban YízfüI- .jf ol(•u111 la\·andn]ap-\ a] l]latosítjnk. 1 ocidton ar.sen-icosum. vulv„-ot 
( d „ d 1· h 't" k • b j · J / J t ]1)00 1 · <l 1 kaliun1. carbonic-um-1nal, 1.5 tinctura uron1atica, 1.5 tinctura on a c1g cv1 un ' Irng rneg arnu ~1 ",1}.'0 - _,IJ"O orrn· o e111 1e f'S- ké1ncsőben körülbelül 5 kcm. vízzel 
vanil]ae, O 5 aet1H'l' aceticus„ Dieterich.) és 1 cseppje \''Ízzel hígít,~a, frissen ké- <t tillat111n··ot JOO spiritus (0.830) és 1300 óvatosan forralunk a tökéletes fölol-

:-:;zített kaliu111fer1'icianidoldattól többé ,-,_; liqnoi· kalii cau:-:;Uci-Y~tl erőst>n összP-
Liquor ferr i sesquichloratL 

1 fénivasaf' (huzalt vagy szöget) 
4 sósav-val 

tágas lombikban inindaddig enyhén 
inelegítünk, iníg gáz fejlődik. Az ol
datlan n.aradékot inegmért szűrőpapí
rosr a szórjuk, vízzel utánamossuk, 
.szá1ítjuk és n1egn1érjük„ Az oldatba 
1nent vas n1inden 100 részére 260 sósa
vat és 135 salétron1savat veszünk, s a 
keveréket tágas, félig töltött tölcséres 
lon1hikban vízfü1·<lőn addig melegítjük, 
iníg vörösbarna színt ölt Ps vízzel hí
gítva, káliun1feTricianidoldattól azon
nal n1eg nem kékül. A folyadékot az
után 111egmért porcelláncsészében be
párologtatjuk annyira, hogy minden 
100 föloldott vasra 483 oldatsúly es
sék„ Az ol~atot vízz.el fölhígítva, ismé
telten beparologtatJuk 483-ra mindad
dig, míg salét1on1savtartalmúnak mu
tatkozik Azután még kihűlés előtt 
annyira hígítjuk, hogy 1 föloldott vas
ra 10 víz jusson. Fs. 1.280-1.290. Fe
tart. 10%. (Ph. Germ. V.) 

Alk. i'l vasklorid számtalan anyag
gal szemben -inko1npatibilis, vérzéscsil
lapító stypticum, de roncsoló hatása 
miatt használata kezd elavulni 

1nár n1eg nem kékül. A folyadékot ek- \i rúzyn ( l~zappanosítunk, s a szappan· dódásig .. Az olda!othbe}te.öblít,jük előre 
k ]] , t'lb b , 1 t 1· k '» ohlatl1<.1i hozzáadunk 2200 fo1'n1alde- ineginért üvegbe es íg1 Juk annyi víz·· 

or porce an a an epa10 og a -Ju ~ -<t zel, hog\,." sÚl".'a 100 leg\,'ell. (Ph. Hung. 
100-I"a, n1Íg salétron1savt-artalma telje- ·'f 11:--d·t 1 t~s 2 olenn1 laYnndulaP-1 (\\rul- ·' 
sen el ne111 távolodik. Ekkor kihűlés ·.·.··i" t"('J 1 1 III és Cr„ II.) 
után \'Ízzel fölhígít,iuk 160-ra. l·f's. 1.428 j A Ph. Rung. e készítménye, s ép-· 
-1.430; Fe-tart 10-35.8% feriiszulfát.. ?i úg~- a Ph„ Austr. és a Ph. Brit-é is túl-
(Ergzb. IV.) J I~iquor haernoglobinL lúg9s, nlinek köv9tkezte

1
'ben bke!1n

1
e az 

A Ph. Bl·1·1. a11alo'g· 111o'do11 elo",'illi'-· 1 l' 1 1 arzenessav nagy resze assan en ar-., 'l<.1enu1togen H' ;yett , , 1 k 1 't A · t · 'd 1 
tott készítn1énJ e 1441 fajsúl~'-ú„ _·_'.1 zensavva a a u a . z arzen T1ox1 

"' g„-jának föloldására elegendő 0 5 g„ 
'·i 2:10 <.\t!ociurn !ir1"nio.alob·1'r11'-t ka]1'um ca1·bon1'cun1 i's 

I~iquor· formaldehydi sapouatus.. ,•_I: ' ' ~· 1 
• ±00 rízbcn oldva hozzáadunk A PI H 1 PI U St ' "abba11 - Lysoforrn helyett. ·- ~" L e v„ 1· · · es UJ 250 !Jl.1/<('J"i:nt, to\·ábbá a Ph. Germ, és Rom. is 1 arzénessavat 

a) 225 savo kalinus l)h„ Hung„ 111.-t ';j 100 .spiritust, 0 5 ka1iu111 caTbonicumnak megfelelő 
~~~1 ~jd~~~~~ zárt palackban, rázogatás- '.jl n1nl,~a t ~IliI&[f~k~a·{tiJ[~~~tcr. éVi:~~ .. )61A ~-í;ba~f1uf~r~~11~t.~~k~0nfuhl~~~on~tbÍi 

200 for1naldellydun1 solutunz (il5 :1· lVIii.uC'h .. A. V .. előirata a fenti 1nennyi- főzés közben széndioxld fölszabadulá-
40%, , ·. · „ '. - :: ségrP i11ég 75 konyakot és 1 essentia Rával és víz kiválása mellett átmeneti-

72.5 .SJJiTitus (96%) és :_'._·.•_i benedictinert is rendel. Az ~xtractu1n leg KOR is hidrolizál s arzé.nessavval 
2.5 oleu1n lavandulae-bő] % haerrioglobini, más néven haematogen kalium metaarzenit keletkezik. 

készített elegyben. ,:4 siccun1 csak kevéR lúg segítségéYel A készítmény könnyen rnegpenésze-
Tiszta és átlátszó, sárgásszínű, fo1- :_J Yihetö kolloidoldatLa. dik, an1i arzénhidrogén keletkezésével 

n1aldchydszagú és felhígítva lavandu- .':J_ b) Defib1'inált n1arhavért zárt pa- jár, s ezért a Ph. Austr„ Helv. és Rom. 
laolajszagú folyadék. Fs. 1050-1.055. "é7.~_ •.•. •_! lackhan összerázunk egyharmad súly- 10% alkoholt, a Germ. 12% alkoholt és 
Vízzel és szesszel minden arányban a: rész alkohollal. s több napi állás után 3% spiritus Javandulae-t rendel hozzá 
znvaTodás nélkül elegyíthető„ Kémha- ':il a két réteget elkülönítve, a vért 35°-on konzerváló szerüL 
tása lúgos„ „„.„~';;@„.„„. 1 /:i ré~zére párologtatjuk be, s minden Alk. mint az acidum arsenicosum. 

Vizes oldatában (1:10) egy-két csepp „ __ JL 1000 sú]J iészéhez 300 glyccrint és 100 Liquor aeidi arsenicosi. 10 acidum 
sósa\' fehér csapadékot okoz, eg·JT ".·.~_-.;~_._:- 'kon~"akot adunk. Haem.ato.oen Hom- a1senicosum és 50 acidum hydrochlori-
csepp,je pedig 001 gr„ ~ósaYas morphi- j mf'I helyett„ (Schn1idt.) c.u1n dilutun1ot 250 go„ vízben melegítés-· 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„.'-.„„„„„„„„„„„„„„„ ... „ 
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sel oldunk, s az oldatot vízzel kiegé
szítve, 1000 g .. -ra, filtráliuk„ Dos„ 0.2 
kcm. 
U.~anily erős a. Pb .. Blit. Liquor a1-

senici h.vdrochloricus hasonló módorl 
előállított készítménye 

Liquor kalii carbonici. 
Kalium ca1 bonicum solutum. 

quor salis tartari.. ·-

105 kalium carbonicum-ot 
200 vízben föloldunk 

Li-

és az oldatot ftlháljuk Fs. 1335-1340. 
(Ph. Rung. III) . 

A Ph. Germ arán)' a 110 : 200 Fs 
1334-1338. 

Liquor kalii citrici.. 

8 kalium bicarbonicuni-ot és 
6 acidum citricu1n-ot 

külön-kiilön föloldunk 40-40 vízben, s 
az oldatokat filtrálás után 50-50-te 
kiegészítve összeöntjük, s a pezsgés 
megszűnte után jól záró palackba t.esz
szük Káliumcitráttartaln1a 8%. (Ph„ 
Brit) 

Liquor kalii citr'ici effe1vescens„ 
- Potio Riveri.. Satu1atio· citrica. 

5 kaliu1n caJ bonicum.-ot, 
liO víz és 
20 si.rupus simplex-ben 

(8e1'um lactis co·1nmune. F1iss te
héntejet 0 .. 5% sajtoltó kivonattal 35-
400·-ra meleg_ítünk s megszűrjük. Ré·
gebben a te.Jnek 1 % ecettel való forra
lása, s a megalvadás után ,átszű1t fo
l~~adék,nak tojásfehérjével való del'Í
tese es magnesium car bonicummaT 
v::ló .. közömbösítése és fi.Jtrálása útján 
keszult. Ha Serum lactis acidurn volt 
r~.n~e_lve, a magnéziával való közön1-
bosites elmaradt ) 
, ~erum lac_tis aci<fum: Savanyú tt'j
savot 100 friss tehenteJnek 1 acir:lu1n 
tarta1icummal való fölforralása s a 
megalvadás után a savó leszűrése és 
fil!rálása útján készítünk. (Ergzb IV.) 

Seru.m lactis aluminatuni 1% alu
n1ennel; gerum lactis tamarindatum 
4 'Pft J?Ulpa„ tan1arindorun1n1al ug·y anúgy 
kesz1tendok, inint a Serun1 lactis aci
dum (Ergzb IV) 

Liquor magnesii bicarbonici.. 

40 g. 1nagnesiu1n sulfuricu;n-ot 
50 g natrium bicarbonicu1n-ot 

k~lön-külön föloldunk 200-200 kcm. 
::1z~~;n 8 a~ e.Iőbhit fölfor1alYa, hrlr
ontJuk a 111asodikba és a pezsgés n1ea:
szűntéig forraljuk. A csapadékoi caH
co-s~Űl'ŐU összegyűjtve, :-;zulfát111en
tesse inossuk, s alkahnas készülékbe 
!1elyez·ye, 400 kcn1. vízzel elkeve1.ii"ik. s 
3 at1n„ nyomás n1ellett 24 óráig szén
dioxiddal kezeljük (Ph Biil ) 

erős gyógyszers palackban feloldunk, 
ez oldathoz rázogatás közben aprán- LiquoJ' magnesiae citricae e:fferves-
ként hozzáadunk ' cens„ 

5.1 acidum citri(um. cryst-ot T.Jilnonada solvens, Lhnonada aera-
s aztán a palackot elzárva, a dugóját ta laxans; vel purgativa„ -
iI~~~ü~iI )Rendeléskor készítj.ik„ (Ph 8 niag'iU?.siun1 ca.rbonicum-ot és 

b) 4 ká1iumkai·honát, 80 víz, 3„3 cit- 300 vizet keverünk, hozzáadunk 
' l" l A 14.5 acidu1n citricun1. cryst.-ot, 10~118,a'; es ;, szirupf!a · pezsgés 1neg- a pezsgés me~szűnése után a fol\adé-

::;;zuneset be kell varni (Ph Austr k ., · VIIL E.) ·· ot megfelelő eiős palackba fill!áljuk 
e) 4 citron1savat oldunk 190 vízben s hozzáadunk 

azután 9 natriuni carbonicum kis kris~ 40 sirupus sirnplex-et, 
ta,' lJ,'m,·t ,szórjuk bele és a palack lassú 1 csepp olcuni citri-t 
J b 1 1 ld és a palackot l'ázogatva ap1 áuként 0 a. asava 0 va a,,, utóbbit, beduga- 3 natriu1n h.11drocarbo1i1'.c11111-ot 
szolJuk. (Ph. Ge1 m. V.) ' 

d) A. két üvegbe; I. oldat. 3 acidun1 s azután a palackot elzárjuk s dugóiát 
citi:icurn, 82 víz, 15 sirupus simplex lekötjük (Ph Rung. III) . 
kulon uvegben, II. oldat. 4 r1atr·1·un1 .F'orró víz alkaln1azásával gyo1sab-
b ban célt ér ünk„ icarbonicun1, 81 víz, 15 sirupus sim·· b) 
plex külön üvegben kiszolgáltatva· ~O cukor1al, 1 csepp olajjal és 
vagy B. egy üvegbe: 1.5 acidun1 citrl~ 300 vízzel összedöl'zsölt 8 n1agnéziu111-
cum, 2 natrium bicorbonicun1, 15 siru- karbonáthoz 12 citromsavat adunk s 
pus citri és 815 víz„ (Ph„ Helv. és az üveget azonnal bedugaszolva pár-
Rom. IV ) szor fölrázzuk. (Ph Austr. VII() 

Az A.-hoz hasonló a Ph. Gall Potio e) 35 citromsavat s 20 magnézium-
ff 1,„ t karbonátot forró vízzel leforrázunk, a,; e erve.scens e 01ra a„ old t t 1 kb fil 

S . a o pa ac a tráljuk, n1elvben 
er·um, lactis effervescens.. 200 se- 50 sirupus citri va11 s az 500 kcÍn -re 

ru~ lact1s COJ?IDUne" ~ kalium bicar- kiegészített kihűlt oldathc;z 2 natri~m 
h?111cum, 4 ac1dum c1tr1cun1 vel tarta-1 lJydrocarbonicumot adunk (Ph. Hel\~ .. 
r1cum. 1 es Ron1 IV.) 
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dJ 15 111agnesiu1n carbonicum, 33 
acidum citricum, 60 kcm. sirupus sim·· 
plex. 0.1 oleum citri, .. 15 tal?ummal. ösz
szedörzsölve, 2.5 kal1um b1carbon1cum 
~ elegendő víz 350 kcm-re. MgO-tart.. 
15%. (Ph .. U. St) 

Limonada magne.sii sulfurici effer
vescens.: 25 magnesium sulfuricum, 4 
acidum citricum, 250 víz, 90 sirupus 
~itri papíroson átszűrt oldatához erős
falú üvegben hozzáadunk 2.5 kalium 
bicarbonicumot s azonnal eldugaszol
juk (N at Form) 

Liquor n1angani oxy_dati saccharatus. 
- Manganu1n oxydatun1 saccharatum 
Jiquidurn„ Folyékony mangáncuko1 .. 

10 kaliurn hyper 1nanganicum., 
147 durván porított cukor, 
0 .. 5 nátronlúg (30% ), 
25 kalium natrio-tar taricuni. 
A káliumpermanganát 500 langyos 

(40()) vízzel készült oldatához hozzá
adunk 60 cukrot. A keveréket közben 
kevergetYe, addig hagyjuk állani, iníg 
benne sű1 ű csapadék keletkezik, n1ely
uek kiválását 40°-ra melegítéssel eJő
segíthet.iük. A csapadékot ineleg víz· 
zcl azonnal kló1·rneutessé n1ossuk, ned
ves vászonszűrön gyengén kisajtoljuk, 
87 cukorral, a nát1onlúggal s a Seignett 
só 5 vízzel készült oldatával vízfürdőn 
oldódásig melegítjük, s vízzel kiegé
szítjük 17'4-re. A sűrűn folyó feketés
barna folyadék fs. 1.260-1.280; Mn
tart.. 2%-nJ' i Sötét helyen tartsuk eL 

IJiq uo1 natrii chlor atL 

100 calcf1.t1n fhlo1 atuni, 
150 natliun-1. carboni(·u1n, 

1000 víz 
oldatát háron1 óra n1ulva filt1áljuk 
F'rissen készít:iük, Fs 1..054. Dos„ 0„6-
12 kcm (Ph Brit) 

JAquor picis alkalinus„ 

Liquor picis lithanth1·acis. 
Liquol' carbonis deter gens, 

20 pix lithanthracis és 
80 tinctura quillayae 

elegyét 8 napi pállítás után filtráljuk. 
(Ph. Relv.) A Ph Rom IV. 20 : 70 
a1 ányt ír elő. 

b) 100 quillayae cmtexnek 1000 al
kohollal perkolálás útján készült tink
turáját 200 pix lithanthracis dep,-val 
50'-on két napig pállítva, filtráljuk 
(Ph. Elit) 

e) 10 pix lithanthracis, 20 benzol és 
20 alkohol keverékét nehány napig rá
zogatva pállítjuk, s a folyadék tisztá
ját leöntve, hozzáadjuk 5 alkohol, 5 
nát1onlúg és 1 oleum ricini összerá
zott emulzióját. (D1es<l„ és Siichs„ 
A. V) 

Liquor p]uinbi subacetatis. 
- Aceturn lJthargyri.. Plumbum aceti
cum basicurn solutu1n Plumbum sub
aceticun1 solutum. Extractum Sa-

turni.. -

300 plurnbuni aceticuni cry.st,-ot 
100 plumbum oxydatum-mal 

porcellánmozsárban jól összedörzsö
lünk, a keveréket lombikba téve, ráön
tünk 50 vizet s gőzfürdőn föl-fölrázo
gatva inindaddig hevítjük. míg csak
nem inegfehéredik s végül hozzáadunk 
950 vizet„ 

A lombikot dugóval lazán elzárjuk, 
8 a kihűlt és ülepedés folytán megtisz .. 
tult folyadékot megszűrjük. Fs. 123;;---
1240 (Ph. Rung IIL) 

A két szilárd anyagnak az egészség·· 
1e is káros szétporítása mellőzhető ak
kép, hogy a finom pornemű ólomoxi
<lot a Jombikhan vízzel jól összeráz
zuk, fölhevítjük s aztán szórjuk bele 
apránként az ólo1ncukrot„ 

Az ólomoxid megfehéredésé1e leg
alább n1ásfélórai hevítés szükséges, A 
950 vizet forrón öntjük hozzá a keve
rékhez, s azt lazán bedugaszolt palack·
ban, rnég 1/4 óráig hevítjük; azután 1-

20 natriu1n hydro.t.,ydat fusum.-ot 2 napig állani hagyjuk. A készítmény-
L~s hez a lehető Jegn1ini1nálisabb mennyi-

JO natriun1. birarbonicu.ni-ot ségű Jniniumot, ólonikarhonátot vagy 
200 ·vízben fémólmot tartaln1azó ólon1oxidot hasz-

11ldunk s két literes 101nbikLa téve náljunk, s ha ez utóbbi anyagunk nem 
200 pix liqu.ida-val kifogástalan, 100 helyett 110 r.-t ve-

12 órán át gyako1ta összerázzuk. Majd gyünk belőle. Főzésnf:1 a lombikot Ia-
800 Yizet adva hozzá, vízfürdőn el- zán Ledugaszoljuk, a levegő széndi
szappanosítjuk, s ülepítés után a fo- oxidjának lehető kizárására, s ugyan-
J:-,1adék tisztáját leöntve, hozzáadunk ez okból a szűrésnél, illetve filtrálásnál 

100 balsarnuni peruvianu1n-ot a tölci;ért üveglappal vagy fedővel le-
. .\. keYeréket vízfürdőn 3-4 ó1áig pál-1 takarjuk A hozadék majdnem 1300 g. 
~ítjuk és 12 órai Tülepítés után filtrál- , Az ól~mecetet, félbázisos ··és ··bázisos 
JUk (Ph Rom IV ) olomacetat oldatanak szokás tekinteni. 



- 124 -

, ~Iá1 ~ leyegő széndioxydjának ha
l:~sara is olomkar bonát válik le b<>
l~le,, miJ]ek folytán az oldat koncent-
1 ac10Ja allandóan csökken. 

.J?.nnek ~nefjgá~lására célszerűnek lát
''f{~ a keszitmenyt alul kifolyócsővel 
~ a~o~t ed_ényben, fölé}e pl. oleum, pa-
1 a_ffinzt ., 1·eteac~ve tartani, ami sokkal 
cgysze1 ubb~ mint az apróbb, jól bedu
g~s~olt, ~-0~1agg~l vagy pergamenpa
Plrri:l lekotott s egetett meszet tartal-
1na~o dobozokba rakott üvegcsékben 
Yalo eltartás. 

ju)<: s !et91 tából addig desztilláljuk, 
m1g az atparolgo cseppek a vizet meg
tejesítik. A 1 eto1 tában visszamaradt 
részt híg sósavval fölhigít.iuk 134-
1 36 fajsúlyúra 

Liquo1·· zinci chlorati. 
Zincum chloratum soluturu. 

200 zincu1n n-ietallicu1not föloldunk 
800 acidum h:1Jdrocloric„ conc.-ban 

Alk. ,ma mái csak külsőleg főleg 
boro~·at~sokhoz, égett és zúzott sebekbe; o.1'.1~kabb~n !Jefecskendezésekhez (a 
o-1:9 ~ utaknal) .. es szen1vizekbe. A gyó
/;>J aszatba 176,-ben Gou1ard vezette be 

s az oldathoz hozzáöntünk 250 vízzel hi
gított 

12 acidu1n nitr icumot 
s a .nyert folvadékot 1J5°-1a melegít
jük föl. A kihŰléskor rnegn1erevedő tö
meget Yízzel 1000-re oldjuk és ez olda
tot 12 zincum car bonicum, praecivita
tu1?1n1ql_, k~·v~rve_„ 2:1, órá~g ü1epítjük, 
s t1s_zta,Jat Ieont\ e, Jol leza1t palackban 
tar(Juk el Fs. 1.548; Zn Ch tart. 485-

Liquor· kalii hypoch lorosi, 
- Eau de Ja, cllc. -

80 cqlciutn hypochlorosurn-ot-
400 ''izzel eldörzsölünk 

5 a keverékbe beleönt.iük 

;)2% (Ph. l~„ 8t) -· 

Mixtura acida„ 

dilutun1 58 kalium carbonicu-ni-nak 
300_ 'víp.<:el készült oldatát. 

~~ "ke,'. ~I eke.~ 24 óráig állani hagyjuk s 
tJsztaJat leontle, használatkor hozzá
adunk 10 nyer s sósavat (f's. 1165) _ 
1oqo kcn1.-re kiegészít, e 9 6% kt-' 

10 acidu n1 l1,1;d1ú<11/or i('. 
185 sirupus r ubbi idfl('i 
800 l'Íz (Ph Dnn.) 

Mixtura an1ara. 
- A11ixtuTa ston1achica. klo1 t :o;zolgáltat. "'" 0 a ,1v 

5 extractu1n _qcntianar'-t. 
150 aqua fOP'niculi-ban 

föloldut1.h, (Norn1 pnnp) Liquor natrii hypochlorosi. 

20 calca1ia lhlorata 
l~Z k'l:Í.:zl~cl összf'dö1_zsöJt kP\c1ékéhez: 

·> '? iuni <:qrbon1cu1n-nak 1 
Mixtur·a anodyna inf'antu1n„ 

J\q1u1 JJl'I larurn. G~1-öng:'.-víz. 
200 u1zzc/ keszült oldata't „ t"'k: l1ozza' ' ··1 't, , ~ on JU 

: ·: es .. u e:J?.1 .es \lfan a f'ol;radék tisz- a) 10 ·~naun('~'illnt o.\1Jdatu.1n-ot 
tJZ~t fe~JődfkuG~lő~ayaikí-· t !1ozzáa<lására 
(l 5% (PI e. " asos Cl-tart 

· "· 1. Helv. és Rom IV.) · 
b) 2 kg. natronlúg,ot (30%) összeke 

verunk 2 kg. ié,ggeJ, s eJős külső hűté~ 
mekllett; ~yor s aran1ba11 klórt vezetünk 
a, .evc1ekbe ininrladdig, niíg' az l l 
sul-ys~aporulata 800 lesz. A hőinéi séki~: 
tet 10 nlatt tartsuk! (Weichherz) 
„ ,e) 100 ~al.cmia chlo0atat 500 , ízzel 
osszed~rzsolunk, n1ásreszt 70 natriun1 
~arbo,n1cu1not (n1onoh:vdrat) oldunk 
20Q v~zzeJ, s pz old~tot hozzáadjuk az 
e~obb1 keverekhez es ha ettől sűrűsöd
ni .. kezd, . melegítéssel folyóssá tesz
sfl!k; maJd muszlinon átszűrve, vízzel 
u an1nossuk 1000-re. Hatásos Cl-ta1 t 25% .. (Ph U. St.) < 

Liquor stibii chlorati. 

1 stibiun1 sulf1uatuni finon1 porát ? nyer s sós a i•val 
lomb1kb,a7! .. előbb gyöngén, majd erő
s~n ,,hevit1uk. a hatás befejeződéséig A 
k1hult folyadékot azhesztcn átfilÚál-

, f'10 rizz('f eldörz.sölÍink, fölfo11 aJüs 
ntan oldunk n kt>verékbPn 

50 cukrot s aztán i-;zitán átdö1 :r.söl.
Ye 

, ~~ arruo 0111 antii l/011tni-n1al t"'Ie
g~ it.1uk .. (1.,;tc~ 111agne.siac>. ETgzb. III.'l 

b) ? 1~1ague~iun1 carbonicun1, 2 cukÜl' 
kevp1 ~ket. 30 aqua an1;,:gda]arun1 dilu
~~'. es ilO aqna einn11rno1nival p]dö1zsöl-
:Jll k„ -
. J;~% ll!/>hbi Plői1at alap,-jául pgy rl-
,1, nl1 Pion at szolgált az: 

.• dq11a pe1lar11111, ]Jh. _,,.Ju~t JJ1or. !!. 
1 ~~('!?- ~ ,~tl<IÍ<'r JJPrlaru111 (g~Tüng·~
kag~JoheJ =- ('OnehaP ina1inap). 1 co
ra1.11 rub1 i, 10 cukor porának. 3 aqua 
cerasoruni 11igJor11n1, ~ aqua tiliae és 
0„~3 l~~llUl cin1Jn11Hnni sirnplrxszcl rl
dorzsolt kP\ t'l Pkt> \ ol1 

Mixtur·a antiheetica„ 
- !vlixtura (;rifl'ithis -

l.25 /e11 1un .~ ul f 1u icuni oxydulat -ot 
1.00 aquu nu nfl1a(' crispac-ban ol

dunk, az olda1oi réi-;zletenként elegj:Ít·· 
jiik 
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150 aqua menthae crispae-ban oldott 
1.5 kaliu1n carbonicum-mal s az ösz

szeöntött oldattal eldörzsölünk 
4 myrrhaport és 

15 cukorpor t.. (D, A.. V.) 

MixtuI'a antir·heumatiea„ 

10 natriurn salicylicum, 
185 aqua destillata, 

5 tinctura aurant,iorum-ot 
oldunk és keverünk. (Form BeroL) 

)fixtura arsenicalis Donovant 

1 liquor a1 .seni et hydrargyri .io
dati, 

20 'l'ÍZ és 
,) .sirupus zinqi.be1'·i.s 

elegyr„ (B. Gy„ T,J 

Mixtur a bromata„ 
- 11ixtura nervina 

;) kaliurn brom-atumot és 
5 natriurn bromatumot 

y]zhen oldunk (Norm paup„) 

JiixtuJ'a chlorali b1'0111ata. 
J~il1no1 chlo1ali h1on1atus. Bron1i

<lia. 

5 g1 C'tl1act. li,yoscyarni cu1n 
de 1.:tr.-ot, 

150 gr. aqua. mentltae piperitae-ben 
1nozsárban eldörzsölve oldunk s az ol
dathoz tágas palackban hozzáadunk 

50 gr. kalium. bromatum-ot. 
50 gr, chloraturn hydratum-ot. 
10 gr. extract„ liquiritiae-t, 

234 gl' sirupus aurantioru1n-ot, 
1 gr. tinctura aromatica-t és 

10 csepp chlorofor1not. 
150 g1a1nmonként (126 kcnl..-es) palac 
koklm osztjuk szét. (Ph, Rung. III.) 

ú) tx1racturn hyoscya1ui, 15 aqua 
Jllt~uthae pip„, 125 aqua au1antioru1n 
flu1·un1, 50 kaliuH1 bron1id, 50 chloral
h;i;·drat. 200 8irupus liqui1'itiae, 10 tinc
tura zingiLel'is, 4 tinctura cannabis in
<licae, 9 víz és 15 csepp chloroform„ 
(Ergzb IV.) Ez előirattól a Praes. 
\,Tienn„-é csak annyiban tél' el, hogy 
ncn1 4, hanem 10 tinctura cannabis in
tlicaet s sirupus liquiritiae helyett 10 
ext1·actun1 Jiquiritiae-vel 200 sirupus 
sinqJlt>xet i·endel 

jf ixtur·a chiniui sulfurici. 
·- Solutio chinini PI"O infante 

1 chi1tinun1 .. i>ul/1uicu11t, 
50 v-iz, 
50 siruvus r ub-l idaei.. 

..:\.. chiuint qu. s. acidun1 sulfu1icummal 
oldjuk (Norm paup.) 

Mixtura gummosa„ 

30 mucilago gummi arabici. 
10 sirupus simplex, 
60 aqua destillata. (Ph, Rom.) 

b) 15 gummi arabicum, 15 cukorpor, 
170 víz. Használatkor készítsük. Ergzb. 
IV.) 

Mixtura haemostatiea. 
- Aqua haemostatica Ph .. Belg et 

Ital .. -

80 alument oldunk 
900 forró vízben s kihűlés után 

2 acidum benzoicum-nak 
10 tinctura benzoica-ba:Il 

·yaló oldatával erősen összei:ázva, egy 
óra mulva filtráljuk. (Ph, Belg) 

Mixturae odontalgieae. 

1 

Algophon: 5 chloralum hyclratum, 5 
oleum cajeputi, 35 aether. 65 spiritus 
camphoratus s elegendő chlorophyll. 

Amerikai fogcseppek. a) 0,26 coca
i n-t elege11dő chloroforn1ban oldunk s 
hozzáadjuk 2 oleum camphoI atum, 2 
oleum n1enthae pipe1itae, 2 creosot ke
Yrrékét. 

b) 10 creosot, 10 chloroform, 10 tinc
tu1a benzoes. 10 tinctura opii. 

Chloralum camphoratum, a) 1 ehlo-
1alun1 hydratum pulveratumot, 1 cam
phoraval n1indaddig dörzsölünk, míg 
folyékony tömeg keletkezik. A folya
dékba 1% cocainum-ot is adhatunk„ b) 
1 orthoform, 1 acidum carbolicum, 4 
camphora, 4 chloralum hydratum, 
(Dauehos .. ) 

Ug)'aníg; készül 1 menthol és 1 
caniphora-ból a Chloraluni mentholi„ 

Ch1oroform.ium camphoratum:· a) 2 
camphorat oldunk 18 chloroformban, 

b) 10 chloroform, 10 camphora, 10 
oleun1 cajeputi, 10 aether. (Geiger.) 

e) 20 chloroform, 5 camphora, 10 
oleum cajeputi, 10 caryophyllorum. 

Chloroform.ium odontalgicum mix
tum: a) 1 n1orphinun1 aceticum, 1.5 
acidun1 aceticum dilutun1, 60 spiritus, 
30 camphora, 15 oleum caryophyllo
mm, 60 aether, 60 chloroform (Gaen„ 
g-a) 

b) 1 n1orphinun1 hydrochlo1icum, 50 
spiritus 90%, 25 balsan1un1 vitae Hoff
manni, 25 ch1oroform, 6 5 alkannin„ 
(Schenk.) 

e) 8 camphora, 16"eugenol, 16 oleum 
cajeputi. ao aethe1, 30 chloroform„ 
(Hamli) 

d) 0.5 n101phinum hydrochloricurn 
J.5 cocainun1 hydrochloricum 60 spiri~ 
tus 90%, 10 menthol, 10 ot ca,:yophyllo-
1 uin, 18 chlo1'0fo1m, 1 tinctura croci
vel sárgára, 0.1 alkannin-nel vörösre, 
0.1 chlorophy llel zöldre festhető .. 
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Chloroformiunl terebinthinatum am
moniatum. 20 chloroformium, 20 oleum 
caryophyllorurn, 10 oleum terebinthi
nae, 4 liquor ammoniae„ 

Creo.sotum' mixtum.: 1 cr eosotum, 1 
spiritus concentratus. 

M entholos fogcseppek: 15 menthol, 
15 chloroform, 15 oleum caryophyllo
rum, 5 acidum carbolicum, 1 cocainum 
hydrochloricun1, 50 aether aceticus, 

Mixt:ura odontalgica bal.samica~ a) 
5 balsamum tolutanum, 2„5 balsan1um 
de Mekka, 2.5 balsamum pe1uvianum, 
0.6 kreosot, 1.5 oleun1 car·yophyllorum, 
10 aether, 140 spiritus, 3 tinctura opii 
cr ocata. (Rei ch el.) 

b) 50 chloroform, 30 mastix, 20 bal
.sam Ulll peru v1an um. 

Mixtura ophtalmica lutea. 
Collyrium adstringens luteun1. Li-

quor ophtalmicus. ~.\qua ophtahnica 
adstringens. Sárga szen1 víz 

2.5 ammonium chlorat.u1n és 
6.25 zincun1 . .sulfuricurn-oí 

1000 vízben oldunk, 
100 spiritus dil.-ban oldott 

2 can1phora-t és 
0.5 crocust 

adunk hozzá és 24 ó1a n1u1,.a filt1áliuk„ 
(Ph. Rung IIl ) 

. A Ph. Austr. ugyanazon anyagokból 
mint a Rung. 5, ~. 890, 100, 21 és l, az 
Ergzb. 5, 10, 800. 100, 2 és l aJánYbau 
készíttetik. ·· 

b) 5 zincuzn snlfu1icun1 900 víz 92 
spiritus dil., 25 ean1phora: 0.5 c1·o~us„ 
(Ph. Crnat.) 

l'ollyriu1n adr;tringen~· l\/o'i'nl, paup: 
5 collyriun1 adst1iugeus luteun1 10 
aqua destillata. ' 

Régebben használatosak 'oltak a 
következő 1nixturák is: 

Afixtura ( Aqua) ophtalniica alba, 
(Schmidt, l(anka stb.) 5 zincun1 oxy
datum (vel ca1·bonicun1), 15 n1ucilag;o 
gumn1i a1abic1, 250 aqua J osaP, 25 aqua 
sambuci.. 

Mixtura (Aqua) ovht. Beeri. (.Jae
geri..) 0„5 cuprun1 alu111inaturr1, 200 víz, 
3 csepp plun1bun1 aceticum solutum, 5 
csepp tinctura opii l'""iltrá]juk. Ehhpz 
hasonlóak az ... \{}_na ophtaln1ica l\fcsz
lányi, Schn1a]zi, stb 

1W_ixtula (Aqua) ophtalmica coeru~ 
lea. Aqua saphirina Ph. Austr. III. 
Kék szemvíz„ 0.42 cuprum aceticum, 5 
amrnonium chloratum, 500 aqua calcis, 
12 órai állás után filtráljuk 

Mixtura ( Aqua) ophtalmica Conra· 
di. 1 zincum sulfu1·icum, 296 viz, 3 tinc
tura opii crocata és esetleg n1ég 3 mn·· 
cil cydoniae is. (Dresd .. V.) 

Mixtu·ra (Aqua ophtalmica) Romers
llauseni. ~4-qua -foeniculi ophtalrnica: 1 
tinctura foeniculi cornpositat 5 vízzel 
keverünk (Ergzb. IIL) 

llfixtura ( Aqua) vhagaedenica flava 
tel lut.ea. 1 finoman porított hydrar
gy1un1 bichloratu1not elkeverünk 300 
aqua calcis-szal (Ph. Austr. V. és 
Ergzb.) 

Mixtura (Aqua) phagaedenica nig
ra. 1 hyd1argyrum chloratumot eldör
zsölünk 60 aqua calcis-szal (Ergzb, 
III) 

Aqua ophtal1nica Jl[cncki. 0,5 zi11-
cun1 sulfuricum, 100 aqua iosae„ 

Mixtura solvens. 
- lVIixtu1a a1nn1011ii chlorati. 

dó 1nixtura -
liu1 utol-

5 am:ntoniurn (hloratunt-ot, 
15 ~·U<(U<;; liquiritiuf' ~·olutust, 

180 1• ízz<'i 
oldunk é:-1 kP\-eJ ü11k„ (Ph .. He}, .. I\1 .) 

Az Ergzb. TV 5 succus-t tendel 
190 vizet. 

Jlfixhua .~·ali.s an1.rnoniaci ;\'01 n1. 
paup. :· l c1rnnioniu1n chJoratun1, 150 'íz, 
10 :-1neens liquil'itiaP. 

lllixtura _spiritus vini gallici. 
.\Iixtnra Stoke:-1. 1~0.iás kon~ ak 

2 to)ds~áruá idt kt' <'riink, 
.10 CO[/J/.O(', 
20 sirupu<;; .sin11Jlrx és 

100 aquu cinnan10-rni'. 
('Jpg':'--"l~Y(-J (j\JiiJ1eJi„ .:\.p„ \T) 

l\-lixtura tartarisata„ 
--\qna i11tJH ri<tlis Jl!J .J 

e 1 t uun far ftu i. 
ilO ('11!,or. 

;ioo tu11u1 d( ~ti/fut". 

Mel et ejus pr aeparala. 

k ll MeL .:\. ~·~ Óg:ysze1készítn1ények elöállításához alapanyagul szolo·áló uiéz 
e() e!11es szagu, sárg·ásszínű, átlátszó, sűrü folyadék„ AtlagŰs összetét~le· 70-

80 t 1Ö:lrert_c_u~o1,, 3f.f dextrose, 39„42 laevulose, 10%-ig ná<lcuko1· 'ió%-ig <l~x1ti
:r;e • · ---;;-0 8 _,a~v~1_iy1 anyagok, 0„2 hangyasav, 0 8 nitrogéntart'aln1ú au\·agok. 
ftÍ~gd20k%l ;,.1~·~ I...._~t .1é~z yíz~el )1ígítva le~al~hb 111_1 fH. savan~,; ú vegrhatású 
o ~a e e""~eu A„g„ 111t1attol es Ba-chlor1dtol 11e Yaltozzék,. A Cl-1artnlo1u ré-
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pacuko1, 1uelasse, a giµsztartalon1 ken1ényítőszi1·up jelenlété1e mutat. Ammo
niától sötétebb színűvé ne váljon (curcuma). 

Receptural célokra legcélszerűbb valamely megbízható inéhésznél be
-sze1 pzni. 

.:\. teJ1nészetes inéz jól eltartható, vízzel hígítva azonban hama1 erje
flé:-obe rueg~·- át. V'ízöen n~n1 egészen tisztán oldódik, s a bekövetkező megzava·
rosodás oka a benne oldott viasz kiválása. Vizes oldata savanyú vegyhatású, 
~ n sarkított fényt balra tél'íti.. Reeepturai célokra a tisztított 1nézet hasz
uúl.iuk. 

~'\'li::J depuratum.. rr is z tit 0 t t IIl é z. A tisztított 1néz a Ph. Rung. 
llI. szerh1t úg·y készül, ho!;ry 500 n1ézet vízzel 1.34 fs.-úra hígítunk, az oldatot 
\Ízi'ürdőu félóráig 60-10°-ra hevítve, filtráljuk. A Ph. Gern1„ v„ 40 mézet 60 
, ízzrl hígítva, sósavval kezelt és vas1nentessé mosott 3 bolus albával félóráig 
v·ízfii1dőn n1elegíttet és ülepítés után filtráltatva, vízfürdőn 1.34 fajsúlyúra 
párologtat be. (~.\ jelzett rnódon kezelt bolus súlyának 15-20%-át elveszíti,) 

,:\ n1éz tisztításának célja a benne foglalt tisztátlanságok (virágpor) s 
azon anyagok eltávolítása, an1elyek. a vízben oldásnál megzavarosodást okoz
nak, toYábbá a fehérje anyagoké, inivel ezek a méz ~rjedését elősegítik. A 
tisztításnak oly módon keÍl történnie, hogy se idege.n anyagok ne kerüljenek 
a n1ézht'. st> a inéz arón1ája ne változzék. A tisztításnak számos módját aján
lották. de ('Zek a fenti követel1nényeknek nem felelnek meg minden tekintet
lif'n .. .\ főbb rnodszerek a következők: 

1.. l~gyszerü fölfo1ralás, hableszedés és rnegszűrés. Ez eljárással az arón1a 
( Jyész. az iz és a szín megváltozik„ 

2. }, vízzel hígított mézet víz- vagy gőzfü1dőn hevítjük, megszű1.iiik é:) 
f\111 Aljuk. Ez úton nem minden méz tisztul meg. 

3. A 1néz tojásfehérjével való főzése a mézet ron1lékonnyá teszi. 
!. Szűrőpapírfoszlányokkal való -főzés ne1n eshet kifogás alá, de nen1 

lllindenkor ad tiszta filtrátumot„ 
5„ Carragheennel való főzéssel a méz jól n1egtisztul, de e inoszat nyálká

iin n l inarad szennyezve. 
6. 'l'anninnal és zselatinnal (PlL Aust1. VIII„) vagy 111észtejjel való ke

zPlés ez anyagokkal ,--a]ó szennyezést eredn1ényez . 
r:zzPI szemben az idézett két g··s·ógyszerkönyv n1ódsze1e elég jó e1ed-

111{·B~ t te~z lt:>lH'ÍŐ\é 

Mel boraxatu1n„ 1 

1 osatun1 boraxatu111. Mel 1osa
tu1n cun1 borace„ -

borax-ot oldunk, 
~ ql,y(·r'rin-ben s hozzáadunk 
i mel rnsatum-ot. (Ph. Helv IV. 

e:-- Ro111. IV ) 
bJ.:J bo1axot, 95 1nel rosatu1nban ine

legítéssel oldunk (Ph. Austr. VIIL 
EIPnch.) 

e) 10 bo1 axot;· 90 n1el rosatun1ban 
g·~ engt> n1elegítéssel oldunk. (Ergzb. 
l\) 

l'tiel foeniculi.. 
Szélhajtó méz 

IUO iiir-upus for'niculit, 
100 nir'l depuratumot és 

5 f-inctura foeniculi conip,.-ot 
kewriink. (Ergzb IV.) 

b) 50 inel depuratu1n, 25 sirupus 
sin1plex, 50 n1elasse és két csepp oleum 
f()euiculi. 

,lfrl foeniculi cum malto. M el pecto-
1 {f/('. 50 n1el depuratum, 10 extractum 
n1alti, .40 sirupus simplex, két csepp 
1ilenn1 foeniculi, (Han1b„ A, \T„) 

l'tiel rosatum. 

250 ·mel depur atum-ot 
1 oleum rosae-vel 

rázogatva elegyítünk. (Ph. Rung. III.) 
b) 1 rózsaszirornból, 5 spiritus dilu

tussal 24 órai áztatás útján készült. 
filtrált kivonatot 9 mel depuratummal 
és l glycerinnel 10 r„-re bepárologta
tunk. (Ph. Germ. V..) 

e) 1 fluidextractun1 1osae, 9 111el de
puratum (Ph. Helv. és U St.) 

Oxymel scillae .. 

3 extract . .scillae cum de.xtrino-t, 
86 mel depuratum-mal 

porcellánmozsárban eldörzsölve elegyí
tünk 

10 spiritus dilutus-szaI és 
1 aciduni aceticum concent.r .-inal. 

Az ülepítés folytán megtisztult fo
lyadékot ritka szöveten átszűrjük. 
(Ph. Rung. IIL) 

b) 1 ext1actum scillae spissum, 1 
acidum aceticum concentr,, 98 mel de
puratum. (Ph. Austr. VIII.) 

e) 1 acetum scillae (1 : 10), 2 mel de
puratum elegyét bepárologtatjuk 2-re. 
(Ph Brit.) 
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Oxy111el sin1plex. : del 100 n1el depu1atu1111 a. 
2 acid. acetic. concentr„ i b) 30 acetun1 scillae, 30 saccha1un1, 

100 mcl <lepuratum (Ph. Rung. II), 411 mel depuratum (Ph. Rom.) 
.._.<\. Ph. ?-ustr. 1 tömény ecetsavat, az i' e) 10 acidun1 aceticun1, 10 víz, iJO inel 

E1gzb,. IV„ 2.5 r, 30%-os ecetsavat ren-, depuratum„ (Ph, Brit..) 

Mucilagines. 
Növényi nyálkaoldatok 

;Nlucilago a neve a nÖ\'ényi llJ álkaan~agok (1nncn~J YiZt'l'I oldatainak. 
A gyogyszerészi gyakoxlatban ugJane nevet viselik a gununian:yagok, tnYábbá 
a dextrin, az amylun1 solubile sűrü vizes oldatai is„ Ez oldatok, épúgy· 111int 
a növényi pektinanyagok oldatai, kolloidjellegűek, s jellegzetes s a.iá ti'._;ág'lik, 
hogy sűrűnfolyók s bizonyos nyúlóssággal (viszkozitás) birnak s - n1int a 
kolloidok általában - elektrolytekkel kicsaphatók. E kicsaphatóságuk sze1 int 
a növényi nyálkák a következó csoportokra oszthatók: 

1. Közön1bös sók nem csapják ki a gumn1i arabicun1ot, ellenben alkohol 
kicsapja 

:t. Ainn1011iun1 sulfuricun11nal ki csapható a t1 agacaut.ha, az althaea, a li
nu111 és a cydonia nyálkája 

3„ An1n1oniun1-szu1fát é~ foszfáttal, Yalan1ini kaliun1acetáttal kic:-;aphatú 
a ca1Tagheen nyálka„ 

4„ Amn1oniun1-, 1nagnesiun1- \ ag:i- na.t1iu111·-szulfátt.al és an1u1oniu1u
foszfáttal kicsaphatók: az a1n~ylun1 i-;olubile és a lichen k1•1né11Yítő.-jC' toYitbbá 
a dext1in, a pektin és a salep. · ' 

A nyálkaanyagok polysaccha1itlok l\lolekuláik Teudkívül nag\ ok és ige11 
bonyolult szerkezetnek„ Salétron1savyal való oxidálás.sal a lcotölJb 11,· idka 
nyálkasavat (CUOR. (CROR)o. COOR = tctraoxadivinsav) '::zol"á1ta'1 -\ 
blrsalmamag és a salep-gun1ó nJ álkájából e .sav ne1u keletkezik. b 

ólomecet a nyálkaoldatokban fehé1· csapadékot idéz elő (az ;1lthat<1-
n:i-·álka csapadékja sárga, a semen psyllii nyálkája ólon1ecettől nen1 \'Últozik) 

A gummi arabicumból oldással, a sen1eu liniből, a sen1en e\ do11iorun1-
ból és rnás növényi n1agvakból (se111e11 foenugraeci, :-:;eu1en psyÜiiJ, s az 
althaea-gyökérből kivonással nyerjük a nyálkát; a salep-gun1ó 'és a t111ga
eantha porából vízzel való összerázá:'lsal készítünk n1ucilagot 

Mucilago carragheen. 
- Mucilago chondri.. -

Mucilago gunnni arabici.. 

30 vízzel lemosott catrageen-t 
1000 vízzel 1

/1 óráig főzzünk, n1egszü1-
jük s az oldatot kihűlés után kiegészít
jük 1000-re. (Nat . .B'orm) 

1 gunin1i arabici in fru.8fis-t \ÍZ·· 
zel leöblítve föloldunk 

2 hideg 'Vízben, 
az oldatot n1egszürjük és kis (100 kcllL
es) palackokba fejtve egy csepp chloro
form-mal eleg:yítve eltartjuk (Ph 
Rung III., Germ. V., Relv. r.) -'~ Ph. 
..::\.ustr. VIII.. 1 arab gu1nmi1a 1 \'izet és 
1 aqua calcis-t rendel, a Ph. B1it 1: 3, 
a Ph. Gall 1: 1 arányt ir elő. 

l\.:lucilago cydoniae. 
- Birsahna nyálka. 

4 C}fdoniae scmen-t 
100 vízzel 

összer ázunk és szű1 ünk„ (Aust1, \T
VII) 

b) 1 birsahna1nag, 50 meleg víz. 
(Ergzb. IV.) 

},fucilago c,ydoniaruni sicca." 1 cydo
uiae semen-t 15 vízzel 12 óráig ázta
tunk s megszűrve lapos tányéron 50°-on 
bepárologtatjuk. (Ph Gall.) 

Mucilago dextrinL 
355 dextrint 

700 vízzel feloldódásig hevítünk s az
tán vízzel kiegészítjük- 1000-re -és n1eg
szfü jük (N at .B'orm) 

.... .\. Ph. Ge1nL kle1ueli, hog~· a gu111-
111it ismételten öblítsük le, a<ldig, 1níg 
élZ öblítővíz tiszta nen1 n1arad. ,:\.z ol
dást félig töltött, lezárt palackban, rá
zogatás nélkül végezzük, az edén:•t hű
Yös helyre té,. e s helyzetét naponta 
többször n1egváliozi.atva, 111íg a g-u1u1ni 
teljesen föl ne1n oldódik ..... -\.z eltartás
hoz a gyógyszerkönyv ne1n rend.el chlo
roformot. 

' J\iucilago gu111111i arabici készítésére· 
„Senegal"-gun1111i kevésbbé alkalmas, 
111ert ennek oldatai savanyú Yegyhatá
súak s szán1os keverékben za ,. aroso
dúst és csapadékot okoznak akkor is, 
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ha il~ ·yáltozás arábiai gu1n1ni oldatá-
tól be nem követke.zik„ , .. 

A gumn1i a1abicu1n-szen1csek leo.h·· 
lítését legcélszerübb porcellán vagy fe
hérhádog .. szűrőb~n v~ge~~ünk •. melyet 
a \"Ízbe sullyes~tunk ~s ~.J~:a 1!:1~1nelg_-e
tiink :-; az öblíte.st a 'iz tulontesevel fc
jpzzük be. E n1üvelet 5 pf'rcnél hosszabb 
időt ne Yeg~ en igénybe, ináskülönben a 
1.r11n111li-sze1ncsék összetapadnak. 

1\z ol<láH legcélszerűbb módja. az, 
hogv a gununít porcellánszürőbe iak
juk ·.s ezt a s,zük~éges }~~nn~iségű v~
zt•t ta1 talmazo, i.;zelesszaJU edeuybe ine
'''esztjük annyira, hogy a víz a gu1n-
1i1inak legalább 3 /~ 1 észét ho1 ítsa. .A„ 
h«taka1 t szűrőből a gun1n1i oldódva, 
az alatta lev-ő YízbP szívárog lt? s an
uak aLián szi111p.sürií oldattá ülPpszik, 
n1<'lvet az oldódá:-; befpjeződéHe után a 
fólö.tte lt>vő, hígabb oldattal ö:-;zeke\e
riluk Il;\· 1uódo11 1 kg. gun1nll Rrabi-
1•11111 két nap alatt oldatba n1egy. 
- .. 4.11-.. teás vag~·· evőkanalanként fő-
lc·g gyer1nekek hasn1enésénéL 

Linctu1; gunirnosu"i 1 1nucilago gun1-
n1i arahicit, l siru1lus si1nplex-szel ren~ 
deléskm elegyítünk (Ph Rung. III.) 

1lfi.t·tura .(}u:mmosa .. 2 n1ucilago gun1-
1ni arabicit, 1 sirupus sin1plex-et és 7 
,·izrt rendelésko1 eleg':vítünk. (Ph. 
I-lnng III.) 

Mueilago salep. 

tub('r salep pulv,-ot 
1 Bacchar·urn lactis-szal 

el<lörzsölünk H a ke\ eréket g~ ÓgJ.· sze1es 
palackban foglalt 

20 t'ÍZbe 
hintve, a palackot p}zá1 .ink s ta1 tahnát 
erősen rázva beleöntünk 

180 vizet 
s n1ég egyszer fölrázzuk. 

Jól felrázandó" jelzéssel az üle
dékkel együtt szolgáltatjuk ki (Ph. 
Rung. III.) 

A salep gun1111i po1 a vízben ~1en1 ol
dódik, de azzal fö1duzzadva, nyalkasze
rüvé ,-áHk, Hideg ':ízzel történő duz
ZHHztá.ssal P nyálka a YÍz aljára ülep~ 
szik s a vízzel aztán többé alig rázhato 
össze. Forró vízzel a saleppor egyen
lftPsen, g·yo1 :-;an és te.ljesen eloszlik s 
a sfirlí folyadékból többé ne1n, vagy 
csak napok n1ulva ülepszik le„ Ezért a 
I.>h„ Gern1. V„ szerint e mucilago készí
téséhez 1 i·. középfinon1 salepport 9 víz
zel egyenletes keverékké rázva, leön
tünk 90 forró vízzel R kihűléHig· rázo-
gatjuk. , 

Alk. főleg gJ e1 n1ekek gyon101- es 
bélhurutiánál, tnint a n1ucilago gun1mi 
arabici. 

)lucilago n1ellőzé.sévcl 6.5 gu1nn1i Mueilago tragaeanthae„ 
;n abicun1, 10 szirup és 83 5 vízből ké~ 1 t

1
agacanthaJ!Ort 

szíthetjük. 2 alkohol-la! (90%), niajd 
~~~u~·ilago can1p/io1 afa. ~ ca1npho1a~t 2 glycerinnrl eldörzsölünk és 

1 sp1r1.tus-szaJ .(90%), Jll~Jd 2 P}llv1~ 90 vízzel, ez utóbbit egyszerre hoz-
g~unnn a~_·ab1~1:;al s ieszletenkent t I záöntve erősen összeiázunk (B Gy .. 
\"Jzzcl clclorzsolunk (R Gy T) T.) ' 

Mucilago lini sen11ninis .. b) 1.25 g. tragacanthapor, 2 5 alko
hol. 100 kcm.. víz. (Ph. Brit) 

J Sl'Jnen lini-t és 
10 lan.Q:IJOS vízzel 

() Ól"áig állani hagyunk, 
'ZiiI iiik (P Gall) 

e) 1 tragacanthaport 5 gJyce1innel 
eldörzsö1ünk s egyszeri e hozzáöntve 94. 

azután 111eg- langyos vizet, ezzel e1ősen összeráz
zuk. · (E1 gzb. IV) 

Olea medicinalia. 
- ólea medicata. Gyógyszere.s olajok 

".\ hi' ntalos „Olea ine<licinalia" gyógysze1es anyagokat ta1tal1uazó zsí-
1os olajok ~\ ha1.óan;\·agokat a zsí1os ola,iokba összeikeveTés, oldás, hideg, 
nYag·y· 1nr1eg uton való kivonással juttatjuk bele. A ne1u h-ivatalos gyóg;.szr.-
1·es olajoknál kon1plikáltabh n1unkálatok i-s előfordulnak. , „ , 

_:\.1kaloidatartaln1ú llÖ\ én~yi anyagoknál, pL hyoscyan1us-le\elnel, az at-·· 
iied\ esítct t növénvl"észe:ket addig főzzük, 111íg a nedvesség elszáll. 

\;rízta1 tahuú· zsíros olajü'kat natl'iun1 sulfuricu1n <lilaipsun1n1al víztele
llíthetilnk s talcun11na1 be-hintett, "'"'záraz szű1őpapíroson szürjük át. 

iA hő1' alá fec:-;kcudezésre i-;zánt zsíros olajokból ajánlatos a bennük levő 
:-.z;1ha~I zsírsavat rltávolítauunk, nlivel a sav a bőr alá fecs:kendezésnél iz-
1.ratú hatást g·yakorol. ~J célból az olajat félt~1Jogat 96%,-os. alk.9ho~!!ll ~~T~
kn1i ös.sze1úzás közheu 2-3 ó1·áig állani hag~rJuk, s azutan a szeszt elikulo-
11ít jiik és nz olajat egy· 11egyedó1·án át 100°-ra hevítjük , .. , 

,_\ 1H"é.:-~C'lt ol:.1 joka1 telj(;,sen é1\ friss (ncn1 avas), du1 Yau o:-;)jzezuzott inag-
g 
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vakból, zsákban, \.·agy hyd1aulikus sajtóLan p1éseeljük fokozatos 11Yo111á:~6HL 
Ha ~a~ .. csak igen kevés olaj 8zi·várog ki, Úg',\-- a ,sajtolási n1arad.ékot újra 
megtó:1uk s is111ételten kisajtoljuk H ülepítés után papíroson szüriü:k · 

, Ugy a főzött, mint a préio;elt olajokat, te:]etöltött jól hC'dngaszolt ii\ Pg'"· 
edenyben, mérsékelt n1ele.g, sötét helyen tartsuk el. 
. Steri~ 0 1eu111-j o do f o r JU i i-t úgy készítünk, hogy a. jo<lofo1n1ot :-;fP·· 

~~l porc~~lanmotsárban c~őzetesen ;.;;terilizált olajjal dörz~<iljük cl Bach :-;ZfL 

~.lnt a kovetkezoleg is elJárhatunk: 10 gra1nn1 finon1an eldörzi+ölt iodofoinio1 
u':,egben 60 gr~~11~1 1%-os szubJin1~toldattal erős~n összeráz~1nk, Pr1'e 3 gra 1n1n 
elozetesen st.~r1llzalt 0Ie:i1111 sesa~1t adunk ~oz~~ s a<;Jtlig razzuk, n1íg· a :iodo
form az olaJJal ele.gyed1k l'i az uveg fenekere ulepsz1k. Ekkor a szuhliniatol
dato,t leöntjük, az iil~déket. forró sterilizált vízzel lemossuk, a yizet leiliit.iiik 
s meg 87 g1a11:n1 steril o1a.Jat adunk hozzá s azzal erősen össze1ázzuk. 

, Steril Ql.~nn1 ca.1111?.hor at,u~-ot úgy készítünk, hogy az eldörz-sölt 
ki;mfo1 t s,te1 ll nyeg~e t:sszuk •.. h?~zaadJuk a steri1 olajat, az üveget steril <ln
glodv.alklezarYa az utobb1t lekotJuk s a kámfort vízfürdőn való hevítéssel 
0 JU „ 

, ,A~, ampullá_&~a .fo11.~szt':a .~é;3z_letben ta1 tott gyógyszeres olajok készí-
tesn1od.Jat a Rter1l in,Jekc1ok c1mu fe1ezetbe-n is,mertetjük. 

, ,:Olea, aeth~rea, ,Il 1ó„o1, a~ ok Az illóolajok a zsíios olajoktól teljesen 
eltero sze1kezetue·k _es. saJa.~sa~..,u~~- ,A,z egyes illóolajok főhb al.katrészeit a 
23~29„. oldalak?n soro}Ju_k foL Eloall1tasukra vonat;kozólag, n1inthogy az llf'lH 

tartoz·1J\:. a gyugysze:·e8~1 g~akorlat keretébe, I'Ö'\'iden csupán a köv-eíkezfrker: 
J~g-rezzu~ l!lE;·~·· Az„ illoolaJ~kat t_öb:bnyire f1iRs n·ö-·;;:-ényré~'iz·ekből ú. 11. kolin·· 
balassal all1tJak, elo, me!~ leny,egrl~g isn1ételt lepár-Jás, s o]1..- 111ódon töi ténik 
l}ogy a nyer_H, parl~yí:ot UJ~b~ es ÚJab:b növé11yi részek1e. <intik és j~n1é1f'1tr1~ 
atparologtatJw~. J\ergeku,el -es faanyagoknál a Ph. Gall. töhh napi úz1ntú...;t 
rendel. -~z ola.1at u. n flo1enci üvegben fogják f.öl 
., 'Egyes illóol1:1;jo~~at, 1;1.int. b-e.1ga~nott; ~~ eii101nola.i. llf'lll Üt':->ztillúlüs ÜT 

J~.n, „han~;m .. a gy_l"!n1ulcsheJ k1sa.1toJaRa ut.1a11 ll:'i eri'I;;:. A. Ph (iall. t->zerint a 
~ul,so gyu1nolcsh-eJa.~ (~)er~~arpiu,111) fl110111 i esze lőve~ le dö~ zs-ölget jük, Yi
gyazva,, hogy a ,;,.;Ytn~1olc.s,ot, por1to. _ p~re1!cJ1:rn1-ot 11e igi:n sertsük 111eg ,:\. 
nyert. pepet. kettos. Z8D.~ocs_kabp_1! k1~a.itol,Juk, R a, folyadekot hengeres edénY-
ben t1sztuln1 hagy;1uk es t1szta.1at p1pettal'al lehuzzuk. ' 

Oleu1n absinthii coctun1. 

4 ab,sintliii hf'rbae pulvis-t 
3 alkohollal átned,·esítve 

40 oleun-i-n1al 
vízfürdőn a 8Zesz elpá1olgásáig n1ele
gítünk s kisnjtolás után az olajat filt
rál.iuk (Ei gzb IV) 

Oleu1n camphoratun1„ 
Oleun1 camphoratum forte. Ph. G„~ 
2~ ca1nphora fino111 porát 
7;> oleunz sesatni-ban 

tágasa9b edényben n1elegíté.ssel oldjuk 
~ a_ n1eg n1eleg oldatot 8 natriu1n sul
fl_tr'l-Cll'm-mal erősen össze1áz'i a száraz 
kisebb palackokba filtráljnk (Pii 

. . . . Hung IIL és Austr. VIIL) . 
Oleum balsa1n1 pcruv1an1 co1npos1tum. A ká1nfort néhány csepp aethe1 iel 

- Oleun1 antiscabiosun1 nobile, !dörzsöljük porrá, 30~1!0° ineleg he1YC'll 
a ~án1f?r oldódása néhány összerá~zús 
utan ni1hamar bekövetkezik. 1 ole1on 1 iri11il ele 0 '\·ítiink 

1 bal"'rnn11111 JN'I u1':f(11iii1nrnal 
Egyéb. olajokkal: ol. anl;\"g'dal~1 un1, 

ol., sesa.n11, a pp1·ui halzsan1 nen!, ·vagy 
csak nehezen (ül.. Jini) ke'i'e1edik. -

Oleuu1 cainphoratu1n ;nitc 
Oleun1 can1pho1atnn1 Ph Ge1rn 

, A, Ph Gc·r1n. V. és Croat II. 1 
k,a.n1fo1 t 4 olcun1 oliYa1 u111bau oldat, a 
Gull. 9-hen 

Oleu1n acusti<'-urn. L?üllJalz~·a1n 2 
o~eun1 c_an1phoraiu1n, 0„5 Jiquor a111 111n-
11u1e an1Rotus 

b) -~O olcn111 ean1vho1a1un1. 10 olfn1n 
~jesa1n1, 1 chJ01ofor1n„ 
. {íalsanunn acu~tic1nn, 1 oli'11111 ~nc-

1 ca-n1pho1 a-1 cnn, 40 0Jenu1 oli\ aru1u, 
, . 9 oleurn olil"lfl Ununal 1 

zart pala~kban 1~zog~tva ltlelegítüllk. j 
s hll; ~ ka1nfoT fololdodott,. ~~ oldatot! 
filt1a]Jnk (Pl1 f:u m V.) 

Oleura cauthRridatuni, 
3 crud!ta;-i~ jni}c.-i 

10 OÍC/1111 (f!'(f('fli(!i~--:-:.zal 
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bedugaszolt üveglombikban vízfürdőn 
10 órán át melegítünk s filtráljuk (Ph,. 
Ger111. \!„) 

Célszerű a kőrisbogárport előbb al
kohollal átnedvesíteni, (Diet) A víz
fürdőn Yaló pállítást hosszúnyakú, 
ü,·-eg·dugós lombikban végezzük; a filt
rálást előzőleg kiszárított: szűrőpapíro
son. ülepítés után kezdjük meg. 

,,.4/k. bőrvörösítő, csúz és neuralgiá
nál bedörzsölésre, 

Oleun1 carbolisatum„ 
- Oleun1 phenolatum„ Karbolos olaj,.-

2 acidum car bolicum-ot 
98 olcun-i se.samiba.n 

rnelegíiéssel oldunk (Ph. Gall, és 
Ergzb. IV,) 

Különböző 3-5 stb. százalékos kar
bolos ola.iok ex ternpore készítéséhez 
10% ka1 bolsavta1talmú olajat szokás 
készletben tartani. 

Oleum chloro!ormiatum, 

1 chlo·l'oformiumot 
1 ole-uni sesarnival 

i endeléskor elegyítünk (Ph Hung, 
III) 

_.A. Ph. Gern1. V. oleum olivarum he
lJ ett oleun1 arachidis-szel ugyanez 
ai án' ban készítteti.. A Ph, Croat 1 :4, 
.a Hel \". I\T„ Linirnentum chloroformii 
néven 1 :3, a Gall, 1 :9 arányt rendelnek 

l.Aninicnturn chloroformii, 100 ole
um camphoratum (1:4), 100 chlorofor
mium, (Ph, Brit) 

Alk csak külsőleg bedörzsölésre 
csúz ellen; a hatás bőrizgató s talán 
lokális fájdalomcsillapító is, 

Oleum hyoscyami. 
- Oleu111 hyoscyami coctu1n 

100 folia hyoscyami-t, 
75 alkohol (95%) és 
5 a-nimonia 

-elegyével tenyeiünk közt dö1zsölgetve 
átned,- esítünk s a nedves törmeléket 
zárt edényben 2 óráig tartó állás után 
zo111áncozott üstbe téve leöntjük 

1000 oleuni sesami-val 
s a keveréket vízfü1dőn kevergetve a 
szesz elpárolgásáig hevítjük, az olajat 
leöntjük, a 111aradékot hozzásajtoljuk, 
s az egészet 1 napi ülepítés után papí
roson átsziírjük. (Ph Hung III és 
Aush, VIIL) 

... .\. Ph. Germ„ fenti mennyiségre csak 
3 annnoniát rendel 12 órai duzzasztás
sal. oleum sesami helyett oleum ara
chidist 

A d1ógban levő szabad alkaloidák 
(hyoscyamin stb) a forró olajban 
Dieterich szerint föloldódnak, mint-

hogy azonban ez alkaloidák a nö
vényben valószínűleg alm"asavhoz köt
ve, mint sók vannak jelen, mely utób-· 
biak forró olajban nem oldódnak, en
nélfogva Dieterich az ammoniával és 
alkohollal való kiáztatást ajánlja, mi
által az alkaloidák állítólag fölszaba
dulnak és az olajban oldódnak, Labi
che és Suin szerint az ammonia fölös
leges, Az alkaloidák föloldódása ki
elégítő, ha a drógot olajjal addig he
vítjük, míg a víz teljesen elpárolog. 
Ily eljárással az Olaj egyrésze szabad 
olajsavvá alakul, mely az alkaloidákat 
oldatba viszi. 

A helyesen készített beléndekolaj 
színe barnás, áteső fényben: voroses
zöld. Tiszta zöld szín rézüstben való 
főzésre, vagy főzés helyett csupán 
chlorophy llel festett olajra mutat, 

Alk. csúz és neuralgiánál bedörzsöw 
lésre használt háziszer. 

Ugyanígy készülnek az: Oleum 
anethi coctum I .• II„ Oleum arnicae in-

1 

fusum, mé!f 10 r, kurkumával az: Ole-· 
um belladonnae, Oleum chamomillae 
vulgaris coctum, Oleum hyperici, Ole· 
um melilotí coct„, Oleum rUtae coctum, 
Oleum stra1nonii coctum, Oleum ver
ba.sci coctum stb„ 

Balsamum acusticum cum ruta„ 
100 oleum hyoscyami, 1 balsamum te
rebinthinae sulfuratum, 1 oleum suc
cini, 1 oleum ruta.e . 

Oleum Habacuccinum. 100 oleum 
a.bsinthii coctum, 3 oleum rutae aeth„, 
3 oleum tanaceti aeth,, 3 oleum thymi 
aeth,., 10 csepp oleum chamomillae 
aeth,. Bélférgek ellen, 

Oleuni hyperici. Oleum rubrum coé-· 
t.um, Oleum alkannae rubrum, 1 alkan
nint 1000 oleum sesamiban, az olaj egy 
kis részét fölmelegítve oldunk, 1 al
kannin helyett 50 alkannae radix-szal 
főzh_etjük az olajat. 

Oleum hyoscyamí compositum,. Bal
samum tranquillans: 1000 oleum hyos
cyami, 1 oleum lavandulae, 1 oleum 
menthae, 1 oleum rosmarlni, 1 oleum 
thymi-t elegyítünk (Ph, Helv .. IV.) 

O!eum hydrargyri. 
- Oleum cinereum„ Oleum griseum. -

40 hydrargyrum depuratumot 
26 lanolium anhydricum 

sterilisatummal összedörzsölünk s hoz-· 
záadunk 

60 oleum vaselini-t, 
melyet víztelenítettünk és sterilizál
tunk, A lanolint és vaselinolajat 120 
fokon sterilizáljuk, A keverést alkohol
lal kimosott s ennek elégetésével tisz
tított mozsárban végezzük~ -A -ké:sz ola
jat 2,5 és 10 kcm..-es üvegcsékben 180 
fokon ste1 ilízá!juk 

9 
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Para•' ffinuni liquidurn. deJtU.t<;t-tuni rs~ít,~ük <:SU~aµ1ájolajjal 200 T ié:sz1e ~; 
pro iniectione. Paraffinum hqmdun;! kesobb filtialJuk (Erg_zb. I\ . ) 
(oleuni vaselini) és alkohol egy~nlo bJ, _20 ~erTu1n ben~o:cumot 980 csu·· 
súlyrészeit 48 órán át gyakorta razo- ka1naJo]aJban 111eleg1tessel oldunk„ ~ 
gatjuk, azután a ,szeszt le~ÚZZl}k „.E (Ramb. A V) 
n1űveletet még ketszer megrsmetelJuk 
s végül a szeszt a paraffinolajból por
cellántálban való hevítéssel elpárolog
tatjuk s a folyadékot filtráljuk és ste
rilizáljuk. (Ph .. Rom„ IV) 

Oleatuni hydrargyri. 25 hyd1argy
rum oxydatumot 20 kcm. alkohollal 
eldörzsölünk s 75 acidum oleinicum
mal 5W'-on rnelegítjük, míg az alkohol 
elpárolog és a higauyoxid gyakol'i 
fölrázás mellett föloldódik Ekkor a 
folyadékot acidu1n oleinictnn1nal ki
egészítjük 500 kcn1„-1e. (Ph. lT„ St) 

Oleum jecoris fer ro-jodatu1n,. 
_:\. Lahusen·-féle kt'szítmén;\' ht -

J:yett. ·--

3.5 iód-ot 
100 oleuni }etor i s-liau 

el<löl'zsöléssel hidegen oldunk s hoz:r.ii 
adunk -

lO vaspor 1. 
„A. fo]~yadékot a veg:yfol:.a1nat hl1 \Ítl~~ 
nélkül történő befejező<léHP utún tilt·· 
rá]juk s hozzákeYeriink 

1900 c.r;ukainá}olajat. (P1 aes. \ ie1111„) 
Oleum jecoris aro1naticu1n. b) 164 jódot 5 alkohol ahsolutns--

OJeu1n jecoris dulcificatu1n, sapo10- sz~l és 0„5 vaspc?I"ral addig yá_zog·~1t1111k 
sun1, - n11g a ba1 na sz1n el nen1 tu111k es szc1·· 

1 

bad jód n1ár n('nJ 1nutntható ki .. -\ lllt'g' 
a) 990 iész oleum. }eco1 i'i-t kevel iink ne111 filtrált oldatot beleöntjük 0.5 stl<:.-

0„l rész vanilli.n és 1cha1in ra:ff., 0.4 vanilJin, 0.4 0Jtu111 cin-
0 4 rész oleum cinnantotni-nak na1no1ni és 990 oleu1n jeco1"is keYt:J éké-

9 1ész alkohol absolulu!>-szal be s elegendő oleun1 jecoris-szal kil:g'é-
készült meleg oldatáYal. (E1gzb. IV.) szítjiik 1000-re. ülepítés után filt1 úl it1k 

b) 100 oleum jecolis, 0.4 sacchm in, (Ergzb. IV. és Ph. Rom IV.) 
2 aethe1· aceticus, 5 csepp 0Jeun1 n1eu- Olcu1n jc>coris fc>rro-jodatu1n cu111 
thae piperitac. phosphoro. 10 ole11n1 phosphor:.1t11111. !Hl' 

e) 1000 0Jeun1 jeco1i!,t, 50 pöikölt oleun1 jeco1is ferrojodatnrn. (f) -\ y· 1 
kávéporral és 25 csontszénpo11a] 50-· 
60°-on nyilt edén:rben 1 1~ óráig n1elegí
tünk s filtráljuk. Oleu1n jecoris jodatun1. 

Morrhuol: 1000 oleum jecoris-l JOO 1 iod-o! 
natriun1 ca1'bonicun1 cry st-1nal és 500 99~) olrurn jrro1 ;,„-hun 
Yízzel eg~„ napig iázogatunk és eg~· fél- (az olaj cseppenként 'alo hozzündog·a·· 
napi állás után az olajoi-; folyadékot tása közben) eldö1zsöléssel oldunk 
leöntjük, Ez utóbbit előbb 100. ninjd ltn1a.id az {•gészet össze1ázogatjuk s lin 
500 spiritus-szal (90%) kiiúzznk„ iód nHlJ le 11e111 ülepszik. filt1iil.i11k) 

IH<•Jy lY és Rom ]\ 1 
Oleu1n .iecor is Cl'eosotat.u111. 

990 oleurn jecori); a„eflif 
10 krcosottal 

elegyítünk. (Pit Gall) 

Oleuu1 jecoris rerratunt 

Oleun1 jecor·is cu1n lecithino, 

10 lc<"ifhin-t 
JO f"li/orofo1 n't-Jllal (1ldö1 zsölYt 
;Jo o/ e u n1 }r'l"O 1 i s-sza 1 

111 (lllol'Of<_n·111 kiüzésPig· ltE'\ í1iink .... ki 
l fdí16s utú11 f'snkaIJJÚ jol;i jj;_d ki~ .!2.'<·:szí-

20 oleum jeco1 i~ frr 1 af tu>t ( 011- 1 t ii11k JllOU 1 ('sz1 <' 
centr.-ot, 

80_, oleu1n jl'coris a1 oruaticuni-1111-i l _ Oleu1u jct.ot is phospho1 aturn, 
keverunk. 1 

Az OleU;_m jeco!,is frr_ra~_urn <?ucrnt- 10 o!r11111 pl1oselio1at1u11··01 111'1,; i•:-. 
1atu..-m a kovetkezoleg ke.sznl: I. 20 \Hs- ~190 olr1 11111 1ecor1s-t 
klol'idoldatot hígítunk 500 \·ízzel, 111ús~ ,

1
elp14·yítiink. {Pli„ I~ou1. I\ 

részt II.. 34 8apo oleiuicu.s pnlveratus-t 1 100 vízben inelegíté:s.sel ol<luuk, az ol- ! 
datot hűlni hagyjuk s folJ ionos k{•\ t'r- ! 

getés közben beleöntjük a ,--asklo1 idol- i 
Oleu1n juniperi e ligno, 

Dorúknfaola.i ~ 

<latot (I.). A csapadékot sűrü posztó··: !J ol<'urn fe1('bintl1i11ae-i 
szŰTŐn összeg-3 űjtjük, vízzel tüLbszö1 j l olru1u )1111ipcrf-\ 1-'l 
kin1ossnk s YÍzfiirdőn 8Zá1·ít.i11k, azutúu 1 !(go~ íliink. (F~1·gzh„ T\c) 
:10 oleun1 0Iivarun1-nial addig púllít.ink 1 b) ;, JJ1('11ihol. ~J:l oh 11 111 oli\ n1 11111. 
n1íg feloldódik Kihlilé~ után ki<g·('-:C\fiincli \. \~ &s D1r-.:d .\. \'.l 
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Oleuni carpathicurn . . Görbefaolaj, 
R'árpáti ola}. 1 oleum 0]1Yarum, 3 ole
:un1 terebinthinae 

Oleum ovorum .. 
- Tojásolaj. 

1000 tojássárgáját (minteg~ 50 d1b) 
50 vi.zzel , 1„ d" b „ 't" k f·1döTzsölünk s ".'lZ ur ?11 e,sur1 un 

annYira hogy olaJOS tap1ntatu legyen, 
ekktlr f~rró len1ezek közt kipréseljük s 
a 11Ye1 t zavaros olajat 

io n.atriurn sulfuricum dilapsum
HH-l l töhbszö1' összerázzuk s ülepítjük. 
A termék 100 r. 

01 eum ovoru1n artefactum:· 2 sár
<>'aviasz, 5 kakaovaj és 93 ola.i összeol
~asztása útján készíthet.ő, 

Oleum petr·ae I'Ubrum. 
- Bitumen llquidu1n rubrun1, 

10 rész oleuni petrae album-ot 
1 iész radix-alcannae-vel 

úztatunk é8 filtrálunk„ A kivonódás 
üYegtö1cséren filt1álás közben is n1cg
iiirténik. 

Oleum phosphor atum. 

H4.5 oleum, aniygdala1 uni-ot 
10 natriurri sulfuric. d-ilaps.-n1al 

t.úgasabb palackban vízfürdőn gyakran 
é~ erősen fölrázva félóráig hevítünk, 
.nzután hozzáteszünk 

0.5 phosphorus c.xsiccatust, 
a palackot elzárjuk s tartalmát sötét
ben addig rázzuk, míg a foszfor erős 
csillogása megszűnt s végül 

5 alkoholt (95%) 
eleg)· í tünk az oldathoz .. Az oldatot iile
<lékéve l együtt igen óvatosan taitjuk 
el 2 gramm ola.i 0„01 tiszta foszfort 
lai lalmaz. (Ph. Rung. III.) 

A Ph .. Rung III e készítményének 
foszf01 tartalma a Ph. Gall. oleum 
phosphol'lartalmának (Ruil phospho' 
rée an centié1ne) felel meg, n1ely 4% 
aethel'rel van elegyítve és Ph„ Brit... 
1 % oleum citrivel elegyített szintén 
1 %-os oleum phosphoratun1ának 
(Phosphornted Oil.) 

A Ph. Aush. VIII. 1 foszf01, 949 
-0laj és 10 alkoholból 1000 részre, az 

Ergzb. 1 foszfor és 999 olivarumból me
legítéssel készíttetik, a Ph. Rom IV„ 
szintén 0 . .1%-os1·a olv készítésmóddal, 
mint a Ph„ Rung. Ili„ 1%--os készítmé
nyéé, 

Oleum ricini dulcificatunL 
- Édesített Iicinusolaj„ 

0.5 saccharin-t (500-szoios), 
0.1 vanillint oldunk 
20 alkoholban s keverjük 

986 oleum ricini-vel és 
tíz csepp oleum cinnamorni-val. (H„ 
Stein.) Oleum cinnamomi helyett Ole
um menthae piperitae-t is vehetünk„ 

Oleum ricini pro infa-nte ;' 30 oleum 
iicini, 30 strupus. 1nannatus, (Norn1. 
paup) 

Oleum styracis compositnm. 
Balsan1um styracis antipso1icun1. 

Riihbalzsam 

100 styrax liquida és 
200 alkohol absolutus 

elegyét bepárologtatjuk 150-re s hozzá
adunk 

200 oleum 1·icinit .. 
Scabiol: 10 ba1samu1n pp1·u,0 ianu111, 

30 styrax liquida, 20 alkohol absolutus. 
ad 100 olenm 1icinL (BerL A V.) 

Oleun1 terebinthinae balsa1nieun1. 
- Balsa1nu1n digestivurn. Balsa1uun1 

divinum„ Csudabalzsan1 

200 terebinthina veneta-t és 
800 oleum sesami-t melegítéi;sel ke-

verünk s hozzáadjuk 
10 benzoe és 
10 styra.x po1 át 
25 tinctur a croci-t, 

100 tinctura aloes-t és 
25 natrium .sulfuric. dilaps.-ot. 

A keveréket 1 óráig gőzfürdőn he
vítve ülepítjük, filtrá.ljuk vagy szűr
jük s hozzáadunk 

0.5 oleum juniperi-t és 
0.2 olcum angelicae-t. 
Oleum anthelminthicurn Chaberli. 

10 oleun1 cornu cervi és 50 oleum tere-. 
binthinae elegyét 12 órai áilás után 
filtrál.iuk 

Sirupi. 
- Szirupok 

A szirupok tiszta, fehé1 cuko1nak lepárolt vízzel vag;y- g}ógy8ze1es fo
lyadékokkal (sóoldatok, növ.ényi kivonatok és nedv·ek, emulziók stb.) vag:r 
g-yiimölcslevekkel/1készített tömény oldatai. Igen éde~ek és az illető g;y:ógysze
res folyadékot víÍg3-r gyümölcslevet jellemző zamat.Juk van„ C11kortaitalmuk 
1 endszerint 61}--70-0 
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,A_ szi1upok készííésé1·e a Ph„ Hung„ III. a kö-velkcző általános szabál~„o-
kat írja elő: 

1 "A_ szi1upokat kizárólag er1e a c.élra használt edén:.„e.kben készít~ük: 
2 a cuk1ot a n1cgf.elelő folyadékban f'nyhe n1elf'gf'n oldjuk; 
.3. a tö1nény cukor-oldatot rövid forralással derítsük; 
·± a forralás következtében beállott súl:yveszte,;ég'et lfp~11olt YÍí'Zf'l votoljuk; 
.5 a 11övény"i <l1ógokból nye1·t ki'i'Onatokkal Yagy g-;.;ii11úilrslrY!kkLl k~

szített szirupokat kise-bb palackokban sterilizálva tartsuk el 
E szabályO'khoz a nem hivatalos kéezítn1én~ck1e való i<•kin1f't1c1 :i kij

vetkező kiegészítő ineg ;iegyz.és0k fűzhet6k. Az c1nulziók hól készí 1 ( 1; .. zi rn
poknál a deríté~t n1ellözzük. Növényi kivonatokat tartahnazó .szir1111ol:11t1l n 
derítést las8Ú felfőzéssel, hableszedéss·el .és papíroson Yaló átszűr~:~srl l:l'hc1-
jük el. Nehezen deríihei.ő folyadékokat to.iásfehérjé,;·e:J, szű1 őpapÍl n:-.f o . ..;z);:i--
11yokkal deríthetünk, de ez esetben is átszűrjük. 

Főzőedényül legcélsze1 űbben fényesre csiszolt 1 ézrdén;i.· t-. ,--ngy ouozo11 
sárgarézüstöt alkaln1azunk. ~.\.z ü-st, egyes szirupok (Si1 upus althnrnf', 1 hr>i 
i-:tb.) erős habzására való tekintettel, elég tágas lC:'g;i,-,·en és soha ne hrig·y ink 
benne a szirupot kihűlésig 

_ _,..'\„ cnkrot po1n1r-nte8 da1abokban adjuk a len1é1 t iistbe _'\_ fol~ ndékot n 
cuko11a fecsk-endrzzük, hogy az épen átivódjék s az egé~zct egy idő10 fél.1('
tessziik és időnkénf fa- \agJ- Yaslapáital ke\el'getjük. Csak azu1án ::1d111k 
11ozzá a folyadék többi 1é:~z-ét H fokozatosan f-01rásra heYítjük, iig~-·C'}Yr. hogy 
fölfo11ás PJőfl a c11kor 1-<'l:i1 :..:<'n föloldód:iék, andt úgy ó1ü11_k C'], hog:;-- n c11k·-
1ot a lapáttal az üst oldnlún Jiiltol.ink H f.i7.é1n:; 01nkod;ink. 1~16„e,11 haltzo ;~z1-
1upok11ál a folyudéko1 ;)- J:J JH'I(ig fo11nl;ink 1..; a n~-:'ilkús l1<1liof' hah:~zf'd('í ka
nállal eltávolítjuk. Ne111 11abzó szil'll]Joknúl 1i)y;df•lih for1nl:'i."' if' 0!t-.;.:.·f1:cl(í 

_A_ kellő f.iÚ]yúra kicgé:-izí1e11 ké:-;z szi111poí· hr> 111111 lH'(Í\csíie11 sz<i1:1:r. 
gyapjuszöveten porcellán Yagy ulilzas agyagt1 dén~ !H' szií1 iiik. nz t'dl:Jl, 1 1e;í 
csavargatott pergan1enpapírral hrföd.iük fi ha kih.iill 1<>Jjt':~t n sz;.trnz ':1.!.!·;i.· 
bZeszszel kiöblített iivegekbe töltjük Az ii-Yeg0ket jól b0dngc_1:-:zoljnk 

Főleg kisebb n1e11nyiJ.1ég·ü :.,;zil·upoknál n1ég célsze1 übb c>ljárú:..; n kiirPt
kező: A bugyogó forrásban Je,-ó szi1upot előre Jöhne]egíiett fo11ó ii1lg(kh::' 
töltöge1jük. a színig töltött ü\·r-gekbc parafadugót :nyon1nnk, úg;vhogy nz ],e 
v-és szi1upot kiszoríL~on. A. dugót le,kötiük s azután nz üveg nyakát, n tlnµ-(·J
val eg:v-ütt, olvadt pa1 affiuba n1ú1 t.iuk _Az így eltelt .'ízi1'upok éYC'kig J"Olll 
]atlanul n1aradnak . ._.-'\._ kiseliL üv0:~t··kbe hidegen töltött szi1·upoknl tPl'Jlll~:~ze
tesen steri]izáJhatiuk js. ]\Tngyobh 111ennyi"-:.égrknél a fo1„1·ö i:;zil'UJ)}1<ll n fii] 
inele.gített üveget nyakáig 1ele1iih jük, néhány cenOn1étr1 n:-, i1r bor;.;zp_;;z.1 iin 
tiink reá, gyapotcsomóval azonnal elzár.iuk s ielies kihüh~~;ig 11~·-11gnd1i111 ;'!l
lani hagyjuk. 

1\iegzava1o<ló szi111pok g~:·apoion való útsziÍlés után fölfor1alús:..nl de
ríthetők s ha ez célra nen1 yezetne, szü1őpapí1·ospéppel Yagy tojásfeh0l' ié\''l~l 
való fölforralással, avagy n1ég for1ón talcu111 és asbest keverékéYrl Ynl~J 
filtrálással. 

Eg:res szi1 upok cukon5·zi1 upnak fluidext1aktun1okkal, tinktuiúkkn 1 y ng·\· 
:szil upokhoz való ki\ ouatokkal (Extr. pro si1 uph.; Ph. Hel'i'. 1 \T.) ú 1Jí1hn1 óL 
elő. Ez utóhbj esett-khen tartós szirupot csaik a keverék fölforral<i~a 111.i{n1 
i1yerhetünk. 

Gyü1nölcsszirupok .. A„ gyü1nölcsszi1 upokat egyes gy6g:-.-·szc1 kö1i~· \ f' k <'ló
i1ataiiól nén1i]eg eltérőleg célszerűen a köYetkező n1ódszer ~~ze1·int úllíthnti111z 
elő: 

A gyü1nölcsöket inegtir.:;ztogatjuk, szá111kat eltá,olí1.iuk s alk11lu1.a.; 1nó„ 
don fölaprózzuk, A fölaprózást gyün1ölcs-zúzórnalon11nal, tapo~~ókúdba1i. ,·ns·· 
n1ozsá1ban, fabunkóv.al végezzük Sziikség esetén a szétzúzást Jág~- gyliu1ül
csöknél, n1álnánál stb. présben is végezhe1,j-iik. A. ke1né11y gyü1nölc1·i·ilkl'f. n1in1 
birsaln1a, körte, aln1a fölvagdaljuk, n1agházukat kfr~z·e-djük, szét1P:-:zrl.iiik ~ 
szükség esetén tovább is szétzúzogatjuk. -~ csontár111agvú gyün1Dlc:..;üke1.. l·:~e~ 
resznyét, barackot, -szilvát Rzitán átdöJ'zsöljük, a vis-sza111ara<ló 111ng·yakat 
külön szétzúzzuk s a gyüm0ölcspéphez kev.er.iiik, ·hogy a inagYakha11 1t vő 
amy,gdalin az erjedésnél együtt 'bon1oljon el s hozzájá1uljo11 a sziTnp a1011ü-i
jának erősbítéséhez. lgy szétzúzva a gyü1nölcsöt n1egfelelő edé113·hen két 
napig, falapáttal való kevergetés közben, állani hagyjuk s aztán c1·ő . .;;en ki
sajtoljuk. Az elkülönített levet 2-2.5% ultrama1·in1nente:-; c11korpo1ral rr,icsz
tésnek vetjük alá. 

.:\ gyün1ölcslé n1ennyisége szerint az e1 ie"'ztéRt 2/a iészükig telt, 1azá11 ]r-

. .... l ..... ·· ... ·· .. · ...• l 
·~. 

·1 
_,i;) 

·11 
~· ~t 
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' ·t üvegekben, csup1okha-n, vagy ho1dókban vé.gez~ü.k ..... A.z e~j~d~~t~. n1ely I:1 
ro1sabban 2-0-25°-on foly;ik le, po1~tosan el}.~nor1zzn~. BefeJe~odott aí 

~~.', I-a a fol:-vadékból már nen1 szallana,k fol buborekok, s talcum-rna 
fili.:áÜ' p~óibájábÓl egyenlő térfogatú 90-95?íí-os boT~.zesz.-szel .keyerve l!os~
~ ab-b állás után sen1 válik ki kocsonra-szeru, csap~,d~,k. ~z e1Jedes ~efeJez:o
;, ének külső jele egy k.icsiny JégyfaJ (ecetlegy) suru_ Ifl-J.okba1~ valo megJe-

es, ,..e is az edény körül. A megerjedt levet azonnal filtr~.1Juk1 v1~zel megnHd-
1~1111{ tt s talcum~mal töltött szűrőpapíroson, ö nogy_ ,a_ szuredek tiszta l,~~en~ 
'ek~:detben át-csurgó részt újra fölöntjük. Az utolJar~, inara<lt folyadekre~z
fetet, mely a le,:ált. pektinanyagokat finom iszap alak.Jaban ta1 ta1111azza, cel-
.;;.ze1 ű külön filt1al111, . . 
~ ,_!\.. tis·zta gyümölcslevet fényes, vö1ös1é~Ustb~n, ~~lt.~·.a111a1111mentes cu
koiia.l, szabadtűzön haladéktalanul fölfo1'l'al]uk es SZUl'Juk olymódon, mint 
azt n1ár előbb leírtuk, , , . '. . .. _ 

l{ifogásta1an g·yün1ölesszi1 up előállításanak Jen~ eges ,kellek~,1 a k-0vet
kezők: a 111unkálatoknál ügyeljünk a legig~n~osahb _t1s~t.asagya, fol_eg a fi_l~
ráló edényeket 1is~títsuk 111'~~· nli~<len filtra~~s, ,!)e~:Jezese. u~<ln al~posai;i., ,a 
111unkálatok n1enetet siettcssuk i. 1 a kedvezo hof,o·~on ta1 tott cuk1os e!,Jed~ 
befcjeződés·e után a g,yún1-ö1cs1evet azonn.al filtralJuk, hogy az ezt kovet111 
szokott ecetes erjedést n1egakadályozzuk , 

A gyün1ölcss·zirupuk színét befolyásoló va1s-, ón-, sé1 ült -en1ail-e<lenyek~t 
l'o·:yálta1á:Ú ne használjunk, s a szétzúzott gyü1nölcs kisajtolása, is fala_pok ko
zfiit történjék, valanlint a kevergetés csaki•s ,fa, VaffJ: 1~01;eellankey~r?ve_I. ~ 
főzést fényes vörös1éziistben végezzük. h1ás fern·ek k1zaras.~11a a .. g:vuJtesnel.es 
el':jes7itésnél is iigJ-:e1jünk .. _:\_ faká<lakat kiforrá,zzu~ (ne111 ~e1.~ezz:-:k),„l1og~ n11k
roorganizn1u~5okat ne ta1taln1azzanak s eltavol1i.1nk feJnletuk1ol a tan-

11l11t is. . . 1 . ] ""l l · 't k ~!\.. kész szirupot úgy ta1 tJuk el, annnt az n1a1 e ou J e11·, u . 
l{onz-c1 \'Íilás céljából i;zoká,-; bo1s2'ieszt adni a szirupol_.;:hoZ .\hol ez elő 

\ ::u1 írva, ar1a kell tehíii tör~e.ke<lnün.k, lio~y a sz~8z„nagy_ .~·es.~e ho~szadaln1as 
főzés fol;rtún f'l ne párologJOlL A;i; i]y n1odon ke~zult .g~y~1111olcssz1rupok pl. 
::-;zíuüket évek lnulva se1n Yel':lztik el es nen1 inennek e1Jede:~be. 

A.z éJ,-ezeti cikk g\· anánt szolgáló lin1onádészi1upok é:.,: pez~gőszirupok 
és a ~ukor nélkül késziÜt gy·iin1ölcs~zirupok készí.tés1nó<lját a l'\T. rész tar
tahllazza. 

Sirupi cuu1 extracto pa1ati. J{ i vonatok k a) k é :-,; z n l t sz i i u -
lJ ok. „A„ Ph. U„ St. a 11övé11:yi szirupokat leg1~agy9b_b1e:'z; .ílu1d('xt1 aktun1ok
kal készítteti, B ha1:~·onlóan 1E'ndelkezne1c egy1ik-nia1:·uik szJ11.1vra nézye n1ás 
g-y óg;yszer könJ ve k is 

Sirupus acidi citiici. 
- Sirupus citri. -

~ ucid unt e ifi i( 11 nl-uak 
j() l'ízbc11 \aló olclaiáí 

100 ,·.ukor1 al 
1iorcellantálba11 ~ziJ upvá főzzük, (lJh 
Huug IL) 

b) 2 cit1"0111sa\.po1t 2.5 vízben ol
dunk s 94 si1upus sin1plex és 15 spiri
tus cit1icusszal összerázzuk (Ph BC'lg„, 
Heh•. és Rom. IV.) 

ligya.nígy készíthetők a Si1 upus 
alidl tannici és Slrupus acidi tarta~ 
rici 

Sir·upus acidi hyd1„ojodici.. 

10 O(id. !i,1;d1ojodic. dilut„-ot (10%) 
~>0 ciz('f és t~legendő 

siruvus sdrnvlexet (850:1000 
kcnL) eleg:vítünk 1000 kcrn„-re. Dos 2-4 
kcm (Ph Brit. éB E St) 

Si1upns aetheris„ 

2 aethe1' t, 
3 sviritust, 

30 t'izet és 
65 .siruvus sirnp!C'.\Ct 

elegyítünk (Ph Ga!L és Helv.) 

Sirupus adianti pedatL 

100 adianti vedati tolia, 
150 f oiró víz, 

q, s. cukor. .- , 
„A_ drógot lefo11az1 a, 6 01a n1ulva 

kisa itol,iuk s a szü1 e dék n1in<len 100 
g .. ··iában fölol<lunk 180 cukrot (Ph .. 
Gall.) 

Dg~ aníg~· készítendők a Ph Gall.. 
szel'int a: 

"ii; upus furnariac 
Sirupus gentian.ae 
Sirupus polygalae (Benegae) 
„'Jir-uvus <OJaponariae„ 
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Simpus althaeae. 

3 althaeae radi.xot 
3 spiritu.s dilutus 

és 50 vízzel 2 óráig áztatunk, a folya
dékot sajtolás nélkül átszűrjük, _s a 
szüredék 40 részét 60 cukorral szirup
pá főzzük. (Ph Rung. II.) 

b) 4 althaeae radixot, 60 vízzel 2 
ó1 áig áztatunk s 10 rész szűr edéket 80 
cukorral sziruppá főzünk (Ph. Austr.) 

e) 2 althaeae radix-ot, 1 spirit~s ~s 
50 vízzel 3 óráig áztatunk s a saJtolas 
nélkül nyert szüTedék 37 részét 63 cu
korral sziruppá főzzük. (Ph. Germ. V) 

A zilizgyöker et hideg vízzel valo 
áztatása előtt célszerű gyorsan leöblí-. 
tenünk .. A. szi1·up fölfőzve erősen hab
zik. Átlátszó szi1 upot talcun1n1al való 
fiJt1álással nye1hetünk 

Sirupus a1nygdalinus. 
Sirupus amygdalaruni. Si1 upus 

en1ulsivu8„ J\.fandula szirup. -

30 hámozott édes mandula, 
10 hámozott krsetii mandulából 
20 darabos rukor1al és 

elegendő vízzel, szabály sze1 int 100 
e1nulziót készítünk s ebben közöuséges 
hőmérsékleten oldunk 

100 cukorport. 
... AJlás közben 2 1éieg1e válik. Szí

nültig· n1egtöltött kis üvegekben tart
suk el. (Ph. Hung III.) 

A n1andulából a iör1neléket e1t-ávo
lítva, azokat szár azon len1érjük, 5-10 

lex-szel pasztává keverünk és fölfor·
raliuk, másrészt 2.5 santonint ol~unk 
120 spiritus-ban s az oldatot a szirup
pal keverve, hozzáadunk 15 extract. 
spigeliae ,fluidum-ot, 15 extr .. se~nae 
fluid -ot es 30 extr,. frangulae fluidu
mot 

Sirupus antiscorbuticus. 
Si1upus cochleariae coropositns„ 

100 cochleariae herba recen:-;, 
100 nasturtii off. herba recens, 
100 arrnoraciae radix recens, 

20 tr ifolii fiblini folia, 
25 aurantii fructus, 
10 ci-nnamomi cortrx-et 

400 fehérbor és 
20 spiritu.r-; (90%) , 

elegyében 5 napig áztatunk, azutan 
gőzfürdőn 50 részt ledesztillálunk. . .:\ 
lepárló üst ta1taln1át kisajtoljuk, a fo
lvadékot több órai állá8 után papíro
sÖn átszi:írjük s 50 1észre bepárologtat
juk. Kihűlés után .a Uepárologtatá~i 
n1aradványt hozzáadJuk az 50 r. desz
tillátu1nhoz s a keveréket több napi ál
lás után filtráljuk - .l'\ cochleari~-szi
rup készítéséhez e ki\· onat 10 rés7;e! .. 90 
víz sirupus silnplex-szel elegy it1nk 
IPh. Helv. IV. és Gall l 

SirupU.'i coclileariac jodatus. 10 tin('
tura jodi, 99 si1 upus cochleariae r.on1-· 
positus. (Ph„ (:iall.. és Helv..l 

Sirupus aron1aticus„ 

percig forró vízbE>11 puhítjuk, u,ijaink :250 keni tinctura au1011tii, 
között nyon1ással héiuktól n1egtísztíi- 250 kcn1.. r1r1ua cinnarnon1l, 
juk é1'1 e111ulgeál.iuk. ICiszoJgáltatásko1 i'IOO kc:iP . .<iirupus sin1plex, 
fölrázzuk„ A két i·étegTe szétválás 1neg-- .--\ két l'lsií alkat1 észt talcun1n1;_d üsz-
gátlására a Ph„ Hel\. és Ron1 17{, szc1ázva filtl'áljnk s hozzúacljuk n ~zi-· 
arabgu1nmival készíttetik 

1

1 upot l)o~ :2--„--1 kC'.lll. (f>li I-lrit. ~ 
b) 80 édes n1andnla, :::'.O kese1 ű 111a11-

du]a.. 200 víz. 50 cukor etnulziójába11 .

1 

Sil'upus aurantii corticis„ 
fölo1dunk 250 cukol'port (PlL .A.ustr. - Xa1a11cshéjszi1up -
VIII.) 

Hasonló a Ph. Ge11n. V„ előliata„ :'10 ti11ct1na rnuanfii pro :->yrupo-t 
C') 140 amygdalae dulces, 40 an1~g--1 7i niaunri-ii11n1 carbonicun1-111al 

dalae a1nal'ae, 10 gu1nn1i araLicun1, 111ajd 
200 cukor, 10 aqua aurantií floru111, 1 325 r iz-zel 
300 víz emulzióiának szüredékét ele- jól összel'ázunk,. n fol;\ ndékot papíro
gendő sirupus .·silnplex-sze·,.l kiegészít-json n1egszürjük, 'ízzel kiegészít.iiik 
.iük 1000-re (Ph Ron1 és Helv.) 375 g1an1n1ra s Pbben 

! 625 g1. cukrot 
Sirupus antheln1inticus. 1 fe~~Jl~~!-Ink. A„ kész szilnpot papí1 oson 

SZUl'Jllk. (Ph. Hung rn) 
200 l1elrninthoco1 fott-t 1 b) 10 pe1 icar pi111n co1 tic. a u1 autiil 

6 óráig ismételten kivonunk 500 111ajd 100 fehé1· borban 24 ó1áig áztatunk s a 
kevés vízzel s a szül'edék 530 .g~an1111-lfilt1ált f'ol~adék 10 részét 15 cuko11aI 
jában oldunk 1000 cukrot. (Ph. Gall.) szíl'uppá főzzük. (Pli ... A.nstr, GeJ"llJ.. t;~ 

b) Infusum cinae florum 10:80-ban Heh·) 
oldunk 120 cuk1ot, 200 sziruppá. 1 e) 10 tinctn1a aurq_ntii. 90 sirnvu~ 

«) 1.2 santoniu, 1:1 glicerin 30 si1 u- ! sin1plex„ (Ph R.on1. I\' .) 
pus inannatus, 103 si1 upus n1~nthae. 1 d) 50 kent. tinct. aurantii, ;1 acidn111 

d) 30 kakaoport 1200 l')il upus sín1p- cih icnn1. n1intpg:-,„ .J50 kent. \íz l:l tnl·· 
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(:lllnn1al eldörzsölYe és filt1·álYa, 800 
cukor 1000 kcm-re (Ph U. St) 

Sirupus aurantii florum„ 
-- Si1 upu1-1 naphae. Na1ancs,-·irág· 

szirup„ --

10 ar1ua au1 antl'i flor uni-ban 
15 darabos cukrot , 

közönséges hőniérsékleten oldu1~k es 
:1z oldatot filtráljuk. (Ph. Austr v IIL) 

\ Ph. Gall. 10:18, a Helv. es Rom 
[\T .. 6-1:36 arán~ 1 rendel; Ergzb. sze
rint 6 cukor és 2 ,--íz fölforralt és ki
!riílt oldatát 2 narancsYirágízzel e1e
g:yít.iiik 

3 aqua au1antiorum florum, 
125 sirupus cerasorum-ot 

sirupus simplex-szel kiegészítünk 1000 
részre. Fs. 1.245-1.265. (Ergzb.) 

Sirupus Rami .. 0 .. 25 bromoform, _0.125 
codein, 2 alkohol, 3 cognac, 25 s1rup, 
Iaurocerasi, 60 si1·up tolutanus, 140 si
rup Desessart, 20 glycerin 1 üveg 250 
gr 

Sirupus calcar-iae fe1'I'atus. 
- Vasmész szirup,. -

800 cukrot, 
100 ferrun-i saccha1'atuJn solubile-t, 
500 aqua calcis-szal fölfözünk és 

5 tlnl~tura i,anillae-t adunk hozzá„ 

1 

Sirupus cailcii chlo1·hydrophosphorici. 
1 brtl,1;arnttn1 pcrur-ianuni-ot 

Hl forró r í.zz<'f 12 5 calciurn phosphoricurn-ot 
!t i>ut\ ('. g·yako1 i iázogatás 1nellett 2·! t 30 acidurn h.ydrochloricuru dilu-

Sirupus balsami peruvianL 

<Jtúig- 1~--2f>0-ou állani hagyunk s a tu·m és 
filtriilt folyadék 310 1Dízzel eldörzsöl\e 

8 1 észét ol<latba viszünk s az oldatot 
12 < ukorrol 630 cukorral 

:zo :-;zilnppá főzzük (l>Ji Ht>JY Ilf, 1ez utóbbi oldódásfdg· n1elegítYe, kihii-
H.olll. f\' és I~rgzh„ IV.) lés után 

\ Ph J~elg és Ital. a fenti 111f'nn~ i~ 10 tinct. citri T('C('nfi,r.: (1:2)-szf'l ele-
·~(''Tt' 2 halzsan1ot 1(•udeha~k„ g') ít.iiik,. (Ph„ Gall.) 

'"'t'?!szl't ü a haJz:sarnot a rész kiizzí
tott 1'.~: kihiilt hon1okkal összf'dörzsfilui 
-; (~nk azutún ltiforrázni 

Sirupns balsan1i tolutani, 
-- 8iI upns tnlntann:-: 

Sirupus calcii g·lycerinophosphol'ici .. 

10 calciuni glycc1Inopho:sphoricu1n, 
1 ac'iduni citricu111. 

989 ~irupuf; sin11)frx 

:ti halsa ni u n1 tolutanun1 Sirupus calcii hypophosphorosi 
GOU tukor és __ Ri1upu8 calca1iae fe1Tatns 

,. lt~g't !ldő víz: 1000 ke1n -re. )\_ balz:o;a-
11101 -HUJ fortó \ ízzt>I yÍzfürdőn, eg~ 1 calciutn /1,,1;popliospho1osu111 és 
l'élúrúig· kt>\'(-·lgt>t.iük s szíik:-;ég t~st•tén H4 cukor. 
, ízzi ! -100 ken1.-1P kit>gészítYe, a J'ol~<t- ilO 1nrleg ti.z.zel (50°) készült oldatát 
d{•khall fololdn11k 660 cuki ot l)os :!---! (j aqua calci.<.;-szal 
k<'rn 1P\J B11t 1 H:1">nlo" Oall kf-. , !(g)ítiiik és filt1álink (E1gzb. TY) 
..,zítni{11Ye. 1 

lJ) ti h;_d~an1n111 to!~1ti1111111i 30 :-;piI i- iSirupus calcii hypophosphorosi ferra·· 
lu:; 1ddatút . .{. 1na.t!.:1u•s1n111 <~a1bo111en1n-: tus„ 
1ua! t":-i till tukol'po11al a balz:-;an1 fölol
dodású ig·. 111aj1I pt>dig 200 ,. ÍZZPI i·úz
zuk .. \égiil filt1álj11k és ~00-ra kieg:é
szÍI\ t'. iJOO f'.t1korrnl szil 11ppú f{)zziik. 
í El'g'zli. I\r..) 

I-L,1sonló az l St ké:-:zít111éns f.' l)o~. 
J.5 k( lll 

Sii upus bro1noi'or-1nii ron1positus. 

ln 01uofo1111 
o.:l ( odr in, 
:in -~1Ji1 itu~· 
Hl fin<·fura r1(onifi 
liJ ur111a !r111rnr·r ra~i 
.-.o !J/,1j('('f'iJ1 

1UO úal.~anu1111 trilutauun1 
1:!.:·, ~·ir11p11' i1n<11c11011har 

1 'iirup calr1i h„11pophosph,. és 
2 sirup. fcrri hypophosph„-t 

összeelegyítünk. (~~rgzb. l'l.) 
Hasonló készítn1én:'-·ek a Hc1 babn:i;

félr Foszforsa,vas 'Vasn1é,„·z.s.zi1 UJJ, a 
T' érfe,1;-fé[(' ~féí>.Z1'0S!-i.ZÖ1'J> stb 

Sirupus calcii lactophosphorici. 

10 calc-iun1 rorbonir.un1,ot oldunk 
24 acidun1 latficun1 és 

120 'l' iz eleg~„ében, 
s a pezsgés incgszünte után hozzá~ 
udnnk 8 aciduru phosphoricu,niot, n1e
lYet 12 \ízzel higítottnnk s a filtráturn 
2ÜO i é~zét összerázzuk 800 sirupuR sin1-
ph•x-szel. (Ph Helv. és Rom. IY). 
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b) 25 calciun1 ca1 bonicun1ot 60 kc111 
acidu111 lactícu1n és 100 víz elegyében 
oldunk, inásTészt 36 acidum phosphori
cun1ot elegyítünk 50 vízzel s a kettőt 
összeöntve, a csapadék föloldódása 
után 100 kcnl. vizet, 50 kcnL aqua au
i-antii florum fortior-t, 50 kcm. glyce
rint s 650 cukrot oldunk benne 1000 
kcm.-1 e. Dos .. 10 kcm. (Ph .. U. St.) 

Sirupus calcii phospholact.ici cum 
fe1ro et nian.oa.no. 20 calcium phos
pholacticun1 solubile, 5 fe.rrun1 Iacti
cum, 1 n1anganu111 lacticum, 374 víz
zel készüít oldatát 600 cuk01ral 1000 
szi1 uppá főzziik s hozzáadjuk 0.05 va
nillin és l esepp oleun1 rosae 10 spil'i
tusszal készült oldatát (Ergzb IV.) 

Sirupus capilloru1n Veneris„ 

5 csepp aci-duni h_ydrochloticuni 
conc., 

94 .sirupus s{rn.ple.x.„ 

Si1upus casearae sagradae„ 

12.5 fluidext-tact. ca.scarae sa[}J adar. 
88.5 si.rupus si1nplex. 
Sirupus cascarae .sagradae a1 onutti-· 

cus ~ 40 kcm. extr, fluidum casc-al' ae 
sagradae, 10 kcm. tinctura aurantii 
cort., 5 spiritus (90%), 15 aqua ci1111a
n1omi,\ elegendő sirupus sin1plex. JOO 
kcm-re. Dos. 2-8 kcm (Ph. Brit) 

Sir·upus Castaneae vescae„ 
Sjrupus contra pertussinL Szan1ú r

hurut ellenes szirup. -

-- Si1 upus adianthi.. --

1

1 

1 capill0Iu1n 17 ene1 is herba-t, 
4 sp1'.ritus dilutus-szal 

elegyített 50 vízzel 2 óráig pállítunk s a 
40 szüre<léket 

1 extr„ fluid. castaneae 1J('5cac, 
1 .sirupus si-nl]J[ex, (Dl' esd Fo11i1.) 

Sirupus cha1no1nillae .. 

2 cha1nomilla(' f101 es-t 
70 cukor-ral szi1 uypá főzzük. 

A. kész r->zirupot elegyítjük 
1 aqu.a aurantioruni flo1um-1ua1 

.\ Helv. IV. és Rom.. IV. szel'int 10 
herba-t fo1ró vízzel 2 óráig áztatunk, 
60 szüredékét bepárologtatjuk 5 részre 
:s ezt 5 glicerinnel c>leg;~ ítjük. I~ kivo
nat 10 része 20 sil upnA naphac-val és 
70 siJ upus si11i_pk_x-:-Jzt>l adja a szi1 u
pot. 

I~áscl n Silu1n1s nu1nntii florun1 cí
n1et js 

Sir upus CL.í icae eo1npositus. 
Si1upus ca1icarnnL 8;y1op of figs; 

c~alifig helyeit. 

60 fructu" scnnae-1_-, 

1 spiritus-szal átned\esít\·e. 
10 ·vízzel 

24 óráig áztatunk s a sajtolús után 
n1egszűrt folyadék 8 l'észében 12 cuk-· 
rot forralással 20 szi1 uppá oldunk 
(Ergzb .. IV) 

Sirupus cer-asoru1n„ 
-1\feggy szirup 

1000 nicgg.11 és 
100 fekete CSC1'CS2Jl,I}('. 

! éleit gyün1ölcsét kierjcsztjük, s a filt
rált succus fajsúlyát fajsúl:; iné1őYel 
rnegállapítva., a.bLól kiszán1ítjuk a 
sziikséges cukor 111enn:riségét s ezzel a 
succust szi1uppá főzzük: 

1000 succushoz: 
120 fügét 1 

580 víz-zel 1 

a succus fs 
150. on 

lOOi 
1014 
1022 
1029 
1036 
1044 
1052 
1060 
1067 
1073 

S7.ükFéges cukor 

1746 g·1a1nn1 
1692. 12 órán át ke,·e1getés közben áztatunk 

s azután el'Ősebb sajtolás nélkül szü~·
jük A kivonatot fölfonaljuk, filtiá~
juk, vízzel kiegészítjük 

330 rész1·e és 
450 cukorral 

sziruppá főzzük -~ kihűlt szi1uphoz
1 

hozzáadunk 
10 aqua aurant„ flor 1un-ot és 
20 spiritu s-t, 

vala1nint 1ninden 850 g1 ammjár a 2 
csepp eugenolt és 1 csepp oleum rnen
thae pipeiitae-t (Ergzb. IV.) 

Hasonló a Praesc Vienn, előirata. 

Sir·npus ear11is„ 
- Hús-szirup„ -

5 c.xtracturn carnis 
1 natri.u·m chloratu'.1n, 

1638 
1584 
153<\ 
1476 
lt!22 
1368 
1314 
126G 

" 

.A. szükséges n1enn:\' iségű sziruppal 
gyönge tűzön fölfo1·rá~:dg főzött szirup 

fa.ísúlya l.33. 
Ugyanígy készítendő a bi1 saln1a· 

gyümölcs kipréselt levéből a Siruvus 
cydonii (Ph .. Gall..), szederléből a Sirn
Pp~ 1nororum, ~ ibizl!l~!Jől a Sirupus 
r1 b1s fructus, inalnalebol a Sirupus. 
rubi idaei. (Ph. Gall.) 

A Ph. Germ 7 snccusból 13 cukonal 
főzet szi1 upot. A n1eggy ]eve szabad 

i 
' " .l 

1 
1 
] 
:.l 
'.! 
J 
·;t 

-d 

1 

allnasa' at, cit10111~a' at, ca]ciu1n-só~at, 
pckt-inanyagokat, a inag· a1uy_gdal1nt, 
en1ulsint, fehé1jét, kalci-i:1nfoszfatot ta~·
tahnaz. A gyü111ölcs1Jt es .. .n1agva_kat is 
összezúz-" a, úg;y , rr.1esztJuk, !111nt, ~ 
n1áJnalevPt. _\_ le a n1agvakbol nen11 
r:;:·a11h:i;--clrogé~1t é~ .lH'nzal~eh}d~t is ,tar
taln1az .. :\ ke:-:z sz_n up ket, CYig valto
zntlannl Pltn~ tl.1a1 __ <?; Pz1~ta~1 cuk9rtar
tahna i11,·r1 talod'i an, k11stal~ ossa n1e-
1 evedik 

Sirupus chinae 
Si1 npus cinchollaf'. I{ina szi1 up 

10 e.1.froctu111 cliinar f[uidinn-o1 
!10 ;.;Í/'U]JUS sin1]Jlr:r-SZ{'l 

eh g·yíliink. (Ph. Hek. III l . 
ú) 2 Pxt1aetnn1 ( ltinne tH1nosn111, St 

,--j1111111 )Ltlng·„nsl' ('!'ok:-1it'n:-;c)„ H.f si111-, 

i111~ :•d1npl1 x. <l:1 g;zh J\T.) 
Sirup.1 .... cliinrrr tr11af11t>: a) 10 Í<'l-

111111 snctha1 at111n soluhilc>, ~O si1npus 
~illlJllt•x, 10 iiurt111 fi cllinar. b) 9í si1 u
puR clLinnc. 2 Ylz. 1 frr111111 a1nn1oniu1n 
('jfrjcun1„ 

Siru})ll\ flii11r1( 1 i11ú81f~· Eli.xi-tiun-i 
cl1inar. 10 ex11aetnn1 rhinae fJa,-11111, 
4~0 aszúbo1·, 560 cnkoi. 

Sir-upus chinini e.itI"icL 
-- Si1 n1n1s f('ln·.ifug'ns 

0.05 J,aliurn carbonicuni-ot 
60 ·tiz-zeI „ , , • 

24 óJáig itztatu11k, az átszures ~s saJto
lás után filtrált 50 rész folyadekban 

90 cukrot 
oldunk és fonalással de1ítjük. (Ph .. 
Austr V) 

Si.rupus 1 hei- co111.posi.t-us .. 1. 200 ci
cho1ei radix, 300 cicho1ei folia, 100 fu
n1aria 100 scolopendriu1n, 50 alkekengi 
fruct1;s-t 5000 YÍzze1; II. 200 cichorei 
radix 20 cinnan1on1i cortex, 20 santali 
li"gnu~11-ot 1000 vízzel 80°-on külön-külö11 
púllítnnk s a sziiredé~ek,~t .. cukorr~l 
10:18 arán:vhan sziruppa,fozzuk;:. ~ ket 
szirupot összeke-ve1.iük es pap11peppel 
()~~zrrúzva szfnjük,. (Ph,. Gall) 

Sirupus cinna11101ni. 

20 cinna-rno111 i. <01 tcx-et 
20 ,r;;pir ihts (90%) és 
80 11íz 

elegyében gyak1abban feJ.keveI?'etve 2 
napig áztatunk. J:\. kisaJt.olt es n1eg-
szi\rt folyadékban 

120 dmabos cu•rot 
oldunk, ·a folyadékot fölfo11aljuk és 
n1f'gszü1jük A kész szirup súlya 200. 
(Pii Hung. III.) 

bj 1 fahéjat, 5 aqua cinnan1on1ival 
2 nrqlig áz1atnnk s a sajtolás utá11 
rn Prt éR filtrált 4 szü1 edéket 6 cukorral 
sZh uppá főzzük (Ph .. ~\ust1 és Gern1„ 

02 (/1i11i11un1 l1.11d1rdu1n-ot 
0.1 n<iduJJI cifricun1-111nl 

!lH„--l r1ir11pu;.; ~itllJii< \-hl'n 
1 v.) l l ' 1 1 k' 'tt t' ' · \ Tf Pl\·. e ie1 )Oll'U eszi e Ii ugy 

oldnnk.' ~ O.fi:l chininu111 eif1jeur11 es 
0.5 acidu1n cit1icunnnal is készíthető. 

S íruvus ch inini f <'11 atu s. Sirupus 
chinini ferrocit1'ici: 0,.5 chininun1 fe1·
Toeitricum, 4.5 víz, 95 sirupus simplex. 

,_';irupuR fcbrifugus.:' 1 chininu1n bi
sulfu1icu111, 100 sirupus coffeae. Láz 
napján X 61·ánként 1 káYéskanállal 

SiJupu<J fC'bri/-u[JUR i11fa.ntu1n.~ 1 
chininun1 Rulfuricun1. 1.25 aciclum eit
ricn111, 935.25 sirupuS Jiquh itiaC', 62 5 
tinctu1 a cinnan1on1i 

Sirupus C':hlorali hydratL 

.:iO chloralu1n l1yd1atu1n-ot:, 
45 víz-ben ol<lunk s 

HOO ."Jirupus sin1plex-szeI és 
15 spiritu~ rnC'n-thae pp.-vcl 

elegyítjük. (Ph. Belg. IIl, Ph 
nyo111án Ph Ron1 I\.r) 

Sirupus cichor-ei cum rheo. 

Gall 

Sirupus rhei con1positus. Katang 
rabarbal' a-szil'up. 

4 r hei r h-lzoma-t, 
1 cichorei ra.dix-ot, 
1 cichorei folia-t, 

1n int a Rir. ch111an10n1it. 
.A. Ph. Hung előirata szerint készít-

hetők a Sirupus: 
Anic;i, 

Arnicac floru.1n, 
Arnicae radicis, 
.Ar temiRiae, 
. J,~paragi, 
Áílper ulae odo1 ato<', 
Jloraoinis, 
C'ar i:i, 
C'hanioniillar, 
Cinnam.01ni cort, 
,Jaborandi, 
.Tunipcri baccar 1un, 
I~ichenis Islandici, 
On.onidis spino.saC', 
Jllantaginis, 
Jlolygalae amarae, 
Rliamni cathartici, 
Rutae, 
Sarsaparillae, 
Tor·ment.illae, 
Ver ba.sci flo1 uni stb 

Sir upus coccionellae. 
Si1upus ke11nesinus„ -

10 coccionellae-t pulvis-t, 
0.5 kalium carboni-cutn-·mal, 

„ •••.... „„„„„„„„„„„„„„ ... ·~-· „„„„„„„„„„„„„„ .... 
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120 aqua ro.sarurn, . . 
120 aqua cinnarno1nl .~nnpl.., 
120 aqua melissae-vel .. . 

pár ó1án át áztatunk s 350 szure<lekben 
0.2 alument és 

650 cukrot oldunk. (Austr. V .. ) 
A Ph„ Austr. VIII. El. szel'int: 10 

pulvis coccionellae, 1 kalium carboni
cum, 150 I ózsavíz, 150 fahéjvíz s n1in
den 100 rész szürerlékre 0. 1 timsó és 160 
cukor„ 

r· 
Sirupus eodeint 

2 codein,. phosphor ic-u 1n. 
8 spiritus (90% ), 

(Ph. Hung. III) 
A papaveris ,capita ~z é_~etlf!1· n1ák

fejek héja .. Az erett makfeJ heJa sem
miféle alkaloidát nem tartalmaz s a 
vele készült szirup hatástalan. 

b) 0 .. 5 extractum opii, 9.5 agua, 990 
sirupus sin1plex. (Ph. Gall. es RonL 
IV.) · 7 . ·t -o e) 10 capita papaver1s, sp1r1 us, t 
, íz„ 24 órai áztatás, préselés és szűrés 
után 65 cukor1 al 100 sziruppá főzzük 
(Ergzb. IV.) 

Sirupus eryodictyi califor·niensis„ 
- Si1 upus Yerbae Santae.„ -

990 sirupus simplrx. s z d d' t · 
A Ph. Helv„ IV„ és Boni. IV. ez elő- i-J2 cnr f ui extract, r1 .YO ic y1., 

iratához közel áll a Ph Gall, Ital.. és 25 • kalilúg (5% ), 
:B~l'gzb. előirata. l\ Brit.. aránya 5:1000 65 „ tinctura carda:Yno1ni co1np. 

A Sirupus dionini és Sirupus mor- 0,.5 " oleum sassafras, 
phini Gall. és Ronl.. IV„ 0.5:1000; a Si- O.~ " ~~~~= ~~;~ophylloruni, 
1·upus heroini 1 :999 a1 ányban készül 32 " flpiritu

8 
(94% ), 

sirupus siinplex-szf.l. " 
Sirupus pici.I/ cuui <odrino. Kodein 1 800 g2 · cukor 

.szirup: 324 aqua picisben niele.gen föJ- elegendo \"Ízzel 1000 c1n:;_It' o]dya (Nat.. 
oldunk 505 cukrot H hozzáadunk 150 Fornl..) 
glicerint s kihüiés után 20 spiritus di
lutus-ban oldott 1 co1leint. (Pl1 Helv .. 
IY) 

Sirupus coffeae. 
- l{á vé :->zirup. -

100 d1t1 i•án datált pör hölthá tét, 
100 'Vízzel leforrázunk 

.s letakarva vízfürdőn Y:í órúig 111elegít
jük. Ekkor szű1őpapí1os1a öntve ap-
1·ánké11t annyi vizet öntögetünk utána, 
hogy a .szüredék .súl~ a 200 Jegyen s ezt 

300 da1abofl cukorral 
-500 sziruppá főzzük s hozzáadunk 25 
konyakot. 

Sir·upus colae„ 

10 rxt1actu1n fluidun1 colar, 
5 finctura 1;anillae, 

985 ~irupur;; r;imp[rt,. 

Kola szörJ). (G Hell, 'l'1oppau): 2.5 
·chinin ferTocit1 ic„ 0.075 strychnin. nitr„, 
25 ext1. kolae fluid., 25 nair. g]ycero
phosphor„, 200 sirupus aurantii„ 

Sir upus cr·ocL 

15 tinctura c1oci-t 
85 sirupus .sim.plex-et 

összeelegyítünk (Erg·zb IV) 

.Sirupus diacodii. 
Sirupus papaverh; capitum. J\Iákfej 

szirup. -

20 papaveris capita-ból 
úgy készül, mint a sirupus cinnamomL 

Sirupus ferri albu1ninati com1l, 

42 fc-rtu.ni albuminat1nn siccu.111-ot 
80 vízben oldunk s hozzáadunk 

1200 sirupus simplex-et, 
40 aqua aurantiorum florurn-ot és 
10 alkolwl-ban oldott 

két csepp oleum caryophyllorurn.-ot, 
háron1 csepp oleum citri-t é.s 
egy csepp oleum, rosaru.m-ot„ 

Elegendő ka1amellel barnára festjük„ 
(Mindes.) Lásd az Elixirium f'erri al
bumin a ti és J_.jqno1 ferri albun1inati 
cín1ekct is. 

Sirupufi fe1 ri albuminati néven a 
D1esd. és Münch„ _!\... V„ előirataiban 3 
száraz tojásfehé1je, 17 víz, 60 sirupus 
simp]ex és 20 ferrun1 oxydatum sac
charatu1n solubilP oldata fordul elő 
a Liquor ferri alhun1inati-nál használt 
ízesítő szerekkel 

Sirupus f'er'l'i, chinini et strychnini 
phosphatus. 

- EaBton Sirup. Si1·upus ferri phos
phorici cun1 chinino et st1 )"Chnino. --

20 f rr t 1.on pho.sphor icuni solubile, 
26 víz, 
20 chinin sulfu-ric. 

0„2 .strychnin, 
50 acidum p/w.sphoricum (85%), 

125 ,qlycerin, 
750 siru.pu.fi (850 gr. cukor 1000 cn13

-

ben) vízzel kiegészítjük 1000 kcm -re„ 
(Ph. U St.) 

Hasonló a Ph .. Brit előirnta.. 
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Sirupus fer·r'i hypophosphorosi. 

3 ferrum sulfuricum-ot 
4. 5 víz-ben és 

3 acidum phosphoricum-ban 
· oldunk s az oldathoz hozzáadunk 

2:05 calcium hypopho8phit-et.. . 
5 perc mulva a keletkezett csapadekot 
szűréssel és sajtolással elkülönítjük és 
a filtrált szüredéket keverjük 8 rész 
sirupus simplex-szeL (Ergzb IV) 

Sirupus feni jodati. P. 1„ 

2.5 fer-rum pulvet atu1n-ot 
50 víz-zel 

vízben hűtött tágasabb lombikban le
öntünk s apránként, a lombikot n1ind
annyiszo1 rázogatva, 

8.2 jod-ot 
hintünk a lombikba s ha a folyadék 
csaknem színtelenné vált, tágasabb 
porcelláncsészében foglalt 

125 darabos cukor és 
0.2 acidum citricum,-hoz 

szűrjük. A fekete üledéket és a szűrőt 
kimossuk annyi vízzeJ, hogy a csésze 
tartalma 200 legyen. Végül a csészét 
forró vízfürdőre tesszük, s ha a cukor 
föloldódott, a szirupot gyapotcsomón 
száraz üvegbe szűTjük s súlyát, a csé
szét vízzel kiöblítve, kiegészítjük 200-
ra„ Kisebb üvegben napfényen tartsuk 
el. (Ph. Hung .. IIL) 

A citromsav, borkősav (Ph„ Gall.), 
vagy nagyobb mennyiségű pi1ofosz
forsav a cukor egy részét invertálja, s 
a létrejött glucose a keletkező ferrojo
didot redukálva, a készítményt meg
óvja a bomlástól - A Ph. Brit. 15 Fe, 
41..4 J, 100 gluco.se és 1000 kcm.-hez ele
gendő sirupus simplex-szel készítteti. 
A P. U. St. készítménye 4.25-5 .. 25 %-os 
és 2% acidun1 pyrophosphoricummal 
van konzerválva„ Dos. 1 kcm. 

Sirupns ferri oxydati. 
Vasszirup., Folyékony vascukor. 

a) 1 ferrum oxydatum sacch. sol.-t 
(3% Fel 

1 víz és 
1 cukor-ral 

összekeverünk. Fe tart. 1% (Ph. Germ. 
IV. és Rom. IV.) 

Sil'npus ferri pept.onati .. 

8 konyltasómentes száraz pepton 
500 meleg vízzel készült s kihült ol

datához hozzáöntjük 
400 víz és 
175 liquor ferri sesquichlor. dialys .. 

elegyét, s az oldatot nátronlúggal pon
tosan közön1bösítjük. A csapadékot 
klór1nentessé mossuk, szűrőruhán ki·· 
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csepegtetjük, gyengén kisajtolva eldör
zsöljük. 

120 durva cukorporral, majd 
45 híg (1.:9) nátronlúggal 

vízfürdőn melegítve folyósítjuk, s a 
hosszabb idő mulva bekövetkező teljes 
feloldás után bepárologtatjuk 280 rész
re és 20 alkohollal (90%) elegyítjük Fe .. 
tart = 2Y, (Ergzb .. IV.) 

Sirupus ffi'I'I'i phosphor'icL 

8.6 g vasat 
62 5 g acidum phosphor icum 
62.5 g víz elegyében 

oldódásig hevítve, az oldatot belefilt„ 
ráljuk 700 kcm sirupus simplexbe, s. 
vízzel kiegészítjük 1000 kcm.-re. Dos„ 
2---4 kcm. (Ph .. Brit..) 

Sirupus ferri phosphatis cum chi
nino et strychnino„ A fenti készítmény 
1000 kcm..-ében 57 g strychnin. pur„-ot 
és 14.8 g chininum sulphuricumot tar
talmaz .. (Ph. Brit.) 

Sir·upus ferri pomati compositus. 
- Si1 upus magistr·alis„ -

1 extractum ferrJi pomati-t (5% 
Fe), 

· 4 aqua cinnamomí, 
20 sirupus aurantii cor t:, 
24 .sirupus .simple.x, 
50 sirupus r hei, 
1 tinctura cinnamomi 

keverékében oldunk (Ph Helv. IV.)„ 

Sir·upus gummosus„ 
- Sirupus gummi arabici.. Linctus 

gummosus„ ·-

1 mucilago gummi arabici, 
-1 sirupus simplex„ 

A Ph. Or. II. és Helv. IV. Rom. IV. és 
B. Gy. T. fenti előiratával szemben az 
Ergzb .. IV. és D A V. 1:3 arányt ren
del. . . ' 

A Ph. Gall. 10 gummi arabicumra 
56 cukrot és 34 vizet rendel s a készít·· 
ményt fölforraltatja. Fs. 1.33. 

b) 100 gummi acaciae, 800 cukor a 
elegendő víz 1000 kcm.-re (Ph„ U St . .)" 

Siiupus glucosi. 

250 glucose-t 
500 .sirup simplex-ben 

enyhe melegítéssel oldunk. (Ph. Brit.} 

Sirupus hypophosphorosus compositus„ 
- Fellow szirup. -

15 calcium hyJ)ophosphorosum-ot. 
10 kalium 
10 natrium 
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5 fer-1 u1n lacticum-ot, 
5 acidum citricu-ni-ot, 
2 manganum chloratum cryst.-ot, 
2 chininum hydrochloricum-ot 

350 meleg vízben 
oldunk s a papiroson megszűrt oldatot 
vízfürdőn kevergetés közben 

550 darabos . cukon al 
az utóbbi tökéletes föloldódásáig hevít
jük. A szirupot gyapoton szűrjük és ki
hűlés után részletekben s rázogatás 
közben hozzáelegyítünk 

15 tinct.ura nucis vomicae-t 
s annyi vizet, hogy az egész súlya 1000 
legyen, A kész szirupot körülbelül 150 
kcm.-es palackokba töltjük, hogy mind
-egyikben 200 gramn1 legyen„ Fs. 130„ 
{Ph. Rung. III.) 

b) 2.25 manganum -, 2„25 ferrum hy
pophosphorosun1, 5 natrium citricum, 
2 acidum citricum-ot oldunk 60 vízben, 
másrészt oldunk 35 calcimn-, 17.5 kali
urn- és 17 5 natrium hypophosphoro
sum-ot és 1.12 chininum hydrochlori
curn-ot 300 vízben s a két oldatot ke
verve, hidegen oldunk a keverékben 775 
cukorport, hozzáadunk 15 tinctu1a nu
cis vomicae-t s kiegészítjük 1300 rész
re. (Austr VIIL E, és Rom. IV,). 

e) 35 calciu1n, 12 kalium, 12 natrium 
és 2 manganum hypophosphorosum-ot 
oldunk 390 hideg vízben, 1 chinin-t, 0 .. 06 
strychnin-t és 10 citromsavat 10 vízben 
s a két oldatot keverve, oldunk benne 
~00 cukrot s kiegészítjük 1000 részre. 
(Ergzb, IV.) 

d) 45 calcium-, 15 kalium-, 15 natli
u_rn h,ypophosphornsum, 50 kcm. glyce
r1n v1zzel 500 kcm.-re oldva, 2 kcn1. aci
dum hypophosphor osum, 600 cukor, 
1000 l:cm-re. Dos. 10 kcm (Ph U. St) 

Sirupus hydr ar gyri biiodati. 

0.5 hydrargyrum bijodatum-ot 
50 kalium jodatum-ot, 

49.5 vízben oldunk s az oldatot 
900 sirupus simplex-szel 

keverjük (Ph Rom. IV és Gall) 

iáló folyadékban föloldunk 100 magne
sium sulfuricun1ot, hozzáadunk 750 
aqua aurantii florumot s a menstruun1 
n1inden 100 részét 180 cukorral vízfür
dőn sziruppá főzzük (Ph. Gall) 

Sir·upus jodotannicus„ 

2 iodum-ot, 
4 tannin-t, 

360 'l'ízzel 
vízfü1 dön 60°-on kevergetve addig 111e~ 
legítünk, 1níg a jód teljesen le nen1 kö
tődik azután 

640 cukrol 
oldunk a keverékben (Ph. Gall.) 

S irupus calcii phospkorici jodota.n
nicus: 2% calcium mono-phosphoricu
mot tartalmazó Sirupus jodotannicus„ 
(Ph Gall) 

Sirupus ka1ii bromati. 

5 kalium bromatum-ot, 
95 sirupus aurant.iorum-ban 

oldunk. (Ph. Gall.) · 
Sirupus kalii jodati; 25 kalium jo

datun1, 975 sirupus au1antiorum„ (Ph .. 
Gall) 

Sirupus jug 1andis corticis„ 

10 fluidextr. ju.olandis corticis, 
90 .sirupus .simple.x„ 

Sil'upus kalii sulfog·uajacolicL 
- Sirnlin, SirosoL Sulfosot. -

35 kalium sulfogua}acolicum-ot, 
115 vízben 

vízfürdőn enyhén n1elPgítve oldunk s 
a kihült oldathoz hozzáadunk ' 

325 .sirupus au1 antiorum-ot és 
25 spiritus-dilutust. 

A kész szirupot öntsük 100 kcm„-es 
palackokba, hogy mindegyikben 150 
g, szirup legyen (Ph. Hung. III.) 

Sirupus ipecacuanhae, P. L , b) 10 kalium sulfoguajacolicum, 40 
v1z, 10 sirupus aurantii.. (Ph. Austr„ 

1 tinctura ipecacuanhae-t VIII, El: Sirupu~ .oua.iacoli compo-
9 sirupus siniplex-szel ' situs„) 

-eHlegyítünk (Ph, Rung III, Germ. V. . . e) 35 kalium sulfoguajacolicum, 425 •.•.·.! 
elv. stb. U. St. Dos .. 1 kcm,). srrupus s1mplex, 15 fluidextractum au- ,J! 
]:Jgyanígy készíthetők, vagy pedig 1 rantii, 25 alkohol (90%) Fs, 1270-1,276,, 'o/~ 

flmdextractumból 99 sirupus simp]exre (Ergzb, IV.) :01 
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Sirupus kreosoti. 

]0 /i1 CO~Ot. 
:t:J iJ1r1qnr siu a-;fa. 
7U ~ir itJHlS si-n1pl<'x, 

16.:'i rH/lfU 111cntlir~0 f!ip(ni-tae-t 
k< \'t 1 link. C\l. A. \'. es Dr esd Fo1nt.) 

Sir upus lactucarii. 

~() !rtcfuca1 iurnot 
lUU ..... pirit-us d-ilutu.s-ban 

YÍ zf ü1 <lőn föl oldunk, 
:201J gf.IJCCr in.-nel fölhigítiuk S 
~,o r1qua a-uranti-i-ben oldott 
1 Of idurn citrícu1n-ot 

ad\' a hozzá, si1 llj)U!;/, .sin1plc:,.\'.-szel ki
f.!.n~szítjiik 1000-1 P. (_A_ Ph. l;„ ~t nyo
-i11ún f)l!s 10 ke111 Ph Ro1n. 1\ ,.) 

1 

kot jól ki111ossuk (calciun1-chloridpró
ba) s 

850 cukorporral és 
50 natriuni hyd'/ oox. solu.tu1n és 

1000 vízzel 
vízfü1dő11 való tariós n1elegítéssel old
va, kiegészítjük 1500-1 a. {Diet. után az 
Ergzb. III és D A Y.) 

Sirupus n1annatus„ 
Si1 upus sennae con1positus Sirupus 

mannae -

500 da-rabos cukrot 
500 infusum laxativutn-ba11 

oldunk, "' oldatba 
5 anisu.m stellatum-ot 

teszünk, fölforraljuk és bepál'olt víz·· 
zcl kiegészítjük 1000-r~. A kiegészített 
szirupot gyapjúszöveten megszűrjük s 

Sirupus Iiquiritiae„ kisebb üvegekben pasztőrizálva tart-
juk el. (Ph, Hung, III) 

~u ;odix /iqui1'itiac-t, b) 10 sennae folia, 1 a.nisi stell fruc-· 
20 spiritus dilutus-sza.I és tus, 100 víz. 12 órai áztatás után a szü-
~00 l'Íz-zel redék ininden 10 részét 2 n1annával és 

2 01ilig úzt<1t1111k i--; a szü1edéket 15 cukorral sziruppá főzzük„ {Ph„ Austr. 
illO cukm-ral VIIL) 

sziruppá főzzük. {Huug. II.) _ Sirupus tnannae. 10 n1a11na, 2 spiri·· 
b) ! 1 adix liq_uiritiae-t, 1 an1rnouia tus, 33 víz", 60 cukor {Gern1 .. 55)„ {Ph„ 

20 y]z,. 2 spiritus elegyében 12 óráig áz- Gerrn. V. és Ro111. l\.T„) 
1at11nk. a kisajtolt folyadékot bepáro· Sirupu.s manna.e cum rheo. 1 sirtl-
]oo·tatink 2 részre s ehhez hozzáadunk pus n1annae, 1 sirupus rheL 
2 :n11·itns-t és filt1álás után sirupus 
si111plex-szf'l kiegészítjük 20-ia„ (Ph„ 
G<,1111 Y .. és Helv IV.) 

J:x ten1pore: 0.5 ext1actun1 liquiri-
1.i<l1' 1~s JOO sirupus sirnplex elegyítése 
ú1-jún úllithai:ó elő 

.-\z 111111nonia a gyöké1ben levő gly
e~ lTliizl 11 édPs-anJ- a.got vízben köny-
1n t•n oldható arnn1011ju1nsóvá alakítja„ 
I·~·öli.i:·deg:e a Lepárologtatásnál elszáll. 
H·a b0vá1lás közben pelyhek válnának 
ki. 11é1ni a111111onia a csapadékot újra 
olrhitha 'iszi. 

Sir·upus 1naltt 
J\Ialáta :-;zi1up„ 

e\frrtffton nialti, 
·± ~·ii"11})11s si.ntJJlcx .. 

s;1 l/j)/I<; 1-nulti focniculatu.s.: 1 olf'lllll 
fof riicnli. ~100 lllPl depuratu111, 500 sirn
JHI:~ lli<llti. (llci111b. Ap. \T„) 

Sh·upus 1nang.ani oxydati.. 
- Si1 upu~ inangani.. -

Sirupus maydis stigmatu1n. 

10 fluidextractum maidis .stigm, 
fJO sirupus simple.x, 

Sirupus n1enthae piper-itae. 

T·íz csepp olrun1. -meni:hae piperitae-t 
10 gr„ .spiritus-ban 

oldunk s az oldatba beleöntünk 
65 gr. darabos cukorból és 
35 vízből 

készített forró szirupot. {Ph. Hung, 
III.) 

b) 10 aqua menthae piperitaeben 15 
cukrot hidegen oldunk (Ph, Austr. 
VIIL) 

e) 2 folia 111enthae, 1 spiritus, 10 víz 
24 ó1 ai áztatás után 7 sZüredékre s 13 
enkor. Zöldesbarna szirup„ {P4„ Germ. 
\',) 

d) 10 fluidextractum n1enthae pip 
90 sil u1ms sirnplex (Ph Heh-, IV) 

-a Sirupus aconiti, belladonnae colchi- . Sirupus kalii sulfolcreosotici„ 10 ka- :·~ 
ci: conii, digitalis lobeliae stb ' Ir}lm sulfokreosoticumot föloldunk 10 .. ,:::.fill :-.~·„;, l,alt1nn }Jf'J 1nangrrnicuni-ot 

· ~irupu~ ipeca~uanhae co-:npositus, vrzben, s hozzáadunk 5 spiritust, 0.6 :-t.· ... 1 :)tH!O /or1 ó i: íz-beu 1 extc; actuni opii aquosuni-ot 

Sirupus opiatus. 

30 ipecacuanhae 1adix, 100 sennae fo- extractum aurantii f_luidumot, 0.6 elaeo- ~;'I oldunk s ha az oldat 15°-ra lehűlt, ke- 4 ·víz-zel 
lia, 75~ fehérborral 12 óráig kiáztatva, saccharun1 van]llaet (1:50), 0.6 elaeo- „.~.~v.·:' .. :-:"" .. ~.~. n'- \'( 1 gptí'.i:-;sel hozzáadunk 995 siruvus si-1nplex-ben 
a filtratum t 125 · h h 1 . • lllll 'rzbcn oldott [oldunk s az o.ldatot filtrálJ'uk (Ph, · o papavens r oeados sacc . o, aurantii flor.-ot (0.1:20) és ,~,;. ) 
flores és 30 thymi herba ra „ t"'k 7°2 s t (2 k 1 . b"l) F ;I :,11/,;11m1Jlic11krot. Aush, VIII. és Hélv. IV. 

i••••••l:!IOIOIOlflolrlrlol· vlílzzlell•6lol· ,1.álilg.~lállllílfl:lal:ula•fllltl~.l.~2.·6IO•llul;u19Slu•(IGlulalklalcfl;lnlol~I· rlglzlblilzlIIVl.IÍ•·s· •• L.·. •IJlla.:
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tusba1t a HelY. l\;-. 4 vízben ol.dat-ja. _._l\. ,si1npus _:-oiinplex-szel eleg~;ítjük, (PlL 
Ph„ Gall.. és Ron1. IV„ 2°/on kivonatot ír R-0B1. I'; ) 
elő„ Rende-léskol' kell készíteni. 

1 

Sirul?us plantaginis„ 
Sirupus pector·alis„ ~ TT1ifü sziTnp. 

5 aqua lauroce1 asi- dilufa, 
20 mucilago gurnmi a'l'abici, 
20 siru.pus coccionC'llaC', 
20 si-rupus senegae, 
35 sirupus aurantiorunl flo1 uni-oL 

elegTíti\nk (Ph .. \ustr. VIIL Elench,) 
b) 100 species pecto1ales 1000 forrú

zata, 2000 cukor és 5 na1ancsYirágyíz és 
0 .. 3 extractum opii (Ph., Gall.) 

Hasonló készít111ények a Sirupus 
puhnonun1 ,··nlpiu1n és Si1upns puln10-
nun1 "titula1·u1n. 

Ste.yer nöl'én.JJne-d11:· 100 extr. hede-
1ae terrest1is, 100 e.xtl'. pulmonariae, 
100 extr. farfarae, lo,ooo YÍZ, 20,000 cu
k01, 500 glycerin, 20 balsam. tolut. 600 
spil'„ 1 üv, cca 400 g1. (Purglei.tner'.) 

Sir·upus pepsinL 

15 pepsin és 
2 acidu.m hydrochloricurn. 

6.5 vízzel készült oldatát 
80 sirupus si·mple.x és 
10 .sirupus aurantiivel 

elegyítjük (J\I A V) 

Sirupus pieis Jiquidae„ 

1 
! Hl p/nnfa_gini~ folin-t. 
j 10 ~pit ifus 90% 

1 

go forró ciz 
Plegyében l {náig úzt;:1tnnk s n fi!t1ál1 
szii1edék 

10 ré~zét 
16 ( ukorral 

sziluppá főzzük. (l>lJ .. .\n~~t1„ "\ Jfl. l;J.1 
b) 10 extractu1n p1Hntagi11is. :JOIJ si-

1 upus sin1plex, 500 111eJ depnratn1n. (~l 
.\. V.l 

[Tt.ifü ki-vonat rnészrassu{. 8;-. lllJHt:-; 
ext1acti plantaginis cuu1 fel'To-calce 
(\"„. 1'111kóczy ör \\rien): 60 extr plan
tagini:-; spiss., 15 extr. chinae, 4 ;; ferl. 
oxych1oTat, 1 calciun1 h~ povho:-;phoro
sun1, 30 si1 np„ senp~:nH\ 30 nn1cilng·o 
g·n1n1ni arabici, 15!J sirnpns sinl]il<'x -·-
1 ÜYf'g' 290 g'l' 

Sir·upus pruní l irginianae„ 
-- \'"c1d<.:sP1 pszn~ t' szil 11p„ ·--

J:lO g·. co1tci.: (20) p11111i T'ir,;i11ir11uu 
150 cuk.01, · 
65 ol.11ce-rin. 

~.\ ké1cgp0Tt vízzel átuell\ t'-~Ít\·E. :2,.f ó1a 
n1n1.Ya vízzel 450 kc111„-re perkoIUljuk, s 
e kivonatban a cukrot 1neJeg·ítéssf'I 

100 aqua picis-ben 1o~dY~, y~~ül hozzáadjuk .. - a. g_];-.ce1int s 
180 cukrot k1ege8ZrtJuk 1000 kcm -J e Dos 2-4 

'ízfürdőn fölolduuk (Ph, Gall. m o- kcm. (Ph. Brit) 
n1án.) ~ Hasonló aTányú a Ph. U. HL l•löiia-

b) 5 pix, 50 kcn1. alkohol, 10 magne- ta, inel:r a glicerines (20 keni.) perko
si,un1 carbo~ücun1, 50 cukor, 450 keni. l~tun~ 5~~ kcni.-ében 800 cukrot nH·]pg·í·
nz; a filtratumban 850 cukrnt oldunk les nelkul oldat Dos, 4 kcm. 
1000 kcm-re., Dos. 4 kcm. (Ph. U St) 

Hasonló készítmény a Berger-féle 
kátránylikőr. (Hell.) 

. ?irupus picis cum codeino. 324 aqua 
p1c1sben, 505 cukrot inelegítéssel ol~ 
dunk, hozzáadunk 150 glycerint s ha 
kihűlt. 20 spiritus dil-ban oldod 1 co
deint (Ph Helv, IV,) 

Sir·upus pini sylvestris tu1ionun1. 
- Sirupus tu1ionu1n pini. -

100 pin'i sylvestri.s turion{'s-t, 
10 glycerin és 
40 víz elegyével 

benedvesítünk s az Ext1acta fluida
nál leírt módon 1 r. spiritus és 5 r. yíz 
elego;év~l előb~ 80 i., majd JO gl;cerin 
hozzaadasa utan 100 fluidextraktun1ra 
perkolálunk. 

_:\_ Sirupus pini turionu1n e]őúllíiá
sához a fluidextraktum 10 részét 90 

Sir upus ratanhiae„ 
Sy1·upus antidia11hoicus„ HasnH ni;:-; 

elleni szi1·up. -

10 extr actum r atan./1 ht('-ti 
40 glycerin és 
20 víz elegyében gőzfürdőu oldunk s 
30 spiritu.s dilut.-us-t Rdunk hozzá. 

...-\. sirupus ratanhjae: előállításához 
a_ fenti kivonat 10 iészéi 90 sil 111n1:--; 
~1mplex-"el elegyítjük (Pl1 Heh. IY 
es Rom.. IV.) 

b) 25 extract. intanhiae, 50 ,. iz ~fi;) 
siJ up. simpL (Ph. Gall ) 

Sirupus rha1nni cathartieae„ 
- SiJ upus do1ne:-:1icu1;. -

1000 f1uctu1'! 1lian11ii calluut, 
0.5 fa('x con1JJJ'('s.~a, 

q„ :-:. CUflOI', 
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}\ friss iryün1ölcsöt össz,ezúzya, ki
sajtolt levét 20 cukor1al es v1zzel el
clö.1zsölt 0.1 préselt élesztővel palackba 
töltjük, úgyhogy :i!„ r~,s~é~~ legyen 
tele .. A.z üvegbe dugot e1os1tunk, a du
g·óba kétszer hajlított üve~cs,övet, il
lesztünk s ennek szabad veget v1zbe 
111él,- eszi jük. Ha a gázbuborékok már 
rázá:skor' sen1 mutatkoznak s a lé 
pg,„eul6 1ész szesszel n1eg nem zavaro-· 
lÍik n1Pg'fí]tráljuk és 38 Tészét 62 cukor
ral' szitnppá főzve, ezt vízzel kiegészít
jük 100 rész1e {Ph Helv, és Rom, IV.) 
· ~\ Ge1·111„ \T. élesztő nélkül erjesztett 
í succust 13 cukorral főzet sziruppá, a 
Gall 100 r'észt 180 cukorral 

Sirupus rhei.. 
Reharha1a szi1up. 

:20 i 11l i 1 !tizon1a consc„-ot 

Sir upus r hoeados„ 

10 vapa.vcrls rllorados petala-t 
0-.2 citroinsa 1ny1[ és 
40 dzzel 

4 óra hosszat pállítunk s azután ki
sajtolva, a szüredéket fölforraljuk, filt
Táljuk és 70 részre kiegészít.Ye, 130 cuk
rot oldunk benne, (Er gzb. I\T.) 

Sir up rosae. 

12.5 fluidextractum 1 osae, 
87..5 sirupus simplex .. (U St.) 
b) 5 piros1ózsalevelet 50 forró víz

zel kiYonva, a filtrált és fölforralt szü
re<lékbeu kétszeres súlymenn-s·iségű 
cnhot oldunk (Ph .. Ri it) 

Sirupus rubi idaei.. 

-! natriun1 carlJonic„ dilnps„-nak 5000 é1ett málnagyümölcsöt, 
:ZO S/Jiritus dilutus és 50 cukorport 

200 víz-ben péppé zúzva, közer.es hőmérsékleten, 
\aló oldatában 24 óráig áztatunk s a 1 gyakrabban felkeve1·ve, mindaddig ál-
:200-I'H kiegészített szüredéket /lani hagyunk, n1íg a lének papíroson 

340 cukorral megszűrt próbája félannyi 90%-os 
tágas edényben, de1ítéssel szi1uppá főz- szesszel elegJ-ítve, nem zava1osodik 
ziik. {Ph, Hung II.) meg .. 

b) 10 rhizoma rhei-t, 2 nat1ium bo- A kisajtolt s eg~ napig hűvös he--
1acicun1-ot, 10 spiritus és 90 vízzel 24 1 lyen ülepített és papíroson átszűrt mál
órúig állani hagJ-'Unk s a kisajtolt és 1 nalé n1inclen 
filtrált fo)J adék 10 részét 16 cukorral ! 100 súlyrészét 
fölfőzziik. (Ph. Austr .. VIII) ! 165 cukorral 

e) 10 rheun1ot, 1 ka1inn1 ca1 boni-· i-;ziruppá főzzük. Fs. 134. Színig n1eg
run1 és 80 vízzt'l 12 úi·áig áztat\ a, áz- töltött palackokba11 tart,iuk el (Ph„ 
tatás u1áu a szü1etlék 60 1észét 120 cu- Rung. III.) 
korral szi1 uppá főzzük. (Ph. Gerni.. V.) A Ph„ Helv és Rou1. IV"„ az e1jesz-

dJ 5 extractun1 fluidun1 Thei, 0.5 ka„ téshez élesztőt is vétetnek, s e szirupot 
liun1 ca1 bonicun1, 0.5 borax, 6 tinctura a Sirupus rhamni catharticae címnél 
cinnan1on1i, 88 si1·upus silnplex (Ph„ leírt 1nódon készítte.tik, 132~134 faj-
HelY. és Ro111„ I\T) súlyúra. 

Hasonló a Ph lT. St szirupja 10% \Tegyük figyele1nbe a Siinpus ce1a-
fluidextraktunnnal. Dos 10 kcm„ A Ph. sorun1 Ph. Gall. cíu1nél fölsorolt ada
Brit 1000 kcm,-re 840 g. cukorpor s 70 tokai is, 
rhPurnból egyenlő térfogat vízzel hígí- A ináh1aszi1up nagyban tö1ténő elő
tott 280 kcm alkohollal peikoláltatja, állításánál a következő gyakorlati tud
s 0.5 kc1u„ oleun1 corian<l1it oldat benne. nivalókra kell figyelemmel lennünk. A 

}__:: szirupot fölszeletelt s szitálással" nagy n1cnnyiségben szállított. málnát, 
portalanított rheu111gyökérből készít- n1elsből inár saját súlyánál fogva is 
jük, hog·~- kihűlés után könnyebben bőségesen csurog a lé, rneTőlegesen 
flltrálható készítn1ényt nyerjünk. For- álló magas hordóba öntjük, melynek a 
ralásakor habját folytonosan leszede- fenéktől n1integy 40 cm.-1iY-ire zsákvá
getjük szon szövetből szitafeneke van, közvet-

Siru11us rl1ci a101n.at-icus. 150 kcm. lenül a fenekénél pedig lefolyató csap
tinctn1·a rhei a10111atica, 1 kalium car- jai A inálnát a nyilt hordóban egs
lionicn11L elegendő sirupus si1nplex 1000 n1á:-,,ik szitával beborítjuk„ Ha az ön
kcm_-1'e Dos, 10 kcm (P_h. U. St.) ként kiYáló lé lecsmgott, a csapot e1-

S1ru1Jus rlir't con1positus, 200 ihei zá1juk s a fblsö zsákszitára fokozato-
1 h_izc~un1, 200 cichorei radix, 300 cicho- san növelve a súlyt, tisztára 'n1osott kö-
1 e1 fo1i?-_, 100 _fun1?Tiac herba, 100 sco- veket rakunk„ Két nap múlva a ]evet 
lont•ud1'11 foha, ;.iO alkekengi fTuctus, leeresztjük. a inálnamaradvánvt kisaj-
2~ cinna1110111i f~,uc~us, 20 santali albi [toljuk és áz összeö~1tött levet,· 2-2.5% 
li~·nn111, eh,~·endo v1z, hog-;;- 1666 szűre- cukrot adva hozzá, kisebb hordókra 
t:e.kt•t ~a1~;Jl~~1k, lnel~--et 3000 cukorral osztva erjesztjük. Ez utóbbiakat csak 
;.;znuppa fozunk. (Pl1 Gall..) 2 h résziikig töltjük n1eg s lazán beföd-

IG 
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Jük. Célszerű e ki1'i hordókra két csa- ! Silu,JJus sarnbuci baccarun1., 
Pot alkalmazni: egyet feneküktől 20- 1 fl]Jinae cervi.nac, stb 
30 cr1 .. -Tlylr~. egyet középükön .. Ha az 1 , • ·- ••• 

erjedés vége felé jár, a léhez eredeti: A, ini;Ji,ia;.;;zn up nen1c~!115 "~) og~~:-;ze
-súlyának 1-2%-át kitevő talcumport, ~ ek ~-zes1tesere„ h_an~1n hus1tc_:i ita)okhoz; 
adl..nk. Az eijedés befejeződése után,! 1t.:, k~):z:f.o&'3 asztas1 cikk, ~ illete~telen 
előnb a felső csapon ereszt.iük le a le-· kesz1to1 ugy. a, ~1~ccu:;;;t, n11n.t ,a, sz11up_9t 
vet s nedves posztó ruhán szü1jiik és so~szor hi:;-nns1t.iak. __ \_ ha1i:1s1tasC?k:_,' ~-z 
filtráljuk n1ajd a nlásik csapon leho- (v?tsa.1tolas).. cse1:esznyele, ken1~n~ ito
csátoit lével ,;égezzük e niűveleteket; a s~.11np, ~1~1hnff'stekf'~; ,konZC'lYaloszt~: 
hordóban niaiadó !"észt külön szű1jük ~'ul szahc11sa,-. .A._' 1z .. es. csPrP~Zll;\ el_e 
és filtrálj11k .. A filháláshoz üveg-, vagy ige;1„neI:ezen i.nntntli~t<.1 kI. . .\. /.'('JJ/C
porcellántölcséi t haszná~un~. a!11~l:r~t 11.111to-,.;;.?1-111p ku11~1,tatc1s~~ a . a :~z1.1 np :o 
.a 11yomás fokozására mindig ~ZIJ1;'!1-lt1&' i k?~I~ .. -et .}.O . kcn1,_. ; 1zzel e;s. ~c:1 ho, .n111~1-~1-
töltünk és ragyogó tiszta tukru le 1.1ssnl f~z,_e. ~lsz!ntele1ntJ~1k. H.i a :.~z-

.. . ' e'gett. k'iza' 1 o'lag első minősé- tiszta v1ze:-;. frltratu1not ket csepp fns-
n:i eiesc v ' 1··1 „ l't . 1 „ , 1 10 
gű, fehér sziírőpapÍTost használunk, o go. sa e ·1on1savva , ~ss.zeraz,z~~ 5'. , _ 
niel:y·nek csücskébe talcuniport rakunk .. kcm, alkohol a~solutustol a ke\ ( l ~k1H k 

Ha a szii upot neni tudnók azonnal n,en1. s~abad t~Jesen ;n~gzaya1 o.dn1a. :-· 
értékesíteni, a filtrálást mellőzhetjük s Szalzc_zlRay , k1muta,tasara a szn up -;)() 
a succust 3-4 napi utóerjesztés után kc1p.-et h1g1tot,t ~ensavval n1_e~sa' a
az üledékről le.húzva, Iézüstben fölfor- nyitva, egy~nlo te~fogat. '3;ethe1 es ae
raljuk s azon forrón 10-20 lite1 es cse- ther pet!·ole1 ele,gyev:l k1r~zzuk, az aP
réptartályokba öntj:ik, s a színig töl- t_l~f'l es reteg; elparolgasa utan .a n1a1a4-
tött edényeket azonnal bedugaszolva, 'anynak h1~ (1 +99)_ vc~.sklo:1dolda!t_ol 
hólyagpapírl'al lekötött nyakukat szu·- n~n1 szab_ad i.bolyas~11!t 0Jten1e .. - ]t_af
rok és cei·a japonica-ból készült olvasz- ranyjestek k,1n1utat~sa1a. 10 sz11 !lP. e:-' 
tott elegybe rnártjuk„ Az ily módon el- 30 v1z elegyeben 0.<> kal!u!n snlf1!1 icn
taTtott lé évek inúlva is szévszínű, za- n1ot ,oldl}nk, s ~ keni. h1g·~tott ke11sa' 
lnatos sziruppá főzhető. hozza:;i-das,a utan, a kPYP1:ekhen 10 cn1. 

A filtrált n1álnalevet fényes rézüst- h~sszu zs11'tala1~ g:'I apotfo~1al~~~ hel;..·e
ben szabadtűzöu főzzük sziruppá s n1ég- ~unk s ::: folyac~~k<)t 15 p~1 c1~ folf9T1'a.~
azon foiróan előre fölmelegített 20~30 J~k: a fona} !eobl1tve ~ itatospap~r ko
literes, kosárbafont ballonokba öntjük, z,ott nlt:gszar1tva, ma.1duem fehe1 le
úgyhogy azok közvetlenül a dugóig g~ eu„ (Pl1 Rung,) 
ielve legyenek. Ekkor steiil vattával 
befödjük, vagy esetleg megolvasztott 
ceresinnel vag)„ pal'affinnal bevonjuk. 
Két évre elegendő készletnél többet ne 
tartsunk raktáron, inert idővel a leg·· 
gondosabban készített szirup is n1eg
törik. 

A megzaval'osodott szirup kilónként 
egy teás kanálnyi tejjel keverve és 
filtrálva, avagy g·:'I orsabban úgy derít
hető, ha kétszeres inennyiségű vízzel 
l1ígítjuk, filtráljuk és eTedeti súlyára 
bepárologtatjuk. Az ismételt fölfőzés 
a szirup aromáját és színét tompítja s 
az ily szirupokat rendszeTint utánfes· 
tik 

A szir upgyártásnál visszan1a1 adó, 
kisajtolt maglepén~ eket málna vízzé, 
vagy málnaecetté lehet földolgozni, 

Hasonlókép készül a 

Sirupu.s aurantii f1'uctuun1., 
ber beridis, 

„ 
ceraso1 um, 
citri fructuuin, 
cydonlorum, 
fragoru1n, 
nioro1'un1, 
phytolaccae, 
poinorum acid., 
ribiu-1n, 

.Sirupus sarsaparillae compositus„ 
- Roob J)affecteur (Bodeau) antisy

philitic. -

200 fluidextract sar rnpmi//ae, 
15 fluidextract„ liquiritiaC', 
15 flui.de.xtract. sennaf'. 
19 kcn1„ alkoholban oldott: 
0„2 oleum sas~·afrar.:, 
0.2 oleum anisi és 
0.2 oleun1. gaultheriar-, 
750 sirupus simplex. 

Dos. 15 kcm, (Ph. U. St ) 
b) 100 sarsaparillae radix 20 '"ll<l·· 

jaci lignum, 15 sennae folia,' 5 sa
0
ssa

fras cortex, 10 anisi fructus-t 50 glyce
rin, 50 víz és 50 spiritus elegyével át
~edvesítve, 36 órai áztatás után ugyan
ily elegygyel 600-rn perkolálunk e ki
vonatot bepárologtatjuk 300-ra, 'hozz.á-
a<lun~ 50 glicerint, filtráljuk s to,-f1lib 
100 reszre hepárologtatjuk„ - E kivo
nat 10 részét 90 rész sirupus silnp1ex
szel keverjük, (Ph. Relv .. és Rom.) 

e) 100 sarsaparillae concis. radix 
60 boraginis flores, 60 1osaTu111 petala; 
60 senna~ folia és 60 anisi fructus-t, va
l.an1e,nn;y1t durva pol' alakjában 1200 
forro v1zzel 24 óráig áztatunk azután 
g-őzfü1dőn néhán) ó1áig hevít.{ük, ki-

-;;;; 
·~~ti 

:::~~ 
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-:Sa.itol.iuk és megszűrjük, ülepítés után 100 sziruppá főzzük (Ph„ Germ,. V. és 
a tü;ztáját besűrítjük 200 részre és 20 Ron1„ IV,.) . ,.. 
spiritus-szal elegyítve, filtráljuk.. Aj b) 440 g. sennae fo11a,- t~O kcm„ 20%
filti ált folJ adékot 150 mel depuratum , os alkohollal 440-re perkolalya, 3 _kcm. 
és 150 darabos cukorral 129 fs.-ú szi- •alkoholban oldott 0.2 ol corrandn, 540 
rnppá főzzük. (A Ph .. Gall nyomán.) cukor 1000 kcm.-re Dos 2-8 kcm. (Ph .. 

Hasonló kéHzítmények a Herbabny BTit.) . 
és Richte1·-féle SarsapariJJa szirupok„ e) 250 kcnl. flu1dext1. sennae, 5 kcn1. 

oleu111 coriandri s elegendő sirupus 

Sir upus scillae„ 
. sirnplex 1000 kcm..-re,. Dos. 4 kem. (Ph.. 1r St.) 

Sirupu~ sennae aro1naticus.:· 12 sen
nae folia, 50 jalapae Thizoma, 17„5 rhei 
rhizoma, 4 cinnamomi cortex, 4 cary
ophylli, 2 myristicae fructus, l.5 kcm„ 
ol. citri-t 48„5%-os hig szesszel kivo
nunk, s a nyert 500 kivonatban vízfür
dőn oldunk 750 cukrot 

Sirupus senegae„ 

~o ~( 11f'gae tad-ix-ot 
1;) ~pirifus-ban (90%) és 

1~'.) cíz elegyében 
g·) akt nli!Jan felke' {'l'\ e eg~ napig ál
laui hag;yunk. A kisajtolt és n1egszűrt 
foJ;.. adékban oldunk 

:2;)0 dru abos cukrot . 

Si1'upus sennae cornpositus.: 10 
fluid-extr„ sennae, 5 fluidextr„ f1angu
lae, 5 fluidextr. rhei, 7 sirupus simp
lex, 3 csepp o1 anisi és 5 spiritus 
(30%). 

Sir-upus simplex. 
- Sirupus saccha1L 

625 darabos cukrot. 
375 vízben föloldunk 

s az oldatot fölforraljuk s n1egszürjük 
lepá1 olt vízzel kimosott és megszárított 
redős sziirőpapiroson. Fs, 1.084---1.086 
(Ph. Rung. IIL) 

Rom Brit . \. kész szirup súlya 400 Jeg) en. Ki
:->ehh palackokban pasztőrizálva tartjuk $~zkor 
d <Ph. Rung, III.) Foi• 

Auslr 
160 
100 
130 

Ga!I 
160 
100 
132 

Ger'll 
150 
100 

1 

Helv 
160 
90 

133 

Hurig 
15 6'6 
100 
1·os5 

160 100 
90 150 

b) 10 senegae radix-nak 10 spiritus 
dilutus és 90 vízzel 24 órai áztatása 
11tú11 a )o;Ziiredék 10 Jészét 16 l'. cukorral 
szil uppú fé)zzük. (Ph _:\ust1„ VIII. és 
Gt'111i. III. l 

<) :ío st-·negae radixoi 4 szesz és 20 
,. íz i ll'g.\ éYt l átnedvesítve, 1 víz és 5 
sz1 s:;:szvl ndd.ig perkolálunk, n1íg a ki-1 
\ 011osz~·1 színtelenül kezd csepegni; a 
J)f't kolntu1not 5 an11nonia hozzáadása 
utún \ippúrologtatjuk 50-re s hozzá-, 

1331330 

Sirupus sinapis. 
- 8i1 upus iaphani. JYiustá1szi1 up„ 

Retekszirup, 

1 spiritus sinapis, 
99 fJirupus simplex, 

Sirupus tamar-indor um. 

a<lnnk 00 g;l~·cerint. 1 250 pulpa tamarindorum 
F. ki\Oll<.1t 10 r.ész( HO siiupus simp-lelegendő fo1ró vízzel készült fo1Tázatá-

1Px-szp] ad.Ht a s11'11pus sene-gaet (Ph„ nak · 
Hrh. é' Rom TV.) 1 400 szüredékét 

d) 200 kenJ. flnidt'XÍJ. SPllf'gae, 8001 450 cukorral és 
kr111 )o;il'UlHl)o; silnplPx. (1->Ji. l-. Rt.) 150 glycerin-nel 

.

1

· sziruppá főzzük (Ph, HelY. IIL) 
, b) 25 extractun1 tan1aTindorum, 75 
ishupus iubi idaei Sirupus seunat.'. 

l lJ sr 11110< fofifl-t. 
l /ru11i<11li /'r11Cf11s-L 
;) SJJirif /{.'> (!J0"1;) l;S 

' 

jj(I \ ÍZ%t'l ki\'Oilllllk. :i Hziii ( tlt•krt ht>fö-' 
tliit~ t•d~ll~ hPJl t'_ii]fiiz;r.iik I'~ ]p}i\itji.ik. 
Jlll.l Jd lllt1 úl.iuk t's n1ind1 11 

ilJ l t;SZl:;l 

().) < l(f.'01'1 U{ 

Sir upus ter·ebinthinae. 

lUO fCJ ebinthina veneta-t 
1000 .>;i1 upus simplex-szel 

zá1-t edényben 3 óráig digerálunk s az 
clpá1olgott vizet pótolva, ülepítés után 
tisztn.iát filtráljuk (Ph Gall és Helv.) 

10• 

•„„„ ........................ „„:~.·.· ... „„„ ..................... „„„_ --- -
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Sirupus thy1ni. 

150 C'.xtractum fluidu·m th.l)nti-t, 
850 sirupus simplex-szel 

eleg, ítiink (Ergzb IV.) 

Sir upus thyn1i compositus„ 

10 e.xt.ractum fluidu·m tllyrni, 
20 ·m('l depuratum és 
70 sirupus simplex-et 

elegyítünk (Ph, Austr. VIII EL) 
b) 150 extractun1 th~yn1i fluidu1n, 15 

11at1'iun1 bro1natun1, 100 glycerin, 35 
i-ipiritus, 700 sirupus sin1plex F~. J 225 
-1245 .. (Ergzb IV.) 

Sirupus valerianae„ 

3.5 e.tf1'actum 1l'alerianac-t, 
100 i1ízben oldunk é8 
180 cukor-ral 

'ízfürdőn sziruppá főzzük. (Pl1 Gall.) 
Sirupus sedativus iufant.urn, Csilla

pító szirup gye1n1ekeknek: 1 sirupus 
valerianae, 1 sirupus chan1on1i1lae„ 

b) 1000 sb upus siluplex„ 3 t:ssenti~ 
ilidist. 15 lholyakékPt 0Idu11k l~S kPYC-
1 ünk. 

Sírnvus violaru1n verus 
Si1 upus \ ioJae odo1 ntne f 101 111n 

4 l.'iolaC' flo8 1 cccn~-t, 
T fortó vízzel 

leönt' e 24 óráig 15-20°-on iil1i.ini ha 
gyunk, n1ajd kisajtolink. A fí111 nlt Io·· 
]Yadék 7 részét 
' 13 cukorral 

ónozott üstben 'ag~ po1 f'el lú !lPdéu~ -
heu 20 l ész szi1·uppá fözzük - I~z iho
]yaszínű szirup alkaliáktül JIH·g·züldiil 
(T•~1·g·zh. I"\T,) 

Sirupus zingiberis„ 
G;.ö11ihér szi111p. 

1 keni. tinct1ua zi11uiúc1i8 (l::!l JKt
kol.), 

19 kc111. sirupu~ sinlJJ{(.\. 
...:\_ Pli.. Brit t' kl·szíttnén;. t 1 1 t;,..;z 

Sirupus violaceus. tinctu1a zing·il>Pris (1:10) és~) 1ész sil'n-
Situpns viola.111111 a1t(>fH<.'fu:..;. pus siniplPx-szt-·l hel;.·t>ttesíihető. _.\_ za-

o) ,·at·os sz;ii up talennll11al és filtralással 
t) nutl vae petala-t, dl·rít ht>tő 
2 iridis rhizoma-t ú) 1 iész 1adix :zingiht>1i:-1-t 1 1ész 

10 ~·piritu.s-szal és i hoi·:..;:zt'szszel bt>nPd\"i sítiink s 9 1 t>sz \'ÍZ-
' _70, yíz-~el 0 _ _ : zp] 2 napig 15-20"-on úllcn1i liag·\ uiik 
2J 01:a1g l<J--:--20~ou áz!atnBk :-.: a.kisa.i-!és a filtl'ált folyndék H sÚ]\'Jt'~t':t~·1 Jj 
tolt eH. filtl'a]t folJ •dekhau 0.0:! fe11·u111 rPsz euko1Tal 20 1 l:-.z :-;ziJ·ur)p11 fiízziik 
~ulfur1cun1-ot oldY< po1·ceJlánc·-sészéhen 1 (I<~rgzb. I\T) 

.130 ('~fk~,1'J'(!.l 1 .-\. Ph. r St ;~~{, fluidPxt1;J(·lu111\i(')J 
szn·uppa fozznk. 1 készítteti 

Solutiones 
- Oldatok -
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nak, n1int aciclu1n benzoi-cu111, bo1acicun1, salicylicun1, kalium bitartaricum, 
sulfuri-cu1n stb .. 
• :N"en1 -szabad 1neleg-en oldanunk a meleg hatásá1a elbomló anyagokat, 
niint chlo1alu1n hydratum, morphinu1n, eseridin, hidrokarb-onátok (natriun1 
}iyd1·ocarllonicun1, szalici:lsavas sók stb.) 

· Illatos olajok és illóanyagoknál csak inérsé'kelt ineleg vizet használ-
junk az oldás·hoz. . _ , 
· Filtrálás. Szűrés .. ~z oldatokat, ha nem telJesen, ragyogóan átlátszok. 
nH~o·sziirjiik. _._\_ szű1és1e rendszerint szűrőpapírost. alkalmazunk. E?'t négy
szP~Pi'rn összehajtjuk, io;zé1.eit ívalakhan körülvfrgJ~ s .. az , összehaJtogatott 
bPls6 lapokat úgy· Yála8zt.1uk szét, hogy a pap1r:. za:i;t. t-0lcserala·~ot ~yerJen. 
I:": :.;zlírő1ni.pí1·0~1 iné1etein-él vaJ.an1ivel nagyobb toles-erbe he_lyezzuk, ugyh?g;3-· 
,_11111ak oldalfalához a- papí1 lap,iai egyenletesen odatapadJanak. Gyors1tJa 
a :.;zü1é:.;t a hol"clá:-; :-;zűrőt-ölcsér é~.;.; recézett szűrőpapíro8 .alkalmazása„ A pa
pí1 o:.;on való r;ziírést filtrálásna.ik ne-vezzük. 

--\lkah11azhatunk szűrésrp zsírtalan g;i.:apotot is. Ebből egy gombol;va
u:nt a tiiie!-'él" 1npg'szilkült résr.khe hPly-eziillk s eg·y kis i·észét a tölcsér száraba 
inznn he]Pn;.„on1kodjuk„ 

--\n1n1ó11i<Ít. ásványi tön1é11;\1Sa,-akat, kaliu11t hypern1auganieum, chrom
\ po-yiilf'íc•k st•li. Ps n papírt vagy gyapotot i11egtá1nadó egyéb anyagok olda-
111ft· Ü\ 1-g·g·> apo1on sz~l1·jük, an1el~et el_őhb a szűr~nd~ fol~a~ékkal, kimqsunk .. 

.-\ "7-ii1·é:.; J!lf'11etel n1egg~'Ol':•athatJuk, ha. a. tö:lcse1 szaraval tagas es hu-
1 ok:.;zl'l'iilcg· hn j]ítoti, ho8szabb üvegcsövet kötünk össze: az ebben ös-szegyűlő 
fol:i, ndékos;do1J RÚlyá,-a} szív-át'it gyakorol a tölcséI taTtalmára. 

\lég g~·-or~abh a szűrés· filtrálópálcákra helyezett szűrőpapíroson, me
J, e11 nz útszíYódást szívókészülék1kel (aspirato1) fokozhatjuk. A szűrés egyéb 
1Í1ód.inil az Olea, Sirupi és r_l_'iucturae fejezetekben is.mertetjük . 

Oldhatatlan anyag·ok eloszlatása. "A_ yizes nlixturákba rendelt, víz-ben 
oldliut;.ltlan anyagoknál i;;zjntén arra kell töre·kedniink, hogy az oldhatatlan 
n11Yng·ot ininél fiuo1nabban oszlassuk el a folyadékban 

· Ci.:i- antás tiukturcíkat, Liquor an1rno11iae- anir.~ai:ust stb. a kész gyóg~'szer-
h( z; t_sl'll!H'llkénl 16zog-atás közben kell hozzáa,clni, v.agy ha szirup iR van a 
kt \'t 1Pkht>z ll'JHh-l\t', ~1 i-;zitnppa1 krll ör;szPrázni.. }~gyéb oldhatatlan anya~o
kn1 (old !Hit n t la 11 sók kiY011a tok, 1ú)Y ényi porok) finon1a11 eldörzs.ölve adJuk 
n ]-.;( \'t l't'kliPz (:i-111111ni ar11hit·un1ot· Yng·y 1nás szuszpen<lá1ó segítösze1t (szirup, 
111i.U.ata111l1a :-.ih.) csak akko1 vei.;ziink igén:yhe, ha. az elő van írva. , 

Folya<lékok sterilizálása .. A folyadékok, oldatok tartósa•bhá tétel\"~· 
!Jo1ulNsánnk 111eggátolására, a bennük levő inikroorganiz.musok elpuszt1ta; 
sú1rt bizon'.\ os hőfokra. va]ó fölhevítést: ste1ilizálást alkalmazunk. Ara1nlo 
g.öz rg;y nég':-,„rd-, Yagy egy félóráig· ,ta1:tó hat~sa flZ .~sszes bak!é~·~u~ok_at 
111egöli; ha a heYítést többször egy111auta11 111eg1s111etel.1uk, azok spora1 IS biz-
1 ns<nl Pl pu :-;ztuinak. 

P n sz tői i z á lást: több órán át 6íl0 --1a -való nlelegífést, 1()0.0-nál rnár 
p]\Jouilö <lllYrtg·okat ta1 taln1azó o.1datoknál \'agy folyadékoknál alkalmazunk. 
_.\ 1ia~ztőri7;álandó készít1nénYeket 2üi()0-on kiihevített szűrőppíros·on átszűTjük, 
s 1'01'1 ó Yízzrl egy ó1án át kifőzött Ü\'egekhe öntjük . . l\.z üvegcsék elzárására 
lrg'alkrtln1asabb a steril gyapot, an1ely fölé esetleg kaue~uksapká~ húz~.a,tun,k 
a palack nyakára .. Kifőzött kaucsuk- Vílg'Y parafadugoval valo elz8:~·asnaJ 
ez('kPt- kiheYített csipesszel ·vessz·ük ki a fo11ó vízből, s akkor helyezzuk rea 
a fol> ndékkal telt üvegre, a1niko1 annak hőfoka még .a le·gmagasabh. Kihű
l~sko1· a dngók az üveg nva.kába tolulnak„ A _pa1afa·dugókat, az üveg nyaká-· 
\"al eg·yütt, olYaszott para'ffinnal vonju'k be. Üvegdugós és csepegtető üvege; 
kPt u dug(n a1l eg:,1;iitt sterilizálunk oly n1ódon, hogy az üveg nyalka és a dugo 
közt'i fphér kötőzsinó1· darabkát he'lyezünk s ezt a sterilizálás után eltávo
lít.ink. 

T' ll da 11isa1 i o. A készletben tartandó, főleg az alkaloida-oldatok 
~tr1 iliz~lci:-:;ára a tindnllizálást alkalmazhatjuk, n1ely· a pasztőrizálásna'k há
ro111-öt, rgv:111á1sután következő napon való rnegisn1étlése„ 

11\:iseb:·b inennyiségű gyógyszer sterilizálására célszerűen a.lkaln1azható 
az infusu1noknál e1nlíiett ,gőzforrázó is A laiboratóriun1i kés.zítn1ények steri-
1izáiásá1a a gyógyszerkönyvben előírt sterilizáló kéGzüléket használjuk. A 
készii1ékbe a ster.ilizálandó üvegeket a gőzfeileszt:és inegin<lítása előtt helyez
zilk bele, 8 c~ak a:kkor vesszük ki, .ha. n1ár k·issé leh·ültek„ A hevítéstől ne,m 
honiló oldatok1·a nézve a Ph. Belg. és· Helv. autók~ávban egy negyed6ra11 
115°-1a Yaló hevítést rendel. Kisebb rn-ennyi.ségű gyógyszereknek áramló 
:_g'Ő:i'.ze1 ,--aló steri1izálásáná1 a sterizálandó gyógy;.;zerrel telt palackokat a 
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gőzfej~esztő készülék szita feneké1c hel:yezzük, s aztán a készülék eb:ii1 c'isa 
után egy óráig hagyjuk a inegszakítás nélkül fejlesztett gőzben állani Túi-· 
hevített gőzzel való 8ÍeTilizálásra u n <ligesto1-autokláYot aYagy Pap·in-féle 
fazekat alkaln1azunk ' ' 

A száraz hővel és túlhe-.-íte1t gőzzel ,„aló ste1 ilizálást a kötszr1p·k11él .. a 
filtrá1ással egybek-ötött sterilizálást a ;;;teril injekciók cín1ú feie-zethrn isuu•r· 
telj ük. 

;Steril lez~rás ... Ste1i~ gyógy,„ze1ek kiszolgáltatá:-;a. A. ste1il gyógs~ze1e
ket ug:y szolgal~~t~uk k1, hogy azok .használatbav-ételükig változa1lanok 
n1aradJana1k s toresn1entesen cson1ago]Juk _:\ la.bo1atóriu111ban Yaló e'ltar
tás~kh?z. elegendő ~ s,te1iJ gyapot,tal való bedugaszolás. Ez azonban csak 
addig OVJa, Illeg a kesz1t-n1enyt, Rllllg a g:rapot át 11e111 uedVPfH'dik, lllPlY eset-· 
be~1 a bakte~·~umok i~.e~ k·~lln}',en ,kereszt,ülnőnek a <lugaszon éi-; behatolÍ1ak az 
edeny belseJebe„ A kozonseg l'eszere Yalo kü.;zo1gáltatásnál biztosabb ::1;>; ijypg·
fio}á!kba való be.f_orrasztás Ez sü1·gős. szükség esetén Rajnos nP1n alkahn<1zhatú 
~ igy- csak a keszlethen tartott inJekciós folyadékokra szorítkozik. F'ig::yc
le1nbe jöhetnek azután .iól záró üvegdugóval ellátott iivégek. J!Jzeknek hatii"i 
11ya az, hogy n1inél jobban záródnak, annál könn,··ebbPn n1rgesik„ hog·,„ a 
sterilizálás folyamán az üvegnek kite1jedése után ~k-Ov·etkező összehnzócfüsa 
s az edén.:yhen a levegő beálló n1e-gritkulása folytán a dugó ann~--ira b('lr
szorul az uveg nyakába, hogy ki se1n húzható. 

„_ ;.._.\ gJ:'.'_Óg:yszerészi gyakor:latiban a]kahna.zha1ó lPzá1 ási n1ódok n kö' et
~ezoik: az .uveget ste!.il .. ~yapottal bedugaszoljnk, forró vízben F.te.rilizúlt J1Pr
~aI?-enpap1~ossal, 1\kot1nk .. A.. pergan1eupapiros hel;\e-tt i-0%-os szeszhf'n úzta·· 
tott gu:m1n1sarpkat 1s al~alniazhatuuk, 111P'l~"Pt az ilYeg uyaká1a szoro:.;au l'f'Ú·-
huzunk„ .Bedu·gaszol11a!Juk toYáhhá az üYe.ge1 kancsnkdngó' al i:o; _\ kau-
csukdugot azonban eiozetesen 1%-o:-; szádaoldathan való fiízéssPl s Jiío· hor
szeszben való áztatással s1e1ilizál.ink. >\lkal1nazhalók ,-ég·iil stP1iliz-~l1 p-.: 
parafinnwl bevont pa1afadugók. J;~zeknél alátétnek ho1Hz<•sz\Jen n1osot1 011 
le.mezt (stannum foliaium, staniol) alkahnazu11k s a dugót stP1il Jll 1 g·a111cu· 
papirossal gondosan lekötjrii1k · 

:1Iinde1ne lezárási n1ó<loknak az a hát1ánsuk, hogy 111iJieI,-t- az edéuYt 
egyszer kinyitottuk, tartalmának steril vo:lta n1ihan1ar k:é1désessé \álik an-iii 
különösen a több1Szörös ada,gokban iendelt, befec'Skendezésre szánt o];latok~ 
nál kell )k~~J~mbevennfürk. Ez i.;tóhbi esetben következőkép érhetiink cl 
!:1e~f.~lelo J~zarast: a .. b~fe-cskendeze,sre rendelt folyadékot szélesszájú Ü\ f•gbe 
ontJ.u~.,a~ uv-eget le•kotJiik gyapottepéssel (linte-un1 ca1ptu1n) s szahá1)·-szerint 
tiler,il1zalJuk. Az Ü\-"eget a ,sterilizáló készü1lék•ből kivéve, a tépésre ón1Plllf'z1· 
bor1tunk, er1c igen vékony kaucsuklapot és ez utóbbit lekötjük, ~.l\..z únlPn1ezt-. 
ka.ucs!1.k]e1nezt és kötöz1.s'inó1 t előzetesen borszeszben ta1 t;juk. E hPkdtési 
1no<lna] lehetséges az üvegből steril Pi avaz-fecskendőve'l folvadékoi fflszíYni 
anél.k~il, ,hogy a :palackot kin) i1núnk, avag·~- tartalniái h1ficiálnánk: ft tíí kl
huzasanal u.gya~11s a ka1~Cf-iul\. r;ugaln1assága folJ-tán a :~zurás hel:i;·e- bf'zú1 ul 
_.\_ per~a1.aenpap1rral vailo lekotessel a kaucsnklapot külső jnfpkciótól ].-.; JlHH" 
óv~.at.1~1k és úja1bh ha~ználatnál az injekció;;; tű b0szu1·ása f']őtt a kn11(·~1~.,: :-.;_ ..• ,. 
feluletet borszeszbe martott .gyapottal Jetisztog·atjuk. 

, b_.\. gyapotot, szűrő11apírost, JJ<'l'ga1nenpapí11 szÚl'ÍtószPk- .-; •••. · •...••.... ·•· •.. ·• •. !·· i~ny e!-1 12~r--1~,0i0-ra egy órán át való hevítéssel sier'ilizáljuk. A szlÍ1őpa11írt 
ce.l~.zer~1 n11ndJait a pontosan inegfelelő szűrőtölcsérre helyezve sterilizálni: 
a t~~csei: be helyez~t~ ~ :;innak faláJ1oz teljesen hozzásimuló szü1 őpapirost hé11~ 
;;eruvegekben ste11l1zalJuk, a1nelyeket gyapottal és peTemfiikön tul nYúió fé111-
vagy üveglappal zárunk el. · ,_>1· 

K a u e s u k t á 1 g Y a k a t (dugók, t.öm]ő,k sapkák pipetták) , ízlH'll ·.· .. ·•· .•. ·•• ••. ·.·., .. ·:· •.. · .• •·• •• • •• • •. , \:ag:y szódaol<latban félórai főzéssel sterilizálunk, ez utóbbi esetben a tárg·ya-
kat steril vízzel jól leöblítjülk. ' 

. Szarut ár gy a bit (mé.!őcsés~~k, kanalak, spatulák .sth.) a Ph. Heh 
~ze11nt k<:?zve,tl.en haszi;talat elott steril gyapottal és borszesszel s az:it:-ín 
ethe1:~el t1szt1tJuk„ E Jargyak helyett legjobb a méréio;t steril óraü\ eg·pJI , é- ·1· 
g-e.~nunk 8 szaru. ~a~1a} ~elye~.t ,fén1- (nikel) lapát1kát használnunk, an1Pl~··el -:;;, 
elozetesen nen1 v1li:!g1to lan1g fole tartunk. >'J 

, Dug-.ó~ steri1lizálás~_. ~ü'.lönös go~dot igényel a dugók sterilizálása. E ....... -~ .•..• ·~·.·.•." •. t.: .•.• 1

1 

.................. . ce11a a_,hrbatlai:, u. n„ tukort1szta -dugokat nehezékül F.Zolgáló üv.eggo]YóYal . 
a;ra117:y nveigdp,goval st~ril gaz~ba bu1;koljuk és egy órán át 2·% szódaoltlatba1~ 
f<:?z~u~: ... ~zutan a dugoikat leparolt v1zben egy-egy félórán cít vagy két íz,ben ------- -~"3! _______ _ 
k1fo~zuk s, a burkolatokkal együtt. forró !ev~gőn szárítjuk. Azután a inég N~.~.·.·.1· 
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baktériun1ok behatolását és keresztülnövését meggátoljuk. ~"1.. dugók sterili
zálására ,a formalinn~l való k~~e~és- i~, ajá,nl~~.tó„ Az >előzetesen n~yság sze
i·int osztalyozott dugokat ster1l1zalt, JOl zaro uvegedenyek•ben tartJuk el. 

Bár a követelmények szigorúbb mérlegelésével ez me.gengedhetetlen„ 
nagyobb tömeges fogyasztásnál recept.urai munkálatokhoz oldatokiban igen 
.„ya1kra.n' ren·delt anyagokat, oldékonyságuknak megfelelő töménységben, 
~italánosan szokás készletben tartani. Az oldatban J:>omlást. szenyedő a~1a
O'okat - Apon1orphin, Atropin, Ch,loralhydrat, Cocain, Kal1um JOdat.z N;:it
~iu1n jodatum, Kalium tartari-cun1, Natrium bicarbonicun1, Physost1gm.1n„ 
Pi1ocarpin Pl'otargol, Tannin stb„ -· csa!k igen r-Ovid idő alatt elfogyó meny
rviségben 'tartsuk készletben„ J\!Iinden oldat készítéséhez frissen kifőzött lepá
r~Ölt vizet alkaln1a~zunk, }tíeleg viz.et ~sak .. h~degben neh.ezen ~ldó~ó a!:1yag?k 
oldásához használJunk„ A vizet m1nd1g kulon, egymagaban fozzuk fol, hut
·iik le 3ű-----4H fok1a, azután adjuk hozzá az i1lető sót s iivegpálcikával k.ever
~-e~:sük n1indaddig, iníg teljesen föl nem oltl?dik: Az oldat?( néhány órái&" 
úllani hagyjuk, s azután egyenesen az, el~arto ~?en:rbe filtralJuk„ Az ~ltarto 
í'déin-~t n1inden egyes alkalommal forro v1zzel JOl k11mossuk„ _A_z eltartasra a 
]egalkaln1asabbak a fehér v;,agy söt~tsárga üve.gd~~ós ftyegek; ~z ~!ób·?i~knál 
figyeljünk a1Ta, hogy lehetoleg a v1znek ellenallo uveganyagbol (Jena1 uveg) 
lrgYenek 

· Az eltartási he,]y hőmé1séklete legjobb, ha 12-16 fok 
Zava10:-;sá. ll:\'·álkás-sá vált oldatokat, vagy olyanokat, a111elyek vegy

h·itiisukat n1egváltoztatták, azonnal friss oldattal kell hel~:·ette>Síteni. 
' .\ rnég figye1e1nbe veendő egyéb tudniva}ókat, a f~.iezet élén t'1~áljuk. A 

leuiPhh elő~orolt használatosabb oldatok aranysza111a1 azt n1utat3ak, hogy 
ldn1y réKz oldat felel n1cg· „eg:; rész szilárd c;tn:ra~nak. :..\_z oldatok ~észít~sénél 
tehát az oldósz(-'1' nH·1n1yisege = a 11agyobb1k ara11yH:zan1 egg·yel k18ehb1tve 

fr id11n1 úoricun1 30=1. 2900 Yízet Calciuni h,ypochlotosum 20=1. A 
.w<r„ 111PIP1dtiink s 100 aci<lum bmaci· filtrált oldat sötét és híívös helyen jól 
(•uutoi Ü\ egTúddal való kevergetés köz- Pltartható. 
lien oldunk beune s kihűlés után kiegé- Chin.inu1n .sulfui icurn 20=1. 1 chini
:-:zítiük 3000-re. Fo1·1ó vízg-őzökkel a bór- 11u111 sulfu1icun1, 18 'íz, 1 acidum sul-
sav 1113-r 6011-011 elillan. furicun1„ rrartóssága alkohol hozzáadá-

_.4cidurn e hrornicun1 2=1. Ba1na ~ával fokozható. 
üyeg-lie11 taTtjuk el C1hloralhydrat .. Oldatban nem tart-

"_--1.C'idurn fannil'un1 ;J=l. 20 aci<ln1H ható f~l. 1ne1t sósav kiválása mellett 
1<1llllicnn1ot 70° for1 ú ,·ízben oldunk s bomlik. 
kihiilés utú11 10 sl)ilitus \'iui conceutra- Cocainuni hyd1ochl.01icurn. Oldatai 

esnek. 
Filtrál-

1 u .... 1 adunk hozzá, kieg·észítjük 100-ra és inár 24 Ól'a n1úlva kifogás alá 
!iltrúl.iuk. I·~z oldat álláH közben n1eg- Cupru1n aluminaturn 10=1. 
h;_1r1111l, dt' hónapokig változatlan n1a- iuk„ rrartós, 
1 ad Sze:-;z u{,lkiil g~·1nsan honllik, C:upruni sulfu1 icuni 10=1. Jól eláll. 

..4< id1n11 furto1 icun1 10=1. 10 acidnn1 Extracta na1cotica, Narkotikus ki-
!<11 tiu·i(•111H. BO 'íz, 0.01 acidn111 salicy- '011atok oldásához glicerin és spiritusz 
licun1 pgye111ő súlyrészeinek elegyét használ-

.1111 nu 11 < r udu n1 10= 1 T~~léggé ta1 - juk oidószcrül s oly arányban készít-
i os. sük az oldatokat, hogy azok egy csepp-

_ -/.1J1 n1011. ú1011u1tun1 5=1 Sötét Ü'Pg- je uorn1ál éHepegtetővel 0„01 kivonatnak 
\tp11 feleljen 1neg. 

_4J11n1ou. cliloratun1 fi=1. Bléggé Exirartu-m chinae fuRcae frioidc pa-· 
11ntós. 1atuni 20=1„ 10 ext1aetu111, 10 glicerin„ 

.l1nrnoniunt iodatunt 5=1. Jól zá1t, 10 spi1itusz, 170 Yíz, 
liarna üvegben tartjuk. Néháll}' esepp F('rrum natJiuni JJ.IJiOphosphoricum 
a111u1011iáYal ta1 tósaLbá 1-1•hetjiik. 20=1. Az oldat készítéHéhez a Ja111ella-

. 4>1tip11rln ;l=l Igen .iól eláll. tun1 készítn1énJ. t haszuiil.iuk. Az oldatot 

. l 1Hn1101pli;111un l1yd1 0( hlo1icu1n. 100 hosszabb ülPpítés után filtráljuk„ Sötéi~ 
l l apo1norphinun1 h:ydrochlo1'icu1n, teletöltött ÜY('geklH.1n ta1tsuk el. 

!J,~ ltidlg· víz, 1 aciclnn1 h)„drochlol'icu111 Hydrru (J.!Jl'Unl bichlofatum cor1. 100 
ll1,lutuu1. }<~g·:-. c:st·IJP aetherl'('l tartósaL- :::::1.. 1 h.\·d1·„ bichloJ. co1rosivumból 99 
\ia 1t hPfÓ. 8~1' hozzáadáHH nélkül HZ llleJPg ,-ÍzZI J készítjük fi barna Üvegben 
lhtg· alkaliúitúl az oldal 1111•gba11nil 'tn11.i11k l'L 
Bn1lla iiyeg!H'll tartjuk el.. 1 ./\„aliunl bron1aturn 5=1 Az oldat jól 

~Íf1opi11. -,;u//111icu111 :J0=.1 Bo11ill;-'1la!L 
kon.\ 1 A'o/i1n1t <l1loricuni 20=1. Oldatát fo1ro dugokat megolvasztott paraffinba inartJuk, hogy azzal i1npreguálYa. a 

........... „„„„„„„„„„„„„.~.···• ... „„„„„„„„„„„„„ ..... 



152 

ugJauoly inódon állítjuk elő. inint az Bondéko1r\ 1'ar1ósabhá tehető 0.1% aci
acidun1 boricu111é:t.. : dnn1 sali e~ licu1nn1a] vag:-. eg~ púr kis 

K"aliu.ni hypernianganicuni 20=1 .:\.z; :t1J~ n1ol-kristáll:.Tal 
oldat sötét helyen iól eltartható Zincuni sulfo<a1boli<un1 10=1 Ta1-

Kaliurn iodatun1 5=1 Sötét he]) en. tó~. 
kell ta1tani.. 1 Zin<uni sulf1.n ic1on 10=1. Jól ('láll 

Kalium nitJ"icu111 5=1. [ A Soluf!o natrii <hlorati 11hu~iolor1i-
1lfagnesiunt be11zolcuni 20=1. :cat D ~1at11un1 ,ch~?1atu111 chennce_ P\l-
Jfagnesiu1n ~ulfuricuni 10=1„ 1111111 es 991 v1zbol, (Ph„ HelY l\ .. t'S 
il.f orphininn h,ydrochlo1 icunl- 50=1 Ro1n, ,I\~.)- .. n1i!1dig·· _ p.~sr-1~álaikor f 1 is-

F · · l 1 · •t · ··k T ( · bb · t scn keszi!Juk cs ste11hzal1nk. 01;? o ~ n~~e .. r.es.z1 J~1 : ,; a1 °~~ .. a e-1 b) 8 nat1·~u1n cl,iloratun1, , 0.13. n~i-h~to _10% sp~11tusz_ es ~O~ g~.3ce111111P;l. 11iun1 ca1hon1cu1n es H91.85 \'JZ. FJ\tral
~1cs111y. 1el1ese_11 teleto]tott, U\egdugos ;juk és gőzfazékhan stcrilizáljuk. _--\z 
nYeg·ekben tart1nk el lolda1 tiszta lf·gYrn s csak c~irnn1P1ltt -

-~-\_ n101phjn aqna an1)·g'dala1un1os :sen szabad ki:-:Zolg·últatni. (Ph. (~c1n1„ 
oldatából a IPYegő befolyására oxydi-: y-) 
iuorphinból álló csapadék Yálhat ki. i Az t>1nbf1 i és állati :-;ze1 ''<'Z( t hizo-

}1/at1 iurn brnzoi(an110=1.10 i1at1lu111 :11:--os fol:.adékkal \ttll átitatYa„ a111Pl~
bcnzojcun1, !JO \'Í?., 0.2 aeidu111 Jipnzoj- ugya1u1zon ano1g·anikus a11:.·~1goka11al'-
eun1 tnln1azza, nlint a Yérsa\'o„ \T{•ilie Ít'('S-

, kt>11d(•7,.és1r> esak nlya!l \i7.ls l'ol~Hdé-
_'!\„atr~u1n borocicutn :20=1 kot hasz11álhatu11k. 111rl\'11Pk ti-i:ué11,·-
~\'af1 ~u·m. bron1at11n1. 5=_1 ségP osn1otikus c'g';\ t'JL"úl~:bnu all <l ,.l;l _ 
.Vnt11.11111 chlo1at1un 5=1 sa\ ÓYal és a s.<·it11Pd' Pkkt:l: I•: et·lra h•µ:-
~-Vatrluin l1.1;d1o(a1ho11hu111 20=1„ Hi- Plőször J{()//ikr-1 ajúnlott 0.3-17~ ko11y-

<leg- \ízzel készítiiik. lassú keYtrgt té1'-· · liasúohlntot 0 Nass~', Ű\'l'l ton, LockP 
!:it'I. llH'lt az old~d lázúsáuUI js szé11sa\ és Ri11ge1 stb. yjzsµ;ú/atai azoHban ki
\'állk ki .. \ só 70"-on ndu_· elho1nlik s fö 11n1taiták, bog) az lly fizjologikus ol
zésnél a szénsa\ h.:l(' <>lillan datnuk lúgos \E'g'~halá~únak kPll h 1 n-

~\'atiiuni .~alir.1iliruni 5=:1. !íJO kifoi- ni és Ca 111t>g l( lonokat 1al'taln1az1iia. 
Jalt s Piff1-l'a !iütött \ÍzlH>JJ t>loszla1nnk l\la a g:.ako1·Jutha11 töbln1yil'(' J,o('/,c 
100 acidn1t1 salie:.·Iicninot s hozzáadunk UJ--10 Na Cl, 0.2! Cn CL, 0 !2 J( C~l. 0. 1--
(i{) un11i11111 carhonicnn1ot s liosszabb úl- 0.3 Na I-l C'O::; 1000 ,·ízJ \Hg'~ Jti11u11 
]LJ~ 11tú11 g::. apotou fihiál.ínk (8 Na Cl, 0.1 ( 1

a ('!~. 0.073 1( CL tJ 1 ::\a 
H C(}i; 1000 \'ÍZ) oldnl<lit liasznúi iúk 

'}\'atriu1n fliio~11/f111·frun1 k('ni)csök- ki~;plJb Jll('llll\, isé!.dH'll bór alú liC'sk(!l·· höz: :2=1 ~ 
1' 1 d( zésrt. nng':. obh 111< 1n1:.·iségr>khP11 lllÍi-; 0(({/ }JÚ/UJI/ >iUfi< IJfi(lf/11 10=1. ,JÓ] 

ehill. A. sósa\'ns s/J o-!(Iata honilékon\., tétl'k niú11 a \éJJJl(J/11,IJi.'H'íJ J1ii\<'lést.i·1<' 
l > . J :-;z( ptikns JlH ,i..rlJ1•1Pgl dés('knél n JJ<111g·ú l(.~OIClll o~--=l. _\ ](\'('g·(ÍJJ llHg'S(n·· \él'k(•lillg'(;,..; fokoz{u-;Ürn. S a \él'ht'll k,-gnJ. 

1·i11g'6 n:61·< p·;:n:. a.u:ok11i:k ;; ,.l sék111 1lt 
/')'fi1Jiun1 /,afio-ta1 líu i(·111J1 100::::.~1. 1iJrté11ó ki\ ála:~z1ú:-;il1 u 

(',-;( pµe/, súl11a . . --\z !>ldptokut g> uk1 a n ('s( ppP11ké11t is 1<11tl< lik s t zé1 t fon
tos 11z. Pg> ps ~)ldatoknal es, fol~·adékoknál a tst ppt>k sul,\ üt isnH 1·uü11k .. :-\.. c:-:pp
pek su};ra in11Hlen f?l~ade)ni~d .. '..t csr'JJJJe11tiJ fcliitet llOfl.IJSágdtrJl i~ lii<J<J, „--\ 
c~eppsnl;rok ne!1izetkoz1 111e1_1.1:'ket_d 3 1111n. rs< pJJPJl1Őft>liiletű (nor1náll'st,ÚÚl'ntől 
p1pett.a \ a11 elfo.wa~~,-a, .\. _ k1oinle8 g\·orsas{q.,:·a Ps a hőniéi·sékl<-t a g'\ akorlat
ban fJgJ_eln1~n k1\'nl Iu:gJhntok, t:sak,11(' 1ul:~ng·o8 J.!.'rorsan csep1·g1t>s~iink„ I-\:1-
VC'rt fo/.1Jadekok es.rv:r;suly~t ~z nlkat1·p,,;1,lk (·'~< ppsul~ai kiizütt ú\I. dt aznkhol 
Bcn1 11111Hlenko1 szan11ihato kJ. 

A cseppek súlJát, 3 nég~ zt-i IllJtJ no1111id ( s1 P1H'll1<Í t< Jiilí·1i 1 szainít' a. 
Hz itt közölt Eschbaun1-féle táblázat 111nlnt.i<l 

l\iegjegJ zendő, hogy e táblázatban 11t'•l1ú n' g·a !tín usi k1i . ..;zít lllfn \ CSl'Vp-
i:;tll~· a cr-;ak a Phar1n. Gern1, sze1·int késiü.11 Jll'(Jl<11atun111uk f(ll'I 111'1:0·· 111a:-: 
gJ ~gJ szel'k?uyvek több készítrnéllJ nél l}I::is aran:. h1_111 íi j;1k 1 hí az ofclosZ!'J'L 
nn11nek nztan n1ás cseppsúl~ az ered111en:.:e. 
, ,Alka,!oitlata1tahnú ext1actun1-oldaíoknál (lásd: Ki,oucitn!dn1ok /K ohhdl 
e~ 1n_as e1:0~ hatású készítrnényeknél, az edénsiikhől ]( cst~pp( 11ií t•s1·p1u k ,11 !ag
sulyat n1eressel n1PgállapítYa, a cseppstll;i.-t az edén~f'll följlg·:.·lzziik 

A kés1.ítmény neve 

Aceton - - - - -
Acetum - - -- -
Acetum aromaticun1 -
Acetum sci!lae 
Acetum colchici - -
Acetum digitalis --- -
Acidum acelicum 
A.cidum aceticum dilu!um -
Acidum carbolic liquefactum 
.Acidum formicicum - -
Acidum hydrobromicum 
Acidum h~drochloricum 
Acidum hydrochlor dilut 
Acidum laclicum 
.A.cidum nitricur11 - - - - -
.~\cidun1 nitricurn fumans -
_Acidum phosphoricum - -
1.\cidum sulfuricum - - -
Acidum sulfuricum r:lilutum 
Acidum \ a!t rianic um 
1\eth~r - - ·-- -
_Aether ttc.eticus 
,4.ether bromA!us 
~\!kohol absolu!us 
Alkohol aethylicuc.; 
Alkohol amylicu~ 
Alkohol methylicus 
Amylenum hydratum 
i\mylíum nilrosuin - - -
Anilin - - - - - - -
i\qua amyg·d. a mar Pit H Ili 
A.qua amygdal amar dd -
Aqua broma!a 
Aqua calcariae - - - -
<\qua carbolisatn (2 p e ) -
\qua ch!orata 

Aqua c1nnamom1 
Aqua dt:s!il!fllfl (0 0-'H-!5) 
Aqué:l foenic u!i -- - -
Aqua menthae piperitae 
Ba!samun1 copai\ae 
Balsamum peru\ ianun1 -
Benzinum petrolei 
Benzolum - - - - ·
Bromoformium 
Bromum ·- - - -
Carboneum sulfura!um 
Chloroformium 
E\ixir amarum 
Elixir auranlii compositum -
Elixír e succo liquiritiae -
Extract cascarae sagrad fluid 
Extred cast:- neae fluidum -
Extract coffeae fluidum 
Extract conduranao fluidum 
Extract frangulae Í!uidum -
Ext~acl gossypii fluidum 
Extract grindeliae fluidum -
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Cseppek súlytáblázata 
- Eschba11n1 szerint. --

1
1 gr. ~- i {csepp 11 
csepp 1 =~ gr. 

60 
24 
36 
32 
31 
31 
53 
33 
36 
25 
21 
20 
20 
31 
21 
30 
19 
26 
19 
57 
3,1 
35 
6.1 
6.S 
65 
59 
57 
63 
67 
34 
33 
21 
24 
20 
26 
20 
29 
20 
21 
24 
38 
32 
71 
50 
37 
38 
48 
53 
42 
34 
36 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

0 017 
0042 
0028 
0 031 
0 032 
0 032 
0 019 
0030 
0028 
0040 
0 048 
0 049 
0050 
0 030 
0 049 
0 033 
0 052 
0038 
0 053 
0 017 
0012 
0 029 
0 016 
0íl15 
0 015 
0 017 
0 017 
0016 
OO!ó 
0 030 
0 026 
0 0471 
0 041 
0 051 
0 OJ8 
0 051 
0 034 
0 050 
0 018 
0 0~1 
0 026 
0032 
0014 
0 020 
0 027 
0 026 
0021 
0019 
0024 
0 029 
0028 
0 025 
0025 
0025 
0025 
0 025 
0025 
0 025 

A készítmény neve 

Extract hamamelis fluidum 
Extract hydrastidis fluidum 
Extr maydis sligmatum fluid 
Extract. piscidiae fluidum -
Extract. secalis cornuli fluid 
Extract bellad sol. Ph. G IV. 
Exlr colocyn!h sol Ph G IV 
Extr. hyoscyam sol Ph. G IV 
Extractum opii so\. Ph. G IV. 
Extr secal. corn. sol Ph. G I V 
Exlract. strychni sol Ph G IV 
F ehling-féle oldat 
Formaldehydum solutum 
Glycerinum 
Jodeosinum solutum 
Jódcinkkeményilőoldat 
Kreoso!um 
Liquor alun1inii acetici 8°.'o
liquor ammoníi acetici -
Liquor ammonii anisalus -
L iquor ammonii causlici 
liquor cresoli saponalus -
Liquor ferri albuminati - -
Liquor ferri jodati - - -
Liquor ferri oxychlorati - -
Liquor ferri sesquichlora!i -
Liquor kalii caustici - - -
Liquor kalii acetici - - -
Liquor kalii arsenic. Ph H. Ili 
L iquor kalii carbonici - ·
L iquor natrii caustici 
Liquor p]umbi subacelici -
Menfh\lalkohol - - - -
Millon:.féle kémszer - - -
Mixtura sulfurica acid·:t 
Mucilago gummi arabici -
Nitrobenzolum - - -- ~ 
O!eum amygdalarum dulc 
Oleum anisi - - -
Oieum calami 
O!eum camphoratum 
Oleum cantharidatum 
Oleum carvi - - -
Oleum caryophyllorum 
Oleum cinnamomi 
Oleum citri - - -
Oleum crolonis - -
Oleum foeniculi - - - -
Oleum jecoris Aselli 
Oleum juniperi baccarum -
Oleum juniperi ligni -„ - -
Oleum lavandu!ae - - -
Oleum lini ·- - - - -
Oleum macidis - - - -
Oleum menthae piperitae -
O!eum olivarum - - - -· 
Oleum papa.veris - - -
Oleum ricini - - - - -

l lgr.-llcsepp 
csepp = gr. 

31 1 

53 
40 
40 
34 
35 
38 
37 
29 
32 
32 
18 
32 
26 
61 
20 
38 
21 

0021 
0019 
0025 
0025 
0030 
0029 
0026 
0027 
0031 
0031 
0031 
0054 
0 031 
0039 
0017 
0050 
0026 
0048 
0 044 
0019 
0044 
0022 
0031 

23 
54 
23 
45 
32 
19 
20 
17 
18 
21 
20 
17 
17 
20 
57 
20 
52 

1 
0052 

1 

0 051 
0059 

19 
34 
41 
40 
44 
45 
44 
44 
36 
36 
53 
45 
44 
45 
52 
53 
52 
44 
52 
51 
42 
42 
44 

0 055 
0 049 
0031 
0060 
0 058 
0 051 
0017 
0050 
0 019 
0053 
0030 
0024 
0025 
0 023 
0022 
0 023 
0023 
0028 
0028 
0 019 
0022 
0023 
0023 
0 019 
0019 
0019 
0028 
0019 
0020 
0024 
0024 
0023 
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Oleum rosse - - - - -
Oleum rosmarini - - - -
Oleum santali - - - -
Oleum sinapis - - - - ·
Oleum terebinth ina e 
Oleum ferebinthinae reclific 
Oieum thymi - - - - -
Paraffinum liquidum 
Paraldehydum - - - -
Phenolphlha!einum solutum 
Pix liquida - - - - -
Pyridinum - - - - - -
Sirupus ferri joda!i 
Sirupus simplex - - - -
So!utio acidi rosolici - -
Solulio amyli - - - - -
So!utio cupri tart. na'.ronata 
So!utio eosini jodati - - -
Solutio phenolphthaleini 
Spirilus (fajsúly 0'832! - -
Spiritus aethereus 
Spiritus aetheris nitrosi - ·
Spiritus angelic composi!us 
Sp\rHus camphoratus - -
Spirilus dilulus (fajsúly 0'894) 
Spirilus e vino - - - -
Spiritus juniperi - - - -
Spirilus lavondulae - - -
Spirifus melissae compositus 
Spiritus menthae pipErilae -
Spiritus saponalus - - -
Spiritus sinapis - - - -
Tinclura absinthii - - -
Tinclura aconiti - - - -
Tinctura aconiti e herbf! rec 
Tinctura aloes - - - -
Tinctura aloes composita -
Tinctura amara - - - -
Tinctura ambrae cL:n1 moscho 
Tinctura angelicae - - -
Tinclura arnicae - - - -
T inclura aromatica - - -
Tinclura asae foetid1-;e - -
Tinctura aurantii - - - -
Tincl BUrantii fruct imn1aluri 
Tinct belladonnae ehf·r rec 
r inctura benzoes 
Tinctura benzoes composita 
Tinctura calami - - - -
Tinctura cannabis indicae -
Tinctura cantharidum 
Tinctura capsici - - - -
Tinctura carmintiti\a -- -
Tinclura ca~carillae - - -
Tinctura casforei - - - -
Tinclura cas!orei aetherea -
T inc\ura catechu - _ - _ 
Tinctura chinae - - __ 
r !nctura chinae composita -
T 1nctura chinoidini __ _ 
Tinctura cinnamomi __ _ 
T~nctura cinnamomi Ce).lanici r 1nclura coccionel!ae - -
Tinclura colchici - - - _ 
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1 1 •'~l 1 mppll csepp =gr. 

50 
51 
41 
44 
53 
54 
51 
45 
57 
55 
36 
42 
19 
18 
61 
20 
18 
61 
55 
61 
65 
59 
51 
56 
55 
29 
52 
52 
52 
60 
49 
57 
54 
54 
56 
60 
54 
54 
63 
60 
54 
51 
60 
51 
54 
50 
60 
60 
54 
60 
60 
f,O 
50 
54 
56 
63 
54 
54 
54 
55 
54 
54 
54 
54 

i 0020 
0020 
0025 
0023 
0 019 
0 019 
0020 
0022 
0018 
0018 
0028 
0024 
0053 
0 056 
0017 
0 050 
0054 
0017 
0 018 
0 017 
0 015 
0017 
0020 
0 018 
0018 
0035 
0 019 
0 019 
0019 
0 0171 0 020 
0018 
0 019 
0 019 
0020 1 
0 017 1 
0 017 
0019 
0016 
0 017 
0 019 

! ~ ~]~ 
0 01 g 
0 019 
0 020 
0 017 
0 017 
0 019 
0 017 
0 017 
0 017 
0 020 
0019 
0 018 
0 016 
0 019 
0 0191 
0019 
0018 
0 019 
0019 
0019 
0019 
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Tinctura colocy11tidis 
T inctura co!om bo 
Tinctura condurango 
Tinclura coto - - - - -
Tincti;ra croci 
Tinc!ura digilalis - - - -
Tinclura digi!alis aetherea -
Tinctura eucalypti - - -
T inc!ura ferri chlorati - -
Tinct ferri chlor. aetherea -
T inctura ferri pomati 
Tincfura foenicu!i - ·- -
Tinctura galangae 
finctura gallarum - - -
T inctura gelsemii -
Tinclura gentianae - - -
Tinctura guajaci ligni - -
Tincfura luajaci resinae 
Tinctura hvoscyami - - -
Tinct. h:,.osCyami e herb. rec 
Tinclura jalapae resinae 
Tinc;;tura jalapae tuberum -
Tinctura jodi - - -
Tinctura ipecacuanhae - -
r inclura kalinct - - - -
f'inctura kino - - - - -
Tinctura Jobeliae- - - -
Tinctura menlhae piperitae -
Tinctura moschi - - - -
Tinclura myrrhae 
Tinclura opii benzoica - -
Tinct opii crocala Ph H Ili 
Tinclura opii simplex 
Tinclura pimpinE·lli:lf 
Tinclura pini comnosila 
Tinctura quasslee 
Tinclura quebracho - - ~ 
Íinclura ratanhlae - - -
Tinctura rhei a.quose 
Tinctura rhei spirituosa -· -
Tinclura rhei \'inosa 
Tinclura scillae - - - -
Tinc!ura scillae kflliní:i - -
Tinc!ura secalis cornuti - -
Tinc\ura spilan1hi composi!a 
Tinctura strarr1onii - - -
Tinctura stroriht1nthi- - -
Tinctuia strychr.i - - - -
Tinctura strychni aelherea -
Tinct \>\rychni Redemacheri 
Tinctura valerianae 
Tinctura \. alerianat': aetherea 
Tinctura \ anillat: ~-
Tinctura verfifri -
Tinclura zingiberis 
Toluolum - - -
T uberculinurn Kochi {D A. JVJ 
T uberculinum Kochi új (T R) 
Vinum chinae 
Vinurn condurango - - -
Vinum pepsini 
Vinum s!ibiatum - - - -
Vinum Xerense - - -
X}lolum - -- -· - -

1
1 gr = : 1 csepp.-
csepp ! , =gr. 

60 0 019 
54 0019 
54 0017 
54 0 019 
54 0019 
54 0 OH< 
63 0016 
51 0 019 
54 0019 
63 0016 
29 0 034 
54 0 019 
54 0019 
54 0 019 
54 oo:9 
54 0 0 ! 9 
54 0 019 
60 0017 
54 0 0'>9 
50 0 020 
60 0 017 
60 0 017 
60 0017 
54 0 019 
67 0 015 
60 0 017 
54 0 019 
54 0 019 
45 0 022 
60 0 019 
54 0019 
52 0 019 
45 0 019 
54 0 019 
54 0 019 
54 0 019 
51 () 019 
51 0019 
28 0 Olti 
:J·i 0 tll g 
30 0 033 
5.j 0 019 
51 0 019 
51 0019 
51 0 019 
51 00!9 
54 0019 
51 0 019 
63 0 Olö 
50 0 020 
51 0 010 
lj] 0016 
,) l 0 019 
54 0 019 
54 0 019 
52 0 019 
30 0 033 
20 0 050 
30 0 033 
30 0 033 
36 0 028 
30 1 0033 
30 1 0033 
52 i 0019 

' Él 

~ti 

1 
--·6i 
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Spirituosa medicata 
- Gyógy·soir ifustok -

S1)i1 itus a JH-\ e eg~ es gyóg;yan~yag'ok szeszes oldatainak, a1nelyek közös snjátsága rsak. az, hogy borszesz a fő alkotó részük. Legnagyobbrészt illó oln.iok. yag·y nuis j]ló anyagok és vegyületek szeszes oldatai, melyek vagy pgyszt>IÜ Old <i :-;, Yagy a kivonandó anyagok előzetes áztatása és pállítása 
11

tún l P pá. i l á :-; útján készülnek. ' _A spi1 itu:-;zok, a tinkiurákkal ellentétben, 1endsze1int színtelenek. Spiritus destillati Lep ár o 1 t i 11 a t o s szer e k. _\z illatos vagy ::110111ús lf'pá1olt spirituszok illóo1aita1tahnú növényi anyagokból desztillálás útiún előáJ1ito1t készí11nények. ,Készité:-;üknél ug)„anazok a :-;zabál> ok é1vén:y-esek, n1elyeket .. az Aqu~.e aJon1aticaP frjr-zf't hevPzető részében előso1oltunk, s ezeken kívlll a ko-
yrikezők: Az illatos sze:-;zeket nii11dig- a lepá1 ló készülékbe helyezett kisebbik ka-zún alkalnu1zásÚYal. ir-hát 1 ízfürdőn párolog1a~.h1k le .. A fiilaprózott„ 'ag·~„ péppézúzott anyagot a spil itus-szal leöntve, 12 óTálg úl".taiink, s ;1ziliú11 igrn lassú fpjlesztésscl di1ekt gőzt vezetünk át a 
k('\"('l ékt>ll "\ lt va1ologtat<ist ]assü 111e-11rtben YégPzzük, nagyon iig}elve, hogy a Jiiítés pg·:. villa11atra se szeli\ cdjen 1neg·szakítást. Feltétlenül desztillálás útján ,kés~Hr-Hdők az !>1'\0~i l:e11deJYé11;<>Te kiszolgáltatandó, hivatalos ,Jellegű készít111enyr-k. s a kesz1tesuel ug:i; anazokat a szabalyokat kell szen1 elot!· tartanunk, an1elyeket az _-\quar- a1on1aticae destillatae és ~-\.qua destillata c1mek-
11él n1ú1 fölso1oltunk Spiritus n1ixti.. S o 1 u ti o n e s 8 pi i i t u o s a e. "A_ kizá1 ólag kézi ela-dá,si célokra szolgíl1ó illatos spi1it.uszokat ellenben illóolajoknak spiritus dilutusban való oldása útján állíthatjuk elő. Ez utóbbiak készités111óclja ugyanolvan n1int a vizes oldatoké, azzal a kiil.önbségge], hog>- a spirii.uszok illékÖny;águk n1e11rtt köllll)f'll n1rg is gsul1adhatnak, s épen ezért kellő óvatos-
!'úg·gnl kell azo.kkal hú1i1n111k. 

Spiritns aethereus„ 
Hpilitus <H:•tiH1is sulfn1ici Liquo1 

anod\ llUS Hofin1anni. .._\etbe1 cs szesz. 
· Hoffmann-c:-;cpp 

750 spiritus-t (90%) 
250 aether-rel 

elegyítünk Fs. 0.808-0.810. (Ph. Rung. 
lll. Austr VIII, Genn IV., Helv IV 
és Ro111. I\T,) 

APh .. Biit.ésl:' St.mán,a1:2 Fs 
0.802-0806 Dos. U-2.f> kcm ismétel
t f- ll, 4-6 kcnI.. rgyszerrc. 

A }Jh. Gall.. ~4rther s·u1fin icu8 1:·1 al
< ohol-isatusa 0.'183 fajsúly'u. 

Spiritus orthrreus can1,phornfus: 1 
ca1nphora, ~) sf)i1 itus aethe1·eus„ (Belg ) 1 

Spiri.tus actl1<'rir;; acetic:i;· 1 aethc1 
aceticu1">, 1 spi1 itus concentra'lut:-i (90%) .. 

~';ph itus a('f-h('J'i<; an1arus. ICeserú 
Hoffn1ann-cseppek: 3 tinctura nucis 1 
vonlicae, 97 spi1itus. 

Spiritus «('p/ialicu-,, Thilen.. Bedör
zsölő fejfájás ellen: JO n1enthol, 5 camphora, 2 olcu1n eucal:-;pti, 0 5 ol. caryo
phylloru1n, 2.5 chlorofor1n, 50 spiritus 
nethereus 

Spiritus conf1a cephalalgian-i nervo
sani. Jdeges fejfájás elleni bedörzsölő: 
20 n1enthol, 2 can1phora, 4 ol. citri, 50 
spil·itus 90%, 24 aether aceticus. 

Spiritus a1uygd.alae an1arae„ 
10 keni. ol. arn,l}gdalae amarae aeth„ 

800 keni. alkohol 92.3%, s elegendő 
víz 1000 kcm-1 e Dos 0 >1 kcm (Ph U., 
St) 

Spir itus auisi dcstillatus„ 
1 anisi vulga>is f'/Uct118 (III)-t 
3 spi1 itus vini-vel 

12 (24) óráig áztatunk s azután vízgőz
zel letlesztillálunk 4 J'észL Fs. 0 895-
0 905. (Ph Austr.) VIIL 

l~, gyanigy készül a: 
S'pi'ritus calami dest. E-r.qzb. „ carvi dest. J.Jh„ „4ustr. 

funipe-ri de.st~ Ph„ Austr .. , 
Ger11i., és Rom. 
lavandulae dest. Ph Austr. 
és Rom. 
melissae Er .Qzb„ 
rosniarini Ph. Austr„ 

„ .serpylli Ergzb. 
S11iritus 1nixti. A lepárlás útján készült aron1ás spirituszok illóolajtar

ta.Jma a dróg minősége szerint igen 
változó. Épen ezért a Ph Brit. és U St". az a1·omás spiritnszokat illóolajból és 
90%-os alkoholból kevertetik 10 kcm.. 
illóolaj és 100 kcrn. 90%-os alkohol ele
gyítése és filt1álása útján készül a Ph„ 

... 

·.:!.··.····-. 
---:.-: ;; ~~~~0·:_"'- -- -„„„„„„„„„„. • 
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Brit. szerint a: Spiritus anisi, - cinna
momi, - juniperi, - menthae piperi
tae, - myristicae„ 

A Ph. Austr. Exgzb. és Rom. desz
tillálással előállított készítményei jó
val kevesebb illóolajat tartalmaznak A 
Spiritus anisi, calami, carvi és juni
peri illóolajtartalma ·megközelíti az 
1%-ot, a ,spirit.u.s melissae, ro.smarini és 
serpylli 0.5%-nál kevesebb illóolajat 
tartalmaznak, a szóbanforgó drógok át
lagos illóolajtartalmának megfelelőleg., 

Spiritus aromaticus. 
Spiritus melissae compositus. 

tos szesz, -

Ergzb. IV 
50 100 coriandri fructus, 
25 30 caryop/iylli, 
25 30 nuces moshatae, 

Illa-

25 30 cinnaniomi ca.ssiae cor tex 
25 15 angelicae r adix-hoz 

lepárló üstben hozzáöntünk 
670 alkoholt (90%) és 

5 oleu,m Citrit, 
az üstöt elzárjuk és 12 óra múlva lepá
rologtatunk a kevei ék1 öl vízgőzzel 

1000 súlyrész! 
Fs .. 0.892-0.894,. (Ph. Hung. Ill) 

b) 150 folia melissae, 100 fructus co
riandri, 25 cortex cinnamo1ni, 25 sem. 
cardamomi, 25 nuces moschatae és 1 
oleun1 citri-ből 800 spiiitus vinivel 12 
óra n1úlva 1000 részre desztillálva' le 
Fs .. 0875-0 882 .. (Ph Austr .. VIIl) 

e) 80 spiritus, 12 melissae folia (II.), 
4 lavandulae flores (II.), 4 citri fructus 
cortex (III.), 2 myristicae sen1en 2 
·cinnamon1i co1 tex (III„), 1 caryophylli 
(Ill), 24 órai áztatás után 100 részre 
desztillálva,. Fs 0.875-0.882 .. (PI! Helv. 
és Rom. IV.) 

Spiritus nielissae conipositus„ 7 
inelissae folia, 6 cit1i cortex, 3 nuces 
moschatae, 2 cinnamomi cortex 1 ca
ry9phyJli, „75 spiritus, 24 órai áztatás 
utan v1zgozzel 100-ra desti1lálva. Fs. 
0.885-0.895. (Ph, Germ V.) 

A Ph. Gall friss, nem szárított méh
füvet és citromhéjat rendel, s a Spiri-· 
tus Carmelitarum 1611 évi előiratának 
megfelelőleg készítteti 

ol. nucis moschatae, 5 oL cinnamomi, 
600 spiritus concentratus„ (M. A. V.) 

Spiritus Anhaltinu.s compositus~ 1 
spiritus Anhaltinus, 1 oL terebinthinae„ 

Spiritus camphoratus„ 

100 carnphora-t 
610 alkoholban (96%) 

1ázogatással oldunk, s az oldathoz rész
letekben és kevergetve hozzáöntünk 

290 vizet. 
Ha szükséges, papíroson szűrjük. Fs„ 
0 .. 896-0.898 (Ph. Hung. III.) 

b) 10 camphora, 90 spiritus dilutus., 
Fs. 0 915-0.920., (Ph. Austr.. VIII.) 

e) 1 camphora, 7 spiritus, couc„ 
2 víz Fs. 0.885-0 . .889. (Ph Germ 
Rom IV.) 

és 
és 

A Ph, U. St 92.3%-os alkohollal 10 
%-osr a készítteti 

Spiritus camphorato-crocatus„ Sárga 
kámforos szesz .. · 12 spi1itus camphora
tus, 1 tiuctura croci 

Spiritus camphoratus opiatus:· 10 
tinctura opii, 90 spiritus ca1nphoratus. 

Spiritus caniphoratus tenuis„ Gyön
ge kámforos szesz.:· 10 campho1a, 96 
spiritus (90%), 30 víz„ 

Spiritus cephalalgicus. Fejfájás el-· 
leni bedörzsölő: 15 can1pho1a, 5 oleu1n 
1nenthae piperitae, 10 spiritus aethere
us, 50 spiritus (90%). 

Spiritus citri 

120 fructus cit.ri 1 ecenti.s flavcdo, 
JOOO spiritusszal 

3 napig áztatva, 1000 iészt ledeszti1lá
lunk s a párla,to.t 200 vízzel elegyítve, 
llJ00-1 e rektifikalJuk (Ph., Helv., IV. és 
Rom. IV.) 

Spi'f'itus a1u·antii co1npo.situs. 200 
keni. ol. durantii, 50 kcn1, oL cit1i, 20 
keni. ol. coriandri, 5 kcm. ol. anisi s 
1000 kcm..-hez elegendő alkohol (Pii' TC St) ,, '' L" 

Spir\tus chloI'oformii, 

50 kcn1„ chlorofor1n-ot, 
1000 kcm . .spiritus-swl (90%) 

e!egyítünk. Do,. 0,3-1.2 kcm. (Ph, füit. 
fü·gzb. IV.) 

b) 2 ch}orofo11n, 8 spi1itus campho
ratus Spiritus Anhaltinus., Aqua Anhalti

na. 10 caryophylli, 10 cinna1norrii cor
tex, 10 cubebabe, 10 foeniculi, 10 lauri 
fructus, 10 rosmariui- folia, 10 mastix, 
10 nux ~oschata, 10 .olibanum, 10 galan
ga~ .radix._100 te1eb1nthina laricina, 9501 
sp1r1tus d1lutushoz 8 napi állás után 
l~O vizet adunk s ledesztillálunk 800 
reszt (Ph. Helv. III.) 1 

Spiritu8 chloroforntii compositus: 
10 can1pho1a, 10 chloralun1 l_iydratum, 
30 chlorofor1n, 50 spi1iius 90%. 

b) 2 tinctura moschi, 5 ol. rosma1 ini 
-lí oL foeniculi, 5 ol caryophyllorum, 5 

Spiritus cochlear-iae .. 

4 c?chlear iae hbae pulv .. g'ross. 
1 sinapis albae pulv .. gross„ - ----

40 víz 
15 .spiritus„ 
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A ka.Jánfüvet é8 n1ustá1 t a ''ízzel a 
lepárló üstben 3 óráig áztatjuk, s ekkor 
hozzáadva a szeszt, lepárologtatunk 20 
részt Fs. 0.908--0.918 (Ergzb. IV.) 

b) 1..25 oleun1 cochleariae art„, 0.30 
oleun1 sinapis, 1000 spiritusdil. 

Spiritu!oi cochleariae compositus;· 1 
oleun1 au1antii, 1 oL nucis n1oschatae, 1 
Dl nv--.nth:1 e Lrispae, 1 ol. salviae, 3 ol. 
corhJParial', 0 2 o1 sinapis, 700 spiritus 
f!0%, 300 \"ÍZ„ 

Spir itus cnpri acetici. 
'fj11tu1a cup1i acetici Radc-

n1acheii.. -

12 c11-µrun1. sulfuticuni.. 
lfl JJlu11ibun1, accticuJn, 
68 rí'z. 
;}2 1-i·pir itu.s 

1 l1ónapi úllás niún filt1ál juk 
ff,) 

(E1gzb. 

Spiritus coeruleus. 

;)o lil1uor annnoniae, 
to ~1Ji1ifur-; loi:andulae, 
10 ~JJiritu.;; ror,;iuarini, 

] (f(/Uf/O 

1öbh llHJÚ úllús után filt1ál.iuk. 
l\') 

(E1gzb 

Spiritus dilutus, 

A Jpgfiitnén~·ebh sze8zből 111egfelelő 
]1ig·ítá"al kéöiüL Fs: 0.890-0.891, tehát 
70,2--69 H térfogat "zázalék, illető]eg
G2.(i--62.2 súly!oizúzalék aPth~ lalkoholt 
1<.1rtalinaz IPh„ 11nug· 111.J 

~\ Ph .\ust1. \'Ill. és (i<'l'lll l\T„ 
Sí'.l'l int 1 1é1 fog:i1 ~JO%-os SZ( SZIH-·k 3 téi -
fog·<it 'ÍZZt'l \'ulú k('\'( !'ést' úl.i:ln készül 
Fs. o 8!12----0 8Hfi 

Szesz: 
42 25 kcm 
8150 

126 75 
169 00 
253 50 
338 00 
422 50 
507 00 
591 50 
676 00 
760 5') 
845 00 

1690 00 
2535 00 

Víz: 
és 15 kc1n 

30 
45 
60 
90 

120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 

" 600 
900 

70° o-os szesz : 
50 g 

100 g 
150 g 
LGO g 
30) g 
'DO g 
500 g 
600 g 
700 g 
800 g 
900 g 

1000 g 
2000 g 
3000 g 

vagyis 94„9 té1 fogat százalékos 15.56°-on 
legtöményebb alkoholból: 
~0%-os alkohol 51 kcm és 3 kcn1„ 'ríz 
80%-os alkohol 45.5 kcm és 9.5 kcm. víz 
70%-os alkohol 38.6 kcm és 15 kcm víz 
elegyítése útján készül 

Spiritus eucalypti. 

3 oleu1n eucalypti, 
97 spiritus 90%. 

Spirit.us eucalypti compositus Szo
bafüstölő spiritus. 2 oleum eucalypti~ 
1.25 inenthol, 3.75 acidum ca1·bolicum, 1„5 
thymol, 100 spiritus 90% 

Spir1tus ferTi acetici aethereus. 
- Tinctura fer1i acetici aetherea. 

Tinctura mai tis KlaprothL ~ 

89 liquor ferri acetici ba.sicus-hoz, 
12 spiritus 90% és 
11 aether aceticus-t 

Prős lehűtés és folytonos keve1getés 
közben hozzá elegyítünk. (Ph„ Gern1. 
IIL és Helv. IV) 

A Ph„ Austr. V. 9 fe11 un1 aceticu1n 
:-.olutun1ot, 2 spiritust és 1 aether ace
ticul'it rendel. 

1:i11ctura ferri acet.ici- Radernacheri: 
2„3 f_errun1 sulfuric. oxydul., 24 cuprun1 
acet.1cu1n, 48 víz, 96 ecetet fölforralunk 
s 80 spiritusszal eleg~ ítve, eg,- hónap 
mulva filtráljuk (E1gzb, IIL) ' 

T1nctura frrri. acctico-forn1icica, 
Hf!-('.n.~rl tonicunia. Tinetura f('rri for
n-uc1c1.: 200 acidun1 fo1·1nicicun1-9t (fs. 
106). 150 \ízzel hig"fnnk s Lepárolú tál
hnn kPvergetv<>, LP;f''-!ZÓl unk 60 calciun1 
cnr~onicun1-ot, 111áf:1 észt 21 fer1n1u sul
fur1c , ox:t clu1at„ bO fer1 un1 sulf. oxyd. 
sc:J (Is 1.43), 320 híg ecetsav (30%) 80 
\ iz olda~át, 400 8piritu8-szal és 15 ~et-
11~1 a,<;et1cus-sal elegyítjük, a.z oldatot 
zt:ti·~ uYegben ál1ani hag~rjuk és filt
ralJuk 

Spiritus fer·ri sesquichlorati aethe-
'1,. • reus. 

81n11itu; aetheris fe11aius. rri11ctn1a 
11e1·vinotonica Besiuscheffii -

2 ferrun1 srsr111ichlo1atu-n1 C'J.1J')f-ot 
8 1:·ízben, 

túgasabb valackhan fölolclnnk s hozzá
(j11f ii11 k 

l2í (l//,oliol-1 (!)6~!!;) és 
45 (f('fft('/'-1. • 

.A fol) ndékot két 150 ke111. ü1 ta- tal
ll~ n ~~·:.·og·:"szc•r(.'HfHl lac.~ba két eg) eulő 
1_·~·sZl'l sZl'Íos~i.1uk ;'"' ~ol p}zá1·ya uap-

J>i.1 l~iil 'IU'l1,'-c1·.·,· l,'1'.'',,·_,,,, .. lill fp11='1"e J('ssf:ztltk. l~kehan)· nap n1ulva, 
- /! ·~ 111._111.,:01 :1 o ~ac e csakne1n sz1'ntelen-

. t'." ~o "~.-o.-; dilniilt s;.( sz! !Jn:-,znúl,: 1,1(' "'.dt. n pnlackokat :-;öte'tbe 18·,-e a 
1lu:-._r!_(!ifi(:lÍ11,;;1 !HJ-'.1;,o_.., ['o'\illl- 1. k ' 

l'/'.' 1 ]·11 1-;: 1· '·· '""· uii,gti.:;t,_,o"<tt J.!.') a l'an f'öln\.-ritva .L' a ·fo-
1/'' ·u 01: 1lnZ1('1 i !llt .!.!.. a Jl]J_ l. St. i~,. h · \ ] t t '' 
.GZ u1olil1i sZl 1·iiH: !l:?:;l snh,-:•zúztilékos. · ~d t•.,.o iazoga \"a, ad<ljo· hag·vjuk ott lPH.~· llll'gsúrgnl . .-\z üiecfék1·ől · i(öntütf 
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jük. Fs. 0 .. 863--0.865. (Ph. Rung. IIL) melt. 
tiszta folyadékot kisebb üvegekbe fe.it-rhetünk s szalmasárga szinezésre kara-

Ez előirat megfelel a Ph„ Germ. IV.. Essentia spiritus frumenti: 50 aether 
·és Helv. IV. előiratainak, Dieterich aceticus, 25 spiI'itus aethe1is nitrosi, 
:módosításával. Az Austr. VIII. a fenti 125 spiritus 90% 0.5 oL juniperi bacca-
mennyiségre "3 vaskloridot rendel rum„ 

Spiritus aetheris chlorati: 25 nyers b) 10 siliquae dulces, 10 liquüitiae 
sósav, 100 borszesz keverékét 500 térfo- radix, 2 5 iridis rhizoma, 4 spiritus aet
gatú és mogyorónyi barnakődarabok- heris nitrosi, öt csepp ol. juniperi bac
kal telt lombikba töltjük, s 24 óra mul- carum, két csepp oleum carvi, öt csepp 
va 105 részt ledesztillálunk .. Ha a pár- aether aceticus, 800 spiritus 90% és 
lat savanyú, kevés száraz nátrium kar- 1200 forró víz„ 24 órai állás után filt1ál
bonáttal semlegesítjük és vízfürdőn .iuk 
100-ra rektifikáljuk Fs. 0 .. 838-0. 842. 
(Ergzb. IV) 

Spiritus aet.heris nitrosi;· 3 acidum 
nitricum-ra. (Fs .. 1.53), 5 borszeszt (90%) 
-rétegezünk s 2 napig rázás nélkül álla
ni hagYjuk„ Azután a keveréket, üveg
retortából, 5 borszesz! (90%) tartalma
zó edénybe desztilláljuk, meg-megsza
kítva a hevítést, ha barna gőzök mu
tatkoznak. A párlatot MgO-val semle
~esítjük s oly edénybe rektifikáljuk 
\mint fent), amelyben 2 borszesz van, 
összesen 8 súlyrészig. Fs.. 0.840-0 .. 850. 
(Germ. V.) Megfelel 1 aether nitricus és 
3 spiritus 80% elegyének. 

A Ph. U St. nátriumnitritből, kén
savból és alkoholból komplikáltabb el
járással készítteti. 

S.pir1tus formicar·um. 
- Spiritus formicicus .. -· 

5 acidum formicicum (24-25%), 
70 spiritus conc., 
25 viz. 

Fs.. 0.894-0.898; hangyasav tart.: 
:1.25%.. Ezüstnitráttól megbarnul (Ph. 
Germ. Helv. Rom. IV.) 

Spiritus formicarum destillatus .. 50 
--élő hangyát összezúzunk 75. spiritus di
lutus-szal és 12 óra mulva lepárologta
tunk 100 részt Fs. 0 887-0 .. 900. (Ph. 
Austr. VIII) 

Spiritus formicarum compositus: 1 
_'Oleum terebinthinae, 1 oleum lavandu
lae, 98 spiritus formicicus. 

Spir1tus formoli. 
Spir'itus contra pediculos„ 

10 formol (40% ), 
5 acidum aceticum, 

190 spirit. Coloniensis. 
Tetvesség ellen a beteg részeket 3-5 

_.::percig kell mosni.. 

Spiritus fmmenti factitins. 
- Gabonapálinka-pótlék -

a) 5 essentia spiritus frumenti 
!!95 spiritus 50 % • ' 
Az essentia helyett 0 .. 20 oL vini-t ve-

Spiritus Gari.. 

2 aloe, 
2 mynha, 
5 car yophylli, 

10 nuces mo.schatae, 
20 cinnamomi corte.x 

fölaprózott keverékét 
500 spiritusszal (80%), 

5 napig áztatjuk, s filtrálás után 1000 
vízzel hígítva, ledesztillálunk 4500 részt .. 
(Ph. Helv . .) 

b) 3 csepp oleum cinnamomi, 3 csepp 
ol. caryophyllorum, 3 csepp oleum my
risticae arylloru1n, 1·0 spiritus, 30 aqua 
aurantii florun1. 

Spiritus jodatus. 

2 kalium }odatum, 
5 VÍZ, 
5 tinctur a jodi, 

30 .spiritu.s camphor atus, 
30 spiritus 90%. 

. Spiritus }odo-glycerinatu.s;· 2 kalium 
Jodatum, 1 jod, 20 glycerin, 77 spiritus 
90%. 

Spiritus jodi. 
- Tinctura jod_i. Solutio ,iodi spiritu·· 

osa. J odfestvény. -

20 }odum pulveratum-ot 
180 alkoholban 

jól záró palackban rázogatva oldunk„ 
Fs. 0 880-0 890 .. (Ph. Hung. III.) 

A Cr .. IL még 1 :15 arányt rendel. 
. Célszerű a jódo.t ~azéba kötve, a .spi

r~t~szba akasztani, ugy, hogy a csomó 
fel1g szabadon mar adjon. Az oldódás 
erős diffuzió folytán így igen gyorsan 
bekövetkezik. 

Tinctura. jodi decolorata.. 10 jod, 10 
nat1Tum th1osi:-lfuricun1, 10 víz oldatá~ 
hoz _15 ammon1át, 75 spiritust adunk s 
3 nap mulva filtráljuk Fs .. 0.94-0 .. 945. 
(Ergzb IV.) 

Spir'itus lithanthr·acis saponatus. 

2 pix lithanthracis, 
8 spiritus saponatus 
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8 napig 1 úzoon1 jnk. s 3-! heti ülepítés' 4 halsan1un1 petu\"ianu111, 240 spi1itus 
11 tfln a ti~r.ti~at lE>ollt\.P filtráliuk 90%. (Pb GeTnl. ,, ... _és Rom. IV.) 

Spir itus lun1br'icorum artefactus„ 
- Spil it11s nunnonii ra.1 bonici 

p;-. rooleosi. -

Hasonló készítn1én,0 ek a Balsan1um 
antarthritjeun1 IudiCun1, Balsamum 
aro1natic11m, stb. 

Balsaniuin JJosta111pien.se„ Linime11-
tun1 ano<l~Tnun1„ KöszYényszesz: 85 bal

:! runnioniuni <robonic. p11rool. f?O- sa1nnn1 vitae Hoffrnanni, 10 spi1itus 
angelicae comp., 2 tinctur a capsici, 3 
Hquor an1moniae spirit.uosns„ Nehá11)T 
napi állás után filtráljuk. 

l u I 
~J.\ ~pi1 ifu" dilutu.s„ 

Sµiritus 1nastiehis co1npositus. 
Ti nctn r a llli_l stirli is cornposita„ -
1 l}/(J~fi.i:.. 
1 1111/t 111a. 
1 ofiba1111n1-ot 

:!!l ~·1Ji1 ifU'/.' 
10 ríz <·lPg~éhf'll 

2-J. t1uiiµ: azt11tunk ~ :!O 
11111k tEtµ:zb. 1\) 

Spiritus 1nenthae piperitae„ 

Elsafluid.: 900 spir. aT0111aticus, 50 

1

1.inct.. niyrThae~ 25 tinct. benzoes, 2 ole
nn1 iosa1·un1, 6 ol. cinnan1on1i, 6 ol. 

lthymi, 6 oL caiyophylli, 6 ol. citri, 4 
1 ol. foeniculi, 4 ol. niacidis, 4 ol. lavan-
1 du1al'. ! 111 berg'an1ottae 

S1liritus rosrnarini co111positus. 
-- Spi1itn:-; "\ n111e1arins. 

1 lavandulae f/01 es, 
1 menthae pip. folia, 
1 rosmarini f olia, 

;, ofrurn 1nentliae piperitae-t 1 salviae folia, 
!J;, spiritlls-szal (90%) 

ek~·yítiink.. Fs .. 0832-0.836„ (Ph Aust l iutne herba, 
YJ!l) 

1 

. l ab~U1thii ltcr ba-t 
' (', · · 10·90· F 0 830-0 8·10 20 . sp~ntus-sza! · . 

.-"""\_ ~(: 1, 111 ·.a!an~a · · • s„ „ „ 2 napig a1lan1 hagyunk, iuaJd 50 \Izet 
a H

1
_eh ,-e 

1
3·9

1 
! . .

1 
k 

1 1 t adva hozzá, lepárologtatunk 40 iészt. 
\.er;1 e .a( asi .~e _o ~1~1 o eun1 1~1en -1 (Ph. HPlv. I\T.) 

Itat~ 11:p0.11ta~~-:~· ,"" ~p:r1tus. ~-~t:11~r1R~le1: Aqua Hu1!ga1 icn :· 20. spi1'itus l~'~a11-
nlchn1k ~ hozzc1ad.1nk 97 Hp111tus diln du1ae, 20 sp1ritus salv1ae, 60 sp111tus 
111:-<-!inz ros1nal'ini. 

Spir itus 1uentholi. 

;1 1uenthol-t 
~J.:) ~pirltus ·vini gallici-ben 

oldunk. Ci\J. A. V.) 
Spiritus 1nentholi cornpositus; 10 

n1r11thol, 1 ol. car;;, oph:\:-llorun1, 1 ol. cin
nanionii, :':i glycerin, 85 spiritus 90%„ 

Spiritus oleosus balsamicus. 
Bnlsan1un1 vitae Hoffn1anni. J\fixtu1a 

oleoso balsan1ica. -

1 :> Ual.~ro-nurn pr1 uvianum, 
J olrurn la l'andular 
1 OÍf'Utt1 cif1"i, 
1 olrum niajoranae, 

O.:':i oleuni macidis, 
h .. ::> oleunt sucCini, 

húT0111 csepp oleum cinnamomi-t 
250 spiritus aromaticus-szal 

keYerünk s i1éhány napi pállítás után 
filt1 ál.iuk (Pl1 Rung. II.) 

b) 1 oleun1 cinnamon1i, 2 eugenol, 2 
ole11111 aurantii florun1, 20 oleum inaci
dis, 4 oleum citri, 4 oleu111 lavandulae, 
5 halsau1un1 peruvianum, 980 spiritus 
nro1naticns„ (Ph. Austr. VIII.) 

<') 1 oleun1 lavandulae, 1 ol. ca1yo
pl1~ llol'nn1, 1 ol. cinnan1on1i, 1 ol. thymi, 
1 nl citri, 1 ol nncls n1oschatae aeth„, 

b) 2 oleum thy1ni, 3 ol. rosmarini, 1 
oL absynthii, 1 ol. angelicae, 1 oL foe
niculi, 1 ol. majoranae, 1 oL sylviae, 800 
spiri tus, 200 víz, 

SpiI'itus saponatus. 

50 sapo 'inedicinalis-t 
310 vízben 

'- ízfü1 dőn tágasabb lo111bikban oldunk; 
a kihíílt és vízzel eredeti súlyára kiegé
szített oldathoz hozzáadunk 

838 alkohol-t és 
2 oleum lavandulae-t. 

Néhány nap múlva filtráljuk Fs 0 .. 963 
-0.895 .. (Ph. Hung. III.) 

Ily töméni'ségű oldat csak káliszaP·· 
pannal készíthető. Lásd a b ).-d) elő· 
iratokat. 

b) 100 olen1n olivarum, 60 kaliun1 
lr~' drooxydatum solutum, 100 spiritus 
vinit palackban az olaj teljes elszappa
nosodásáig rázogatunk. Ekkor hozzá
adunk 735 spiritus dilutust és 2 oleun1 
lavandulae-t. Fs. 0 900-0 .. 905. (Ph. 
Austr. VIII.) 

e) 6 oleum olivae, 7 kálilúg 15%, 30 
spiritus, 17 víz. Az olívaolajat a szesz 
eg·ynegye<l 1észével és a lúggal zárt pa
lackban rázogatással elszappanosítjuk, 
s azután hozzáadjuk a többi szeszt, s 
végii 1 a vizet.. (Ph. Germ. V.) 
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e) 100 oleun1 oliYae, 52 liquo1 kalii 11 osn1a1 ini, 3 oleun1 ths n1L (Ph. BeJg„ 
caustici 33.5%. 500 spiritus, 438 'íz, 2 IIL) 
oleun1 lavandulae„ A szappanosítást i /_,,ininientuui chlo1 ofor nzii: 1 chloro
vízfül'dőn 100 alkohollal végezzük. Fs„ ! fo1111, 1 inix1ura ·oleoso-halsa1nica, 1 
0 925~-0.935„ (Ph. Rom. IV„) r' spi1itus aethel'is, 1 spiritus ca1npho1a-

Linimentum saponato-a1nnioniatuni.: , tus, 1 spiritus saponh; kalini. (Ph. 
250 spiritus saponis, 25 an11nonia, 50 i . .\11st1·. Vlll El) 
víz. (D .. A .. V„) ! Svilitus anti1hC'unutfi(:u~ 

Linimentum chlorofor niii sapona-1 szesz„ 3 sapo, 30 ca1n1)ho1·a. 
tum: 25 chloroformot és 75 spi1itus sa- :' rosmarini, 10 ol. laYancluJae. 

Rhcu1na-
10 oh~u1n 

10 nl.. tJiy„ 
100 liq1101 ponatus-t elegyítünk. j n1i, 10 ol. ca1 yophy-Jltn·1u11, 

1 anunoniae 10%„ (1'1:. ~\„ \T„) 

Spiritus saponis kalini Hebrae. ! Opodeldoc jodatu1n lic1u.idun1 :· :í 1ud
í1'iu111 jodatumot 5 ,·ízben oldunk .1.; 'i-:'i 

200 oleum sesami-t i spi1'itus saponist és 20 spiritn8 Ja, illl· 
200 spiritus-szaI [ dulaet adunk hozzá, (l)h. Hely, l"\'-. 1 

vízfü1dőn tágas lon1bikban 30-40°-i:a j 
n1elegítünk 8 azután a lon1bikot rázo- ! Spiritus sinapis„ 
g·atva, kis 1 észJ_etekbe_ n hozzáöntünk j 1\1: t, 

40 kaliu.rn hydrooxydatum és - us a1szesz -
, ~~ VÍfZ'-bő} . . 1 2 oleunz sinapis arthercurnot 

keszi;lt fon? oldatot A megf;sztuH fo- j 98 spiri.fu.sban (90%) 
Jyadekot taga~a~b valackba ont1uk, j' fiiloldunk. F __ s. _o_ 838-0.841. __ (Ph. Ai_ istr. 
amelybe megelozoleg . VIII, Germ V. Heh. TV, Hung· IJL, 

280 a!koh9lt, j Rom. IV.) -
230 vizet es 

2 oleum lavandulae-t . 
n1é1tünk. Egy nap n1úlva a folyadékot Sp1ritus terebinthinae co1npositus„ 
papíroson megszű1jük„ ~..,s. 0.916-0.918, - Baif.ian1u1n Fio1n' nnti. 811i1itu~ hal·· 
(Ph. Rung. III.) san1icus„ I\:inai balzsnni -

b) 35 oleum lini, 20 kalium hydro-
ox:ydatum solutum, 44 spiritus vini 4 aloe, 4 ele111i, .J galbauun1, 4 JJJY l l'
dil-t rázogatással elszappanosítunk, s ha, 4 sty1 ax, 2 ci1111an10111urn, 2 C'ai·;i.·o-
2 olenm Iavandulae hozáadása után filt- ph~·lli, 2 ange]icae rad., 2 ca]auli, 2 ga
rá]juk. Fs. 0.96-0.97. (Ph. Austr. \TIII.) 1angae, 2 zedoa1"iae, 2 zingiberif.> i·hizo-

c) 10 sapo kalinus, 10 spiritu:-;, öt n1a, 2 n1yristicae sen1e11, 95 spiiitns, 4 
csepp oleum lavandulae, (Ph. Gern1. és 'napi állás után 20 terehinthina és 20 
R.om. IV.) víz. Az alkatrészeket a terpeu11n ki' é

Spiritus saponis molli.s. JOO oleuin telével áztatjuk az alkohollal, a szii1 e
oHvae, 52 kálilúg, 500 spiritus, 348 víz <lékben oldjuk a te1·pentint és ]epáro-· 
(Ph. Helv .. IV.) logtatunk 100 iészL (Ph. Gall, Heh., 

b) 650 sapo kalinus, 20 keni. oleu111 Ro1n. I\T_) 
Javandulae éR ad 1000 kcm. spiritus. Spiritus a';)ae foetido.e con1Jjú<.;if11.f.!. 
(Ph„ U,. St..) ~Íqua asae fo<'tidae con1posita. .-1qua 

Liniment'UJn cadinum sapouatuni antihysterica foetida. 12 asa f'ottjda, 8 
Hrbrae„ 25 0Jeun1 cadini, 75 spiritus sa- galbanun1, 6 111y11ha, 16 valt 11 ianat' 1·a
ponis kalini.. <lix, 16 zedoariae rhízon1n, i nngclicac 

radix, 12 menthae pipP1 itae fo1ia, 8 sei
PJ J]j herba, 8 chau10111i1Jae Ron1a11ae 
flores, 1 casto1 euni-ot 150 spiritus-szal 
benedvesítünk s 24 ó1aj állás utáll g·öz
zel Jepáro]ogtatunk 300 f'ol ~· a<lékot 
(]<;1 g-zb IV.) 

Spir·itus saponato ca1nphor atns liqui· 
dus. 

- Linin1entu111 saponato can1pho1atu111, 
Spiritus nervinus can1phoratus. Üpo

deldoc liquidum 

Rom IV 
Helv. IV. Ge1m. IV. 

240 60 spiritus cam,phoratus, 

~4riua f oetida P1 a{!C'n.~i~ dul(;" 1H;-
\ e11: 35 aqua aniih~sterica foeiidn. 7 
aqua, carn1inativa, 14 spiiitn::-; a101na1i
cns es 21 cuko1-hol késziill Hiix1ul'a. 
SZCJ epel. 
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11a1no1ni co1 tex, 27' que1 cus co1 tex, 100 
acetun1 P~l'olignosun1 rect.., 200 spi1itus 
Yini dilutus, :!00 spi1itus aetheris nit.
rosi (Taxler) b) 50 tannin, 250 alkohol, 
150 aether accticus, 40 spiritus aetheris 
11it1osi, 10 acidun1 py1olignosum recti
ficatu1n, 15 rész 985 spiritus dilutusra. 
e) 10 tinctura al'on1atica, 10 tinctura 
galla1 uni. 5 acetn111 pyrolignosum, 10 
spiritus aptheris nitTic-i, 1 aether ace
ticus. 9iíl spii·iius dilutusra. (Diete-
1ich l 

Il\: essentiák ke1eskecleln1i fo1ga
lon1ban is vannak„ 

Spiritus vini gallici cum .sale. Spiri
tu.~ i·ini gallici curn nat.rio chlorato. 
Sósborszc.~z: 10 natriun1 chloratu111, 99(} 
spiritus vini gallie:i 

Spi-ritus rlui uallifi (U1n 1nentholo. 
1lfentholos .sósborszesz.: 5 meuthol, 10 
natriun1 chloratun1, 25 P:->seutia splritus 
vini gallici, 960 spiritus 'ini dilutus. 

Succi. Succi inspissali. 
Gyümölcslevek és gyümölc.sp4pek 

S u e e n ;-.; <l lH,, t' <1 sajtolás útján n~·ert ll·ÖYén:i·lcveknek. Ezekből egye:-. 
l'~e1f.•klirn cxt1 aktu1nokat Yagy ti11k1nrákat, legtöbb esetben cukorral Yaló fel
fiízf>s üti1111 szi1upokat készítünk 

-\. suecusok közü] n1a iuá1 csak az é1ett g,yün1ölcs-ök le\'ének ,:-an jelen
!Ós~gf'„ a g~ iün-ölcsszirupok készítéséhez. ~agy n1ennyiségekben történő elő
::illításuknál a cukorral való fel főzést, 111e1 t nag:y tőkebefektetést igényel, 
többnyire nlellőzik, ;.; a kierjesztett g:yü111ölcs:leveket hordókba zárva, alkal · 
inas pincében ta1tják t>L .A . .gy:ü1nölcslevek előállítására a friss g·yü111ölcsüt 
tühhnyire 111ag,.astól szétzúzzuk, a kivonatoknál és tinkturáknál kisajtoljuk, 
n szirupoknál előhb szesze,s erjedésnek vetjük al<:l~ s felfőzéssel, vagy egy
~zerü filt1álá8sal derítjük .. A. derített gj'iin1·ölcsleveket erősen lezárt edényben~ 
ln1g ~ ogú:üg' forralt vízben inásfé] óráig taitó ste1 iHzúlássa l tehetjük tartóssá. 

Sneci inspissati. A„ besűrilsített g;rün1őlcslcvek a pnlpa és 1oob készít-
1n~11;i, eket szolgáitat.iák. 

Pulpae. G ~ ii 111 öl e r.; íz e k. 1-.Ia a pulpa ne\ et a cukios .gy-ümölcspé
Pt'kI e: alkaln1azzuk. J<~z( ket úgy állítjuk elő, hogy a gyümülcsbelet IV-es 
:-;zán1ú :-;zitán átdül'zsöljiik, s azután kiYonatállon1ányú1a besűrűs·ítjük és cu
korpo1 rc!l kp,··eTjük .. :\ fri~,-; ITT-·ii111öJcsbelet egy111agában, a szárítottat vízzel 
J'iízziik szPL r:>nlpa (carnis) a neve a húsból készült cukros pépeknek is. 

H o o li 'olt H neve 1égebben általában n1inden lágykiivonat állomá-
11.\ úta hPhÜJÜ.:~ített éde:-; gyiilnölcslének. :&!Ia ez elnevezést t-öhbnyire az Ex-
1i·ac~íu1n \agy Suc.::cus illspissat11s helyettesíti. A rooh-ok készítése lényegileg 
azouo:~ a pulpák készítésmódiával. 

Confectio„ .A_ f1isse11 gyűjtött és fölap1ózott vi1ágok, ]eYelek vagy füvek 
kó1uozsárban összezúzva és cukorral sü1 ű péppé törv-c, régente e o n s e r v a 
néYCll szr1epeltek. ltfa a Ph. B1·it.-ban hi\atalos 111ég néhány hasonló készít
~11é11:;.-, s f'ZPk a e 011 f e e ti 0 ne\:et viselik„ Confectio a neve e gyógyszer
könyvben egyes elektua1iu1noknak js 

Electuar'iun1. Lik t á i j u nL ~.\z elektua1 iu1nok növén;;,' i és más finom 
)!01oknak, ki\:Ollatoknak, n1ézzPI, puJpákkaJ, cukorszi1uppa.l ké8z.iilt pépszerű 
kt'' eréke·L Előúllításuk oly inódon történik. hogJ- a ÍÍlf0111 po1~kat alaposan 
összPkeverjiik .szitál iuk és apróbb iészlctekben adogatJuk hozza a folyekon1r 
';-:gy félfo]yéJ{on:v i=eszekhez. Ez utóbbiakat, ha tDbbféle fordul elő, külön
kiilÖn keve1:.iiik oÍyképcu, hogy a sűrűbhet a i·itkábbal fokozatosan ~ígítjuk„ 
.-\ készletben tartandó liktáriu1nokat, porcelláu-, ónozott vagy e1na1Jlal be
' ont tálban gőzfü1 dőn, 65-75°-on hesiirűsítjük sű1ű ya.gy fél sűrű áHomá-
1n ú1a és 111Jg n1clegen öntjük u száraz eltartó edénybe. Ron1lékony 1iktá-
1·fu111okat cé1sze1ű szesRzel késZJült 19&-os sza1ici1savoldatba 111ártott itatóspa
PÍl'ossal hef-öd11i. E készít1nén;i. eket száraz és hűvös helyen tartsuk, 

6
g 

1i ~fei~~~ 1i:;J~~~iae, Spiritus \ini GallicL :Js~ Coufectio piperis„ Conlectio rosae ;Gallicae. 

680 75 spiritus .saponis kalinl, .·ti. 

10 2 oleum rosmarini. 20-30 r.'\.se·n.tia JJJO ·"JJilifus tiui (Jolfici. :::'.{{ 250 1:ö1ösrózsa-szirniot 
Hasonló a Ph„ Gall. készítménye il'.l H70 SJJilitu~· dilufu);. - ··'f 100 leketebo1s éH 750 culíorral 
Linimentuni caniphora co · I' f' ··V"stt 150 kürnényrnag po1 ái kőnHJZHárban összezúzunk. (Ph. Brit) t··11n" 7"0 -sp1·r·1'(r1s 250 · ·te rnpolst- :'.i.&·.seln i"1': flpiritu.s tini_ uallici.:· o) 2 --~ /;jü 1nézzel b) 3 1os·ae pe!,tla. 1 a··q--u-·a -rosa1·u111. 

· ~„ .., ·' sp111 us can1p io- c:a1·y-op IJ: i, 2 ca1da11101ni SC'HlC'JJ.. 2 an-· -----.-_{1_~_-- L L 

ia.tus, 30 liquor an1n1oniae, 15 o]eun1 gelicae radix, 4 zillglberis lhiz„. 10 ehi- :f] li .... szekeve1jiik. J)os„ 1-8 g (Pll.. B1jt.) 3 cukoi, (Ph„ Austr. V„) 

•„„„„„„„„„.J+.„„„„„„„„„„„„ll„ •• ----- ... 



Eleetuar ium balsami copaivae„ 

100 balsa'»'„um copaivae, 
JjO cubebae fructu.s puZ.vis, 

5D catechu pulvis, 
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2 scillae bulb us, 
2 zedoar iae radix, 
2 cinnamom.i cortex, 
2 carda1no-mi malab. srni('n, 
1 m.yrrha finon1 porát és 3 oleum menthae pip. 

Az első három alkatrészt összekeverve, 
a borsmentaolaiial illatosítjuk (Ph. 
Gall.) 

1 ferrum .sulfuric„ középfinon1 JlO
rát s 

72 mel depuraturnot 
keverünk hozzá .. (Ergzb. IV.) 

Electuariuu1 lenitivun1„ 
- Hashajtó liktárium„ -

100 pulpa p1 unor.um, , 
100 pulpa ta·m.arindorum es 

50 roob sambucit vízfürdőn 
70 mel depuratummal hígítunk, s 

a keveréket áb:;zitálva, hozzáadjuk 
15 sennae folia és 
15 kalium hydJotartaricum porát. 

1\.z egyenletesen eldörzsölt keve1·éket 

Elect.uariu1n diascordium„ 50 sco1 dii 
folia, 20 rosae petala, 10 radix bistor
tae, 10 rad. gentianae, 10 rad, torn1eu
tillae, 10 ber beridis fructus, 5 zingibp1. 
5 pi per longu111, 20 canellae co1 tex, 10 
benzoe, 10 galbanum, 10 gurnrni arabi
cum, 10 crocus, 5 extractun1 opii, 650 
rnel rosatum, 100 vinun1 J\íalagense. Az 
ópiumki,:·onatot az 500 g.-ra besűrített 
rózsamézben oldjuk. 1 g.-ja 6 mg. ópi
umkivonatot tartalmaz .. (Ph. Gall.) 

bepárologtatjuk pépsűrűsé~·űre, (Ph„ Pulpa prunorum. 
Hung. III.) 

b) IDD pulpa pmnomm, 5D pulpa ta- lDDD érett szili>abelet 
marindoru~, 50 roo!J san1buci, 25 se~-1zománcos fém- vag~ po1cellánedén~
nae folia es 25 kaJ1um hydrotartar1- ben péppé főzünk s szőrszitán (I\T) át
cum. (Ph. Austr„ V-':II.) dörzsölve, vízfürdőn bepárologtat.iuk 

e) 4 pulpa tantar1ndorun1 <ie.purata, siirű kivonatáJlományúra„ Min<len 
3 sirupus silnplex. 2 sennae fol1a (V), 4 súl.11rész sűrű péphez 
1 tartarus depuratus (V)„ (Ph. Ron1. 1 ';Ú[yrész cukorport 
IV.) adunk 8 jól Ö>szekever jük (Ph Huug 

Confectio sennae. IDD sennae folio- IIL) 
rum pulvis, 40 coriandri pulvis, 16D A Ph. Aush. VJII 3 pépie I cukiot 
füge, 120 tamarindoru1n pulpa, 120 cas- iendeJ. 
-siae fist„ pulpa, 80 pulpa prunorum, 15 A Pulpa cassiae, Pulpa dactvli, 
extractum liquiritiae, 400 cukor és e]e- Pulpa ,jujuba.e úgy készültek, n1h1t a 
gendő víz IDDD gr.-ra. Dos. 4-8 g. (Ph. Pulpa prunorum 
Brit.) 

Electuar iurn e scnna. 1 sennae fo
Jia, 4 sirupus simplex, 5 pulpa tama
rindorun1 depurata keverékét gőzfür
dőn 1 óráig főzzük. (Ph. Germ. V..) 

Pulpa tamarindorum depurata .. 
- Conserva tamarindi 

250 pulpa taniarindoru1n-ot 
3DD víz-zel 

Electrual'ium contra taeniam. 

8 extr act-um filicis mar i.s-t 
22 pulpa tan-iarindorum dep„-mal 

keverünk. (Münch Ap. V.) 
b) 30 hán1ozott cucurbitae semen-t 

ke.vés vízzel péppé zúzunk, s a pépet 
keverjük 30 111el depuratumn1al. A 
pántlikagilisztás gyermek egy csésze 
tejből álló reggeli után e liktáriumot 
egy félóra alatt kétszerre fogyassza el. 
Dtána egy evőkanúlnyi ricinusola.i ad-
ható be.. · 

Electuariun1 theriaca. 
Electua1 iun1 a101naticn1n enni 

opio„ -

1 opiu1not eldö1·zsölünk 
6 .xe1 es-bo1 l al és 
6 angelicar, 

vízfürdőn, zománcos fén1- vagy po1cel
lánedényben péppé főzünk, szőrszitán 
(IV) átdörzsöljük s vízfürdőn sűrü ki-
vonatállományúra bepárologtatva, n1in
den 

4 súlyrész sűrű péphez 
1 súlyrész cukorport. 

keverünk (Ph. Rung. Ill.) 
Az Austr. VIII. 3 pépre 1 cuk10t, n 

Gerrn„ V. 5 pépre 1 cukrot s a HeJv, I\""„ 
10 pépr e 3 cukrot 1 endelnek. 

Pulpa cassiar fistular. Hason]ó n1Ó-· 
<lon készíthető Pulpa cassiae fistu lnf'
hől, inint a Pulpa ta1narindo1·un1 dc }l 
síirlí pép1e 1 cukrot veszünk. ' 

f - R b ' ' ' 
1 oo ,Jun1per 1,. 

1

, - 8uccus juniper i inspissatui-:; J'enyö
bog-yó íz. Boróka íz -

4 sy1nPliiti, 
2 1.'alerianae 1adi.x, 

1 1 junipe1 i frucfur;; contus -t 
1 

4 VfZZ('[ 

leönt\' e 12 61 a inúl,-a, n1iközbe11 g:;·-nk-

..••..... -.... ·r ..•. ·.·.· .. ·.·.·. 
1 
'.fi 

í 
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ra.n felkevel'jük, kisajtolju~, s az ü,~e
pítés fo]ytán megti~ztult }et .. m~gszu:r;~ 
. „k és bepárologtat~uk ~1zfurdon sz1-
~~psürűségüre, azutan m1nden 

3 .sűrű léhez 
1 cukorport teszünk 

s jól összekeverjük. Év~nként n1egújí
tandó (Ph .. Hung. IIL es Cr .. IL) . . 

A Ph Au>tr VIII. a lOD bogyobol 
n\'eit n1ézsiirű levet 10 cukorporral ke-
,·er!eti. - k"l k' 't ~ Ph. Ger m. V. cukor nel u ~eszi -· 
tf'ti híg kivonat állományúra. 

A.lk„: diuretikum gyanánt hasonló 
cél~;i infúzu1nokba, 

Roob Lall'eeteur„ 

J_,ás<l Sirupur; sarsapa1 illae comp„ 
11éYt'll, 

Roob sambuci.. 
Succus san1buci inspissatus. 

1000 f111ctus sambuci-t 

(len 

levéből úg~' készül, mint a ~u~c~s I~la!l}„ 
ni catharticae, melynek k~sz1te~modJat 
a Sirupus T hamni cathart1cae c1m alatt 

találjuk. 
U ' készítendők: a Succus gyamgy IDDD „ „ 

mori Succus ribis fructus voros 
ribizii, 100 meggy és 50 fekete c~e!esz~ 
nyéből (Ph. Gall.), a Succus rubi ida"' 
fruct.us lODD málna és 25D meggy gyu
mö IcsébőL (Ph. Gall.) 

Succus citl'i. 

E:i ett citrom kisajtolt levét szükség 
esetén klarifikáljnk, s mindig megfilt
ráljuk. A levet sterilizálással (d'Appert 
módszere) konzerválhatjuk (Ph Gall) 

Succu.s citri factit.ius. 10 acidum 
citricurn-ot 89 vízben föloldunk, . S. 1 
spiritus cit1'i destilatus-szal elegy1tunk„ 
(Ph Helv. IV.) 

Succus cydonii .. 

J?élérett bir salm.át meghámozva, gyii
n1ölcsreszelőn teljesen fölaprítunk s a 
pépet kisajtolva, erjedni hagyjuk n1íg 
megtisztul és filtráljuk (Ph. Gall) 

Succus liquiritiae depuratus„ 

,„ízfi.irtlőn zománcos fém- vagy po1cel
lánedé11Yben péppé főzünk, kisajtol,juk 
s az ~~l'epíté,s fo]yt~n megtisztu~t .. é.s 
111E:•gszurt let beparologtatJuk v1zfu:r
clőn félFrlí.rü kiYonatállományúra s min-

1 fJ sürú lé1e - Extractum liquiritiae„ -
1 cu/,orport D l' · ·1· z· t , ·, ·· ···k ' t 100 succus iquiri iae vena is-\~>"t" JO} osszekeveIJU ~. ~ven e meg- perkolátorban vízze~ kivonunk, a le

uJilaudo .. (Ph. Huug. IIL es Cr. II.) . . csepegő folyadékot összegyűjtjük s ha 
. A Ph. A.1!,str VIII. lDD bodzabog) 0-1 az ülepítés folytán megtisztult, az üle

hol n~ert su1 u lere 5 cukorport 1en- dékről leöntj.ük 8 vízfürdő,n .~nny~ra 
del. . . • · bepárologtat.iuk, hogy 10,0 su]yresz ~esz 
. l?oob. berberzdi.s, .Roob Pbuli, R_oob !tisztított lében 55-60 sulyresz szaraz 
JU.(Jl<~udts,,Roob ,mf!.10runi, J?o~b spznac kivonat legyen. (Ph. Rung„ III.) 
(í'rt"Ul(f(' ugy keszultek, in1nt a Roob A . . 'd "k'k' t t a per-
...;·inihn(•i 11:ye1s e esgyo e1 ivona o 
' koiátorban steril üvegcserepekkel fel

Succus carnis„ 
~- l.lac·e1 ut-io ca1nis„ Pulpa ca1 llea. 

Yáltva rétegezzük. Nagy n1ennyiségek 
előállításánál kiáztatott és kifőzött 
gyapotot (fino1n gyalúfo1gácsot), vagy 
petlig aprószemü mosott kavicsot hasz-

300 ~otCÍUIJ 1na1/!alní~pép<'f, uálnak. 
G:23 ti.z Cs A Ph. Gc1n1. 70% szárazn1aradványt, 

1 1>Ó~ar elegJé\el s leafölebb 11% hamut követel. Hoza-
ÜJ {dg állani hag)·uuk és papí1oso11 dék b60-90%, ez utóbbi kisázsiai dró-· 

útszÜrYf', a szii1edékhen f'eloldnnk gokból. 
f_j l/(/fJi1u11 chlo1atu1not A Ph„ HeJv az E.xtractum liquiri-

0 tlar solul un1ot Aq_ua chloroforn1ii-vel f'{{f)Ja (ffJ JH'r1.: 100 so\ány n1a1ha- , d · t 
Jnisptp„ :::oo cukoipor, 13 kösó, 5 kaliuln ·pcrkolúltatja s a 45 szaraz1nara vany 
(•liloiatnui, 20 f('kPteborspu 1·• Ji.larhahús u:yujíó kiYonat 90 részé,.hez 10 spiritust 
h( b t 11 bá1ún;\'húst \'ag·~ 1~ úklníst is l'l'lldPl 
lia s;i;u;i] !ol11111 k 

Suecus cerasi. 

1000 Jll('(j{J.IJ, 
1(10 f rketc < w 1r!.;0111/( 

Succus nasturtii.. 

\-a~·t1nfi11rn oquaticutn--fI"iSs le\'eleit 
kii11:ozsú1·bun összezúzva kisajtol.iuk és 
pnpíiosun átszűrjük„ -(Ph. (;all.) 

iililliiiliiiliiiiiliiii„„„„„„„„ __ .... ,„ .... ____________________ _ 
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Tincturae. 
- T'inkturák 

"'\ tinkturák növén~i vagy 1itkáb ban állati drógokból többnyi1e szesz
~zel készített, híg, sötétes színű kivonatok. 
, " A nyersanyagok kivonására azok tern1észete szerint különböző e1ős

segu borszesz, aether vagy ezek keverék-e szolgál s a kivonószerekhez néha 
s~:v;;k, ~li?erin, alkáliák sf,b. hozzáadása van rendelve„ A .borral készült híg 
noveny1 kivonatokat a Vina medicamentosa fejezetbe soroztuk. Tinctura né-
ven sze1epelnek a gyakorlatban a tinktura alapanyagú keverékek és oldatok is 

• , .._!\_ tin~tu;~k kés~~tésrnódja az egyes gyógyszerkönyvekben az áztatás:, 
11tkah~an pall1tas és UJabban a perkolálás, 

, Ad11.tá~ .. A megfelelőe!', de lehetőleg apróra vagdalt vagy töi t dtógot 
:::;zelesszaJu uvegbe, vagy JOl zo1náncozott agyag·edénybe tesszük a kivouó
szert hozzáö~tjük s az ~d~nyt jólzáró parafadugóval elzárva, hól:Vaggal vag;\ 
p~r~a!lle!_l~ap1rossal l~k-otJük. :Niég célszerűbb a gumn1igyűrűhetéttel ellátott 
zarokeszu~ek„ ~Iye~ barrnely edényre alkaln1azhatunk, vagy készíttethetünk. 
„. A k_1vono e9e11y ol:ran nagy legyen, hogy a tinktura, melyet időnként 

fol k~ll raznunk es keverge1nünk, C-8ak 4 /r, részéig töltse meg. Az ígv előkészí 
tett binkturát 8-10 napig 15~2()" hőmérsékű sötétebb helyen időnként fölke
vergetve, állani hagyjuk; ekkor a fol:yadékot leszűrve, a in~1·advánvt e1őse11 
ki~ajtol,iuk. A sajtolást . fokozatosan erős-bítve, inegszakításokkal ;„égezzük~ 
mindig bevárva, n1íg a folyadék csepegése megszűnik. A kisajtolt folYadéko1 
~kiöblített áztató edénybe vi~őzaönt.iük s tha ez elő van írva, mint a Pli Hu11g 
ITII, Ph. Brit. és Ph. U. St.-ban, az előírt mennyiségre kiegészítjük és 1 kilo
gran1monként 15 gr. talcurn-porral össze1ázzuk„ A tinkturát azután nehány 
na~ig szobahőmé1 :-:ékletü hf'l~"en ülepedni hagyjuk, s a kivonószerrel bcned
ves1tett szürőpapíroson fi1t1áliuk„ Filtrálás közben úgy az áztató edé11"\ t inin1 
a tölcsért befödjük ' ' 

, Az aet:herrel ké:-;zült tinktu1ák lnar~d-. ~:-:'J-át nen1 sajtoljuk ki hanen1 
a keszítményt jól befödött l-iZÚrőtölcHél'f'll azonnal átszűrjük papírdson . ..._A..z 
ily tinkturából visszan1a1·adó növényrészekrt 1H•n1 szaba,d tűzbe dobnunk. 

·Gyári előállításnál az időnkénti krYf'1ést és fölrázást úgy pótolják. 
hogy a. ~la,gymftretü s fenekén,él ki!olyó áztatóedény (födött kád, Yashordt; 
stb.) alJatol mintegy 10 cnt. tavolsagban elhel>·ezrtt, zsákvászonnal befödöt1 
szita.fenékre öntrr a drógot i.; a csapon idő1·ől-időre egy-egy veder fo]YadPkot 
leel'esztve, fönt í..i1a az edénybe öntik. · · 

Összehasonlító kísérletekből kide1 iilt, 11og> a hosszabb áztatás út j·í11 kt-
szült ~inkturák ~Hjáh·dllfai 1nege-gyezuek n ,vállítá8 igény1bevételé~el ,e<löállí
t.ottakeval. ... A.. z a z 1 a t a s a z o n b a 11 a z e r t e l ő n y ö s e b L 111rrt a 
filtrált tinkturák re,nds~Print .. th;zták 111a~.nd11ak, a 1~ állítású t j á 11 'kész ü J
t e k e 11 e n b ~ n a 1 la s k ;o z be 11 t n b L 11, .. ;-.·- 1 i e ül e dék e t ad 11,a,k. 
Tvíelegen ugyan16 a sze~z ,~zalJJOi-; oly n11yag:,ot folold, a1nely kihillés utá11 ueni 
azonnal ugyan, de eg>- ido inulva az old;itbol kiválik 

P e i· k o lati o. _:\. perkolálúst (hlsd '/.S. oldal) a· B1 üsselbeu tartott konu· 
i~sszuson az erős hatiu-ni tinkt\1rá~1a i1e1nzetközileg' elfogadták, bár az ázt~
tassal szembe!!: nagyon s?k a hatrauya, .~ 11en1 111inde11 'körülmények köziitl ad 
azonos eredmenyek~t.- F~gy~l-~1!be kell Y~1111i a~t is, ho·gy az eddigi klinikai 
tapasztal,a~ok~t .~z azt~ta~. ut.1un n_>,ert t111kturak szolgáltatták, ezektől perlig· 
a p~rIJ-ol::ilas. U~Jal~ _eloall1t9tta,k, P!te1 IJ,tik. E, iuegfontolás valószi11lileg- HZ erii· . ..; 
hataisu t1n~turak uJa~b eloa]]~tas1 Illo~lsze~e11Pk .kidolgozására fog· , t'Z<'lni 

Aztatassal a. d,fOft'~~ hatoa1~yaga1 telJese11 kivonhatók, a til1kt111úk ll·;i11-
denkor azon<?s n11n~seg;ue~, s .':u]to~atlan,ul eltarthatók; a sz:t>sz' ei-;ztl'ség
figy-elembe veve a k1saJtola~t, 1ge11 JPlf'ntekt(~len, s az előállíiá:..; n1úYe!Ptt llH
gyon egysze,rű. A. p~l'ko1álás un!nká.ia k_örül~llén>··psebh, köriiltekiutést é:-; 11ag'~· 
gyakorlottsagot igenyel, s a k1Yonando drogok különböző szöveti :..;zPl'kPzetp 
és más .sa~átság3;~ folytá2!, za\aró _n1e]lékköl'jiln1ényekk0l kapcsolatos .. úg·yhog:.\ 
a.z ·eredn1enyt elo1e n1egallap1tau1 c~ak PlYetYf' lehet A_ pPrkolálás~al ké:..;ziilt 
t:~?kt,ur.ák kevésbé tar!ósa 1k, s kés?bh ,üledéket adnak .. .\ kj\'011atolt d1'óghn 
folsz1vodott szesz abbol el 11Pn1 ta\ olitható. 111f'1 t vízzel Yaló kiszo1 í1·lsa :i: 

tb:~kturát föl,~ígítaná, s Í&,'Y ,-eszf'ndőhf' n1eg>, rllenhen az áztatá:~núl \;ii1c's 
szambaveheto szeszve-szteseg. 
't Li\__készítési eljár~s a,köv!:t~ező: .-\ d1óg po1áuak CF.) 50 g1an1111,iát 20 . ..;pl 1

1
1 tus d1!utus-sza] J?O~o-) ke~ kozott ,''ag;;. porc\llántörővel dö1 zsölgetY·e, egyen
„~. es~n a,t~edve~~tJu~ .. A~ atnedves1~ett port atdörzsö]jük a IV. (esefüg JTL) 

szan1u Rz1tan s Jol zaro tagasabb edenybe tessZiük. A inegdnzza<lt pol't kPt {11 a 
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_u1úlYa a perkolátorha töltögetjük oly n1ódon, hogy a ne<lves po1 ab1ban egyen
letes és nag;;.:·obb levegőür-egektől mentes oszlopot alkosson. it spiritus dilu
tus-ból azután annyit öntünk a perkolátor:ba, hogy a folyadék az anyagon 
te.ljesen áthatoljon s ezt még 2-3 centiméternyi 111agasságban födje, Azután 
elzárjuk a perkoláto1 kifolyó csövét, s a felső nyílását befödjük. Egy-két nap 
n1úlva kinyitjuk a perkolátor kifolyó csövét és a folyadék lecsepe-gését úgy 
szabályozzuk, ho,gy a kifolyó cső alá állított szedőbe (megfelelő nagyságú 
g'vógyszerüveg) pel'cenként 4-8 csepp essék. A drógot a kivonás végéig állan
dóan folyadék fedje. Ezt úgy érhetjük el, hogy a megfelelő nagyságú, lefelé 
sziikülő, hengel'es perkolátor felső nyílásába spiritus dilutus-szal telt lombi
kot helyezünk nyílásával lefelé, úgy hogy nya,ka a por fölött levő folyadékba 
lr\ uljou, to,_,.ábbá a perkolátor kivezető csövébe erősített csapnak megfelelő 
!)eüllítása által. A kivezető csőre húz ott gummicsőnek a szedő edénybe 
llYÚló Yég'ébe hegyesre kihúzott üvegcsövrcskét szorítunk. Csapos perkolátor 
hel,·ett célsze1 iien olyat is használhatunk, 1uelynek alsó nyílásába átfúrt du
g·ób-a illesztett üvegcsövecske van szorítva Itt a lecsepegést az Ü\regcsövec-s
kére húzott gnn1n1icső n1egfelelő ösiszeszo1ításával szabályozzuk„ ·A folyadék 
Jecsppegését akkor kell inegszakítanunk, ha a szedőbe gyűjtött tinktura 
llH'nnyisége az 5ú(I g·ra1111not elérte A tinkt111át azután 4 óráig ülepít.iük és 
JJ<1píroso11 átszih:jük, 

\z f'J'Ős hatású drógok 1 súlyrész dróghól 10 súly1é.sz kivonó folyadék
kal nlindig a perkolálás szabályai sze1·int, egyéb festn1ények pedig 1 súlyrész 
dró.gból 5 súly1·ész kivonó fol)·adékka] az áztatás szabályai iszerint készülnek. 
A fpstvények készítése.kor és megvizsgálásakor a következő általános szabá
h--ok1 a ügyeljünk: 
· 1. Csak a legjobb n1inőségíí drógot ha1'lznál.iuk 

2 . . \z áztatást 1.5-2ű0 hő111érséken, .iól záró cdéu:.· ben, g J- a k 1 a n iá z o
µ; a t y a v ég e z z ü k. 

.). "~ sajtolásko1 szenvedett veszteséget ugyanolyan összetételű kivonó 
folyadékkal oly 111ódon pótoljuk, hogy a kh;ajtolt maradékot a hiányzó fol).'R
tlékkal g·ondosan átnedvesítjük és újból kisajtoljuk 

4 . ..::\ n1eghatá1ozott súlyra kiegészített. festvényt zá.1 t edényben ülepít
jiik. uzután letakart 1.ölcs-éTben papíroson n1egszű1jük 
· ;), A_z erős hatású festvényeket a „Kivonatok" fejezetben leírt pe1·kolálás 
:-za há Jya i sze1 int készítsük. 

}1„ g·ondosan átnedvcsített po1 t 2 ó1a n1úlva perkolátorba tesszük és ieá
üntii11k annyi kivonó folyadékot, hogy az anyagot a folyadék befedje, azután 
zár.ink el a perkolátor kjfolyó csövét. Egy nap múlva megnyitjuk a perkolá
tort, s a folyadék lecsepegését az anyag nlennyiségéhez képest úgy szabály-oz
zuk, hogy a szedőbe percenként 4-8 csepp e-ssék. A lecsepegést akkor kell 
111eg;-;zakítannnk, ha a szedőbe gyííjtött festvény mennyisége a meghatározott 
R'Ú lyt elérte 

l\ peJkolálással készített festvényeket a papíroson való szu1es előtt 
;;,zlntén ülepítenünk kell. 

6. _<\z olyan er&shatású fe,stvényeket, 111elyekné1 a kivonandó anyag 
fp1 n1észcte miatta peT-kolációs kivonás célszerűen nem alkalmazható, vag~
t:tz áztatás, vagy az egyszerű oldás sza;bályai -szerint 1:10 arányban készítsük. 

7. _.\_ festvények száraz kiYonat-ta1taln1át niinden esetben 10 gramrn_ 
f(>stvénJbő1 a száTító szelencében határozzuk meg; a festvényt előb,b óvato
san párologtas-suk szárazra és a maradékot szárítsuk 100° hőmérsékleten 
álJandó súlyig; a n1aradék súlyát '10.-el megszorozva, a nyert száni a fest
\·ényt>k százalékokban kifejezett \Száraz-kivonat tart.a.mát adja. 

H ./\z erős hatású fcstvényeket közepes hőmérsékleten óvatosan ta1i:.;uk. 
9. Csak tiszta és átlátszó, üledékn1entes festvényt szolgáltassunk ki. 
~.\.z áztatás útján készítendő tinkturáknál a Pih„ lAustr. 1Belg. és Ge1111. 

k napi, a Gall. 10 napi áztatást 1endel. A Ph. Rom. a gyantás tinkturák, a 
a tinktura c:hinae és n1alatis ferri kivételével, minden tin·kturát perkolálás 
útján készíttet. 

A Ph. Geirn. V. éc; Ital. a peikolálást tinkturáknál, a fentebb részlete
zett okoknál fogva. telies211 mellőzi s az erős hatású tinkturákat is 8 napig 
tartó áztatás, a dróg kisajátítása, után a a tinktura megszürésével készít
teti, anélkül, hogy a szüredéket a kiYon ó szerrel, előírt súlyra kiegészíttetné. 

Ennélfogva n·Ö-YényT'-észekhől előállított tinkturáinál a nyert mennyiség keve
sebb, 1nint a rendelt kivonószer, az oldódó anyagoknál, gyantáknál pedig több 
s ezé1 t esetről-esetre előírja a tinktura hozadék-mennyiségének százalékát is„ 

_!\_ Ph. Ger1n. áztatás lltján késziilt tinkt-uráinak fajsúlya és száraz mara-· 
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<léka stb. fenti okból átlag nagyohb, mint a többi gyógyszerkönyvek tink-
turáié. · 

.:\._ tiukturák kivonó szere kevés kiv·étellel spiritus dilutus {70.%). 
.. L.\. Ph .. Belg., Gall. és Ital. 60, 7() vagy 80%-os alkohollal, a Ph. U. !:-lt. 

n poYényi anya,gok sajá1~~-ágainak 111-egfelelőleg, alkO'hol és YÍz kiilönhöző 
a1anyú keverékeivel készíttetik a tinkturákat 

Tinctura absinthiL 
- Üröm esszencia. -

1 absint.hii herba <lu1 va pora 
5 spiritur;; dilutus 

:F s. 0.903-0.912; szn1„ 2.3-3„3%; han1u 
0.38%; s. sz. 20-25; hozadék 80% (Ph 
Germ. V és HelY .. IV) 

Tinctura absinthii composita„ 

() 1 aloet elegendő spi1 itus dilutu:-;
szal 5-re perkolálunk Fs. 0.886-0 897; 
sz .. m. 13-14.5%. (Ph. Rom IV) 

Tinctu1 a aloes composita„ 
Elixiriun1 ad vitan1 longan1 l'inc·· 

tur a Suecica„ -

6 uloc, 
l rhef rhizoma, 
1 .Qentiana(' radix, 

"III 1 zedoariac r llizornu, 
.A v l Cl ocus, 

100 100 herba absinthii (IIL) 200 spiritm dilutus. 
40 50 flav cort. aurantii (IL) 
20 20 rhizama calami (U) Fs. 0.90;í-0.912; sz m 2.30-2.80; humu-
20 20 radix .(Jcntianae (II.) 111. 0.02-0.06; s. sz, 16-18; hozadék 100%. 
10 10 corfrx cinnamomi-t (IV) 1 (Ph. Austr. VIII., Ge1 m .. IY .. Heh.. JV.) 

1000 spiritus d-ilutu.s-ban _._:\ Ph. Gall. 8 <.lloet és l ag·aricn . ...; a1-
6 napig áztatunk; a kész festvény s-Ulva husi is 1 end1-•l, s 607-':i-os alkohollal ké-
1000 legyen Fs .. 0 896-0.902 .. Sz .. m 2 .. 8% .. szítte!i 
(Ph,. Rung. III.) _,4ugsburai f/1JOn101css(11tio :::ou alo0 

b) 100 absinthii hba., 40 aurantii 80 aga1·icus albus, 80 1uy1l'ha, ~O pJpctu
cortex, 20 calanli rhizoma, 20 gentianac ariun1 a1·0111aticu1n, 80 rad. z;('doa1·iaP. 
radix-ból elegendő 70%-os alkohollal 60 rad, i hPi, 60 rad. gentianap, {-j() e1 o~ 
1000 tinkturát perkolálunk. }~s. 0.904- cus, 700 saccharun1, 8600 spiritni-; , ini. 
0„910. (Ph„ Rom. IV.) i·e·ei 100 g1 an1n1os üvegekbe„ (KiP)'-;O\Y.) 

Tinctura aconiti. 

1 aconiti tube1 grof.is„ JJulv. 
10 spiritus dilutus. 

llos. 0 5, pro <lie 15 I1~s. 0. 90 i-0. 910; H t:. 
111. 2„2-3„1%; s. 8Z. 8.4-14; hozadék 88%. 
(Pb. Gerrn. V) 

~.\. Ph Brit.. 0„04% alkaloidaia1 taluiat 
követel, a Ph„ Gall. perkolálás útján 
készítteti, a Ph. U. St 0045% alkaloida
tartahnat kíván s biológiai vizsgálat
tal ellenő1zött 0„0004 kcrn. halálos ada
g·ot 1 g tengeri Hyuh a, 

l~li.\i-1 iuni propri('tatis. Ti1u t 1 a 
a/ars c1·ocala .. 2 tinctura aloPs, 2 1inc
tu1a n1y11liae, 1 tinctu1a croci. (I>J! .. --\. 
Prnv. IL, Belg.) 

Eli-,;:iriuni proprietati.'i ]JaJa<('f,">i. 2 
aloes, 2 i11y11ha, 1 cl'·ocus, 2 acidun1 snl
fn1 icu1n dilutu1n, 24 spiritus dilntus 
(Ergzb. IV.) 

Tillctura antifcbrilis lT.(I/ bu1 ui. 2.5 
can1phora, ~.5 chiuinun1 sulfu1 iC'1111J. 995 
tiuctura aloes coniposita 

Tinctura coronafa, „4-ltonai (s.ep]J('f.·. 
2 in~1rha, 3 ká1nfo1, 411atriun1 cn1ho11i
cun1, 6 gentia11ae 1 adix, 6 zedoal'iac 
rhizon1a, 6 aurantii fruct.. innnatur„ 8 
angeUcae 1 adix, 40 aloe, 8 tor111p11till'ae 
l"adix, 50 spiritus, 500 víz„ (Ha1uh \Tol'-Tinctura aloes, sthL) 

50 alocs· pulvis gro<;.">Ust , b) 8 !~e~ 1hizo111a, 8 augrlicat.' 1hi~ 
450 .spiritu,<; dilutus·-bau 1 zo11H1, 1 '··~ al<:es,. 4 galangae l ad1x, J 

''] , ' d' -b , . 1crocus,4 focn1cuh f1·uctus 4 c1eta JHH('-
J~ z1adio e enJ- en la~_og·a_t,·a fölol(h~nk, cipitata, 2 geutianae radi~, 2 z~doa1iae 
a?. o, ai<?,t _I_~taka1 t tolcse1 ben pap1ro- radix, 2 cubcbae fructus 2 111 , l'lha 2 
~011 atsz1:_l.I.],U~',-~ a :f!1aradékot kjn1os- COU1.1JhOta, 2 aga1ieus, 0.25 opf11111, d.35 
k'+~ f1111 ~' 1 , 8P_lll~US d1lutus-szal, hOg'J' a piper nigrunJ, 0.75 cinnan1onli co1tex 
eÓ~g23estveny suJ:y a 500 legJ-··en. Fs. 0„920 0„75 zingiber porát 3 alkohol és 2 ví~ 

·- · ; sz. Dl.. ~%. (PP,. Hui;ig. III.) keverékének 875 ré:.;;zéveJ visszafo]vó 
1 b' 1 ~loet <> sp111tus d1lutusban ol- C8Őve1 ellátott lon1bikban 12 ói·áig' '65 

}
11 n · Fs. 0.884---;0.894; sz.,nl.. 12.?-16%; fok1a hevítjiik s kihűlés után kisaJtol

(;~~~~. ~ror-0.09%; hozadek 112%„ (Ph. va. 1_ooo kcrn.-re kiegészítjük éH 20 g·r. 
· · ch1n1nt oldunk benne. (Nat for1n.) 

.,.-;:;;'ij 
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Tinctura amar·a, 
- Tinctura ston1achica 

50 trifoli fibrini folia, 
;)0 centaurii herba, 
50 (J<'ntianae radix, 
50 aurant,ii flav .. cort,, 
10 natriurn car bonic. dilap.s.-ot 

1000 aqua cinnamomi spirit.-ban 
6 napig áztatunk. A kész festvény súlya 
1000. Fs. 0.984-0 .. 988 .. Sz .. m 26% .. (Ph .. 
Rung. III.) 

A Ph. Austr .. VIII. 1% natrium hyd-
1 oca1bonieumn1<:1l készítteti, s a dró
o·okból nen1 .5, hanern csupán 4%-nyi 
~1enuyiséget rendel.. :F's. 0„996; sz, m„ 
2.3%. 

b) 60 genii<:111ae iadix, 60 centaurii 
ht>I"ba, 40 au1·antii cortex, 20 aurantii 
i111n1aturi J'Juctus pulY„ 20 zedoariae 
i hizo1na, 1000 l-)pi1itus dilutu8, Fs, 0.910 
-0.920; sz. 111. 4.5-6%; han1u-m. 0.1-
0.2%: s. i-;z, 16-18; hozadék 80%. (Ph. 
G111í-i. V l 

.\ Ph. Rom IV. 20-20 r. d1 ógból 
{l{ung. III.) 40 spiritus-szal 24 Óiáig áz
tatva, s azután 60 spiritns és 10 natrium 
hi<'arbonicnn1 hozzúa<lása u1áll aqua 
('i1111a1nonli spirituosával 1000-re perko·· 
lú!tatja. Fs. O.~J92--0 99i''; sz„ lll.. :2.r:.%. 

J/ ii1 iacefl i rf /JO n1.01 e se ppe/,„ 0.55 tinct 
:-;n1111Juli, 1 tillc1 cha111on:lillaf', 0.6 tinct. 
!ig·11oru111, 0.5 tinct. g·e11tianae, 0.5 tinct 
calnnli, 0.8 iincL aron1atica, 0.6 Unct 
i ha111ni 11u1 sh., 1.1 tinct. eon1p. p10 tinct 
zt·lh•ns., 0.1'7 tinct. eardan1on1i, 0.8 spi1. 
:11 <1J11atiCll:-i, 1 iinct. rhPi aquos, 0„6 tinct 
!.!('111ianac aqnosa, 0 02 ol.. 111e11thae 1Jip., 
ii 01 ol. l<'1110Hg1ns. -- {:\ Tiuct. co1upo-
8ifo p1u ti11cturu .<.el/cJ/~·i: 0„0:1 gT. heT
li;1 ah . ...;inthii. 0.02 fi lH::L Ulll'Hlltii, 0.01 
J'lor. an1 .. 0„04;) 1 ad. do1 oniC'. alpin„ 5 
( 01 t eliillH{', :i tol.. auraut., ;í flor eha-
1\1011!. l'Olll<tll., j f(Jj C<ll dni lH'll( d.,;) fol. 
lril'olii fi ln iui, :1 lH'l ha 1nillPfoliL ;j her-
h:1 ll!P)l..;:.;;1!'. ;í J:p1 h<t <:t'1ita111 ii. 1100 spi1. ~ 
\ ini dil.-h(·,i késziil.) 1 

Tinctura ambrae cum moseho„ 
3 ambra-t 

l_ moschus-t összedörzsölünk 
3 .saccharum lactis-szal 

150 spiritus aethereus-szal 
8 napig 18-20°-on állani hagyjuk és 
filtráljuk. (Ergzb. IV.) 

b) 3 tinctura an1b1ae. 1 tinctura 
moschi. (B. Gy T.) 

Tinctur a angelicae. 
1 angelicae radix, 
5 s·piritus dilutus, 

8 napi áztatás után sa..itol.iuk és filtrál
iuk. (Ergzb. IV.) 

Az áztatás útján előállított tinktu
r·áknál a gyógyszerkönyvek ;t d~ógra, 5 
kivonószert rendelnek s a saJtolas utan 
filtrált készítményt a kivonószerrel k,i
egészíttetik 5 ré:-;z1e„ ..;\. Ph, Germ. V. es 
az Ergzb. IV. e kiegészíté8t n1ellőzik, 
s így i dróg és 5 kiYonószerből 5 rész
nél kevesebb tinktu1 út készíttetnek, vi
szont többet, ha a tinkiu1·át oldható 
an;vaghól kell ké~zíteni. 

lígya11Íg)- készÍfí:'JHlők: 
'l'inctura anr1osfura<' cortici.s, 
1'inctura asac j'o('ti.da(', 
Tinc fura caryophyf/oru1n, 
1 inctura crrsc-ariflae corticis, 
'f'inctura (Oto <:ortici-s. 
Tinctura droserae lierbac (Ph. Gall.)„ 
7i11ctura rriodyetionis herbae, 
Tinctur(J r1alangae 1 adici.s, 
1 incf1t:ra qentianru (60%-os alkoh .. 

Ph. Gall.) 
7 inctura gua)a< i fiu11l, 
Tinctura rrrindeliar (80%-o.s alkoh. 

Pii. Gall.) 
'1'i11(fura jaboruudi ((j()~!{i .. os alkoh. 

Ph. Gall.) 
'J'-in<luro n1ncidi'i. 
1'in(turo q11rbrutho <01tici">, 
7 i11ctuia rl1oi8 aronurtirac, 
'Iiuctura wu1tali. citrini, 
Tintfuro <;antoli 1 ulnl, 

/)1. ll•J8ff (/11on1oibul:::.">0111a; 0„3 co11.] . 
aurau1. O :i l rue1.. au1 a111. inunat, 0.5 · \ · 
nul aeo1 i, O ;·) 1 ad gt ntiane, 0.5 raJ. g·a
l.111:.UH', 0 j rad. zc•doaJ'i<.H, 0.8 nryr1·ha, 4 
1 hizou1a 1 l1l'i, 2 Pxtract. n111al'., O.l cro-

'/ iuct11ra 1:anillae (J•~1gbz 1\7.) 
J·~z utúhhil a l'h„ .:'\11str. \'III. és Gall. 
1 :10 a1 áll~ lntll készítteti 

rrinctur a ant.Jt'ltolerica. 
J'i i1etn 1·t1 n ut i (li ;11·r lt<J i ca 

( lls. 0.05 cas1oreuu1, 0.05 elec:h1al'. n10-
11111t., 0.0;'i ol. C<ll'\ i, 0./ spi1 ii af'tiu•J r•us. 10 tiuttura opii, 

X ti11clura <"'tscari/lru, 
20 tiiu fura 1 affttrlihu 

/IJ spiiit '\illi diL 

'rinctura an1bJ'ae, 
\n1h1a-i't>st\ én~. -

:2 ft1J1/)I o-t fino1nan t'ldö1 zsiiliiuk 
1 wH/H1111111 lacfi.~·-szal és 

10 "fJiti/u.., <((f/1<re10;-szal 
S i1apig· IH--::O"-(Jll t-i.lluni hag·~ .iuk :~ 
túu az oldu1o1 lí!t1:·dj11k„ (J<~r.S!:liz 1\ 
B <i)·. '!' 1 

HfJ tin<f-u1a a101uafir({. 
)() ti11tf111 a ral< 1 ioHar" 
2 ol<'l!lil JJU 11flia<' "pip.-1 

:l nnpi úllá' utún filtrnlunk (!<;rgib IV. 
J)„ A \' t~:-; }la1nb. \' i 

Ti11clu1a antirholrrica J)a'\ila 2.5 
(Jlt 11n1 HH lltll<H' pip„. 2.3 spi1itus, 5 tinc-
1 u1 n opii <·l'oe1:1t11„ 10 -tlnetui·a einna1no

e:~ ini. lli tinctu1a rlH i spirituosa. F:-; 0940: 
~~z. ni :r:r: fl-)h T~o1n. 1\' .. ) 

.--„~.-„„„ .......................................................... ... 
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Tincturae anticholericae dii1ersae; 
1) 5 oleu_m anisi, 5 oleum juniperi, 5 
oleurn ca,Jeputi, 15 spiritus aethereus 30 
tiuctu1a cinnan1on1i, 1.25 liquor acidus 
Halleá (Bastler) 

2) 10 tinctura a101natica 5 tinctu1a 
opii, 5 tinctura zingiberi (:s'adt.) 

_3)_ 45 tinctura chinae con1posita, 2 
ch1n1nun1 muriaticun1. 3 acidun1 111111 i
a_ticum dilutun1, 12 tinctura opii, 24 
t1nctura valerianae, 3 tinctura nucis 
vomicae, 1 oleun1 inenthae pipe-ritae 
(Botkin.) 

4) 2 tinctu1·a nueis von1icae 2.5 ti11c
tura opii, 8 tinctu1a arnicae 6' tinctura 
vale1ianae aetherca, 1 o]eu1;1 menthae 
piperitae. (E"\vfn1ius.) 

5) 6 tinctura digitalis, 3 tinctura opli 
1 tinctura aloe:-;. (Franceschi..) '· 

6 8 finctu1a nucis voinica<:' 12 tinc-

b) ~.\ 16 raclix és :! flo1·es a1nicae 
100 spiritus dilutus .. Fs. 0.903. Sz. m. 
2.5% .. (Ph. Austr .. VIII) 

e) 1 flores arnicae, 10 spiritus dilu
(us. Fs. 0898-0.910; szm. 11-17%; ha
nm 0.13-018%; s. sz. 12-20; hozadék 
78%. (Ph Gcrm.. V. és Helv. IV) 

d) 1 flores arnicae-t spiritus dilutus-· 
sal 10-re peikolálunk. Fs .. 0892--0898; sz .. 
rn. 1%. (Ph. Rom. IV) 

A Ph. Brit 45%-os alkohollal 1:10-re 
perkoláltat.ja, a Ph. Gall 60%-os alko
hollal áztatás útián, a Ph. rr. St. 70%-os 
alkohollal 1:10-1e peikolálással készít·· 
te ti 

Tinctur a aro1natica„ 
--l...;8seutia a1on1atica, Illatos 

Yén~„, -
fe~t-

tura opii, 16 ti11ctu1a cinna~o111i 40 
tinctura ,-alcrianae aetherea. -! o]~un1 16 fa.'isio(' «i1111a111on1erH' <OJfe\ 
n1enthae piperitae. (Rcrn1ann.) 8 ztn_qiberi.~ J !ii?oJJ10 

7) 5 tinctu1a aro1natica acida. 10 aet- 8 zPdoariae „ 
he1 aceiicuR, 15 srliritus keveTékÉ>t káJn- 4 aurantii'. flaredo. 
fo1·1·al telít:iük„ (I..-eviscur.) 4 rnryophylll, 

8) 10 ac!he1·, tiz csepp ol. chainoniil- 4 carda1non1i fructus-t 
lae, 2~} csepp olcun1 anhü, 2;1 oJcuni ina- 200 spi1·itu..s di!utu„~-ban 
cidiR„ (lA'rnberg<'I.) 6 napig áztatunk A kész festvé1J\ súl:'-a 

9) 6 tinctu1·a opji c1ocata 4 tinctura 200 leg~en. Fs. 0894---0898 Sz. i-i1. 18?{; 
ipecacuanhac, 1;) 1iuctu1a Yalerianae (Ph„ Rung. III) 
aetherea, J 0Iuu1u 1n0ntha< l)iperitae, b) 20 cinna111on1i eortcx. 8 ziugibPr. 4 
(Lo1e-n:t.) zedoaria, 4 caryoplrylli, 4 cal'da1nonnun 

. ~O) 20 _tinctn1 a opii. 20 tinctu1a cap- 200 spiritus. Fs. O 900; szm„ J„5% {l)h, 
s1c1, 20 i1nctura I"hei. ~O spiritus ca1n- .Austr VIII. és Hc;lv. I\T.) 
pho1aiu.s, 20 spilitus lllC'nthae pipcri- e) A Ph„ G. ,-.. t-Iőilata Dlf'g'<"g'~ezik 
tae. (Jl-f1-rfu1a (0;1tr11 diarrl1orn.1n. N-at. a Hung.-éva], esupáu ahhan tt~1· pl., hogy 
Forn1.) ! aurantii ccn-t. helyett 4 gala11:.nH 

-11) l can111ho1a, J2 aethc1 <1C'Plicns 3 rad-ot 1Pnde1. Fs. OH00-0.906; sz1n 1.8·-
tinctura opii. (Üppolzer.) ' 22; han1u O.Oi-~OlR s. sz. l!-20: lio?.a-

. ~2) 10 t.in_ctura opji, 10 tinctu1a l!UiJ- dék 80% 
s1c1, 10 sp1r1tus ca1npho1·:.1tus. 5 chlol'o- 7 inctina arol/iati<a fHida. !'.Ji\ililuii 
form, 15 spil i!us. (Squibb.) 

13) 10 spiritus netJH'l'C'Us, 10 ti·ncttii ,·i Litrlolutn .-:l-fyn~·.11c/Jfi .Acidu1u 1;11!/'u1·i-
l cuu1 aron1atirun1: !J6 ti11etura :1roniati

va erianaP, 5 tinctnl'a nncis \·011dcae : ca-lioz -! aciduui hydi oehloricnin-ot eli _ 
7„5 tinctura opii, 5 thtciul'a a1 nlcae, 2.5: g;y-J-tünk és filti·úl.ink (f~1„gzh. I\'.) .\.z 
oleun1 n1C"nthae piperitae. (Strog·onoff.) Elixiriuni l\-I, ns' eh ti T>h . .:\nstr y·_ ra-

14) 5 fillctura nucis ,--onlicae. ;, nle- <lix ealnnlit, 'nuX Inosehata-t t'.:~ enkrot 
un1 n1enthae piperitae, 2 .. 5 tinf'tn1a opii is 1atfalrnazott 
crocata, 10 tinctu1 a ''ale1 ÜllI<h aPthe-
rea .. Cl'hielmann.) Ti1ufurt1 aroillrlfirrr an1a1a. 

1")10t· t ·· t 11 J<l a1·01natica 11inct :iniarn t> inc ura op11 c1 oca n, 1 spi1 i-
1 

\" l 
tus ca111phoratns, 10 Hnetn1 n eatec·hn ; 
(Velpau) [ 

16) 150 tinclu1 ;_i \ a1e1iana0, 75 tine- j 
t~n·a_ arou1afjca, 25 tinctura c1oci, 2;) 
bnctu1a nucis vo1Hicae, 30 aethe1„ 251 <1111u11tii fOlfhi~· //f/rfrlo 

rrinctut a aurantii 

l ti ll t:1 ll
( i':i·g·zh 

ca1npho1 a, 15 ülPu1H nient:haP i1ipc~l'ifnP. I _. . :J ''J)irit .. u~· di/1!! U'i. 
ilO 1iuctu1·a onii ! :-;. O~llO-- -091~l; ·~z!ll ~i",, tI>Ji. l--lu11g. 

. lll.1 
Tinctura ar·nieal', 1

1 ú) E's. 0.910---0 D:!;); .-.;z1n. :>.!--·i.2?-,;, 
ha1nn 0.0i'-(J.18; s. sz. 22-HO; hozadék 

6 mnlwe 1 liizonw 8G% (Ph. Gcnn. Y.) 
B arnicac>- folia, 1- r) 60%-ns alkoliolhd 1.;)-1e J.H·1kolúl-
l arnicac florc~·„ jnk. Fs„ O.fl20; sznJ.. ti%. (PlL I{on1 I\;--.. l 

50 SJJiritus dl/11fu5-hól 7 i1.utura uurantii on1a1i. A111untii 
·6 llllpi ázü.i.tússa1 30-l'P. (JlJ1 J, II) t J Jk 1uug„ . J a111a1 i cor PX- Hí! ;J :.i ·oliol i';:-; 1 ,-íz; clt.•-
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o·:yé-..·t"l_ 1:2··1e 1ie1koláliuk. Dos„ 4 kc1n„ 
Í}'h. L St.) 

b) 1 au1antii an1a1i cortex concis„ 5 
alcohol (80% ). (Ph .. Gall..) 

Tinctura aurantii fructu.s inimaturi. 
1 po1 ított éretlrn uarancs, 5 spiritus 
dilntns. (~~rgzb. l\T,) 

'finrtura aurantii pro syr-upo. 

flOO aurantii l"OJ fic ír; flaredo-t, 
:100 s}Jiritus dilut1u;-sza] 

:it111•<h ("sítünk s a µerkolálás szabál~ ai 
szerint .-;viritus dilutus-szal 1000 tinc-
11n út k{:szítiiuk belőle. Fs. 0.950----0 .. 960; 
s~111. lt'§.ralábh 15%. (l)h„ Rung. III.) 

1'l1u·tura ourantii dulcis Ph. [T. St 
;"100 aurantii dnlcis cortex-ből elegendő 
;dkohol conePntratussa1 1000-re perko
Júl.ink. ])o~. 4 kc111. 

l"gsaníg:i. készül a Tinchtra ll111011t<.; 

l'!'iuetn1 a eitri) ci11 on1hé.ihól. (Ph. Brit 
i~s l. St.) 

finctura anrllntii coinposita. 
'I'in<:tn1 a sio1in1chicn„ -

:20 011.1r111fii JJr1,:rarpi11n1-01 
.t {'(111un110111i ro1 tcx-t>L 

100 n1rdottabo11ul 8 uapig áztatunk. 
.; n kisajtolt sziil'edéklH'll fölohlunk 

:! 1·\"t1rt('fu111 c·rntaur('i-t, 
:! r \li<J(·fun1 .<Jrntiana('-t, 
t r \f1arfun1 t1ifolii fibriui-t és 
J l.rdi1n11 curbo11icun1ot 

~ 11<.tpi ii!t·11ítés nt-ún' filtTá}juk. (l)h. 
\11'1t \ llL El) 

( ,·rn'n< <.:<'}JJJ' /, 10 ti11ctu1a au1antii, 
Hl !in(1 <11'.!aru. 10 !in('.1, {•hinae co111po
sit<1. :2 !i!l(~f111n IIH<•is \OJuicap„ ~~béd 
1 1611 1 k k s1nn11H"liií 11n1 g·:'- anúnt. 
1 Búkt! \ l 

linctui:i hali-iau1i.<'a. 
H:! l ·-<l Hl ll lll \ti liH'l'iil itllll (~Olllllll'l_l·· 
d;:lo! i:~ -\11µ:0! t sudn-halzsan1 -

:-. 11!rJ1 \, 
:·, iJl/j/J/i(I„ 

~, otiúauu111 
líJ .~-t.11rax, 
10 h(/l'l'an111111 /)< 111ri<11111111 

:!.;) ( i'OCll~, 
:lf-itl .'>J1i1 itu~ diluf11.„ 

:wo fil11'últ szü1etlékre. IP!i _i\u,.;t1 \--„) 
Ht111 11 t< da co1n11uuulcu1 d(' J\>;-n1cs. 

J i11<-1H1<1 iHtfíianiica.: 10 aug·plicae ratlix, 
:20 1i; Pl 1 iei sun1111i1atPs i•s 720 :-;piritus 
~0'.<1;-os. IO cduL', 10 Ill~ r1ha. 10 ol1banu111, 
fül 1Jal~u11in111 tolntanunl.. 60 benzoe„ (l..>Ji 
<:all.1 . ,. 

}/af~'f/11/Ufn f('f('l'itUU'lUni.:· a, 'J l~~('tl!-
1 a l1al~a1t1i(•tt-\ al analóg- összetett-ln ke
-;zítnu;n~· 

Seehoffer-balzRarn.: 60 casca1ae sag-
1 adae cortex, 10 katechu, 10 myrrha, 10 
rheum, 20 cinnan1omi cortex, 30 zedoa-
1 iae rhizoma, 30 cukor, 2 cr-ocus, 1000 
spiritus 50% .. (Wien. Ap Gr.) 

Tinctura belladonnae. 

50 bclladonnae folia (III.)-t 
20 spiritus dilutus-szal 

áztatva, ugyane kivonószerrel 500-r·a 
perkolálunk. Fs., 0 .. 900-0.904. szm.. 2.5%. 
(Ph. Hung. III. és Gall.) 

Alkaloidat.artalma 0.03%. (Ph. Austr, 
VIII.). Fs. 0,.900-0 .. 902; szm. 2% ;hyos
c,·amin!art 0.035%. (Ph. Rom.) 

Tinctura benzoes .. 

1 benzoes resina gr„ puli:. 
5 spirit-us concent.r. 90%. 

Fs 0 .. 882; szm 18% .. (Ph .. Austr. VIII.) 
b) Fs 0.870-0890; szm. 13-17%; ha

Hlu 0.01%; s. sz, 150-180; hozadék 104%. 
(Pli Gerrn. V„) 

e) Fs .. 0.873-0 882; szm. 15%. (Ph, 
Roni„ I\í.) 

A tinctuTa a be11ne levő szabad beu
zuesavtól savanyú vegyhatású,. 5 kcm-e 
,-ízfiirdőn heszárítva s ekkor 10 kcm. 
\'·ízzel és 0.1 g. káliun1-permanganáttal 
iuelegítve, hosszabb állás után se legyen 
kt>serün1andulaszagú (fahéjsavtartahnú 
he11zo(•gyanta) 

Tinctur·a benzoes co1nposita. 
rrinctura balsan1iea„ Balsamurn ~A..ur

\\ ag·it·n:-;e rtiiuctura ]>l'CtOl'a1is. Je1uzsá
]e1n balr,sanL -

10 bpnzoef, 
l aloet, z balsam.urn z~rrurianun-1-ot 

15 spiritus 90%-ban 
oldunk. (E1·gzb. IV.) 

b) 100 benzoe, t5 st~1ax depurata, 25 
halsa111un1 tolutanun1, 20 aloes s elegen
dő 901í;-os alkohol 1000 kc1n„-re. Dos 
2-4 kcm. (Ph. Bi it J A Ph. U. St. 95% 
alkohollal ugyanez arán:i.· ru 40 1a1sa
n1u1n tolutallun1ot rendel. 

.Jfaq11ar !J.1JOnio1cseppeh.. 100 tinctura 
hPllZO(~~. 10 cxtr„ trifolii fib1·ini, 10 extr. 
g<•ntianae, 10 extr. acori, 50 exti. casca
raP, :2;)0 spiritns. 

11-foro bal.zsaru 30 benzoe, 30 n1yr1-
ha. no olibanu1n, 30 l ad: angelicae, 60 
bal s. JH'l uvian,, 60 extr. cascarae, 60 
st:'-·l'ax. l:lü e1·ocus, 2350 spiritus, 1 üveg 
•)) 0·1· 

-· 'l J;ic11'.11 balzsaJn. 0.3 benzoe, 0.3 
Hl\' ll"ha, 0„3 olibanurn, 0.4 styrax li
q1Íid.,. O.! balsamum peruvia11urn, 3.0 
rad angelicae, 4 rad„ rhei, l rad anchu
snt>„ j() spiritus conc„, 10 aqua„ 
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Tinctnr·a calami. 

1 calami r hizoma gross„ pulv, 
5 spiritus dilutus. 

Fs. 0 90:>---0. 917; sz. m. 3. 7--5 .. 5 % ; hamu 
O.F%; s .. sz .. 5.5-11%; hozadék 75°/o. (Ph. 
Germ. V.) 

Tinctura calumbae„ 
- Tinctura colombo,. -

92%. (Ph.. Genn .. V és perkolálással 
Ph. U. St.) 

e) a Ph. Brit. áztatás útján 60%-os 
alkohollal 50:1000 arányban készítteti. 
Dos. 0.3-1 kcm.. 

Tinctura capsici composita. 
- Linimentum capsici compositurn. 
l.iiquor capsici compositus. Linimen
turn antharthriticum, Tinctura anti·· 

1 calumbae radix gr,. pu1v, rheumatica„ Tinctura piperis composi-
5 spiritus dilutus. ta,. Fain expeller. -

Tízszeres mennyiségű klóros víztől 100 her;yesvégü paprikát, 
megvörösödik. (Ergzb IV.) _ A Ph. 100 feketebor.sot, 
Gall. 60%-os alkohollal készítteti. 25 káli szappant, 

b) 20 calumbae radixot (IV) ele~en- 25 kámfort, 
dő 56%-os alkohollal 100-ra peik~lá- 800. alkplwllal (90%). . , 
lunk Fs 0 .. 909· sz. m. 2%. (Ph. Rom.

1

8, nap1,g. azt. atu.nk, s kisa1tolas és szű-
IV.) ' res utan hozzaadunk 

A Ph. Elit. 60%-os alkohollal 1:10- 5 eugcnolt, . 
re, a Ph. U. St. 3 alkohol és 1 víz ele- 5 r?zmarinolq,Jat, 
gyével 1:5-Ie perkoláltatja. 1 C'l:'l'inam?~t es 

Tinetur a camphorae composita„ 
- Paregoric eJixir. 

50 kcm. tinctur a opii, 
5 g acidum benzoicion, 
3 g camphor, 
3 kcm„ ol. anisi, 

s elegendő 60% alkohol 1000 kcm.-1e; 
szükség e!-letén filtráljuk Dos„ 2-4 
kcm. (Ph Brit) 

TiI1ctura cauthariduni. P .. 1.. 

50 cantha1 ide.<> pul1.Jist 
elegendő spiritus dil-utus-szal 500-Ia 
perkolálunk. Fs. 0.895-0.900; sz. m. 2%. 
IPh. Gall., Rung. és Rom.) 

b) 1 cantharides, 10 spi1itus conceu
tratus„ Fs. 0.825-0„845; sz. in .. 19-2.5%; 
hamu 006-0 .. 07%; s. sz. 12-18; hozadék 
91%. (Ph. Germ .. V) 

e) 1 canthari<lest e]egendő spi1itus 
concentratus-szal 10-re perkolálunk„ 
Fs .. 0.835; sz. m. 15%. (Ph. Austr .. VIII.) 

Tinctura cantha1 iduni cotnpositÚ. 
Lini-m.entum Ilunuaricum,. 5 cantha1i
des, 20 sinapis nigTa, ~O pipe1 nigru1n, 
20 camphora porát 20 acidun1 aceticun1-
mal két napig áztatjuk s azután hoz
záadunk 400 spiritu8t (90%) és néhány 
óra lnulva filtráljuk 

Tinctur·a capsici. 

50 capsici fiuctus pulv (IV )-t 
20 spiritu.s dilutus-sza1 

átnedvesítve, ugyane kivonószer1·el 
500-ra perkolálunk Fs. 0 900-0.905; sz. 
m 3%. (Ph. Hung. IIL) 

b) 1 capsici pulvis, 10 spi1itus 
(90%) .. Fs .. 0,835---0.845; sz. rn. 1-l.9%; 
hamu 0.05-0„07°/o; s„ sz. 8-16; hozadék 

200 arnmonzat 
és filtrál,juk (Aus!L VIII. Elench .. ) 

b) 525 tinctura capsici (1:3), 30 kám
fo1, 10 rosmarin, 10 lavandula, 10 ka
kukfű, 10 szegfűszeg, 2 cassiafahéj
olaj, 100 ammonia, 3 olajszappan, (5 cu· 
korkulől) 8 napi állás után filüál,juk 
Fs. 0.875-0 . .890. (Ergzb. IV) 

Linimentuni restituetu;„ Restitution.f',
flu.id,. 150 tinctura capsjci (1:5), 200 spi-
1itus, 100 spir. camphoratus, 100 spi1. 
aetheris, 10 ol. terebinthinac, ~O an1n10-
nia, 50 ammoniun1 chloratun1, 20 nat
riu111 chloratu1n, 350 YÍz. A sókat a \:íz
ben oldjuk s ez oldatot hozzácsepeg
tetjük a többi nlkatrész eJegyéhez. 
(Ergzb. IV.) 

Pa.in Expeller; 50 tinctu1 a capsici, 
2 carnphora, 1 oL rosn1a1·ini, 1 ol. ]a
vaudulae, 1 ol thyn1i, 1 ol cu1 J. oph~ ]J., 
0.5 ol. cinnamo1ni, 30 Jiquor a1111no11i<:1P, 
1 sapo medic„, 12 aqua arornat.. trip]., 
0.5 sacchar. tost. 1 iiYeg l[l5 éH 80 \agy 
40 gr 

Spiritus co11fJa cu/i(C8. RorrncsiJH!s 
(BzunJ/Of]csípé.'ii.) elleni. <.;piritus.: J Jhll-
1nentum capi-;ici con1p„ 1 tinctnra t'U
calypli. 

Tinctura cardan1on1i.. 

1 cnrdanio1ni fructus pulc !JJ é:-; 
5 spiritus dilutu8-ból 

áztatással készítjük. (Ergzb. lV. I A 
Ph. U St. 150:1000-re pei·kolúlta1ja, 
!9.5%-oi-; [dkohollal J)os„ 2 kent 

Tinctur a cardan10111i con1posita. 
20 serJí'(n cardnnzo·mi (40) 
25 corr. cin.na·monli-, 
12 frucf:us ('arvi (.JO) 
5 coccionellae pult. (60) 

50 keni. gl.yce1 in, 
950 kcnl.. spi1itu.s dilutufS (!08+,500) 

..•.•.•. •.•!•.•.•.· .. 

~l 
'.lf 

17 l 

a pállítás után szűrt és filt0 ál~ f9lr.a
dékot 49%-os spiritus-szal k1egesz1tJuk 
1000 kcm-re. Dos. 4 kcm (Ph. U. S~) 

Hasonló a Ph. Brit per kolálassal 
előállított készítménye. 

Tinctura cardui Mar'iae. 

J caJdui Mar iae senien, 
1 alkohol, 
1 l'iz (Ergzb. IV) 

Tinctura carminativa. 
rrinctu1a zedoariae co1nposita. 

16 zcdoat ia(' 1· hizo1na, 
R calan'l.i, 
8 _qalan_qa(' radix, 
! cliamo1nillae flotef',, 
4 anisi fructus, 
4 cal ri fructus, 
3 lauri fructus, 
3 car.uop/i_vlli, 
2 1nyristicae ar ylli, 
1 aurantii fructus, 

lUO ,,piritus, 
100 aqua 1nenthar pipel'itae. 

Kbwlg-áltatúskor a filtráli tinktma 9 
l'~~zet 1 rész spiritus aetheris nitrosi
\ ::l t>lt:'g~rít,iiik„ (Ergzh. I\T,) 

Tinctura castoreL 
(;ast 01 t•un1-f Pst,·én;\. 

20 caslol( uu1-ot fölapróz' a 
100 spi·1 itus dilutus-ban , „ 

G 11<1.IJig: ázlntnnk„ .A. folyadekot leszur 
jtik. ~úl;;Ut 111e~rn~1)~k, az . old_a.~lan 
eai-.to1 eu1uot pedig u~bol ann)-1 sp1r1tus 
ci:lutu~ ban áztatjuk, an1ennyi a n1e~
..:zűr l fol\ adék eredeti súlyából meg 
hián'\ zik.· 2 óra 1nulva ezt a folyadékot 
iH ug·yanazon a szű1őu az elr;;ő r~szle~
lH~z szűrjük. Az egyesített folyadek su„ 
]~·a 100 legJ en„ VTízzel elegyítve m_eg
zuvarodik. _F's„ U.9--0„905, Sz. u1. legalabb 
9%. (Ph. Hung. Ill. és Austr. VIIL) A 
l)h. Rorn. I\T. 1 :5 u1áuyban pe1 kolalas 
útján úgy készítteti, n1int a tinct. 
aloe8-l. Fs .. 0.920-0.935; sz. m. 12% 

A Ph. Gall. Helv IV. és Ergzb. IIL 
szrrint 1:10 a készíté~ü arány. 

Tinctura castúrci aetherea. 1 casto
rcurn, 2 5 aether, 7.5 spiritus conc. 

Tiuctura catechu„ 

1 catcchu puli". (IV) 
5 sviritus 70%. 

Fs. 0.930-0 .. 945; sz. m.. 9-10%; hamu 
0.0i---0.14%; hozadék 115%. (Ph .. Germ 
\',) 

A Ph. Rom, IV. ugyanez arányban 
]lerkoláltatja Fs. 0 .. 945-0. 943; sz. m. 
151~. 

Tinctura chamomillae. 

200 chamomillae flores-t 
1000 spiritus dilutus-szal 

hat napig áztatunk 1000-re. Fs. 0.900-
0.905; sz. m.. 3..5% .. (Ph Rung, III és 
Austr .. VIIL) 

Tinctura chelidonii Rademacheri.. 

5 chelidonii herba r ecen.s, 
6 spiritus dilutus. 

1Jgyanígy készül ~ '!inc.tur a bul sac 
pa.storis Radem.acheri es Tinctura con
vallariae herbae (Ergzb .. IV.) 

Tinctura chiratae. 

100 chiratac herba-t 
u1egendő 60 ~~-os alkohollal 1000-r~ peT
kolálunk Dos 2-·l kcm (Pb .. Bnt.) 

Tinctura chinae. 

100 chinae cort .. pulv. (IV.) és 
500 spiritus dilutug, 

Fs 0 .. 910-0 . .915; sz. m. 5 5%. (Ph. Rung.) 
b) ] chinae cort. pulv., 5 spi1itus di

lutus. Fs. 0.911}-0920; sz. m. 3-5%; hit
nm 0 .. 05-0.09; s. sz. 26-28; hozadek 
80% alkaloidtart legalább 0. 74% .. (Ph. 
Ger;n, V.) , · 

A Ph Rom. (Elit. es U St.) 70%-os 
szesszel perkoláltatja ... Fs Oö910-0.91.8; 
sz. m. 4%; alkaloidata1t. 0.80%. A Brit. 
1% alka}ojdatarta]n1a.t követel, az u„ 
SL 09'.%-ot.. 

1,inctura chinae composita. 
-- Elixirium \~Th)thii 1obo1·ans„ Fűsze-

res china-festvény. -

150 chinae cortr.x, 
50 .acntianaP 1 adix, 
50 aulantii corticis flavedo, 
2.5 cinnamo1ni cortex-et 

1000 spi.ritus dilutus-ban 
(:) uaplg áztatunk„ A kész festvény sú
lva 1000 Jegyen. J<'s. 0.9-0 .. 915; sz m. 
5'.5% .. (Ph Rung Ill.) „ 

A Ph. Austr. VIII. a kinakéregbol 
100, a többi anyagokból 50-50 rés.zt 
rendel 1000 spiritus dilutnsra, Fs. 0.915; 
sz„ n1. 69-6., 

b) A Ph„ Germ .. arányszámai a fenti 
(Ph. Rung'.) anyagokra: 120, 40, 40, 200. 
Fs. 0 .. 910-0 .. 920; sz. m. 4.6~7%; hamu 
0.08-0.14%; hozadék 84%; alkaloida
tart.. legalább 0.37%. .., 

A Ph. Rom a fenti anyagokat 70?o
os alkohollal perkoláltatja; fs. 0.918-
0„935; sz. m. 6~%; alkaloidatart. 0.4%. 

Gyom-orcseppek, 100 cort. chinae, 10 
cort„ cinnan1on1i, 10 fruct. anisi, 10 
fruct. coriandri, 10 fruct„ foeniculi, 10 
1I1_yrr ha, 10 lign„ santali, 10 rad. calami, 



172 

10 rad .. gentianae, 10 1h. rhei, 10 ,rhiz., e;; torban hűtve Ien1érj.Ük„ A n1a1 advány 
zedoariae, 2500 spiritus 90%, 500 v1z ad sulya 004, (Ph Austr. VIII.) 
2800,, (Máriacelli gyom,-cseppek helyett.. 
Bra<ly.) . . Tinctura coeae-. b) 3 ra<l .. ihe1, 0„5 fruct. ca1damom1, 
3 co1t. chinae, 2 co!'t. aurant, 1 cort. 1 cocae folia gros.se pulv., 
cinnamomi, 2 rad,. gentianae, 90 spir. 5 spiritus dilutus.. (Ergzb„ I\F,) 
vini, 0.1 oL chamon1illae, 0.10 ?1. aur„ b) 20 cocae f'oliából spiritus dilutus-
flor .. , 3 ol. macidis, 5 cukor. (Rrnhter.) szal 100-ra perkoláljuk. (Ph. Rom,, IV.) 

e) 0.12 crocus, 0.12 myrrha, 0.24 !fen- A Ph.'Gall. 60% alkohollal s tíz napi 
tianae, 0„24 zetloariae, 0„24 an~el1cae áztatással készítteti 
l'adix, 2„0 chinin, 0.6 .anisi stellat1 fruc-
tut-i, 1.2 fluidextractum sennae, 1.2 flu
idextractum eascarae sagradae, 20 spi-
1 itus, 20 víz. (OhristofolettL) 

Tinctura chinini. 20 g. chininum 
hydrochJoricun1, 1000 kcm„ tinctura au
runtii Dos, 2-4 kcm.. (Ph, Brit,) 

Tinctura coccione1lae. 

1 coccionellae pul-1 1is gr o.s.su1i-, 
10 spiritus dilutus. (Ergzb. IV..) 

Tinctur·a cinnamomi. 

200 cinnaniomi cor te.x (IV .. ) 
1000 spiritus d·ilutu.s, 

áztatás után 1000-1~ kiegészítve. Fs. 
0,.89Z--0.896; sz,. m. 12. (Ph Rung. III. 
A Ph. Austr., VIlI ugyane készítésmód 
rnellett 0„f.105 fs„-t és 2% szárazmarad
v:inyt kíván.) 

b) 1 cinnamon1i cort. pulv„, 5 spiri
tus di!utus,, Fs. 0.900---0.,910; sz. m. 1.7%; 
hamu O.l~ó; s., sz. 2„25; hozadék 70% 
(Ph., Germ. V.) 

e) a Ph, Rom. IV perkoláltatja; fs,, 
0..895-0.903; sz m. 1.8 % ,, 

A Ph Gall, 1>0%-os eJkohollal készít
teti. 

J.'inctura ~ajcputi conipo.sita. 40 tinc
t.ura cillnarnomi, 8 anethol, 8 oleum ra
jeput)_, 8 oler..111 juniperi, 2 liquor aci
dus HallPr;, ö4 spiritus aetheris. (Ph. 
Au;tr VIIl. Elench,) 

Tinctma colchici. 

25 colchici semen contus. (IV.) 
eleg·endő spir"itus dilutus, 250 perkolá
tum-ra. Fs. 0.901-0,905 (0.910); sz. m,. 15 
(1.4). (Ph. Hung., Austr., VIIL, Gall, és 
Horn.. IV.) 

b) 1 colchici semen, 10 spiritus dilu
tus,. Fs, 0.897-0905; sz m 0.5-1%; ha
mu 0„07-0.08%; s. sz„ 5-8; hozadék 92%„ 
(Ph. Germ. V.) 

A készítmény colchicin-tartalmát 
(0.05%) akkép határozzuk meg, hogy 100 
kcm.-ét 30 kcm. vízzel hígítva, porcel-· 
láncsészében bepárologtatjuk 20 részre, 
kirázzuk 20, 10 és 5 kcm. chloroform
mal, a chloroform elpárologtatása után 
visszamaradó részt föloldjuk néhány 
kcm vízben s a filtrált folyadékot 3-
szor kirázzuk 10-10 kcm. chloroform
mal. A chloroformos oldatot lemért 
lombikba öntjük, s az oldószer elpárol
gása után néhány csepp spiritus-szal 
benedvesítve, 100°on szárítjuk s exsic-

A Ph. Gall. 80% alkohol é8 tíz napi 
áztatással készítteti 

Tinctura colae„ 

1 colae nucum pulv., 
10 spiritus dilutus. (E1gzb, IV..) 

b) 20 colae sernen-ből 70'.Yó-os a]ko· 
hollal 100-ra perkoláljuk. Fs. 0 .. 915-
0.930; sz. m. 3%. (Ph. Rom. IV,.) 

A Ph. Gall. szPri11t 60%-os alkohol
lal tíz napi áztatással készül. 

Tinctur·a coloeynthidis„ 

1 colocynthider;; contuHaf, 
10 spiritus d'ilutus. 

Fs. 0.837-0,837; sz. m, 1-2%; hamu 
0.01-003%; s,. sz,, 3-5; hozadék 92%. 
Dos, 1 g. ; pro die 3 g, (Ph Germ, V) 

Tinctura condurango„ 

1 conduran.Qo cort„ pulv .. , 
5 spiritus dilutus. (Ergzb. IV.) 

b) 20 condurango cortexből 1 alko
hol és 3 víz elt:gyével 100 részt perkolá
lunk. Sz. rn.. 3%, (Ph., Rom. IV) 

Tinctura croci.. 

1 Cl OCUS, 
10 spiritus dilutus. 

Egy cseppjétől 1 li te1· víz n1ég élénk 
sáT gár a színeződ.iön. (Er gzb. IV.) 

'finctura digitalis„ P .. 1. 

50 digitalis folia-t (IV) 
30 spiritus dilutus-sza.I 

átnedvesítve, ugyane kivonószeIIel 5UU
ra perkolálunk Fs,, 0,902---0.906; sz,, m. 
3 .. 5%. (Ph. Hung III.) Ehhez közel áll 
az Austi. VIIL, Gall, Brit.., U St. és 
Horn. IV. Sz. m. 2.8% 

b) 1 digitalis folia, 10 spiritus dilu
tus .. Fs. 0.900---0.913; sz. m,, 3-3.,2%; ha
nm 0.50-0.52%; s,, sz .. 22---24; hozadék 
85%. (Ph Germ. V . .) 
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Tinctur·a euphor·bii .. 

1 eu.phorbii pulvi.s, 
10 .spiri.tus dilutu.s .. 

\"'ízzel n1rgte.iesedik. (Ergzb. 

Tinctur a euca]ypti. 

I cuca1::1pti. folia, 

IV.) 

,, spuitus dilutus. (E1gzb. IV,) 
/J) spiritus dilutus-szal 1:5-re per

koláliuk; Is. 0.902-0 .. 910; sz. m 2 5%, 
íPh. Rom, IV) 

"A. Ph„ Gall. 80% szesszel áztatcís út
júu készítteti 

Tinctura foeniculi comp .. 
Spi1 itus ophtaln1icus Ro1nershau

seni. -

100 fl'uctus foenic-uli, 
JOO r;;pir itus dilutus; 

:~ 11api állás után filtráljuk és 
1 olrznn forniculi-t 

oldunk benne( Ergzb,, III) . 
.-1.qua uphtalrnica Ilon1e1,shause/1~.: 

l'in(·tu1 a foPniculit nn11yl ,. izzel h1g1-
tu11k. bog·~ 11Jég; tiszta, útlúJszú Jna1·ad
io11 

'l'inctur·a for·micar um. 

:! /1 iss r.;zétzúzott hanu„11a és 
~~ spirifus-ból 

k(_~szül1 y{irösrs bn1 nD tinktu1 a„ CF.1 gzh 
]\ ,) 

Tinctura gallaru1u. 

:!00 (J<tlhu pu{ l'. (IV„), 
1000 .~'JJi1 ifus dilutus, 

úzt111ús 1000 részi e Fs„ 0.940-0.950; sz 
ut.. 111%„ (Ph. J-lu11g, Ill. és AustL) 

/J) 1 g;alhlf'. ]11 spiritus dilutus. :B"s„ 
O 94;}-0 .. 960; :->z. 111 11-14%; ha1nu 0„08-
018; hozadék HO?,/i. (Pii. G:P1n1. V„) 

e) 20 gubacspo1 hói (J\l.) spi1itus di
lutus-szal 100-1 a 11e1 kolál.ink Fs, 0 .. 943-
0 H50; sz n1 11 %. (Pii. 1~0111 1\7 ) 

Tinctura gent.ianae, 

1 

Tinctura gallar·um composita. 
1 - Tinctura adstringens. Tinctura tan-
1 nata„ összehúzó tinktura,. -

25 _qallae Turcicae, 
25 catecltu duri1a poi-a, 

140 spiritus dilutus, 
10 spiritus rosarum„ 

Hat napi állás után filtráljuk és ki
egészítjük. 

Tinctura glngivalis: 25 ratanhae 1a
dix, 25 cinnamon1i cortex, 25 caryo
phylli, 25 anisi stellati fructus, 10 ~a
jaci resina, 10 coccionellae, 1000 sp1r1-
tus. 8 napi állás után sajtoljuk, filtrál
juk és hozzáadunk: 1 thymolt, 5 chlo
roformot, 2 anetholt, 10 oleum menthae 
pipe1itae-t (Ph, Ansh·,. VIII Elench.) 

Tinctur·a gent.ianae composita„ 

100 yentianae radix, 
37. 5 a nrantii corte.x, 
12.5 cardam-olni ~rnien, 
1000 kcm alkohol (45%) 

l!ét napi áztatás J)os„ 2-4 kc1n„ 
Bi·iU 

Tinctura gelsemii.. 

(Ph, 

100 aelsemii radü (40)-ból 
elegendő 60%-os alkohollal 1000 tinktu
nil perkolálnnk Dos .. 0 .. 3-1 kcm., (Ph., 
Bl'it..) 

Ugyanígy kés:ri.il a: 
Tinctura harnaniclidis, dos. 2---4 

kcm Ph. Elit. 
Tinct1tra h,ydlc.sti.dis, dos. 2--4 kcn1, 

1 

Ph. Brit 
Tinctur a !dno, dos, 2-4 kcm,. Ph. 

I1rit.. 
1 Tinctura podophylli, dos .. 0,.3-1 kcm 
Ph. Brit. 

Tinctura tolutana 90%-os alkoholJaI. 

Tinctura guajaci r·esinae„ 

1 .auajaci 1·esi11a, 
10 splritus 90%„ 

Vasklorid-oldat kék1 e festi, (Ergzb. 
IV .. ) h 11 1 b) 200 g~„antából 92.3%·-08 alko o a 
1000-ie perkolá!iuk Dos .. 4 kcm. (Ph, U 
Stl F .„ l 1'inctura<> odontalgicae.. ogfaJas e -

100 qrntianae radi.x, leni tinkfu1 rik,. a) 5 menthol, 5 eugenol. 
.100 ·spiritus dilutus„ . , , . . " 20 nPther, 20 chlo1ofor1n, -50 tinctura 

Ki.tzlatás után 500-ra k1egesz11..1uk Fs. g·uajnci. (Ph. ~<\.ust1„ \illl Elench.) 
0.H18-~0 922; HZ. n1. 7%. (Ph Rung. III) b) 1 krf;'osot, 5 eu~_enol,_ 2 oleur..1 ca
}<\; o !)].)~sz 111. 4.5%. C::->h ./\nst1 VIII.) jpputL 5 t111ctl.1;Ia op11, 5 tinctura cate-

b) 1 tr<•ntianae iadix, 5 spiritus di- chu, 40 chlorofor1u, 45 alkohol absoln·· 
lutns }<"~ 0.945-0„960; sz„ Ill.. 6-8%; ha- tus. (Han:h„ ,T.) . . . 
Il!U 0.08-----0.18%; hozadék 90%. (Ph. 1 <) 10 _t1nctur~ caps1c1, 10 t~nctura 
Ge1·111 . \T.) 1 zingibe1u;. .~o t1nct~11:a aromat1ca, 10 

:\ Ph„ Roin. a fenti a tán~ han (JJ)l:'l · ti~1ctuya op11, 1q sp1r1t'?s camphoratus, 
knlúltatja; fs. 0„940-0.945; sz. ni 6/11„ l.l aculn1n acet1cun1 d1lutum„ 
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d) 2 oleum cajeputi, 4 oleum car:ro- meg: 30 gramm Tinctura ipecacuan
phyllorum, 4 kreosot, 10 spiritus cam- hae-t vízfürdőn, Erlenmeyer-lombikban 
phoratus, 10 spiritus sinapis, 10 tinctura bepárologtatunk 10 grammra, A kihűlt 
gallarum, 10 tinctura capsici, 10 tinc- maradékhoz 60 gramm aether-t és 2~,5 
tura spilanthi, 10 tinctura pyrethri, 10 kcm. 10%-os amn1onia-o]datot teszünk„ 
tinctura guajaci, 10 tinctura opii sim- Azután a lombikot jól elzárjuk és 1/~ 
plex. A keveréket 24 órai állás után óráig folytonosan és erősen rázzuk. 
tiltráljuk. Egy félóra mu!va a megtisztult aethe-

eJ 10 tinctura myrrhae, 0.25 eukalyp- res folyadékból leszűrünk 45 grammot 
tol, 0.25 ment.hol, 10 borax, 200 víz. -· (24 gramm festvé1rs) jénai 1101málüveg
Foghúsgyul!adás ellen.. bő! készült 200 kcm.-es dugós lombikba, 

f) Tinctura guajaci, tinctura chinae, s a továbbiakban úgy járunk el, n1int 
tinctura catechu, tinctura ratanhiae, az Extractun1 ipecacuanhae-nál leírva 
tinctura benzoes egyenlő súlyrészeit találjuk A tizednorn1ál sósavas oldat 
keverjük. ::fy.feglazult fogaknál. telítésére 7.9 köbcentiinéter-nél nem ke-

g) 50 acrdum tannicum, 100 spiritus vesebb és 8.1 kcrn„-nél nen1 több tjzed-
90%, 4 csepp ol~u~ citri, ol. l<l;vandu-· I normál lúgot. kell el .. használ.nu. nk„ 1 
la.e, ol rosma11n1, 20 csepp t1nctura kcn1 0.1 m. sosav = O 0241 gr. en1etin, 
benzoes, 8 csepp tinctura catechu és 20 cephaelin. 
csepp ol. berga1nottae. Ha a fcsti.1ény 0.2 g, alkaloidánál töb-

bet tartalmazna, hígítjuk annyi hígí
tott szes.szel, ho.g.11 alkaloidatartaltna Tinctur·a hamamelidis„ 

20 hamamelidis folia-t (V.) 
1 spiritus és 2 víz elegyének 8 részével 
átnedvesítve, ugyane kivonószerrel 100 
rész tinkturát perkolálunk, Sz. m„ 4%. 
(Ph. Rom lV.) 

A Ph. Gall. 60%-os alkohollal 10 
napi áztatással készítteti ' 

Tinctnl'a hydrastidis„ 

20 hydrastidis r hizoma-ból 
70%-os spiritus-szal 100 tinktuiát perR 
kolálunk. Sz„ n1„ 4%; hydrastin-tart 
OA% legy,en (Ph. Rom. IV, a Ph. U 
St nyoman,) 

b) 100 fluidexüactum hydrastidis ad 
1000 kcm 60%-os alkohol Dos, 2 -~ 
kcm. (Ph .. Brit) 

Tinctura hyoseyami. P. 1,. 

100 hyoscyami folia 

· 0 .. 2% lem1en (Ph, Hun_g. III 'tb) 
Vinun1 ipecacuanhae helyett a 

Tinctura ipecacuanhaet kell kiszolgál
tatni Fs .. 0.92; 8Z. m. 135; hamu 0 .. 8%; 
s„ sz. 5.04; hozadék 90%. (Ph Gern1 V.) 

Tinctura jalapae composita. 

10 jalapae tuber (IIL)-t 
1 rcsina scammonii-t 

70% alkohollal 100-ra perkolálunk Sz .. 
m l.2% .. (Ph. Rom.) 

b) 10 resina jalapae, 15 resina scan1-
n1onii, 25 tinct. zingiberis, 95 spiritus 
80% (Ph. Belg,) 

e) 80 jalapae tube1, 15 (20 Gall,) re
sina scan1monii, 10 tuipethi radix, 
60%-os alkohollal 1000 kcm.-1'e pe1kolál
va. Dos. 2-4 kcm (Ph. Brit. és Gall.1 

d) 1 jalapae tuber, 1 scan1111onii 1·hi
zoma, 10 spiritus dilutus (Ergzb. IV.) 

Kárpáti .QJJOmOJ'('lixir„ 1 podoph~ I~ 
lin, ;J phenolphtalein, Jll alkohol, 40 
tinctura chan1onlillae, 15 tinctura ab-elegendő spiritus dilutus 70% 1000 

perkolálásához. Fs 0.906---0,9Í6; sz. 
2,5%, (Ph, Rom.. IV .• Brit. és Gall.) 

b) 1 hyoscyami folia, 10 spiritus 
lutus. (Ergzb. IV.) 

111. sinthii, 15 tinctu1 a chinaP co1nposita, 
15 aqua ca1 ininatiYa, öt csppp olP11n1 
n1Pntha(• pipe1·itar di-

Tinctura h.uosc.11arni (' herba 
cente 5 folia h:rosc~ a1ni 1 ecens, 6 
ritus .. (Ergzb, IV) 

Tinctura ipeeacuanhae„ F„ J„ 

1'e
spi-

50 ipecacuanhae iadix pulv-ot (V ). 
25 spiritus dilutus-szal 

á 1;nedvesítünk s a peTkolálás szabálj- ai 
.szerint .spiritus dilutus-szal 500 tink
turát készítünk helőle. 
' v9röses barna színű, tiszta és át

la;tszo, dohos ízü, szeszes folyadék. Faj
sul_?a, 0.895---0.900. Az ipecacuanha
gyoker alkaloidáibóJ 0„2%-ot tartahnaz
zon, amiről a köyetkezőleg győződünk 

Tinctur a kino. 

1 11ino pulri''>, 
~ spi;ifu.'> dilutu~. (1~1gih. I\ .) 

Ú) 10 kinn pu]\·ist, 1:10 g·Jyce1 in és 250 
\ izzt 1 júl l'ldö1 zsölYe. hozzáadn11k 500 
kcnI. 90%-os ulkoholt s 12 ó1a n1ulva 
fdh·ál\ tl, kiPg·észí1jük 1000-ie. Dos 2-.:f
kcin )'- Ph. 131 it és l:„ 8t 1:10 a1·á1r'. ban 
pel' kulúltatiák ~ 

Tinetur ae sec„ Kneip„ 

Kneip páter a Ph. Gall. Rademachc1· 
féle tinkturáit 100 !'ész friss, fölvagdalt 
eti inozsárban szétzúzott növényi auyag-
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nak 1yo 1 é~z 90~-o~ sz~ssz~l ~ 1~a:pig 
,·aló aztatasa, k1saJtolasa es flltralasa 
útján készítteti., Receptgyűjten1ényében 
n köYetkező ilyen tinkturák sze1epel-
nek: . 

T'inctura Absinthii /l('rba(', Angelicae 
1adil'i.s, ~4rnicae floru'1n, Centaurii- mi
nori.s fl('rba(', Cichorii hcrbae, Cynosba: 
ti- fructus, Euphra.sia(' herbae, Equis<;t~ 
a1 rcn.si~· f:>('U rnajoris licrbae, Hyperici 
/l('rbae, .luniperi fructus, R.utae_ herba<;, 
T;ifolii fibrini, hcrbac, T7 ('fiverzae radz-

<i!-i-,_l'i11-ctu10 ri.atica R·neip~ 25 tinctura 
cha1no1nillae, 25 tinct. absinthii, 25 tinc
!ura erutaurf'i, 25 tinctura arnicae. 

'riuctura laccae eon1posita. 
- •rinct111 a lacc.ar alun1inata 

:1 ln< <o in granl.<1, 
1 alurncn cruduni, 

7·0 aqua cochlea-riac-t 
70 aqua cochleariae··f 

addig diegerálunk, n1íg a folyadék erő
sl'll nirgvörösödik. (Ph„ Austr„ Prov. I) 

Tinctura lactuearii.. 

500 lactucariu-ni-ot vasn1ozsárban 
fiuon1 lioniokkal jól összedörzsölvc, pa
lackba szórjuk s hozzáadunk 2000 kcn1 
b('11.ziu.u111 rcctificatu.rn-ot, 8 48 óra mul~ 
\" n a benzint kettős szűrőpapir oson 
leszü1 YP, a kin1osást 1500 benzinnel n1eg
isn1ételjiik, s a Iactucariumot széttere
g·etvP, a benzin Jo;Zagának eltünéséig a 
levC'g'Őn állani hagyjuk s aztán ho1nok
kal összedörzsölve, per kolátor ban 250 
kc111. glyce1in és 500 keni. alkohol 
PlegJ. ének elegendő mennyiségével át
itatva, 24 óráig duzzasztjuk, majd az 
f'legy n1a1adványával perkoláljuk. Első 
részlet 750, a n1aradványt besűrűsít
.iiik 250-re. Dos. 2 kcm. - Alk. sirupus 
lae!uearii készítésére .. (Ph U. SI.) 

Tinctura lavandulae con1posita. 

8 kenL ol('uni lavandula(', 
'.2 keni. oleum rosma1'ini, 

'.?O g ('inno1nom,i corf Px, 
5 g caryophilli, 

10 g· uuccs moschatae, 
10 g santali rubri liqnuin, 

'ii)O J.r alkohollal és · 
2.fiO 'ízZrl 1000 kc111 -1·E'. „A_ztníá:-; útján„ 
})fls 2 keni. CPh„ 11 St) 

Tinctur a Iig·norun1. 
\;-é1 Hsztító tinktu1a 

1 qua}aC'i lignu1n, 
l sa.r;;~nfras li{!nuin, 
1 r.:antali rubri- lir111uni, 
1 ju11ip<'ri liunu111 

16 .spiritu.s vini dilutus 
8 napi állás után filll'áljuk. (Pb. Austr .. 
V) 

T-inct-ura pini coniposita; 3 pini gem
mae, 2 guajaci lignu1n, 1 sassafras lign .. , 
1 .iuniperi fruct., 35 spiritus dilutus.r 

Tinct,ura sudorificia„ Izzasztó tink
tura;' 100 sarsaparillae radix, 100 sas
safras lignun1, 100 guajaci lignum, 100 
scillae bulbus-t 1500 spiritus dilutus
ban (60%) 10 napig áztatunk s a tink
turát filtráljuk tD01Tault) 

Tinctura lobeliae, P. I„ 

50 herba loheliaeből 
úgy készítendő,- mint a Tinctur* digita
lis. Fs. 0.895-0.905; sz m 1.8%. (Ph .. 
Hung .. III.) Austr. Gall. és Rom.) 

b) 1 lobeliae herba, 10 spiritus dilu
tus. Fs 0,.890·---0.905; sz m 1.2-2%; ha
nm 0.15%; s sz. 8-9; hozadék 80%. (Pl1 
Geim V,) 

Tinctura n1alatis ferri. 
~ Tinctu1a fe1l'i pomati. -

E.xtractum malatis ferri-t 
Aqua cinnamomi spirituo.sa-ban 

ol~· n1ennyiségben (cca 10%) oldunk. 
hogy 1000 gramn1-ra kiegészítve, a kész 
festvény 100 súlyrészében 0.5 súlyrész 
Ferrum legyen., (Ph. Hung. III.) 

b) 20 exlr, ferri, pomati, 100 aqna 
cinnamomL Fs„ 1.05; sz. n1 .. 12,.5; Fe, tart. 
0 78%. (Ph, Austr, VIII. és Helv. IV,) 

e) 10 extr„ ferri pomati, 9 aqua cin
namomi, Fs .. 1.015-1.025; sz, m. 7--8%; 
Fe. tart.. legalább 0 .. 5% .. (Ph, Germ V..) 

Tinctur·a n1oscbi. 

1 rno.schus-t 
25 ví.z-zel eldö1zsölüuk, 
25 lipiritus-t 

adunk hozzá„ (Ph„ Ge1111„ V„ és Hel ,~. 
IV) 

T·inctu1'a 1noschi aetherea: 1 111os-· 
chust, 5 tejcuko1Tal eldörzsöliink, ke
,-erjük 5 vízzel s hozzáadunk 48 spiiitus 
aethereust. 

Tinctura myrrhae„ 

20 qu-mmi1'esina myrrhae, 
100 spiritu.s 90% . 
Fs 0.850; sz .. n1 5%, (Ph Austr. VIII, 

Elit és U. St) 
b) Fs. 0.840---0 . .850; sz. m. 4-6%; ha-· 

n1u 0„01%; s„ ~z.1±-16; hozadék 94%. 
(Ph, Germ. V,) 

A Ph. Rom. pe1koláltatja: Fs. 0.845 
·-0.851; sz., 111„ 4%„ 



Tinctnl'a nucis vomicae„ 1'"'. l. 
- Tinctu1a strychni -
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ia1 tahnazzou, 111irőJ a következőleg· g·J ó
ződiink n1eg: 50 gr. tiuctura opiit -víz-
fürdőn tágasabb és n1egmért ÜYegcsé-

100 nux L1or.iica pulv„-t ('l„), szében bepá1·ologtatunk 15 gl'.-1a .. .\. n1a-
5:J spiritus di1utus-szal n1ar:;dékot higí_t,iuk annyi vízzel, hog·:\ 

átnedvesítve, a per kolálás szabályai a csesze tartahna 38 gr,. leg;reu, :-.; ÓY<l
szerint (a Tinctura aconitinél leírt inó- tosan elegyítve hozzáadunk 2 g-1. köz(~
don) spiritus dilutus-szal 1000 tincturát lítőleg norn1ál a11111ionia-oldatot .:\ fo
készítünk belőle, lyadékból azonnal leszű1·iink 32 grani·· 

Barnássárga szinü, tiszta és átlátszó n1ot. (40 gr .. tinctura) 75- keni -p:-; 111eg·
szeszes folyadék; fajsúlya 0.896-0„900. niért I~1le111neye1· lon1bikba s a toYáli
Ha öt csepp tincturát 2 kcm„ vízzel és b}akban úgy Já1 unk el, an1iI1t azt a?; 
egy csepp higított kénsavval vízfü1·<lőn Extracturn opii-uál leír\·a taiúljuk„ .A 
bepárologtatunk, a 1naradék ibolyavö- 101nbikban levő s á1landó súlyig· :-;zúl'í
rös színt ölt, mel~' néhány csepp víz tott n1orphin 111e11n~·isége 0.3~-0-Hl g1. 
hozzáadására eltiinik, <le ha a víz elpá- legyen, ,,. 
rolgott, újra előtünik. Az ebvészn1ag Ha a le' ii:lasztott 1nor1_1hin 1He11n;'i·i
alkalo<lálból 0.25%-ot tartahnazzon, 1ni- ségc a O. l gra1n1noi 1ncghaladná, az 
ről a következőleg győződünk meg: ópiun1feslvéuyt a11n:·:i sviritus dilutus-

30 gra1n111 tinkturát vízfürdőn Er- szal higít;iuk, hogy a tinctura poutosa11 
lenmeyer Io1nbikban bepárologtatunk 1% n1orphint tartaln1azzon. (Pii. HuJJg·. 
10 grannnra s a kihü]t folyadékhoz 40 Ill.) 
g1a1n111 aethe1-t, 20 gr. chloroforn1-ot Ezt úg~ é1 jük 1~1, hog-.~ 111i1nh 11 !'g·~ e:.; 
és 30 kcn1.. 10%-os an11nonia-0Idatot ccntigranHll talált ino11Jhiu töli!,Jetnél 
a<lunk. Azután a 101nbikot jól elzárjuk 12.5 g-ranuu spi1 itus dilutust iJnt ii11k az 
s c>gynegyed óráig folytonosan és erő- 500 giannu tincturálHJ'l.. 2f.i--::2~) gTu111-
Hen l'ázzuk. Egy fél óra n1ulva a 111eg- niot, hn 1000 g1. tineturút k(>:-;zí1l tiiink. 
tisztult aether-chlorofor1nos oldatból le- l'-,s. 0.908-0 912; ~z 111 ;1~1~ I_)li. l:oni 
szűrünk 50 gra1nmot (25 gr. tinktura) IV„) 
200 kcn1.-e.s lon1bikha, s a továbbiakban b) 1.!"-i opiuu1, 'iO spi1 it-us dilitús. /0 
Ügy já1·unk el, miként azt az Extrac- víz„ 1 % n1orphinta1 tnlu1 ú1·u !H ü!lit,- <l. 
tum nucis \'omlcae-nél leírva találjuk. Fs 0.97-i-0„980; sz. ni 4-6% (l-)h .. I~o111.J 
A tizednor111ál sósavas oldat telítésére e) 5 extractun1 opii, 95 spirihis ('i0%) 
8 2 kcm.-nél nem kevesebb és 8 .. 3 kcm.- oldatát filtráljuk. (Ph. Gall.) 
i1é1 uem töbh tizednormál nátronlugot Tinctura ipccaeuanhae cun1 opio 
kell el használnunk. (1 kcn1 .. 0.1 n. sósav I Tinctura Do-veJ"i,: 1000 tinci.u1 a opii des
= 0.0364 gr sti ychnin, brucin.) odorata-t 800-ra bepá1 ologtatunk s 100 

Ha a festvény 0.25% allcaloidnál töb"· fluidcxtractun1 ipecacuanhaP-t adYn 
bct tartalmazna, annyi- spiritu.R dilutus- hozzá, híg borszesszel kiegészít jiik 1000·-
szai higítju/c, hogy alkaloidtartalma re (Ph. Gall) · 
0.25% legyen (Ph Rung. IIL és Austr. 
VIIL) 

b) 1 ebvészrnagot 10 <liluált szesszel 
kiáztatunk. Fs .. 0 896-0.910; sz. m„ Ll-
1.6%; hamu 0„03-0„04%; s. sz„ 8-14; ho
zadék 87%„ 

b) 7.81 g. extractu1n nucis vomicae-t 
100 alkoholban (70%) melegítéssel ol
dunk, s kihülés után kiegészítjük 500 
g.-ra. (Ph Gall) 

Tinctura op11„ 
- Tictur a opii simplex„ 

100 opium pulver atum-ot 
950 spiritus dilutus-ban 

áztatunk, s a folyadékot 3 nap 1nulva 
vászonszöveten megszűrjük, a maradé
kot kisajtoljuk, s az ülepítés folytán 
megtisztult festvényt papiroson szűr
jük. (Ph. Rung IIL Formula internati
onalis) 

Vör ösbar·na színű, tiszta és átlátszó, 
ópiu1nszagú szeszes- folyadék, n1ely 
egyenlő térfogatú spiritus dilutus-szal 
nen1 zavarosodik meg. 1% morpbint 

Tinctura opii benzoica„ 
- rrinctura opii ca1nphorata, 

1 oleuni ani.si, 
2 camphora, 
4 acidu1n benzoicum, 

183 spiritus dUutus oldatához 
10 tinctura opii simplex-et 

elegyítünk Fs. 0.897-0.902; sz. 111.. 044-
0 .. 60; s. sz. 95-100. (Ph Geirn. V.) Ha
sonló a Belg„ és Helv. 

b) 5 acidum benzoicuni, 5 ca111pho1a, 
5 oleun1 anüd, 50 tinctura opii, 235 spi-
1iins dilutus. Fs, 0.810-0900; sz. JlJ. 
045% .. (Ph .. Rom. IV.) 

e) 100 tiuctu1a opii, 20 bPnzoesav, ;j 
ánisolai, 200 keni. ann11011ia, s PlPg('ndő 
90%-os alkohoJ 1000 kcn1. -J'P. Ilos. 2--4 
kcrn.. (Ph B1it) 

Tinctura opii crocata„ 
- SáfránJos opiun1 fcsiYén;-.„, 

50 opium pulveratuni-ot 
25 crocu..s-t 

250 aqua cinna1non1i spirit.-l1an és 

"! 
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250 spiritus· dilutus-ban : G-all 80%-os alkohollal áztatás, a Ph .. 
aztatun~, s há1„01p nap rn~lv.~ a fol) a- Brit. 70%-os alkohollal perkolálás, a Ph. 
<lékot vaszonszuron megszul'JUk .. A ma- U .. St. 92.23%-os alkohollal perkolálás 
radékot kisajtoljuk ugyanolyan ö,ss~e- utján készítteti.. 
tételű folyadékkal 500 gr. -ra kie~eszit
jiik és az üllepítés folytán 111egt1sztult 
f··olJ- a<lékot papi1oson n1egsz~rJ,ük„ ,1% 
n101 phint t.artahnazzon, am1rol ugy 
o·yőződiink ineg, n1int a Tinctura opii-
~id. (Ph. Rung. III.) 

Ha a festvénu 1% rnorphinná.l töb
bC't tartalrnazna, Pf/YC'nlő súlyrész fa
!ié ivízbűl és /iigított szeszből álló fo
/11;1dékkal annyira higítjuk, hogy 
1'r1orphintartalma pontosan 1~6 legyen. 
(l;ásd az Extractnn1 és Tinctu1·a opii-
nál.) 1· h" . b) 50 opiu1u, 10 c1 ocus. 200 a e,Jv1z, 
300 spi1itu8„ Fs .. 98!l-0.992; sz„ n1. 5% 
(Ph Austr. VIII l 

Tinctur-a pepsinL 

2 p('psin-t 
2 aeiduni h,yd·r oclllor icum-mal 
(fa 1.124) 

26 tinctura chinaC' comp.-ban 
íiiloldunk (Fo1m Ber .. és D A V) 

Tinctu1 a pel'sionis .. 
-- l_)i1'0s lak1nusz-tinctura, 

125 piros lakmusz-t (01seille) 
1 f.iJJiritus 94'.76 és 
2 i.:íz keverékével 

JOOIJ részre perkolálunk. (Nat. Form.) 
Tincf.ura p('risonis coniposita;· 16.5 

pil os lakn1uszt (ÜrHeille), 500 víz és 250 
spiritus (92 .. 3%) elegyével 12 óráig áz
tatunk s filtrálás után 125 vízben oldott 
100 cukorkulőrrel s végül a fenti sze
s:-:es vízzel kiegészítjük 1000-re. (Nat. 
1''01 n1..) 

Tinctur·a pimpinellae„ 

1 pi'inpinellaf' J"adi.x gJ"os,r.;e pulv 
5 spi.ritus dilu.fu.s. 

Fs. 0.900-0.915; sz„ Ill.. 3--4.5%; han1u 
11.06-0.16; s. sz 6-14; hozadék 83%. (Ph 
(ie11n. v ... „) 

Tinctul'a pr uni vir ginianae. 

20 g„ pruni '1Ji1 .(Jinianae cortex, 
365 keni.. 1__,·íz, 24 óra mulva 
565 kcm. alkohol (90%) s végül 
100 keni .Qlycerin 

a kész tincturához, 1000-re„ Dos. 2-4 
kcm. (Ph Brit) 

Tinctur-a pyrethr"i.. 

1 p;1J1·cthri radix, 
1 spiritus dilutus. 

8 napi áztatással. (Ergzb IV.) A Ph. 

Tinctura quassiae„ 

Tinctura quil]ayae. 

1 quillayae cortex, 
5 spiritus dilutus (Ph Gall 80%-os) 

8 napi áztatással (Ergzb IV.) 
b) 2 quillayae cortex, 5 víz és 5 spi-

1 itus dilutus. (Ph. Relv. IV.) 
e) 50 quillayae pulvis (20), elegendő 

60%-os alkóhol, 1000 perkolátumra (Ph .. 
Brit) 

Tinctura r atanhiae .. 

100 ratanhiae radix (III„) 
500 spiritus dilutus 500-ra. 

Fs. 0 .. 910-0.920; sz. m.. 4.5% .. (Ph .. Rung„ 
III„ Austr. és Gall.) 

b) 1 ratanhiae radix, 5 spiritus dilu
tus .. Fs. 0.910-0 .. 925; .sz. m. 4-7%; hamu 
0.04-0.05%; hozadék 80%. (Ph. Germ 
V) „ 

e) 20 ratanhiae radix porát elegendo 
spiritus dilutus-szal 100-ra perkoláljuk .. 
Fs. 0 .. 906-0 .. 914; sz .. m. 4.5% .. (Ph. Rom.. 
IV.) 

Tinetur a rhei amara. 
TinctuT a 1 hei spir ituosa compo-

sita„ -

1 fr uctus car damomi, 
4 rad .. gentianae, 

10 rad. rhei, 
100 spiritus dilutus 

8 nap mulva sajtoljuk és filtr ájjuk. (Ph„ 
N orv .. és Brit.) 

b) 12 rhei rhizoma, 4 gentianae ra-· 
dix, 1 serpentariae virginianae radix~ 
200 spiritus dilutus. (Ergzb IV.) 

Tinctura rhei composita. 100 g„ rhei 
pulv. (20), 12 .. 5 eardamomi pulv. (20), 
12.5 coriandri pulv. (20), 100 glycerin, 
ad 1000 kcm. alcohol 45%-aLperkolálva. 
Dos .. 2-4 kcm isn1ételten, 8---16 kcm .. 
egyszer1e. (Ph .. Brit.) 

iiil„„„„„„„„„„„„„„ ... .11... „„„„„„„„„„„„.!' ...... 
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b) :200 1 lH'UJJJ . .+o fuhéj, 40 szl'gfüszeg;,: 1 iuct1ua se i//u(' /,all11r1. ö s~illc1e bul-
20 sze1ecsendió, 1000-1'!' (Ti-nctura rhci ln1s, 1 kaliuin caustic111n. JO ..:pilitns di·· 
aron1atica. F'h„ l-' .. St,) i ln1us (I<:1g:zb. [\T„J 

Tinctura stornaticlia vu1 uatira„ H('1,: 
biu:· I. 60 rad. rhei, 10 uatr. h:'I drocar!J., 
1000-re infundálva. II. Ez infusu1nban; 
2 óráig' főzve: 50 hba centau1ei, 50 Tad 
enuale, 30 r·acl gentianae, 30 hha 1rifu
lii fibrini, 3 hba calan1i, 30 hba herni, 
ariae, 10 Iign. ;;uniperi, 600-ra. III. _A 
II.-vel és 600 spiTitus-szal <lige1-ál-\ a: 
200 hba ahsinthii, 50 cort. chinae, 50 
pjper alb., 10 sen1. fof niculi s az 1000 
szüredékbt•n felolclva 1 olenn1 111enthac 
pip 

'l'inciura secalis to1Hufi, 

1 ~e<cilr co111utun1. 
10 ,'iJJirifu'i di/ufu~· 

8 napi áztatással.. {1<~1·gzh. I_\"- J 
Tinrtura f'ruotac r11111J1011iof1r :!.:ío !! 

sPcale co1 nutu1n (20l, 100 kc111„ Hllllltn
nia, 900 alkohol (60'.Yri), .1000-re J)PYkolúl
va Dos. 2-4 kcm (Ph., Bi it 1 

1'inctura /1ae1no.stypfica iJt JI_<;(/„ 10 
secale cornnt.. i1u1,-., 20 spi1itns DO'.";;„ l~ 
acid. sulfu1. clilut. és 500 Y izPt IH-féíziil1k 
;j00-ra, hozzáadunk 2 calciuru C'arhoni 
cun1ot s a széndioxidfejlödPs iuegi;ziínt1• 
után a foIJ adékot inegszúrY(', bepáro
logtat.-juk 70 részrP, hozzáadunk 30 spi-
1 itust, i1 olennl CilllHllllOlllif és ~ nap 
1nnl\ a fíltrálink. (Ergzh I\"-..) 

'l'inctur a r hei spir ituosa„ 

20 / lir'i 1 hizo1nn-ból (Ill.) 
! alkohol és -1 y-í:z t>legyé-vel útitat,·a, 
ugyauil~ elegg_~ Pl 100-ra pt11 ko]áljuk. 
Sz. n1„ 6~í; .. (Ph I-Con1„ I\l.) 

L.\ Ph. Gall. GU~';;-os alkohollal J;;Í-l'e 
<:l.ztatással készíttt:>ti. 

Tinctur-a r-usci aether ea„ 

10 o/ eun1 r u .~ci r1n JJyr.., 
~O spiritus aetheris. 

Tincf.ura rusci coniposifa.: 26 oleu111 
I usci, 36 alkohol, 36 aethe1, 1 oleu1n la
vandulae, 1 oleu111 rosn1arini, (Ph„ 
Austr. VIIL EJ,) 

Tinctura rusci H ebr ae 70 oleu111 
-:rusci, 12 aether, 12 spiritus, 2 oleun1 la
vandulae, 2 oleun1 rutae, 2 ol rosmari
ni. (Ergzb IVJ 

Tinctura sabadillae, 

1 sabadUlae sen1en g1·ossc pulv. 
10 spiritus dilutus. 

8 napi áztatással, (Ergzb,, IV,) 

Tinctur a sacchari tostL 
- Cuko1·kulő1 tinktu1a. -

200 égetett cuh 01, 
100 víz és 
100 spiritus 90%„ 
b) 10 cukrot 20 kaliun1 carbonicun1-

mal és 30 vízzel sötétbarnára főzünk s 
.a tön1eget 80 víz és 100 spiritus elegyé
ben old.iuk, inajd több napi állás után 
filtrá]juk (Hager) 

Tinctur a scillae. 

1 scillae bulbus concis., 
5 spiritus dilutus„ 

Fs. 0.940---0,.950; sz. m. 11-15%; hamu 
0.13%; s. sz .. 35-42; hozadék 92%, (Ph. 
Germ V, Brit. és Gall.) 

b) 100 scillae bulbus, 3 alkohol és 1 
víz elegyének elegendő mennyiségének 
1000 perkolátuma, (Ph, U. St.) 

'1'inctu1 ~ seneg· ae. 

:200 'i<ll<'U<H' 1nrfi.t jJU(I'. (JOl 
s Pleg-eudö 60~0-n;-, (f//,·0/10{ 1000 ))« 1 kohl-
1nn1rc1„ I>oi-i„ 2-4 krHJ.. ( Ph. Brit ) 

L;g~ aníg·~ ké~zid n 
Tinctura S<'l'J)cntarhu (•:--; 
Tinctura urgin('nc 

Tinctura spilanthi con1posita, 

2 spilanthi olc1 accl lic1 ba, 
2 pyrethri rad'ix, 

10 spiritus dUutus 
8 napi áztatás után kisajtoliuk és filt
ráljuk (Ergzb IV.) 

Tinctura. spilanthi ca1 boli.~'ala, li1 C'O· 
satata, opiata és sinapisafa, a rr~inctura 
spilanthi co1nposita-ból ez e1nlített 
anyagok 5-5%-áYal készítcudők„ 

Tinctura stra1nonii sc1uinis„ 

1 stramonii serncn. 
10 spiritus dilutus 

8 napi áztatással. (Ergzb. IV.) 
b) 50%-os alkohollal 1:10-re perko· 

láljuk Alkaloidatart 0.025%.. Dos. 0 .. 5 
kcm (Ph. lT St.) 

Tinctur·a strophanthi. l-l. l 

100 strnp/ianti scmcn-hől (lY) 
301'-on történő kiszárítása. után elPgt~11dó 
spiritus dilutus-szal 1000 tinklurát pe1·
kolálunk. Fs 0„895~0.898; sz. 111. 2~!"1;„ 
(Ph. Rung. Hl) Az Austr.. B1 it., Heh·. 
Gall.. és Ron1„ f\r hasonló n1ódon ké
szíttetik. 

b) 1 st.1 ophanthi sc~1nent 10 spi1itus 
dilutussal kiáztat11nk. _F's. 0.890--0 i.100; 
sz. 111„ 1.3-1.5%; ha1nu 0.08-0.09; :;;; sz. 
5-6; hozadék 90% .. (Ph Germ. V,) 

d,/:;:;.. 
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e) a Ph. U. St. a strophanthus mag
-vaknak petr oleumbenzinnel zsírtalanná 
perkolálása és 92,23 s, %-os alkohollal 
48 órai áztatás után 1:10-re perkolál
tatja, lVlinimális halálos dosisa ne le
gyen nagyobb 0.00006 kcm.-nél tengeri 
malac 1 g.-jára, vagyis equivalens 
-0.0000005 g,, ouabainnaL 

Tinctura valerian-ae .. 

20 valer ianae r hizoma 
100 spiritus dilutus 100-ra, 

Fs, 0.910; sz .. m 2 .. 5%, (Ph. Austr, és 
Gall) 

b) 1 valerianae rhizoma, 5 spiritus 
dilutus. Fs .. 0,.906--0,.920; sz .. m. 3.5-5%; 
hamu 0.07-0.15; s,, sz, 14-17; hozadék 
1Jl% (Ph. Germ. V.) 

e) 10 valerianae rhizomát spiritus 
dilutus-szal 1000-re perkolálunk. Fs, 
·0.900-0908; sz. m 3.5% .. (Ph, Rom IV 
és U St) 

Tinctura valerianae aetherea. 

50 valerianae radix (I\T.)-ot 
250 aether-rel 

hat napig áztatunk 250 szüredékre„ Fs,, 
0.,815-0.830; sz. m. 12%,. (Ph, Hung, IIL 
és Austr,. VIII.) 

napi áztatással Das. 2-'-4 kcm. (Ph. 
Brit.) - Hasonló a Ph U St.. Spiritus 
ammoniae aromaticusa„ 

Tinctura veratri albi. 

25 ver atri rhizoma pulv.-ot 
15 .spiritus .dilut-us-.szal átitatva, 

250-re perkolálunk. Fs. 0.890---0.JIOO; sz,, 
m 1.6% .. (Ph. Rung III.) 

b) 1 veratri albi rhiz. pulv„, 5 spiri
tus dilutus. Fs. 0.810---0.825; sz. m,, 1.4--
2.5%; hamu 0 .. 005%; s. sz, 10-14; hoza
dék 92%., (Ph,, Germ, V) 

Tinetura vibm·ni. 

20 extr actum viburni fluidu?n és 
2 .. 5 .spir itus conc .. -t 
50 vízzel 

elegyítünk és filtrálunk Sz, m 3%„ 
(Ph. Rom. IV) 

Tinctur·a vulneraria balsamica. 
- Tinctu1 a vulneraTia benzoica, 

900 tinctura vulneraria, 
100 tinctura benzoes, 
10 balsamum Peruvianum. 

Egy napi állás után filtráljuk 

Tinctura zingiberis. 
b) 1 valerianae rhizoma grosse pulv„, 

.5 aether. Fs .. 0 810-0.825; sz. m. 1.42- 1 zingiberis r hizoma pulv, 
2.5%; hamu 0.05%; s. sz,. 10-14; hozadék 5 spiritus dilutus 
92%. (Ph. Germ V.) Fs. 0 895---0 905; sz. m 0.75-1.5%; hamu 

g. valerianae rhizoma (40), 3 kcm. ole- (Ph. Germ. V) 
Tinctura valerianae ammonia.ta„ 2010.13---0.19%; s. sz,, 2.8-5.6; hozadék 85%. 

um rnacidis, 2 kcm ol. citri, 100 kcm. A Ph. Brit. 90%-os alkohollal 1:10-re 
ammonia, 900 kcm. alkohol (60%),. 6 perkoláltatja, 

Vino mediscamenlosa. 
Gyógyborok 

Gyógyszeres anyagoknál a bort mint kellemes ízű vivőszert használjuk 
-0ldásra, vagy növényrészek kivonására. A gyógyszeres borok tehát lényegi
leg alacsonyabb szesztartalmú tinkturák s ez utóbbiakkal készítésmódjuk is 
megegyezik. 

Erős hatású alkaloidákat tartalmazó anyagokkal a brüsseli egyezmény 
szerint gyógyszeres borok nem készíthetők 

Rozsnyai l\iátyás, később Dieterich a gyógyszeres borokhoz fölhaszná
landó borok detannizálását hozták javaslatba, hogy a "tanninnal kicsapódó 
hatóanyagok a bort utólag zavarossá ne tegyék. A detannizálást 1 liter bor
nál 10-20 vízzel duzzasztott és melegítéssel oldott 0.2-1 gramm gelatina al
bissima hozzáadásával végezhetjük; a zselatin a tannint kicsapja s a csapa
dékról lefiltrált borral meg nem zavarodó vagy legalább egy ideig tiszta ké
szít1nényt nyerhetünk. A tannint 4---5% forralatlan tejjel is eltávolíthatjuk. 

A detannizáló anyagokkal kicsapódó tannát filtrálással való eltávolítása 
után a tanninmentes borban az alkaloidák oldatban maradhak s a bor nem 
zavarodik meg, 

A gyógyszeres borok tartósságát szesztartalmuk növelése is fokozza,. Ez 
utóbbi módszert alkalmazza a Ph. Hung. III., melynek gyógyszeres borok elő· 
állítására vonatkozó szabályai a következők: 

A gyógyszeres borok készítéséhez minden esetben a tokaji aszúbort hasz
náld, n1ivel pedig· a tokaji aszúbor alkoholtartalma ennél rendesen kevesebb, 

12 



180 

tégy hozzá annyi legtöményebb szeszt, hogy 100 köbcentin1éter aszúbo1ba11 15 
gramm alkohol legyen. 

A bor alkoholtartalmát a következő módon határnzd meg: 
Mérj 100 köbcentiméter bort körülbelül 200 köbcentiméteres lomhikba a 

lombikot kösd össze Liebig-hűtővel s párologtasd a bor kétharmad részét ó~a
tosan ismert súlyú 100 köbcentiméteres mérőlombikba. Elegyítsd a párladékot 
óvatosan annyi lepárolt vízzel, hog·y a folyadék felszíne a lombik n·vakát 
érje, azután tedd a lombikot 15° hőmérséken tartott vízbe, Y2 óra n1ulv:l egé
szítsd ki a folyadékot pontosan 100 köbcentiméterTe i; miután a lon1hik nya
kát belül szűrőpapírossal megszárított.ad, kívülről pedig a lombikot g·oudo
san megtörülted, mérd meg a lombik súlyát.. Számítsd ki a párladék 15 C .. -rP 
vonatkoztatott fajsúlyát s keresd ki az alábbi táblábó1 a n1egfe]elő szf·~zt-<:n-
talmát 

A párladék fajsúlya 
Gramm alkohol 1 A pádodék fo;,úlyo I Gramm alkohol d 150 100 cm3 borban d 150 

100 cm3 borban 150 150 

0986 b35 0980 12.81 
0985 906 0979 13.60 
0984 978 0978 14 59 

1 

0 983 10 52 0977 15.19 

1 
0 982 1127 0.976 15 99 
0 981 1203 1 

A szesszel elegsített tokaji aszúbo1t csakis a gyógysze1es botok kéKzí
téséhez használd s ha az orvos tokaji aszúbort l'endel, azt eredeti tisztaságá
ban szolgáltasd ki. 

A gyógyszeres bo1ok készítéseko1 különben mindazon 8zabál:-; ok1a 
ügyelj, amelyeket a festvények fejezetben leírva találsz. 

Erős hatású gyógysze1ekbőI - kivéve az antin1onos bo1 t - gyóg~ sz3-
res borokat ne készíts„ 

Vinum absinthiL 
- ű1·n1ös hol'. -

30 ar temisiac ab.sinthii he~ ba-t 
lJlOO vörös borral 

leöntve hosszabb ideig állani hagyunk 
s a bor tisztáját lehúzzuk. 

Vinum absinthii compositum. 300 
absinthii herba. 10 millefolii herba, 4 
cinnamomi cortex, 2 nux n1oschata, 3 
zingiberis rhizoma, 20.000 vörösbor, 
2400 konyak 

Vermout di Torino:· 100 absinthiu111, 
50 herba ivae, 20 galangae radix, 7.5 
zingiberis rhizoma, 7.5 cinnamon1i cor
tex, 1 flores macis, 1 angelicae rhizo
ma 2.5 lupulin, 1 anis, 1 nux n1oschata-t 
1500 konyakkal hat napig áztatunk s 
kisajtolás után hozzáadunk hat csepp 
oleum citri-t, 20 aqua amygdalarum-ot, 
2„5 spiritus aetheris nitrosi-t, öt csepp 
aether aceticus-t, 1500 sirupus simplex
et, 7500 édes bort és nyolc nap n1ulva 
flltráljuk. (Dieterich . .) 

Vinum amarum„ 

6 aurantii corte.x-et 
100 déli borral 

hat napig áztatunk s a szüredékben 
1 extractum cardamomi-t, 

1 cxt1 actum cascarillae· t, 
J c.xtractuni centaurii-t, 
1 cxtractuni myrrhae-t 
1 cxtractum myrrhac-t 

oldunk (Ph .. Belg.) 
V inutn antichole1 icum:· í.5 tinctul'a 

a1nara, 7.5 tinctura aromatica, 7.5 tinc
tnra aurantiorun1, 15 tinctura einnamo
mi, 850 déli bor. 112 .. 5 cukor. 

Vinu1n centaurei.: 50 centau1ei he1ha 
(OtlC„, 10 citri co1 tex, 1000 aszúbor 

Vinum aromaticun1. 

10 specir.r-; aromaticae-t 
10 :-iJJiritus-szal 24 ó1áig· áztatunk 
90 aszúbort adu11k hozzá :-; 

nsolc nap n1ulYa i-;u,jtol.ink é:-; filt1áli11k. 
(Ph. Heh. IV.) 

b) 1 species ato111aticaP, 2 uqua \ ul
nera1ia :-;pirituoi-;a, 8 Yinu111 1·tiliru111. 8 
napi áztatás után filtrál.iuk (Ergzh„ 
IV.) 

Vinum aur antii. 

50 au.r a ntii cor te t-et 
1000 aszúbor-ban 

nyol e napig áztatunk, ki sajtoljuk s né
hány napi -ülepítés után filt1áljuk„ 

Elixirium aurantioruni coni1)ositum~ 
Eli.xirium viscerale Hoffn1anni. Tinc-

······.!······ 
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tu.1a ~to-machica. 20 au1antii pe1icar
piun1-ot, 4 cinnamon1i cortex-et, 1 ka-
1iun1 ca1 bonicum-ot, 100 aszúborral 8 
napig áztatu'.Jk !' a, ~~:Sajtolt folyadékot 
aszúborral k1egesz1t,3uk 92-re, s ebben 
oldunk 2 pxtractu111 gentianae-t, 2 ex
tractun1 ahsinthii-t, 2 extractun1 t1ifolii 
fibrini-1 _:-; ülepítés után filtráljuk. (Ph„ 
'\ustr Y!II) 

· b J ijO l'Xt1 actu111 fluidun1 aur antio-
1 u nL. 20 Pxtractun1 fluidun1 cardui be
llf dicti, 20 PXt.rac.tu1n fluidun1 centauTii, 
2 extractu1u gentianae spissun1, 900 déli 
hor. 

1 ·i11u111 a111antii coinpositun1: 12 au-
1 antii col't(·X-Pt, :l cinnan101ni coTtex-et, 
2 un11 ilun c.arbonicu111-111a] 100 déli bor
ban hat 11apig áztatunk s a. szüredékben 
oldunk :2 Pxt1actun1 absint.hii-t, 2 ex
traetnn1 cardui hent>dicti-t, 2 ext1actu111 
(•as( in n1•-1 é:-; 2 Pxh nctun1 gentianae-t. 
(!'h H, h· lV) 

Vinu1n boldo. 
- I~lixiriu111 bo1do. 

~, 1 \fluffurn fluidu1n boldo, 
l:l sµiJiius dilutus, 
GO rinuni Malagen1'r, 
-!O siruJJU~ .sirnplex„ (JJux. l\. \T) 

Vinutn calcii lactophosphorici 
-- \Tin Dusa1 t.. -

1:1 <alcium laC'fopliospho1 i<·un1. 
:20 fi( idutn lacticurn, 
:20 riz, 
GO ~·irupur-; .<.;in1plex, 
~~7 riuum Jifalaoense. (Lux„ A V„) 

Vinuin camphoratun1. 

:2 can1phora-t oldunk 
2 ~'piritus-ban (90%), hozzáadunk 
,) (Junimi acaciae-t s 

~JO rinurn album-ot 
HJH únként hozzáadva en1ulgeáljuk„ (Ph„ 
Gt·1n1 \".) 

T1asonló a 
Pliíiratn 

Vinun1 cascarae .. 
\"inu111 l'ha1nni pu1"Shjanae 

Vinun1 chinae„ 

50 cortcx chinac puli'.-ot (IV.) 
500 vinuni Tokajense-ben 

jól elzárt palackban hat napig ázta
tunk. Az aszúborral szabály· szerint 500 
gram1nra kiegészített fo]yadékot eg3''"" 
napi ülepítés után papíroson n1egszűr
.iük s hozzáteszünk 

2 tinctura ar omatica-t. 
l]ledékéről ]eszűrve szolgáltassuk ki.. 
(Ph Rung. III) 

ú) 1 gelatint duzzasztva, majd n1ele
gít' P oldunk 20 vízben, az oldatot hoz
záöntjük '780 n1alaga borhoz s azt 24 
óra n1u1va filtráljuk. A szüredékhez 
hozzáadnuk ;:,o ext:i:act.. chinae liqui
dun1-ot, 50 tinct. aurantiorum-ot, 100 
n1el depuratun1-ot s 14 napi állás utá11 
filh áljuk (Ph. Austi. VIII.) 

e) 20 chinae cortexet, 20 alkohollal 
és 1 sósavval 24 óráig állani hagyunk, 
' ekkor 500 Xeres-bort adva hozzá 8 
napi áztatás után a szüredékben fölol-

1 

dunk 50 cuki ot. (Ph. Germ. V.) 
T7 inum cinchonae:· 910 vörös bo1, 30 

Pxt1. chinae fluidun1, 20 spiritus di1n
tus-hoz hozzáadunk 40 nyers tejet s 8 

1- napi ál1ás után filt1 á1va oldunk benne 

1

1 citiomsavat.(Ph. Helv. IV, Rom. IV.) 
lTgyanígy készítendő a Ph. R.0111„ 

sze1 int a V inum chinae cum vi-no meri-

1 

diano hazai vörösbor helyett Malaga 
. borraJ. 
! b) 2 cortex chinae-t átitatunk 75 al-

1 

kohol (60%) és 2 acid .. hydrnchloric. di
lut. eJegyével, 24 óra n1ulva 920 vörös 
borra] 24 Ól'áig áztatjuk, s megfiltrálva 
teletöltött s jól bedugaszolt palackok
ban tartjuk el. (Ph„ Gall.) 

Vinum quinine,. Vinum chinini .. 2 g·. 
chjninurn hydrochloricun1. 875 kcn1. vi
nun1 aurantii mercantile. ·Szükség ese
tén filtr áljuk Dos. 16~30 kcm. (Ph .. 
Brit.) 

Vinunt chinae Laroche:· % órán át 
fo1 ró vízzel áztatott 50 kéreg, 1000 n1a
Jaga, 111ajd 500 spiritus-szal (50%) per
ko1álása után a kivonatot vízzel 1500-ra 
kiegészítjük és a filtratumban felol
dunk 800 cukrot. 

b) 1 zselatint oldunk 10 fonó vízben. 
hozzáöntünk 100 Xeres-bort, 8.papi állás 
után filtráljuk s hozzáadunk 25 tinctura 
aurantiorum-ot, 10-10 extr. fluidum 

20 rxtr. -rhanini pu1 shianac fluid., chinae fla·vae, fuscae et regiae-t és 100 
30 l'inum Mala_qensf', sirupus simplex-et.. (Luxemb,. Ap„ \T„) 
JO sirupus aurantiorurn-ot T7 inum febrifugum. Gilbert Seguin:· 

8 napi á11ás után filtrálunk. (l)h Austr„ 100 chinae cortex, JO angosturae cortex, 
\:·111._1 .\ Ph. R.0111„ I\T. 25, 55, 20 aránv- 100 spiritus dilutus, 2 acidun1 tarta1·i-
ban készítteti „ I cun1, 1000 Xeres-bor„ (Lux„ A. V.) 

b) 50 f]uidext1 actun1 casca1 ae sag- V inum tonicum„, 50 fluidext1 actun1 
iadae exan1a1·atun1ot vízfürdőn 20 i chinaet 25 tinctul'a aurantii-vcl, 75 siru
tészl'P Lesürüsítünk és föloldunk 80 j pus simplex-szel, 800 aszúborral és 50 
aszúbo1·ban (aranymalaga). (Ergzb.IV„) friss tejjel elegyítünk s két napi állás 

l:g·~- anígy készül a Vinum- frangu1ae,. ·után filtrá1juk„ A szüredék 895 részéhez 

••. --------------•--------------
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hozzáadunk 50 \'Ízzel eldörzsölt 30 hús
kivonatot, ;zo rész 75%-os natrium gly
cerinophospho1icun1-oldatot és 5 essen
tia irne-t (Ergzb, IV,.) 

V inu1n chinae et cacao„ ( Bu.(Jeaud).:· 
20 chinae cortex, 10 cacao pulv., 1000 vi
num Malag·ense (Lux A. V) 

Vinuni chinae cum calcio phospho-· 
1 ico et extracto carni8 .. Vin de Vial t.o
nic 1 econstituant: 13 calciun1 phospho
rjcu111 q. s. (15) acidu1n phosphoricum, 
20 aqua destillata, 15 extractum carnis, 
1000 vinum chinae et cacao (Lux. A. 
Y) 

b) 20 calciu111 1nonophosphoricum, 20 
víz, 15 extr. carnjs, 10 extr. chinae, 60 
sirupus si1nplex, 300 déli bor keverékét 
ülepítés után filtr·áliuk s kiegészítjük 
b01ral egy litene, (A. V. Lyon.) 

T7 in de 17ial. 20 calciun1 phosphori
cun1, 50 foJJÓ YÍz, 25 extractu111 carnis, 
25 fluidextractu111 chinae, 500 Xeres-bor, 
500 Malaga-bor, 50 glycerin, 

A chinabor keserü ízének e]födésé1·e 
15-20?-'ó Sy1upus eryodictyon ealifor
niei is használható, de célsz~rűtlen, 
nrert a Lor kesernyés íze étYágyfo
kozó 

A china.Lornak tinctu1a chinae-vel 
való készítésP 1nel1őzendő. Az így ké
szült bor sötétebb színű, 1niut a kéreg
ből készült s n1á8 kjyonatan:_. agokat 
tartahnaz. 

A c:hinaborokat sötét helyen s azon 
a hő1nérsékleten tartsuk el, an1el·ynél 
filtrá]( uk. 

A chjnaborok utólagos i11egza\. aro
c1ását 0.1-0.2% gun1n1i arabicun1 vag3 
alkohol hozzúadásáYal gátolhatiuk 
]\1('g', 

Vinu1n chiuae fe1ratun1, 

5 l('r r u1n cit1 ir un1 cuin 11atr io 
citrico-t és 

i'i 11atriu11i citricurn-ot, 
40 forró 1viz-ben oldunk s 

kihűlés után az oldatot keverjük 
]000 vi-num Toka}cnsr-ve] és 

2 chlninum f('rrocitricu.n1-nak, 
70 vízben való old<.ltával, végül 
20 spiritus conccntratu.s-t és 
20 .sirupus sin11Jlex-et 

mlunk hozzá (B Gy ~',) 

b) 20 vízben oldott, 1 gelaiin-nal de
iannizált 955 111alaga-bor és 20 Yízben 
oldott 5 chinjnun1 fcrrocitricun1 elegyét 
14 na.pi állás után filtráljuk (PlL Ausll, 
YIII J 

e) 994 chjna-bo1 ban 5 fe1 run1 citr i
cu111 an11noniatu1n-ot, 1 acidurn citri
cu:n-ot oldunk„ 8 nap Inulva filtrál.iuk 
(Ergzb III.) 

d) 5 cortex chinae-t, 2 calciun1 oxy
datun1ot és 10 vjzet összekeverünk s 
ho'zzáadunk 50 konyakot s 8 napi állás 

ntán 1000 aszúbort.. 6 napi áztatás utáu 
bajto]juk s a szüredékben oldunk 0. T 
acidum tartaricum-ot és 10 ferrum cit
ricun.1 an1moniatum-ot s két heti állás. 
után átszűrjük papíroson. (Kremel.) 

e) 3 .. 5 extr. chinae succirub1ae ferro 
hydrooxydato recenter paratu111, 7(} 
spil'„ vini, 2.5 ferr„ pyrophosphoI. e. nat
rio citrico, 25 víz, 1000 trinacriai bor, 2(} 
tinct. coccionellae, 400 sir. aurantii cort. 
rasteurizálva, 1 vagy % literes ü·vegbe. 
(Serrnvallo.) 

Elixirium chinae ferraturn;· 15 tinc
iu1a 1nacidis, 25 tinctura an1ara, ]5-
fJuidextractu1n aurantiorum, 75 f1uid
(.·xtractun1 chinae, 15 ferri a1n1noniurn 
citrát, 3000 aranymalaga, 100 barna n1a
laga, 250 sirupus simplex és 15 zse]atin
nak 40 vízben való oldatát keve1jük és 
több napi ülepítés után filtrá]juk (Els,, 
I. oth. A, V.) 

T7·inum chinae ferratuni peptonatu1n. 
(Jlechlin,q).: 30 peptonun1 siccun1 e. sale 
(TVIPrck), ad 1000 vinum chlnae ferra-
1.un1. (IJux. A„ \T„) 

v·inum cocae„ 

50 c.xt1 actum cocae fluidunz-ot és 
850 vi·nuni Toka}ense-et 
100 r.;irupus .si1nple.x-el 

keverünk. (B. Gy. '!',, és ErgziJ. !\,,) 
l\fegfelel a Vin llfariani á ln coca 

J_,nx, A. V. előiratának. 
l;) 60 cocae folia. 1000 Malaga-bm 1() 

napi áztatással. (Ph,, Gall.) 
e) 5 cxtractun1 cocae fluidun1ot 0.5 

zRcJatinna.J detannizált 95 aiszúborral 
e leg·:,„ítünk s nehány napi ülepítés után 
filtráJunk .. (Ph„ H~lv. IV„ és Ro111. IV.~ 

lJgyanígy készítendő a Trinun1 Co-· 
/ac. 

v-lnu1n cocae compositu1n .. l'"in De
s·i1<'s:· 5 extr.. fluid chinae, 5 ext1·. fluid„ 
co]ae, 10 extr„ fluid. cocae, 500 Xeres

. bor, 5 ealciu1n glyccrophospho1icu111. 
( J„ux . .A. \r.) 

Jii-rnnn coca(' rt ('Xfr. carnis Vin 
l1ral)aif'i. JTin f„acroix. Vin f'('CO'llstitu
(lnf 10 extr. carni8, 10 ext1 .. fluid. co
cap, .1000 vinu111 chiuae cun1 cacao et 
calcio phosphorico. (Lux A. \·-.) 

Vinum cnI.chici.. 

20 co/chici bulbus pulv, (20)-t 
1000 Shcrr.v-borral 

kiáziaim1k Dos, 0 6-18 kcm (Ph Brit) 

Vinum colombo. 
- Vinun1 ca]umbae 

10 colonibo radi.x gro.sse pulv.-ot 
100 1í..eres-borral 

8 napig áztatunk, kipréselünk s iilepí-· 
tés után filtrálunk. IErgzb IV) 
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b) 3 calun1bae radix..:ot 3 spiritus 
dil.-szal 12 óráig áztatun~ s aztán 1~0 
yörösborral 8 napig pállrtva m~gszu · 
l'űnk s 24 órai ülepítés után filtralunk, 
tPh Rom IV.) 

e) 30 calu~bae !adix,,1000 .Malaga
bor. Tíz ll3:Pi aztatas utan krsaJtolva 
mtráliuk.. (Ph, Gall,) 

V1num condurango .. 

10 e.xtractum fluiduni condurango, 
90 asszúbor, 

8 napi áztatás után filtráljuk (Ph,, 
Austr,, VIIL, Helv. IV. és Rom,, IV.) 

T7 lnum condurango ferratum. A fer-
1 u111 a1nn1oniun1 citricun1, 99 vinum 
condurango (Lux. A. V.) 

\l"inun1 creosoti.. 

10 creosotuni, 
90 .spiritus 90%, 

100 s-irupus si1nplex-et, 
800 malaga bor-t 

ke,-erünk (Ph, Gall.) 

Vinun1 diureticum„ 

10 scilla siccata, 
10 digitalis folia, 
60 ,}ut/.iperi fructu.s, 

1000 )[eres bor 
8 napl áztatás után nyert szüredékében 

2.5 kalium aceticurriot 
fiiloldunk s a folyadékot filtráljuk 
(~Jrgzb. IV.) 

JTinum diaitalis co·mpositutn„ 15 bul
bus scillae, 10 digitalis foHa durva po·
l'a, 150 juniperi baccae, ~00 kaliun1 ace· 
tieum solutum, 1800 feherbor, 200 alko
hol 90%, A liquor kalii aceticit a tíz 
11api áztatás után nyer~ szüretl~~hez 
öntjük s aztán a folyadekot filtralJuk„ 
iPh. Gall) 

V inum scillae conipo.situm, V in diu
r ctique atnere de la charité:.15 vin<'.e
loxici ratlix, 15 angelicae 1ad1x, 15 scrl
Ja, 6 chinae rubrae cortex, 60 canelae 
cor tex 30 absinthii folia, 30 melissae fo
li.a, 15' juniperi fructus, 15 111yristi~8:e 
arvlli 30 citri cortex recens, 200 sp1r1-
(us (60% ), 4000 fehér bor. Tíz napi ázta
tás után filtráljuk (Ph. Gall.) 

Vinum diureticum Debreyne.: 8 jala
pae tube1, 8 scillae bulbus, 15 kalium 
nitricum. 100 vinum, albun1 Bordol. 
(Lux, A. V) 

Vinum ferr atum. 

5 fcr ri amnioniu·mcitricum-ot 
1000 )[eres-borban 

oldunk (Ergzb, IV.) 

b) 50 fenum-ot (O,l mm,„nél kise~b 
szemü por) 1000 Sherry-borban addig 
áztatunk ,míg a bor 0„3% vas~t föl nem 
vesz, Dos, 4-16 kcm, (Ph, BTit) 

Vinum fer'I'i citrici.. 

18 g. ferrum ammonio-citricum, 
1000 vinum aurantii mercantile 

oldatát 3 nap mulva filtráljuk Dos. 4 
16 kcm., (Ph, Brit) 

Vinu1n gentianae .. 

5 aenl"ianae r.adi.x, 
95 aszú.bor. 

8 nap rnulva sajtoljuk és filtráljuk (Ph. 
Helv, IV. és Rom) 

b) 30 radix gentianaet előbb 60 spiri
tus dil. 60%-al 48 óráig, majd 1000 ma
Jagabonal 10 napig kivonunk (Ph,. 
Gall) 

Vinum her barum„ 
lTll'ich növénybora„ 

5 hele1lii radix, 
5 anisi fructus, 
5 foenicuU fructu.s, 
5 calanii lhizorna, 
1 coriandri fructu.s, 

0.5 aurantii flore.s;·· 
10 aurantii fructu~~ immatu·rus, 
15 aurantii cortex, 
1 'Ver basci flores, 
5 cinnainomi corte.x, 

1000 JJfola.oa-bor. 
Nyolc napi áztatás után filtráljuk .. 
(Lux,, A V,) 

Vinum jodotannicum. 

4 tannin-t oldunk 
20 tinctur a jodi-ban, 

s az oldatot keverjük 
876 M alaga-borral és 
100 sirujJus si1nplex-szel 

majd 3 napi állás után filtrálju~: (Rom. 
IV.) Hasonló a Ph. Gall, V eloirata .. 

V inurn jodotannicum cum calcaria 
phosphorica. Vin Girard iodo~ann:ique 
phosphaté,. Vin Bertin. Vin ga,ulois de 
Jouis.se~ 13 calcium phosphor1cum, q. 
s, (15) acidum phosphoricum, 50 víz, 950 
vinun1 jodo-tannicum, (Lux„ A„ V,) 

Vinum ipecacuanhae„ 

50 kcn1. fluide.xtractum ipecacu
anhae és 

950 Sherry-bor 
elegyét 8 órai állás után filtráljuk„ 
Dos,, 06-18 kcm. (Ph, Brit) 
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Vinum myrtillorum„ 

.. 5000 fructus ~n.yrtilli-t (áfonya) 
osszezuzunk s allani hag·v.iuk 

20000 vízzel · · 
2 nap mulva hozzáadunk 111eleg YÍzzel 
ineglágyított 

4000 cukrot és 
500 mazsolaszőlőt 

s ~ovább úgy járunk el, n1int a inézbor
n~l.-:- Enyhe adstringens, idült hasn1e
nesnel. 

Vinum pepsini. 
- \Tinun1 digestivun1. 

10 pepsin-t 
10 acid„ hyd"Jocltloric„ dilutun1. éi-; 
10 JJ{ycerin.-neI 

porcellán-mozsárban el<lö1zi;öJünk, a ke
v~réket üvegbe öntjük, g~·akrabban fel
razva 24 óráig áztatjuk és eleg;rít:jük 

20 sirupu~ aurantii corticis-szaJ és 
450 vinum Toka}ensC'-\'el. 

A'f ülepítés folytán 1negtisztult fol~ a
dekot szűrés nélkül kinebh palackokba 
töltjük. (Ph. Rung JII.J 

b) 25 pepsin, 3 acid .. h;<1chochlo1ic„ 
(fs„ 1.24), 100 cog·1u1c, 100 sirupus shnp
lex, 750 detanuizált fehér hor. (Ph 
Austr.. VIIL) 

Elixirium pep~·iui; 20 pep~iu. 280 
víz, 500 aszúbo1, 20 g·l;\ cerin. 10 napi 
ülepítés után hn kell, filtráljuk. Ph. 
Gall.) 

Vinutn bidi[f( .... ·tit 11111 .: 20 peµsi11. J 
tliastase, 975 aszúbo1. (Lux„ -~· v·.) 

TTinum tridigestii-u1n;· 20 pepsil1. 5 
tliastase, 20 pancreatin, 100 'íz, 60 s1ii
ritus, 1000 Malaga-hor. (Lux. A. Y ) 

T7 inum p('pfo11i. T'"in d(' J)C'pfou Catil
lon, Vin Ba.11a1d á la pr'pfone, l 7 il1 C'/ia
pofr'nut, Vin ])('f1c.„·11e á lo /H'})fonc· :'iO 
pe1)to11 siec111n, 1000 :\..1alag:n-lJ01 

Vinurn rhei co1np, 
rrinctUl <l i·hpi \ illOS<l 'l'ine1 Hl a 1 Jiri 

f)aJ elii. -

200 rltei 1!tizon1a-L 
40 aurantii ("Ol'ficl<.,· flutedo-t. 

10 carda'inomi fructus-t 
1800 vinurn Tokajénse-ben 

6 n~pig, ~ztatun~, .azután kisajtoljuk s 
az ulep1tes folytan megtisztult papÍTO
son 1negszűrt és aszúborral 18ÜO-ra ki
egészített folyadékban rázogat,,a ol
dunk 

200 cukrot 
és ha szükséges, újból szű1jük. (Pli 
Rung III.) 

b) 80 rheu111, 20 au1 autii flavedo és 
10 car dan1onli :-;emen durva porát 1000 
aszúborral 8 napig áztatjuk r; a szüre<lé
ket kiegészítése nélkül,' több héten át 
iilepít.iiik, végül a 1negftltrált bor n1i11-
den 7 ré~széhen fölolduuk 1 cuk1ot (J>h. 
ÜP1'Ill \ 1 ., Anstr„ \"'III. és Helv) 

Vinu1n sennae„ 

50 w'nua( folia drrcsinata-1 
850 XC'1 ('~·-bor-han 

8 napig áztatunk s a sziil·edékhez hoz
záadjuk 1 zsf'latinnak 10 vízben való ol
datát, továbbá 30 tinctn1a aurantii. l;) 
tinct. ziugiberis, 5 tinctu1a a1on1atica 
és 100 víz eleg~ ét, 8 napi állfls utá:i 
f\ltráljuk 

Vinu1n stibiatun1. 
\„inun1 antin1011ii.. \'"h1u111 stihiato"· 

ta1tn1 ieu111 -

0.4 /,a/iun1 ~tibio-h11torif·u111-ot 
249 toliH ii úor-ban 

föloldunk. J)oK 0.5; p1 o die 1.,), (]_>Ji. 
Hnug. III) 

h) J kaliun1 s1ibio-tar1a1icu111. 249 
Xt>l'('s-hor. (Ph Ge1111 \-. é . ..; Ro111. I\~. 1 

Vinu1u valc1·ianae„ 

:>o ra/e1 iu1Hu' rliizn111H. 
-1000 u~·zúbor. 

k uapi idlás ntún ll!Pg·szür.iiik s iilPpíté·:> 
11tún filtrúlink 
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l!L szakasz . 

Pulveres et salia commixta 
- Összetett pórok és sókeverékek. -

:\ po1 ított g;\ ógysze1nyagok egyenletes kevei ékeit a Pulve1es et salia 
t. 01nn1ixta szakaszba foglaltuk, négy csoportba fölosztva. 'Az első csoportba 
.a rect ptu1ai é:~ laboratoriumi keYeit porok, a másodikba a mesterséges ás
\ <i.u>' izl· k t:·lőállításához alkaJn1as só keverékek, a harn1adikba a fürdősó
ki·,·1 l rkc k. a lll'gy edikbe a lllestersége-:-; ásványVÍZ>SÓk por'keverékei taI toznak, 

Pulveres mixli 
'.Jalia oquarum mineralium 

Salía balneorum 
Salia thermarum 

Pulveres mixti. 
Kevert porok 

--\ töbhfld<' g"sóg~ szeran)agból Ö.:-;szf:'keve1t szá1az po1okat osztatlanul 
'ag) a1lagokra oszt\' a sr.olgá ltatjuk ki T{észítésiiknél a következő Hzabályo
kat kt'll Íig;\'·e]e1ubevenuü11k. 

.\ labo1ato1i111nl vag")· 1rcepin1ni u1uukálatoknál a több anyagból ösz
~zt tt lt 111i1okat il-'kinh._.f uélklil 111p1111)iség·Likl't., a következőleg keve1jük: előbb 
kat tPkil1t1 1 nélkül azok n1en11:yiségére,_ a következőleg keve1jük össze: előbb 
n s11!) 1n uézYP JpgesekélJ'Phb inennyiségű porokat keverjük eJ egyenletesen, 
nr.11111 1 é:~zleie11kéllt a nag·:\ obb n1e1111yiségü alkatrészeket keve1jük hozzá b 
,·égiil az t g·észl't addig kt-'\ erjük, hogy szaba<l szem1nel sen1111i egyenetlenség 
rH ltg;~tll észlelhető. 1~1ős hatáHÚ vagy festő anyagoknál (karn1in stb„) e foko
z<11o:~ iissz{'kP\erést különös gonddal végezzük. Gyors és igen alapos ös:::;zeke
' eré~ eszközölhrtő az ú, n. golyós keYerő dobozokkal, amelyeknél a iészek el
kt' 1 1 ~sút a zú1 t dobozban lt'vŐ ,-asgolyók rázogatásával eszközöljük. Igen 
11<1,!.!') !lH uu:•is(~g:ü porokat, an1el~ ek keverésé1 e elég nagy mozsár nen1 áll ren
dPlk< zCsli11k1·t. kii<-'l'ÍtE::tt, nag;i.:- papírlapokon, kártyalappal vagy lapáttal való 
alapos ('}( g;\ ités:-:el s töbhszö1 i útszitálással kE'VPl'hetünk. ~J céh·a kii.lönlcge"'> 
µ_(;JH k is használatosak. 

l\:ülö11böző fajsú1;\ ú llOrokuúl iniudig a künn;\ebb po1hoz ke\e1jük hozzá 
i t;:-;z\r tC-'nként a sÜl;\·osabliat. 

]<~r(ísen festő, \ ag;-. úthatószag-ú po1 ok összekeYe1 ésé1 e külön e céli·a 
--.zolg·idó 111ozsaraka1, Plosi'.1Úsukra pedig· külön papÍl lapokat használjunk 

()Jajcuk1ol \ag;\ n1ás illóan;i.agot ta1tal1nazó, továbbá a nedvesség·· 
~zÍ\ o purokat pu1 Ü\'eghp11, 0loszt,·a pedig yia:-;zos, illet\ e paraffinos papí1 osban 
--.zo]g·nl1;1t,iuk ki 

I-~g'> (s, Pg'> éhkent ll('lll 11Pd\sZÍ\ ó an~ agok t'g~ n1ással űssze<lö1zsol\ e 
széttoi>·hah1ak, 1nások 1 oblianús1 is okozhatnak Ezekkel az Inko1npatibilitás 
1·ín1íi fejt>zt't fog·lalkozik 

f>orok ster ilizálása„ l::>ot oka t, inin 1 hói sa \', ke1nényítőliszt, talkun1, cink
ox id: szárí1ószek1 én;\'hen 100-120°-ra való hevítéssel sterilizálhatunk„ A por
llll 1n1> iségP1 g) avottal bedugaszolt n1t-'gfelelő kis üvegbe tesszük. Ha a porok 
t liön1é1 sékll'tI e bo1nlás nélkül föl nen1 hcvíthetők, akkor azokat n1rg·szakított 
:-;tl'I ilizálás11ak (1ondallizálás) ,·etjük alá, vagy pedig benedvesítjük aetherrel, 
kloJ"oto11t1111al, 'ag>· szesszel K azután 60°-on Y:í-1 óráig szárítjuk. 

Elaeosacchara. E 1 a e o s a e eh a r n 111 : olajcuko1 a nev~ a porkeveTé
kt• .. k \ag·;\ oldatok. ízesítésére használt cuko1\Jól é~~ illóolajból vagy más aro
IHas a11y agLól álló keverékeknek .. :\ cukor és illóolaj aránya a legtöbb 
g·yóg:•szerkön,\ Yben 1:.50, Yagyis 2 gi cuko1po1 és 1 csepp illóolaj ~!\.z 
Elaf·osaceha1·u111 kuma1i11i 1 ku1nari11, 999 cukor; az Elaeosa-c
e ha r n ni n1 a c i di:-. 4 floreH n1acidis. 96 cuko1; az E 1 a e o s a e eh a 1 u n1 
v a 11 i J la e 10 alkohollal földuzzasztott 10 vanilla, 30 tejcukor és 60 darabos 
enkor; az }~la e o s a e ch a r u n1 Y a ni 11 i ni 3 Yanillin és 97 cukorpor ke
rPréke 
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Por'keverékek elosztása. 

Elosztás adagokra 

5 6 8 10 12 16 20 1 24 

125 Gr 
15 
1.75 
2·0 
2 25 
25 
2 75 
3 
3 25 
35 
3 75 
40 
4 25 
45 
4 75 •' 
50 " 
5 25 
55 
5 75 
60 
625 " 
65 " 
6 75 
70 
·7 25 
'75 " 
775 
80 
8 25 
8.5 
8"75 
90 
9 25 
95 " 
9 75 
10 0 " 
10 25 
10 5 
1075 

0 25 
03 
0 35 
04 
0,45 
0,5 
0 55 
06 
0.65 1 

0.7 
0 75 
08 
0 85 
o'9 
0 95 
1 0 
1.05 
1 l 

1.15 
1,2 

1.25 
l,3 

1.35 
1,4 

l 45 
1,5 

l 55 
l 6 
1 65 
l 7 
1 75 
l,8 
l 85 
l,9 
1 95 
20 
2 05 
2 10 
2, 15 

0 2 1 
024 

028 1 0,12 
0.36 
04 
0 44 
0 48 
0 52 
0,56 
06 
064 
0.69 
0 73 
0 77 
08 
0 85 
089 
0 93 
097 
1 
1 05 
l,09 
1 13 
1, 17 
1 2 
125 
1 29 
1 '.J4 
1,38 1 

1.42 
1,46 
l 5 
1 54 
1.58 
162 
1 66 
l 7 
1 74 

0 15 
018 
021 
0 24 
0 27 
03 
033 
0 36 
0 39 
0 42 
045 
0 48 
0.51 
0 54 
057 
0,6 
053 
066 
07 
0 72 
0,75 
0 78 
0 81 
0'84 
037 
09 
0 94 
0 96 
l 
1 03 
1 01; 
l 09 
1 12 
1 15 
l 18 
1 21 
1 24 
1 27 
1 31 

0 12 
0 15 
0.17 
02 
0 22 
0 25 
0 27 
03 
0 32 
0 35 
0 37 
0,4 
0 42 1 
0.45 

0 47 1 0,5 

g~~ 
057 
0,6 
0,62 
0,65 
0 67 
0.7 
0,72 
075 
0 77 
08 
0 82 
0.85 
0,87 
09 
092 
0 94 
0 97 
1 0 
1 02 
l 05 
1 07 

0 l 
0 12 
0 14 
0 16 
018 
02 
0 22 
0 24 j 
0 26 
028 
03 
03! 
034 
0 36 
0 38 
04 
0 42 
0 44 
0 46 
0,48 
0·50 
052 
0 54 
0 56 
0 58 
06 
0 62 
0 64 
066 
0 68 
071 
0 73 
0 75 
077 
0 79 
0 81 
0 83 
0 85 
0,87 

0,07 1 

0 09 1 

0. l 1 0 ll 
0 13 
0. 15 
0 16 
a 1s 1· 

0. 19 
021 1 

0 22 1
1 

0 24 
0,25 1 
0 27 
0,28 i 
0.3 1 

031 i 
033 
035 
0 36 
0 37 
0 39 
04 
042 
0 44 
0 45 
0 47 
0 49 
05 
051 
053 
054 
056 
0 57 
0 .ő9 
060 
0,62 
0 63 
0,65 

0,06 i 
g·g~ 11 

0 l 
0 12 1 
013 
0 14 
0,15 
0 17 
018 
0 19 
02 
0 21 
0 23 
0 24 
0 25 
0 26 
0 28 
0 29 
03 
0 31 
0 32 
0 34 
035 
036 
0 37 
0 38 
04 
0,41 
0,42 
0 43 
0 45 
0 46 
0,47 
0,48 
0 50 
0 51 
052 

0.05 
0 06 
0 07 
008 
0.09 
O.l 
0 11 
012 
0 13 
0 14 
0 15 
0 16 
0 17 
0 18 
0 19 
02 
021 
0 22 
0 23 
0 24 
0 25 
0 26 
0 27 
0 28 
029 

. 0 30 
0 31 
0 32 
0 33 
034 
0 35 
0 36 
0 37 
0 38 
0,39 
0 40 
041 
0.42 
0 43 

Pulvis adspersorius benzoatus. Pulvis adsp2rsorius cun1 bisinuto sub„ 
Pulvis insper'SoT ius benzoatus. gallieo 

- Pulvis inspersol'ius bis1nutatus 30 talcum, 
30 aniylum és 20 bi."lmuturn subgallic111n-ot 
30 zincum oxydatum 80 talcum-maI 

finom porát keverjük s a keverék felét keverünk. (Ph. Austr. VIII. EL) 
10 tinctura benzoes--szeI ' b) 20 bismutum subgallicum, 10 ainy-

átitatjuk és szárítjuk a másik felét lum és 70 1alcu1n„ (Ergzb„ IV. és B G,„, 
eldör zs öljük ' / T.) · · · 

3 lanolin és 
3 vaselin flavum-maI 

a két keveréket Pulvis adsp~rsorius diachylatus,. 
3 aCidum boricu1n és 3 acidum boricurn. pulv,, 

18 lycopodium-maI 9 plunibum f>tc>a·rinicu1n, 
keverve átszitáljuk (Ergzb. IV. és D 88 amylum. 
A„ V.) A 9 plu1nbu111 stea1inicun1ot 18 ae-

··' 
t.·;:c: 

i 
'.j-
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ihe1ben oldi;,a ke\e1hetjük a po1okhoz 
:-; a kf'Yrréket az aethcl'szag eltűnéséig 
;-;zétszó1 \'a szárítjuk. ~gy-egy csepp 
!1e1 gan1ott-, gaultheria- vagy n1ás olaj
ial illato,ítható is. (E1gzb.. IV.) 

Diacl1..11lon ln'.nfőpor.: Pulvis aspe1-
_...,01 jus dia ch~ Ion (G. Hell, Troppau)„ 
12 í 1111Jl. <liachyl ,;in1pl anh:', dr„, 6 zin
t nn1 ox:- dat.. 2 ncid. bo1ic, 20 an1ylun1 
1 riti(i. :.:!O 1<ilcuu1. 

Pul\ is adspersorius hydra1 gyri chlo-: 
rati. 

}'nlYi:-; cnlo1110,Janos ~Hl inspp1 sio-
lH'Hl. -

ho1acic.nn1, 30 a111:. lun1, 0.1 oleu111 10-
sat>. 

Pulri.<> ad'iP<'lsorlus Ilcbra: 5 zincum 
oxvdalu111, 5 talcun1, 5 iadix ireos, 80 
anlylun1 

Pulvi.s adspc>r .sor ius Schioi11i1ner .: 20 
a1nylurn, 20 a1u1nen plu1nosun1, 2.5 iri
dis rhizon1a, 2 5 zincun1 oxydatum 

I_}ulvis alterans Plunieri 
-- Pu},-is Plun1e1i _,_i\.ust1. \T„ -

0 Oií 11.l1dra1 g,111 un1 chloratuJ-n, 
0.05 <;fihi1un sulfuratuni a-urant,, 
0.50 'i(ICCharUJ'J-l, 

:1 (({f(Jill(/ 
. 0„2 alt!1oca<' fJlfl 1 i ,.-,„ 

H<isználaí;.;,,r frisi-;en készít.iük„ (E1gzb„ 
IY) ~j \'(/( ( /l({t /~ ~il JJitl /' -l 

ii-;:.;í'.1 k1' ('J'ÜJ!k (;\O}'Jl). J)<1Up.) 

I)ul\· is adspe1 sorius lycopodii. 
Pnhis i11spt>r~o1i11s infantuni. Pul

\ is I.\ copodii co1nposihu.;;, 

l l.11copodi.i spotue, 
1 lapi.f; bapt.istae„ 

JJ11f1•i8 adso1bcns infantu1n. Csecse-
111ók telszÍYÓ pora néYen: 5 c1·ocus, 10 
j oe11 i euli f1 uctus, 10 anl si f'1 uctus, 20 
ultlu~f'<:H' radix., 20 cukor, 20 lapis can
t'l 01 ntt1 és ·'10 111ag·npsiun1 hyd1ocarbo
)li{ 11111 kt•\'erékc Yolt hi\· atalos (Ph. 
\11sl1. ])10\--. l.) 

i>ulvis adsperso1'Íus saHcylatus„ 
- J)nl' is salicJ licus cun1 zinco„ -

2 aridurn salic.11licun1, 
:20 zincurn ox.l}datznn, 
;~o anu1lun1, 
ilS talcun1, 
10 -iridis 1'hizon1a 

íi11u1t1 })Otát keve1jük, (B, GJ: „ 1'.) 
F'uli-i.s p10 prdibus.: 3 acidun1 sali

<-:- licum, 10 an1ylun1 és 87 1.a1cum-ot ke
' 1 1 íink. (Ph. Gcrm .. Y és Hclv. IV.) 

I~áUizzadá<;; C'lleni JJor. (Eelus I.J., 
Xagykanizsa): 6 acicl. saHcylicu1n, 3 
alu1niniun1 aceticun1 siccun1„ 15 sebum 
()\ ile, J;) alu1nen c1·udun1, 30 ta1cum, ao 
l'nl'ina zrae IllaJ-"dh;, 01 oleum gau1the
i iae 

Pulvis adspersor'ius zinci. 
~ Pul\' is inspersorius 1 ussicus. Pulvis 
('Xsiceans Cink hintőpo1. Orosz-Jábhin

tőpor„ -

40 a1nylum, 
lll lapi8 baptistae, 
20 zincu1n oxydatum. 

Pulvis a1nn1onii chlu1ati feriatus. 
-- I1~]01cs an11uoniaci 111a1 tiales„ An11110· 

11iun1 chlo1atu1n fcrratun1. -

32 an1n101li111n chloraturn-ot 
9 fc>rr·1nn .<>esqui,chlor. solut.-111al 

porc(•Iláncsészében keve1ünk s vízfü1-
dő11 száraz1·a párologtat;iuk .. (Ph„ Aust1·. 
\T. és Ergzb„ I\r.) - A levegőn 111egned
vesedö ,-ö1 ü1o1es sá1 ga por Fe tart.. 2.5%„ 

J->uJvis antia&:lh1naticus iumalis„ 
- __ \sz1n1a-elle11ps füstölő. 

G opiuru, 
45 '1J1osc11anii fol úi, 
45 'itrammonii folia 

du1 va porának (V.) kevei ékét átitatjuk 
7 kaliuni nitJ ic uni-nak 
5 víz-ben 

'aló oldatával (Clem y.) 
b) 24 Iobeliae herba, 24 strannuonii fo

lia, 24 theae folia, 3 anisi fructus porát 
átitatjuk 24 ka1iun1 nitl'icu1n 24 Yízben 
vaJó Üldatával s a keYeréket szárítjuk. 
(Mai tindale.) 

1Jgy az a), nlint a b) keve1éket izzó 
vaslerÍ1ezre kell hinteni s füstjét bele
helni. 

Lásd a Species antiasthmaticae cí
n1et js, 

l'ulvis antimonia1is .. 

25 anti:111ontrioxid-ot 
25 calciurn phospho1 icutn-n1al 

ke>erünk Dos .. 2-4 cg (Ph Brit) 

Pulvis aromaticus .. 
Pu1' is ca1minativus. Pulvis cinna-

1nomi con1positus„ ~ 

b) 10 iridis i·hizoma, 30 zincu1n 
datun1, 60 talcun1 venetu1n. 

OXJ-T- Brit. Ge1n1 

e) 50 zincun1 oxydatun1, 50 an1ylu1n 
ID1 esd V.) 

d) 25 ziucu1n o1einicun1, 25 acidum 

1 5 cinnam.orn'i cortex, 
1 3 car damomi semen, 
1 2 zinaiberis 1' hizoma 

vorát kevc1jük Dos,. 0.6-4 g. (Ph Biit.) 

j ............ ---------······· --------------
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b) 35 cinnan1on1un1, 35 zingibe1, 15 
cardamomun1, 15 nux moschata„ (Ph 
U St.) 

Pulvis a101nati.cus ruber„ Tragea 
aromatica. 3 cinnamon1i cortex 1.5 zin
giberis rhizoma, 0.5 galangae r~<lix, 0.5 
nux moschata, 0.5 caryoph;rlli 2 lignun1 
santali, 92 cukorpor. ' 

Pulvis carminativu8. Pul l'Í~ ad fla
tum„ 20 anisi fructuS, 10 ca1 Yi fructus, 
10 coriandri se1nen, 10 foeniculi fruc
tus, 15 pulvis aromat:icus, 5 na-triun1 
hydrocarbonicun1, 30 cukorpor Fölfú
vódás ellen. 

Pulvis cretae aron1aticu!l. 10 cinna
rnomi co1 tex, 8 flo1 es n1acidis, 4 caryo
phylli, 3 carda1no1ni sen1en, 50 cukor, 
25 ca]ciun1 ca1 bonicun1 laevigatu1n„ 
Dos. 0 .. 6-4 g. (Ph Brit ) 

E készít111ény 97„5 g.-ja 2.5 opiun1 
pulv„-mal a J:>ulvis cretae arom,aticus 
cum opio-t szolgáltatja. Dos,. 0„6-4 g 
(Ph Brit.) 

Pulvis cetacei saccharatus. 
1 cetaceum-ot n1egolvasztunk és 
3 cukorport keverünk bele, 

Pulvis chinini tannici compositus„ 
2„5 chininum tannicun1, 

15. 0 natrium bicarbonicurn, 
15 0 cukor (Dr esd. A V) 

rus. 

Pulvis cubebarum co1npositus„ 
10 kaliu1n nitricurn, 
4.1 pu.Zvis liquiriti.a(' ·1 ad, 
45 cukor (Hamb. V) 

Pulvis digestivus„ 
PulYis ciba1 ius. Pulvü:; ston1achi
E1nésztő-po1 Oszlató-por. T. 20 -

1 sal t!ter1narurn Catolinarutn-ot. 
3 natriurn '1.vdrocarbonicum-r:t, . 
1 e[('osaccharutn Jnenthae piperz

tae-t keverünk.. (Ph. Austr. VIII.) 
Pul1)ir.; cibarius D·1 Gölli.s,:· a) 1 an1-

1noniu1n chloratun1, 1 bo]us alba, 4 cal-
p Jvi · • }" h . t• , 1 cium CUl boniCUlll J)Ul'Uil1, 12 kaliun1 nat-

U s arsenica IS esc aro 1cus„ i'io-tartaricn1n 82 natriun1 hvd1·oca1·bo-· 
Pulvis. causttcus. Pulvi~ a1senicalis nicun1„ b/ sd 11atriun1 h:-, d1ocarbo.ni-

CosmL Arzenes marato-por. - cun1, 10 nat1"iu1n chloratun1, 10 calciu1n 
30 5 cinnabaris. carbonicuin 

2 2 spon.aia usta, . Pulvis pep~i1~i cor;ippsitu.r.;;· 1.5 pep-
10 1 acidum arsen-:co.sitm., sin, 15 pankreat111, 1 chasta~e. 1 kcnJ.. 

. ~ . acidun1 lacticun1, 2 keni. aciduin h1 d-
3 , , ·<;_an.o,uis draconzs„. Tochloricum, 79.5 saccha1un1 lactis. 

J:Ias?nlo kes_z1tmenyek a Pulpi.s ar- (Nat.. forin.) b) 2.5 pepsin, 5 bisn1utu1n 
.be~icali~ Costnr .. Rousselot, Patrzx, Du- subnitiicum, 10 natrium chloiatun1, 82,5 

oips. l . . . . natriu1n bicarbonicun1. 
u vz.~ r:astratorzus. Pulv1s c~ust1- Pulvis rhri compositu". 22 (25) rht>-

~us„ Herelo-po1_: 5 hydrargyrum b1chlo- unl, 66 (65) magnesiuin oxydatum .. 12 
ratum, 5 hyd1.argy1u1n oxydaiun1, 10 (10) zingibeJ Dos„ 0.6-4 g. (Ph Brit.. éR 
cuprun1. sulfur1?un1, 20 alun1en. . U. St..) -

Pu.lvis causticu~ E~march: 1 ac_1du1n Pulvis rhci taltarisatu.<>. 15 iheun1, 
a1 sen1cosun1, 1 n1011~h1nun~ sulfur1eun1, 40 kaliuni h:v drotartarieun1, 10 sennae 
8 kalon1el, 48 gu111n11 arab1cu111„ folia, 5 auiantii pei icaipiuni, 60 cukor„ 

Pulvis bitun1inatus„ 
Gypsun1 bitun1inatun1. 

5 bitumen fa_q;, 
95 calci·u1n .sulfuricun1. 

A bitun1en n1ennviségéi 10-20%-ig 
fokozhatjuk.. (Poud1:e de coaltar Ph. 
Gall) 

Pulvis calcariae compositus .. 
- Pulvis antirachiticus„ Pulvis pueio

ru1n„ Angolkór-ellenes por„ -

32 calcium car bonicuni pp, 
15 calcium pho.sphoricu1n, 

3 ferrum lacticum,, 
50 saccharum lactis 

por át keverjük. 
b) 1 chininun1 tannicum, 5 calciun1 

phosphoricum, 5 cukor. (Lorey.) 
e) 12 calciun1 phosphoricu1n, 12 fer-

1 um lacticum, 6 aurantii cortex, 24 
conchae praep .. , 46 cukor .. (Dresd V) 

H:asználatkor keverjük. - .A..1anyéJ·nél 
széklágyító 

Pulvi!l rhri curn vcpsino. 1 nH~nt:hol. 
5 I'hei l'hizo1na, 4 pepsin, 5 uat1'iu1n 
chloraium, 10 inagnesiun1 carbonicun1, 
15 calan1i ihizon1a, 50 natriun1 hydro
ca1 bonicun1. (I\findes„) 

Pul1ns stomachicus. Gyomorpo1„ 1 
bis1nutu1n subnitricu1n, 1 i·hei rhizon1a, 
4 natriun1 hydrocarbonicun1. (Ergzb. 
IV) 

Pulvi.s !lfoniacliicus Barella„ I. 130 
natrium bicarbonic111n, 12.5 saccharun1 
lactis, 7.5 pepsin„ II 60 nat1ium bicar
bonicun1, 5 natriun1 chloratu1n, 5 ka1i
un1 hydrotartaricu111, 5 saccharun1 .lac
tis, 2 pepsin. 

Sal phy~iolo.oicus. 40 calcium phos
phoricum, 2„5 kaliu1n sulfuricum, 20 
natrium phosphoricun1, 5 sulfur praeci- ?

3
) 

pitatum, 60 natrium chloratum, 5 mag- ::~}$ 
~;~~;uc~1~fi~~~PJ~0:l.c~Ö1~ci~~!a~iff~~~~~; --~·:_·~·:·::_„::'fa::=:~,-~: 
2 .. 5 calcium fluoratum porát keverjük.. ' 
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[] n:ivcr zális rniésztő-por „ 95 nat1 iu1n 
lL\" drocarbonicun1, 1 amn1onium chlo
r~ltum, 4 creta alba. (Koncz,.) 

Pulvis diureticus„ 

10 haUu-n1 ui.t1 icum, 
60 tra_qacantlta, 
10 althaeae tadix, 
20 l lquirltiar radix, 
60 saccharun1 lacfis 

po1 át kPYf•r.iiik. (Ph„ Gall..) 

Pulvis effervescens laxans. 
Pulvis aerophorus Seidlitziensis. 

l 10 gr. kalium natrio tartaricum-ot 
3 g1. natrium hydrocarbonicum-

1n al gondosan elkeverve kék papírhű
vely be teszünk, 
II. 3 gr. acidun-i tartaricum pulv.-ot 
f<:/Jér papírhüvelybe teszünk. A két hü
vely tartaln1a egy adag pezsgőpor„ A 
bzükséges n1ennyiségű adagokat jól zá
ródó bádogszelencében szá1 az helyen 
tartsuk. (Ph Austr.. VIII., Cr .. IIL és 
Hung. III.) 

A Ph. Brit, Ge1m.. V. és Helv. IV .. L 
-- Pu l\ is ipecacuanhae cun1 opio, vel 7.5 Seignette-sót, 2.5 natriumkarbonát-

opiatus. Dover-por„ - tal és II. borkősavat rendelnek .. - Ha-

Pulvis Doveri.. P„ 1.. 

sonló a többi gyógyszerkönyvek elő-
10 ip('cacuanhac pulz,.-ot írása. 
10 opium- és Heinrich-féle hasha}tó pezsgőpor. J,_ 
80 culcorpor-1al 29.16 nat1·ium sulfuricum, 29„16 magne-

az utóbbit apránként hozzákeve1getve siu1n 8ulfuricum, 41.66 natrium carbo
eldörzsölünk s a keveiéket átszitáljuk nicum. II. 3.33 a.cid. citricum, 20 acidum 
(}"'h. Rung„ III.) 1 tartaricun1 %-okban. 

A Ph. Gall. 80 cuk01 helyett 40 ka- Karlsbadi pezsgőp01. I. 88 natriun< 
liun1 sulfu1·icurn és 40 kalium nitri- bulfuricum siccun1, 36 natrium chlora
tun1-ot l'en<leL tu111 és 36 acidu111 tartaricum keveréke 

Pull'is Dor('ri di-i:islU·•: 0,5 pu]vis 30 részre fehér papírosba és II.120 nat
J)o\·t>ri, 2„0 cukorpor keve1ékét 5 részre -riun1 h~'<lrocarbonicun1, meg 4 kalium 
osztjuk (Norn1. paup. Huug. és Ph. Cr 1;ulf111icu1n 50 Iészre osztva kék vagy 
Jf l ;örös papirosba. (Diete.rich.) 

l'ulvis effervescens anglicus. 
- PuJ,is aeropho1us auglicus 

2 11ah iuni h-11droca1 bo11icuni 
liéh. papí1·hüvelyheu és 

1.5 acidun1 tartrn ic:111n 
fehér papírhüvelyben (Ph. Huug. II., 
Austr .. VIII, Cr. II, Germ V, Helv. 
IV .. és Rom IV.) 

Pulvi1; aerophorus; 26 (30) natriun1 
carbonicu1n, 24 (27) acidun1 ta1taricum 

Moll-féle Seidlitz-por. Megfelel a Ph .. 

1 

f!· ~IL Pulvis aernphorns Seidlitzien
!-, 1 s-enek. 

Pulvis emeticus„ 

0 .. 03 kalium stibio-tartaricum, 
0.50 saccharum pulv. 

})osis una. (Norm„ paup.) 

Pulvis ferratus„ 

:--iecu111. 50 (43) cukor vorát keverjük„ 1.5 frrrurn lacticum, 
1Ph. Ge1111. \T. és Hel\. I\T.) 15 saccharum pulv„ 

E keVl'I ék 100 g1 a1n1nja öt csepp 1 keverékét öt részre osztjuk. (No1n1 .. 
oh•un1 cit1 iYel (~i.troinos JJrzs_qőpor; 3 :vaup) 
csepp 0Ieun1 111enthae piperitae-vel 
llorsnientdr;; pez.'!gŐpor; 1 csepp oleu1n p 1 • 1 t Ph Sa 
zingiberis-szel (f.1Jörnbér pez.r;gőpor. _ u V:~s ~a.ac opeus. · · x. 
20% rheun1111a], 30% suJfuI1al is ren- - Te,J1nd1to-por„ DaJka-por·. 
de lik 

Pulvis af'rop/101us frr1atu,<>: a) I. 0„75 
fel'1 u1n ca1·bonicun1 saccharatun1 és 
0.75 natJ iu111 bicarbonicun1 keveréke kék 
11npíi·han„ II„ 0 .. 7 acitlu111 tartaricurn, 0.5 
Plarosaccha1 un1 citl"i fehér papírosban. 
lF1·ank.) 

20 aurantii cortex, 
20 forniculi fructus, 
20 cukor, 
40 m.agnesium. calbonicum 

finon1 po1 át keve1jük„ (Ph. Saxon) 

Pulvis guaranae compositus„ 
l\'1ig1 ain-po1 Fejfájás elleni por„ 

['uli'is acrophorus cuni fcrro phos
JJ/1orico.~ 24 fer1un1 phosphoricun1, 300 
1iatl'iu1n bicarbonicun1, 420 cukor, 150 
aciclurn ta1 ta1"icun1„ 0„5 guarana, 

J:>uli:is aeropliorus cuni n-iagncsia, 1 0„3 natriurn salicylicum, 
-l'ulvis acrophorus Hufelandi.. 2 elaeo- 0.2 chininum bisulfuricu-m. 
:::;accha1 u111 citTi, 5 cukor, 4 n1agnesiun1 Ostya tokban szolgáltatjuk kL (Ph„ 
carhonicu111„ (Ergzb. I\T.) . .\_usir VIII.) .~ guarana a Ph„ Austr„ 

ej •...•.•. 

---------------···· ------------·-
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VIII.-ban a Ph. Rung. lll.-nial ellentét
ben nincs +-tel meg.ielölve, 

Pulvis gummosus„ 
- Mézg·ás-po1·, -

25 amylum pulv .. -ot CVLJ, 
25 liquiritiae rad. pulv.-ot (VI.). 
50 guniml arabicum (\TI) és 
50 cukorport (V) 

szitálva összekeverünk. (Ph. „A„1uo;t1. 
VIIL, Cr. II„ Hung. lll.) 

b) 5 gummi arabicum, 3 1iqui1itiae 
iadix, 2 cukor. (Ph. Germ., Helv. és L.) 

Pulvis cretae conipositu.s .. 20 gun1n1i 
arabicun1, 30 calcium carbonicun1 prae
cipitatum, 50 cukor (60 P). (Ph. F St.) 

Pul,vis tragacnnthac cornpoisitu:s. 20 
gun11ni ar abicun1, 15 tragacantha, 20 
amylun1, 45 cukor. Dos. 0.6-4 g. (Ph 
Brit) 

Pulvis hae1norrhoidalis. 
- Pulvis haen1ostaticus. 

10 sennae folia .. 
10 niagncsiurn o.t..1Jdal u n1, 
10 cukor, 
10 sulfur dep1nat11111, 
10 kaliurn h ydr otar tar icu ni 

fi1101n porát keve1jük. (l~l'gzb. I\T) 
Pulvis hydrargyri cum creta. 

- Hydrargy1 un1 cun1 c.reta. HydrargJ. -
1 un1 extinctuni. Pulvis n1e1 cu1 ia1is. 

40 hydr aro:Y r-uni-ot 
80 calciuni carbonicunt-n1nl 

ap1·ánként eldörzsölünk. (Plt. B1it.) 
b) 38 hydrargyrun1ot, 10 111ézzel és 2 

vízzel egyenletessé rázunk s 57 c1 cta
nak vízzel kevei t pépjéYel k<'YPIVC' ki
szá1 ítunk (Ph. F 8t 1 

I->ulvis hydrarg;yri bichlorati c·on1po
situs„ 

2.5 hyd1u1 gy1 urn úh li/01 atu1J1. 
10.0 acidun-i tartari( un1 kt'\'t'1·é-két tíz; 

csepp 5%-os iudigok<.11111inoldnttal 1ncg
festve szétt<-•rcgc1-Y!' szá1·adni hag:~ .iuk 
0 .. 25 g' .szulJ}iHJát J Ji{l'I YÍZI'"í' (}->]1 
Gall l 

Pulvis infantiuu1,, 
- Pulvis ca1111inati,us i11f'a11tu111 

20 15 anisi f1 uctu.s, 
10 10 focniculi fi uctus, 

5 5 fnagnesiuni ox11datu111 
50 70 cukot 

finon1 po1át keverjük. 
Pulvis i11fantiunt. Hufllandi:· 10 

111agnesiu1n carUonicu111, 10 Yale1·ianac 
radix, 15 i1idis rhizon1a, 4 anisi fruc
tus, 1 crocus fino111 po1át keYe1.iük. 
(Ergzb. IV.) 

[Julvis infantiurn Bisnlarck.:· 20 con
chh1inun1 tannicun1, 20 eleosaccharu111 
foeniculi, '.20 n1agnesium carbonicu1n, 
80 cukor, 4 liquiritiae radix. 2-3 órúu
ként egy késhegynyit, g~e1111ckrk lá
zas és hu1 utos állapotánál.. 

{:?ulvis jodofor1nii desodor·atu.!->. 
-· Jodof0Imiun1 desodo1 a1utt1.. ~-

1 hou.1nar-i.Ji és 
1 n1.enthol-Ial 

100 }odoforn1iurnol 
összedörzsö]getünk„ (B„ G,\- T„I 

b) 10 g„ jodofo1·111, 2 csepp olt Ull! -,u~,
sa fi assur„ {}~01 111 inag·. Be1·. l 

.lodoforr11iu1n bilur11inat1u-n. 1 liitu-
n1en, 49 .iodofotll!. 

Fulvis kan1a;ae depul'atus„ 
- I\:a111ala dPpu1 <1tn1n. 

!O /,anuda reno/is-t 
n1egszitálunk s iiYt::'g'IllOZsá1 hau„ a lt g
nagyobb vig,\ úza11al, legg·~-öngéhbcn s 
inindeu döl'zsö]é;.; né>lkül eJ('gyit.iük ap
ránként hozzúadoít, P!Pgendő n1cnn,\ i
ségü vízzel híg· péppé, n1el,\ et 111üsza
Lály szerint kiiszapoJuuk .. A. kön11yü 
ka1nalát szü1őn ös:-;zeg.' ü.ii.iük s ('11,\ he 
hőnél szárít,jnk. l:uihPrrk 1·észé1e esakis 
pzt szolgáltathat.ink ki (Ph„ Hu11g· III.) 

l'ulvis kino co111po~dtus. 

i5 ltino, 
5 oplun1, 

20 cin1u11nou1i 
]Jülát kC\'tJiii.k 
BriU 

co1 te\ 
Dos o.a-J.~ .~: 

J>ulvis liquiritiae co111positus„ 
- I_}nJ,is gl,\C,\ll'hizal' C'Olllp 

1 ol. /<u 11i< 11/i oefli -ot, 
4H < ukor-vorl'al 

<lplÚllk(;nt iisszlrlö1zsiiliillk :~a kt\(J~'k
lH z ltozzúnd1n1k 

10 )ilf!/ur dr1Ju1at11111-ol. 
:20 /iqui1 itiac rud. /Jllll'i-.f 
::'() \('/IJU/( /of jJU/ti,~f. 

s útszitúh ;1 jól összf kc \ t t iiik ( P!i, 
\ustr. \ l!L llu11g VJ!I) 

!J) }() CllkOl'J)Ol, iJ Sl'lll\<t-[t._>\ éJ. :J éÜtS
g·,\ ökl>1. :{ édt :-. k<in1<'.>ll,\. tis ~ tisztított 
k1;11 po1 e:d iisszi k( ,.,,! iiik (Pii. Gernl.. \'-. 
és Unll) 

«) l fo<'tii('1Ili 11 uctus, 1 sulfu1 lo
tu1u, 2 ~euuae tolia, ~ lil1uiritiac rndix. 
(Ph. Rom. 1 V ) 

d) 180 sennn, 236 édesgJ öké1, 80 kt!n, 
4 kent. úuisolaj, 500 cukor„ (Ph„ L~„ St.) 

[>-ulLis pccto1alls [{urella é.s a JJul---· 
tis co11fl'u tussini fJal/icus a fl'll1il'ktül 
alig clt{irő készíbnény('k 
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Guom.orpo1'. 5 foeniculi semen, 5 li
.quiritiae radix, 3 sulfur sublimatus, 10 
sennae folia, 10 elaeosaccharum foeni
<culi (Hegedüs.) 

Pulvis magnesiae cum r·heo. 
Pulvis infantiunL Pulvis puero1 un1 

aperiens Pulvis n1agnesiae composi
tus, -

_Auto;;r Germ Helv 

4 10 5 n-iagnesiu1n car bonicuni, 
2 3 3 rhei r hizo1na, 
4 7 2 elaeosaccharum foenicu-

Il po1át összekever.iük. Lásd a Pulvi.s 
.di.aestivus cí1net is„ 

Pulvis magnesiac citricae effer·vescens. 

6 magnesiurn o.X.1Jdatum, 
6 magnesium carbonicum, 

30 acidun-i citricum, 
60 cukor·, 
1 spiritus citri. 

A citron1savat a cukorral dörzsöljük 
el s hozzákeve1 jük a többi anyagokat. 
Ez adag 50 g. n1aguesiu1n citricu111nak 
felel meg. (Ph Gall) 

Pulvis mentholi compositus„ 
- Pulvis sternutatorius mentholi. Pul
vis contra coryza.111. Mentholos szip

pantó por. Náthaellenes por. -

3 menthol, 
75 aeiduni bor acicum, 
22 saccharum lactis„ 

Pulvis mentholi cornpositus-hoz tej
cukor helyett coffea tosta finom porát 
vesszük,. (P1aes Vienn és Münch,. A.V.) 

b) 2 menthol, 2 sozojodol natrium, 
48 acidum boricu1n, 48 saccharum lac
tis; kézi eladásban ki ne1n szolgáltat
ható. (B. Gy. T., Ergzb III., D A V.. és 
Hamb. V.) 

Pulvis mentholi et cocaini Composi
tus. Pulvi.s contra cor.yzam . .- 30 P naph
tolum salicylaiun1, 15 phenylum sa1icy-
1icum, 4 menthol, 0,5 cocain hydrochlo
ricu1n, 50.5 acidurn boricu1n Zárt üveg
ben ta1 tjuk (Ph Gall) 

Pulvis inorphit 

0 03 n-iorphlurn hydrochlor„, 
2.00 >;accha1·urn vul1.'.. 

DiY in dos Rex (N 01111. paup) 

Pulvis opii. 

0 05 opi'i pulvis, 
2.00 sacchari pulvi.s.. 

Div. in dos„ quinque. (N0In1. paup.) 
Pulvis opii compositu~. 10 opium, 10 

piper nig111111, 30 zingiber, 42 carvi f1 uc" 

tus, 3 ti agacantha. DoR. 0 3-1 g. (Ph .. 
Brit. J 

Pulvis peetoralis„ 
Pulvis pectoralis Qua1ini. Fiáker·· 

por, Köhögés-ellenes por. 

2 extractun-i dulcama1'ae siccuni, 
10 amylum tritici, 
10 liquiritiae r adi.x, 
10 gunimi acaciae, 
~O extr act liquiritiae vcn,. depu1 „, 
38 cukor 

pmát finoman keve1jük (Ph.. Austr. 
VIII. EL) 

Pulvis· expectorans.: 0.3 acidum ben
zoicun1, 0„06 camphora trita, 0„50 cukol', 
(Form .. mag. Ber.) 

Pulvi.s pect.oralis V iennensis„ Fiáker
por: 0.75 extractun1 hyoscyami, 0 .. 75 sul
fur auratum antimonii, 3 pulvis anisi, 
15 sennae folia, 15 liqui1itiae rad„, 15 
sulful'. depur., 50 cukorpor. Csak le
ceptre adható ki. (Praes. Vienn.) 

Hurut-por,:· 5 1ad. liquiritiae, 5 f1 uc
tus foeniculi, 5 rhizorna iridis, 0.5 am-
1nonium chlora1.u1n, 15 elaeosaccharun1 
foeniculi. 

Pulvis eontr a pediculos„ 
Pulvis pediculo1 un1, Tetűpoi. 

2 staphysag1 iae semen, 
2 sabadillae semen, 
1 hellebori r adi.x, 
3 nicotianae folia 

dmva porát keverjük (Elgzb IIL) 

Pulvis puI"gans. 
- Pulvis jalapae compositus .Jalava-

por,. Szé1epe-por„ -

10 elaeosacch„ anisi, 
10 elaeosacch„ foeniculi-t, 
40 ..ialapae 1}ii.zoma s 
20 kalium sulfuricum-n1al 

egyenletes porrá keverünk. (B. Gy„ rr.) 
Pulvis purgans mitis, Pul·uis ('l'a

cuans.: 10 turpethi radix, 10 sennae fo
lia, 10 kaliun1 sulfu1icum. 

Pulvis purgatorius Tis'3ot.: 1 jalapa., 
1 rheun1, 1 sennae folia, 1 kaliu1n hyd
rotartaricum. 

Pulvis contra vernies;· 1 pulvis pur-· 
gans, 1 cinae flores porát keverjük. 

1'ra,_qea aromatica 'riridis. Pu1vis 
laxativus aromaticus: 15 sennae folia, 
7.5 aurantii cortex, 7„5 cinnan1on1i cor
tex, 7„5 anisi fructus, 7.5 liqui1itiae ra
dix, 7.5 rhei rhizoma, 7.5 zingiberis rhi
zon1a, 7.5 kaliun1 hydrotartaricun1, 32„5 
cukorpor. 

l)ulvis ,Jalapae composltus.- · 35 ja
lapae rad. pulv„ 65 kalium hyd1otmta-
1icum. (Ph. U. St) 



b) ilO .ialapa, 10 zingibei, 60 kalium 
h~ drotartaricun1. Dos„ 0„6-4 g„ (Ph„ 
Brit) 

Pu11)ÍS scarnmoniae co·mpo'litus. 50 
i·esina scammonii, 35 .ialapae tuber, 15 
zingiber Dos. 0 .. 6-12 g. (Ph. Brit) 

Pulvis sternutatorius vir'idis„ 
- Prüszköltető poL 1'„ 29. --

J .sapo medicinali<.:, 
1 iridis 1 hizo·ma, 
2 la·vandulae flores, 
2 salviae folia, 
2 ma.joranae herba, 
2 melilot.i herba 

pmát keverjük. (Ph. Austr .. VIII EL) 
b) 1 caryophilli fructus, 2 cubebae 

f1 uctus, 4 iridis rhizoma, g liliorun1 f10-
1es, 4 lavandulae flores, 4 menthae fo
Jia, 8 nepetae herba, 16 basilici he1 ba, 
16 ser-py lli herba, 16 majoranae herba 
porának keverékét spiritus lavandulae· 
ml illatosítjuk 

Pulvis sternutatorius albus Schnee
ber,g: 1 oleum bergamottae, 50 quilla
:rae coitex, 20 iridis rhjzon1a, 74 an1y
lum.. (Hamb A. V) 

Pulvis strumalis. 
- Égetett szivacspo1·„ T. 29„ Golyva-poi. 

T .. Poson„ -

Spongia usta pora. 
Egyenlő súlyrész coffea tosta porá

val keverve is használják. 

Pulvis te1nperans„ 
- Pulvis antiphlogisticus (Hufelandi ) .. 
Pul,-is autispas1nodicus albus (Rtahli). 

Pulvis ref'rigerans. ~ 

1 kalium nitricunt, 
3 kali.u1n hydrotartaricun1 
6 cukor 

flnon1 porát keverjük. (Ph. Ge1111 l é~ 
l•crgzb. Ill) 

Pulvis ontispasmodicus infu11fH1u~ 
25 calciun1 carbonicu111, 2;J yj:-;cun1 
que1 ci, 25 valerianae ra<lix 

J.Julvi.s antispasmodicu.s 1 ube1 : -tn 
kalium nitricun1, 20 a111111onin1n chlo1 u · 
tnn1, 10 cinnabaris 

Pulvis visci co1upositus. 

:io viscum quer c'i-, 
30 1na_qnesf.um carbonf.c 111u, 
30 paconiac rhi-zorna és 
hat darab auru-rn foliat11111 r·r'J'lflU 

porát keverjük, 
J>u.Zvis Marcliionis albu.~·„ J>u/ri8 <Ul

ticpilepti.cus llf arch ion is. .'i'zi /"('rlís íf /í .. 
por. V'" .. Pos. Nehézn) a\'al~ at:'llPJH-!-i po1. 
rr. 29. Nyugtató por„ f~lőirat11 alig· táe 
el a fenti e1öirattól.. 

PulviR Marchioni.~· 1 ubr1. fJufl.'i'i au
ti.rpilepticuR rubcr. }1. Pnl\· is 'i:-;ei 
co111positusnál előí1 t anyagokat a1 any·
füst helyett 40 lignun1 santali\-al kP
verjük 

Pulvis zinci aluminatus„ 

50 zincum sulfuricu·m puli;.-ot, 
150 alun-ien crud„ pulv.-ot 

összekeverünk. (Norn1„ paup.) 

Salia aquarum mineralium 
- Mesterséges ásványvizek sókeverékei 

.:\ fo11ásvíz-te1mékek gyanánt f0Igalon1ba kerülő ás--;;ánJvizek is1neJtc
tése ne1n tartozik e kézikönyv keretébe. Annál kevésbbé, mert a n1ár általá" 
nosan elterjedt inesterséges ásványvizek s a Salia aquarum ·mineraliurn círn 
alatt isn1ertetett mesterséges ásványvízsók azok összetételét eléggé n1egYihí
gít.iák. 

.!\. n1esterséges ásványvizeket Stru,ve vezette be a forgalo1nba. 
A mesterséges ásványvizek előállításánál a következő elveket' kell szt>Jll 

előtt tartanunk: 
a) Oldószerül lepá1olt vizet alkaln1azzunk 
b) Az oldatban levő főhatóanyag mellett a többi ásván~- i sok 11e111csak 

a hatást és ízt, de a víz ozmotikus nyomását is befolyá8ol,ják és n1eg;fc>Jelő<·n 
szabályozhatók. 

e) Az oldat tön1énysége a betegségi állapothoz alkahuaztassék, d( \ ('-
gyük figyelembe a szövetnedvek kén1iai és ozn1otikus Yiszonyait h; 

d) Az oldatokat tiszta szénsavval nyon1ás alatt teljesítRük. 
e) A gyógyító ásványvíz elnevezése rendszeres és ké1niai alkatának 

1negfelelő legyen. A gyógyító víznek nen1 szabad titko8 8Ze1 vagy különleges
ség gyanánt szerepelnie. 

Alapoldat gyanánt a következő .sókeverék .szolgál, an1el;i,: uek 1 litt-'T YÍZ
ben való oldata a vérsavó ásványi alkotórészeit inegközelíti: 

0 .. 2 kalium sulfuricurn, 

- --~·-·--'~---__ 
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0 3 haliton ch101 aturn, 
J„5 natr iuni chloratuni, 
0„7 natriuni phosphoricuni (Naa Po~), 
3.0 natrium carbonicum (= 4.74 natr. bica1b.), 
0.3 magnesium carbonic. ( = 0.53 magn. bicarb.) Száraz 1na1·adv. 10°/00, 

Ez oldatnak nyo1nás n1ellett szénsavval való túltelítésével az ú. n. nor-·· 
nuil Y.!JÓgyító ásványvizet nyerjük s ennek megfelelően készülnek a többi ás
Yán~ vizek is a következő elvek szen1 előtt tartásával. 

Minden 1 literben 10 gr. szilárd alkotórészt tartalmazó oldat normál, 5 
g·L-ot félnormál, 3.3 gr .. -ot 1 /a normál, 2.5 gr„-ot 1 /4 normál, 15 gr„-ot 172" normál~ 
tekintet nélkül az ásványi sók minőségére„ Az ásványi sók kivétel i1élkül kris
tálJJvízmentcs, száraz állapotban vannak szán1ítva .. A hatásos sók mennyisé
g·ét fokok fejezik ki: Így pl. 4° (fokoS) brómos ásványi gyógyvíz 4 brómsót 
tartaln1az 1 liter vízben; vagy go normál alkalikus ásvá11yi gyógyítóvíz azt 
jelenti, hogy 1 liter ily víz készítéséhez 10 száraz só s abban g gr. vízmentes 
nátriu1n caihonicum van s az oldat szénsavval Yan telítve; 4° félnormál al
kalikus ,--íz 1 literben 5 gr. ÚS\· ányi sót s ebbe11 4 gr .. natriu1n carbonicumot 
tartalmaz stb. (Jaworsky) 

(l 11e11gébb alkalikus g_uóg_yítóríz;· 1 Étkezésnél is iható Seltet s, Apollinaris„ 
11111 kalium sulfuricum, 0.15 kalium Giesshübli, Krondorfi stb. helyett. 
( hlol'atun1, 0.25 nat1iun1 chloratu1n 0.20 ·~ E·rősebb só.s gyógyítóvíz: 0.2 kalium 
nr, ti iu1n phosphoricum, 4„0 natriu---m chloratum, 0.5 nat-J:ium chloratum, 7.5 
ear·bonicum (=6 3 natr. bicarb. ), 0.3 natrium sulfu1itu1i1, 0.3 natr„ carbonic„ 
rnagneRium carbonicum (= 0.53 mag. (047 bícarb . .), 1.5 mag. carb. (=265 bi
hical'h„) Száraz maradvány 5°/oo; carb.) Száraz n1aradvány 10°/oo .. Ez a 
!0 7f no11nál alkalikus víz. Hatása diu- víz 7% 0 normál sós ásványvíz. Megfelel 
retikus s gyon101'- és hugysavcsökken- Jfarienbad, Elster stb. ismert glauber
tő hatása közelítőleg megfelel Vals, sós ásványvizeinek. Fokozza a bél- és
Vich11, Bilin, Fachin,gen stb. gyógyító- gyomoremésztést, bélmozgást s csök
,. izeinek és ugyanazon betegségeknél kenti a zsírszövetet. 
alkalmazható, mint ezek Gyenaébb sós alkalikus ,gyó,gyítóvíz.c 

Erősebb alkalikus ,gyó,gyítóvíz; 0.1 0.1 ~alium sulf.uricum, 2.4 natrium sul
kaliun1 chloratnn1, 1.0 natrium chlora- fur"Ic., ~.O natr1um. c41orat., 14 natr„ 
tun1, 0.1 natr. phosphor., 8 O natr. car- c~rbonrc. <=. 2.21 b1car.bo?-.), 0 . .1 ma?'ne
honic„ (12.6 natr. bicarb.), o.g 111agn. s1um ca!"bonr~. (= 0„17 b~carb.J„ :1Szaraz. 
ca1b„ (=1.41 1nagnesiurn bicarb.)„ go n1aradvany 5)00„ ~z a v1z 3.5 %~no1··· 
norn1ál alkalikus víz. Száraz marad-· mai glaubersos ':"IZ, ~.a gyomorbelcsa
Yánj_. 10°/oo. Hasonló rendeltetésű, de lu- to1·na hurutos hartyarra hat. Meg~el~l 
o·osabb inint az előbbi.. Karlsbad, Franzensbad, Tarasp v1ze1-
0 (1.11c;1qébb my,riat.ikus ll.Yógyítóvíz.:· h~~z~áfg~t~„ a karlsbadi víz pótlására 
10 natr. sulfur1c,, g,o natr,. chloratum, 
0„5 natr. carbonicum (= 0.79 natr. bi
ca1 b. ), 0„5 magnesium carbonic 10°/oo 
8° ... norm. kloridos. Megfelel Kíssingen, 
Tt·icsbaden, Pyrmont, Hamburg vizei
nek az emésztés és anyagcsere· fokozá
sára, 

Erősebb mul'iatikus gyógyítóvíz;· 
0,5 nat1· .. sulfuric„, 13 natI.. chlorat., 0„5 
natr. car bonic. (=0.78 natr. bicar b . .), 
1.0 magnes. carbonic. (=1.77 bicarb.). 
8záraz inaradvány 15°/oo. E víz 13° 1% 
normál Sótartalma egyenlő az erősebb 
konyhasós vizekével: Hall, Könius
dorf, .lastrzemb, Kreuznach, l?a.lz
&·chlir f, Soden. Hatása n1int az előbbié. 

~.41/ialikus rnuria.tiku.s u.YÓ,qyítóvíz: 
0.0.J natr. sulfnl'ic„, 1.0 natr·. chlor., 0.5 
11at1 phosphoric., 1.30 natr. ca1 bonic 
(21 hicmb.), 0.10 magn. carb .. (=017 
biea1 h.) Sz<iraz n1aTadvány 2.56 /oo. E 
'íz 2.5° egyneg:yed no1·n1ál; Ems, Glei
chcnber_q, Obersalzbrunn, Weilbach, 
.\TcucJu1r stb vizeihez hasonló hatású, 

M agnesia ,gyógyítóvíz: 0.1 kalium 
sulfuricum, 0.1 kalium chloratum, 7.5 
natrium sulfuricum, 0.3 natrium chlo
ratum, 7.0 magn. carbonic. (= 12.3& 
magn. bicarb.) E víz go 1% no1·mál. Az 
ismert keserűvizek hatását mutatja, íze 
nem olyan kellemetlen s a beleket gör
csösen nem izgatja„ 

A Ferenc József keserűvíz 10 literje' 
241.785 magnesium sulfndcum, 23.189 
nat1ium sulfuricum, 1186 natrium bi
carbonicum, 1.756 magnesium chlora
tum, 0.419 szénsavtartalmú .. 

A Hunyadi János keserűvíz ugyan
ez alkotórészekből mintegy 3%-kal ke
vesebbet taTtalmaz. 

Földes ásványvizek: 2„4 calciun1 car
bonic. (= 34 calc. bicar b.), 0„08 natrium 
chloratum, 0„02 calcium phosphoricum .. 
Száraz maradvány 2„5°ío() E víz 2.4° 1/ 4 

normál. ug"J--~anazon bajoknál alkalmaz
ható, mint a legerősebb meszes vizek: 
Lippsrina.s, Marienbad, Wildungen stb, 
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tehát idült bélhumtnál s a húgyutak Vasas gyógyító víz.: 0.5 natiiurn 
idült hurutjainál. sulfuricun1, 0. 5 natrium chlor atum, 1.0 

Lithiumos gyógyítóvíz; 0.1 kalium ferr um nati. phosphoricum (0.59 natl'. 
chlor., 0.9 nat-rium .chloratum 20 lithi- bica~b.), 0.8 natr. phosphoricum, 0„2 
um carbouicum. (= 3.66 IL blca~b.), 2.0 natrrnm carbonicum (0.31 natr .. bicarb.), 
n~·.11um c~rbon1cum (= 3„16 natrium O 3 mag · b · (0 53 
b1car,.). Sza,raz maradva'ny 5"/"o. E v1'z i..· nes1u1?- car on1c. : magn. 

u -,1carb.). Szaraz anyag 3.3°/oo, Az 
2° % normal. Húgysav-oldó s erősebb 1 gr„ vízmentes kettős só megfelel 0„59 
diLr~tikus hatása kétséges. Salvator- ferrum bicarbonicumnak. E víz 1° 1/ 3 
forras, Baden-Baden, Salzschlirf. Sav-, normál, Használata szaporítja a vér 
csökkentő hatását a natrium hydro- h&moglobinját s növeli a testsúlyt. 
carb., fokozza. >Tasta1talma nagyobb, mint bármely 

Gyengébb ,Jódos gyó.gyítóvíz; 0„1 ka- 1sn1ert vasas vízé. Chlorosis és aniimia 
lium chloratum, 0.4 natrium chlorat„ ellen. A pirofoszforsavas vas helveti 
1.5 natrium jodatum, 1.3 natrium c~lszerűe_n vehető ferrum oxydaium 
phosphoric., 1.0 natrium carbonic. (= b1carbon1cum megfelelő n1ennyisége, 
1,.53 natr„ bicar„) Száraz maradvány Arzénes víz:· 0.1 kalium chloratunL 
4„3°/uCI 11'2° 1/s llOI'ilál O 40 natriun1 chloratum, 0.5 natriun1 

Erősebb iódos gyógyítóvíz:· 4 natr. phosphoricum, 1.5 nat1ium ca1bonicum 
jodatum, 0,5 natrium phosphoricum, 0,5 (= 2,37 natr .. bicarb.), 0,01 acidum arse
Ilatrium carbonicum (= 0„79 natr„ bi- 1t.!cosum. Száraz maradvány 2.51°/oo. E 
-0ar.)„ Száraz anyag 5°/oo 4° Yz normál. v1z 10 mg„ arzéntartalmú 1/4 normál 

Mindkét .iódos víz erősebb, mint a Hatása ugyanaz, mint a használatos ar·· 
természetes jódos vizek .s jó skru·- zénes vizeké. Vérszegénység, golyva, 
fulózis és más mirigydaganatok, szi- rnalária, csúz és bőrkiütéseknél hasz
filis, csúzos izzadn1ányok, rachitis stb„ nálható. 
dlen .. 

Brórnos víz I erősebb; II. gyön-
!lébb. 

I. II. 
9.0 4 .. 0 natrium bromatum, 
0.5 0.5 natrium phosphoricuni, 
0. 5 0,5 natrium carbonicum 

(= 0.79 bicarb) 10-5'/oo száraz marad
vány„ 

Mindkét b1 ómos víz (az első 9° nor
mál, a második 4" félnormál) csillapító 
hatású s neurastheniás állapotoknál, 
bysteria, epilepsia, görcsök stb,. esetén 
javasolt.. 

Arzénes vasas vlz; 0.1 kaliun1 chlo 
xat. 0,5 natr. chloratum, 0.2 natr. phos
pho1icun1, 0.5 natriun1 pyrophospho1i· 
cum (= 0,28 ferrum bicarb ), 1.0 natri, 
un1 carbonicum (= 158 natrium bi
carb.), 0.2 mag-nesium car bonic. (= 0.35 
n1agn. bicarb.), 0„006 acid. arsenicosum 
Száraz anyag 2.50°/ou. E víz 6 mg. ar
zéntartalmú 1{4 normál. A táplálkozást. 
zsírlerakodást, csontképződést elősegíti, 
s növeli a vörös vértestecskék számát„ 
1Jgyanazon esetekben alkalmazzuk, 
mint a Levico- és Roncegno·vizet 

Salia balneorum. 
Mixturae pro balneis. Sókeverékek fürdő1Jizekhez 

A természetes fürdők pótlására és egyéb gyógyító hatások elérésére 
rnestei-séges fürdők is vannak haszn,álatban. A mesterséges fürdők ~,lőállítá; 
sához használatos anyagok: sókeverekek, oldatok stb gyakrabban elofordu,Io 
alább következő előiratai egy-egy egész fürdőre (200 liter) szólanak; Jábfur
dőhöz e mennyiség egytizedrészét, kézfürdőhöz egyhuszadrészét vesszük„ Az 
előiratokban föltüntetett mennyiségek grammokban értendők. 

A sókeve1ékeket legalkalmasabb pergamenpapírosban kiszolgáltatnunk; 
a szétfolyó sókat üveg- vagy porcellánköcsögben adiuk ki. 

Aacheni .iód-brorn kénes fürdő.: 1. 
sz, 2 kalium bro111atum, 2 kalium joda
iu~ 50 kalium sulfuratum, 30 kalium 
sulf~ricum. 50 natrium sulfµricum, 
100 natriunl hvdrocarbo!licum, 500 nat
Tiun1 chloratŰnL Papírzacskóban. E 
sók keverékét a fürdő vízben oldjuk s 
azután közvetlenül fü1dés előtt hozzá-

elegyítünk a fürdőhöz: II sz„ 150 aci
dum sulfur icum c!'udun1ot. 

Arnikafürdő: 250 tinctu1a a1nicae, 
~50 ine] depu1 atun1. 

Aromatikus (illatos) fürdő: a) 100 
g1. rnenthae piperitae folia, 100 gr. 1os
marini folia, 100 gr„ salviae folia, 100 
gr thymi folia, 100 chamomillae flo 
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res; .valamenn~"i fölaprózva„ Egy me-1 gyantaszappan, 90 pix liquida s tet-
leg fürdőre. szésszerinti n1ennyiségű víz. 

b) 250 gr„ species aromaticaet forró Jódvas fürdő: 15 ferrum jodatum, 
·vízzel 15 percig forralunk s a főzetet 985 Víz 
megszűrjük Kénes fürdő.:· egy fürdőre 50 kalium 

Chlor-mészfürdő,:· 250 calcaria chlo- sulfuratum s esetleg még 50 aqua co-
1 '1 ta. loniensis. 

Fenyőfürdő: 250 (100) extractum pi- Kénes sós (Sol) fürd,ő: 20-50 kalium 
nit, 2 oleum pini pumilionist, 50 spiri- sulfuratum, 1000 .. ka]1um chlo~atum 
tus és JOO vízzol szirupsűrűségűrn hí- crudum (S~ass~urti so), 5000 v1z, 20 
gítunk. aqua ,colon1ens1s. „ „ 

F b d , l' f -- d" , (" Kenes szappanos furdo.: 250 sapo ka-
ranzen.s. a i ap .ur o.so irLOOr- linus venalist, 25 kalium sulfuratumot 

b~ld).: 6 calc1_un1 sulfur1cu~, 24 magn~-· és 50 glycerint gőzfürdön összefőzünk. 
s1un1 sulfur·1cu;m, 27 natr~um sulfuri- Használatkor a köcsögben kiszolgálta
c~~n1, -~ ammon1um. sulfur1cu1!1, 937 el- tott kénesszappant forró vízben oldjuk 
dorzsolt nyers ferrum sulfur1cum„ s úgy adjuk a fürdőhöz. 

Friedrichshalli fürdősó:· 3 natrium Kénes' szénsavas fürdő:· I. sz. 50 ka-· 
b1 on1atum, 40 kalium sulfuricum, 200 lium sulfuratumot durván porítunk s 
ealciun1 chlo1atum, 350 wagnesium keverjük 150 natrium hydrocarboni
chloratum. 407 natrium chloratum cummaL E keveréket oldjuk egy kád 

Hallelni fürdősó.:· 4.2 natrium b10- vízben s közvetlenül fürdés előtt hoz
n1atnn1, 10 calcium sulfuricum prae- z~öntünk: II.. sz. 200 acidum hydrochlo
cip, 22.8 natrium sulfuricum, 270 mag- r1cum concentratum crudumot„ 
nesiu111 chloratum, 693 natrium chlora- Kéne.s szóda fürdő.~ I. sz. 50 kalium 
tun1. sulfuratumot és II. sz„ 500 natrium 

Ha1. l-.Q.Y. afü-r.dő.:· 250 spir. itus formi.ca-

1 

carbo;~icu~ot közvetlenül fürdés előtt 
l nn1 (yagy 10 acidum formicicum) és kev~run~ es .. ol~;unk. , , . 
-·JiO tinctura fo1'1nicarun1 i(orpa.s furdo.~ 1 kg. buzakorpat 5 11-
., H l b' ' .. „ te1 vízzel kifőzünk s a főzetet vászon-

.1J< rargyruni zchlo_ratumos furdo;· zacskóban kinyomkodva tisztára szűr
IO gr .. hydrargy1 nm J.l1ch,loratumot ~O jük. Hatszorosan koncentrált ily főzet 
C!.]koh?}ba;~1 o}dunk. Femka~ a ~orrozr~ a: Kleiolin. Chen1. Werke Freibur 
'us furdokhoz nem hasznalhato.. Lúgos fürdő: Balneu 1 ]' g„ . 

J "dl z· ""t" l' f" d" . m acaicum. o la zumos erosi o ma _ata ur q.: 300 natrium carbonicumot, 1 oleum Ia-
400„ g.1:~mn;, extr a.ctum !11-altrhoz hozza- vandi;ilae, ~ oleum rrosmarini, 1 oleum 
h• e1 JU~ 09 kalml)l Joda~umnak 50 thyrmt 50 tmctura staphysagriaeval ke-
v1zze,I kesz111t .?ldatat (Koranp.) veiünk. (Ph Rom.) 

Jodos furdo a) lngol szermt: Kreuznachi fürdős5: 1 kalium joda-
1 !I JlJ tu1n, 20 kalium brorr•[:.tum, 50 kalium 

J:i 20 24 kalium iodaturn, chlorntum, 125 natrium chloratum 600 
8 10 12 }odum, cil

1
cium chloratum, 200 magne~ium 

625 625 625 víz e i Lo·'a~aptfuu,nr1d. o"., 
• . lásd Franzensbádi láp-

,\ :jódfü1dőkhöz fémkádak nem fürdő 
1 11 'k L' d A h fu'"rdo" ·· 1a~zuú iato as az ac eni M 
{'Íllll"t is. alátafürdö: a) 1 kg1. á1·pan1alátát 

1, d" 2 liter vízzel két óráig áztatunk s hoz-
1-Úfrányos fii.1 o: lOO oleum cadi- záöntünk 4 liter forró vizet és 65-68°-on 

nit, JOO sapo kalinus-t és 200 vizet ke-
Yerünk. Lásd a Liquor picis címet is. egy óráig hevítve szűrjük és kisajtol

juk Cukorkulőrrel barnítható .. b) Egy 
Emulsio olei cadini pro balnea: a) malátafürdő 400-500 gr. extracturn 

6j oleu111 cadiniban oldunk 11 colopho- nlalti spissummal is készíthető. 
uiu111ot s 60-70°-ra hűtve hozzáadunk Mustár fürdő: Lábfürdőhöz 150 gr„ 
219 liquo1 natrii causticit (14.37%) .. b) sinapis semen pulv. desoleatumot hi-
50 olf'u111 cadini, 5 extractum quillayae, deg vízzel péppé kevel"ünk, 1/4 óráig ál
l tojússá1gája, 250 víz„ lani hagyunk s azután adjuk a fürdő-

l~n11rl8i.O olci 1usci. I 100 oleum vízhez„ Egész fürdőre n1ég· 50 gr„ spiri-
1 n~cit i,~ ó1 áig keverünk 20 ammoniá- tus sinapist is a vízbe öntünk. 
\ 1ll. I 1. 10 g·e]atint vízfürdőn feloldunk Ox'i.Qéncs fürdők. Az oxigénes für
:-;o kiizii11~~éges vízb( n és III. 10 natrium dők pe1oxidokkal 'i.ragy perborátokkal 
l·nrbo11icuu1ot 50 Yízhen. "\ II. éR Ill-at készülnek„ Katalizátorképen fémsac
k(-\ t r jiik s hozz<'iatljuk az I.-hrz és n1eg~ chaiatok (vasoxid.saccharatok) vagv 
l!!Pl l-Y( désig kc\ e1·.iük 1oanganoho1at (Nén1etorsz szabadalom~) 

l~n111/~io pici.'-i. a) 1 pix liquida\·-al cl- alkaln1azása inellett. Pl. Sarason sze-
1lürz,.;ölüllk 1 11atl'iun1 carbonicu111ot s rint ;}OO natl'inn1 perboricu1n-ot a 
1iozzúkeYL"rgetünk 98 rész ,. izet b) 50' ld~·!~Z tiirdöhe öntünk, katalizáto1 ul a 
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víz színére manganoborat-ot hintünk. cu1n chlor'atumot oldunk 140 liter víz
Az oxygénfejlődés 1-3 perc mulva ben s hozzáadunk II. sz.: 210 natrium 
pezsgés közben megindul s egy ne- bisulfurosumot közvetlenül a fürdés. 
gyedóránál tovább tart (Aetzbad.) előtt. ((Pharm Cod) Fémkádakba nem 

Reichenhalli fürdősó. 1 lithium használható .. 
chloratum, 9 natrium bromatum, 60 ka- C) Calcium chloratitm, ecet.sa'L·, han
lium chloratum, 150 natrium chlora- gya.sav, foszforsav v. tejsav és megfe
tum, 80 magnesium sulfuricum, 700 lelő mennyiségű natrium bicarbonátos-
n1agnesium chloratum„ fürdők. Az ecetsav bikarbonátos fürdők 

Schwenninuen és Sulzi fürdő.só. Zeo-.fürdők néven szerepelnek a keres-
kedelemben, a fémkádakat állítólag 

Schw.. Sulz nem támadják meg„ 
924 938 natrium chloratum, D) Natrium hydrocarbonicum alá 
25 25 magnesium chloratum, iétegezett szilárd sav. Pl. 440 natrium 
25 5 .. 5 calcium chlor atum, l1ydrocarbonicum és 180 acidun1 tarta-
6 6.5 natrium bromatum, i·icum vízszintesen átlyukgatott és szű-

20 25 calcium sulfuratum pp, rőpapírossal borított két rekeszre osz-
cl tott dobozba helyezhetők el s lassan 

A Sulzival megegyezik a emens- fejlődő szénsavbuborék-áramot adnak 
thali.. Timsós fürdő: 200 alumen egT für-

Savanyú fürdő: 30 acidnm tartari- dőre.. • 
cum, 60 kalium hydr otartaricum, 30 S l „ 
kalium bicarbonicun1, 360 natrium chlo- zub iniát.os fürdo: .:\z 01 v osilag 
ratum. I endelt hydrargyrun1 bichloratum 

mennyisége rendszerint 10 gr egy 
Sós fürdők: (Sol) A) Közönséges egész fürdőre 90 híg alkoholban ''ag)' 

sós fürdő: 400 natrium chloratum, 100 200 vízben oldva„ 
111agnesiun1 chlor„ Tanninos fürdő:· 50 acidun1 tanni-

B) Lúgos sós fürdő: 50-70 natr. cum, 100 víz, 20 aqua coloniensis .. 
chloratum, 250 natriun1 carbonicum Tengeri fürdő„ Balneum 1na1 inum: 
cryst. a) 4830 natrium chloratum, 860 natrium 

Úgy az .A.), mint a B) gyorsan ned- sulfuricum, 230 calcium sulfu1icun1, 
vesedik s ezé1 t köcsögben kell ki szol· 950 magnesium chloratun1 keY-el'éke 
gáltatnL egy fürdőre (Ph Span.) v. b) 4000 nat-

C) Szénsa'Das sós fü1dő:· I. sz. 400 rium chloratum, 1750 natriun1 sulfuri
natrium chloT atumot keverünk 300 nat- cum, 350 calcium chloratun1, 1500 mag
l'ium hydrocarbonicummal. A keveré- 11esiun1 chloratum 150 literes fü1 dőre„ 
k.et ~ld.iu]!: a fürdőv~zben. Közvetlenül Valeriana fürdő: 250-500 yaleiia
fu1;d~s elott a 36---38 -?s oldat_hoz ele-1 nae radix-ot 1-2 liteI vízzel főzünk és 
gyi!unk IL sz.: 300 ac1dum IIJC:rochlo-1 filt!álunk. 
ricum contcentratun1 crudumot„ V ·f„d" lOO k 1. i·eii·otaita-.. " ) 0 · ·t asas u1 o.:· ~a ium 

Szappanos furd_o: a 15 0 spni us ücurn (Globuli martiales) 900 forró 
saponatus, 50 sp1r1tus Iavandulae, b) víz ' 
500 sapo kalinust, 1000 fehér háziszap- · . „ „ . 
pant 1000 vízben oldunk„ „. Vgsa,~ sze?}savas furdo; A_szen,sa':_as 

, ·· d""k A · f „ • lurdoknel. elosorolt A)-C) hpusu fur-
" Szen.saya.s fyr_ o „, s~.e?.-sa~as ~~- dönél a felényi YÍzzel hígított savban 

doknek negy fot1pusat kulonboztetJuk oldott, a D) tipusnál pedig a szilárd 
111eg: savval keve1t 50 gr. fe1rum sulfuricu1n 

A) Quaglio szerint: Háron1féle erős- szénsavas vasas fü1dőt ad. 
ségű sósavas-bikarbonátos fürdők. I Vichy fürdősó.:· 1000 nat1 iun1 h;-. dro-
300-600 vagy 1000 natrium hydrocar- carbonicun1, 150 calciun1 chloratu111, 150 
bonicum. oldata a fürdő"."ízben ugdyan- natriu111 sulfuricum, 2 fer1·un1 sulfuri
annyi ac1dun1 hyd1ochlo11cum cru u1n- cum 
mai (fs. 1.~65) ejegyítve. Fémkádakba z'selatinos fürdő: a) 120-l:iü gela„ 
ne1n hasznalhato„ . „ . . ~ tin, 20 liter forró YÍZ eg:\ fül'dÖ1t'. b} 

,B) !Ja1'!dow sze1.~nt „stochion1etrikus l 1500 gelatint 1500 YízzcJ <luzza~ztuuk, 
aJ an:\ u bisulfitos furdok.: [- gőzfürdőn össezol,- aszt.iu.k 20 inixtura 

a) I. sz„: 420 natriun1 hJ.-drocarbo- oleoso-balsan1icaval s fé1n- \agy pa
nic oldata 140 liter vízben, IL sz .. · 210 phformákba öntjük 10 ada_qia 
uatrium bisulfittal keverve. Vagy A zselatinos fürdőt jóddal (2 jod, 4 

b) I sz.: 420 natriu1n hydrocarboni- kaliun1 jodatun1) Yag·~-- kaliun1 sulfn·· 
cun1 1400 natriu111 chloratun1, 210 cal- l'atun1111al is szokús ko1111Jinidni. 
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Salia thermarum factitia 
MesterségE.s ásványvízsók„ 

.A.z Aqua mine1·alia cím alatt ismertetett :g:i.estersége,s ~sv~nyvizek ki
~gészítéséül és pótlásául szolgálnak a mesters_f?ges _forra~y-~~so~. „ Ez~k ,a 
gyógyforrásokból bepáro!ogtatás útján nyert, tobbny1:e . kulonbozo S?,k~ol 
.áfló, szilál'd szárazmara,dekot. vannak hivatv~,.helyettes1t~nL, A l~ntebb koz~lt! 
t'"bbn-yire egyesületek altal is elfogadott elo1ratok az asvanyv1zek elemzes1 
~latai alapján készültek s az egyes elöiratok, ha n1ás utasítás nincs hozzájuk 
fűzve, 10 liter ásványvíznek felelnek meg. 

Aacheni só.. (Kaiserquelle): 52 nat
i iun1 ehl0Tatu1n. 12.5 natriun1 carboni-
1::.urn. 1.5 natrium sulfuric1:1m, 0.3 n1a&"
nesiun1 sulfuricun1, 2 ci;lc1um carbon1-
euni. 0.2 kaliun1 sulfU}'ICUm„ -; Egy 
késhegynyi 1/4 liter szensavas v1zre. 

Bilini só. (Josephquelle): 53 natiium 
bica1 bonicun1, 4 natriun1 chloratum, 5 
nail inn1 sulfuri_cu~, ,0.2 li~hiu~ 1 car:bo
nicuni - Eg~: kaveskanalny1 /1; liter 
\"ÍZl'{'. 

E_qP1. (F1anzensb1unnen): 0 .. 5 fe11u1;n 
sulfuricu1n siccun1, 2.5 calcrUJ?- carbo1;11-
-cu111, 1.í magnesium sulfur1cum .sic„ 
('HHl, 22 natriun1 chloratum, 10 nat~·1um 
lJjcaibonicum, 25 natrium sulfur1c:um 
siccn1n. - Egy kis kávéskanál 1 /!j liter 
szénsavas vízre. 

E'n1s; a) 22 natriun1 bicarbonicnn1, 
10 uatriun1 chloratum, 0.4 natriun1 sul
fu1"icu1n, 0.025 lithium carbonicum, 2 
n1agnesiu111 carbonicum, 2 calcium car~ 
bonic::nn1. 0.4 kalium sulfuricum. - Eg~ 
késhegynyi 1/4 liter szénsavas vízr~„ -
b) 0„02 natrium jod~tum, 0„34 natrn1;111 
b101natu1n 900 natr1um chloratun1, 2.9 
]ithi111n c:hlorid, 2350 natriun1 bica1 bo
nicun1 középfinom porát keverjük, kü· 
Jön keverjük továbbá 30 natrium sul
furic-Un1 siccum, 1.6 natrium phospho-
1 icun1 és 44 kalium sulfuricum közép
finon1 porát s a kétféle port összeke
verye \T,. szitán átszitáljuk, (Ergzb. 
III.) 

Faf:llingeni só.: 0.2 nat1·ium broma
tum 43 kalium chloratum, 5 lithium 
~hlo~atum, 620 natrium chloratum, 44 
n1agnes. sulfuric„ sicc. középfinom po
T'ának keverékét külön összedörzsölt 3 
-strontium chloratum és 4000 natriurr1 
'hlcarbonicum keverékével átszitáljuk 
V. szitán .. (Ergzb .. IIL) 

F1iedrichshalli só. Keserű só: (10 li
tec1re) 120 magnesium sulfuricum sic
cun1, 3 natrium sulfuricum siccun1, 125 
natriun1 chloratum, 10 natrium bicar bo-
11icum, 15 calcium carbonicum, 13 ka
Hum bromatum„ - Egy evőkanál 1 /~ li
ter meleg vízre. 

Hu.nyadi János só,:· 198 nat1iun1 sul
furicum siccum, 195 magnesium sulf.. 
siccum, 9 natrium carbonicum siccun1, 
2 .. 8 natrium chloratum, 1.3 kalium sul-

fu1 icun1 kevei ékét átszitáljuk„ (Er gzb„ 
IIL) 

Karlsbadi só. Sal Carolinum facti
tiu.m. Sal Carolinarum artefactum„ 
Mestersége.s karlsbadi só: 220 natrium 
sulfuricum <lilapsu'm, 10 kalium sulfu
ricum, 90 natrium chloratum, 180 nat
rium hydrocarbonicum porát (V.,) szi
tálva összekeverjük s jól záró _edénybe 
tesszük. (Ph Hung. III., Cr .. IL, Germ. 
IV és Helv. IV.) 

A Ph„ Helv. I\T. szerint 6 gramn1ja 1 
liter vízben oldva mesterséges karls
badi vizet ad. 

Sal Carolinum factitium crystalli
-satuni„ Mestersé.qes kristályos lcarls-· 
badi só.: 25 natrium sulfuricurn cryst.
ot 5 natrium·· chloratum-ot, 10 natrium 
ca'1bonicum-ot, 60 forró vízben oldunk. 
A filtrált oldatot bepárologtatjuk 60 
részre és kihűlésig keverjük. A kivált 
kristályokat alacsony hőmérsékleten vi
gyázva szárítjuk. (Ergzb. III.) 

E sókeverékböl többnyire csak a nat-
1iun1 sulfuricun1 kristályosodik ki. 

Kreuznachi só. (Vasas forrás): 0.2 
fe11un1 sulfuricum siccum, 0.5 calcium 
carbonicum, 4 magnesium sulfuricun1 
sjccum, 5 natrium bicarbonic11m, 0.1 li
thiun1 chloratun1, 0.5 natriun1 bron1a
tun1, 90 natrium chloratum. - Egy 
nagy kávéskanál 1 /1; liter szénsavas 
vízre. 

K issinqeni só„ (Rákóczi): 60 natrium 
chloratu:tTI. 4 magnesium sulfuricum 
siccum, 0.2 lithium carbonicum, 15 nat
rium bicarbonicurn, 15 natrium suifu
r icum siccum. - Egy fél evőkanál 1 /1J 
liter szénsavas vízre .. (Ergzb„ IV.) 

Marienbadi só. (Kreuzbrunnen): 0.4 
ferrum sulfuricum siccum, 0..04 manga
num sulfuricum, 7.7 magnesium sulfu
ricum siccum, 5 calcium carbonicun1, 
0, 6 kalium sulfuricum, 0.5 lithiun1 car
bonicum, 35 natrium sulfuricum sic
cum, 25 natrium chloratum, 35 natrium 
hica1 bonicun1. - Egy kávéskanálnyi 
1 /!j liter n1eleg vízre. b) 350 natrium sul
furicum siccun1, 230 natrium chlora
tu1n, 350 natrium bicar bonicurn, 77 rnag
nesium sulfuricum siccum, 6 kalium 
sulfuricum, 15 lithium carbonicum po
rát (V.) keverjük. (Ergzb IV.) 
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Obersalzbrunneni .só;· a) 59 natriu1n 
chloratnn1, 40 kaliu1n sulfuricum, 978 
natriun1 hica1bonicu1n, 5 lithium chlo
ratun1, 231 nragnesiun1 sulfu1lcum sic
cun1 középfinom porának keverékét V. 
~z szitán átszitáljuk. (Korona-forrás.) 

b) 0.2 natriurn bromatum, 20 natriun1 
,;ulfuricum siccum, 20 kalium sulfuri
cun1, 50 n1agnesiun1 sulfuricum siccum 
középfino1n porkeverékét elegyítjük kü
lön összedörzsölt 4.4 lithiunr chloratum, 
60 natrium chloratum, 7.50 natrium bi
carbonicun1 porával s a keveréket V, 
sz szitán átszitáljuk. (Ergzb III.) 

Pülna-i .só. (Keserü v·íz): 5 kalium 
sulfuricum, 20 natriun1 bicar bonicum, 
25 natriu111 chloratun1, 120 natrium sul
furicum, 190 magnesium sulfuricum ex
siccatum, 2 calciu111 carbonicum .. - Egy 
nagy evőkanál 1/4 liter szénsavas vízre, 

P.vrmonti só„ (IvóforTás)..· 70 natri
un1 chloratum, 10 magnesium sulfuri
cun1 exsiccatun1, 0„06 lithiun1 carboni
cum, 20 natriun1 bicarbonicu1n, 10 nat
riun1 sulfuricu1n exsiccaturn, 8 calciurn 
sulfuricum. - Egy tetőzött teáskanál 
1 /~ liter vízre. 

Sal brou-ialutn effe'fvescen.r..;,. 800 ka
liun1 b1·omaturn. 800 natriurn bron1a
tum, 400 a1nmÜniun1 Lron1atun1, 1000 
natriun1 bicarbonicu1n, 380 citron1sav, 
445 borkősaY. 175 cukor, 300 alcohol ab
solutus. A fino1nan porított szilárd ré~ 
szeket enyhe hőnél külön-külön szárít
juk s azután átszitálva, az előí1 ás sor
rendjében keverjük, A keveréket az al
kohol absolutus-szal jól átnedvesítve 
r. sz. szitán átdörzsöljük és 40°"·0Il szá
rítjuk (Ergzb IV.) 

Salzb1unni-i só. (Obersalzbrunn): 2 
natriurn chloratum, 0.5 kaliu111 sulfu
r'icurn, 20 natriun1 bicarbonicu1n, 3 
n1agnesiun1 sulfuricurn ,siccum, 2 cal
ciu111 carbonicum, 0 .. 1 lithium carboni
c.un1. - Egy nagy késhegyn:y i 1/4 liter 
szénsavas vízre. 

Salzschlirf. (Bonifacius-forrás}: 0.05 
natriun1 bron1atu1n, 0.05 nat1iun1 joda
tum, 2 kaliun1 sulfuricum, 2 lithiun1 
bron1aturn, 15 1nagneslnn1 sulfuricun1 

siccun1, 100 natriun1 chlo1atum - Egy" 
tetőzött kávéskanálnyi 1/11 liter vízre. 

Seidschütz„ (Keserűvíz).: 3 calcium 
carbonicurn, 2 kalium sulfuricun1, 45. 
kalium nitricum, 10 natrium sulfuri
cum siccum, 14 natrium bicarbonicum, 
175 magnesium sulfuricum. - Egy evő
kanál 1 /11 liter meleg vízre. 

Sodeni só; 0.1 natriun1 b101natum~ 
12 kalium chlo1atun1, 342 natriun1 chlo
ratu1n, 1 lithium chloratun1, i kaliun1 
sulfuricum, 20 natriurn bicarbonicum 
középfinom porát átszitáljuk (E1gzb. 
III.) 

Tengeri só„ Sal 1narinus artefacfu..s .. 
260 natrium chloratum, 20 n1agnei:üun1 
sulfuricun1 10 kaliun1 chloratun1, 30 
inagnesium'. chloratu111, 10 calciu111 sul
furicun1, 0.025 kalium b1·omatun1, 0„025 
kalium jodatum. Tíz liter vízre„ 

Vichy-só. (Grand Grille); 53 natriurn 
chloratum, 15 magnesium chloratu111, 3 
calciun1 chJoratu1n, 0.25 strontium 
chloratu1n, 550 11atriu111 bicarbonicum 
középflnon1 porát ke\0 erjük s külön ke
verünk 27 nat1iun1 sulfuric. sicc., 35 
kaliu111 Uicarbonic., 13 natrinni 1jhos
vh0Tic. sicc -ot. A két POl t összf'k(""\"í!l'Y"e 
átszitáljuk. (Ergzb. III.) 

Vf/icsbadeni só.~ 645 nat1iu1n ch101a
tun1. 18 kaliu111 chloratu1n, 2.3 1ithiu1n 
chlo1atum, 0.4 natriun1 hron1aturn. 13 
n1agnesiun1 chloratu111 középfinon1 1)01·
keverékét és külön összedörzsöJt 20 
calcium chloratun1, 40 natriu1n !Jical'
bonicun1-ot összekeverünk s szitálunk, 
(Ergzb III) 

Wildun.(Jeni .só 
I. IL 
6 5 104 natrium chlolnfun1, 
11 2„8 kaliu1n .sulfurlcum-, 
68 1..3 natr. sulfuric„ sicc., 

450 110 niagncs carbonic. pondero.'>„ 
középfinon1 kever·ékét és külön össze
<lörzsölt 
500 100 calciu1n carbonicuni, 
66 120 natr. hJJdrocrn bonicurn-ot 

összekeverünk és szitálunk Az I. a 
Georg Viktor-forrás, a II a Helena-for·· 
rásnak felel meg. (Ergzb. IIL) 
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IV. szakasz. 

Unguinosa. 
Zsírnemű készítmények 

.:\. I\T .sz.a,k.aszba foglaltuk össze a zsí1ns, olajos, vjaszos, alapanyagú~ 
s az ezek összeolvasztása útján előállott készítményeiket: kenőc-söket, viasz
tapa-szokat, tapaszokat és zsíros pasztákat, am·ely.ek nem foly.ékony, hanem 
zsírszer i.í, a zsírnál valarnivel sűrűbb~· illetve félkemény állományuwk. 

A zsi1nen1ű készítményekhez tartoznának - anyaguknál fogva - a 
gyógyszeies olajok is, melyeket, állornányuk alapján a cse-ppfo]yós készít-
1uényekről .szóló I. szakaszban tárgyal tun1k. 

I\:.öunY-ebb áttekinthetés céljából e. kés.zítményeket ne111 csopo1 tosítot
tuk kiilön fej.ezetekbe, hanen1 az előiI atokat azok elnev.ezésének betüsorrend
jében tárg~·;;raljuk. Az általános i·észihen el:sősol'ban az anyagok egyszerű ösz
:-.zeolvasztása, illetve főzés útján készült 1kenőesök előállításn1ódját i1smeriet
.iük, azután az ezekhez a leg,k<Özelebb álló cera-val s·zilárdabbá tett via.sztapa-· 
szo1k.at, továbbá zsírnemű anyagokból főzött vagy ÖE1szeol' asz1tott fél szilárd, 
tapaszokat, végül a kenőcsökből, nagyobb n1enn:yiségű pornen1ü anyagok 
hozzákeverése útján előállított zsíros pasztáika.t. 

Unguenta„ _A. kenőcsök főleg a bőrbe való bedö1zsölésre é,..., a beteg 
test1észek bevonására. szo1gáló gyógysze1 ek„ Lágy állon1ányúak, s ÍgJr 
hő és erős dörzsölés nélkül i.s eloszlathatók. Alapanyaguk rendszerint állatí 
és növén:i-0·i zsíra<lék s ezeknek nagyobb szilárdságot nyujtó alkatrészek, inint: 
'>iasz, gyanta stb., újabban ásványi z.c;íra<lékok, n1int: t'a"Jelin, ceresin, pa
raffin, toYábbá r;zappanok és ~·zappanoldatok, tapai-izok, .af.11crrin és különle-
gt's keverékek · 

Az áJlati és nö,ényi zsí1adékokból készült kenőcsök a bőrön át való fel
~~ZÍ"\· ódás1 a alkaln1asabbak, az ásYáuyi zsíradékok inkább be': onósze1ek. 

"\ kenőcsök előállítására vonatkozólag a Ph, Rung. Ill„ a következőket 
lt'llÜP1i: 

l .:\. nagJ obb 111.ennJ iségü hatószereket fino1n por-alakban, szitálva ke
' Ln .iük a fol:-1: ékony alapanyaghoz, n1íg a kh; n1enn:y i1:;égű közön1bös oldósze-
1 ekben nehezen Yag_y épPn ncn1 oldható hatószereket előbb az alapanyagnak 
n1egolvasztott kis részletével a legfino1nabban eldörzsöljük„ .:\. kön1Tyen old
ható szereket, lehctöleg tönJény oldat alakjában, :-;zintén az alapanyagnak kis 
részletével kell előbb elegyítenünk. 

2. l\linden kenőcs tökéletesen egJ.· ne1nű legyen; azokban se1n összetapadt 
po1 szcn1csék, sen1 .szabad szcn1mcl látható folyadékcseppek, vagy az alap
:.111,\ agból szá11nazó göböcskék ne legyenek láthatók„ A kész kenőcsöt, ha szük 
:~ég0s, sü.1 ü szöveten vagy aJkahnas kenőcsgépen átdörzsöljük .. 

3. „A. kenőcsöket lehetőleg erre a célra használt edényekben készítjük 
4 ;\. kenőcsöket hűvös helyen, rnázas vagy porcellán edényben tartsuk. 
5. "-\ 1negikrásoclott kenőcsöket óvatosan n1egolvaszt, a úiból kihií.Iésig' 

ke\ e1 .iük. a 111egavasodott kenőcsöt vessük el 
I~ rendelkezések l'észJetezésekép szolgálhatnak a kö,·etkezők: 
Zsiradékok egyszerü keverését 1nindiq n1ozsárban és ~ohasen1 a kiszol

gáltatásra szánt köcsögbe11 végezzük. J'.\1indenekelőtt a szilárdabb zsíradéko
lrat keverjük; ha szükséges a mozsár enyhe föln1eJegítéséYrJ, s azután adjuk 
J;ozzá a lágyabb, illet\.:e folyékon-;sr alkatrészeket. , , . , , .. " „ 

":\ szilárd alkati eszeket tartal1nazó, ö.sszeolvasztas ut,1an keszulo keno
c:-;öknél parcellán, vagy en1aillal bevont tálban előbb a nehezen olvadó anya
gokat olvasztjuk rneg, ezekhez adjuk fö]n1elegítvc a könnyt~bben o]vadókat A 
tú.l!tcríté.st gondosan kerüljükr 

_;\z olVasztott kenőcsöket, ha alkatrészeik ne1n filt1á:lt anyagok, n1eg
:-;zürjük. Eire gaze, z:;ákvászon, g:rap.iú-szürők szolgálnak .. _..\. n1egszűl't kenő
c~öke,t kihülésig ke"\ er:iük. E keverést vag·y az állván:r,~dén~-ben v~gr,, keverő
n1ozsi:~1~ban végezzük .. Ez edényeket minden esetben elore foln1ele~rtJuk, ho~y 
a bele;iük öntött kenőcs eg,,enleiesen n1e!'eved,Jell 1neg. "A. kevereshez legcel
"Zl'r űbben fake,, e1 őlap:'itot, -\„ag:s·· fapiszti11ust használunk (esetleg üvegbotot): 
de sohaseni Yasspaiulát, 111ert ~ezekre 1nint .ió hővezetőkre a könnyen megme
l'edő alkatrészek l'eá1·akodnak s a kenőcsöt göcsössé tehetik. Ha famozsár áll 

......... „„„ ........................... ________________________ _ 
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rende}kezés~nk1·!:· úg~ - n1in~eneset1 e ezt használjuk és soha ne n1ulasszuk el a 
moz,~ai:. fala!~a ,u!eI?e~ett, res'.l!~k gondos levaka1gatását. Nagyobb n1ennyiségű 
k~no.'?sok eloall1tasa~::I u&',Y Jarunk el, hogy a megolvasztott és megszűrt ke
noc~,ot megmereYed~s1g hulni h3;_g~~juk s kenőcső1Iő malnion megőröljük„ Ha 
ke?-9csmalom n~111 all ien<lelkeze~,u~kre, a rnegikrásodott kenőcsöt n1egfelelő 
sz1t~n, _y:;_gy szog~s f3;.ke~·.etr~. erosrt,~tt .. gaz~n dö1·zsöl,iük át nagy Iaposfejű 
fadorzsoloveI. Az rg:y atdo1zsolt kenocsot meg eg~yszer alaposan elkeverjük s 
csak azután rakjuk az eltartó edénybe. ~ ' 

A fente~b eml.~t~tt ~e;.:iöcs?rlő„~alorn, a kés,zítendő kenőcs 111ennyiségé
nek megfeleloleg kulonbozo meretu es ren<lszerú le>het IJ;. n1a]n1ok az l áb-

l ábra 

liebau-féle krnőcs1nalon1' (kic~i). 

l~n fölt~ntetett kézzel ''aló haj,~ás1a sze1kesztett kis Jl. f~irbau (Cliennlitz)
f~le kenocsn1al_on~. 1-2 kg., k,e1~ocs b~fogadásá1a, 11u'l;..nél a kenőcsnek az ői
lo,s1~~1k·kcz1~tbe 'alo benj on1ulasat 11yellel ellátott sú]vosabb fén1dugóyal se-
g1 JU e 0. ' 

„ A 2„ áln_a .~-10 ~~· kenőcs Ő,J)~sé1e szolgáló R .. Liebau (Chen1nitz)-féle 
k<lenocs1nahnot iuniet fol, inely dZl,JJattétcllel való géphajtás1·a , an beren-· 

ezve. · 
A 3„ áb1 ~ _nagj obb n1ennj iségű kenőcsök ő1 Iésé1 e szolgálü három kő

hengeres (D1e1walzenwe1k) nagy kenőcsmalom képe. 
A folyéko_1~.Y a,nya~okat kjilönböző inódon keve1·jük a kenőeshöz .. _'.\ "ízes 

oldatokat pL ~j,01~,g·e-:i folrn!""leg1t,ve ,keverjük a megn1erevedő kenőcshöz. _,_t\. na
gyobb n~~nny1segu !1~,k~u~:~kat es fl~idextraktun1okat hozzákeverés előtt ala
e~ony hofo~on besu:r:1:1;s1t1uk. 1\z e~osen illó aether-t, chloroforn1-ot, an1mo
~~1a~~; stb. ugy keverJu_k a kenoc~h~z, hog;i:- azt jól zá1 ó, széles szájú üvegbe 
ontJuk, ~ ha rne1evedn1 k,e~d, a?' illoa~1yagot hozzáöntve az edén:yt lezá1juk s 
a kev~r·eket n1egn;ie1„evedes1~· r;:izogatJuk. Illó olajokat, ichthyol-t, baJsa1nu111 
peruv1anum-ot, kamfol'-t szinten a n1egmereYedés kezdetén adjuk a kenőcs
höz,, az ~utóbbit megfelelő rnód~n ~!4~rzsölve vagy oldatban. Á kivonatokat 
keves v1zzel vagy szesszel eldorzsolJuk s a kenőcsöt részletekben keverjük 
hozzá. 

·,A pornen1ű anyagokat lehetőleg fino1nan eloszlatott 
és állati drógokat erősen kiszárítva keverjüik a kenő0sihöz".rn:~~-~:E·„,V,E'"é's1 
eepturánál olJ-'' módon végezzük, !hogy a finoman porítot anyagot a megolvasz
tott Jc,enöes kis részével erős nyon1áissa'l, mozsárban eldörzsö'ljük .s ~~E~/i:,;d.ö~' 
keverjük hozzá a többi kenö.csöt Még célszerű1bb az összekeverés a !; 

zsölő lapon vagy ikőlemezen késforn1ájú~ ·hajl'ékony vaslapátkával 
m-enyiis:égű pornemű anyagot szitálással keverünk a kenőcshöz. 

,Ha .kenöcsdörzsö'lő malom áll rendelkezésünkre, a port előbb a kenőcs 
kis részével dörzsöljük el, az.után hozzáadjuk a többi részt s a kenőcsöt még 
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eg;. :'.iZe1 a tői öljük a malmon, illetve ő1lőgépen. A ke\reréshez a megolvasztott 
kenőcs kis részlete helyett egye:s esetekben faolaj, paraffinolaj, viaselin vagy 
Arlicerin is alkahnazható. Vizet csak akkor alkalmazzunk, ha ez a kenőcs tar-
1ósságát nem csökkenti 

Egyes nehezen eldörzsöJ,hető vegyi anyagok, mint plumbum ca~r-boni„ 
('.UID, 1nercu1ius praecipitatus albus, zincun1 oxy<l-atu111 és erős ;szagú anyagok, 
u1i11t jo<loform: recepturai célokra koncent1ált lkenőcs alakjában ('1:1, 1:5., 1:·10) 
kész;lPtben tarthatók; az eldörzsölésihez ásYányi kenőcsöt, legcélszerűbbe11 
1·aselinun1 albun1-ot ha1sználunk. 

.A. kenőcsök eltartásához legcéhsze1iibbek a jól záró fedéllel ellátott por·
cPllúnköcsögök, esetleg agyagcsuprok„ tTjabban e célra fo:ranalinenyvvel be-
1 ollt papíros-edények is használatosa1k. Ron1lékonjT kenőcsök, mint unguen-
111111 Hebrae stb. célszerűen eltarthatók a sziik1ség-es adagokra oszt,va légmen-· 
11-:·;f 11 c>lr.úrt rdén).··ekben, zselatin tuhu:;;okbau sth. 

2 abra 

J„iebau-fél<! kenőcsmalorn, 

.A. kcu6cs·öket po1cPllán-, tejii_v,eg-, üveg- és agyagköesögökben,. bádog, 
'ia é,s zsírálló papí1dobozokban, továbbá óntubusokban va?'Y cellulo1q_dob?,
zokban HzolgáltHtjuk ki. l(ézi eladásnál fadobozok hasznal~tosi;i·k ... F·e~yt?.l 
Lon1ló kenőcsök ki.szolg·áltatására célszerűek a sárga ü-..,„egbol keszult koc.so-
0·ök fekete cell uloidfedéllel. , , „ .. " , 
"' ~.\ kenőcsök vagy pa~zták óntubúsokba szétoszt3:~ahoz t-1~bustolto gepet 
tél~zei ü használnunk. Ilven tuhustöltő gépet tüntet fol a 4„ abra. A tubust 
n géÚből kinyúló cső1e Úlesztve, abba a csavaró karral elegendő mennyi-
ségü anyagot p1·éselünk bele„ , , 

J{enőcsök sterilizálása~ A kenőcsöket, ha ~00°-~n elboml? al!r"·3;~reszeike~ 
JH'n1 tartalmaznak, vagy szele6nyakú üvegdugos uvegbien ,Y: oi:aig t~rto 
J(J0°-1a való hevítéssel sterilizáljuk s azután megme1:e:v::edés1g razogatJuk, 
"„ag'y pedig oly módon, hogy az előzőleg :-:iterilizált'alkatrészeket, mint zincum 
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oxydatum, acidum bori-cum stb„ -st-eril mozsárban a hevítés útján ste1ilizált 
kenő0Sany<>ggal eidörzsöljük. · 

•• > B.alsami compositi. B a 1 s a n1 u m néven a régi dispenzatorumoklhan a 
noveny1 balzsamok mellett (Balsamum laricis vel terebinthinae Balsamun1 
nu-cistae, Balsamum styracis), az ilyen balzsan1okat tartalmaz'ó kenőcsök~ 
v~g.y Cel'atumok. f?rdul,tak _elő. Bal1~am néven került forgal~;rnb~ eg'yik-1násik 
L1n1mt:~tum, Sp1r1tus es T1nctura is, melyeket a megfe1elo feJezetekben i5-
mertetüruk. 

Cerata. Viaszt a p 1a sz ok. A ceratumok rendszerint táblákká öntött 
vagr, r.~da?Skákk!1 alakított, 'külső hasz:1ál~tra szánt készítmények, melyek a 
ken'?csaknel keme~yehl?, 1s a rba.pas~_oknal lagyabh ös,szeállásúak„ Anyaguk -~ 
egyeb. anyagok, zs1radeko~~ _g;y~ntak stb., me1'le~t -:- .legnagyobb mennyiség8-
ben viasz„ -~ ceratumok kesz1tese oly nlodon tn1ien1k, 'hogy po1cel1án- ,„agy· 

3 ábra 

Hárorn /i(JtQCl'C'S ő1lőgép (Drri1ralzenwerh) li.cnűc'>ökltö:: 
(Paul Franke & Co .. Leipzig ) 

en1aill~l bevont tálb~n előbb, a ne~.1ezehben olvadó anyagokat olva~z1.ink DH~µ: 
s azutan ezekhez adJuk hozza a konnyebben olYa<lókait és a n1egolvadt t<illl"
get s21ükség esetén szűrjük„ „A.z illóanyagokat közvetlenül a 1negolvasztást k;i
vetö kiöntés előtt, a porokat o]ajja·I eldörzsölve adjuk az alapany·-aghoz 
, L\ kiöntéshez a keresrkedelemben kaphaió ónozott vagy emaillal be1·011t 
e.s b_ordázott fémformákat használunk„ EZieket szappan;gzesszel lehet beecse
teln,1. Alkalmaziható a ki-öntéshez papírosbÓ'l for·mált tepsi s ezt is épúo·y lninL 
a femformákat célszerű staniollal kibélelni, melyet a papírossal eg\:'iit't haj-
togatuuk tepsivé.. " 

_._'\ forn1ák alá a kiöntésnél 1ken1ényfából készült asztallapok alkn 1n1a~ah
b~ak,, lll1nt _a inárványlapok, mert a megmerevedés ezeken lassúbb, s a ce1atn111 __ 
srmabb, egyenletesebb felületi\ !~sz .. 

-~ ceratum-ok legtöbbje utólagOti n1e1evedés (ös:'lzehúzódás) _folyt[n1 fel-
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görbül, ezért célszerű a fo1mából vagy .fokból a ceratumot a megmerevedé~ 
után azonnal kivenni és megfordítani. Ily módon a teljes megmerevedés után 
egyenes lapokat kapunk. 

· -~ ceratumok fölvagdalá:sához többnyiTe a-0élvDnalzót és nyeles tűt al
kalmazunk, de kü·lönhöző más eszközök is használatosak. Így ihoa.1sználható a 
fölvágáshoz a cukorkák szétvagdalá1sáil'a szolgáló, a ceratu·mok méreteinek 
1negfelelő nagyságú n;égyzetekre osztott ibádo-gforma. Ezt szappan'Szesszel 
vagy olajjal bekenve a papírtokba ön1tött, félig kihűlt, de még nem mere-v 
tömegbe nyomjuk A táblácskák teljes rkiJiülés után a rostélyokból könnyen 
kiütőgethetök.. , 

Használatos a ce!'atun1okn•ak rudacskákba való kiöntése is E1hhez szet
nyitható és csavarral össze.szorítható fémformák kaphatók a kereskedelen1-
ben. Még elterjedte]>b, a hádogcsöv,ekbe való kiöntés" E k;iöntés. úgy történik, 
hogy a cső egyik veget parafadugoval, ,yagy ha a cso ov,~l1s, .. fr11~-~<en m~ts~e~t 
burgonyaszelettel elzárjuk. a félig kthu'lt tömeget a c~obe ontiuk s hhules 
után a ceratumrudat kitolYa apróbb darabokra va.gdalJuk. . , 

J\_ fenten1lített cel'atu1nkiöntő fémforn1át az 5. ábra inutatJa, Ily fem
formák kiilönféle méretekben kaphatók. nagyobb es kisebb bordákkal s a 
JegkiB('hb Jné1 etűek Uuzsik kiöntésére is használhatók 

4. iibra 

Liebau-féle tubustöltő. 

5 ábra 

Liebau-féle ceratumkiöntő. 

A ce1atun1okhoz ha;sonló állományú készítmények .a Steatinum: 5 se-
hun1, 2 axungia és 2 emplastrum plumbiból és az ·Unguenta extensa„ "k 

Emplastra. :B, ] a s t r o m o k, t a p a sz o k„ :H'lastron1oknak, ne';"e~zu 
azon gyógy:szereket, inelyek k1özepes hőm.é1'sékleten szil.árd, de gyurhato ~llo-
111án:rtlak, n1aga;sabb h&1nérsékleten nleglágyulna1k, n1aJd inegolvadn~k, lagy
szövetre kenve sín1ulékony, jól tapadó rétegeit a·~kotnak, ~ arra a celra szol
gálnak, hogy a bör~~e tapadva ~-el,ybeli ~at~~it ,feJtsenek ,ki~ de meg sebek be
fedésére, egy~b gyogys~ere,k, k~tese~ rog~1tes~re h~Mzna~atos~lk. „ A ,!l~tro: 
n1ok rendszer1nt gyanták.hol, z31radekokbol, v1a:;;;zbol, te1pent1nbol ke...,z.ulnek 
n1egfelelő gyógysz.éreknek ·belekeverésével„ d~ .alapa,nyagul_, olyal}. szappa.r;
szerű vegyületek i1s szolgálnaik, 111elyek kem1a1 hatas fol;ytan zs_1'1,savak ,e~ 
fén1bázi,sokból keletkeznek„ Utóhbiaik a valódi szappanoktol {a_lkal1femek ~,s11·· 
savaitól abban különböznek, ho.gy vízben nem oldhatók, nle~lagyulva a borre 
tapadnak. Ez alapon a flastromorkat két csop?rtra osztbatiu~: L.?l~anokra, 
n1eJyek alapanyagát zsÍradéikok, viasz, gyantak ,OS~z~olva~zta;sU; ~IHV:~;ll nre~
jük és I1I. olyanokra, rnelyeknél az alapanyag k.en11a~„hata1s niJan JO!;L letr.~. 
Utóbbiakat ólomszappan~is flastromoknak ~evezhetJuk, me11t legtobbszor 
ólomflastrom: zsírsavas olom az alapanyagJuk. „ , k • 

Altalános szabályok„ A tapaszok készítésénél a ckövetkezo szabalyo a, 
kell szem előtt tartanunk: . , , , . , . 

1. Csak gondosan meghszhtott, a)kotoreszeket kell h..sznalm, , 
2. A.z alkotórészek megolvasztasat a legnehezebben olvado anJ agot!

kezdve ~ízfürdőn végezzük; mérsérkelt szabad tűzön csak a nehezen oldhato-
gyantákat szabad megolvasztani.. , , d" lk t, . ' 

· 3„ ... l\.z illó vagy magásabb hőmérsékleten valtozast szenve o a o ore-
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szeket ooak kellően lehűtött alapanyag>ga] elegyítsük, a poralakú gyógyszer 
anyagokat újból Mszárít'V'a a folyékony alapanyaghoz szitáljuk., 

4. A porokkal készü1t, valrumint az olyan flastromokat, melyek gyorsan 
megmerevedő alkatrészeket tartalmaznak a kihűlésig kell keverni. 

A készítéshez fényesre súrolt vörös1éz, vagy vasüistöket, zo·máncozott 
edényeket h31Sználjunk, de S<>hase hagyjuk azcrkiban hosszabb ideig állani a 
tapaszt, ihanem kihűlés uián mindjárt szedjiiík ki Higanyflastromok készíté
sérhez csak vasüstöt használjunk. 

Az elkészült flastromok általános tulajdonságaikon kívül legyenek egy
neműek, nem tarikák, nem morzsalékosak vagy csomósa1k, annál kevéshibé 
avas szagúak, penészesek avagy külső részükön szennyezettek. 

Gummiresinás flastromok. Különös gondot kíván a gummiresinás flas
t~omok készítése, mer,t a gummiresinák zsíradékokban, gyantáikban, terpen·· 
tmben stb. esak részben oldhatók, nagyobb tömegük azonban oldhatatlan s az 
alapanyagokkal való összekeverés után rendszerint .gön1böcskék alatkjában 
kiválik .. ElleTuben a gummi,resinák:ban eredetileg emulgens van, mely csekély 
víz jelenlétében a gummiresinának egész mennyiségét eloszlatva tartja s a 
félig kihűlt flastromalapanyagga1 emulziószerüleg elkeverhető ..... t\.zért a gum-
1niresinás flastrom úgy készítendő, hogy a gum,miresinát előbb kevés vízzel, 
melegítés foözben mézsűrűségűre lágyítjuk, azurtán 1a terpentin ·vagy egyéb 
gyanta egy részével ös1Szeolvasztjuk, ek,kor a !keveréket felmelegítjük annyira, 
hogy forráisnak induljon (víztartaln1ánál fogva ez lehető), azután a félig ki
hűlt flastrom.alapanyagot kever,getés 'közben, kis részletekben adjuk hozzá. 
mindig megvárva, mi,g· a tömeg megisűrűsödik, végül teljes kihűlésig kever
jÜJk. Ha az alapanyagot ts forrón kevernénk hozzá, akkor ez a gum1nigyan
tára vízelvonólag hat és a gumn1iresina kiválik. 

·G u m .mire sin á k ti sz t í t á rS a„ A porított gun1n1i1esiná'k mindig 
szenn:y.ezéseket tarialm·aznak, n1ert porítás közben a tapadU fás részek, ho
mok, föld, melyek a gummiresinák gyűjtése köZ<ben kel'Ülnek hozzá, szintén 
porrá törődnek. Az ilyen gummiresinával készült flast1on1 tei1nészetszerüleg 
pont,ocsikákkal tarkázott. Ez okból a ,gummiresiná1kat ti,sztítani szokásos, amit 
nedves úton való ti1sztításnak ·neveznek. A gu-mrniresinákat e vég-ből forr6 
hígított rSzessz·el oldják, megszűrik, bepárologif:atják nlézsűrűségűl'e, vagy 
forró vízzel emulgeálják, szűriik és elpárologtatjá1k. A tisztítás e módját a 
mult század közepén Csávássi Kiss Károly budapesti gyógyszerész alkalmazta 
legelsőbb, s csak később került a francia gyógyszerkönyv előírásai közé, azóta 
pedig több gyógyszerkönyvbe (Ph. Austr .. ed. VIJJI) 

ólomszappanos flastromok. A kémiai hatáis útján keletkező flastrom
alapan;vagoik a zsílisava'kn1ak a nehézfémek bázisaira való hatása útján jön
nek létre. Ezen flstromok alapanyaga az empl1astr„ plum·bi 1simp1-ex, az egy
szerű ólomflas.from. 1Ioleikuláris arányban körüLbelül Ml.7 s. r. ólomoxid esik 
100 zsiradékra (.stearin, palmitin, olajsav triglice1idje.), de mivel ebben az 
összetételben a flas,tromtömeg lágy, a gyógyszerkönyvek a gyakorlat által 
megállapított fele.mennyiségű, a21az :5() s .. r. ólomoxidot., az olajból készülőknél 
ennél irs többe.t írnak .elő. Az e'közben keletkezett glycerin mennyisége mint
egy 10 •. 4%. Az egyszerű ólomflastrom 1bázllsos z.sí11savas-ólom Ha a flastromot 
sokáig hevítjük, vagy az már n1agyon régi, akikor állománya a kellőnél kemé-· 
nyerbh, ami aibhan ta'lálja magyar áza tát, hogy nagyon bázisos zsírs1avó kelet
kezik, mely mintegy oldódv·a a flaistrom tömegében azt szilá1dítj•a. Az ilyen 
flastromnak sajátszerű szaga is van a szahaddá vált zsí1·savaktól. Víz nélikiil 
történő hevítéssel az átral·aku'lási folyamat.ihoz S·zükiségeiS víz mennyisége a 
zsíradékból vonódik el, miáltal égési terméikek keletkeznek, ami a flastrom 
megbarnuláisát, fekeieQ.ését okozza„ (Em.pl.. minii aduistum.) 

Kémiai h1artással ih.áromfél~képen :szokátSos a Í'lastromalapanya:got ké
szíteni: vagy hevítéssel, vagy digestio-val, vagy pedig cserebomlás útján. 
Leggy-akrahban a hevítéshez fordrulunk, m·ert ez a leggyo:ns·ahhan vezet célhoz; 
a digestio n,aipokig ,elhúzódó munká}a;t, nagyon sok rbáziJsos só keletkezésére 
szolgá'ltat alkalmat s az ilyen flaistromalapanyagul kevésblbé alkalmas; a cse
rebomlást pedig akkor szokásos alikalmazni, mikor a digeráló !hőmé:raéklet 
nem elegendő, a hevítés pedig az al1kotórészek elváltozására vezet., (Hydr.arg. 
olein„, Alumin„ olein., Zinc. olein.) 

Kisod1ás. Az elkészült flastromokwt vagy nagyobb darab-0kba (magda
leon) vagy rudakba kiaodorva szokáJsos készletben fartani. A kisodrás, nrala· 
xálás, sím,a desz.kalapon (malaxáló deszk,a) szokásos, ezt n,em tú~ságosan--víz
zel nedves·ítjük s ·munktalkQziben iJS csak annyi vizet használjunk, amennyi 
épen szülIBéges Ha fla~trcrmban víroen oldható vagy nedvességtől szenvedő 
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alkotó1észek vanuak, úgy a kisodráshoz folyékony paraffint ajánlatos hasz„ 
nálni. „ , „ „ , . , , 

A kisodrás nehézkes muveletet mellozheteove te-szik a tapaszrud-pre
sek amelyek gyorsabb munkamenet mellett a kézi kisodrástól, eltér,őleg pon
tos~n egyenlő átmérőjű rudakat szolgáltatnak„ Ilyen tapaszrud-prest mutat 
a 6-ik ábra. 

6 ábra 

Lieba11-féle tapaszprés„ 

E tapasz1 úd-pi·éshez forróvíz-tartály van szerelve, amelyből gummicsö
vön át megfelelő áramlással forró vizet vezetün~ a k~ttösfalú P.réshen~e!· 
üregén át, miáltal a tapasz mintegy 70°-ra melegitve konnyen saJtolhatova 
válik. , l' k 

A kisodort vagy kipréselt tapaszrndakat aprobb darabokra vagda JU . 
A rudak fölvagdalására cm.-ekre beosztott mérőlécz, illetve vagdalódeszka he
lyett alkalmasabb az egyszerű szerkezetű tapaszrúd-vagdaló (7. ábra), :i;nely
nél a vályújába helyezett tapaszrúd előre tolva, a tologatással tetszessze
rinti távolságra beállítható fémlapig (B) előre tolrn a beékelt vágólemezzel, 
illetve huzallal pontosan egyforma hosszúságú, megfelelő súlyú darabokra 
vagdalható szét. 

7 ábra 

Licbau-féle tapaszvagdaló. 

1;1!~11 la11i n tapaszokat közevts hőn1ér.séikletű száJaz helyen, viaszos pa-
píiosha hurko!lall .1:1:- legj_obb, .. , .. .' , , , . 

l!'l·1:-.tron1ok tolkenese .. --\. flastio111ok folkene:-;e gyako1lottsagn„ .kivan s 
11t u1 rilÍ,·:.111 :1 J1:-.11·01ntön1eget a fölkenéshez a1kahuasl5á kell előkészítenünk, 
11u·1'1 :1 kii!ii11l1'lt iisszrtétel ne111 nti11dig 1negfelelő eire a célra. A legtöbbször 
c(iJt t'l iiuk. !i:t :1 rL1:-;1io1ntö1neghez 10.%-nyi a<lepis. lanae-t olvasztun1k .. A flas-
1l'o111lu nii k1 -.1iilt;k1·k n1inél eg:yiszerűbb .szeikezetüek, annál könnyebb a keze
lésiik is„ 11 ~e 11 kt'sziill;k a Colle111plastra fejezetben van is~1ertetv~. A fl~strcm
tön1egrt , !zl'1i1 dúH vag·y enyhe tűzö11 kell n1egolva8ztan1, azutan addig kell 
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keverni, míg sürűnfolyóvá nem vál:iJk; a flaistromk1enőt előzetesen melegít.eni 
kell, még pedig alsó lapjáJt langyosra, vályúját pedig' n1elegebbre, de csak 
annyira, hogy melegét a kéz kiá1Ll<i. A vonalzók alá 1-2 vagy 3 káriY"Csíkot 
rakunk ·aszerint, rumilyen vastagra akiarju1k 1a flastromot kenni azután_ a szö
vést a v-onalzók alá behúzva a sűrűnfolyó flastromtön1eget a .Jályúba öntjük 
s a szövé_st la-ssan keresztülhúzzuk. A viasz-, gyanta-, terpentin-, zsíradék
v~gy olaJ-alapanyagú flastromokat kem.ényítetlen szövésekre az ólomflas
trom alapanyagúakat pedig kissé keményített szövésre ajánlaÍos kenni; előb
bieket, mert keményített szö·vésről leperegnek, utóhbiaikat, n1ert a keményí
tett _szövésen nem ütnek könnyen át.. A felkenés céljára kiiiönlegesen készülő 
f]astromok mindig vímnentesek, illetve glicerinn1entesek ]egyenek. 1 kártya 
-vastagságúra szokásos kenni az empl adhaesivum, diaehylon comp., sapona
tum és hasonlókat, két kártya vasta·gságúr,a az en1pl. hydrargyri-t, noricum, 
ad rupturas stb., 3 kártyia vastagságúra különösen a növényi porokkal k-észü
lő-ket, mint az empl. conii macul. stb.-ek-et. Ha több n1éternyi flastromot ken
nénk egyszerre, akkoT a flastromkenő rnögött elhelyezett hengerre hengerít
jük; kisebb darabokat pedig asztalra feszített vászonszöv.ésre vékony pen
géjű vas·lapátkával keruhffiünk föl 

A fölkent flastromok•at viaszpapírossal \;agy inuszlinn.al befödYc felso
dorjuk és dob@ban vagy papírostokban felállítva tartjuk el. 

Felkent tapaszhoz szükséges tapaszmennyiség táblája,. 

Szükséges 

1 
Négyszög tapasz- Négyszög 

centiméterre mennyiség centiméterre 1 

1 gramm 

10 
1 

1 50 ·70 
1 15 2 00 80 

20 2 50 90 
25 2 80 !00 
30 3 10 200 
40 380 300 
50 451 400 
66 5 00 500 

Sz ük séges 
asz
yiség 

lap 
menn 

gra mm 

1 

5.5 
6'0 
65 
70 
400 

21 00 
800 
500 

2 
3 

1 1 

Szükséges 

1 

Négyszög i tapasz-

1 centiméterre 1 

mennyiség 

1 . gramm 
1 

1 600 4100 
' 

1 

700 4700 
800 5300 
600 5900 

1000 64 00 
2000 150 00 
5000 30000 

10000 55000 

Pastae U nguinosae. Pas.ta a neve a nagyobü mennyiségű por anyagot 
tartalmazó kenőcsöknek. A kenőcsiJk gyanál1't használt paszták előállítása 
~zok ,m~nnyisé~éhez képest ~ülönböző. Nagyobb~ennyiiségű kenőcsp.asztákat 
ugy all1tunk elo, h_o.gy a kenocs1alapanyagot, a zs1rt vagy zsírkeverék-et tágas 
ÜJstben mego~vas~.tJuik s az aia,pqsan összekevert po1nemű anyagokat folyto
nos kev·ergetes kozben ibel,eszita1Juk a inegolvadt anyagba s kihűlésig kever
jük. Azután a pasztivt kenőcsmalmon átőröljük, mégpedig leghelyesebben két
szer, eiőször durvább, másodszor finom1abb őrlésre beállítva .. Ha kenőcsmal
munk nincs, a hideggé keverg;etett tön1eget a n1ozsárütővel résiiletenként át
gyúrjuk ·S végül az egyes részleteket egyn1ás.sal alaposan összekeverjük 

Kisebb mennyiségű pasztákat a recepturánál leghelveseebben kenőc:.·· 
dörzsölő kőlap segítségével készítjük a következőleg: a Port a pasztaa,lap
anyag kis részletével összedörzsöljük s a keveréket a kenőcslapátta1, illetve 
hajlékony kenőcskéssel, erős nyo·mással, nagyobb márványlapon vékony ré
tegbe szétkeneget.iük s a lemezen. inindaddig ,gyúl'ogatjuk, n1íg a kellő finu1n
!:ágfokot elérjük„ Akkor hozzáad;iuk a pasztuanyag többi J észét. 

A cinkkeményítős pasztákat oly inódon készítjük, hog;-- előbb a cink
oxidot dörzsöljük el a pasztaalapanyaggal ~ leg·utol:iára ad.ink a keYPJ'ékhcz 
a keményítőt. 

Resorcin, menthol. naphtol, P> iogallol JegcéLsze1übbe11 ügy atlhntók a 
keve1ékhez, hogy azokat finon1 poralakban, aether-1·e1, spil·i1n:-;-~zal s1-h. 0ldör
zsölve a kész cinkpasztához_ keverjük hozzá„ l{e1nél1:\'Ítőta1tahuü pa:o;ztákhOz 
sók vizes oldatait nern lehet hozzákeve1ni.. Chr~sarobiil, -bo]u:-;. lli,1i·any()}~id 
btb. előbb a kenőcsgyúró le1nezen kevés ses1an101a:i:ial, ,·ag;~- pa1affinola.i.ial 
dörzsölenclők el s csak azután adiuk azoknt a zsíl'adékhoz. illet\ L' nn~z1~t-
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?~~ya~li~z. H:a a pasztáh?z oly·?-n gyógyszeranyagok vannak rendelve~ melyek 
kolcsonosen bon1lana,~, ugy minden .anyagot előbb külön-külön dörzsölünk el 
a paszt.cLanyag e-gy r~szével s a két keveréket azután eg}·esí-tjük„ 

Perui 1ba;lzsa;n1 es iohthyo1 rrlindig 1a kész cinkpasztáihoz keverendők, 
Ha kenócsgy-úró lemezünk nincs, úgy kenőcsmoZisarat \használunk. da 

1e11nész-etesen n1inclenben úgy iá1·unk el, an1int azt fentebb leírtuk„ ' 
Pa s t a néven szerepel továbbá nehánv a .sebkezelésnél használatos 

pép-.;ze1ü marató -ke';;;-eré:k: prusta caustiea„ · 

Adeps lanae hydrosus„ 
- J;anolin -

Bi5 adeps lanae anhyd1 icu1n-ot 
125 'l'Ízzel 

'ízfü1dőn összeke,·erünk. (Ph .. '.\ustr 
\III., Rung. IIL és Rom. lV.) 

(;yárilag a vizet gyúrógépekkel ke
\'11ik a zsí1adékha. (Werner Pfleide
lt--'!'-féle gyúró- és keverőgép.) 

b) 13 adeps lanae-t és 3 oleum pa-
1 affinit föhnelegítve belekevergetünk 
5 ,. izet (Ph. Germ. V.) A keverék meg
fehéredik s n1ég 50% vizet képes föl
.., enni 

HÜ\' ös helJ en s jól elzárt edén~· ben 
ímtsuk eL 

Axungia benzoata„ 
- Adeps benzoatus, 

100 axungia porci-t 
4 benzoe-t 

4 terebinthina-t összeolvasztya, 
1 aeru.Qo-val 

kenrünk. (E1gzb. IV.) 
.\ miniun1mal kevert iégibb Cera

lmn ad fonticulos helyett Lásd az Em-
1Jla strurh aeruginis címet is„ 

Cer·atum cetacei,, 
- Oe1aLum aibum. Emplastrun1 sper·
n1atis ceti.. Cetfaggyú viasztapasz„ „_ 

1 cera alba-t, 
1 cetaceuni-ot, 
1 axungia-t gőzfü1 dön összeol-

vasztunk és táblákba öntünk (Rung. 
III., Ph. Austr. '!III.) 

b) 1 cera, 1 cetaceu1n, 2 oleum amyg·· 
tlalarum dulcium s ininden 100 g cera
tumra 1 csepp oleum rosarum„ (Ergzb„ 
IV.l 

CeI"atum citrinun1 .. 
Ceratum fla.v-um„ Ceratum 

pini T.. l9. --
i·esinae 6 natrium .su1furicum .siccuni-n1al 

eg-s· félórá11 át gőzfürdőn kevergetés 
közben hevítünk s megfiltráljuk. (B. 
Gy. 'l' .• Ph. Helv IV. és Rom. IV.) 4 cera flava, 

Kisebb mennyiségeknél 10 axungia-t 1 2 resina pini, 
10 tinctura benzoes aetherea-val az éter 1 1 sebum, 
elpárolgásáig melegítve kevergetünk„ 1 terebinthi-na comniunis-t 
(Ph. Helv.) :i fenti sorrendben összeolvasztunk, 

b) 3 henzoe, 100 adeps suillus, (Ph .. megszűrjük és formába öntjük (Ph., 
Elit). Austr .. V. és E1gzb IV.) 

e) 1 benzoe, 100 adeps suillus. (Ph.. 
L St.) 

.. 4-xun.aia leporis he:iyett: 120 axun
gia, 100 oleum jecoris, 60 cera flava, 
40 sebu1n és 10 terebinthina-ból készült 
-kenőcsöt volt szokás kiszolgáltatni. 

Cea.1in. 

1 cera carnauba-t 
B ce1 csin-nel 

·ÖsszeolYasztva, fehérítési eljárásnak 
vetünk alá s azutá11 

10 JJaraffinum liquidum-ot 
adunk hozzá .. (Issleib.) 

P'ct1 on.: 3 stearinsa.vas anilid, 97 va
s~lin .. OJ,- p. 65-70, vízfölvevő képes
sege 1gen nagy 

Ceratun1 aeI"uginis„ 
- CP1[ltu1n vi1ide. T:vuksze1nt.apasz, -

lO ec1 a flava, 
:J colophoni.uni, 

Ceratum ad lahia . 
Ceratum labiale. Cerntum 

simplex„-· 

30 cer a alba-t, 
10 cetaceuni-ot 
60 oleum amygdalarum-ot 

összeolvasztva 0.1 oleum l'Osae-val il
latosítjuk. (Ph, Helv .. ) 

b) 30 paraffin, 70 vaselin, 0.1 oleum 
H't)e, 0.5 ol. bergamottae (Ph. Belg. 

Ceratum galcni, 100 cera, 400 oleum 
an1ygdalaru1n, 250 aqua I'OSarum des-
tilla ta.. (Ph. Gall. V.) · 

Ceraturn ad labia. 1 ubrum. Ceratum 
cetacci rub1 urn,. 35 cera flava, 5 ceta
ceu1n és 60 ol.. a111ygdala1 nm vízfürdőn 
összeolvasztott keverékéhez hozzáa
dunk 0„5 acidun1 citricu1not, 0.5 oleum 
~V'J·amottaet és 0 . .1 alkannint (Ergzb .. 

b) 200 ce1·n japonica, ·100 axungia, 1 

J 
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alkannin, 1 oleun1 hcrga1nottae. 1 ole
um citri. 

Ceratum. ro.satu1n„ 100 cera alba, IOU 
vaselin albuL1, 1 carn1in i oleum va
seIL1ivel eldö1zsölve., xx csepp o]eum 
ros>trum. (Ph, Gall V) 

Cer·atu1n nucistae„ 
Balsa1nu1n nueistae„ Ce1atun1 lllJ--

risticae. ·-
2 cera flava-t, 
1 oleuni arachidi.s-t és 
6 oleum nucistae exp1 essum-ot 

vízfürdőn összeolvasztva táblákba ön
tünk. (Ph. Germ., V.) 

Az oleu111 nucistae-ban előfo1 duló 
tisztátlanságok 1niatt a készítn1ényt 
szűrnünk kell. 

Alk. Házisze1 bedörzsölésekrc. fő-
leg „gyomorfájás"-nál, · 

Ueratun1 resinae pi11i.. 

1 sebuni ovilc>, 
1 terpentin, 
2 resina pini, 
t cer a flava. 

összeolv·asztva fo11rúba öntjü~.;:. E1gzb„ 
IV.) 

E1nplastrum 1 esinae Pii., Gall. 3 i e
sina pini-t 1 cera flavaval összeol
vasztva, táblákba öntjük (Ph. Gall. V., 
és Helv. IV.) 

Lásd az Empla.stttt1n resinae főcí
met is. 

Ernplastrum adhaesivum. 

400 emplastrum diachylon-t és 
100 colophonium-ot 

gyönge hőnél addig hevítünk, míg ned
vessége elenyészik, azután hozzáolvasz .. 
tunk 

25 terebinthina Veneta-t és 
megszűrve kihűlésig kevergetjük. 

EmplaYtrum adhaesivuni pro ex
tensione, a fenti alapmassza 50 g.-ja, 
2 terebinthina Veneta és 2 oleum rici
ni-vel összeolvasztva. (Ph. Hung. III.) 

b) Összeolvasztott 100 emplastrum 
diachylon ( glycerin- és vízmentes), 10 
adeps lanae-hez: külön összeolvasztott 
10 teI pentint, 10 colophoniumot és 10 
re.sina dammarae-t keverünk hozzá. 
(Ph Austr. VIII.. és Rom. IV.,) 

e) A te1pentin túln1agas n1enn3' isé
gét, a többi anyagok fenti arányát 
n1egtartva a Ph. Gernl.. V. 10-ről l-re 
csökkenti, előírva, hogy az összes anya
gokat összeolvasztva 100-105u-on addig· 
hevítjük, míg habzás mutatkozik., 

Fölkenésre szánt l'agasztó tapaszok
nitl leglényegesebb, hogy az azokhoz 
használt anyagok teljesen vízmentesek 
legyenek. Ez okból natrium sulful'i-

enni siccun1n1al ,·íztelenített ce1a flava. 
filtl'atat és n1egolvasztással de1itett 
ter·pentint használjunk. Ha az e111plas
trum diachylon si111plrx nen1 tP]jesen 
glyce1inn1entes és vízn1entes. úg·y· a 
friss tapasz jó] tapad ugyan. de be
száradva ragadósságát ely-pszti .. :\. co
lophoniurn-fajták közül csak a 'ilágos 
színü francia áru használható. az lnne-· 
rikai gyantafajták Tag·asztó-t-apasz ké·· 
szítésére nem alkahnasak .. .:.\ túlsok lel'
pentinnel készült tapasz héh gynl1adá
sokat okozhat 

Emplastruni adhaesivun1 I'ft. (Jafl 
40 kaucsukot föloldunk 800 !i('llZillhen. 
ir.ásrészt 100 resina damn1a1a('-t 500 al~ 
koholban (95%) és 40 oleun1 te1c·hinthi
nae-han, másrészt 320 cera fla,-·at ösz
szeolvasztunk 240 adeps lanaf:'-Yal és 
hozzáadunk 80 oleun1 vaseliniL azután 
a kaucsuk-oldatot s kihülésig: kP\·er
getjük, ekkor hozzáadva a da111111ar
gyanta-oldatot, vízfiiidÖn 3W1-on az 
illó folJ- adékok elpá1„olgásáig; k(',-e1get
.iii.k és flanelen átszüriiik. (Ph. Onll.) 

En1plastl' unt ae1 ug in is, 
}~111vlast1·u111 ad fontienJo:-; Sze-

n1ölcstr1pasz„ -

10 aerugo pult'.-ot ke\' e1 ünk 
45 empla.str,. diachvlon és 
45 c1nplastr„ .sa.Ponatu1-n ögszcol

vasztott elegyével és kisodorjuk. 
b) 10 en1plastr. galbani c1ocatu111-ot, 

20 pix navalis-szal és 40 e111plastr„ 
plumbi compos„-1nal összeol\·asztva, a 
félig· kihűlt tö1neghez 1 cantharides 
pulv.~ot, 1„0 ae1 ugo-t, J„5 a111n1011. chlo
ratum-ot keverünk. 

Richter-féle tyúkszem-flastrom 40 
cera flava-t, 40 e1nplastr. galhani-t, 5 
tcrebinth. com1nunis-t 3s.,;zeo],-·asztunk 
s 15 aerugo-t és 3 kreosotot kcY(~rünk 
hozzá 

E111plai;;;trun1 aron1aticun1. 
E111pl. stc..machicu111. Illatos vagy 

gyomor··flastron1 

35 cer a flava, 
25 sebum, 
5 re.sina pini en-s he melegen n1eg

olYasztott s félig kihűlt tö1negéhez 
5 ol. nucis mo8C'l1af., JJJ'< 'l'" 

13 olibanuni pul I'. 
8 bcnzoes pul l\. 
1 ol, mentl1ae JJip. és 
1 ol. carvo1Jl1.11/lorun1-ot ki \'('1 iink„ 

Ba1násszii1ke, füsze1esszagú flas-
t101n. (E1gzb. I,7 ,) 

J!;niplastru1n OJJir1fun1, 18 .5 f'rupJas.:-_ 
t.1 u1n aron1aticnn1. 1 pulvls opii, 0.5 
balsan1u111 PeruYiauu1u. (B„ Gy·„ T„) 
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Emplastrum aI'nicae. adunk hozzá s \ ízfü1·dőn egy ÓI a hosz
szat kevergetve melegítjük és lehűtve 
kisodor.iuk. Zölde8fekete, kőrisbogár
szagú rndacskák.. (Pit Hung III..) 

9 ctnpl. diachylon si-nipl„, 
1 empl.. diachy/. comp, 

0„5 ti-tict. ar nicae 
és pa1 ·ányi ol. arnicae flo1~. aeth. 
te1 ich) 

~-\. bő1 ön néhány ó1 a inulva hólyagot 
(Die húz. 

Emplastrun1 balsamicun1„ 
- Balzsam-flastrom -

40 empla.str„ saponatu1n-ot és „ 
20 eniplastr. fu.scu1n-,o! gy~n~e ho

nél összeolvasztrn, a Jelig kihult tö-
1neghez . 

15 balsaniunl Pc1-ui:tanun~-ot, 
1„5 bal.saniurn copa-i·vae-t. es 

3 seb-u1n-ot keYeriink. „ 
:Más előí1ás szel'int 2.<> can1phora 

t1ita és 1.25 casto1cun1 Oanadense pulv„ 
is .iön hozzá. 

b) 25 cantharides pulv„ 10 cern fla
va, 17 terebinthina, 15 oleum olivarun1. 
13 balsamum PeruYianum„ (Ph Austr, 
VIIL) 

e) 2 cantha1ides pulvist 1 oleu111 a1a
chidis-szal vízfürdőn 2 óráig pállítunk 
s i4 cera flavat 1 terebinthinaval ösz
szeolvasztva kihülésig kevergetjük„ 
(Ph. Germ V.) 

Emplastrum cantharidatu1n D'Al·" 
bc.speyr es. 35 colophonium, 15 ce1 a fla
va 12 terebinthina, 5 sebum, 2 styrax
ot 'összeolvasztva és 7on-I a lehűtve 301 

cantharides pulv.-t adunk hozzá és 1 
óráig vízfür dön 60-65n-on pállítjuk, vé-
gül kihűlésig keveijük. Erősen tapadó, 

Emplastrum belladonnae. zöldes fekete tapasz, (Ergzb IV.) 
belladonnae folia pulv. alc„-ot Emplastrum canthariduni mitiga .. 

25 , tum„ 50 pix burgundica, 50 cera flava, 
12.5 .spiritus concentratus es 50 cantharides pulv., 10 terebinthinu 
0.5 spiritus Dzondii-val 'Teneta, 1 oleum lavandulae, 1 oleum 

inegnedvesítve néhány óráig duzzaszt- (P G 11 V) 
rn hozzáadjuk thymL h., a · ., 

10 cera flava, Emplastr_um cantharidum pro ,usu 
12„5 oleu·rn olivar urn és 1 veterina:io. 3 cantharides. pulY. es. 1 
12 5 terebinthina-ból készült megol-

1 

euphorb1um-ot, 6 coloph9n1l1;.ri:' 6 ~e~·}i
vasztott kenőcshöz s vízfürdő11 addig ' binthi1}a megoI::asztott es fel1g ~1)lrn 
inelegítjük, iníg az alkohol elszáll s az- t0megebe keverunk. (Ph. Germ„ \ · 
lán kihűlésig kevergetjük.. (Ergzb. IV.) 

b) 50 kcrn„ fluidextract:.1m belladon- E1nplast1 nm ca11thar'Ídun1 perpetuum. 
nae-t bepárologtatunk 12.tl kcm.-~e s _ Bőrvörösítő tapasz, Vizikátor„ -
belegJ úl'juk 137 5 en1plast1u111 res1nae
be, (Ph., Brit.) 

e) 25 extraciun1 belladonnaet, 25 1~
sina elenli és 50 e111plastrum plumb1-
ból készült tapasszal összekeverünk„ -
Ugyanígy készítendők az Emplastrum 
eonii és Eniplastruni opii. (Ph„ Gall.) 

e) 10 extTactun1 belladonnae, 10 
1 esina elen1i, 20 colophonium, 60 en1-
p!astrum adhaesivum. (Ph, Rom. IV.) 

Ugyanígy készítendők az: 
Emplastrtl1n aconiti, 
Eniplastrum digitalis, 
E1npla.strum hyoscyami, 
Eniplast1 urn stramonii stb„ 
Em,plastrum narcoticum. Empla~-

trum de tribus. Oszlató flastrom„ Ha-
101nféle fla.stroni.~ 1 einpl. coni!, 1.~mpl. 
ineliloti, 1 empl hydrargyr1-t ossze
:i:yúrunk. 

Einplastru1n canthar'Ídu1n„ 
En1plast1 un1 'esicato1ium 01 dina-

1iun1 Hól' aghúzó tapasz„ -

R C('fa flava-t összeolvasztu11k, 
l oleurn sesa1ni és 
2 tr1rbinthinae-Yel, 111aid 
2 <antharidc.s pulr.-t 

14 colophoniuni-ot, 
7 terebinthina-t, 

10 cera flava-t, 
4 .sebum-ot össze.olvasztunk és 
4 cantharides pulverafae-t, 
1 euphorbii pul-vis-t 

keverünk hozzá .. (Ph. Germ. V) 
b) 20 terebinthina V eneta-t, 28 cer a 

flava-t, 28 mastix-ot összeolvasztunk, s 
belekevergetjük 10 cantharides (V) es 
6 euphorbium porát. (Ph., Austr. V.) 

d) 30 cantharis, 30 elemi, 20 cera 
flava, 10 styrax, 5 can1phora, 5 oleum 
sesami. (Ph. Helv. IV. és Rom. IV„) 

Az Emplastrum cantharidum perpe
tu un1 fekete selyemre vaiY viasztafo· 
tára 1-2 mm. vastagon felkenve azután 
1.5-5 cm„ kerek, vagy négyszögletű,.. 
avagy fülkagyló alakú lemezekké vag-
dalvci: Emplastrum Berolinense, Enipl-.. 
Jaeaeri, Empl. Jan:i11i néven is ~zere-
f1el. , 

Alk„: alkalmazásának célja ne111 ho
lyaghúzás, hane111 az, hogy a bő: t ~~
vörösítse s állandóan izgassa. Ezert JO. 
ha kissé keményebb_ és ne111 tulságosan 
tapad. (HólyaghúzásTa ~ közönséges. 
EnipJ. canthari<lu111 :0;zolgal.) 

~J:.i$':f . . ____________ ... __________ _ 
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Empla.stl'u1n cerussae .. 
- En1plast1u111 albun1. Emplast1un1 

plun1bi car bonici. Fehér flastrom„ -

30 plumbu'in ca.r bonicuni-ot, 
10 oleu1n ,se.sa-rni-val 

finom.ln összedörzsölve elkev·erünk 
megolvasztott 

60 empla.strurn plumbi-Yal 
s kihüléskor kisodorjuk (Ph Aush. 
VIII.) 

b) 7 cerussát összedörzsölünk 2 ole
um arachidis-szel s enyhe hőnél megol
vasztott 12 emplastru1n plumbi-ba önt
·ve, kevés víz hozzáadogatásával víz
für dön addig főzzük. míg a tapaszkép
ződés befejeződik (Ph. Germ. V) 

Az így főzött tapasz szép fehér és 
sima egyenletes állon1á1ryú. Pergamen 
papíroson vagy tiszta 111alaxáló desz
kán vízzel sodorjuk rudakká Hosszabb 
idő n1ulva megbarnul. 

Emplastmm diachylon. 
- En1plastr„ diachylon sirnplex. Empl 

lythargyri. En1pl. plumbi. Egyszerű 
ólomflastron1. -

500 plurnbu1n oxydatum.·-ot eldö1-
:zsölünk 

100 vízzel s 
500 axungia-t 
500 oleum sesatni-t adva hozzá, sza

bad tűzön óvatosan hevítjük, folytonos 
keverés közben, míg a keverék veres 
-.színe sárgásfehérré vált, s kivett pró
bája hideg vízben ujjainkhoz nen1 ta
pad. A még meleg flastromot Iaugyos 
vízben ismételten átgyúrjuk, azután 
vízfürdőn újból addig hevítjük, míg 
víztartalma legnagyobb részben elpá
rolog„ Szürkés-sárga színi\. (Ph. H. 
III.) 

Hasonló a többi gyógyszerkönyvek 
előirata, 

Az ólo1utapasz készítését há1on1fé
le módon végezhetjük. Elsősorban az 
-ólomoxid, zsír, faolaj és víz főzése út
ján, n1ásodszor ugyanezeknek vízfür
dőn történő pállításával, harn1adszor 
-0lajnátron szappannak ólomcukorol
dattal való cserebontásával. Legracio
nálisabb a túlhevített vízgőzökkel való 
]1evítés. A legrégibb módszer a szabad 
tüzön történő főzés, mely nagyobb 
mennyiségeknél a következőleg végez
hető: 

Fényes1e sú1olt nagyobb (100 liter
-nyi űrtartaln1ú) vörös1ézüstben 10 kg. 
olajat és 10 kg .. zsí1 t szélkályhán, mér
sékelt széntüzeléssel inintegy 110°-ra he
vítünk, amit az jelez, hogy a zsírkeve
rékbe hintett víz abban erős süstörgést 
okoz. Ekkor az üstöt a -tüzről levéve, a 
"forró zsiradékha beleöntünk 2 liter víz
·zel finoman összedörzsölt és előzetesen 

átszitált 10 kg. ólo111oxitlot s azzal ala
posan összeke_verget,iük„ 

A kevergetést alul szélesebb és si-
n1ára gömbölyített faruddal fol~tatva, 
az üstben a keveréket főni hagyjuk. 
ügyelve, hogy a súlyos ólon1oxid le ne 
ülepedjen, mert ez a tapasz odaégését 
vagy nehezen szétszedhető gö1nLök ke
letkezését okozhatja. Egy negyedórai 
kevergetés után 5-5 pe1cenként íl0--40 
kcm.-nyi meleg lepárolt v-izet öntöge· 
tünk a tapaszkeve1ékhez s a főzési 
megszakítás nélkül tovább foh tatjuk 
Ha a víz hozzáadása után erős rotyo
gás és kattogás hallatszik, a tulhev-í
tés csökkentésére az üstöt a tűzről le
vesszük s a keverést, kis 111ennyiségii 
vizet öntögetve bele, félrefordulva foly
tatjuk, hogy a felszökő gőz a tapaszt 
arcunkba ne csapja„ Ha a ropogás 
megszűnt. a főzést folytatjuk. Kényel
mesen és biztosan dolgozhatunk, ha a 
vizet víztartályból, csapos csőből, las
sü tempóban állandóan csepegni hagy
juk a kenőc.stömegbe. Míg a keverék 
hólyagokat hányYa habzik, s gőzök 

szállanak el, s azoknak nine:-; S7'Úl'Ó<' 
szaga, elegendő víz vall jelen, ellen
esetben a vízhiány n1iatt a tön1eg ösz-· 
szesüpped s azonnal erős ropogás éi-o 
pattogás hallatszik, a1nit.. hogyha szép 
tapaszt akarunk, n1indenesetre el kell 
kerülnünk„ Gyakorlatlan n1unkás in
kább több vizet veg:ven inint keveset. 
bárha hosszabb ideig is eltart a főzés, 
melyet igen gyenge tüzelés inellett kell 
végeznünk 

A kezdetben vö1·öses keverék lassan-
ként fehéres-szürkévé s végül fehé1·ré 
válik. Elég víz jelenlétében a tapasz~ 
keverék erősen habzik, kezdetben ap-
ró, az elszappano.sodás előrehaladtával 
nagyobb hólyagokat vetve _._A,_ víz csök-
kenése a tömeg hőn1érsékletének emel-
kedését fokozza. 120°-náJ 1111ndenesetrc 
vízpótlás szükséges.. 2-2 és fél óra 
mulva a tapasz kész, an1it az inutat, 
hogy ki vett pTóbája Yízbe eseppent,--p 
s ujjaink között J1yomogatva nem ta-
pad s jól gyúTható. Ekkor az üstöt '! 
tűzről levesszük s ha a tapasz kisse 
lehűlt, langyos vízbe szűrjük azt s 
ebben a glycerin kiinosása végett, a 
n1osó-víz többszöri pótlásával és llH'g'„ 
újításával kimossuk, illetve kigyurjuk. 
A khnosott tapaszt az üstbe Yisszaté-
ve, vízfürdőn főzve, vízmentessé szá-
rít:iuk. Teljrs vfztelrnítés azonban n1ég 
túlhevített gőzökkel hosszabb ideig 
történő hevítéssel se1n lehetséges, s 
csakis alkohol hozzáadogatásáYn l ér-

l 

1 

i 

het~Tí~~·ü1dőu, illetve 1-2 légn~ 01ná:;ú _M::-:~;~~;-:. 
gőzkészii1ékben a tapaszfőzés néhány_---~-
óra alatt befejeződik s 11e111 kell attól -:_;t;;:~;~;;:, 
tartanunk, hogy a tapasz odaég. .<:-;{~~~%J 

,;;,;5;iz;i:i 

-~,~~t~ir~, ~--: -~:„. _ 
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.._..\ Ph. Ger1n és Ron1. e tapaszt 1 '1 olvadva vasspatulával a lágy gyan
-0leum arachidis, 1 axungia és 1 plum- tákkal összekeverhető. A keverék már 
bum oxydatumból, a Ph Austr. 2 1 90-100'-nál átlátszó oldattá alakul, S
.:axungia és 1 ólo111oxidból főzetL ehhez adjuk hozzá a 70-80° meleg 

A kész tapaszt még melegen rudakká ólon1tapaszt és a gyanta- és viaszkeve-· 
:'io<lorjuk. réket. A kész tapaszt kevés vízzel ru-

Friss tapasz puha, hosszabb idő dakká sodorjuk„ Idővel beszárad és 
inulva keménnyé és törékennyé válik. 1nerevvé válik„ 
.:\ víztartaln1ú tapasz sárgásfehér, míg Alk.: A deákflast1 om (sárga tisztító 
a teljesen száraz szürkésebb; vöröses tapasz) akut gyulladásos folyamatok
'zín PbO jelenlétére mutat, mely a ta- nál (furunkulus stb . .) a gennyedést 
pasz terpentiuolaiban való oldásánál gyorsítja s a genny kiválást elősegíti 
Ieii1Ppszik. Empla.strum ammoniaci camphora-· 

.Alk.: tapasz- és kenőcs-alap anJ-:-ag. turn. 100 e1nplastrum plumbi, 50 em
En1pl. lythargyri molle. 3 emplastr„ plastr. oxycroceum, 10 ceratum resinae 

dinchJ- lon sin1plex-et, 2 adeps benzo- pini, 5 aloes, 3 camphora. Te}o.szlató 
atu~, 1 sebun1 benzoatun1, 1 cera flava-t flastrom. 
összeolvasztván, megszűrjük és tábl-ák- Emplastrum dammarae„ 12,5 resina 
IJa öntjük. (Ergzb. IV.) dammarae, 15 cera flava, 65 emplas-

En1pla„st'run1. plurnbi jodati. 10 p]um- trum plun1bi, 7.5 terebinthina. 
1Ju111 jodatu111-ot, 5 axungia-val eldör- Empla.strum mentholi. '75 empL li
z~öliink s aztán n1egolvasztott 85 e1n- thargyri, 10 ce1a flava, 5 resina pini 
11lnstl'. diachylon simplex-el kevei jük egybeolvasztott tön1egéhez 10 mentholt 

Einplastrum diachylon compositum„ 
-- E1nplastTun1 lythargy1i con1posi-

l n ni f;_Jnipl. plu111bi con1positun1, Ilcák 
flastron1,. -

adunk. (Dieter.) 
Emplastrum contra perniones. Fa-· 

fJJJás elleni tapasz. 70 emplastr. dia
chy l. simplex-et, 20 baJ,sam. Peruvia-· 
num-ot, 5 opium-port, 5 camphorát sza
bályszerii.Ieg keverünk. 

1000 emplaslr 
Jtl<-'golvasztváu 

l 1 l · l t Emplastrum resolvens camphora-
c.iac 1/Jf sinip ex-e tu-m .. 50 emplastr. lit-hargyri, 45 em-

40 terebinth. conimunis-ban oldott 
125 f1umn1i arnnioniacum-ot, végül 

l'lőzt'tesen n1egolvasztott és megszűrt 
160 cera fla„a-t. 
80 rpsin .. pini-t adunk hozzá és ki

hitlésig: keverjük. (Ph Rung. III.) 
ú) 1500 eeTa flava, 60 colophoniurn, 

100 a11uuoniacu1u, 40 terebinthina com
Jl\Hllis, 1000 e1npl1astrun1 diachylon„ 
1 Ph "c\nsh. VIII) 

( J ~4 Pmplastrun1 diachJ-lon, 3 ce1a 
t'l;n u és 2 an11noniák g-ummi, 2 galba-
1111111. 2 terpPntinben Yaló inegszűrt ol
<1<1t1.1 ( Ph Cle1 HL \l HPlv-„ I\T„ és Ron1, 
]\ 1 

plastr. n1eliloti és 2.5 oleum olivarum-· 
bau oldott 2.5 camphora 

Emplastrum tartari stibiati. Ex 
te1upore készítendő 1 tartarus stibiatus 
és 3 emplastr. di;ach} Ion compos, -bóL 
(Dieter.) 

Emplastrum zin,ci,. 50 emplastr. dia
chylon si1npl, 30 axungia összeolvasz
tása útján készül, melyhez 10 vízzel el
dörz1'íölt 10 zincurn oxydatum-ot keve
rünk. 

Emplastl'nm fuscum„ 
En1plastrum fuscun1 molle. Ce1atum 
fnscnni,. Ph, Austr„ Barna viasz

tapasz„ -
f~1J1}Jla8fl unt diac/1ylo11 gurninatum., 

fi20 pln1nbun1 ·OX~ datu111, 620 axungia és 
í-i:IO olenn1 olivarun1hól főzött emplast-
111111 tliachylon siluplex, n1el:y bő] a gly- 50 en1plat>lrum diachylon .siniplex-et 
el-'rint ki neui 1nostuk, 120 terebinthina kt~, ergeíés közben megbarnulásig- he
\~t-ue1a-ban oldott 100 a111n1oniacun1 és vítünk és 
1011 g;albanun1 négyszeres n1ennyiségű 20 cera f-lavat, meg 
\ ízzt>l en1ulgeálva, átszűrve és rnézsü- 30 axungia porci-t 
l iíségüre bepárologtatva s ekkor a adva hozzá, elegendő kihűlés után, for
llH g·olYasztott ólomtapaszhoz hozzáke- n1áha öntjük. (Ph. Austr. VIII.) 
Y(J"Yt· és 1íira szitán átszűrve A ta- b) 500 'cera flava, 500 sebu1n, 500 
paszlu1%; \ ég·ül hozzáadunk 120 resina uxungia, 500 buty1 un1, lOSO oleum oli
pi11i Bn1gundica-t é:-i 60 oleun1 terebin- \ ae-t üstben összeolvasztva vízmentes
thj11nt'-I s a kellőleg kihűlt tapaszt rn- sú főziiuk, beleszitálunk, ~00 I?,ln~bum 
d11kkú sodo1 jnk. (Ph. G-all. \l„) ox;<. datun1ot„ 111cgbarnula~1g fozzuk, s 

.-\z {'111plastrun1 diach:.· Jon con1posi- ~kko~ „ h_ozzaa,du1~k . 109 p1x depurata-t 
111111 készítésénél a gvantákat vízfür- es k1hnles utall fo1mazzuk. (Ph. Gall.. 
cliln zú1·t Pdéuybeu, ~jól átn1elegítve 1

1\T) 
ttH'g·Jag·~·it.ink s hn péprssé váltak, hoz- E111plast1uni ad 1·uptu-ras nigium 
z(1 iuk adhik <t 1l'l'IH~n1int. nn1el.~ nlL'g'- 1 1:CÍ.Y nlntf az E1npl,, pici.s nigrum-ot 

··----------------------------------· 
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használják, mely 30 pix nigra, 40 ce1 a 
flava, 15 sebum és 15 terebinthina-ból 
készül., 

Emplast1·um antarthri-ticum. Em
plastrum Helgolandicum. Kösz-vény
flastrom:· 15 c-alcium stibiato-sulfura
tum-ot, 15 cera flava, 55 pix nigra 
n1egolvasztott keverékébe szitálunk és 
a félig kihűlt tömeget fadobozokba 
töltögetjük. (Hamb. V.) 

Helgolandi flastromnak gyak1an az 
En1pl fuscum-ot expediálják„ 

Empla.strum contra favum„ 
- Empl contra tineam„ E1nplast1 un1 

frjgidum„ OtvaT ellenes tapasz. -

3 anil}lum-ot és 
7 farina .secalis-t 

teg·ében 5··szörös nag·yítással ne legye
nek higanyszemcsék láthatók. Ha ezt 
elé1 tük, hozzáadjuk a megolvasztott 
ólon1tapaszt, s ha a tön1eg félig· kihűlt, 
nedves pergan1enpapíroson kigyúrva, 
rudakká sodorjuk., ... \ készítésnél réz-~ 
vagy ónesz.közöket ne használjunk, 

Ha vászonra akarjuk fölkenni, me
leg vízben meglágyítjuk s gyöngén föl· 
melegített késsel kenjük föl; fonó ké· 
sen a higanyszemcsék összefolynak„ 

b) 20 higany, 5 lanolin, 75 em11! ad
haesivum. (Ph. Austr. VIII.) 

e) 20 fémhigany, 10 adeps Janae, 10 
ce1a flava, 50 en1plastrum plu111bi, 5 
elemi, 5 terebinthina s a higany gyap
júzsírral való extinguálásához elegen
<lő tinctura benzoes aetherea„ Hg„ tart. 
18.7-20% .. (Ph, Heh .. és Rom. IV,) 

75 vízzel csirízzé főzünk s aztán 
4 terebinthina-val oldott 

11 colophonium-ot 
adva hozzá kihűlésig keverjük. 
szonra fölkenve szolgáltatjuk ki. 

d) 18 g. oleun1 oli,:a1umot, 2 sulfur 
sublimatu1nmal 111egbarnulásig heví

Vá- ti\nk, ez oldattal 328 fémhiganyt extin
guálunk s elkeverjük 652 en1plastrum 
plumbiva!. Hg,. tart. 33%. (Ph. Brit) 

Alk.: főleg szifilitikus daganatok 
befödésére, de egyéb daganatoknál, lu
pu snál is ajánlják 

Empl. frigidum .. 30 cera flavát, 10 
sebumot, 40 resina pinit összeolvasztva, 
beleszitáljuk 1 trifolium fibrinum, 1 
m;;.rrrha, 1 olibanun1, 1 althaeae radix, 
1 chamo1nillae flores, 1 foeniculi fruc
tus, 2 foenugraeci fructus és 2 curcu
n1ae rhizo1na porának keverékét s ki
hi\lésig keverjük. (Ph. Helv IV) 

E1nplastrum galbani crocatum. 
- Sáf1 ányos galbánflastro1n. -

Ernplastrum hydrar gyri al' s<>nico
surn. Emplastru1n L'errucis. Sörnör-flas
trom. 100 emplastI. hydrargyri-hez 2-5-
acidum arsenicosun1 pulv-ot keYPrünk. 
n:nna,) 

Emplastru1n hyd1argyri conipo.s-i
turn„ Enipl. de J7i_qo curn nu?1curio, 72 
en1plastrun1 hydrarg~ ri, 8 st;;.·rax, 8 

80 eniplar>trum plunibi-t Cl'l'Ll flava, 7.5 e1nplastru1n <liachylon 
25 cera flava-val összeolvasztva, conip„, 0.5 Inyrrha, 0„5 a1nn1oniacun1, 0.5 
10 resina pini, galbanum, 0.2 c1 ocus, 2 ele1ni, 1 adeps 
10 tcrebinthina és lanae auhvdricus, 0.5 0Jeu111 la...--andu-
72 galbanum összeol\: asztott és lae„ I-Ig. t~lrt. 12-14?-6. (Ph. RonL I\T.) 

inegszű1t keverékét s legvégül kevés 1 J-lasonló a Ph. Helv-. I\T. előirata. 
alkohollal eldörzsölt j b) 700 higanyt, 300 styrax, 130 teie-

3 crocus-t 'binthina Veneta és 10 0Ieun1 lavandu-
aduuk hozzá és kihú1ésjg keve1getj-Uk lae-nak keverékét apióbb részletekben 
(Ergzb. IV.) hozzáadva extinguálunk, 1násrészt 25· 

A Ph. Ausü. V 1 i empl plumbi bdellium, 35 olibanum, 35 mnTha és 
és 1 r en1pl melilot1-vel stb es 4 5% 20 crocus porát beleszitáljuk, 100 ce1·a, 
crocus-szal készíttette. 1100 colophoniun1, 35 arnmoniacum és 

~OOO ernplastrum diachylon összeolvasz~ 
Emplas,trum ]Iydrargyr'i tott keverékébe, s ha a tapasz kenőcsál-

1 · 1 H" , · fi· lományúvá hűlt, hozzáadjuk a higany-
Enip · 1ne1curia e. igan) os- dS- kenőcsöt és egyenletessé keverYe kibü-

"j 
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tu-1n-ma.I előzetesen 
(Dieterich.) 

összedörzsöltiink. kékes, rnosusz1a emlékeztető szagú gő

E1nplastru11t jodoformii„ 10 jodof'or
miun1-ot eldörzsölünk 5 oleum oliva· 
rum-n1al s hozzáke-Yerünk megolvasz
tott és félig kihi\lt 85 emplastr. diach>'· 
Ion sin1plex-et }!indig frissen készí
tendő, 

En1pla.strun1 melilotL 

zöket kezd árasztani. Mihelyt ez bekö
vetkezett, az üstöt azonnal leemeljük 
a tűzről s szalm-akoszorúra állítjuk s 
a vegyfolyamatot kevergetéssel lassít
juk A tapaszképződés ekkor további 
hevítés nélkül önként befejeződik. A 
teljes elszappanosodást úgy állapítjuk 
ineg, hogy a tapasz egy próbáját víz-· 
be, vagy hideg kőlemezre cseppentjük: 
lehűlve gyúrható legyen s nem szabad 
Hzétmázolódnia. Ha ez bekövetkezett, 

40 ce1 a flara és hozzáadjuk a viaszt, amely további me-
10 terpentin I legítés nélkül megolvad .. Végre, ha a 

.. JO oleunt ,"1esan1i ·rel a1;,achidist , tap~sz 50----!10°-ra lep.ült,, hozzákeyer,jük 
osszC'olT asztunk s a megszurt kevt'I ek- a foln1eleg1tett zsrradek egy reszevel 
be Leleszitáljl1k eldörzs0lt kámfort, s alkalmas formá-

JO n1eliloti lie1 ba. ba öntjük. Ha papírtokot használunk, 
fino111 ]JOrát. (Ergzb. I"\.7..) ehhez erős papíi-ost vegyünk s kenjük 

új 1;, oleum sesan1i, 15 colophonium, ki jól olajjal vagy spiritus saponatus-
10 tP1ebinthina, 30 cera flava, 5 an1n10- szal, hogy a tapaszról könnyen lehúz
niacn1n. 25 meliloti herba„ (Ph„ Austr. ható legyen 
Vlll ) A tapasz állás közben világosabb 

En1plastrurn 11ielilot-i compositurn-„ 25 színűvé válik, talán azért, mert a ben
cera flava, 6 axungia, 6 .sebum ovile-t ne föltevés szerint képződhető fekete 
összeolYasztva, 6 terebinthinaban ol- ólo1nsuboxid, újra ólomoxiddá ala-· 
.O.ott, 2.5 ammoniacum-ot adunk, s hoz- kul. A kereskedelmi áru több ízben 
zászitáljuk 16 meliloti herba, 1 chamo- szurokkal festettnek bizonyult 
1nil1ae flo1·es és 1 fructus laul'i finom Alk.: igen gyönge izgató hatású, 
porát (Ph. Rung. L) kedvelt házi szer, kelevények érlelésére 

E·mpla.struni diabotanum. Nörén.Y- s a gennykiválás elősegítésére. 
flastron1;· 40 empl. plun1bi comp„, 10 Emplast-runi domesticum„ Házi flas
c111p1. n1eliloti, 10 empl. conii, 10 ernpl. tro1n„ Hároni rózsaflastrom .. 90 emplas
aro1natie., 10 empL fuscum camphorat., ti un1 plun1bi simplex adustum (vel 
10 pix na.valis és 10 fruct„ Iauri pulv. Emplastru1n fuscum), 4 camphora, 4 

oleum oliva1 u1nban oldva és 2 balsa

Emplast.run1 minii adusturn. 
- J<:n1plastrum f'u.scum camphoratun1„ 
En1plastrum nigrum. Emplastrum mat-· 
ris fu-scum„ Emplastrum Noricum„ Cso-

da-flastrom., Házi flastrom. -

240 oleum olivarum.-ot 
120 niinium-ot folytonos keverés 

mellett tágas üstben addig főzünk, míg 
feketés-barna színt nem kapott, ekkor 
hozzáadunk 

20 cera flava-t 
hült, 

s ha 50--60°-ra le-

mum Peruvianum. (Ph. Austr. VIIL) 
Forty-flastrom helyett 

Emplastrurn„ minii rubrum. Vörös 
minium-flastrom Emplastrum defen
sivum rubrum„ Emplastr. stypticum„ 
100 cera fia va, 100 sebum benzoinatum9 

40 oleum arachidist összeolvasztunk, 
másrészt 100 mínium alc. -ot eldörzsö
lünk 3 camphora, 60 oleum olivarum·· 
ban való oldatával, a két tömeget ke
verjük s a flastromot táblákba öntjük.. 
(Erg'zb IV) , 

10 camphora pulverata-t és papi- Emplastrum opiatum .. 

•··.• •. · ... -.• •. · ... · •. -_._ •.• _1!·-· ~~sd~~~~ ~~n;~i\~tób~h~l~:!tr~,~~~f: - EmpL cephalicum 
dis-szel.) 20 elemi, 

100 hydrar_qyrum-ot megömlesztett :.+.:.~_··-·····•·.! 10 b)b30 ole3u0m s_es_ami, 115 adephs suilluls, 30 terebinthina, 
.50 lanolin-na! eldörzsölünk, a hi- E1nplastruni iodatunL · · ·1 se um, m1n1um, camp ora, D 15 ce1·a flava-t összeolvasztván, 

gany eloszlása után részletekben hoz- -,\~j ceia flava. (Ph. Rom.. IV.) 18 olibanum-ot, 

trom - !és után malaxáljuk (Ph Gall Y.) 

záadunk vízfürdőn megolvasztott JIO 1 r'IH1u1 JJuu A lemért :zisí1 t vagy olajat megfe- 10 benzoe- és 

0

350 emplastr. diach.11lon simplex-et: 30 cera flaca, ::!~ttií lelő nagy rézüstbe öntve beleszitáljuk , 5 opium-por keverékét adjuk hoz-
20. '.) hígan) t tartaln1az,. (Ph„ H, III. es 5 ~elnnn, -~;;z{l- a nliniumot, s az elegyet csöndes sza- zá es 
Germ. V.) 10 f('rcbintlliua ös~zeu1vasztott és :i:ö,~~ !E;tltűzön kevergetés közben hevítjük,. 2 balsaJnum Peruvianum-mral ki-

A higanyt a lanolinhoz apróbb rész- llll'gszitá1t anyag·úhoz . ·-.;,.~~~!! .... ····· k"abvíztartadlma sütstör~gve elszállt, mi- hűlésig keverjük. (Ergzb. IV„) 
lctekben adogatjuk hozzá s az eldör- 3 glJ}ce1 in-ben oldott -· ·- --- oz en ren szerin nemi széndioxid- b) 70 en1pL plumbi simpl., 20 empl. 
zsölést vas- vagy porcellánmo~sárban 2 /-;alium }odutunl és ------- '.-">'.;::ft:fa_~---"-- f~~l~dés is mutatkozik, a tömeg Pi1szkos picis és 5 terebinthina alapanyagba 5 
lehetőleg n1egszakítás nélkül addig 1 jodot hcl~('I iinh, 111e1;;. et --' . .:.:.;_:~~-- V<_?ros, barnavörös, rnajd barna színű- extr. opii-t kevés vízben old1.ra hozzákt:-
folytatjuk, hogy a keve1„ék vékony ré„ li'O (alciurn ca1úo11ic11rn vrocelpita- _:~lEt1 ve válik s végül élénk habzás közben ·verünk„ (Ph. Helv„ IV„) 

...... „„„„„„„„„„„ .... ~„„„„„„„„„„„„„„ 
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Emplastrum oxycroceum„ 130 cera a.lba-t adunk hozzá s a meg--· 
- Sáfrányos-flaistro111. oJvadt elegyhez li.ozzászitálunk 

100 sapo medicin, pulv. -ot, késede 
6 cera flava-t, leni nélkül elkeverjük s ha a tömeg fé-
6 colophonium-ot, lig kihűlt, 
6 re.sina pini-t vízfürdőn összeol- 50 oleum campho"Y atum-ot adunk 

Yasztunk, meg-szűrünk s hozzáadunk hozzá. Sárgás-feher, kámforszagú„ (Ph, 
2 terebinthina.ban oldott H III.) 
2 gummi ammoniacum-ot és A Helv, IV .. 10% szappanpo11-al, 2% 
2 _qummi galbani-t, ezután folyto- kámforral készítteti. 

nos kevergetés közben 1 b) 75 e1nplastrum plun1bi, 13 C(>l a 
2 olibanum-ot, aiba, 7 sapo ined„, 5 o1eum can1pho1 a.:.. 
2 mastix-ot és spiritus-szal eldör- j tum (Ph. Austr. VIII.) 

zsölt e) 70 ólomtapasz, 10 sárga"\iasz. 5 
1 crocud. ll sapo, 1 kámfor, 1 oleum arachidis. ( Ph 

Vörösbarna színű flast1om, (Ergzb„ Gern1 V„) 
IV.) d) 70 ernplastrnm plumbi, 10 ccrn, 1 

Hasonló összetételű volt ciocus nél- tf'rebinthina, 2 camphora, 2 oleun1 sr
kül a Ph. Rung. I Emplastrum ad rup- sami, 10 sapo, 5 adeps lanae (Ph Rom 
tura.r;;, Emplastrum ad hernias, sérvel- I\T.) 
lenes tapas~ készíti:iénye s a. régi Em- 'l'áblákká is önthető, n1int a ceJ'atu-
plastru1n dia.sulfuris Rulandi . niok„ Ha rudakká akarjuk sodo1ni, a.ny-

bJ. 35 cera flava, 25 coloph9n1u1n, rg nyira hagyjuk kihűlni, hogy kézben 
elen11, 5 galbanu!11, ~ ammon1acun1, J g'J' úr ható leg:s-„en 8 talcummal hintve 
n1yr:z:ha, 12 tereb1nth~na Veneta, 1 c10- kisodorjuk. Ennek föltétele, hogy a ta
eus es 1 extr„ ratanh1ae„ µasz víznientes Jegyen. Ezért tel.irsrn 

Emplast1 nm r·esinae„ 

100 resina pini-t összeolvasziunk 
850 emplastruni plumbi-val és 

50 sapo durust 
keverünk bele. (Adhae.siv plastcr,. Re.r-;in 
plaster .. Ph. Brit.) 

b) 140 resina pini, 800 emplastrum 
plumbi, 60 cera flava. (Ph. U. St.) 

Einplastrum picis. 55 1esina pini-t, 
2:1 cera flava-t vízfü1dőn megolvaszt
va 19 terebinthina-t, 1 sebun1-ot adunk 
hozzá és megszűrjük (Ergzb. IV.) 

Emplastrum picis irritan8. Izgató 
szurok-flastrom; 5% euphor bium-ot 
tartalmazó empl&str. picis. (Ergzb. IV) 

Lásd a Ceratum re~inae cÍJnet ls. 

E1nplastrum ad r·upturas„ 

40 colophoniuni, 
12 emplastr. plumbi, 
12 cera flava összeolvasztva, 
18 tcrebinthina-ban oldott 
18 sanouis draconis-t és 
15 ferrum oxydatum rubr .-ot 

keverünk hozzá (Ph. Austr .. VIII. EL) 
A Ph. Rung. I. túlkemény Empl. ad 

1upturas készítménye a fenti anyagok 
n1ellett m,astixot, olibanum-ot, holus 
armena-t és haematitet is ta1 taln1a
zott 

En1plastru1n saponatum. 
En1plastrum saponato-camphora

tum. Szappanos-flastrom. -

i'50_ emplastr. diachylon simplex-et 
zo1náncos fémü.stben, vízfü1dőn megol
vasztva 

lciszá1 ított szappan port hasznáin11k k<--
sz-ítéséhez. 

"~lk.: a szappantapasz gJ engéu iz
gató födőtapa.sz„ 

Eniplastrum saporwtu1n .~alic.11la
tuni. 85 emplastrun1 saponatun1ot Ói; 5 
ce1a alba-t összeolvasztunk s a félig 
kihült tapaszkeverékhez 10 aciclun1 su-
licylicumot keverünk (Ph .. Austr \ JIL 
és Germ.) 

b) 73 e111plastrum saponatun1, iJ 
adeps lanae, 12 cera alba, 10 acidun1 
salicylicum.. (Ph. Rom.. IV.) 

Alk: gyakran bőrgyulladások. ek
cen1ák s h1asonlók kezelésére alkahnaz
zák, továbbá tyúkszem,fapasz gyanánt. 
"B~z utóbbi célra 10-20-25%-os t'HIPL 
adhaesivu1n i:-; használatos. 

Emplastr uni ad clavos. T.,1Jú/, '>zcn1-
tapasz. 10 acidun1 salicylicun1, !O e1npl. 
plurnbi compo.situn1, 50 empl, sapona
tum. (Ph. Austr. VIII. El) 

Emplastrurn saponls. 140 sapo du
tus, 835 cn1plastru111 pJu111bi, 25 resina 
pini. (Ph Brit ) 

Em.plastrum jodaturn„ 5 e1n}J]ast1 un1 
saponatu1n, 0.20 hy·dra1gyrun1 joda
tun1. (Norn1. paup.) 

J>asta aeidi aeetici. 

6 adcps lanae, 
7 aciduin aceticuin 309~, 
2 a.xungia benzoata, 
6 kaolin. 

E paszta 10% ecetsavat. t.a1taln1az„ H& 
acidum aceticum bisdilutun1-ot ve-_ 
szünki a ,savtartalom 2%„ (Unna.) 

Pa.sta acnetica :· 6 adeps Ianac~ 1 
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acidum aceticun1 (30%), 6 axungia 
benzoata, 2 snifur depu1atum. 

b) 3 acidum aceticum (30%), 4 gly
ce1in, 2 sulfur praecipitatu1n, 4 bolus 
alha.. 

Pasta contra co1nedones; 40 bolus 
alba, 30 gl~yce1in, 20 acidun1 aceticum 
130%) (Unna) 

Pastae causticae. :n&arató paszták. 
(;sakis á1lon1ányuknál fogva nyert el
ne.vezé,sük alapján itt soroljuk fel a 
z~11 adekokhoz neni tartozó marató 
fogidegölő, stb. pépek elői1atait is. ' 

Pasta ars('nicosa. Pasta odontalgi
ca. Fogide.gölő paszta. 2 acidun1 arse
nicosu1n, 0 5 morphinum hydrochlori
('Uill és 0.5 cocainu1n h:yd1ochloricumot 
h.~:cos~t .. elegendő 1nennyiségével péppé 
do1zsoJ~1nk. Gyapoton kell a fogüregbe 
helyezni. 10% n1enthol is adható a ke
\'e1·ékhez 

A Nr. II„ III és IV.-et ugyanily mó
don 3, 4, illetve 5 li.szttel állítjuk elő. 

Pasta escharotica Cani[uoini correc
ta.: 40 zincum ch]oratum, 10 zincum 
oxydatum, 30 farina tritici exsiccata~ 
5 víz. 

Pasta e.scharotica Canquoini glyce
rinata.: 10 zincum chloratum, 4 glyce
Iin, 20 farina tritici. 

Hasonló a Pasta Landolfi.: bromum 
chloratum, zincum chloratum és sti
bium chlor atum egyenlő súlyrészének 
keve1éke pulvis liquiritiae-val péppé 
dö1zsölve. Az eredeti No„ II. előíratban 
eg"S· rész aurum chloratum is szerepelt„ 

Pasta zinci chlorati. 8 zincum chlo
ratum-ot oldunk 1 víz-ben, másrészt ke
verünk 2 zincun1 oxydatum-ot 6 búza
liszt-te], mely utóbbit 100°-on szárítot
tunk A pépből kivánt alakú darabokat 
forn1álunk s ezeket fokozatosan 50 
majd 60°-on szárítjuk„ Jól záró üveg
ben vigyázva tartsuk eL (Ergzb IV.) T'arsta caustica Bryk." 4 bro1nchlo-

1 iir, 3 stibin111 trichloratu1n 3 stannun1 
chlorntuni, 8 althaeae pulvÍs, 1 gummi 1 
~-1rab~c~1.n1 s elegendő niucilago gummi Pasta aseptica„ 
n1alnc1 () .. e) ·a z· z· aci .urn sa .1cy .icu111, 

fla\to cau~·tha Dupu_ytrcn:· 0.5 aci-1 5 O acidum bo1 icun1, 
du:11 :oi1 se11icoi'.i1~n1'. 2 c~:o1neJ, 1~ gun1mi. - 10 Q zincu:ii oxydatu1n. 
-~1alncnn1 )Hll\: s_„elfgendo \IZ, hogy 34.<J oa,r;Phnum fla-vurn. 
];1g-~ pa:-;ztat n:- Pr.iunk„ Sárgás-fehér IJOI. <Ergzh IV.) 
. fJo~ta cau.~·tico Loudoncnsis:· 1 nat- Lásd a Pa~ta zinci \alic.ylata 

11uu1 hyclroox~ datuni, 1 calciun1 oxyda-- n1et h; 
cí-

r.uu1-01 1nrlegített Yasn1ozsárban fino1n 
péppe dörzsölünk 

~}a.~ta f(JU8fica J>a:i;an.: cup1un1 sul
\'t!l"ll'.~1111 .. P.~llY.-oi tojássá1 gájával pép
Jlf-' do1·zsolnuk. 

Past~! hydrarg~r-i oleinici Brooke. 

J>a:~ta caustica Pouchef; 0„2 acidu1r1 
n1sp111eosu11I. 0.2 01thofor1n, 10--]5 al
kohol (90% ), 10-15 yfz„ 

l)a~ta <·ru1stica Rass: 3 kaliun1 hvd-
1 oox:.- dat 11111-ot é:-; 1 calciu111 ox:v-datllm
o1 :dkohol-!al péppé dörzsölünk„ 

28 h.11dra1'U.IJI urn oleinieuin 
14 VOR('[inurn flavurn, 
7 zincu1n oxl}datun1, 
í amulun1, 
1 ic/it/1yol, 
3 acidum salic,l}licun-1. 

f-l~ cos is vu]ga1 is-nál. 

Pasta naphtoli Lassar·L 

(3%) 

flo~ta Cf11t~·tic.a (!nna; .l kaJium hyd-
1 oox_:.- ~laJ11n1, ~ calci111u oxydatun1, 1 sa- 1 
P?. '".11 Hhs: ~ \ iz., qi:. cerinnel hígítható s 1 4 

/) na.phtol-t 
~·ulfur prar<·i pifflfll 111-ot, 
vasC'linuni flaturn-ot és 
~·apo kaUnu~-t 

t~1~do1loIJ1ls1llap11onl 10% n1orphium ba- 2.5 
"lC 11111. '"~~g:.-· l % at1 opinu111 basicun1ot 2.5 
kPYet lict unk hozzú. péppe keve1·iink. (E1 gzh ry-) 

[Ja.sfa caus.tica T~ie1111en&is, 1 kaliun1 
list!.100~:-.~lat11111-ot „l<>h~tő.leg finon1an 1 
t>l<lo1 zsolunk s ap1 a nkent hozzákever
:.retünk J égpfett 111l~sZ-J)Olt. A kész ke-, 
\'Préke1 jól za1t ÜYegdugós üvegben 
ta1 tjuk s használatkor Plegpudö (2 rész) 
alkol1ollal péppé kt>verjük. 

/la~·ta ( sc.f1a1 otica Canquoini, 1 zin
l:u111 chlo1 atnn1-ot 2 büzaliszt felével 
hno1nan <>ldö1 zsölünk s aztán pár 
('S('PP vÍZZl'I híg· péppé keve1jük„ Ekko1 
htJzzfig·,\ úrjuk a liszt lnásik felét s a 
PelH~t 1i1101n h UH- zkékké nyo111kod\:'a hL'
borítjnk va1affinpapÍrl'al s hengerekkC 
sodor,·a jól záró iiYegdobozhn 1-Pssziik 

Pasta peptouata Schleich .. 
20 prptonurn s.i<('utu, 
20 am.11luni tr itir-i., 
20 zlncur11 oxvdatun1, 
4 f}umnii acacia<'. 

15 esepp ll}s·ol-t .és 
5 csepp olC'un1 rnclissa('-t 

e]egPn<lő \'Ízzel lág:.- JJéppé keverünk. 
Pasta pC'pfonata cuni h_ydrargyro 

et iclitliuolo Schlei«li: 100 hydrargy
run1-ot. 100 pasta pPptonata-val eldör
zsöJünk, s hozzáa<ln11k n1ég __ 200 pasta 
])(~ptouuta-t, 30 olenn1 cacao-t 30 steril 
yjz( t é"' 15 ichthyol-t. • 
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Pasta resoreini Lassart 
1 11 
2 1 r<?sorcin, 
2 2„5 zincum. oxydatum és 
2 2 .. 5 amylum·ot 1 

4 4 paraffin liquidum-ma! 
igen finoman eldörzsölünk. (Ergzb„ l''-„) 

Pasta zinci. 
Pasta zinci cu1n amylo. ~ 

1 zincum o.x_ydatum cruduni, 
1 amyluni, 
2 vaselinu1n fla-vum. 

Sárgás·fehér paszta. (Ph. Aush„ VIII., 
Relv. IV„ Germ. V. és Rom.. IV.) 

b) 70 axungia benzoata, 25 zincum 
oxydatum, 6 kaolin .. (Ramb„ A. V..) 

E paszta 3 gJyceTinnel eldörzsölt 0.6 
bolus rubra-val és húsz csepp 1:500 eo
sin-oldattal festve a Pasta zinci cuti
color Unnae. (Ramb. A. V.) 

Pa.sta kaolini: 6 kaolint vagy bolus 
alba-t 4 oleum lini-vel összedörZisölünk„ 

Pasta manuali.s s„ Schleich„ 27 cera 
flava, 8 oleum cocois, 4 lanolin, 1 bo1ax, 
60 aqua destillata. 20 zincum oxyda
tu1n, tíz csepp oleun1 rosae és négy 
csepp (1 :1150) solutio eosinL (B Gy. T.) 

Pasta zinci cum ichthyolo cutico
lor„ 1 ichthyol, 49 pasta zinci, 2 eosin
oldat (1:100) .. 

f'a sta zinci 11ioll is.: 20 oleun1 lini 25 
aqua calcis, 30 zincu1n oxydatum ' 25 
creta laevigata„ ' 

Pasta zinci. olco.sa Lassari: 60 zin
cun1 oxydatun1 ,·enale, 60 oleum oliva
rurn. (E1 gzb IV ) 

Pasta zinci salicylat.a„ 
- Pasta Lassari.. -

1 acidum saUc,l}li-cum, 
12 zincum, o.x.11datunt crudun1, 
12 amylum-ot 
25 vaselinum albuni..-mal 

elkeverünk (Ph. Austr.. VIII.. R G, 
T„ és Ph„ Ge1111. V ; ez utóbbi sárga va
zelinnal.) 

b) 1 acidum salic:;licum (VII.), 24 
zincum oxydatu1n (\TII.), 25 amylum 
tTitici, 25 vaselinun1 album„ (PlL Rom. 
IY) 

Pasta zinei sulfurata Unnae. 
- P.asta autipsoriatica,. -

15 zincum o.xydatum crudun1, 
10 sulfur praccipitatum, 

5 kaolin, 
70 a.xungia benzoata. 

Fehéres-sárga kenőcs. (Ergzb. IV.) 
E paszta 0.6 bolus rubra, 3 glycerin 

,és 30 csepp eosin·oldattal (1 :500) vö
Tösre festve a- Pasta zinci sulfurato. 
cuticolor Unna készítmény. 

Pasta zinci sulfurata cum saccharo„ 

20 adeps la.uae, 20 vaselin, 20 glycerin, 
20 sa.ccharun1 pulv., 20 sulfuT, 20 zin
cum oxydatum.. (Rebra.) 

.Sebum benzoatum„ 
- Benzoesavas faggyú„ 

1 acidurn benzoicum-ot 
99 sebum ovile-ben, 

melyet gőzfü1dö11 megolYasztottunk, 
fölolrlunk. (Ergzb .. IV.) 

b) rnint az axungia benzoata. (Ph, 
Rom IV) 

Sebum salicylatnm. 

2 acidum ~alicylicu1n-ot, 
5 resina benzoes-t, 

10 natriu111 sulfurfc. dilapRun1-ot 
össze<lörzsöliink s a po1keveréket zo
máncos fémcsészébcn foglalt és n1eg-ol
vasztott 

100 scbum-ba 
hintve, a keveréket Yízfü1dőu gyakl'ah
ba11 felkeverve fél óráig inelegítjük„ ~t\z 
üledékröl leszűrt elegyet rudakba önt·· 
jük (Ph. Rung III.) 

A Ph. Austr. VIII. 10% benzoe-gyan
tát, a Ph. Ger111„ I\T. 2% salicylsavat,_ 
1% benzoesavat rendel - Yíztelenítés 
111ellőzésével. 

Unguentum acidi boricL 
\Taselinun1 cu1n acido borico. Vase„ 

linnn1 bo1 icun1. Bórvaselin 

90 ·va.selin-urri fla l'lll'n, 
10 acidurn bol'icuni pu{c. 

i'\.. yazelint vízfü1dőn n1egolvasztva be
leszitáljuk a bórsavpol't s kihülésig ke
vergetjük. (Ph. Rung IIL és Aush, 
\TIII. és Gall ez utóbbi ,„ase]inurn a l
bummal.) 

b) 1 acidum bo1icu1n pulv„ 9 vaseli
num album. (Ph. Germ. V., Rom. IY.. és 
U. St. az utóbbi 5% paraffinnal) 

Unguentum acidi borici Ph. Hung, 
Lanolimentum boroglyceri·ni Neu
mann. 50 ceresint, 50 cera alhat zomán
cos fém üstben, vízfür dön inegolvasz
tunk s az elegyhez megmelegített 300 
oleum sesami-t és 75 glycerinben n1ele
gítéssel oldott 25 acidun1 boricun1 
pulv.-ot öntve, a kenőcsöt kihűlésig ke
verjük. (Ph. Rung. IIL) 

1 

Szebb állományú kenőcsöt szolgáltat 
az Ergzb IV. és B. Gy. T. következő 
előírata: l bó1sav-at hevítéssel oldunk , 
4 glyce1·i11-ben s az oldatot 20 víz-zel hí- --1' 

gítjnk. Ez oldatot hozzáelegyítjük a ·····• 
következőleg készült s félig kihűlt ke- ••:] 
i~cshöz: 20 ceresin-t összeolvasztunk !;{::J 
fJ paraffinum liquidu111-n1al s hozzá- ________ -;::~-! 
adunk 5 lanolin-t. /t kész kenőcsöt 0.5 ~---·'--"~ 
bergamott- é~ 0.5 cit1on1-olai.ial illato- '<1 
sít,i:J~{Ji~~1~t~~-1: 1~01 ogl vccrlnat u nl ~ 10 --- ----~j}ji~-~----

.:J~L. 
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acidun1 ho1icu111, 25 glycerin, 25 ungu. 
paraffini. 40 adeps lanae. (Ramb. A. V.) 

b) 20 acidun1 boricun1. 100 glyce1in, 
5() -'"íz, 350 adeps lanae, 130 oleun1 oli
\-11111111„ (D„ A .. \T.J 

(}/jer nlekkenőcs, 2 65 zincun1 ox,··da
tun1, 8.50 acidun1 boricu111, 15 vaseliÚu111 
flavun1, 5 ceresin, 1..25 tinctura benzoes„ 
(l~nby ::\lira cré111e, Brod,iovin„) 

u·nguentun1 acidi car bolici.. 
- lTnguentun1 ea1·bolisatu11J. -

.'.) ocidu-m ca1 bolicu-m, 
~J:i llF/fjU('nfu.1n si1nplex., (B. Gy. rr.) 

.'\ J). _-\. \:'. és Plt Belg„ axungiávlll ké
~zíttr-tik„ 

bj j.2;i acidurn ca1 holic. liquitlu111, 
~i.í:J 11ng:uentun1 phenoli. (Ph. lT St. 
f:'~ c.1 11rit. 3%-os. a C'talJ. 1 ?~-os az utób-
bi 'a-.:plinnC'l) ' 

l nguentu1n acidi gallici. 

O('idun1 qrdlh u111-ot, 
$J <11:1n-1qú1 benzoata-,·ai 

kr•Y(l iink. (?\'at. 1''or111. 1 

[ nguentun1 acidi salicylicL 

2 r1< idurn wtlic.11licun1.-ot 
!J8 11nquf'nf1u-n paraffini-\el 

k(,·~'1iink. (Ph„ B1it.) 
bl -10 cera flava, 88 ,--al-'elinun1 fia

' u111-ot ö~-;szcolYa.-;ztunk s 2 ncidun1 sa
tic~·Iicun1-n1.al és 0.25 ol. gaulthe1 iac-Yrl 
kr·YPI iink. m. A. YJ 

Lnguentun1 acidi tannici 

:Zll acidun1 ta1111icun1-ot oldunk 
20 qf11cerin-he11 s l'lkeve1 jük 
()0 ungurntuni rrrrU/in- · 

""il IPh F 8t) 

Unguentum aconitini.. 

:2 a<onitin-t n1elC'gítéssel oldunk 
16 a<idum o/cinicum-han " 
82 a:runoia-\al 

ü~sztke\'e1 jük. (J:>h. Ili it.) 

Unguentu1n adipis lanae. 
[nguenturn ]anolini O-;\'apjúzsí1 

kenőcs -

100 adeps lanaf'-t vízfürdőn, 
:~5- vízzel eleg·~ ítünk s aztán 
:25 ole111n sesatni-t 

ke\t•rünk hozzá. (Ph. Hung. III) 
Lr111olin1enturn lenien~·. 400 lanolin, 

200 olr·tun olivaTun1, JCO vaselinum al
bun1. -10 glvcerin, :;:;lD víz, 0.5 vanillin 
5 oltun1 Lei·gan1ottae. 5 ol._ cit1i (Ergzb.

0 

!\'.) 
Lanoti1nc>nturn bi<Jmutlli. 10 bisnin-

thurn subnitricun1, 90 lanoli111entun1 le
nien-S. 

Lanoli1nentu-n1. bo-1 oglycerini. 20 ce-
1-esint, 50 paraffinum liquidumot és 5 
adeps lanae-t 1nelegítéssel keverünk, s 
hozzáadjuk 1 bórsav 4 glycerinben való 
oldatát, 20 vizet, 0.5 oleum bergamot
taet és 0.5 oleum citrit (Ergzb IV) 

Lanolin krérn; .50 adeps lanae, 50 
vase1inun1 .album, 25 aqua naphae, 25 
aqua ro.saru1n kevel'ékét 10 cse.pp ole
un1 geranii-val illatosítjuk., (Ph, Austl' „ 
VIII El. és B Gy T.) 

hlollin. 25 adeps lanae, 2.5 axungia, 
100 sapo kalinus albus. 

Pa1 cnol. 15 adeps lanae, 65 pa1affi
unn1 liquidun1ot összeolvasztva, részle
tenként hozzákevergetünk 20 vizet. 
{Hu1nphrey„) 

R('sorbinun1; 10 ce1a alba, 10 adep8 
lanae, 40 oleu1n a1n~ygdalaru1n, 60 víz„ 
(Hell.) 

b) 2.5 sapo Venetus-t föloldunk 5 
\ ízbPn, hozzáöntjük 20 oleum a111ygda
lnru1u, 5 atleps lanae, 5 cera flava n1eg-
0l\' aszt ott keverékéhez és 100 n1eleg víz
zPl eniulgeáljuk .. (Fassati.) 

{:n_quentuni lanae con1positurn. 40 
axnngia, 40 adeps lanae, 20 unguentun1 
paiaffinL (Ph .. Brit) 

L'ngumtum mol/e. 1 lanolint (Ph 
G-er111, V„_) éR 1 vas-elint keverünk, (Ph„ 
Ct1:'1n1. \r.) E keverékből hosszabb állás
nál felül ,-aselin válik ki. 

b) 10 aueps lanae, 22 par affinum 
durum, 68 paTaffin„ Jiquidu1n, 100 gly-· 
L'eriI1. 100% vizet is könnyen fölvesz. 
IMiehle) 

Unguentum aeruginis. 
- Balsan1un1 ae1uginis. Balsan1un1 vi

ride. -

100 olc>uni S<?:i,'atni, 
20, re8ina pinl, 
15 ac>rugo, 
5 oleum caryophyllo1u11i.. 

b) 10 aerugo, 40 o)ibanum pulv .. , 80 
en1plast1um plu111Li, 160 oleum oliva-
1 u1n, 10 pix nava.lis, .!O eera (Ergzb„ 
IV) 

Unguentum ar·genti colloidalis. 
- lTnguentun1 C1edé„ 

15 ar gentuni coll'>idale-t. 
5 vízz(>/ eldörzsölünk és 

'i'3 axungi-a bcnzoata és 
7 cera flaiia-ból 

készült kenőccsel ke\ erjük„ (Ph. Ge1m. 
V) 

.Az e1edeti [Jnguentiim collargoli 
Credé 0 005 vanillint is tartalmaz. 

~·----------------------------------·····ii.„„„„„„„„„„„„„ ........ 
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Unguentum ar·genti nitI"ici.. 

0.30 ar gentuni nitricum, ~ 
20 vasellnuni flavuni,. (Norrn. 

paup.) 
Un.quentuni argenti nitrici compos-i

tu1n. 10 zincum oxydatum, 10 balsamun1 
Peruvianum, 80 axungia, 3 3 argentum 
nihicum (Hamh A V.) 

Unguentun1 aromaticun1„ 
lTnguentu111 ne1vinu!.11„ lJnguentu1n 

car1ninativu.m. Ine1·eszto zs1r Illatos 
ír„ Gyon1orbalzsa1n. 

Unguentnm atJ'opini 

2 atrop'Ín-t n1elegen oldunk 
8 aciduni olein.icunz .. ban és 

90 axunqi.a-t 
keverünk hozzá. (Ph„ Brít.) 

Ugyanígy készül az: Un.quentuni 
aconitini és Unguentuni cocaini, 

Ungnentun1 balsa-n1i Peruviani. 

69 ccra flava-t, 
23 colophoniunt-ot s 

138 oleuni oli l-'al ion-ot ös8zeoh ash 
tunk 

23 sapo pulr. és 
12 terra . .;;igillata--,: al 

100 herba absinthii pulv„-ot szi1upsii1üségig keYerünk, s 11n félig 
200 spiri.tus dilutu~-sza_l kihüit, 

hosszabb ideig dig·eralunk, 12 balí>a1nun1 ]:>('rui·ianu-n1.-Jllal 
700 for1'Ó axu,ngia-ya,l. „ _ _., . keyerjük. (Ph. Hisp l 

a iiedvesség elparolgasa~g foz\·.~. ~1sa,J- Unquf'ntuni Prrurianunz.. 2 h::1lsc1·-
toljuk, átszűrjük s hozzakeve1Juk n1u111 Peruvianu111. 8 but)- 1·11111 eacao 

l - !Ergzb. IV.) 
180 ccra f a.va es 

1 

[Tn_quentu1n rrd pcl'nionc.<.;. 10 h<dsa-
88 oleurn. la:ul'i ki i n111111 Pe1uvianu111, 10 ichthyol, 20 arl.t>JW 

összeolYasztott elegJ',éhez, 8 a félig - 1 lauae. (Eichoff.) . 
hült kenőcshöz hozza adunk ú) 10 balsan1un1 Pe1 UY1anu1n. ~o 1111-

8 ol('urn junipf'ri-t. gnentu1n ce1 ussae ca111phorat.u111„ 
8 olcuni lavandular-t~ <) 10 balsan1n1n PeIUYianu111. j 
s oleurn. rncntliar <r1spac-t és cn111pho1a, J opii pul'\·is, 5 tannin. :·, YÍZ, 
s o{cu1n rostnariui-t. 70 axungia .. (Hamb. _:\„ \T„) 

(Ph .. '.\usti„ -VIII„ 1{0111. I\T. és Hung. d) 2 halsan1111n Pe1uYianun1. ~ aci--
thnn h' droch1oricuni. JO u11g11Pu1 n1n Il) . 1 .. 

Kézi p}adási C'élok1 a jó kt>nőcs _ké- 1 sunn PX 

szíthető 800 vaseHn. 2{)0 ce1a Japon1cn. 1 
2 chlorophill, 6 oleu111 .1 os!na1_in_i, 6 ol. 1

1 
Ungue.ntun1 basilicunt 

n1enthae crispaP, 6 oL .1un1per1 es 6 ol . 
laYandulae-ből 

[Tngue11f1un laurinu111.:· 500 axungia 
yao·y vaseli11, 130 sehun1, 130 oh'un1 la
urf.' 2 chlorophyll n1egol\·asztott és 
n1egszürt ke\·erékéhez hozzúadnn~: .~ 
oleu111 cajeputi-t, 2 oleun1 tp1 eb1ntl11-
nae-t, 2 ol(•un1 junipcri-t és 2 o]enn1 sn 
binae-t 

[/11grntu.1n 11u<isfar conipo."'.ifu;u„ a:íO 
ine<lulla hovis depurat.a, 100 ol(:un1 pc1-
pave1is, 450 oleurn nucistae. 15 ole~11~1 
cal'yoph:vllor 11111, 30 o leun1 rosn1a11111, 
15 can1phorae pulvis, 30 balsannun tp
lutanum, 60 alkohol 80% .. (Ph. Gall \ .. ) 

Hasonló készítn1én:-. ek 'oltak a JJal
saniuni apoplecticutn, guta1ités < ll<'ni 
balzsam (Taxa Pos.) 

Balsarnuni Saxonlcun1 v<'l (\-:llcnsc. 
(Bal&·a:niuni stornac!iicuni). (1'axa l-los.) 

[lngucntunt rosnia1 i,ni composltun1. 
16 ax1~ngia, 8 sebun1, 2 ce1 a _fl!iva, 2 
oleu1n nucistae 1 ol. ros1nar1111, 1 ol. 
juniperi bacca1:u1n„ (Ph. Germ. \T.) 

b) 56 axungia, 2·! cc1a flava, 10 olc
un1 lauri, 1 ol. rosn1arini, 6 ol. innipe
ri baccarun1, 1 ol tc1·ebinthinae„ (Ph. 
Heh-. IV) 

il6 oleurn o!irnru111., 
1íl C('Ja /!ara, 
12 <olop/1oniu1r1, 
12 s('burn, 
12 pi.\· lir111i.da, 
12 tercúintllinu T r 11<fa-t 

iisszf-'OlYa:-.ztunk (llh .. \u~t1. \'IJI. J:I J 
b) il oll:un1 arachi<lis. 3 ce1 ;1 fla\ <!, 

i{ ,;( hUlll, :1 CO}ophoniUl1l .. 2 1t:'l'Phin1hi1_~H 
co111u1uni~. (Ph„ G-t>rlll. \·- és l{ou1. 1\ .) 

e) 7'0 pix nigl'a, íO colophouiuH1. íO 
et'l a fl11\'a :ZBO olt 11111 oli' a1·11nJ. ( PlJ 
(iall ) 

Unguentu1n hl"iladonnat•„ 

e.\{l'UC'lun1 brf/ado11J1U(-t. 
(-) /((/10!iJl-t 
3 11·11(J.f('J1fun1 poruffini-í . 

r Plld(' léskor összt'k{'\' t·1·ii nk. (1<~1 g·z!1 J \·. 
és l'. St.; ('Z utóbbi az PXt1·actun1nt Je~ 
le1ész alkoholban oldatja.) 

f'11gur'nta 11arcoti<'a a Ph. HelY. l\·~ 
szerint inindenko1· a köYetkt>ző a1úJ1Y 
szerint készítendők: 

10 ('tfr.actu111 IUIJ(Ofi<'UHl, 

1 'UJi.r itu.s, 
n q/ycerin, 
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6 -víz, 
80 a.Xungia (adeps lanae, vaselin.) 

J"1„z Unguentum belladonnae-val 
n1eg-egyező n1ódon készítendők az: 

[T nguentum conii maculati (Er gzb. 
IV) 

U nguentum digitalis, 
linguentum hyoscyami, 
Unguentum mezerei (Ph. Austr. VJ 
U nguentum sabinae, 
U nguentum nicotianae, 
Unguentum stramonii, 
Unguentum toxicondendri stb. 

b) extractu1n belladonnae-t, 1 spil'i
tus, 3 glycerin, 6 aqua elegyében ol
dunk s összekeverjük 40 adeps lanae és 
l-0 vaselinneL (Ph Rom, IV.) 

e) 0,8 kcm. fluidextractum belladon
uae, 60 axungia benzoata és adeps la
nae.) (Ph. Brit,) 

d) 3 extractum belladonnae, 2 glyce-
1"in, 25 axungia benzoata. (Ph. Gall) 

Li'nguentum. popull co1npositutn„ 800 
populi turiones, 100 belladonnae folia, 
100 h)'Oscyarni folia, 100 solani nigri 
folia, 100 papavcris fona, 4000 axungia, 
100 alkohol 95%. (Ph .. Gall .. ) 

U nguentum bismuthL 

5 bi.srnuthuni subnitrlcum-ot és 
20 un.Quc>ntuni cniolliens-t összeke

' e1 ünk (M_ A V.) 
[Tn_qucntuni bisrnuthi coniposituni;' 

10 bisrnuthum subnitricun1, 10 zincun1 
oxydatun1, !O unguentum cereun1, 40 
11nguentun1 t>Jnolliens, (Neisser.) 

Unguentum eamphoratum .. 
- lTnguenturn ad perniones. 

20 camphora, 
54 adeps lanae, 
26 ungucntum paraffini, 

Sárgás kenőcs, (Ergzb_ IV. B Gy. T,) 
b) 20 kámfoi, 10 cern, 70 axungia .. 

(Ph Gall) 
e) 10 ca1npho1a, 8 ce1esin, 82 v-aseli

num album (Ph .. Helv. IV és Rom. 
IY) 

[:·noucnturn can1phoratu1n 
natun1.. 1 kámfor, 9 vaselin. 
IV.) 

vaseli
(E1g-zb 

Balsa1nutn un'iver sale. 15 cera flava, 
25 oleu1n ca1nphoratum, 50 oleum hyos
cya1ni összeolvasztott keverékéhez ki
hűlés után hozzákeverünk 10 plun1bun1 
aceticun1 basicu1n solutu1not. 

Unguentum cantharidum. 

(3:10), 

cantharides, 870 axungia, 125 cera fla
va, 5 curcumae pulvis, 5 oleum citrL 
(Pommade epispastique. Ph. Gall) 

U nguentum cantharidum viride. 3f)'· 
canth.arides, 850 unguentum populi 
compositum , 120 cer.a flava., (Pomma
de epispastique >erte .. Ph Gall.) 

U ng·uentum cantharidum pr·o usu 
veterinario. 

- ü-nguentum ad fonticulos. Kő
ri·sbogár kenőcs. -

40 canfharides pulv.-ot és 
70 oleum sesam-i-t 

vízfür dön, letakaTt edényben 6 óra 
hosszat melegítünk, kisajtoljuk, meg
szűr.i-Uk, s a szüredéket hozzáadjuk víz
fürdőn megolvasztott 

30 cera flava-hoz s belekeverünk 
10 euphorblum pulv.-ot, melyet 
40 megolvasztott terebinthina-val 

előzőleg gondosan eldörzsöltünk A kész 
kenőcsöt kihűlésig· keverjük (Ph. 
Rung, IIL) 

A Ph Genn. V. és Helv, IV. nem 5, 
de 10% euphorbiurnot rendel, a GalL 
6%-ot. 

U n.yuentum cantharidum cum eu
phor bio„ 1 euphorbii pulvis, 19 ungu
entum cantharidum, (Ergzb IV.) 

Un_quentum cant.haridini. 0.1 cantha
ridint oldunk 10 kcn1 chloroforn1ban s 
az oldatot elkeverjük 290 axungia ben
zoata-vaL (Ph. Brit) 

Unguentum earbolisatunt 

2 acidum car bolicum-ot 
98 axungia porci-ban 

enyhe melegítéssel oldunk (E1gzb 

Unguentun1 eapsici.. 

25 cap.sici fructus contu.s., 
10 paraffin„ du.rum, 
75 parafffn. llquldunl, 
10 axunqia-t 

gőzfül'dőn 1 ó1áig- hevítünk 
szür.iük (Ph Brit.) 

Unguentum caseini.. 

14 caseln siccunz, 

IV) 

043 alkali (4 KOH és l NaOH-ból), 
7 glycerin, 

21 'Vaselin, 
56-57 víz. 

3 oleuni cantharidaturn 
2 cera flava-ból 

készítendő„ (Ph Germ„ V.) 
Unquentum canthari,du,m, flavum 

Alkaliák, p]_ sapo kalinus sűrítik, 
vala1nint az ichthyol-sók is; resorcin, 
pyrogallol és zinkoxid hígabbá teszik 
á11on1ányát A gyorsan száradó casein
kenőcsöket leghelyesebb óntubusokban 

60 í expediálnj 
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U nguentum de coepis„ 
1Jnguentum cepae, Hagy1n.akenőcs. 

Házikenőcs. -

sae„ (Ph Germ„ V.) Célsze1·ű a finoman 
porított kámfort a fehér vazelinben 
vízfürdőn oldani, s e kenőcs kis részé
vel a cerussa-t eldö'rzsölni. 

100 i·ész ap1 óra nietélt röJö.shaa.v- Un.auentum exsiccans„ U·nguentum 
n1lit calaminaris. 100 axungia, 25 cera flava, 

200 axungia-vaI 15 bolus rubra, 15 cerussa, 15 plumbum 
a nedvesség elpárolgásáig he\"Ítiink s oxydatum, 15 zincum carbonicum cru
kisajtolás és szűrés után hozzáadjuk dum (la.pis calarninaris), 2 ká1nfor, ..! 
vízfürdőn összeolvasztott oleun1 arachidis. A kámfo1 t az arachis-

100 cera flava, olajban oldjuk s hozzákevergeet.iük a 
100 seburn ovi/ e-hez s végül többi alkatrészt. (Ergzb IV) 
100 mel depuraturn és Hasonló készítrnén:r volt az r.:·ngu-
100 sapo pulverisatus-szal entum tutiae: 1 camphora, 175 tutia 

klhúlésig keve1jük praeparata, 210 unguentun1 silnplex 
b) 10 1esina pini, 10 ce1a, 10 sapo vi- luteun1-ból. 

1i<lis, 50 szétzúzott vöröshagyma, 50 n1el, 
depuratun1. 1 

Unguentum cereum. 

3 cera flava-t és 
7 oleum arachidi.s-t 

összeolYasztunk. (Ph. Gern1„ \.!". és Ne
derl) 

1 

b) 30 cera alba, 7() oleurn oliva1un1 
.és 10 tinctul'a benzoes aetherea-t az 
aethe1 elpáro]gásáig hevítünk. (Ph .. · 
Helv .. IV.) 

e) 200 cera flava. 800 axungia ben
·zoata. (Ph. U„ St. Forró égövben 50 
axungia helyett 50 cera alba.) 

Unguentum cereum conipositun-i. 7 
oleum olivae, 15 cera alba, 15 cetace
um.. (Ergzb IV ) 

U ng·uentun1 cetacei. 

20 cetaceum-ot és 
8 cera alba-t 

72 paraffinum liquidum-mal 
összeolvasztva, kihülésig keverünk„ 
(Ph Brit) 

Unguentum cerussae. 

100 emplastrum diachylon-t 
zománcos fémii·stben megolvasztunk s 
hozzáadunk 

150 vaselin-t. 
450 axungia porci-t; 

.a folyékony kenőcsöt megmelegített 

.edénybe szűrjük s kevergetve részle
tekben hozzáadunk átszitált 

300 plurnbum carbonic. pulv.-ot 
s a kenőcsöt kihűlésig keverjük. (Ph. 
Hung. IIL) 

E kenőcs igen gyo1sa11 megavaso
<lik. 

b) 200 empL diachylon, 300 cerussa, 
50 vaselin. (Ph Austr .. VIII.) 

e) 3 cerussa, 7 vaselin .. album.. (Ph .. 
Germ.. V. és Rom.. IV.) 

Unguentum ceru_s.sae camph_o_ratu_rn„ 
Vnguentum album carnphoratum. 1 
.campho1 ae pulvis, 19 unguentum cerus-

Unguentun1 chiysarobini.. 

4 chrysarobin-t 
96 va.selin-nel 

keverünk. (Ph Elit.) 
b) 6 ch1ysaiobint, 94 axungia bcn

zoata-val vízfül'dőn 20 percig hcvít\"·e 
kevei ünk. (Ph .. l1 Rt.) 

Unguentu1n citrinu1n. 
- Unguentun1 flaYu111. 

70 o.leuni sesanti, 
18 CC1'G, 

8 colophoniir,tn, 
4 ter ebinthina-

ból készült sárga kenőcs. (Ph.. Rom. 
IV) 

U nauentum althaeae„ 70 axungia 
porci-t és 2 radix curcun1ae-t 2 vízzel 
a víz elpá1 olgásáig főzzük 's e zsírt hoz
zákeverjük vízfürdőn összeolvasztott 
12 cera fl,ava, 9 terebinthina veneta és 
2 terebinthina con1munis-hez. A kész 
kenőcsöt megszürjük. (A Ph. Austr. 
prov. l készítménye mucila.go al
thaeae-t is tartalmazott) 

Unguentum resinae„ 26 rcsina pini, 
2h cer.a flava, 26 oleun1 olivae, 22 axun
g'ia. (Ph. Brit.) 

Prá.oai házi kenőcs. 3 i·esina pini, 
11.25 ungu althaeae. 5 sebum, 6 .. 25 cera 
japonica . 

U nguentum H ollowa.1}; 200 cer a fla
va, 60 terpentin, 250 1 esina pini, 50 ceta-· 
ceun1, 500 axungia, 600 oleun1 olivarum. 
(Ph. G1.) 

U uguentum contra decubitwn. 

2 5 zincum sulfuricuni, 
5 plumbum aceticum, 
1 tinctura myrrhae, 

41.5 vaselin flavum 
használatkor készítendő .. (Ergzb. IV.) 

b) 1 der ma tol, 9 vaselin. - Lásd az. 
U n.ouentum plumbi tannici címet is . 
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Unguentum creosoti.. 

10 creosot-ot 
40 paraffin dur um és 
50 paraffin rnolle-ból 

összeolvasztunk és megszűrjük. (D„ A .. 
V, Ergzb. IV. és Helv .. IV.) 

A Ph .. Austr. V. a fenti allmtrészeket 
3,3, 4,2 arányban rendelte 

készült kenőccsel elkeverünk„ 
Brit.) 

(Ph .. 
U nguentum epicaJ'ini. 

1 epicarin, Unguentum diachylon Hehrae .. 
Unguentum diachylon vaselinatum„ 

Dr„ Hebra kenőcse -
50 plumbum oxydaturn-ot 
20 vízzel 

tágasabb üstben eldörzsölünk ,g hozzá
adunk 

100 axungia porcit. 
.l\. keveréket vízfürdőn kevergetve s 

az elpárolgó vizet pótolva mindaddig 
főzzük, míg a keverék vörös színe sár
gásfehérré változott, azután hozzáte
szünk 

100 vaselin-t 
megszűrjük s kihűlésig keve1jük, A ki
hült kenőcshöz hozzáelegyítünk 

2.5 oleum lavandulae-t. 
Kisebb tégelyekben tartsuk (Ph. 

Hung III.) 
b) 20 plumbum oxydatum, 40 oleum 

sesan1i, 40 axungia. A Hebra-kenőcs 
n1inden 100 g„-jához 2 g„ oL lavandulae-t 
adunk (Ph. Austr.) 

e) 1 cn1plastru1n diachylon, 1 vaselin 
flavum. (Ph. Ge1m. V . .) 

d) 50 empl. diachylon simplex, 43 va
s~·linum album., 7 glycerin és 5 tinctura 
benzoes (Ph .. Helv. IV. és Rom. IV.) 

e) 50 emplastrum diachylon, 1 oleum 
]avandulae, 49 vaselin album. (U. St.) 

Unauentum diachylon carbolisatum .. 
1 acidun1 carbolicum, 49 unguentum di
achylon Hebrae. (Ergzb. IV) 

U n_quentutn diachylon tannatum ad 
perniones .. 5 tannin 20 vízzel készült ol-· 
dalát keverjük 75 unguentum diachy
lon Hebraevel. A kenőcsöt vászonra 
kenve két napig hagyjuk a fagyási se
ben. 

Unguentum domesticu111 Unna„ 
20 to.iá.ssár gájá-vaI, 
30 oleutn arachidi.s vagy olivarum

ot en1u1geálunk . 
E kenőcshöz a következő hatóanya

gok Yehetők: 33% acetum, 10 acetu1n 
P~'rolignosun1, 10 a1nylurn, 10 aqua cal
eis, .;1{), aqua Goulardi, 1:0 balsan1urn Pe
l'H\ ia1nnn, 10 can1phora, 10 ichthyo1, 10 
liantl11 ni, 10 oleun1 ca<lini, 10 plu1u
linu1 a(•eticu111 so1utun1, 10 pix liquida, 
lh -;11Jft11. 10 talcnn1 stb. 

Unguentu1u ele1ni. 
l (Íl'JJli-1, 
1 fc1('{Ji11ff1illH ((JH-{U-t. 
1 ~« úu nt-ot. 
1 axunuia-1. 

9 unuuentum .simplex„ 
b) 15 epicarin, 5 sulfur sublimatum, 

100 unguentum Wilsoni, 1 oleum neroli .. 
(Exzen1a squamosa ellen„) 

Unguentum emolliens 
- Unguentum leniens. Unguentum ce
tacei. Gold cream„ Creme céleste, Lá·-

gyító kenőcs„ 

20 cera alba-t, 
40 cetaceum-ot, 

160 oleum sesami-t 
vízfü1dőn összeolvasztunk s a n1eg
szű1t kenőcsöt kihűlésig keve1·jük s 
végül 

egy csepp oleum rosarum-mal 
elegyítjük. (Ph. Hung. III.) 

b) 8 cera alba, 15 cetaceum, 62 oleum 
sesamit (oleum arachidis, Rom„ IV .. ), 
15 víz, 1 csepp rózsaolaj. (Ph„ Austl'. 
VIII. és Rom. IV .. ) 

e) 7 cera, 8 cetaceun1, 62 oleum ara
chidis, 15 víz, 2 csepp rózsaolaj. (Ph. 
Germ.. V.) 

d) 8 cera alba, 10 cetaceum, 57 oleum 
arachidis, 20 aqua rosae, 5 ol. ricini, 
1 oleum rosarum. (U n.ouentum 1 efrige
rans .. Ph Helv. IV.) 

f) 120 cern alba, 125 cetaceum, 500 
oleum amygdale dulc, 5 natrium bora· 
cicum, 190 aqua rosae fortior„ (Unguen
tum aqua rosae. Ph. U. St.) 

Creme céleste kézi eladásra. 30 ce1a, 
30 cetaceum, 30 stearin, 250 oleum se
sami, 100 víz, hú.sz csepp oleum gera
nii, ötven csepp oleum bergamottae, 
hat csepp oleum citmnellae. 

Unguentum eucalypti. 

10 oleum eucalypti, 
40 paraffinum durum, 
50 vaselin-

ből készítendő. (Ph .. Brit) 

U nguentum formaldehydi refr'igerans. 

20 adeps lannf'-t, 
10 vaseli.n-1, 

10-20 form.aldc/111d-et 
keYC'rünk„ (lTnna.) 

Unguentu1n gallae .. 
- Cngnentu1n galla1un1, 

20 ualla<' pulv.-t, 
1 80 a.1.unuia brnzoata-vaI 
1 kc•\ eriink (Ph. Brit és U St) 
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U n_quentum _qallae cum opio,, 92.5 
unguentum gallae, 7„5 opium pulv, 
(Ph Brit) 

Unguentum glycer·ini.. 

2 tra_qacantha pulv,,-ot 
10 alkohol-la! 

-zománcos csészében eldörzsölünk és 
hozzáadunk 

98 _qlycerin-t 
a keveréket vízfürdőn folytonosan ke
vergetve addig főzzük, míg egynemű és 
átlátszó lett. (Ph,, Hung, III.) 

Kézi eladásra igen célszerű a követ
kező ké.szítésm.ód: 12 tragacantha-port 
eldörZisölünk 25-30 1spiritu.s concentra
tissimu,s-sz.al egy negyedórai állás után 
igen gyorsan összekeverjük 250 víz és 
250 glycerin elegyével - E készítmény 
nyugodt állás közben a légbuborékok 
eltávolodá,sa folytán pár nap alatt tel
jesen föltisztuL Illatosítás valamely 
virág-illatextrait 3-5 grammjával 
(Bartha J.) 

b) 100 g!yeerint 110'-rn melegítünk s 
hozzákevergetünk 20 vízzel eldörzsölt 10 
amylum triticit. (Ph, Austr,, VIII és 
Cr,, III.) 

e) 10 amylum triticit előbb 10 vízzel, 
m.ajd f!O glycerinnel jól ö·sszekeverve, 
vízfürdőn kevergetés mellett 100°-ra 
befőzüuk. (Ph, Germ. V. és Rom. IV,) 

Un.guentum glycerini cum sapone 
néven a Ph. Rung. I.-ben 8 sapo durus 
60 glycerinben való oldata volt hivata
los, 

Unguentum hamamelidis„ 

1 aqua hamamelidis-t, 
1 lanolin-! és 
8 vaselinum album-ot 

összekeverünk. (Ergzb. IV.) 
b) 10 fluidextractum hamamelidis, 

60 adeps lanae, 30 paraffin molle, (Ph,, 
Brit.) 

Unoentum antihaemorrhoidale, 20 
adep.s lanae, 60 axunoia, 80 un,quenturn 
popu1i, 20 extractum fluiduni hanianic
lidis, 20 plumbum aceticum solutuni„ 

b) 4 tannin, 75 vaselin flavum, 125 
unouentum adipis lanae, 1 e.xtractum 
fluidum hamamelidis, 

Ungnentum hydrargyri albnm. 
- Unguentun1 (Inercurii) p1aecipi
tati albi. lJnguentun1 hydraJgyri 

an1moniati. 

1 hydra1 gyruni bichloratum ani
nioniatuni, 

9 vaselinu1n album. 
A kenőcsn1ozsárban gondosan cldör

zRölt higa.nyprecipitátot egyenlő rész 
olv_~s~t9~t vazelinnel a szen1csék teljes 
.eltunese1g döl'zsölünk 8 hozzáadjuk a 

többi vazelint (B, Gy, F, Ph, Gall V„ 
és Rom. IV,) 

b) 5 me1cu1ius ammoniatus, 95 axun
gia (Brit.) 

e) 10 mercurius ammoniatus, 40 va
óelin album, 50 adeps lanae, (Ph, U, 
St,) 

Unguentum Arlti„ Unguent. frontale 
Graefe, 1 extractum belladonnae, l 
hydrarg:y1um bichloratum ammonia
tum, 10 unguentum simplex, (Norm„ 
paup . .) 

Unguentum hydrargyri chlorati. 
- Unguentum calomelanoss 

10 hydra1gyrun1- chloratu1n., 
82 vaselinum album, 

8 paraffinum solidum-ból készít
jük. (Ph, Rom, IV. és Ga!L) 

b) 20 calon1el, 80 axungia henzoata 
(Ph,, Brit) 

lJnguentum hyd1 argyri cinerenn1. F„ I.. 
- Unguentun1 neapolitanu111„ Ungu·· 
entum mercuria1e. Higanyos kenőcs„ 

Szürke kenőcs„ -

300 hydrar gyruni Jnetallicuni-ot 
100 adeps lanae-va!, 

inelyet megömlesztve tágas po1 cellán 
n1ozsá1 ha öntöttünk, eldörzsölünk kis 
részletekben úgy, hogy e higanyból csak 
akkor öntünk újabb részletet a keverék·· 
hez, ha a korábban hozzákevert higanJ 
golyócskái szabad szen1n1el már nen1 
láthatók {extinguálódtak). ~'I. lemért 
higany teljes eloszlása után a keverék
kel részletekben gondosan eldörzsölünk 

50 cer a flava és 
550 axungia porci-ból 

olvasztással készített és félig kihült 
elegyet„ A kész kenőcsöt kihülésig ke
\erjük (Ph, H ung III) 

b) 180 ~f'bnn1 és 370 axungia, 300 
fén1higany. Jr>O <-1deps lanae (Ph„ 
Austr. VIUJ 

e) 30 fén1hig·an), 6;) axungia henzo„ 
ata, 5 sebu1n (Ph. B1"it) 

d) 30 fé111higa11yt, 5 adeps 1anac, 1 
ol a1achidis elegyével szemc:-;;eu1e11tes„ 
~é dörzsölünk s elkeve1jük !O axungia 
es 24 sebun1 félig kihült kP\ erékéYeL 
(Ph Germ. Y. és Rom. IY) 

e) 600 unguentun1 h,\-d1a1g·~1i (50?b) 
400 vaselin (Ungurnturn hyd1 ar(J.J/1'i 
dilutmn, Ph, l' St) 

Unguentu1n 11.1;dra1 f!./11 i j'o1 till!l 50 
hJ d1 arg~ run1ot 6 adeps lanae 2 0Jeun1 
scsan1j és elegendő tinctura benzoes 
aethe1ea-,1 al extinguálunk s elkeverjük 
20 axungia, 17 oleu111 cacao és 5 ccra 
flava-ból készült, félig kihült keuiíes
csel. (Ph Rom, IV,) 

b) 500 fén1higanyt, 20 h~d1argnn1 
0Jeinicun1rnal ex1inguúl\ n, 230 :-:ehiun~ 

'
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j-jU axungia benzoata (Ung„ unguen- l 80 unguentum hydra1g;y1i cinel'eum-
1 '"'' hydrar_qyri Ph U St.) 1 mai. (Ph. Rom, IV.) 

e\. b) megfelel a Ph. Gall. Unguent, Un_quentum frontale ophtalmicum. 1 
J1.1Jd_rarg,yri oa{licu,m. (Pom:n-~de ,n1e:i;.-- I extracturm opii aquosum, 10 unguen
cu1„1elle a part1es egales) kesz1tmenye-, tnm h:rdrargyri. (No11u„ paup.) 
nek j 

l]nquenh.on hydrargyri cinelcy.-m 
mlipe lanae paratum (30% Hg,) 30fem
higanyt, 5 adeps lanae és 1.5 oleum ke
Yerékével a szemcsék eltünéseig dör
z~ölgetünk s azután elkeverjük 55 adeps 
Janae és 5 oleun1-n1al. (Ergzb. IV.) 

~.\ higany extinguálását ajánlatos 
addig folytatnunk, n1íg el nen1 érjük, 
hogy a Yiaszos papírra szétkent tömeg
ben 3-4~szeres linea1is nagyítással sen1 
látunk higanygolyócskákat. Gyárilag a 
hig-an;;-kenőcsöt külön e cél1a herende~ 
zPtt g·épekkPl állítják elő, sokkal kifo
µ:ástaJana.bb 1ninőségben, mint amilyet 
gyógyszertá1i kis laboratóriun1ban ké
:.;zíthetünk„ 

[.' uguentutn hydrar gyri e.xtempore 
pa1 aturn. 1 g .. hyd1a1gyrum hichlo1a
tnn1 cor10.sivun1 vizes oldatát 10-15 
keni. 50%-os káliumhidroxidoldattal ele
g~ ít,,e fölforraljuk, a még meleg fo
J,-adékba öntünk 25 kcm, hidrogénper
oxidoldatot és az elegyet öt percig főz
-zük Kihülés után a folyadékot leöntve 
a csapadékot jól ki1no.ssuk. A finoman 
eloszlott, nedves hjganypépet a zsira
clékelegg~ el higa.uykenőccsé dörzsöl
jük. Az összes n1unkálatok negyedól'a 
alatt elvégezhetők (Schröder,,) 

.'\. ke1 eskedelemben 80% Hg tartal-
11111 lnnolinos hig.anytrituratiók is kap
hatók. 

[rn.quentu1n hydrarg,yri mitius. 1000 
nug·uentun1 hydrargyri, 800 .sebum, 600 
axungia porci. Hg, tart. 15%„ (Ph,, 
Hnng I1 nyomán R Gy„ T,) 

b) 100 unguentum hydrargyri 200 
unguentum simplex, Hg, tm L 10%, (Ph 
.'\.ustr. VIII. Elench,) 

e) 1000 ung-uentun1 hyd1argyri galli
cnn1 (50%-os) 3000 axungia benzoata. 
.(Po1natum hydrargyricu1n dilutum 
Ph Gall, V.) Hg·, tart 12,,5%. 

]{ézi eladási célokra„ 1000 unguen
tu111 hydrargy1i, 1550 axungia, 450 se· 
liu111, 10 fuligo splendens. Hg„ tart. 10%„ 

[] nguentuni pediculorum-„ Tetűzr;ír„ 
J OOO unguentun1 hydrargyrit összeke
>eriink 1600 sebum és 1400 vaselinből ké
szült kenőcc.sel 

b) 30 tmcbinthina és 30 vaselin lla
\ u111 yjscosun1n1ial extinguált 300 hí
gan";\ t hozzákever·ünk 330 ceresin és 
2:::00 \ aselin c1 udu1nból készült kenőcs
Liiz. (Tetibsír állatoknak) 

r·nquentu1n hydrargyri curn bella
r!onna„ 10 extractun1 belladonnae-t fölol
chn}k 1 alkohol, 3 gJycerin és 6 víz ele
g·yehen s az oldatot elkeverjük 30%-os 

U ngnentum hydrargyri colloidalis„ 
- Unguenturn hyrgoli. -

10 hydrar_qyrurn colloidale-t 
10 vízben oldunk ' 

s az oldatot hozzákeve1getjük 
60 axungia porci, 
15 cera alba-bó! 

készült kenőcshöz s végül hozzákever
getünk 1.5 aether-t és 3.5 aether benzoa
tus-t (Weder és Ebel) 

Unguentum hydrar·gyri jodati rubri. 

4 hydrar_qyrum jodatum rubrum-ot 
96 axun_qia benzoata-v;al 

keverünk. (Ph. Brit,) 
Blister kenőcs. Púkellenes kenőcs.·· á 

hydra1gyrum ,bichloratum corrosivum
ot eldörzsölünk 10 ,jodum resublima
tum-mal s a vörös terméket keverjük 
40 axungia-val. 

U n.quentum r esor bens, Oszlató ke
nőcs. 10 kalium jodatum, 20 unguentum 
hydrargyri, 50 lanolin, 10 -oleum Iauri. 
(Resorbirende und Eitersalbe, Kwizda,) 

Unguentum hydrargyri nitr'ici. 

50 hydrar _qyrum-ot hidegen oldunk, 
70 acidum nitricum-ban (fs. 1.39) 

s a 40'-ra hűtött oldatot elkeverjük 
450 axunoia és · 
450 oleum olivarum"bó! 

készült kenőccsel (Ph. Belg. Megfelel 
a Ph„ Gall, Unguentum citrinum ké
szítményének,) , 

b) 10 fémhigany, 30 acidum nitri 
cum (fa 1.42), 40 sebum, 70 oleum oli
vae. (Ph. Brit) 

Ungucntum hydrargyri nitrici dilu
tum„ 20 unguentum hydra1 gyri nitrici 
8>Ü vaselin,um fl'!vum. (Ph. Brit.) ' 

Alk,: ]agyas1 daganatokra igen jó 
hatású. 

Unguentum hydr·argyri oleinici. 

25 hydrar_qyrum oleinicum-ot 
75 axungia benzoata-val 

elkeverünk. (Ph, Brit.) 
Unguent.um hydrar.(}yri co-mpositum„ 

40 unguentum hyd1argy1'i 24 cera fla
va, 24 oleurn olivae, 12 ea~nJ1or"' (Ph Brit.) p « ' 

HiganJ1resorbin. 400 hydrargyium 
n1etallicum, 10 oleun1 amygdalaru111 5 
ce1a alba, 5 te1·ebinthina-veneta 755 ~'e
sor bin (ex adipe lanae, oleo am'ygdala
rnn1, ct?ra a.lba, cera flava, agar-agaI", 
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tinctu1 a benzoes, aqua) nyolcvan tu
busra = 331 /3%. - ,A.z 50% a fenti sor
rendben 1000, 3. 75, 25, 12,5, 37„5, 887„5 g.-ot 
tartahnaz. 

Unguentum hydr1B.rgyri oxydati flavi. 
---:- 1Tnguentun1 hyd1a1gyri citrinu111. 
Lnguentun1 Pagenste-cheri. Unguentu1n 

ophtalmicun1 flavum, -

2 lo1drargyru1n o.xydatum flavu
mol' 

98 vaselinum, flavummal 
igen fino1nan összedörzsölünk. 
Brit) 

(Ph, 

b) 5 hyd1a1gJ-Iun1 oxydatun1 flavun1, 
95 vaselin album. (Ph. Gall.) 

e) JO hydiargyrum oxydatum fla
vun1, 10 víz, 40 adeps lanae, 40 vaselin, 
(Ph. U St.) 

A száraz higanyoxid szemcséssé ösz
sz.etapadó pora zsíradékkal neheze.n 
dörzsölhetö szét eléggé finoman s a rö
göcskék a szemben irritatio-t okozhat-

e) 5 hy<lra1·gJT111111 ox~datun1 iub-
111111. 95 vaselin„ a1buni. (Ph„ Gall..) 

L-ngucn-fum. ophtalniicum coniposi
tutn St. Iv('s. Balsamu.rn ophtolnii-
r urn Kob('rfi. 140 axungia, 24 ce1a fla.
' a. 15 h~;rd1arg·yrun1 ox:rdatu111 f1a
Yu1n, 6 zineun1 ox;'-·dat~un1, 5 c~an1pho1ri, 
10 o]eun1 oliv-a1un1 (Ergzb. l\:'". 1 

b) 2.5 can1phora, 3 zincu1n nx:\ da
tu1n, 7 hyd1·argyrun1 oxydatun1 1 nh-
111111, 87 vase1in flavuni.. (Han1h. y·.) 

u·n.,guentuni antibl.ychoreticuu1 J)1!
Yal: 1 hyclrargyrun1 oxydatu1n 1 uh·
run1, 0,3 plun1bun1 aceticum, 0 15 can1-
11hora, 6 butyru111 

(Tnguentun1 hydrogenii peroxydati.. 

20 Jiydrogcniurn pe1"0.x.11datunz-ot, 
:20 adcps lanae, 
10 un.quentun1 . .-;ilnplex-he'.l ap1án·· 

ként hozzákeY e1 getünk„ ClT nna.) 

nak,. Épen ezért egyes gyógyszerkönJ.'- Unguentun1 ichthyoli ophtaln1icun1., 
vek e kenőcsöt a frissen kicsapott, s ~ · 1 ti z 
rendkívül finoman eloszolva kiváló hi- ü z.Cil l-YO ' ·!5 va.selin. 
ganyoxidból készíttetikj annak beszárí- b) 0.5 g„ anuuoninlll sulfoh:::ht h~ oli-
tása nélkül, a n1ég pépes állományú cuin, 5 g. lanolin. (Noi'llL paup„_l 
csapadékot kevertetve a kenőcsalap- úTn,quenturn iclttli.1Joli con1posltanl: 
anyaggal. E készítmény az: 15 ichthyol, 15 zincun1 oxydatu1n„ 13 \"a-

Unguentum hydrargyri oxydati fla- selin, (Ohatelain,) 
vi pultiformi.s. 18 nátronlúgot (cca. b) 10 ichthyola11m1oniun1, 2 acidun1 
30%) mintegy 30 ineleg vízzel fölhígí- sa1icJ licun1, 44 adeps laniae, 44 axungia 
tunk, ez. oldatba vékony sugárb~n bele-; [Tnquenturn ad per niones. 2 an1n10-
csurgatJuk .6.3 hydrargyrum ]J1chlor~- niun1 sulfoichthyolicun1, 6 unguentu1n 
tu!.11- corrosrvu.in ~,50 mele~ v1zzel k~- : f.']cn1i, 6 vaselin flavu111, 6 axungia. 
szult s 30"-ra lehull oldatat. A kevere-, (Hamb ~. v) 
ket sötét helyen 1 óráig kevergetjük s L " ~ • ' 

a csapadékot dekantálás után sósa': -
111entessé inossuk, s a szűrőn n1aradó 
20 részt 20i adeps· laniae-vial és· 60 vaseli.
num albummal 'ke,rerjü1k. HgO tart. 5 % , 
(Ergzb. IV., Ph. Helv, és Rom. IV,.) 

Feldpater.salbe. 50 cera flava, 245 
axungia, 1.7 pulvis opii, 15 hydrargy
run1 oxydatum flavurn, 7 carnphora„ 
('l'óth,.) 

U nguentum ophtalniicuni flavum„ 1 
hydrargyrum oxydatum flavum, 30 
unguentum inolle. (Bókay, Pagenste
cher, Schanz, Wolfberg stb.) 

U n_quentum ophtalmicum. 0,1 hyd
I' argyrum oxydatum flavum-ot 1 lano
linnal összedörZisölünk„ (Norn1 paup„) 

Unguentu1n hydrar·gyri rubru1n„ 
Unguentun1 p1·aecipitati 1 ub1i. \Tö-

1·ös higanykenőc..s„ -

10 hydrar.QJJl'Um oxydatuni rubl'iun, 
90 vaselinum fla1Jton., 

liasználatkor készítendő„ (Ph. Ge1111„ 
V, és B. Gy, T,) 

b) 10 hydrargyrum oxydatum, 90 
ung·uentum paraffini. (Ph„ Brit.) 

Unguentunt jodofor1nii, 

10 iodofo11n·ot 
82 vaselinum flaz;uni és 
8 paraffinuni solidurn-ból 

készült kenőccsel elclörzsölünk„ (Ph„ 
Rotn .. IV„ és Gall. az utóbbi pa1 affin 
nélkül 90 vaselinnaL) 

b) 10 jodoform, 90 axungia, (Ph, 
Brit. és U, St.) 

Un.quentum jodofor rnii con~·cnt1 a
tum:· 50 joclofo11n pul' e1atun1, 50 vase
Jin f1avun1. 

U nguentunt ,juniperi,, 

100 absintl1ii he1 ba„ 
200 SJJirif'ur.; dilu.tu~·, 
/;)() axun.oia, 
180 crra flal.'a, 

10 olr>ion }unipct l baccarun1-hUl 
Üg~ készül, nih1t az l~ng·uentun1 a1 o-
1naticun1. (1-'h .:\ustr. Y"III.) 

_:\. Ph. -~u:-:;tr., \',. szerint: 12 baccae 
junipe1i, 24 axungia, J cera flaYa és 1 
oleun1 :iuni_peri baccarun1ból készült. 
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Unguentum kalii jodati cum jodo„ 
- Dnguentun1 jodaturn., -

5 vízben dörzsölő csészében 
5 kalium jodatum-ot. majd 

0,.5 jod-ot oldunk s az oldathoz 
40 lanolint 

r é8zletekben hozzákeverünk. Ha az or ·· 
vos Unguentum jodatum-ot vagy Un
guentum kalii jodati-t r:endel, ezt a ke
nőcsöt szolgáltassuk h (Ph,, Rung 

III.) d t t . 1 „ d t b) 10 k.alium jo a umo es JO o 
9 vízzel e-ldörzs~~ve .?~~unk s 80 a;xun
gia porcival eldorzsoiunk. Rendeleskor 
készítjük. (Ergzb. IV.) 

e) 10 kalium jodatum, 2 jod, 8 víz. 
80 axungia benzoata. (Ph. Gall.) 

dj 4 jod, 4 kalium joda.tun:i, 1~ gly
cerin, 8-0 axung1a (Ph. Brit es C, St) 

U nguentum kalii ,jodati 
- Unguentu1n potassii jodidi. 

20 kaliuni jodatuni, 
O 25 natriuni thiosulfuricutn, 

15 i:íz, 
165 axungia por ci. 

(Ph. Austr. VIIL. Germ. V., Helv. IV., 
Rom. IV. és Gall. az utóbbi axungia 
benzoataval.) A két sót nem összedör
zsölve, hanem keveréssel, hidegen old-
juk. . . 

b) 10 kaliu1n Jo<latun1, 0.6 kal1u111 
carbonieum, 9,4 <;l.QUa <lestillata, 80 
axung·ia benzoata„ (Ph. Brit.) 

Unguentu1n lanolini.. 

I..iásd: [Jn.guention adipi.s lanae„ 

U nguentum linariae„ 

2 Unariae herba-t 
1 spiritus-sza1 átne<lvesítünk, 

10 vaselinuni album-inal 
néhány óra inúlva összedörzsöljük és 
Yízfiir <lőn a szesz elpárolgásáig hew 
vítjük (Er gzb,. IV,) 

Ug·yaníg}' készül az Un.aucntum ma
joranac, 

Unguentun1 1nacidis .. 

5 olcurn macidfs, 
95 un.ouentum siniplex luteum. 

JJalsamum, contra herniam„ Sérv-
ba.lzsarn„ 1 oleurn nucistae, 1 oleun1 ina
cidis, 2 axungia. Ph. Austr„ Prov. I.) 

Unguent.um inanuale. 
I.assar kézápoló kenőe-se 

l resorcin-t", 
25 r;tycerin-t, 
25 ·rasclin-t, 

25 lanolin-t, 
25 oleum olivarum-ot 

ös.szekeverünk„ (Lassa1' ) 

Unguentum mentholi comvosltum. 
- Bal.samum n1entholi composituni._. 
Bal-samum anodynun1„ Balsamum anti-
rheumaticun1. ],ájdalomcsillapító bal-

zsam. Csúz.ellenes balzsam. Migrén
balZisa·m. Bengueliment. -

45 adeps lanae-t 
10 sárga viasz-t összeolvasztunk, 

kihűlés után összedörzsöljük 
15 viz-zel és aztán 
15 rnent.hol és 
15 methJJlium salicylicuni kever'é

kével. (Ergzb, IV,, D A. V.. és Siichs, 
Ki V. stb.) 

Balsamum methylii salicylici et 
mentholi fortius: 8 menthol, 15 chlo10-
form, 8 oleum ligni juniperi, 8 oleum 
gaulthe1iae, 50 oleum hyoscyami, 65 
lanolin, 60 vaselin alb. (Luxb. Ap, V.,) 

Bengué-balzsam.: 10 mentholt, 10 
methylium salicylicumhan oldva 12 la
nolinnal keverünk (Götz gyáros adata). 

Hasonló készítmények a M enfor 
(Ursits), Salimenthol (Bibus) stb. 

U nguentum contra pruriginern 1 
menthol, 25 oleum amygdalarum, 25 
adeps Ianae„ Bőr viszketés ellen. 

Unguentum naphtalani .. 
- Naftalankenőcs„ -

1 aciduni boricum-ot, 
1 zincum OXJJdatum-ot, 

10 naphtalan-t, 
10 adeps lanae-t 

keverünk. 
b) 5 tinctura fagi, 5 sulfu1· praeci

pitatum, 50 naphtalan. (Ekzema ellen.) 
e) 20 .storax, 20 sulfur praecipita

tum, 20 creta, 80 naphtalan,, (Scabies
nél.) 

d) 25 chry.sarobin, 75 naphtalan., 
(Psoriasis-náJ,) 

e) 10 bisrnutun1 subnitricum, 5 aci
dun1 boricum, 85 naphtalan,. (Égési se·· 
bekre,) 

Unguentum naphtoli compositum. 
- Unguentum antisc<lbiosurn, 

10 P-naphtol, 
5 calcium car bonicum, 

28 sapo kalinus, 
57 axun.oia. 

Rendeléskor készítjük (Ph Austr.. 
VIU) 

b) 10 naphtol, 10 balsamuru pern
Yianum, 10 sapo kalinus, 20 creta, 4(} 
vasogenum sulfuris (3%). 

Un.ouentum pediculorum,. 30 naphta
lin, 20 paraffin, 45 yaselin, 2 cera fla·· 

15 
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!ypti. Gall.) 
"'Va, 2 oleun1 cinnr11non1i, 2 oleun1 euca-1 e) 1 pix liquida, !) axung.'ia (Ph. 

U.lgucntJ'l:l contra prurigine1n. e) 500 pix liquida, 1;)0 ct1a fla,··a. 
Vi'Zketés elleni kenőcs .. 10 naphtol, 30 350 axungia (Ph. l'. St.J 
savo kalinus, 60 vaselin. [Tnguentum picis cornposifu~n.: !pix. 

2 kcm, tinctura benzoes, 3 zincum o:x:.-
<latum, 26 cera flaYa, :12 axnugia. 3:1 
oleum goss;;pii. (Nat. Forn1.) U nguentum opiatu1n„ 

1 extract-uni opii, 
1 aqua, 

18 unquf!ntun1 >1i1nplC'x. 
Rendeléskor készí{jük. (B .. Gy .. ~l'.) 

b) 1 extr. opii, 1 víz, 12 adeps lanae„ 
6 unguentn1n pa1affinL (Ergzb. I\T,) 

b) 5 bitumen fagi, 5 sulfu1 in acci
pitatum, 15 Yase-lin, 15 adcp~ JanaC' 
(Lassar .. ) 

lln.Qucnturn olci. lUsci„ 25 sa110 yiJ i
dis, 25 sebun1, 25 ce1a. flav·a, 73 'Jl<.!11111 
rusci.. 

[ín_qupnfum olrl rusc i ( un1. bal<;;onu1 
Peruvia110. f{o•>'.Z- és riihola). ;") 011:11111 

Unguentun1 paI"affini albun1. i usci, 50 oleun1 rici11i, 50 balsa111un1 pt··· 

4 . · t ·· ol„asztunk i 1uvjanun1, 5 stJ.„rax liqnidns, egy ii..Yrg 
"' ce1esn-~- ossz.e .'' '- 110 gr. (K\vizdÚ.) 
J paraffr-num liqu1.du1n-mal. 

.A.. kihűlt kenőc.söt göcsn1entessé dö1·
zsöljiik, a\ agy célsze1űbben kenőc;;
maln1011 hajtjuk át, vagy fino111 szitán 
átdörzsöljük. <Ph„ GeinL \T. é8 B. Gy. 
1:1.1. Miehle nyon1án.) 

b) 27 paraffin, 'i'O vaselin .. 3 ce1a a]
ba. (Ph Brit) 

U nguentum ad perniones,. 
- Kenőes fagyási sebekre 

60 adeps lanae, 
10 oleum- caniphoratu.rn, 
15 balsaniurn peruvianuni. 
5 tinctura opii cr ocata, 
5 plumbun1. accticum solutum„ 
5 petr oleunJ.-ot 

keverünk (Ph. Austi .. VIU EL és W. 
A V) 

b) 2 acidun1 carbolicum, 40 unguen
tum plumbi, 40 adeps lanae, 20 oleum 
-0livae, 1 oleun1 lavandulae (Un.quent.um 
contra pernione" Lassar Ergzb. IV.) 

e) 1 acidum carbolicum, 2 tinctu1a 
jodi, 2 acidun1 tannicun1, 30 unguentum 
(Rothe) 

d) 2 tannin, 3 balsamu111 pe1uvianum 
95 unguentum p]umbi Ph Germ. (Ver
nig.) 

e) 10 alu111en, 2 can1phora, 2 opii pul
vis, 8 balsa1nun1 peruvianun1, 30 ungu
·entun1 plu1nhi (Rost„) 

Lásd az Un_qu('nfuni balsanii peruvi· 
ani. Unguentun1 ca'inphoraturn, Ungu
.entum diachylon tannatum, Unguenturn 
ichthyoli, Unguentuni zi-nci sozojodo
lici és Unguen.tum te1ebintl!inae cín1e
:ket is. 

u·nguentum picis„ 
- Unguentnn1 picis liquidae. 

1 pix liquida, 
4 axungia (Eig-zb IV.) 

b) 70 pix liquida, 5 axungia, 25 
ilava .. (Ph. Brit) 

cc1a 

Unguentum plu1nbi.. 
L-nguentu111 plun1hj aretici. 

100 ce1 a a! ba, 
300 axungia JJOt r i 

n1egolvasztott és ft>:Jlg kihiíl1 kt\i1t•
' kéhez hozzádörzsölu:rtii11k 

20 vízben oldott 
6 plu1nbun-1 acetic. < J)J~I .-ot. 

1'\. Pb. Hung, 11. f'lllf_' ililkC'1nén;i.· s hn 
rna1 romló készít111é11~ t helyett a J-llJ„ 
Austr. VIII. 9 'ízben oldott 1 plun1bnu1 
aceticum cr~ stallisatun1ot 45 ade-ps la
nae és 45 vase]innel kevei tet 

b) 12.5 Jjquor plun1bi snbacetici. 23 
adeps lanae, 12.5 paraffin, 50 vaselin, 
(Ph Brit.) 

e) 1 liquo1 plu1nbi subacetici, 9 un
guentum paraffini.. (Ph. Gern1. , ... és 
Helv.) 

d) 10 liquor plumbi subacetiei. ](I 
adeps lanae, 35 paraffin, 4Zi olf'nn1 p;1·
rnffini (Ph. Rom. IY ) 

Unguentun1 phnnh! jodatt 

10 plu1nburn )odatun1-ot 
90 ax.-unyia bf'11.zoato-' a! 

finoman összediit zsöl iln k (IJh. 
Gall) 

Unguentun1 plu1nbi tannir.i.. 
- 1Jugue-n1u111 ad d(•eubitn111 

1 plurnbu.111 tanuic1n11-ot 
2 pl1l1nbun1 acC'fic1u11 ~'nlut1n11-n1al 

., iiveg1nozr;:árb. an <lörzs;ölii11k nli11daddig, 
n1íg az cgyenlctPs vép rrPt~a\'-sze:1g:ot 
kezd á1 asztani, aztau i é~zlete-khPn ele
g·s ítjük 

17 vasclin-nel. 
Rendeléskor készítjiik íPh. lTnn~ III. 
és Helv. IV.) 

_;'\. Ph. A„n ;lr. \:T1~ 

a1 án~ ban n1n('IH ntn11! 
J;L 11 fcn1i 

··]1!1p1f>:·:-~J".Pl íl 
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ee1 a, 4 axungia) készítteti, a Gerrn„ \T„ 
"<'lXlIBgiával 

Unguentum populeum. 
c·uguentun1 populi gemma1 u1u. 

X~· árfabin1bó-ír„ Pópium-ír 

:!;lu povuf-i tu1 ionc~, 
100 ríz, 

J!'iOO axuua·ia, 
:z.:)O C('ra flava, 

lU olru1n citri. 
l g~ készi.iL 1nint az Unguentu111 a1-o-

U nguentum sabadillae„ 
lTnguentum contra pediculos l"'.'n

guentum ad phtirjasirn, 

200 unguentum si1nple.x, 
50 sabadillae pul vis, 
2 oleum lavandulae 

keveréke .. (Ph. Rung II.) 
Ph. Austr. VIIL szerin\: 20 semen 

sabadillae, 79 va-selin és 1 oleun1 citri .. 
U nguentu.1n nzyrobalani. 20 m-Yroba

lani pulvis, 80 axungia benzoata. (Ph„ 
Brit) 

J11nt ic n111. (Ph„ .A.ustr .. \T.) Unguentu1n salolL 
~.z(:;f!. zöldes színű, s 1!:elle;in.es illa;tú 10 salol-t 

-~t u_~Jc~_ot ~apy.nk, h<: _1 iesz. f~:1~~ IlJ' ar- 90 1,;aselin-ban 
f n1 i~.g·~ .~ t 2 re,sz. zs1rral k1~ozunk s a Yízfürdőn 500-nál 
keuoesot flltra]Juk (D. .. \. \ .. ) . 1 Gall.) föloldunk. (Ph. 

l_ u.1/lff 1~tu-ni (pon1.aturn) f!OPUlt coni-1 []ngi.tent.um collir;an~. Fölcserepező-
JiO.'-"ltun1„ 800 iu11011es popuh, 100 bella- diitt kezekre. 1 salol 1 111e11thol 3 ole-
don1H1t rolia„ ?OO hyoscya1ni folia, _100 Ulll olivarun1, 45 adeils Janae„ ' 
-;t1·c.u1101111 foba, 100 papa\·e11s cap1ta, 
H.100 nxuugia, !00 spiritus 95%„ (Ph. 
(;a 11 1 

{J) 1;10 tu1iones populi, 50 belladon
nut• lolin (lJI.), 50 hyoscya111i folia 
!ll I 1. :200 spiritus aPthc-1e11s, 5 a1n1no-
11ia. '.'ill ({·1a flaYa, 1000 axnng;ia. A nö 
\·t, n' 1 {>sZl kr -t az a null ouiás éteres 
...,;i-,,..;:-;z1 1 %:\11- l'<lén~ hc-11 2:± óráig áztat
juk. u z:-;ir1al YÍzfül'<lőu 2 óráig főz
zük s u kL'néícsöt flanelt'n útszŰrYe föl
()!d j11k lir·nnc a \ia~zt (Ph Ro1n,. T\T„) 

l. nµ;uentun1 refriv;crans Unuae„ 

]O /'a~·(/i11. 
;\o rull p~· !auac. 
:lO t((//I({ /'O~(l/ 11111, 
:i11 or111a a.ura11fii- f/0111111.. 

. \qu;i 1·1;saru1H hcl~·ctt aqua 
'a~·-' liquot plu1nbi subacetici 
1!c 1111 1<) (Ergzh. I\'.) 

t::nguentun1 rosatuni., 

eulcis 
is 1en· · 

ug ue11iu111 pon1adinurn ["ngue11-
tun1 caeao. -

::!!I oh u 1n c.acao-t 
--!U ufcun1 ~'esa1ui-t ö~~zeo], asz-

1u11 k t;~ 
10 aftlla 1 osa1 u-n1-111a] 

k, \criiik CPh Ifung„ II.) 
1--1r_111 n j_;J% balsan1un1 pe1 uvianu1n„ 

lli<t] ] ('Jllieli, r·nna különböző hatóanya
l.!,1)kkul. 

.. /1) :ioo axungia po1e:i, íj cera alba, 
.l. . .l oJ~ n ui berg-a1nottat\ 0.5 oleum i·osa
i·u 1n. (Pii .. \ustt \T.) 

1 
<) 1UU HXUHgh1, 20 ~l'J a, 10 aqua 10-1· 

:.;:.ic !l::::1 g·zli l\y) 

Unguentun1 stearini saponificatu1n„ 
- Tejkré1n. Szár az krén1„ 

720 acidu1n .stearinicurn-ot 
2000 gl}}cer-in és 
2í00 -viz elegvében n1pgolv·asztva ke

,·e1getés közben, IéHzletenként hozzá
a<log·atunk 

160 ani1noniae liqu.oJ"-t (10%) 
s a pezsgés n1ogszűnte után rnegkocso
nyúso<lásig keverjük s azután hozzá
adva 

500 .qlycerin és 
500 forróvíz elegyét, 

kihűlésig keverjük s -végül 111egfelelő
leg- illatosítjuk. (R Gy T.) 

J.,úsd a Szappanos /i1é1nek cíinet is„ 

U nguentun1 shnplex .. 
l·11g11e11il1n1 cereu11t. I<~gysze1ií. ke

nőcs. -

50 cc1 a alba-t 
\' ízfü.1 dön inegolvaszt' <1, hozzáadunk 
u1egol\·asztott 

50 vaselin-t és 
150 a.xu·ngia porci-i 

s a kenőcsöt kihűlésig ke\ e1.iii.k (Ph .. 
Hung IIl) 

b) 20 cera alba, 80 axnngia benzo
ata. (Ph .. Austr VIII. és Rom. IV.) 

Ungucntunt !lirnph"i luteu1n„ Cera 
alha. liel}"t.'11 ce1a fla,a-\al készült un
gue.11tnn1 ~i111plex.. „ 

is. 
Lúsd az l'nfpuenfllnt. ceJ"cuni cín1et 

LTnguent.um staphisag1·iae„ 

:20 staphisag1-iae semcn po1 át 
~5 axunuia benzoata-\'al 
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ví~fürdőn két óráig pállítjuk s n1eg
szűrés után 

10 cera flava-t 
olva,sztunk hozzá, (Ph, Brit) 

U nguentum stibiat!lm. 
Unguentum AutenriethL Unguen

tum kalii stibio-tartaricL Unguen-· 
· tum tartari sti.biati. ·-

1 kaliu1n .st.ibio-tartaricuni 
pulv.-ot, 

4 a.xunnia porci-vaI keverünk. 
(B. Gy T, Ph Relv, IV.); a Germ IV 
fehér vaselinnel készíttetL 

Unguentum styracis. 
- Ungµentum styraci·s cornpositun1„ 

Gall Helv 

145 5 colophonium, 
80 5 elemi, 
80 15 cera flava-t, 

115 45 oleum olivarum-ot 
összeqivasztunk s a· kihűlés vége felé 

80 30 styrax depuratus-t 
keverünk hozzá. (Ph, Gall. V,. és Relv,) 

b) 2 colophonium, 1 cera flava 1 
elemi, 1 oleum nueum és 1 styrax .. (Ph„ 
Arustr. prov., II.) 

e) 2 styrax, 3 unguentun1 elen1j, 5 
unguentum basilicum. (Ergzb. IV.) 

Linimentuni styra.cis„ U n,guentu1n 
st.uracis molle: 1 styrax depuratus-t és 
1 oleum sesami-t gyönge melegítéssel 
keverünk. (Ph Rung. III.) 

b) 2. styrax, 1 olP.um ricini, 1 spi1 i
tus. (Ph. Relv. IV, Ss Ergzh III.) 

e) 3 styrax depuratus, 1 olemn oli
varum,. (Ph Crnat. II) 

Styrax liquidus depuratus Balsa
mum styrax. Az árubeli styra.x víztar
talmát használatba vétele előtt vízfür
dőn elpárologtatjuk •S a maradék sty
raxot egyenlő súlyrész spirituszban 
föloldjuk, az oldatot megszűrjük s a 
szüredékről a szeszt elpárologtatjuk. 
Csakis az így tisztított styrax szolgál
tatható kL (Ph Hung IIL és Pb. G .. 
V.) 

Vízfürdőn a styrax 
csak hosszabb ideig tartó 
kevergetéssel távolítható 
aró1na rovására„ 

vízta1talnlli 
hevítés és 

el, az illó 

I<;zé1 t a Ph. Austr. a styraxot fél· 
:-;úh·1·ész benzolban o]datja s az oldó
'.-'Z('J t r lpá1 ologtatja. -- Dieterich 0.75 r„ 
H<'tlH•1 Len ,-aló oldást és 0.1 natrium 
~~1lfu1i,cun1 dilapsuilllnal való összerá
Z<~s utan a filtrált oldat elpá1ologtat.á
sat a.iá11lia. 

['uf~ur nlurn ~t.uraci>; su1furatu-rn.: 30 
axu11g1n, ~O sapo kalinus, 15 styrax de
Jllll«llus, la su]lu1, 10 -creia .. (Weinbe1·g„) 

l 11qupnfu111 r11dif\cabio~·uni c·u1n f>fy-

race et balsanio peruviano; 5 styra:x:,. 
15 oleum ricini, 10 balsamum peruvia
num, 10 sapo kalinus, 10 spiritus dilu
tus és legvégül lP oleum petrae Iecti
ficattJ.m-ot a fenti sor~elldben keve
rünk. 

Unguentnrn sulf!lratum. 
-· Unguentum sulfuratum nigru·m. Un
guentum ad scabiem. Fekete rühke

nőcs. ·-

50 cera flava-t 
vízfürdőn megolvasztunk s hozzáadunk 

250 axuri.,gia porci-t és apránként 
300 .sapo kalinus ·venalis-t, 

melyet melegítéssel meglágyítottunk. A 
kenőcsöt kihűlésig keverjük s e kenőcs 
kisebb részletével a leggondosabban 
eldörzsöljük 

150 sulfur sublimatum és 
100 calcium carbon .. praecipit. 

átszitált keverékét. Végül, ha a kenőcs 
további részleteit is a keverékhez dör·· 
zsöltük, hozzáelegyítüuk 

150 pix liquida-t. 
A sáigásbarna alapanyagban finon1an 
eloszlott kátránycseppecskék láthatók, 
(Pb, Rung. III.) 

b) 160 sebum, 160 axungia, 320 sapo 
kalinus, 160 sulfur, 40 creta és 16 pix 
liquida. (Pb. Austr. VIII.) 

U nguentum parasit.icidum: 10 sul
fu1· <lepuratum, 2.5 camphora, 2.5 o]e~ 
un1 bergamottae, 2.5 oleu1n citri. 2.5 
balsamum peruvianun1, 2 5 benzol, 100 
ung·uentum emolJiens, 

Unguenturn rubrun1 8U.lfuiafuni 
Lassari. 1 cinnaba1'is, 30 csepp 01<~11111 
herg'amot.tae, 25 sulfu1· subli1natu111, 100 
'nselinum flavum. (E1gzb, IV) 

[Jnnuentum Wilkinsoni.. 3 snlfn1 
];_1evigatun1, 3 oleu111 ca<lini, 2 calcinrn 
Ctll bonicun1 laevigatun1, 6 axunghl, 6 
sapo don1esticus pulv„ (E1·gzb. l~{. J 

~) 10 oleun1 cadini, 10 creta, 10 sapo 
kalnnu;, 10 lac sulf'uris .. JQ axn~1gja (13 Gy. rr.) ~ . 

Unguentum sulfur atu1n simplex„ 
1 sulfur subliniatuni lotu.n1-01 

.. 2 axun_qia vorci-vnI 
osszedörzsölgetünk. (E1gzb„ I\T .. ) 

. b) 10 sulfur sublin1atnnI., 90 axnn
gia bcnzoata, (Ph Brit. é,; Gall) 

e) 15 sulfur sublin1atuu1, 85 axungia 
benzoata., (Ph. U.. SL) 

Unrruentun-i sulfu1atu1u cu1n zinco 
s~llfurico. Unguentutn iiUlfuratuni cit
rinun1. Unr;uenturn zinei sulfuratum. 
10 ~ulfur sublin1atu1n, 10 zincu1n sul
f~11cum pulveratun1, 80 ungi1Pntu1u 
i-;1111pJex Iuteun1 (Ph .:\.nstr. ,~ -és 
Gcrm I) 

Un.ouentun-i sulfuraturn. 10 ~nJful' 
suhii111atun1, 10 zinru1n :;uJf111 icnn1 

:,):2'<>ii';;G-. 
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pulveratum, 15 .s,apo ~alinns és 65 axun-
gia. (Ph .. Relv .. IV. es Rom IV.) 

U nguentum sulfuratum alkalinum, 
U nguentum anti.psoricum„ 10 sul
fur sublimatum, 5 kalium carboni
cum, 5 víz, 5 oleum papaveris, 35 axun
gia. (Pb,. Gall) 

b) 5 lae sulfuris, 5 kalium carboni
cum. 40 axungia benzoata (Schwim
mer) 

Unguentum terebinthinae„ 
- Unguentum digestivum„ -
1 cera flaDa-t összeolvasztunk 
1 terebinth-ina veneta-val 

s lia. a keverék 50-60°-ra lehült., hozzá
adunk 

1 oleum. ter ebin.thinae-t, 
mehet 30-35'-ra fölmelegítettünk (Ph .. 
Germ. V) 

b) 315 unguentnm simplex, 840 te-
1 ebinthina veneta. (Ph, Austr., V.) 

Balsarnum Chironi.s. Balsamurn Sza
par.lfcnse.:· 15 cera, 65 ol. sesami, 15 te
rebinthina, 30 ol. camphoratu111, 3.5 bal
~amum peru"\-ianu1n. 

Bal.~a.niuni Frahnii„ 20 cera flava, 
7'0 terebinthina Yeneta, 10 0Ieun1 tcre
hinthinae. 

(~11quentuni. di.Qe.~tivu1n. 1 n1astix, 1 
Jll\ 11 lia, 1 olibnnn1n, 2 oleu1n olivar_um 
és' :2± te1 cbinthina con1munis, (Ph. 
Anstr. V) 

lialsa1nui-n Local'ell·i,. Balsamuni ita
fil·11n1. Balsantum terebinthinac roni
po.'li-fn1n. 25 cc1a, 35 oleun1 .se.san.1i, 36 
tel'ehinthina ,·-eneta, 3 santal1 hg111 pul
' j,s (vagy 0„2 alkannin), 3 balsan1un1 
pp1uYian'un1. /\_z első négy alkatrészt 
félú1 :1i pállítás után inegszűrjük s hoz
záad ink a balzsamot (Ph. Ned) 

l'g':\- ane készítn1éuy a Ph. "A.ust1. 
J>roY. I.-beu halsamun1 peTuvianu1n 
nélkül a Bulsan1un1- arcacJ. nevet vi
:-;eltt_,, 

JJ0{<.:a.n11un 1najalc. 1lfájusi balzsani: 
471 c~Pra flava., !3 co1ophoniu111, 45 tere
binthina con1n11uds, 162 oleun1 sesa1ni, 
B ol. foenicu1i, 3~6 ol. terebinth., 8 oL 
n1enthac crispae, 0.9 oleum lavandulae, 
0.9 01. rosn1al'ini, 0 9 oleun1 serpylli.. (Dr. 
Nájrncsin.) 

Balsatnurn sulfzn is t('t ebinthinatu1n, 
Balsa1nuni sulfu1 is Rula'!idi. 2 balsa-
1nu1u sulfurist (1 sulfur· sublimatun1-
nak 6 oleum liniben forralással 120°-on 
készült oldata) 3 oleum terebinthinae
ve-1 kevc!"ünk s 1-2 napi állás után a 
tisztáját leöntjük (Ph A Pr I és 
Gern1: I) 

Un,quentuni ad pernionr.s„ Unguen·· 
hun f('tri co1npositu1n„ 50 terebinthina 
veueta, 50 fer1nm hydrooxydatum, 435 
sebum, 435 axungia, öt csepp oleun1 la
\f1)1dulae Fag~-ási sebekre. (Han1b. A„ 

Unguentum veratrini. 

0 .. 5 veratr in, 
2 acidurri ole_inicu:ni, 

22,5 axungia. (Ph. Brit) 
b) 4 veratrin, 6 oleun1 olivae, 90 

axungia benzoata. (Ph. U. St.) 
Unguent.um antineuralgicum. Kösz-· 

vénukenőcs. 0.3 veratrin, 0.5 alkohol, 
7„5 'adeps lanae, 7.5 unguentum paraf
fini, 1 oleum ber gamottae, 1 oleum 
thymL 

Unguentum zinci. 
- lJnguentum zinei oxydatL Unguen

tum .alb111n. -

25 cera alba-t 
vízfürdőn megolvasztunk s hozzá·· 
adunk n1egolvasztott 

225 vaselinum fla'C ll ni-ot és 
225 adeps lanae-t. 
A folyékony kenőcsöt n1egmelegített 

edénybe szűrjük s i·észletekben hozza
kevergetünk átszitált 

25 zincuni oxyda t ll m-ot. 
A kenőcsöt kihűlésig keYe1.iiik (Ph„ 
Hung, III.) 

b) 63 axungia benzoata (63 axungia, 
a resina benzoes), 15 cera alba, 7 ole~ 
11111 sesami, 15 zincu111 oxydatu1n. (Ph. 
A ustr, VIII.) 

e) 1 zincu1n OXJ datun1 c1udun1, 9 
axungia. (Ph. Germ. V. és Helv. IV.) 

d) 1 zincun1 oxydat11m, 9 vaselin al
bum (Ph„ Gall. V. és Rom IV.) . 

e) 15 zincum oxydatum, 85 axung·ia 
benzoata. (Ph. Brit.) 

f) 20 zincum oxydatu1n, 80 axungia 
benzoata„ (Ph. U. St.) 

g) 3 zincum oxydatum, 5 ce1a alba, 
25 vase1inum flavu1n„ (N-orn1. paup„) 

,_l\Jk.: szárító kenőcs, nedvesedő bő1-
affectio-nál 

Un.ouenturn an.tieccrn1a.ticum.:· 1 olf'-
11111 cadini, 20 adeps lanae, 30 unguent.. 
ziuci, 40 calcium chloratun1 solutum 
330%. (Unna.) 

Ungupntum, Wilsoni. 4 zincum o~y
datu1n, 16 axungia benzoata (1 res1n_a 
bPnzoes, 15 axungia, 1 natriun1 sulfur1-
cnn1 dilapsun1 egy órai pállítás után 
nye1 t szüredéke)„ (Bp. Gy„ ~e. és Ergzb„ 
IV.) 

Un.oucntum zinci <:oniposit~ni. Un-· 
guentu.'in zinci sulfur,atuni piceaturn.: 
20 zincun1 oxydatum es 10 sulfur prae
cipitatun1-ot eldörzsölüuk, 15 P:~raffi
nuril Uquidum-mal s hozzakeverunk 45 
arleps lanae hydrosus-t és 5 oleum ca
dini-t. 

Ungucn-tum cont-ra prurigine'in. 
r·iszkCtés elleni kenőcs„ 1 zil).cum oxy · 
datnn1, 0.5 sulfnr praecipitatum, 5 ole
un1 arnygdalarum, 12.5 axungia, 12 5 
a deps la.na e. 

•z„„„„„„„„„„„„„„„„ilii.i.„„„„„„„„„„„„„„„„ 
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b) 1.5 zincun1 oxydatum, 0 5 n1en
thol, 8 a~eps 1anae, 10 v.ase1in, 5 ce1a 

9J 10 z111cu1n oxydatum, 10 a1nvlun1, 
1.--J tun1enol, 10 adeps 1anae, 10 ~Yase-
1111. 

u-nguentun1 zinci sozojodolici. 

2 zi-ncuni sozojodolicuni 
~8 unq„ paraffini,, ' 

. t !z.gue!ifuni ad perniones,. 1 zincun1 
s?~?J.odohcuin, 10 unguentum u1olle :F'a
g~ asi sebekre. 

Lanolinicntun'. zinci. 10 zincun1 OX;\ -

datun~ 2~ axung1a benzoata, 65 lanolin„ 
fl ~-) J z1ncu1n ox-:i:·datum, 5 vaselinuni 
,.a' un1, .~_O adeps lanae, 10 ungucntun1 
:-;linplex, ;J halsan1nm peru,:·ianu111 

Unguentu1n zinci oleinici. 

30 zincum sulfuricum 
90 .sapo durus 

s elegendő fo1 r óvíz és 1•a.scl in un1 al ·· 
burn„ 

A zh1kszulfátot föloldjuk 60 kcm 
Í<?Tro Y1zbe~1, a szappant 600 keni .. fo1 ró. 
v iz~en, a ,ket olda~ot elegyítjük és fo1. 
l al,Ju~, in1g. az ola,Jsavas zink n1egolYad 
s, aztan a fol;\ adekot le-szű1' e. forró 
,-1z~el. ~z1~lfáin1entessé lnossuk, nHdd 
P.c!r1\~uk es 60°.:on szárítjuk, Yégiil , Íz 
furdon c~yPnlo súlyrész vaw:liu a/~: 
ln1n1111al osszcol\ aszi-.iuk (Ph„ B1 i1 1 

'raseiinun1 salic,ylaturn 

2 ncidun1 salicylicunt-ot 
98 rasf'linurn flavun1-ban 

lllt!gül\ aszlússrd föloldnnk ( [ 1 g·zh 
Hl 

r·a.~f'fiJIU/11 ~alic}f{afu-n1 dili 11111 10 
ce1·a f1ava, 88 \ aselinurn Ila\ un 1 JlH o·„ 

olYasztott keve1ékébPn füloldunk ~ <H~· 
d~~n1 -~!Jlicylic}l-111-ot s a félig kil11i l1 ki• 
uocshoz hozzuadunk :í . csppp olt 111n 
gaulthe1 iae-t (Ergzb l\ 1 

V szakasz 

Sapones medicali. 
Gyógysze1 es szappanok 

~.\_ g':\ óg;\:sze1r~-.; i;zap k . k , _, , , , , 
alapanyaga aJkalisza '- pano ,azo a g~og:\.sze1es kcsz1t,n1Bn~-ck, :anu'1~tk 
J~:ékony Yagy J' 1 'T '] ppau, A gy_ogy~szerei; szappanok szilárd, kenőcsszPrii. fél f'o 
hös {n(~utr-ali:-;) }ú:\g~~o~1_;vt'-'1l1op1a1~yua1k. J\íegkülönböztetünk to\ ábbú iközö11;~ 

:'\. ,1, , 1• ( , 8 es u zs1ros1tott szappanok1at. 
- iSZJ a1l natron-) ;.;zappanok Y d b '-b f . '] 1 

klíak;ezutóbbiak ala}an"'.-. · ~· ag~-- ~ra .. o.w.~~ 0 or1~~~-ta;;-,~ 'ag~ prnalil 
van es 2~l-~i saJJo inedi1in1ir.fa ~__, 1 eh o f f ·szerint tv% kozon1hos .8tea11n:-;zap 

iA lugos szappanok •">Zénsava. alk I', k t t t 1 ik 
n szappankészítéi;;nél '-a ~ ut ,1'.:; ·. a 1a ia - :i.1 ·a inaznf3.· ,_ ,a.111clJ -ekl 1 'ag') 
nokban el nc111 .szapPu'no~ltott 0 . ~r- a~un_k h

1 
o~z~:Juk. „A_ tulz~1,rosíi9tt i,zappa 

dásban. Ez utóLhi O' - , •·y.·- .. zsi~ ."'·a~:\· o a l };S Yan ~1!-1ulz10:.-;zPru k:apesoló
néven isnlt'liet-,jük„ ,,,:\Og, sze1es -'iZdJ)IJclllok focsoport,Jat Se1ni saponcs 

lA vízn1entes hí.gy-szappanok ne1n u: t. _ J , k' ]' · 
niá,val készüln0k; so.k vizPt va ,.\" ~I ,a 1 ~.11 ' IaIH'n,1 a 1lngg:al vagy a-1111110-
lág·;r, ''a-gy folvékon,- sza1'1pa11cglk' 'i1'!11c111! ~zappa110 .. s1tott, ola.Jat tal'talinazó 
} , k E . " ' ' ' u ro11 ugg"Il Y'tg'\' mesz , 1 , ]"'J]'i 1ató -. gyes szappanfajták többfél·e z:-;í1·acfékb, ~ „, . , YlZ71' i,.; <.: O<l- l 
bonáit-old.atok keverékével készülnek. ·· · ol alkahlugok es alka:Ji k:.n· 

... ~z alkáliá~ ~,s zsírsa;vas sóival készült g yÓg\ szeies sza) anok \ízbeli 
oldhatok. A nehe. zfe1nek zs11sa\as sói szintén ~~aiip'aiiok ·". ,· klkP„ -- 1 • n kb k " l ~ " · . _i:,ze ozu az ('0'\'-
1agu. an, vag?. enoc_sa .. apanJa_p·ul ?aszn,~lt ólo1nszappanDkat (J1~nlpla~t 1 ~in plumb1, En1plast1urr1 n11n11) az „l!ngu1nosa szakaszban isrne ·t t "·k 

:A folybkoni- p01ne " k " · 11 • - · · 1 e JU k .. 1.„ , , · · • , inu, Y~-gJ-: e~1oc:;sa o,n1anyú gyóg·s szeres i-;zappa11ok 
u, onleges gepbe1endeze:s neJkul i.s kesz1tJ1etók az összeieti sziláTd sza >·t 

uok e1len~.e~~ cs.~~, gyári üze~be_n állít,hatók elő 'rki fogástalan 1 ~1 inőségbru PI" 
, k LA. ~ulonbozo szappan.f.elesegek alapanyagait a bevezető általáno·c..; ~ é ·z 
azo gyogysze1es ke-verékcit a részletes rész i1'1n1e1 (-rti · 8 

'' 

:-> z a Sa~ones moll~. _ Sapones ung.1;1i.~os~." "L á,g y , z; z a p p a n 0 k K e 11 ő 
. tlp P i-n o_k. ·.A. lag:y szaippanok kulonbozo z.s1r.a<lekokból nyert :-;einleo·es 

ese e§ ugos káliszappanok„ :Főképviselőjük a: · ' '"' ' 
::. a n. a P o. ~a 1 i n u s. S a p o m e di e-a tus n1o11 i s„ K á 1 i 8 z a p
~·izfü;·d ]O f~hjdu hydrooxrootum~ot 140 vízben, tága,sabb 1xncelláutálhan 
mi-t . on . d_ o unk, s a lughoz reszletekben hozzái'keverüruk 350 olerun se-sá~ 
:\z eds' mai '·-t hl f} szapparrosodás megkezdődött 100. &piritus con-centra.fus-t. 

- · eny ai a iuat folytonosan keverve mindaddig ihevít,iük, míg .az edény-
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ből ki\'ett p1 Ob.a fo11 ó ,. íz,ben tökéletesen oldódik s az oldatban olajcseppek 
nen1 láthatók. _A_ kész szappan - t bepárologtatjuk 500 iészre, Leg
alább 30.% zsírsavat. tartaln1azzon. (Ph. H. III.) 

. h) í'.l o_leu111 lini, 2-i 1kaliu111 hyd1·ooxydatun1 solutID11 (33„3%), 30 i;:·íz, 6 
:-;pi11tus. \~ízfü1dő11 eJi-;zappanosodásig n1elegítjük. (Ph. _;\.ustr. VI]l) 

e) !3 oleun1 liui-t é:s 58 káli-Júgot (15·%) vízfürdőn tágas és 1nél-y üstben 
'i0°-r.a lne1cgítüll'k, azután hozzáadunk 5 spi1itust .. A. keveréket elszappanoso
dá~ig főzzük, hogy forró vízben és alkoholban oldódjon és -bepárologtatjuk 
lűlfl-ra .. Legalább ·!ü·90 zsírsavat tartaln1azzon. (Ph„ Germ„ \T. és R-01n. I"\T.) 

d) -130 g. oleu1n go-ssypii-t, 86 g, kaliu1n hyrooxydaturn é:-; 15{)(} ik-cm. víz
zel elszappano::;ít'I a hozzáadunk 50- kc1n„ alkoholt (92.3~&) -s lOüiO híg pasztává 
fözziik .. (S a 1> o 111o11 is. Ph. U. St.) 

_:\ ki 11e111 sózott káli szappanok n1integy 10% glice1inta1 tabnúak. 
~.\ S-a p o k a l i n u s v e n .a 1 is len olajból s egyéb olcsó, avas olaj-

111<.11adY ÚII> okhól kéf:zül s g-sá1i előállításánál nen1 alkahnaznaik spirituszt is, 
ln_u1p111 kétféh' l'lŐsségű lúgot, az előkészítő és lekötő 9~1{)0 Bé sürűségű lúgot 
(fs. 1-065--„1.081 = ·1-„·-9% K·OH) s az erősPbb bontü lúgot 25° Bé sü1űséggel (fs 
l.W.5 = ':2'.2~0 l\:OH). _._.\z első lúggal a z.síradé!kot en1ulgcálják, enyvszerűvé fő
;;.ik, Jníg· lapátokkal hosszú fonalakká húzható"\ii )esz, azután .az erős lúggal 
tisztál'a főzik. kifo1 ral,iák, n1íg próbájából ·yízbi:n olajcseppek ki nem vál
nak _.\_kész szappant további főz·éssel tö1nö1í1ik, n1íg le1nezes~é \álik s ekkor 
}101·dókha üntik. 

_.\_ kenőcsál10111Hu~ ú S a 1J o un g u i 11 o s u s előiratát a 1 észletes iész 
Len közöljü.k 

Sapones duri.. J{e!Jnén·y "!:lZ<appanok. :N"át1on szappanok. 
_-\ szilárd nát1 onszappanok különféle zsiradékokból, inint axungia por ci, buty-
1 n1n, olenn1 cocos, o]. raparum, ol sesami, ol.. arachidis. ol. sinapis pingue, 
,..;t~bu1n, stearin, nat1 iun1hidroxid-ol<lattal készülnek s a zsiradék elszappa 
11o~ítása után az Dl<latb.an lévő kész .szappant konyhasó-oldattal csapjuk ki a 
YÍz-oldatbóJ. E kisózás;nál a szappanfőzés n1ellékte11néke, a nye1s glicerin, ol
datban n1arad _:\_ kész ~zappau teljesen glicerin- -é~ lúgmente:-;sé csak úgy_ 
lisztíth·a1ó, ha is1nételte11 oldjuk lepárolt vízben és ebből konyhasó-oldattal 
i1jra és ú.i1 a ki csapjuk. _A_ konyhasó-oldatot nátriun1 karbonáttal n1agnesiu1n· 
{>.s calciun1-n1entcs:.;é tes·szük, azért, hogy a szappan oldhatatlan -Ca.- vag:y 
)J.g -:.;z.a.]Jpansz('l1l·C:.;éket He ta1 talmazzon. 

\ kicsnpotí színszappanból a vizet szú1íiás-sal \'a.g~y CCflt1ifugálással 
tÚ\olíthatjrnk e.1. 

.Jó, n1integy 110-15% \'izr1 iartal1nazó színszappant úgy 11:i,.'e1ih-etünk, ha 
u ki.sózott szappant híg natronlúgban oldjuk s konyhasó hozzáadása mellett 
bepárologtaíjuk nlin<laddig, 111íg egyen1ete-ssé olvadt, hó1yagmenter.; tömeg 
,-álik le, incly kihűlYe felületén „rná1ványozott", vagyis kristályos rajzolato
kat 1nutat. 

Ha a i;zappanfőzéshez ;kókuszzsírt, v.agy ennek más z.síradékokk1al való 
ke,'e1 ékét használjuk, az elszappanosítás hidegen, natronlúggial ·való egy
sze1ű összekeveréss-el i:s v-égez;hető. A főzés nélkül készült szappant nem 1-ehet 
kisózni .s kihűlés után, 1nintcgy 101'ú glycerintarta1omn1al, rnár használatra 
kész, 

A házi- és pipere-szappanok, átlát.szó-szappanok stb kéíizítésmód.iát a 
f\T.-iik iészb-en isn1e1tetjü1k 

Sapo durm. K e n1 én y szappan. 5{)0 megolvaszt0:t.t. di8znózsí1 t, 150 
f.;pi1itus coucentratus-t s 100 natriun1 hydrooxydatum és 200 Yízből készített 
fo11ó lúgot tág·asabb porce1lántái1ban v,agy zo1náncos üst,b.en, vízfürdőn, foly
tonos kevergetés közhen az elszappano.sodásig hevítünk s azután hozzáadunlr. 
a .szappanhoz 80!} vizet s újból n1.e1egít,iük, míg a sza,ppan ki-s próbája lepárolt 
vízben tisztán és tökéletesen oldó-dik. Ha e próbánál a szappanból 0ilaj.osep
peeské'k válnának ki, a •kev·e1·ékhez 1-;zü,kség ,.;;zerinti részletekben annyi lúgot 
.adunk, hogy a sz-a.ppan el nem szappanosodott zsírt ne ta1taln1azzo11. A keve·· 
rélrbe most 125 konyihasó, 15 natrium carbonicun1, 400, fo1·1ó vízből \készült és 
papíroson megszűrt oldatot adunik s a keveré1ket addig hiagvjuk vízfürdőn~ 
míg a színszappan a folyadék felszínén összeálló lepénnyé tömörül s azutá11 
az edényt letakrar.iuk és hűvös helyre állí1tjuk, Egy nap múlva az edényből 
.a lúgot kiöntjük, a kemény szappanlepényt vízzel -egy ízh-en lemossu1k s vá-· 
szonszö„--etbe takarva erősen ,kisajtoljuk, vékony szeletekre vagd:aljwk s meg
közelítőleg 8-0"--0n szárítjuk (Ph. Rung. IIiL) 
„ b) io. kg disznózsírt, 5 kg. natronlúggal (00%) és 2J5 Iite1 vízzel, 60 literns 
ustben eiszappanosodásig főz-tinik - míg a kez.detb-en habzó~ tejszerű elegy 
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ha:btaLanná nB-m lesz - :S azután 5 kg. k-onyhasó oldatával összeka:\:a1va a fe
lül kivál~,tt. szappa1ü leöntjü'k és földolgozz)lk. (,Sapo domesticus.) 
. L\_ fozé&t.m~:id1g kev,esie:bb v1zzel kezdJuk s „elszap:pa:nosodásig" folytat
Juk Ez akkor kove~kezilk be, ha a kev,erék egyenletessé válik IDkkor a na
gyobb ine:r;inyiségű vizet öntjük a <Szappanhoz, míg az tisztán old.hatóvá válik 
.s. a keveró liapátról széles, átlátszó szalag-okban 1l1eváló szappanenyv keletke
zik ,(a szappan szálassá válik) .. A szappan most ikisózással a vízből leválaszt-· 
hato, amire natrium1k1arbonáttal magnesium- és ca1ciummentessé tett, filtrált 
kősó-oldat szolgál. Ekkor a főzést befoje'"ük, majd a kihült ,szappantömeget 
n1egfelelően földolgozzuk "A. lúgban melléktermékül nyers glicerin marad 
oldva. · 

tA ki nen1 sózott ,5z.a.ppan-oldat kemény :kocsonyáv-á Inerevedik s a 
70%-nyi 1anyalug·ot az ö.ssz~ sz.ennyezésekikel és glicerinnel magába zárja 

Sapo butyrinus. V a J -.sz a P Pa n. A rvajat megolv1asztva ülepítjük. 
átszü_rjük s azután ·1000 részét li300 natron}u.ggal (!15·%) egyneművé főzzük s 
250 kősó és 25 natriun1 c.a1bonic.um cry.stallisatummal egy óráig melegen ál
lani hagyjuk .. A. felszinre gyűlt rSzappan lehűtve m-egmere·vül, ekkor a lugot 
1eöntjiik, a szappant lemossuk, kisajtol.iuk, fe1vágjutk és szárítjuk, 1 kg„ vaj: 
1 2 kg. szappant ad 

Sapo eocoinus. 1K ó k u sz 8 z a p p a n. 1() kg oleun1 cocos-t (kókuszzsír) 
n1egolvasztunk, beleöntjük 18 kg„ nat1 inni hydrooxydatun1 fusun1 és 1 .. 2 kg·„ 
-víz oldatát s a hwbzó, tejszerű törneget áttetszővé -főzve, gyorsan vászonnal 
bélelt formákba öntjük. - h) 900 kókuszzsíit előbb 600 natronluggal, (10 
Be0-os = 7%) melyet apránként öntenek bele, előhevítik s a krén1sze1üvé 
vált tön1eg'hez uj1a hozzáöntenek 3,7..J erősebb 1-:!%-os lugot s egész megsűrü
~ödésig főzilk, míg t i. egy cs-eppjc hide,g· tá1gyra önt.-vf' azonnal inegkemé
n~:edik FJkkor frDO vízben oldott 22fJ-:3'75 1kon~·-haf.ióval kic!'Hpiuk é8 leöblítve 
szitán át.nyomkodjuk és szárítjuk. 

1Az elszappanosodás hosszabb idő alatt he,:ítés nélkül is bekö·vetkezik 
pl.. 666 kókuszzsír 40'!-on n1egolvasztva s 334 nát1onlúggal (f.s. 1.35) elkPverve 
24-48 óra alatt teljesen elsz.appanosodik .. A. nyert sza-ppan gl3 cerin tartal1nú 
s megolvasztva 2 . .5% oleum mirbani-val szo•kás illatos·ítani 

Sapo medicinalis. S a p o m e di e a tus P h G e i· m. 0 i 'Fosi sz a p
-p a n. A Ph„ Rung. LII. RZeTint olcun1 sesanli-hól ÚgJ-:· készül, mint a S a p o 
du r u s (sapo ·axungiae). 

b) 130 nat1iun1 h:y<lTooxydatun1 solutu1n-ot (15%) fölfo11alunk, s kisebb 
iész,letekben hozzáado.gatunk l{HJ axungia porci-t és elszappanosodásig főzzük 
8 ekkor ihozzáadunik 12 spiritus-t és ha a tömeg eg~ye11letes•sá vált, 13H. vizet és 
addig forraljuk, míg a kész .s;;<,appankocsony.a ':ízben zsírkiválá:s nélkül oldó
dik. Ekkor 40- konyhasó, 5 natriun1 caThonicun1 -és 12-0 víziből készült oldatot 
s a teljesen ikiválott iSzappant vízz.e,l kin1osva e1ősen kis.aitoliuk s daTabükTu 
vagdalva ki<Zárítjuk. (Ph. Auslr. VUI) 

b) 12{} natronlúgot (15%) vízfürdfrn föl1nelegítv·e hozzáadjuk 50 olivaola i 
és 5-0 axungia összeolvasztott keverékét s kev1ergetés közben félóráig hevít
jük, ekko1 hozzáadunk az e1nulzióhoz 12 alkoJ:?lt ,s amik?r a . .szappa1~0~ t~rn~g 
egye!1let,e$;5é Vált, rész.~ei~kben, 20Üi, Vizet, S, SZU~'Seg. e~e·~ell k!Sll!-.enny1,se?'u lug 
hozzaada.saval .a<ld1g fozzuk, m1g v1zben zs11adek kIJyalasa ne_lkul oldodo .szap
panenyvet kapunk Ekko1 25 nat1iun1 chloratu1n es 3 n1atr1~m carbon1cu~
nak 8(1, vízzel kés~ült oldatát adva hozzá tovább főzzük, n1íg :a ,szai:pan ti:.lJe
sen kiválik. -A kihűlt és az anyalúgról lesz.edett szappant ke-v.e:s v1zzel tobb
s:z;ör kimossuk s aztán vigyázva, dB ,erősen kisa.itoljuk, fölvag.daljuk é-s száraz 
helyen 8Zádljuk. (Ph. Gernn. V. és Rom. IV.) . 

Sapo stearinicus. S a p o is e 1b a e e u-s. 500- sebun1bó] 20.0 nat1-onluggaJ. 
(fs Ul4) és 300 •piritus-szal (9-0%) úgy készi\I, miul a Sapo medicatus .. {Ph. 
Helv.. IV.) 

b) 100 acidun1 ~o;tearinicun1-ot 1n.egolvasztunk s kevergetés .közben bele
csurgatjuk 300 víz.Len ol·dott ·5.s natr.iuan oarbo·nicu1n c1ystallisaturn ;gőzfür· 
·<lőn hevített oldatába s azután 10: spiritus eoncentratu-s-t adunk hozza. A ke
veréket mintegy 6 óráig keverg.etjük s azután kisózzuk: 25 konyhasó, 3 nat
rium carbonicum és 80 víz oldatá;vRJl. (Ergzb„ IV.) 

b) 5-7 natrium carbonicu:m-ot 150 vízben oldunk s apránként 100- acidum 
stea1i11icum-ot szórYa belé, a habzás m-egsziíntéig főzzük. 

Vegyes zsiradékokból készült szappan alapanyaga g~an~~1t 
szerzők a kövebki':zŐ- .előiratok szerint készült szappanokat aJánlJak: 

Alapanyag: 150 oleum cocos, 100 oleum olivarum, OOO sebum, 22t() natron-
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lúg (fa l.il5), 25() kalilúg {fs. 136). A keveréloot a Sapo axungiae--nél leírt mó„ 
don ezappa.nná főzzük. 

Túlzsírosalwpanyag: 2(t, oleum olivarnm, 100 sebum, 00 natronlúg (fs. 
1.349 = 31-32%), 20 kalilúg (fs. 1.39 = 35--36%) keverékét a Sapo axungiae-nél 
leírt módon szappanná főzzük„ (Unna.) 

:b) 75 oleum olivarum, ·593 sebum, 200 natronlúg {3S' Bé = fs. t.439), 1t-0 
ka!H<á.g Készítés mint a)-nál. (Eichoff.) 

A Ph. Rung. III a gyógyszeres szappanokI"a vonatkozólag a ikö-vetke
zőket rendeli: 

iA _gyóg~·.szeres szappanok €]őállításához teljesen sem1e~es sza-ppant al
kalmazzunk, n1ert a szabad alkali veg·yi hatást gyakorolhat a hatóanya
gokra. 

Kisebb mennyiségű szappanokat mtndig porcellántálban főzzü·nk. Az.sí-
1okat a lúg .egy részév€1 együtt megolvasztjuk s azután a lúg többi részét 
hozzáadva elszappanosodásig főzzi~k. 

·Szappanok poritása. A kemény szappanok közül főleg a sapo medica
tus porke-verékekbe és labdacsok•ba is harsználatos„ A .szappanpor izgatja a 
nyálkahártyáka.t s ezé1t a. száritás. után történő po1·jtás-nál a n1unkás orrát 
és száját n·ed„~es ruhával kell befödni is ,szemét védőszen1üveggel megvédeni.. 

E i-c.h o f f a szappanokat gyógyító célorkra porkeverékek alakjában 
ajánlja, a.1niuek előn:yei: az adag-olás pontossága és a tartósság. E célTa: I 
X e u t I' á 1 is ,szappan: 75 neutrális .st.earinszappanhól és 2..5 sapo medici
Halis-ból készült por szolgál alapanyagul, melyet II. 5% na.triun1 carbonicum 
( xsiccatum-1nal 1 ú go ·S s á és III. 5% oleum cacao-val túlZisírossá tehetünk„ 

I. S e n11 ege s szappannal készülnek a 1Sapo pulvinaris acidi salicy
li<::i .:)%, A.cidi tannici 5%, 1Benzoes 3°/o, Horacis 5°/o, Calcariae chlorata-e 
Ht%. Ca1np:horae 5%, Camphorae 2°/o cu.m s·ulfUT·e loto ~5°/11; Ohinini sulfurici 
:t1/o. Ohrysarobini 10°/o, Jodoli :3%, ,1_\ifent1h0Ii 15%, Naphtalini 5 százalék; Naph
talini 5% cun1 sulf\1Te 5%; Pumicis 20.0 /o, Pyrogalloli 5°/o; Resorcini 5 száza-
lék cum acido .sali·cylico 5·'.7~; ez utóbbi e,setleg még 5% kénnel is, Sulfuris 5°fo 
curu acido -sa.]ic~-lic.o 5°fo; Thioli 5°/o, Thymoli. 

II. Lúgos szappannal készíthetők a Sapo aeidi tannici :5%, Calcariae 
chlo1 atae 1-0-%, Ca1npho1ae 5°/o; Camphorae 2 s-zázalék cun1 sulfure 5°fo„ A 
Sapo pul\ ina1J;.; ca1nphorae 8ulfuratus cum acido salicylico: 5 balsan1un1 pe-
111Yü1nun1, .;) natriu1n ca1bonicun1, 5 sulfur lotu-rn, 5 víz szárazra párologta„ 
túsa és 85 lúgos .szappannal 1(II.) elkeverése útján, a Jo-doli 3°/G. Kalii jodati 
.)u/u, Yientholi, Xnphtalini 5°/o, Purnicis 20·%, Pyrogalloli 5%, Sulfuris- 110 száza
lé·k. T1hioli 5:9"6 

III. Túl zs í 1 o s Rzappannal 1készíthetők a Sapo pulvina1i.:;; acidi bo
l'i<.·i :>%, ~i\cidi tannici ,5%, ·Aristoli, Benzoes 3°/o, ·Boraci8 5°/o, Camphorae 
51~: Ca1nphora.e 2% cum sulfure 5°fo; Cant'haridini 0.2P/o, Chinini -su·llfurici 
2}~,. Chry.sarobini 1-0-%, Europheni 2°/o; Hydrargyri 1bichlorati 2°/o cu•m natrin 
ehlorato] és 2 százalék stearinnal; Jodi 2%, Jodoli 3%, Mentholi 5°/o, Naphtoli 
;J'.%; )Japhtoli ;) százalék eun1 sulfu1e 5 százalék; Pumicis 2.().0 /o Pyrog.al,loli 5°/o; 
Re."Ol'Cini 5 •százalék cum acido salicylico 5 százalék ·esetleg 1nég ·5 százalék 
kénnel is; 8a.loli 5%, Sulfuris 10%; Sulfuris 5 százalék 0un1 acido salicylico 
~l 1'izázalék; rI1hioli .;'/1/(1, Tihy·m-0li 2°fo. 

Szappanpor Paschkis-féle. orvosoknak: I 5 borax, 5 ziucu1n oxydatum, 
9H :-:zappa.npoT 1negfelclö.en illatosítva vagy II natrium carboni·cum, .10: iridis 
ihiwma, 20 an1yluiln. 65 szappanpo1· s el-egendő illat 

Se1nisapones. I.1 i ni n1 e n t .a. Félsz a p p a no k. A félszappanork zsír· 
llPn1ü anyagoknak részleg-es eliszappanosítása útján készült folyékony k.enő
csök külső ha.sználatra s álta·lában L i ni ment u m név.e·n ismeretesek„ 

L i ni n1 e n t a. A legegyszeriíbb linimentum .az olajoknak mészvízzel 
Yag·;v- am1moniá \' al hidegen összerázott keveréke. Az ily ikeverék a keletkező 
,-;zappan nlellett el nem szappanosodott olajat, illetve zsíradékot is tartalmaz 
fino1n elosztá,sban emulgeálva 

lgen könnyen 'el•szappanosíthaiók az olajok ammonia-gáz alkoholos ol
datÚ."\ al: Spiritus J)zondii-val Ez a0lkoholos lúg az olaj.savat n1ár hidegen igen 
~11·or&"tn e]szappanosítja 'S a keletkező ammonia olajszappan a legtöb.b szén
hidrogént: paraffinokat (oleum vaselini), olajokat (oleum lini) k-Onnyen lini
rrnentummá emu]geálja. Az acidum oleinicum és oleurn lini allkoholos atnmo· 
niá-val ké,~zült sz.app.anos e.mulziói a L inog e n vagy Pa r o g e n ne'\o•et. 
kapták„ Az alkoholos ammonia-oldat, aci-dum oleinicum· és oleu-m- "\'!"-aselini 
i~;,_;-ze1ázása útján készült 1ha.~onló linimentum neve Vasolimentum v.ag1-
'':aso.gen. 
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Lini1neniun1 néven sze1epel11ek .a kocsonyaisze1 ü alkoholos szappan-oJ .. 
<latok is (opoReldoc), ine}yeket a S a p o ni 111 e n t a cún .alatt ismerte-t iink 

Linimenturnnak szokták nevezni a balzsa1nokkal készü.lt folyékon,- kP
nő-csöket s általában .az összes folyékony bedörzsölő ,szereket, olajos eleg)·--eket 
és alkoholos oldatokat is. Ez utóbbi készítn1ényeke.t a inegfelelő cín1 alatt 
(Oleum, Spiritus, Unguentu111 ,sf.b.) is1ne1tetjük 

A szappan-oldatokhoz e szakaszba soroztuk a Heb1a-féle g·J~ ce1 i11es 
szappan-oldatokat is, ellenben az .alkoholos szappan-oldatokat Spil·itns sapn 
nati címen a III . .szakaszban tárgyal.iuk. 

Glycerinum saponatum Hebrae. 

20 sapo cocoinus-t 
vagy durus-t 80-100°-nál teljesen ki
szárítunk s vízfürdőn 

80 glycerin-ben (fs. 1.2) 
oldunk és az oldatot forrón filfráljuk 

A szappan és glieeri11 menn~.-isége a 
hatóanyagok mennyiségéhez képest 
változik. Minél több a szilát d ható
anyag, annál kevesebb sz.appant ve
szünk. Hebra ismertebb előiratai a kö
vetkezők: 

Glycerinum saponaturn car bolisa
tum.: 19 .sapo, 79 glycerin, 2 acidun1 
ca~bolicum„ A sz.appant a glicerinben 
oldjuk s a meleg oldathoz hozzáadjuk 
a karbolsa vat. ' 

Glycerinuni cresolatuni saponatuni: 
Úgy készül, mint a Glyce1inun1 sapo
natum carbolisatum. 

Glycerinum saponatum chr,ysarobi
natum: 9 sapo, 81 g]ycerin (fs 123), 10 
chrysarobin, A chrysarobin-t a szap
panos glicerinnel finon1an eldö1 Zisöl,jük, 

Glycerinum saponatum creolina
tum,: 12 sapo, 83 glycerin (fa 1.23), 5 
kreolin. Készítés, mint G . .s chrysa.Io
binatum-é. 

Glycerinu1n saponatuni cum hydro
xylamino; 20 sapo, 80 glycerin (fs. 1.23), 
1 hydroxylaminum hydrochloricum 
l(észítésmód.ia, mint a G. s ch1ysaro~ 
binatum-é. 

Gl.ycerinum saponatum cum hydrar
fl.11ro praecipitato albo et bismuto; 12 
sapo, 78 glycerin (fs 1.23), 5 hydrargy
rum amido bichloratun1, 5 bismutun1 
subnitricurn„ A két sót finoman eldör
zsöljük, keverjük és a szappanos glice
r]nnel eldö1 zsöI.iük, 

Gl.yce1inum saponat.um ichthyola
tum: 9. sapo, 86 glyce1in (fs 1.23), 5 
iehthyolum Az ichthyolt a szappanos 
glicerinnel keverjük. 

3) 20%-os: 10 sapo, iO g]ycc1 in ( f~. 
123), 20 jodoform. 
. 4) 50%-os: 5 sapo, 45 gl·rce1 in. :ín jo 

áoforn1. 
Készítésn1ó<l, n1int a (il~ cr1lnu1n sa

ponato chrysarobinatun1-é. 
Glyccrinurn saponatu1n jodatu111" lft 

sapo, 75 glycerin (fa 123), 2 iod, 4 ku
liu1n :io<latun1 _'.\.. kaliu1n jodatun1-ot Ó:"; 
jodot lehetőleg kevés gllcerinhen old
juk s az oldatot hozzáadjuk a szappn·· 
1,os glicerinhcz 

Gl.uccrinurn sa1Jonatun1 cu1n /11eo
soto: 18 sapo, 72 gl:\·cerin (f.-.:. 12:3)., ;) 
k1eo-sotun1, 5 acidum salic) lic11n1 l~lő
úllítás n1int előbb. 

Gl.11cerinurn saponahrni picrafuH1 · 
l'i sapo, 72 glycer in (f s. 1.23), 10 J)iX Ii_
ciuida, 1 acidu111 salicylicun1. Készítés 
n1int előbb„ 

Glvccrinum saponntuni 1 e~rn ciJ1r1-
turn: 18 sapo, 72 gJy··cerin (fs. 1.2~)„ ;) 
iesorcin, 5 acidum salicylicunJ.. f'\észí
tés inint előbb. 

G.Zyceri'ltuni saponatunl 5·alic.,1Jfa-
tuni;· 19 sapo, 16 gl;ycerin {ft.;, 1..2il), 3 
acidum 1-;alicylicun1, Készítés n1int 
előbb. 

Glycer inum saponatuni sulf u1 atu1n.: 
15 sapo, '75 glyceTin (fs. 1.23), 10 su]fur 
p1aecipitatun1. Készítés n1int előbb. 

Glycerinurn saponat.u1n sulf11rat1on 
cum resorcino et acido salic1Jlico.: If1 
Rapo, 70 glycerin (fs. 1.23), 5 suHur 
praecipitatum, 5 resorcin, 5 acidun1 sa
licylicum. Készítés mint előbb. 

Glycerinum saponaturn thiolafuJH." 9 
sapo, 86 glycerin (fs. 1.23), 5 thiolum 
liquidum. Készítés n1int előbb. 

Glycerinum saponatum cunl- ziuco 
oxydato• 12 ,sapo, 68 glycerin (fa J.23), 
20 zincun1 oxydatum. Készítés n1int 
előbb. 

Glyce1inum saponatum ichthyola
tum cum zinco o.xydato.: 18 sapÜ 72 
glyceiin (fs. l.23), 5 ichthyo!, 5 zin~um 
oxydatum. Készítésmód, mint a G„ s. 
chrysarobinatum-nál. 

Glycerinum saponatun1. cun1 .zinco 
oxydato .salicylatum: 8 sapo, 70 g·lyce
rh1 (fs„ 1.23), 2 acidun1 salicylicun1, 20' 
zincum oxydatum„ .A. porokat a szap- -
panos glicerinnel :finon1an eldörz~öl- -~2.~;,i:_ 

Glycerinum saponatum cum jodo
for mio: 1) 5%-os: 19 sapo, 76 glvcerin 
{fs. 123), 5 jodoform. • 

2) 10%-os: 15 sapo, 75 g]ycerin (fs 
123), 10 jodoform 

:LL;"~!:'!:\:'::°':oi'..':1~~1:::.~„„00 . .1 
niae„ Repülő zsír. - -,~<:tt 

375 oleum .se.sami-t, ,.::i!-Z-'ll 
125 ammonia-val -~-'.'.1if~-„--

_- __ j:Si~_: 
---~-:_o:__,_'i'_~::_:_ 
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kevei ve ossze1 ázunk iPh Rung TII) ·vrn. El., Ph,, Gall, IV, Ph, Helv, llL, 
és U St ) Ergzb, IV) 

A Ph Austi. és Rom IV 4:1, a Ph Linimentum calcis comp. 0.1 thy-
Gall, 9:1 ai án:1 t rendel. mol-t oldunk 10 oleum olivarum-ban s 

_/\_ Ph. Germ, 3 oleu1n arachidis-t és 40 meleg adeps lanae-t és apránként 50 
1 ammoniát ír elő. 1 aqua calcis-t kevergetünk hozzá„ 

Szép és állandó készítményt nyer- Lininientu1n mentholi.~ 5 mentholt 
hetünk a következő arán-.yú keveréssel melegítéssel oldunk 50 oleum liniben s 

r. n 
6Q 50 oleunl st;sr;in!i, 
20 30 oleu'fn r icini, 
20 20 llquor amnioniae. 

J_Jininienturn aninioniato ca-niphora-
tun1.: u:) 3 oleun1 ca1nphoratun1 (10%), 
fi oleum ar achidis, 2 liquor amn1oniae. 
1Ph, Germ, IV„) 

b) 5 ca1npho1a-t oldunk 2„5 liquor 
an11noniae (fs. 0 890) és 400 spiritus 
190%) elegyében. (Ph, Brit) 

e) 75 oleum camphoratum (10%) és 
25 liquor an1moniae elegye„ (Ph, Rom 
IV) 

Lini.Yncntun-i aninioniatum cum ka
llo .iodato.:· 20 unguentum kalii jodati, 
80 linin1entun1 an1n1oniaturn. 

T_Ji-nim-Pnturn a1nrnoniato-pho.s11hora
turn: 25 oleun1 phosphoratum (1%), 8 
liquor an1rnoniac, 1 o1eu1n terebinthi-
11ae. 

Lini1nentu1n ann-noniatu1n te1ebin
fldnatu-n1: :!O linin1enium am1nonia
t un1, 1 oleun1 1-erebinthinae. 

Lininicntun-i antirhcumaticum A1ne-· 
1 ieanum„ Lin.inicnturn JJfustang: 200 li
qUOT a1nn1oniae, 200 spiritus (90%), 25 
olenm petrae. 

Lini1ncntu1n antis-pa.sticu1n. Görcs
< sillapitó lininientum Starke szerint.: 
45 oleun1 hyoscya1ni, 10 liquor ammo
niae, 5 a111monium succinicum solu
tn1n, 5 tinctura opii crocata. 

Lin-i-rnrntuni causticum Hebra; 15 
kalium h:y drooxydatum solutum-ot 15 
oleum lini-vel összerázunk„ 

Lin-imentuJn cltloroformii; 20 chlo
l'Ofornliun1-ot és 80 linimcntum ammo
niatum~ot elegyítünk (Fol'm„ Berol),. -
Linimentuni chloroforntii néven az 
Oleum chlo1 ofo1n1iatun1 is szerepel; 
lásd e címen. 

Linimentunl ner rinu1n.: 20 linimen
tum ammoniato ca1npho1atu1n, 15 un
~uentu1n aro1naticun1„ 

Lini·mentum contra JJerniones. Fa
!l.lJÓ8 elleni linimentu1n.: 10 tinctura 
.iodi, 45 oleun1 campho1·atun1, 45 aqua 
C'a1cis 

Linimentum calcariae„ 
Linimentum calcis a<l combustio

ues. -

1 oleum lini-t és 
1 aqua calcis-t 

er·ős rázással keverünk. (Ph, Austr 

az oldatot kihűlés után összerázzuk 50 
aqua calcis-szal 

Linimentum ad perniones. Ba,Z,,sa
-1num ad pernione.s. Fagykenőcs: 2.á
chloroform-ot, 15 balsamum peruvia
num-ot, 15 spiritus camphoratus-t, 15 
tinctura opii-t részletenként keverünk 
20 oleum lini, 60 aqua calcis és 15 sapo 
venetus-ból készült linimentum-maL 

Liniment-u1n .saloli: Úgy készül, mint 
fentebb a Iinimenflllli 111entholi.. 

Linimentum hydrar gyri .. 

20 lin-iment,, ammon. camphoi-,.-ot 
20 unquent.urn hydrar.(JYJi-veI 

keverünk 

Linimentum plumbL 
- Linin1entu1n ad pe1·niones 

1-2 plunibum acetic. basic„ so[,„.ot 
9-8 olcum se.sanii-val 

összerúzással keverünk. 
Linin-1entuni plunibi cum glycerino 

Boeckli • 100 talcum-ot és 100 amylum-ot 
eldörzsölünk 40 gl:\ cerin-nel és annyi 
plumbum aceticum basicum solutun1-
n1al, hogy lágy pépet kapjunk. 

Linimentuni ad combustiones plum
bi; 15 plumbum aceticum solutum, 2 
tujás!:lá.rgája és 120 oleum lini-ből ké
szült emulsio„ 

Liniment-hum teI"ebinthinatum. 
- Ba1san1um saponis liquidum. -

;) kaliu:m car bonicum c1udum-ot 
50 sapo kalinus-szaI 

jól eldörzsülünk s ap1ánként hozzá
adunk 

35 terpentinola.iat és 
10 alkoholt. (Ph, Germ II az 

Er gzb IV,, módosítása) 
Lininientum antichimetlícum Matt, 

Fa.gyás elleni lini1nentum Jlf.att , sze
rint,: 6 ökörepe, 6 oleum tereb1nth1nae, 
2 5 spiritus (90?6), 1.5 tinctura opiL 

Linimentum terebinthinae composi
tum.. Linimenturn ·Stockes~ Lin. St. 
John. (Ergzb. III.) 5 oleum olivarum-ot 
összerázunk 15 tojássárgájával és 65 
vízzel, n1ajd apránként 30 oleum tere-· 
binthinae-val s végül 5 acidum aceti
cum-mal és 2 oleum citri-veL (Ph, 
He!v. IV,) 

Hasonló összetételű a Linimentum 

~·------------------------_ ... ________ .................. „„ 
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-antanthracinum Thielman 1% kámfor- addig melegítünk, míg a szappan át-tartalommal tetsző ]'léppé válik. Ekkor félretesszük nak, 790 spiri,tus-szal készült meleg ol-
a palackot s ha tartalma kihűlt, hoz- dat.át s aiutfi:.P- 26 ammoniát, 5 oleum 
záöntünk layan?-1.llae-t es 5 oleum thymit s a ké-

820 alkohol-t (95%).. szitmenyt azonnal filt1ál.iuk. (Ph. 
A palackot újra vízfür dőre téve 8 Austr VIII.) 

35 oleum lini-t, gyakr!'l!b.an r~zogatva enyhén addig . Ez e)őirat he];y~tt. a meggyuladás és 
35 acidum oleinicum-ot, meleg1tJuk, m1g a szappan teljesen föl- iobba?-as lehetosegenek csökkentésére 
25 liquor ammoniae spirituosus-t, oldódott, s azutá11 a palackot a vízfür-· D.~nn~~ a következő készítésmódot 
2 aether-t és dőről levéve a folyadékban oldunk aJanJ:;ia,: 50 natr. carbon cryst., 25 acid. 
8 alkoho/„t (95%) a fenti sorrend- 25 camphora-t, steanm~.„ 50 aqu .. destill, 500 spiritus 

ben elegyítünk. (Mindes.) 25 liquor ammoniae-t, ~mr (
9
0% h 12.5 camphorn, 1.5 oL thymi, 

Lásd a Vasolimentum címet is„ 5 oleum lavandulae-t és u„~ oleum rosrnarini, 25„0 liquor ammo-
Linogenitm camphoratum.~ 25 káni- 5 oleum rosmarini-t.. niae, (f~. 0.91)„ ..[\.. natriumka1·bonátot 

fort oldunk 75 linogenum !iquidum- Az alkohollal 1000 grammra kiegé· forro yi~bel). old.iyk, hozzáadjuk a bor-
ba11„ szített„f<?~f·adékot papíroson gyorsan szesz ptodre~zet es a stearinsavat s a 

Linogenuin chlorali hydrati; 20 ehlo- meg~zurJuk s a szüredéket szükség keyeieket mindaddig főzzük míg CO 
ralum hydratum-ot, 10 !iquor ammo- szermt 50-100 gr. ürtartalmú széles ~zall el.: Teljes oldódás utá~ hozzáad'. 
niae spirituosus-t, 8 alkohol-t (95%), 2 szájú üvegekbe töltjük s hűvös helyen J':k a tobb.

1 
borszeszt s még forrón filt-

aether-t keverünk s oldódás után 30 tart.iuk. (Ph. Hung III..) ralva a tobb1 .alkatr~szeket (Dunnig.) 
oleum lini-vel és 30 acidum oleinicum- b) 40 sapo n1edicinalist és 10 can1- d) -~ axungi: porc1t 25 liquo1· natrii 
inal elegyítünk. phora-t, 420 alkoholban enyhe n1elegí- c~us~ici-val (30%) elszappanosítva hoz-

Linogcnuni jodoli.:· 3 jodol-t oldunk téssel oldunk s az oldatot inég mele- z~a.dJ,uk 25 ca1nphora, 10 oleum rosma-
15 liquor ~m111oniae spiriiuosus, 10 aI- gen betakart tölcséren az eltartásra rini es 5, oleuin thymi-nek 835 spi1itus-
kohol. (95%) és 2 aether elegyében s az 1 szolgáló edénybe filtráljuk A szüredék- ban valo oldatát (Ph. Rom. IV.) 
o~dat!1oz _hozzáelegyítünk 35 oleun1 li- hez hozzáadunk 2 oleun1 thymit, 3 ole- Linitnentum Raponato caniphoratu1n 
1n-t es 3~ acidu1n oleinicun1 album-ot.. n1n rosmarini-t és 25 ]iquor ammo- 9un~ aethere acetico: 5 sapo butyricus-t 

Linogenu1n peruvianu1n: 6 balsa- niae-t. (Ph. Ge1n1. vr.) es -. cam~ho1~a-t, 25 spiritus, 25 acther 
11~u1n peruvianum-ot, 12 liquor ammo- A n1egfelelő n1ennyiségű szappant ace,ticus es 2;; spiritu.s aethereus ele-
n1ae spi1ituosus-t„ 10 alkohol-t (96%), fino1nan meg-reszeljük és teljesen ki- g:yeben oldunk 
2 aethert elegyítünk, összerázzuk 30 tisztított bádogedényben az előírt lAnin10ntun1. saponato camphoratum 
oleun1 lini és 30 acidun1 oleinicum al- n1ennyiségű forró lepárolt vízzel le- runi. arn·ica..:· a I~inin1.. saponato carn-
bum·-nlal és 48 Ól'a 1nulva filtráljuk. öntjük. A keveréket erősen összeráz-· phoi atuin Ph. Rung„ III.-hoz ammonía 
. Linogenutn re.sorcini 20%: 20 resor- zuk, s a palackot éjjelen át, meleg he·· 1,ielyett e~tractum fiuidu1n arnicae flor 

c1n-t oldunk 10 11quor an1moniae spiri- Jyen állani hag~ juk. Hasonlókép előre e~' .exti · fluid. arnicae rad. keverékéi 
tu~sus, 8 alkohol (95?~) és 2 aether ele- elkészítjük eg·y üvegben a kán1forból, ad1u~ az annnoniának n1egfelelő men:y-
gyeb~n. s, az olda~ot össze~·á~zuk 30 olc- i)la,nóolajokból és tömény borszeszből 11

Y
1
segben. 

nm l.1111 .es 30 ac1dnn1 ole1n1cun1-mal. allo oldatot s ehhez a következő l'egge- IA
1
?in_irntunt CU-Jn capr-;ico: 10 extiac-

Linogcnurn styracis conipositurn.:· ! len, opodeldok készítés előtt hozzáad- t.un
1 

.fl:u1dun1 ca-psici, 90 opodeldoc. 
3~ styrax liq~idu~, 6 balsamum pel'u- ~uk a n.1egf.elelő n1enn. yiségű a1nn1oni- Li,nrntef!l·uni_. Jodatuni:· 90 opodeldoc 
v1anum, 10 l1quo1 an1moniae spirituo- at Reggel befűttetünk a gőzkészülék- 10 ar~1~1on1un1 1odatun1. (Ph„ Helv,. I\T.) 
sus, 20 alkohol (95%), 2 aether oldatát be, s 111ihel:vt a vize forrni kezd a tü- Lini.mrntuni saponatu11.i curn hyos-
összerázzuk 25 oleu1n lini és 25 acidum zet eloltjuk ...:\zutáu két cinn-n1c~1zurát c11atno„ 85 opodeledoc, 15 tuictuia hvos-
oleinicum album-mai. és egy szűrőiölcsért for1ó vízbe állí- eya111i. Ugyanígy készíthető az Ópo-

Linogennel készíthetők: Linogen.urn tunk, a borszpszes oldatot az üveg- dc_ld_oc -;4-coniti, JJrlladonnar'. (Yonii és 
creolini 5%, - creosotali 20%, - crco- edénJ.·hől a hádogpalackba öntjük föl·· JJ1oitalis·. 
soti 5%, - ichthyoli 10%, jodi 6°/o, - rázzuk s a bádog\)alackot be ;1e1~ dn- L' 

l % 1 f 
. inimenturn saponatun·1 cum kal1'0 

morphini hydroch orici 2 o, - ve1at- gaszo ,va a orró vízbe állítjuk„ Eköz- z t '"'5 ' rini 5%. ben kez alá készítjük a dugaHszal ellá- :1oc.a o.: ' sapo stearinicus, 75 sapo ve-
Linogenum spissum: 00 unguentum tolt opodeldokos üvegeket Ha a bá- netus, 600 SJ?iritus, 98 víz, 50 g]yceiin, 

parafiini-t, 3 oleum lini-t, 2 ceresin-t, 30 dog-palackban a keverék feloldódott. lOO kalmm Jodatum 
2 

oleum lavandu-
acidnm oleiuicum depuratum-ot és 10 li- amire, 15-20 perc. szükséges. a meleg, lae Filtráljuk. (Au'.str · VIII Elench . .) 
quor ammoniae spirituosus-t (Spiritus de 1nar nen1 forro oldatot a 40-60°-ra. Lininy,entum_ s.aponato ca1npho1'atum 
Dzondii) elegyítünk. nlC{l1Jlelegí_tctt filtráló tölc:.;é1rel a ha- ClUn °v.zo.: 90 l1111n1„ sapoll. can1ph. sine 

Linogen. 
V asogen helyett 

Sapo !llliome1anos mollis. 

50 kálilúg (fs .. 1.128) 
100 nátronlúg (fs. 1.ÚO) 
300 oleum am_vgdalaru,;, és 
30 spiritus-t 

1?lszapptinosítunk s minden 1000 szap
panra 
és 50 hydrarg. chlorat,. vapore pa.r„-ot 

20 oleum am,ygdalaium-ot 
adunk. (Dresd és Sachs. A v.) 

Sapo carbouis detergens Iiquidus. 

60 sapo kalinus-t 
400 gl_vcerin-t és ' 

, 100 JJ.!X lithanthracis-t 
Y~z~urdon a szesz elpárologtatásáig he-
1,: itunk s hozzáadunk 

5 oleum melissae-t és 
2„5 oleum geranii-t. 

Sapo glycerini liquidus. 
- Folyékony glyce1inszappan 

650 sapo kalinus-t 
250 ,qlycerin-t, ' 
100 spiritus-t (90%) 

2 benzaldeh.vd-et ' 
oldunk &s keverünk.. (Ergzb. IV.) 

b) 600 sapo ki;linus, 400 glyceün, 4 
?!eum ~el1ssae es 2 oleum geranii is 
JO folyekony .glice1inszappa11t szolga'l
tat. 

e) 30.0 sapo kaliaus albus, 30.0 g!)'
cerm ~fa 123), 30 .. 0 sil upus simplex 
lO„f

1 
spirity.s (~0%), ::>csepp o]eun1 citro: 

ne-. ae!. kct-ket csepp oleum cassiae. 
ge1 an11, . sa~safras, car yoph:y llorum~ 
g~u]~he11ae es 1 csepp tinctura moschi 
N( ehany napi állás után filtrálJ'uk" 
Dieter„) " 
. d) 500 aciduin oleinicun1-ot 100 spi-

utus-t (90%), 280 kali!úgot (fs'. 1..34) tá
gas 1C!mb1~ban, vízfürdőn 76 óráig, rá-
5Ügat3:s kozben h~vítünk s hozzáadjuk 

~ahum ,carbon1cumnak 100 vízbe11 
val~ ?ldatat~ ~.~ut~n teljes elszappano· 
syd~s1g hev1tJuk es a nyert szappant 
o <liuk 1?50 glycerin-ben. A kész olda
fo,t tetsze~ ~zerint illatosítjuk é;;; ne-
1any napi allás után filtráljuk, 

.. Világosfehér, puha kenőcs, mely öt- s.onl?a.11 fóhn~legített cinnn1enzúrába aininonia, 10 tinctura. opii -0rocata s~orös ,mennyiségű vizet is fölvesz s f1HralJuk s„ nuh\'lyt az meg·tdt. a má- (Austr. VII. Elench) · 
3% reszt állandóan magában tart. s1kat vesszuk elo. Linimcnlum saponis iubefaciens.: 60 Sapo hydrargyri bichlorati !iquidus. 
(Wellmann„) ]\:fég eg~·szerűbh nllHlszcr az, hogy a Hapo but~'ricus-t és 20 can1phora~t ol~ - Folyékony szub1ilnát szappan,_ 

zsiradékot (stearin, ya,i, olaj) nát~ .::.·.: ]_11111 k 600 spiritus 90%-Lan hozzáadunk 0 5% 

Saponimentum camphorae„ 
-- Linimentum saponato camphoratum, 

Opodeldoc .. -

ronlú.\!"g>Ol vízfürdőn fbzappanosítjuk Oli ui. tciebinthinae-t, 10 Íinctura can· l% 
s e tomeny szappano1datot a szesszel ·--'·'·:3:~·-·-- thkiHluni-ot és 46 a1Hn1oniát és felráz- o. 5 

l lo1d
1
arn.vrunz bichlo1atun~ 

50 sapo durus-t (in filis) 
70 vízzel ' 

megmért, tágas palackban, 

::t~~~:~r~1~il~1í:~i~'~n~:~r~I'i::x~(i ~i~~==•••• :~>~\ii~~'t:,~ 1~~~ 1 ~ ~1p11~;;1~riI~i ti~~~;; 1„ 96-~ 9~.~ :~l~~n~;\~~i{um. • 
spiritU.S Vini. Űveglombikban elszappa- :;~.„. l_~vanduhlP. j o]t'lllll \ier 0 ·án1o'ttae 5 o( l IJ~~ÖO ry1rargyrI _Clllerei UilgUiilOSUS. vízfürdőn nosítás után hozzáadjuk 20 camphorá- ''~ c:nnamomi, '1 ol. rndisst~<:, 15 1;ie'nthol j t.Y< rarg_vrum-ot, ·· 
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szabadszem1nel higany>Szemcsék mái 
nem látszanak, elkeverjük 

2000 sapo unguinosus-szal. 

Sapo liquidus neutr·alis„ 
- Folyékon:. közömbös szappan 

Sapo oleaceust vagy sapo buty1i-t 
elegendő forró vízben föloldunk s a 
zsírsavukat vízfürdőn való melegítés 
közben híg kénsavval lecsapjuk„ A ki
válott zsírsavakat lepáiolt vízzel telje
sen savmentessé mossuk s azután tisz
ta kálil úggal semlegesítjük. Az íg:. 
nyert káli szappant vízben oldjuk s 
kevés glycerin hozzáadásával hepá1 o
logtatjuk 1.05 fs -úra. 

E neutralis szappanoldattal a kö·· 
yetkező folyékony szappanok készít
hetők: 

Sapo acidi benzoici liquidus 2%, a 
savat kevés szesszel oldjuk, .Ltcidi bo
ri.ci 7.5%, Ac·idi carbol-ici 3~5%, esetleg 
10% gJycerinne] is, Acidi- salicylici 
2„5% (bomlékonJ ), Arnicae í 5 tlnktu
rával, Argenti oxydati 0.1%: az ezüst
oxidot igen kcYés an11noniában oldjuk, 
Balsami peruviani 10% 7„5% kalilúg-· 
gal (fs. 134), Boraci.s '7.5%, esetleg 40'.ifi 
glycerinnel, Carn.phorae 10%; Chinin·i 
puri 5%, a chinint kevés szeszben old
juk; Chloral-i hydrati 5%, esetleg 5% 
kán1forral; Creolini 10%; Eukalyptoli 
5°/o; Extracti belladonnae 5%, 3% gli
cerinnel; E.xt1'acti hyoscyanii, E.xtrac
ti rhei 5%; Extracti secalis cornuti 5%: 
Jfydroxylan1inf l %, Ichtl1yofi 5% 
ugyancsak 5°/o glice1·innel; Jodoj'ó.rniii 
2% ugyanann;i,· i olen1n la' andulaeval; 
Jodoli 3% cun1 spii i1'us 12%: J(afii io
dati 5~ó i1latosílYa 2% 0Ie11111 ro:-;1nari
ni-vnl; Kreosoti 5~rÍ, Lysoli'. 10%, llfen
tholi 5%; 1\.~aplitoli 1%, <:~setlC'g Y1 o gli
cerinnel; }lat-ri.i sozo}odolici [)%. Olel 
terebinthinar 5%, Picis 5, 10 és :20~rÍ, 
Pyrogalloli 5%, 10%; RatanhiaC' 311 '11, Re
sorci-ni 4°/o, esetleg ugyanann) i szali
cllsavval; Rosnzarin-i 5%, Saloli. 2?~. 
Styracis 10%, 25%, Thioli 10°,'o, Thy
rnoli 5~ó és 1%. 

A neutralis szappan 3-!0
10 lanoliu

nal túlzsírossá, ·'!% ·kaliun1 ca1·bonicun1-
mal lú_qossá tehető 

Sapones 1nedicati duri. 
Kemény gyógysze1es szappanok. 

4 adeps lanae, 
2 sapo kalinus, 

76 sapo medicinalls-t 
összeolvasztunk a sapo ichthyoli, sapo 
picis, sapo sulfuratus stb. alapan~„a
gául. (Ph. Rom. IV.) 

Sapo acidi. borici..:· 100 acidun1- bol'a
clcum, 50 víz, 900 sapo, 10 0Ieu111 ber
gamottae. 

Sapo acidf carbolie-i.: 25 acidu111 cal'·· 
bolicum, 100 víz, 875 sapo. A karbol
sav 50 glicerinben is oldható. 

Sapo acidi tannici." 75 tannin, ta 
'íz, 900 sapo. \Tíz heJ:i.- ctf 25 ba./.sarnu.tu 
peruvianu1n-ot is szokár-; e ~zappanhoz 
adni. 

Sapo anticphclidof'>uf'i. Szeplő-szav-· 
pari.: 10 acidun1 sali e~ licun1, 20 f-uaph
tol, 50 glyce1"in, 50 borax, 5(1 sulfur de
puraturn, 82-0 sapo. 

Sapo aristoli.~ 20 a1istol, 980 sapo„ 
Sapo arnicaC' 100 tinctura arnicae 

40 rész1e bepárologiatYfl. 10 olenn1 eit
ronellae, 950 sapo. 

Sapo balsa1ni- JHJ111.·ia11i. 
n1un1 pe1uYi::111u111 ~150 sa110 
ci11na111on1i. 

:10 halsa
~ oleu1n 

Sapo bC'l!ado1111or .: 50 PXt l :.1cttuH ht•l
la<lonnae, ;)0 YÍZ, 10 n1f·n1n lJ01·gan1ottnt>, 
!-i!O ,:-;apo. 

Sapo brnzoC'~·. SaJ)ü be 11.zoinll.~'. Ben
:<:or-~zappan: 6;"> 11at1 i111n h;, droox~·da
tun1 fusu1n, i)00 hcHZo('s eontusa-t ol
dunk 200 vízbeu s papho,,;on útsziírt ol
datot kever iük 1000 1'1 jss <~...; inPg folyt-„ 
kony sapo eocoinns-szal. - b) 15 aci
dun1 henzolcunl., 50 tinttu1 a hp11zoes-t 
25 részre bepú1olog·1n11111k :~ földolgoz
zuk lJ oJcnnt cit ri {·'s :JGO sa]Hl-\ a 1 

Sapo boraxatu.'i S:n10 bo1 aci::;. l/o-· 
1 a.x-szappan.: 100 bo1'<1x. :)íl ,. íz. 900 sH„ 
po, 10 szapµauill[\t. :·n k1_1lí11111 (;11·l1011i

cun1 is ,--ehetlí hozz;1 
Sapo ccunp/1oroi11.~ 30 ~apo llH'tliei

nalis, 5 olen111 sesn1ni-hnn oldott·~ C'<illl
pho1·a. :27> 111.lt1011\l1g- (f..; 1 :16:l) (l>Ji 
Heh n) 

8ano cliini11i· ~O lhininnn1 h;-drt!-
tuni, 9.-:-io sapo, 3 glict ri11;..;znpJJ:111illut. 

Sa110 <.Jir,lfsaroúi11i ;)o f'lii~..;a1ohin„ 
50 YÍZ. 10 ol<'Unl hp1·~1·;tn!n1i<tl. $1:20 :-itlJ)O. 

Sapo dc,..,iJ1fc(fo1 ;u~ <r11!Jo/((f11.~: /.) 
sapo :.;1Pa1i11icus pnlY.--1 ~~1 ;1('id11u1 <'<1J
bolicun1 c1 yst· -1nu l 111t-lt-J2 1Hozsó1 h<.ni 
cJkeYerünk s piJH 1 ( :-;1.<'JlJ1<1nfo1·1núkhn 
prése1.iiik„ H-abz(, s 111:-:--:111 nlrlódo szn11-
pnn, kézcl(•;i;j 11 fit j Új il S' <l [H]_)l\Shi aJ il t 
sze1int a fe-11ti k:11 l1ol.-;a\'ll1t n11yis{'g
nen1 t1ílu1ag·<-1s. Fc1ndohr1zLn11 kt•ll < l
tar1ani. 

SaJJO c1cofi11i: lPO l'lt·oli11 ;) oh'll!ll 
ln' an<lulac. ~JOO sapo 

Sapo Cl/(1t/,111Jfofi. :·)o cU('<ll~ plnl, 10 
oleu111 e:it1 i, !J;-10 s;_1 po 

Saoo frlli.~·. 1i:1J1 -;-::u111Hn1· :?3 kg. ol(!-
1 uH1 f'OC'OiS, _]~ ~l ].;µ;, '.1:!11 íl!!1úg· (;{ff1 J~é), 

300 olPnn1 1t ri'hiuti1iuae. 1000 ví:.dJcn ol
dott ]j(I knliu111 ("hl'on1icn111 ós :~ kg·. 
cpf' \, ízbnn oldc"idó ziilcl ct11iliu 3 gT -j;:í
,-a} 111C'g· is fcsihl•1.iük. 

b) 0.5 kg· .uat1 uulú~:_ (:~on Bé), 1 kµ:. 
oleun1 cocois (l j kg. 1\-1 t liinthi11:1 -..-en;_;-, 
ta-t 4-5 ó1ni úllú':i ntún \-izfürcliln fi~z-„_ 
szeo]\ r1sztnnk : ~ l kg·. ('J1ét arluJJk 1i11z
zú 1-la a .,:.'f.!~1p,u1 l:'1v \1_1l:«1 cJ,_•:;~nd-) 

239 

011 nn;; iségü krrnény szappan-nal ol- Sapo picis litha-nthracis.," 100 pix 
\·;iszt,jnk össze-, ha uen1 habzik, némi lithanth1acis-t, 100 sapo n1edicatus-t, 
a111111oniát adunk hozzá. li kész szap- 100 spiritns conC€nt1atus-ba11 melegí
pant fo11nába öntYc> néhán:i.- napi állás téssel oldl1nk ·S kihülés ntán formákba 
utún föl\ agdal.iuk öntjük. 

e) 100 friss nu_11hael)f'. 90 stParin- Sapo pici.s; 60 s·apo medicatus 
,..,zappan. 10 borax, 10-20 spiritus pulY.-t oldunk 25 glycerin, 25 alkohol
!lO?f,, {Dieft·_1·.) ban s 15 pix liquida-t, 8 natronlúgot 

dJ J t1 X11'actun1 quill_aj- ae, .;) bot ax, 5 (fs. 1.35) adunk hozzá s ha félig kihűlt, 
< p!. i:J sn]JO do1nesticus papírtokba öntjük„ (Ph. Rung. III.) 

'1'a1Jo q{ 1/cC'rlni.: 800 sel.Jun1-ot. ::oo Sapo pici s sulfuratus.:· 75 pix liqui-
olt 11111 l'OC'ois-t összeolvasztunk s 30°-ra da, 'i5 sulfur depuratus, 850 sapo. 
Jiil1 Yt. kt vP1 g-etés közbe-n hozzáadunk SaJJ.O pin,i. syl'vestr-is: 50 extractun1 
JJO nutronlúgot (fs„ 1„41), lllf'.lyben 75 pini sylvesttis, 25 cainphoia, 30 oleun1 
n11t1 in111 carhonicun1 crystallisatu111-ot pini H)ilvestiis, 10 oleun1 lavandulae, 
o!dott1111k Ha a kP,-erék t•gyenletf'ssé 
\tilt. azonllal hozzúöntünk 100 yjzet, 2.3 aniiinbarna, 900 -sapo„ ;; 
200 .u:b (·t rin1 (fs. 1 2il) s rnpg·fp}plő illa- SaJFJ P:1Jro.Qal7oli; 50 pyrogallol, „ 
1osítot oleun1 lavandulae, 950 sapo. 

'i'u1Jo fi.1Jdrr1rf1.1-11i biclifo1oti· :J-10 Sapo r('sorcini: 40 resol'ci11, 960 sa-
h:- dr1_1 t .Ll.·~·1·11111 bichlo1 n1n111„ :)O y íz, 10 IJO, 5 oleum lavandulae. 
nC"iduru !l]t>iulcnill, !)85 sapo. Sapo reso-rcini .f'>alicJtlatus:· 30 1eso1·.: 

'i'r1po icl1tli.11oli: 100 a11111101liu111 sul- cin, 30 acidun1 salicylicun1, 940 sapo, a 
foi('hth~ olicuni. 50 -yfz. 890 sapo. o]eun1 i·osmarini 

í.~i}i; lanolin-na! vng)· ;)'f~ oh~u 111 ca- Sapo resorcini sulfuratus: 30 1eso1-
<li11i-' Pl is készítik cin, 100 sulfur depuratus, 870 sapo, 5 

S'apo jalapinu~·.- 1 l'Psinn ja]apae saf10L 
pnJ,·„ 1 sapo 1nedicatus. (Ph Ge111i. \T„) Sapo salic.11latus bo-raxatu . .s„ Bo-ra.Y 

Sapo jodato-sulfuratu1;: 700 sapo, .<;alic.11!-szappan: 5 acidun1 salicylicu1n, 
SO k1:1 liun1 r-;nlfuratun1, 20 kalin111 .inda- 5 borax, 3-0 talcu111, 160 sapo. 
!11!11 Sapo „saloli,:· 25 salol, 975 sapo, 5 ol. 

,'.r11;0 }odofornlii: 20 .iotlofo11n, 20 thY1ni. 
olt n1n la' audulae, 980 snpo · Sapo l'Ontra. scabie111; 25.6 he11ebori 

\({/JO iodoli.:· 15 iodol, 10 o1eu1n la- 1 a<lix, 10 balsan111m pe1uvianun1, 10 
\ ;111r\11ln1. 985 snpo acidu111 carbolicun1, 10 oleum odora-

'-,'opo fte1 bar 11111 /Joi('/iardt-félC' nii- tun1, 200 sapo durus, 25 víz.·- Staniol
" ,;11.11-<;.<'0}J}HO/." 400 sapo sPbaceus, 400 ha csomagoljuk. 
'-'<lJln cluTns, 7„5 nah·luu1 carbonicuin, Sa:po secali.s cornut-i: 50 extractun1 
200 aniyluni, 10 oleun1 berga.mottae, 5 secalis cornuti, 5 oleu1n lavandulae, 
oh•11111 anisi stellati, 5 o]eum carvi, 5 ~)50 sapo . _ 
ol{·un1 fof'niculi, 5 oleuin lavandulae, 5 Sapo sozo101oli:_ 10 sozojodo1~ali
o1P11111 thynii, 2.5 oleuni caryophyllo- un1, 990 sapo, la Windsor-szappan illat. 
l'Ulll Kevés chlorophJ'Jl-oldattal zöld-1 Sapo stibi.atus. Antimonszappan.: 1 
i ( fr~tht'iő. stibiurn sulfuratum rubrum, 1.25 ka-

';apo lialii jodati.: 50 kaliurn jo<la-' l.íu111 hyd1o?xydatu111, 2.~ víz kever~~ét 
!11111. 20 olPun1 ros1na1 ini, 950 sapo ö sap~ 1~ed1catus pulve1'1sat1!.s~~zal osz-

','rtJJO kreosoti.: 50 kreosot, 20 anilin sz€_'g'°'nrJU1>°„ Ha a szappan yoro~ vol~a. 
, ii1ös, 950 sapo. lll,e~ k~lil,ug~t. adunk ,hoz:z:a, ;m-:g szur-

Supo nien.t!toli: 50 111entho1, 950 sapo. k~s.feherre _va~~k. Aztan ~1s.zc:r1tva po
'-,'(//JO 111crcuri-alis: 250 sapo cocoinus-t rJtJuk es kis uyege~ben tartJuk el, 

1011at1·ónluggal fs.1.3)ö.sszeolvasztunk s Sapo styracis.:· lpO styrax, 850 s~po„ 
í'lk1'' Prünk vele 30 unguentum hydrai- . Sapo sulfurato,-.1odatus.~ 1 kal1u:rt;! 
.~·sri-' p] eldö1zsölt 120 hyd1'argyrun1- ;iodatun1, 2 calc1urn sulfuratum, 11 
ot l\:ihlllés után ii''egforrnában présel- sapo 
iiik Sapo wlfuratus.: 15 kénport elkevc-

'iapo nap/itoli: 10 P-naphtol, 5 ol rünk 25 g]ycerin és 25 alko!>olban ol-
1 os111arini, 985 sapo. - 10% su]fur de- dott 60 szappaz:,porr!ll s hozzaadu~k _0.5 
]Jlll atu111-n1al is készítik„ A naphtol o]eum aurant11-t es 0„5 oleum c1t11-t. 
l!1(•n1rylsége 10%-ig fokozható„ (Ph. Rung. II.) . 

Sapo natrii peroxydati Unna: 30 pa- b) 50 sulfu~·· 350 sapo; e) 100 sulfu!, 
Jaffinu111 liquidun1, 70 sapo n1edicatus, 9~0 ~a.po coco111us„ - 6% homokkal is 
2-20'."{, natriu1n peroxydatu1n. kesz1t1k 
. SaJJo olci ,jecoris.:· 111int a sapo creo- Sapo su.lfuris praecipitati _qlycerina-
Jini t-us.: 100 sulfur praecipitatus, 50 glyce-

Sapo olei- 1 usci.: l)gy készül, n1int a rin, 850 sapo„ 
'inrio cl'e-o1h1l A sapo sulf1lris p1 aecipitati lanoli-
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mttus: 50 gh eerin helyett 75 lanolin
nal készül. Olci }ecoris 25 , Olei rusci 5-15% 

Pumicis 50'/o, Saloli 5%, Styracis 25%: 
Sapo terebinthinatus.: 60 sapo olea· 

ceus, 10 kaliuni carbonicum, 60 -oleum 
terebinthinae„ (Ergzb. IV) 

Sapo thyoli: 100 thiol, 900 sapo. 
Sapo th.11oli sulfuratus lanolinatus: 

100 thiol, 50 sulfur, 50 lanolin, 50 sapo .. 

Sulfurü; 10%, eset~eg 5-10% pix liqni
da-Yal, Th.ymoli 5°Jo, Zinci o:xydati 10% 
stb. ·· ' 

Sapo thymoli: 50 thyrnol, 50 sapo 
Sapo zinci o.xydati salic.ulatus: 88 

sapo, 10 acidun1 salicylicum, 2 zincum 
oxydatuni. 

Sapo zinci tannici Unna: 97 sapo 
unguinosus, 3 zincuni tannJcun1„ 

Sapo olei rnsci liqnidus„ 

25 oleum rusci-t és 
25 sapo kalinus-t összedö1zsölve 

150 spiritus-ban (90%) 
oldunk (Hebra.) 

Sapo picis liquidae mollis„ 

Vasoliment.nm. 
\'asoliluentuni liquidun1 

helyett -
30 acidum oleinicum pururn-ot, 
60 oleum vaselini flavum-ot és 
10 liquor ammoniae spirituosu.<;-t 

palackban összerázunk. Sárgásbarna 
folyadék, n1ely ch101ofo1n1-ma1, aether-

1 

rel és benzlnne1 tisztán elegyedik, víz
zel emulgeálódik (Ergzb IV Bedall
R-och 11yon1án.) 

1 

Parogen„ -40 acidu1n oleinicun1 pu-
1un1, 20 oleum vaselini flavum, 40 li
quor amn1oniae spi1ituosus. (Brit Ph„ 
Cod.) 

Vasolimentutn acidi .salicylici 2%. 
T7 asolimentum saliculatum. 2 arirlun1 

100 axun_qia-t salicylicum, 98 vasolhnentu1n. 
.50 kalilú.o-gal (fs. 1.55) Vasolimenturn chloroformii (0111~ 

alka.ln1as tálban vízfürdőn elszappano- phoratum;· egyenlő súJy1·ész /i_ántfor, 
sítunk s hozzákevergetünk chloroforn~ és va.solinieutu:ni eiPgyp 

25 pix liquida-t (D A. V. es Ergzb IV.) 
1\_ keveréket addig inelegít.iük, míg a T7 asolimenturn cmpJjreu1naficu 111 .: 

,;fakát1ány lekötődik. 25 oleum cadini, i5 vasolin1entun1. 
b} 43 oleum lini, 58 káli.Júg (~5%) ,és (Ergzh. IV.) 

5„s~111!us Az alkoholt a ta1as es melp Vasolin1,entum ichth.110/i: 10 i-0hth;\·o], 
fozoedenyben vízfürdőn 70 -ra meleg1- 90 vasolirnentu1n„ (Ergzb, IV„ é~ 1). ~~„ 
tett szappane1nulzióhoz adjuk hozzá \r) 
(Ph. Rom. IV.) f Vasolimentum jodatum.: 10 jódot ol

Sapo ungninosus. 
- :i\follin -

50 kálilúgot (15%) 
bepárologtatunk 40-Ie és 

40 axungia porci-val 
vízfürdőn egy félóráig keveigetve 

4 spiritus-t adunk hozzá 
és 12 órán át 50---60°-on főzzük, végül 

12 glycerin-t adunk hozzá .. 
~A. Mollin fehér színű és kenőcsállon1á 
nyú. (Ergzb. IV.) 

dunk, 40 olaj.savban s elkeverünk 40 
oleu1n vaselini flavun1 és 10 ]iquor an1-
moniae spiTituosus-szal.. (Eigzb .. I\T .. és 
D. A„ V .. ) Vízzel és spiritus-.szal nen1 
keveredik 

Va.solimentu1n jodofor·mii: 3 jodo
fo1Jnot enyhe n1elegítéssel oldunk 27 
lenolajban s 70 vaso1imen1un11nal ke
vei ve hozzáadunk 3 eukalip1olt. (E1 g·zh 
IV.) 

·vasolimenturn kreosotl..· 5 k1eozot, 
95 vasolin1entu111„ (E1gzb„ _I\i-.) 

J7ai;;olimentuni m.rntholi 2%:· 2 nien
tholt oldunk 98 ''aso1in1entun1-ban 
(Ergzb. IV.) 

Vasolimentu1n salic1;latum 6%.„ 5, 
acidum salicylicun1, 40 olein, 40 palaf
finum liquidu111, 15 solutio amrnoniae· 
spirituosa. (A„ I Vir~ nne) 

A használatos lágy szappanok .a kö
vetkezők: Sapo acidi tanniC'l molli~ 
5%, a tannint kevés glicerinben old
juk (Buzzi), Aristoli 5%, Arnicae 5% 
(2.5 extractum arnicae flo1 uni fluidu1n 
és 2 .. 5°/o extractu111 arnicae radicis flui
dum tartalomn1a.l), Chinini 5%, Chry-
sarobini 10%, HydraroJJri bichlorati 'raso1imentu1n spissum„ 
1%, Hydrargyri cinerei 33 .. 3"/o, Hydrar- 12 ceresin-t, 
.QYri o.xydati 5%, Hydrargyri praecipi- 48 paraffinu·ni liqufrluni-ot és 
tati albi 10%, Hydro.xyla-niini 1%, !ch- 30 acidum olcinicu;n pu1u1n-ot 
thyoli 5-30°/o, Jodoformii 2%, ugyan- Yízfüiclőn összeolvaszlunk, hozzáadunk 
annyi oleuni lavandulae-val illato.sít-- 10 liquor arn.monlac spil ituosus-t 
va, Kalii jodati 1-2°/o oleum lava.n<lu- :-; kevergetés k.özben addig 111elegítjük. 
lae-val, Kalii sulfurati 5%; Lanolini n1íg· eg:i.enletessé 11e111 \álik To·váhhi 
1.0-20'.%, Lianthrali 20-30%, Marmora- hevítéssel aztán az alkoholt elt;j_\·olít
tus 20%, 1l1ellis 10%, ~-Nav/1toli 10%,, juk (E1gzb IV) 
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Vasolirnentum hydrargyli:· 30 fém-1 tán elkeverjük 64 "\asoliment-µn1 spis
higanyt 5 adeps 13,nae és 1 oleurn ara·- sum-niaL Szürke színű kenőcs. Hg. tart." 
chidis keverékével extinguálunk s az~ 30%;. (Ergz.b„ IV.) 

Vl szakasz 

Adagolt és formázott gyógyszerkészítmények. 
- Gyógyszerütemi praeparatumok -

A gyógyszerek alakítása. _._i\z adagolt és fo1n1ázott gyógysze1készít1~é
uyek (gyógyszerüze111i praeparatumok) előállítása leginkább igénybe veszi a 
velük dolgozó szaken1ber praktikus tudását, ügyességét. Ezeknek a pra~paratq-
1noknak előállí1.ásánál „1uagisternek·' is kell lenni a szó betűszeririti ertelme
ben. A fő i1ehézségct itt az alakbaöntés 111űvelete okozz_a, mivel úgy az ada
"olt nlint a foi„111ázott gyógyszerkészítn1ényeknek vala111i lneghatározott ala~
juk 'van. De niíg ez utóbbiak tetszésszerinti nagyság~an kész~lhetnek,, addig 
az előbbiek ÚgJ.T vannak elosztva, hogy egy-egy darab1uk a hatoanyagbol egy
~Zl'l i bevételre való adagot: dosist tai talmaz. . 

Az alakítást sokféle inódon végezhetjük, Igy zselatinból kocsonya-szerű 
alapanyagot készíthetünk s vala111ilyen gyógyszert keverve bele, kis táblákra 
osztva adagolhatjuk (Gelatinae 1nedicatae in la1nellis.) Képlékeny, tésztaszerű 
maöSából kisebb-nagyobb golyókat (.qranulae, pilulae, globuli, boli) alakítha
tunk„ Ha az ily képlékeny niasszának anyaga túlnyomó, r~szben cukor V3;~Y 
csokoládé, úgy a belőle alakított ki.s kor-0ngok,. vagy oval1s, ese~leg hats~og
letű lapok a pastilli, a négyszögletes és 1'hornb1kus lemezek pedig a tabulae 
nevet viselik Készíthetünk továbbá cukorból apró félgömböket (ro~ulae), me
lyekre az alkoholban v. ~etherben oldc:itt ható~nyflg'9t egyenletesen rapermetez
ziik. \Tálaszthatunk szilard, az en1bei1 test hon1ersekieten n1egolv~do _anya~o
kat és ezeket a n1egfelel6 gyóg-;-, szerrel együtt kúp, gö1nb, vagy, palca1doniura 
f orn1álhatjuk ( suppositoriar, barilli, _qlob1~li vaginales). Sze1ncses anyagoknak 
~·s poroknak p1éseléssel adhat1~llk n1!~ghataroz9tt alak,ot (ta,bu(_effaC'). Ha azo~
lian port, vagy folyadékot az allouiany niegval~oztat<;i-sc; ne1kul aka~ upk q?s1~ 
rozni, úgy adagonként eg) -egy a gyo111orban feloldo,~o ,bu~okb~ zarJuk oke!, 
(capsular' ant11laccae et gelatinosae), e~etle~ <l:. test lu:~n1ersel~}eten inegolvado 
üreges ,suppo~itoriába . .x') Végül adagolas nelkul, csupan a_ konnyebb keze~~e
tőség kedvéért is adhatunk valan1cly gyógyszernek egy bizonyos ineghataro
z.ott for111át (salia (''(fervescent'ia r1ranulat-a, colleniplastra stb„) . , 

A felsorolt készítn1ényck előáIIításánál (néha már a kisebb n1enn~\1Se
o'ek feldolgozásakor is) találkozunk olyan niűve]etekkel, n1elyeket a gyogy
~zertári ]aboratoriu1n kötelező felszerelésével elvégezni ne1n lehet s így azt erre 
a célra néniileg ki kell egészíteni.. Nagyban történő gyá~;t~snál a~oi;iban vala-
111ennyj készítményesoportnál kornplikáltabb segédeszkozok~t., gep1 berende
zést kell igénybe venni.. A flJJÓ.Q.1/f';Zcrüzem szorosan öss~e leven k~pcsolva, a 
g·épek Jnunkáj~val, .rien1, ker~lhető el .. a vel,~k va~ó behato foglal~?za;s„ J?;e~_ye~ 
való tehát a gepekioJ s altalahan az uzemrol nehany fontos tu<l111\ alot kozolni.. 

A gyógyszerüzemről és a g·yógyszerüzen1i gépek kezeléséről. A gyó.gY:~~-
1 észi-, gyógysze1vegyészeti és praepa_r ativ-che,~ia~ üzemeknek .Y'~n ~-gy ~ozos. 
tulajdonságuk, 111ely őket n1inden inas üzen1tol . elesen niegkulonbozte!t -!i
'"'Yári üzen1ek ]egtöbb:je ugyanis vala111ilyen tekintetben sablonos munkat ve
g.ez: egyik esetben a gépek egyformák és azonos rendeltetésűek, máskor a 
feldolgozott nyersanyag vagy a kész árú állandóan ugyanaz, vagy legalább 
ne111 sokféle. Ezzel szen1ben a bennünket é1 deklö üzemek az esetek legnagyobb 
részében egy111ástól egészen eltérő szerkezetű gépekkel .. i'endkívül nagyszámú. 
11versanyagból, a lehető legváltozatosabb alakú, legkülönbözőbb tartalmú, célú„ 
rCndeltet:ésű készítn1én3:·eket állítanak Plő. Egészen sablonos munka ritkaság·_ 
önként következik ebből, hogy: l. ugyanaz a munkás, ugyanazzal a géppel 
cs·etleg naponta más és 111ás késií1111ényt állít elő, 2. nem n1indig vagyunk 
abban a helyzetben, hogy egyidejüleg valanienn-~ri ,gépet fo~:1a1koztat~assuk. 
~.\z első pont: f olyo1nánya, hog:·r a, 111i;inká~okat so~fele i:iu,nkara kell ra:1ev~J
nünk és a gépeket g~ akran kell rnas es inas niunkara bea111tan11nk. l\_ masod1k 

*) üiahb iendelelek tiltják az ü1 eges suppositoiiák használatát 
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pontot az üzeni_ felszerelésénél kell tekintetbe ·vennünk hog\„ a hajtóe16t 
racionálisan használhassuk fel ' · 

, -1}.- gé~i ü~m menetének ~ava1talansága elsősorban a gépek jókarban 
tartasaval erheto el. Ehhez a gepek észszerű elhelyezésén kívül azoknak tel 
jes ismerete szükséges„ Elengedhetetlen követehnénv tehát hocrv az üze1n-
vezető birtokában legyen némi technikai ismeretekiiek. ' o. 

Az alább következő sorok tern1észetszerüleg nen1 ta1 thatnak igén)· t sern 
a :,rendszeres", sem, a „kim~rítő"' jelzőre, csak annyit nyújtanak, an1en~1) i 
mulhatatlanul szükseges. Akik rendszeresebben és behatóbban akarnak rneo·
ismerkedni a gépekkel, nagy számban találhatnak inegfelelő szakkönYYek~t 
akár a belföldi, akár a külföldi irodalon1ban. · 

A hajtóerőt, amennyiben természetes eTőfo1J·ás nen1 áll iendelkrzés1e. 
va~y a gyár teTült:;~én fe~állított. erőgép (gőzgép, i obbanó n1óto1· stb)„ szolgú 1-
ta!.Ja, vag~' e~y kozpont1, ener?:~atermelőtelep ára1nától meghajtott villall:--
motor. Dtobb1nak gondozasa, foleg alacsonyabb lóerőszán1 esetén ke-vé~:; 
f~radsá~gal jár, s 8;Zt e.gy jól begyakorolt ügyes n1unkás elvégezheti'. "A_ g·öz
gephez es a robbano moto1 okhoz azonban vizsgázott gépkezelő kell. .~:\_z üzen1-
vezető feladata csupán a gépkezelő n1unká.iának ellenőrzésé1 P szorítkozik. 
hogy az a tör vény rendelkezése-it és a gépet előállító uy ár esetleges speciális 
utasításait lelkiismeretesen betartsa .. J\ieg',jegyzendő az~nban, hog~„ bár~nil;lJC'JI 
1·e_ndszerif prő.Q1.Pünj-c van, azt }9l. rner;vilá.gított helyiségben, 1nlnden oldal
rol hozzaferhrto 1nodon krU felallitani. 

. Nag.yon előnyös, ha eg) ik-másik kisebb gépünk ha:iiatására hordozható 
v11Ianymoto1t u. n. portatizi rnótort alkaln1azhatu11k. Az ilven kisn1éretü. 
maximáli'8an 1 lOerős inóto1· rendszerint erős <lesz.kalapra va'n sze1f'lve. nz 
indító ellenállással együtt és bárhol felállítható, ahol a közelben dugós contac
tu~ van, föltéve, hogy ott a 1nótort szilárdan 1neg tudjuk rög;zíte11i ;\ pfntnti' 
motorral egyes különálló gépeket hajthatunk n1eg, vagy pseth•g az üzenint•k 
egy kiJsebb n1unkagépét, ha nem akarjuk a nag:\ erőgépet já1 t1111i 

A hajtóerő elosztá.;;a a inunkagépek ineghaitásn eéljáhóJ Y<lg,· n1f'rlu1-
nikus erőátvitellel: transn1issiós teugell;yel tö1ténik, '>ag,: p('dig eiektron10~ 
erőátvitellel, inikor is n1inden n1unkagé_pnrk külön elf'ktrÓ111óto1ja Yan„ lA·hl't 
a két n1ódszert ko1nbinálni, n1jdőn a 111unkagépek eg"S-f'g~; csopo1 tjút külün
külön elektro111ótorral és kisebb tTansn1issiós tengf'llyt•l hajtatiuk n1eg. 

Legelőnyösebb, leggazdaságosabb, az e1eki1'on1os Prőátvitel. 11en1csak 
azért, mert a legjobb hatásfokkal dolgozik, hane111 azé1 t is, n1ivel tetszés szc
Tint jár.atlha:1:juk velle bár~n1elyik gépet, vagy az e,gyiittdo]gozó gépek egJ-'-eg~·· 
csoportját, függetlenül a többitől. \Tjszont a nagyszán1ú elekt1on1óto1· beszer
zése nagyobb tőkebefektetést igényel s bár ez gyorsan a_mortizálódik, n1égii-; 
sok esetben előnyt adnak ai olcsóbban felszerelhető 111echanikus e1·Ö·· 
átvitelnek 

A tran.smissió-tenqell1Jrl tö1·lénő etőátvitelnél a hajtógépet lehetőleg n 
tengely közepére engedjük hatni, a munkagépeket pedig úgy csoportosítjuk. 
hogy olyanok ke1 üljenek egyn1ás 111ellé, a1nelyek többnyi1r egyldPjüleg szok
tak dolgozni.. A főteng·ely közepéhez jobbTól és balról az a két csoport c'tlljon 
a legközelebb, an1elyre leggyakrabban van szükség. lg~ a trans1Hi-.;sió-tí ngf'b 1 
egy-egy csoportnak 111egfelc~lőleg i·övidebb darabokra oszthatjnk. n1ég' Pl~dig' 
Úgy, hogy- az egyes részeket bár1nikor összecsatolhat.iuk eg~ nJC•gf0lPlő kap
~soló szerkezette1: kupplunggal Ha az egész főtengelyt f'gy darnbban hag~:·
:iuk meg, úgy bárniily kevé8 gép 1nűködtetése esetén is az eg·ész t1·ans1nis:·-do
tengelyt járatni kell, an1i ne111 csekély erő_paza1·Jást jelent -

Nagyobb üzen1ekben gyakori eset, hogy több olyan t1ans111jssió-tengel> t 
kapcsolnak össze szíjjhajtással, n1elyek nen1 feküsznek eg·,, vonalban .. E inó'd
szer a lehető legirracjonálisabb, ilyenkor föltétlenül küliin 111ótort kell adni 
az e~·yes t1ansn1issióknak.""') Esetleg, de csakis egészen nlacsony fordnlatszún1ok 
-eset,en, mi:;chanikus összekötést is alkahnazhatunk láncha-jtássa], vag·y küp
kerek ha,Jtotta tengel1yel 1nel) utóbbi módszert ig·en hel:-;telt'nül ka1dá11-
hajtásnak nevezik. CA. Ca1 dan által alkaln1azott tengelyösszekiHés , oltaképl'll 
azt a célt szolgálja, hogy a tengelynek általa összekötött két da1 abia eo·, ·
mástól bizonyoo;; szög alatt elhajlítható leg:yen, fo1 gás J-.:özbcn is .. )· J·~ k~t 
utóbbit me1·ev n1eghajtásnak nevezzük és il-yenekct ·alacsony fo1·Un1atszlnH 
-esetén is csak úgy alkahnazhatunk egy n1unkagépnél, ha azt ,--ali:nnil:-. Pn e]DSZ·· 
tikus _módon kapcsolhatjuk a ha,itótenge]~-hez A „kai:dán"- t~:-; lánPhnj1.á.:;; 
-esétén kisebb az erőveszteség· és a csapágyak sincsenek olY 11<1'-:'' iJt.~rt-t·khen 
igénybe véve, nlint szíj.ihaitúsnál · · · 

*)Ez ncn1 ,,-onai-kozik a11n t-1z escí1e, hn 1~llar:('ly- g" l' 
n1eghajtani 
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A transmissió-tengely vagy a falon, vagy a mennyez:te.n Il1:e~'erősítet~ 
· ta1tókon (consol) elhelyezett csapágyakban forog. Ha a surlodast csokkenten1 
akarjuk, ami főleg kisebb n1éretű tengelynél indokolt, ,aolyós csq_págyakat 
.alkalmazunk .. Még célszerübben helye~het.jük el a tartok~_~t (s veluk a ten
O'elyt) a földön, különösen ha nem .szíJhaJtásr.a ~e~cJ.e~kedunk be. llyenk~r ~.t 
-;_unkagépeket egés~en közel hozhat.1?-k a tr·ansm1ss19-tengelyhez, inely utob?: 
eme alacsony fekvesben nagyon konnyen kezelheto_ .. Fontos azonban, hog~ 
-vele a közlekedést ne akadályozzuk„ _ „ ; , . . . . . „ 1 ~ .A. transmissió-tengelyen vann,~k mege~·o~1tv~ ~ SZt.JJfG-1 csak, i:1e:lJ- en. 
Iegcéh;zerűbben hengerelt vaslemezbol vagy fabol keszulnek ~E!. s9kka) Jobban 
111egfe1elnek mint a nehéz öntöttvas tárcsák. Ugyancsak SZlJJtarcsaval v~n 
felszerel,··e ~. 111unkagép főtengelye, vagy a főtengellyel kapcso~t fogaske1~k 
tengelye .. A„ szíjjtárcsák néha párosával ':annak elhelyezve egy111a~ meJle!t es 
il,;enko1 az egyik szilárdan hozzá v,an ekel•le a tengelyp.ez, tehat kenJ-'t~le,n 
kÖYetni annak forgását, míg a közvetlen mellette lévő párJ~ a t~ngely forga,s."'. · 
tól független, azaz „szabadonfutó." (Az , elsőt éke}t, a ma~od~kat _.laza szrJJ
tá1 esának is nevezik„) Ezzel a be1e1~dezessel a gepet ineg1~d1t)1at.1:1k, ha. k~ 
szíjjat a fix tárcsára és megállíthat:iuk, ha a ,szabad.?n ,f1:1-to t_arcsari;i- tolJ:U. 
át..'~.\. szíjj áttolása egy ,en1eltyűvel a „szí~jvetó":vel tort~n~k. ,~:gy~ fix, mn:t 
a szabadon futó tárcsa legalább olyan szeles, mint ~ haJtoSZlJJ, _ n11g a ~.ra1.1s
n1issió-tengely 111egfelelő tá1csája kétszer olyar1 szeles„ A szahadonf~to, tar
csát eg:-- u. n. állít.ó{JJJűrű tartja a, fix tárcsa m,/llett,; ~?-a szabado1~f.uto. tarcsa 
gol,-ókon szalad, akkor a betétjenek legbelso gyuruJe .a tengelJ-Tbe fdel fvt1~ 
ékeive és így á11ítóg~ürű1e nincs szükség„ I~en ,Pra~~1~us ~ s~a a o~ u.~ 
tárcsa átn1éTő.iét valamivel kisebbre venni a hx t_arcsaenal. Ez esetb~n- a fL,,,_ 
tárcsának a szabadonfutóhoz közelebb eső széle fe~ ~ére van e.s~t~~·ga}:y ozf a~ 
hogy arra a szíjj könnyen felcsúszhasson. Igy a ~ZlJ' csakba(~d1gf ''tll;_ll vi~g /'k 
szít.\-e, 111íg· a n1unkagép n1ozgásban va~„ .. Ha a ,fix ~s -~z.a a ~n 11: o .a1c:s,a 
eg,·cnlő nagyok, akkor n1unka után a SZlJJat, a tarcsak10~ le kLll \·enni es a 
trclus1nissió-tengel:-· felett alkahna;i;ott kan1pora akasztani„ . 

" .:\ szíj}ak kiilönfé1e anyagokból készii.ln:;k.~. Leggyf}-~~·abbn.11 hasznal~_to: 
sak a bőrszíjak, n1elyek vagy chTon1- .'"a!fY, godor-cse1zesi;ek„ A chr?n1sz1Jak 
]r1jlékonv ·1bbak de a húzóerőnek kevesbe allnak ellen, n11nt é!. i~ercvebb, de 
.iÓ~:·al er8s~bb é; ta1tósabb g·ödörcscrzésü szíjja~. Ezért, ha ~.~zÍJJtaTcsa a n1e~k·:
U::l'hPléshr-z viszonyítva elég széles, akkor inl~abb ch_romsz1J~'.'Lt„ alka1n;a~zu1~., 
keskt'llYPbb szíjitáTcsához és nagy n1egie1heleshez ;7.1:'>zont godor~serzesu sz1J
jat.. F_ig) ele-n1ren1éltó köriihnény, J:.o~}:" a _c1;1?,mSZ,1J~ak sokfa:,8:1 Jo?ban ell.en· 
állnak a nedvességnek, n1int a godo1cs1:rzesu .s~lJJak„ Eze1t ~-]-~.an ht>lJP;l!_: 
ahol u szíj.iak ki vannak téye ~ _ nedvesseg ha.tasanak, okvetlenul ch1on1sz1,J1 
alknhnazandó, esetleg· teveszorsz1J. , , .. _. . .

1 .A szí-jak összevaTrását, fől\~:. nag~' ol?b gepeknel, , sz1JgJ- a_1.to1 a kel 
hízni. llH'J t n 1 osszúl össze>Yal'1 t sz;1;i] ,. arratanak csapko,da.s,a. 1:011tJ<;t .. a csap
áo·yakat.. l•:Il~kti on1óto1okná1 a szíjjvégeket rézsutosan levagJak es sz1J;1ragasz-
1(~~ ni n .. ,Ragasz1ószeTek" e. fejezetet) erősítik ö;:;sze, ~~1ert a Yar~:asokozta 
üté-.;f-k l ( 11clki' ül k3rosak a rnütor1a, J\iivel hasznalat -~~~bel} n -.;z1.-i,1a~ meg·-
1111íln;1k. s 111ivPl az össze1ag·asztott szíii rövidítése korul1nenycs, _P;;e1t az; 
ei(ktrou10101 ok rendesen csusztatóra vannak szerelve, n1el:yen ~ haJtot.enge]y 
€If'dpfj úlJásáYal p1i1·huzal110S811, e]ŐJ C és hátra tolhatók .. q-~ne1at~n·okna], JlH'·· 

lvck lökés('kkel szen1bcn n1ég é1 zékenyebLe:k, teveszÖl'~'.'ZlJJakat. is alka~n1u~= 
n~ak. Ritkábban kende1ből készült hevc<le1Pket 111eg kote1P:~et lS hasz1~,a).1~ah. 
hajtószíij gyanánt, kisebb gépe.khez pedig henge1.~~ 'ag:r: o~szesodort .~~IJJ~.t 
Egv bizonYos határon belül 111inél hosszabb a SZIJJ, annal Jobb .n. 1 hatdp1.~k·di ezéit a ha'jtó- és hajtott tengel~·ek ne legyenek túl közel ,egynn1_s 1oz ·]cn~,l. 
szíjj[!t nli1i.dig c1 ősen kell feszítenj, ,különbe1~ ne~11. húz; i11ar perl1g· a 1 u Pl 0 ~ 
fes';,ítés nen1csak a. szíj jra, <le a csapagy akra is karos.. __ __ . _. 

· · Ha a n1unkagépell nincs szíiitárcsa (esetleg csal~ 12g·~) ,' a0:) .. ha .''t 1 ,! 1 ~:\~;) 
n10101· a 111unkag·ép tengr-J:-·érP Y<tH s;1,pr0lve, ak.kor_.~1 g·e1>,h~~- e: 1~1 ~,d1_1cso asa.~~ 
kunnl1111r;okaf: alkaln1azunk. 1Iil1t fent(•bb en1]11P1111k. ug:- anc:-;ak 1upp~~n~gok 
kni kc1pCsoljuk össze a részekre osztott tran.s1nissió-tt,~;ge~y Pg'Y~"' e. ~11 k .1a1\ , _ 

"\_ J1 upplungok két csopoitra oszthatok. Az , lso csopo1i~a <1zo ta1 oz 
nak. ·inif'lvPket Csak a géprészek n~ ug·ah11i álla.potalian haszn8:1l~a1u-:.ik„ 11~ ('_11 
a k~n:illHlS- és a hü-yelY kupplung·. "A. 1násik csoport l~.u~p1un~Ja1; a1 a ht>- qs 
kika1iesc;l~st ·1 n~zgá-.; k'özben ls f'1,-égrzhPt.iük;. ez-t>_~ koznl Jeg111kahh h<1;.;7„1111: 
tak: <! fogas, illetőleg· kör111ös k11pp]ung, a frictHJ, a co11us-kupplung es a 
la111cll8:"1 h:unplung. .. „ . • . • ,- , „ - : , ,. 1 J 

Az elsö esopo1t-beliek kozott a l1a1tnuts~kupplung az egyu1assci szen1 )er~ 
ifi* 
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álló tengelyekre etősített két egyfotma katima, melyeket csava1okkal szo1:í
tunk össze. Van elasztikus karimás kapcsolás is, hol az összeszorítást csava-· 
tok helyett bőrszíjjdarabokkal végezzük. Ugyancsak csavarokkal szoríthatjuk 
1á az egyik oldalon kissé laposra reszelt tengelyvégekre a két darabból álló 
hü1•elv-Tcup·plungot. Ezeknek a kupplungoknak a kezelése nehézkes, c~ak a 
transmissio-tengelyen alkalmazhatók, ott is csupán abban az esetbe-11. ha rit-
11 in kell őket igénybe venni.. 

A inozgás közben használható kupplungok kétfélék lehetnek. I~g:vi.knél 
a bekapcsolás hirtelen történik, tehát az indítás lökéssze1ű a n1ásodik kate
g 5riánál a bekapcsolás fokozatosan tö1ténik, az indítás il~"enforn1án sí1nán. 
f<?.k?.zatosan inegy„ A négy közhasználatú, n1enés közben kapcsoló kupplnni 
kozul csak a fogas kupplung tartozik az első ka.tegó1iába a töbLi há1·01n 
pedig a inásodikba. ' 

.• 4_ fo_gaf! kupplun.o két darab iövid acélhenger, ezek közül az eg;1ik !';Zilü1·
<lan fel Yan ékelve a hajtótengelyre, a inásik a hajtott tengely ·vég·én fo·v ki
váltó gJ; ürü és e1neltyű segélyével kissé előre és hátra 1nclzgUtható. :JTÍi~dkét 
acélheng·f'r egymás felé néző végén ko1Tespondeáló kiemelkedések és hí- Inólve
dések vannak, melyek az egyn1áshoz való közelítéskor összekapaszkndn~lk.· "'· 
kiváltás pillanatszerűleg eszközölhető, de ugyanil)-··en átmenetnélküli az h1dítás 
is s ezért a fogas kupplungot csak a t1ansn1issió-tengelyen használjuk, yag:'
olyan g·épeknél, n1elyeknek meghajtása Rzíjial történik és így a szíjj az eset
leges lökéReket f.elveheti. J\{eg kell azonban jegyezni, hogy a fogas-kuppluug 
1nenetközbeni használata csak kisebb gépeknél é8 alacsony fordulatszán1 ese
tén tanácsos„ A transmissió részek összekapcsolá8ánál a 111unkagépPk sP1nrnl 
szín alatt ne legJ- enek bc~~apcsolva, inert könnyen tengelytörés lllhat elő. 

.,,_.\ fogas-kupµ]ung magára hagyva, já1ás közben kikapcsolódhatik„ l<~n
nek megakadályozására Tug·ót nlkalmazni célszc1 ütlen, ehrl:,,·ett n:z i11rlító 
en1elyt:y üt kell fixáló szerkezettel ellátni. A rugó nélküli fogas knpplung 
gyakorlati értele1nben erőt nen1 fogyaszt, ezért a legalkal111asabb nz of:ztott 
transn1issió-tenge1y részeinek összekapcsolására. 1\feg kell jegyezui iiogy a 
közhasználatban a fogas kupplungnak egy leeg)szeriisített válfaja .a l.:ü1:n1ös 
kapcsoló (l\]auenkupplung) fordul elő a leggyakrabban. Ezzel vannak ellátva 
a Dühring-, n1eg a 1'ietz-féle tabletta.gépek, ugyanezt látni Lehn1a11JJ- és a 
Kilian-féle dragée-ü-stökön is stb. Egyébi1ánt -n1indaz, an1it a fogas kup11· 
lungról n1ondtunk, áll a körn1ös kupplung:::'a is. 

A frfclio ,~„ <lörzskerékkapcsolásnál két, egJ n1ással sze1nbenállo tú1 esa 
szei:epel, n1eJyek közül az egyik a surlódás növelésére Uőr1el van bi-Yonva, s 
melyeket az indításnál eg~y erős 1 úgó szo1 ít össr,e-. A. hekapc.solás ~"" 'ele az 
indífás fokozatosan, lassan történik, a kikapcsolás elég kön11YPll nll g·\ Há.t
ránya az a1·ánylag kis tapadó felület, R az ennek kö\·etkeztéhe1i szilkséÚ( s t réis 
rúgó, n1ely állandóan nagy erővel sü1olja a kiYáltó-korong·ot és Íg\ llH 0 ·Je-
hetős erőveszteséget okoz. · ..., 

A conus kuppluna ]én~ eg-jleg két esonkakúv palást, llH:lyek <~g~ Hiúsha 
tolha~ók. A n1eg-indítás fokozatos, d(~ a kiYáltás nr-hézkes, 1nert a k11pplu11g' 
két resze nagyon gyak1<1n rg;<. n1ás\Ja :-:zorúl Úg>, hogy alig lrliPt ókl'l sz6·1"
Yá1asztani. 

A la·niellás kup]Jlunf] a 1okozatosau kapcsoló szerkezetek között <.1 11 g·J-i)~ 
kéletesebb„ A szen1henálló teng·elyvégek (~gyikén kis henger van, llH'l;-.-- hr:Je 
van tolva a inásik tengelyvégen alkahnazott hü·velybc. Ugy a he11g01 pnlúst
ján, mint a hüvely belső felii.letén több so1 párhuzan1osan álló J(•1nf•z va11 
cg·yn1ústól kis közökkel el\:ála.sztva s a len1ezek egyih. fele a henge1 hcz. ulindeu 
1násodik lEn1ez pedig a hüvclyhez \·an erősítve Ha n1ost a. hengel' n1ég ·jobban 
hell.\ 01111il a hüvelybe, úgy a he,ngeien leYŐ le1nezek c1ősen hozzászol'nlnak a 
hüYfl;<.'en le' őkhöz és ekkor a tengely két rlarab.ia szilárdan össze \·t~n kar
esnlYTl . .1livel a lan1e1lás kupplungnál a tapadó felület igen nagy a1áuY]ag 
g.\ t'Jl.f.!:'P rügóval is biztos kapcsolás létesíthető. Ezért ennél a kupj)iung-n~l a:z 
('J ih:_ 1;·;~_iés kr,:és, az indítás_. sí1na, a ki,··áltás könnyü. Nagy e]ÖnJ„(' n1r!g: hogJ: 
1,n1:~:,nia"' betetekkr,l lehet 1elszel'elni, n1el·yek a hirtrJcn lökéseket f(liog·iúk 
e~ ('?:rrt n1orPv n1egha.jt<:lshoz, „ka1·dán" '' láncáttételhez is használható. 

_.:\ ~uontlottakból önként kö\-rtkr-zik, hogs n1i1;<. rn célr<1 i11]11Ö kurq)hn1go·· 
k:11 a1k1.i11nazzunk. Az üzen1hcn a hirü-:le-n lökések leg'iöbbszö1 a n1unkag:ép<·kt6J 
il;clnhndc ki Ha például a g-)-·Úl ógéphrn }Pvő anyag e1·őse11 összrúll.. Ya.~:r'.I: 
,-_~1la1,;i :--:.'.ilá1rl tárgy· kerül a ka,·a1'Ószál'n:;·ak l~özé, úgy 111r1c' ni0g·hajt.ri~ (•Se-
tt-11 a -;zú:nyak eltö1_hetJ1ek. n1íg szij.ihajtúsnii.l a szíií a korong'on 111f'ge!'.n..,:ók 
~ ·lr'Jid:.-z:-rint ne1n tö1ténik nag·;.obb bnj„ 1-g;;aníg-~„ nirgP-:hrtik pé>hl;n11 a 
L hh]i tt:ivf;pnC>l. hog·:-,- 1H'l~·;pl011 adng·olú~ yaµ:;-. 'alau1i 1nú,; ok tüJp1·ií·~ 11~ o-
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n1ásra kén:i. sze1íti a gépet; ha a. inegha.jtás merev úgy présfej-tö1·és és más 
kalarnitások szár1nazhatnak .. Elsősorban tehát a inunkagépet kell védeni a 
.lökést:ktőL Ennélfog·va szíjjhajtás esetén a legkisebb erőfogyasztással működő 
foga~ kupplungot, inerev ineghajtásnál pedig rugalmas betétekkel felszerelt 
Jan1ellás. kupplungot veg,:i. ünk„ A transn1issió egyes részeit, ugyancsak erő
kin1élés sze1npontjából, llJ. ugodtan kapcsolhatjuk fogas kuppluuggal, hiszen 
a legtöbb üzen1ben az egész transrnissió tengely egy darabból áll, itt tehát 
;t. löké,;rk 11e1n szán1ítanak, viszont a menetközbeni kapcsolás lehetősége Tend
kí' iil p]Őuyös. \'"égü], ha a hajtón1ótorhoz nem szíjjat, hanem valami n1erev 
nu~gha.itást alkahnazunk, akkor a n1ótortengelyt elasztikus karirn,ás-~apcsolá~
~al krll fp}szcrelui. mel:r legalább a kisebb lökéseket felfogJa 81' ]enJ egesen 
11ozzú ia1 nl a n1óto1 rnegkín1éléséhez., 

. l 111u1il1ar1épck változatos ko11:-;t1ukciójú készülékek, n1elyck a tulaj
tlo11kepr ni g·;-.·úrtási rnunkát végzik. J\.Iozgó alkatrészeiket vázak, állványok 
tartják ii,;,;zP. 11H"'1:'> eknek alsó része a padlóba, ,„a,gy külön ta1pazatba van 
f 1 ií . ..;ít \'1. \ 1l!Pg'P1'Ősitésnél gondoskodni kell a1Tól, hog:.T a gép á1lá8a pontosan 
a ki\·ú111 i1ú11yban legyen. Legtöbbször a gép ha.itótengelyének párhuzan1os-
11ak ki ll l(·nni a t1a11sn1issió-1enge11yeL Ez fölcg szíjjha.itásnál fontos, nieri 
<l .\J(·h ti 11,niiJ beállítoit tengely· szí.ijtii.1 csájáról a szíjj n1induntalan lecsúszik. 
_:\ g·l~i) la 1~ (-S beállításá1ól 1er1nészeiest'n n1ég a végleges beerősíié~ előtt kell 
g·o1ul(l-.;kof1i1i, kiilönösPn hu lH~tonpadlóba •ag;y külön gépalapba cen1entezzük 
IH'„ n1iko1 is a gép állásának Yáltoztatása nagy n1unkával já1 Ily(~nkor a 
g:t;Jl( 1 odatesszük az e!ózetese11 kiYálasztott heJy1·c és a gép tengelyét sze111-
a1érték ,;zel'illi várhuza1nosan állítjuk a t1ansn1issió tengelyhe.z. Jvlost drót
kan1pú "'l'g:élyé' el egy zsineget akasztunk a. t.ransn1issió tengelyTe, sze111ben 
n 111unkagép trngp}yénck eg·:yik végével.. A zsineget egy arasznyival hosszabbra 
"'-'<·s-.;ziik. n1int anH'llllJ irP a n1unkHgép tengelye van a transmissió tengelytől 
és <! 1tn111k1.1géphPz közelebb eső végé1'e egy nehezéket akasztunk. Ezután egy 
kü1·zö. 'ag·;-.· acélpáicika he.g)ét szorítink a n1unkagép tengelyének végén lev(i 
kö1 lap kiiz;é11pontjához, ú.~ry, hogy a pálcika körülbelül a tengely n1eghosz
-:;i;ahhí1tis:.llinn ]Pg:'- Pll s a zsi11órt a pú1cikán a tengelyvég közvetlen közeJében 
ú1\'( t iiik _\ 1H ht'zékiö1 111egfpszül1 zsinórt 111egjelöljük ott, ahol a pálcikát 
Í'l'inti !~111H k i110gtö1-t.éntével a drótka111pót tovább csúsztatjuk a transn1issió 
1111g1·h ( 11, JHÍ.!r sZl'nilH'k{'riil n tnnnkagép tengelyének inásik végé,· el, hol az 
( löhhi n1ln «·lt>1Pt u1eg·istnéiPl.iük. a H1u11kagép tengelyének irányát addig yáJ-
1o:d<tl\ ,1 t1111íg esak n zsinor újból az Plőbb n1egjelzett ponton érinti a pá]
rik<11 l(i\1".!Jt•n per szt u1t:g' kPll g;.:őztídni, ho1?:Y a tengely másik vége ne111 
rnnzdult-t. ki az eredeti hLl;-. ze1böl? Ha u1á1 a n1unkagép tengelyét „kizsinól'oz„ 
luk;'.. akkor az alapcsa,·a1okat a szokásos inódon inegerősíthetjük, dc a gép 
vég\j-J.n·" lePrősítése előtt annak lif'l:'-'ZP1ét újból controllálni kell s ha szük~ 
!:iég'ps, c1 ,-íz1né1ték sztrint is be kell á11ítani, nehogy a csapágyak egyolda1i1 
]Phnszna\úsa következzék Le, nH~l:--' niúbbi nagy erőpazarlással is jár. 

-\._ nn111kagép n1ozgO alka1.1észpj és a gépállvány között csapágyak, 1it
káhha11 (súsztató felületek tart,iák fenn az összeköttetést. A forgás sebessé
g·é1H'k (>,; j1áuyának ,-últoztatúsát fogaskerekek, kúpkerekek, csigákkal kon1-
bl11áH 111oduln1et·szésü esaYarrnenetek stb. eszközlik, a forgó n1ozgásnak n1ás
fujta I!lozg·ássá való átalakításút pPdig csuklókkal ellátott karok, bütykös tár
f'súk és kiirhagyók (excentPrPk) yégzik„ 01:'-·an gépeknél, melyek ütemesen vál
tozó í'l iikifP.itéssel, minteg:,· 1ükte.1vt> dolgoznak, a mozgás egye.nletességét sú
],-o,-: lt>1Hlítőkc1·ék a]kahnazásával é1 ik el. }„ JJ111nkagépek részletes leírása a 
iÍH~g· f e lt> ló f e .iezetekben talál ha tó 

-\. kurbantartás, a gépi bt>rendczés ápolása rendkívül fontos 8 ezen a té
JPll rnindPn legkisebb n1ulasztás súlyos ká1·okat okozhat. Ugyanilyen veszélye
kC't rt>,it rnagában a kenő, tö1nít.ő anJ-·agokkal vagy a javítást, tisztogatást céizé 
n1u11kával való tulság-os takarékoskodás. 

.\z i.izen1be.n levő elektro1nóto1 okat no1tól, nedvességtől óvni kell és ezért 
bádogból vagy deszkából készült védővPl kell őket leborítani.. Az ola:iozókat 
dúsan el kell látni olajjal s az elhaszuált ola:iat hal. onta egyszer Ie kell eresz
teni. _.\z á1 a1nszedő bronzgyűriik időnkint fényesre csiszolandók s ugyanakkor 
a nióto1 belsejét a portól e.gy e1·ős kézi fujtató segélyével meg kell szabadí
tani.. .A„z indításnál \ ig-yázni kell, hog'y az se túlgyors. se nagyon lassú ne 
Jeg:r(-'ll„ rnert előbbi esetben kiég: a inótoThiztosíték„ utóbbiban pedig _a rheostat 
n1elt>gszik fe·l, esetle.g annyirH, hogy tönkren1egy. Bárhol lépjen is fel szikrá
zás, annak okát Töc.-tön ki kell kutatni és a Rzükséges javítást elvége_zni. 

. .-\ ti„ans1nissió tengelvt állandóan szem1nel kell tartani.. hogy a fo1gás
ban ('SE'tleg b('álló egyenetlenséget azonnal ész1PvPhessük„ Ha a tengely a 

.„„„„„„„„„„„„„„„ ...... „„„„„„„„„„„„„„„„ 
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~ö1 f<?,1 ~·~~on ki> iil még ,valami Je;i:gő, i;uozgást is végez, akko1 vagJ a ta1 tókat 
iele1os1to, Y?-g:\_ a 9sapagyaka~ r?g.~1tó cRava;rok lazultak n1eg„ A forgás köz
h~n hal]hato _ z~zego hang ·yalosz1nuleg csapagy vagy csapágyg·yűl'ű tö1 éstőI 
e1 ed„ 1f1ndk0tto alka1n1a:.;; ar1a, hogy a tengelyen berágódást idézzen elő. Ha 
Yalan1elyik c~apágy látható ok nélkül 1nelegszik, akkol' n1eg kPil vizso·fdui 
h~gy a tőle Jobbra és bal1a legközelebb eső csapág~-akkal eg~ \011alba1~ fek
szik-e? "1ie1 t ha nem, akkor a tengely feszül a csapág~vhan és ez a kü1 üh11ény· 
n1elegedéHt okoz s tern1észeteseu ene1 gia pazarlást i."i. ~lp}pg"(.ídést nknzhRt 
ugy~n a ken~oia.i h,iánya is_, de azt a nyiko1 gás azon1~aI (•lá1 ulj~1 _A tsapág·~·;i
kat es a tartoknt kethetenk1nt egyszer n1Pg kell vizsgah1i, az PsPtlt>g int ,!.d;1zn!t 
csava1okat és Pllencsavarokat n1eghúzni, ugyanekkol' 1negnéz11i. hog~- n u.11-

iók n1PlJett a falon 11en1 n1utatkoznak-e. l'Ppedések? A kenőzsír1 ta1·t;1Jn1az1'1-
Stauffer-szelencék csavarjait napouta pg'vszer kissé utánua kel1 hú~ni. . .\. k1ln
kerekPk elzálÓ tokját negyedévenkint ll,fból nH~g· kell töltenj Tovote-z.-.irr:1l.. 

l,Tgyanc:-;ak állandóan figyelni kell a szíj:itúrcsák n1ozgását A„zok u fix 
tá1csák, InelyPk nincsenek fe1ék:P-l\: p a tengelyrr .. csak a tárcsabetétek e~;<J\ ar 
;iai\'al i·áfeszítve,.igen könn-;yen n1eglazulhatnak és rrősebb n1egte1helés1h~l JH ni 
fo1 dn inak eg~· ütt a transn1issió i engell:vel, hanc·n1 attól rlinaradnak. ( s1•1 h'·g 
r\g·észen n1eg-állnak. Ennek követk<>z1nén). p az erős fékezé.sen kívül a tt-n~·p]y 
herág-ódása.. Ha a forgás excentrikus, akkor a táJ csa ,.kapszlizása" (a hetét és 
a tárcHa összPszerelése) njncs rendben. 11:-.-PnkoT (•g-y· cla1ah írókrétát c1 fo1 g-ó 
~árcsához tartunk, ol;\" közf'l, hogy ~J kréta c).;nk a kilf'11dülés0k a1kal111áYc.ll 
erintse a tárcs~J. I-Ia Jnost a n1ozgást nH~gszüntetiük. úg-~, a két darahhóJ úllú 
t?.rcsa egyik fplén k1étavonásokat látnnk, iPléiil <.n1nak, hog-y azon az olda
lon a tárcsa hrtétje túhnag·as. TPhát va~·'\ ]('Sz(•diink ( g··s kc':'\· pset a lH'1é1 hől 
Pzen az oldalon, vag·y pedig az rllrn/,rz6 oldalon 1nPgnag·~ obbítiuk a l1Pté1('t 
és pedig vash<Ídog len1ez, f'll~ Y'< s vúszonesík, Yag·~ <17. l;1·df·s feliiletéYc-J kif( 1{• 
kétréthajtott és a két hátlapfelületen összeragasztott esi-.;zo1ó\'ászon kiizlH -
iktatásával. 1neJy utóbbi a tárcsa csuszásának il1egg·átlásárct is igC'u alk:d111ns. 

A szíjakon a va1rás mindig ép legyen; ha valahol kibon1lik, .:izoll11aJ 
n1eg kell javítani. Ha a variat n1unkaközben csapkodni kezd, n1eg kc ll ;1]
lani, mielőtt a gépben vagy en1beréletbcn kár esnék. A laza szíjat g·) anía
norral szokták ineghinteni vagy szíjvjasszal inegkenni. hogy np csiis!";ZOll. 
1\-Iindezek az anyagok Jneg1 övjdítik a szí.i élettaTtan1át és ezért c::.ak \"ég·ső 
szükség esetén alkahna.zandók. l,eghelyesebb a 1neglazitott szl.iat a kellií 111{'1-
1.ékig- megfeszíteni, vagy va1rással, vagy szíjkapcsokkal.. 

A munkagépeken az olajozók állandóan n1eg- le.gyenek töltve és n n1rg 
h1dítás előtt kinyitva. Minden csapág:•i", fo.e-a.skerék, Csukló, csiga„ e:-;{1:-;zt;lfó
felület, szóval n1indazok a helyek, hol su1 lódáR ]ép fel. olajjal, esetleg 'fo\ n1i'
zsírral látandók el, a Stauffe1-szelencékbe pedig jó vjscose-vaselint kPll 
tf':nni, mihelyt a mindennap kissé tovú.bb fordított csavar eléri ]pg'111é1.\ 11hh 
nontiát. Kivétele,sen vannak olyan surlódó felületek. n1elyeket nP1l1 sz;,1h;·Hl 
kenni, ilyen a 1abletta-gén felső stanznija és adagoJótölcsérének szúntalpri. 
il>' enek a shnitóhengers7.ék henge1 ei is. Koron kint ellenőrzPndő, va l.ion :1 

Csf'npentö olajozók adnak-e elég o]a ia.t, ne111 nieh>;gszik-e va1nho1 a g·ép a no1 -
n1rlis mé1tékPn felül.. nen1 mutatkozjk-e valameJy niozgó részen in-dokolatla 
nul g-:vors kopás? Néha a bőBég·es ola;iozás sem elég egyn1agában, ha nf•1n jui 
a keliő hely1·e; így a csigáknál vigyázni ke11, hog-y az olajozó cső rnindig· a 
csigavonal kezdő kanyarulatára adja az olajat! Továbbá ü.gyelni kell :ll'J a. 
hogy minden ék szilárdan ál1.ion, mh1den csapszeg (Stift) helyén leg)"Pll 
RendeJienes moz!?:ás. szokatlan zörej okát azonnal ki kell kutatni.. MindPn nau. 
a nlunka végPztével rendbe kell hozni a g-épet. El kell zárni az olajozókat l<• 
keJl s~edn_i a _hajtószí;iakat (ha ugyan nillcs speciális szí;ilazító táÍ·csánk): p} 
kep tavoJ1tan1 a. feldolgozott anyag n1aradékát és a gépet megtörüJgetni„ A'?. 
jg:enybevétel na.gysága és a gép ininősége szerint hetenkint vagy haYonkini 
egys,zer ·Szét kelJ szedni az eg"ész szerkezetet. alaposan megtisztogatni, sziikst~r;· 
eseten netr0Jeum111al lemosni, megvizsgálni, nincs-e raita valahol abno11nii;; 
kpn~s. b~rágódás, tö~'.és yagy re,nedé,s,, azut~.i1 újb~l g?ndosan beolajozni a sn1 -
lodo feluleteket. n tobb1 rozsrlasoda."lnak k1tett gepreszt r,.2dig savn1entf's Yl'l

zelinnel gyeng-én bekenni és összerakni.. A gépszereléshez, főleg- súJYosabh 
gépalka.tréqzeknél szerelőhak, emelövas, esetleg emelődaru kell! l\íunka~ alkal·· 
1nával a gépgyártó] kapott használati utasításokat be kell tartani.. Ne1n .sza
bad a gépet az előírtnál nagyobb megterheléssel, sem nragasabb fordulatszá1r;
n1al járatni, mert különben idő előtt tönkremegy. 

Az üze111 rendbentartásához, kisebb javítások elvégzéséhez nehány .'>Z<'l -
szám föltétlen szükséges„ A gépeken levő ininden nagyságú csavarfejhez ]p-
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g~·en 111egfple1ő fix kulcs, azonkívül egy kisebb es tgy nagyobb állítható ú. n„ 
francia-„ illetőleg angolkulcs„ EzenkíYül legalább négyféle nagyságú kalapács~ 
ugyanannyi csa'i·arhúzó s vagy egy tucat különféle jó reszelő, 1 vasfűrész 
ke1lő .sziin1ú betéttel, 2-3 hidegvágó, 1 bádogolló, 2 harapófogó, 2 laposfogó, 
~ szabál~·ozhµió c8őiogó, 1 „pontozó", 1 szegecselő elegendő szegeccsel, egy na
g;yobb és eg~· kü;ebb satú (e1ős asztalra helyezve), 1 kis kézi satú, nehány le· 
n1ezlyukasztó, egy an1e1ikai furdancs komplett fúrósorozattal, 1 közepes nagy
ságú üllő, 1 le111ezhornJ·oló, eg')'. be.nzine.s fúvólá111pa és egy hozzávaló vörös·· 
iéz forrasztópáka, Yégül l bőrvágó kés, 2-3 szíjlyukasztó és 1 dTb gépszíjhoz 
,. alo vastag áJ .. A. iánla1os az üzen1ben használatos kisebbfajta csavaroknak 
inegfPlcJö csava1111ctszőket, n1enetvágókat és csavarfúrómetszőket (Ge'winde„ 
~chneideboln l'I .l készletben tartani.. :11.ár középnagyságú üze1nben is rentábilis 
t'g·y erőhajtásra berendezett fúrógép, egy hordozható tábori kovácstűzhel~T és 
egy kis p1 aeciziÓ8 eszte1gapad beállítása. Ha a kovácstűzhely felállítására 
ll incs. inod, akko1 e1 ős fujtatóval felszerelt nagy gázégőt alkahnazhatunk, n1eg· 
kell Jegyezni azonban, hogy a gázégő vashegesztésre nen1 használható. Néha 
Yala1ni eg~· sZC'l übb asztalos1nunka i8 előfordul, 111-clyhez nern kell okvetlenül 
kitanult jparos, ennélfogva 1 fűré8zt, 1 baltát, 2-3 fareszelőt, egy gyalút s 
11e!1ány fafú1ót (köztük crntrun1fúrót is) be kell sze.1ezni.. Hét darab cgysze11.l 
n1erőcszköz, 1nint vaskörző, libella, 111érőrúd centiméter és hüYt.'lykbeosztáH 
~al, toYúbbá egy acél tolónréTce Noniussal, 1 mikron1ete1, 1 fordulatszán1láló, 
1 szálo1vasó. Plengedhetetlen. ~,\_ fordulatszá1111álóhoz te11nészetesen óra is keJJ. 
JH:rcn1utatóval. (Egy fali órának ettől függetlenül is kell lenni az üze1nben, 
az iparhatóság előírása szerint.) 

Szig-orúau 1 ag-aszkodni kell ahhoz, hog~=· az üzen1hez ta1 tozó .szer szán1ok 
ul1andóan az iize111lH.'ll legyenek, n1Prt azokra ininden pil1ana1ban szükségünk 
11-·het s 111ert n1ú.sként el is kallódhnhiak. Ennélfog·Ya, ha n gyárnFlk az üzen1en 
kí' ül inás ol:-,·au osztályai is 'annak, n1elyek szerszán1okat használnak, úg.Y 
~1zoka1 külü11 el kPJl Játni a legsziiksege.se.Lbekkel. Íg~,. a lahol'atóriumnak .le
.~~ t·n Pg~- kézi kalavácsa, kétféle nagyságú laposfogója, ugyanannyi csavar
lní.züja, 1 hál"on1szögü, 1 lapos- és 1 hengeres reszelője, 1 lapos fareszelője. _,\ 
1 aktái IJ1.1.n Yiszout eg-y kézi kalapács, 1 szögc111elő, 1 fűrész 2-3 véső 1 balta 
:2 csavarhúzó, 1 fúrú és J kétkezes Loguárkés, inásnéven lehúzókés (a' régi Iá~ 
dajt>lzések. eltüu1eté,:;ére) nélkülözhetetlen ..._.\_ g·yakor]at egJ ébiránt hamarosan 
inegn1utat,Ja, 111el:\:ek azok a szersztunok, an1iket valan1ely osztály állandóan 
t1a.sznál. A„z i<lőnkint e1őfo1duló nag:robb 111unkákat an1úgyis az üzem gépésze 
Yégzi az üze111ben leYŐ sze1 szá1nokka1. 

A ~z,ers,z:árnokhoz né~I!i jav-ítóanyagok is kellen~k,,~int \'a1rószíjak, ki
~(~bh haJtosz1;1darabok, sz1Jkapcsok, szegek, csavarkesz1teshez és egyszerűbb 
alkatrészek pótlásához Yaló különböző nagyságú vas- és acéh·udak tartalék
esavarok, fac!'..avarok, törnílőanyagok, gép1·ongy, kenderkóc fago-yŰ gépolaJ· 
'1' t . 1· (· . 1 , ' ' ""' ' , ovo e-z:s11·, Yase in. gJ an a, enyv, cs1szo ovaszon, csiRzolópor, forrasztó ón, 
i1s·ers sosa\„, többféJe Yastagságú vas- és iézdrót, i·úgókészítéshez való acél
dl'ót, \ékonyabb és \·astagabb réz- és 'i·aslc1nezek stb. 
. ..4 ,.011óq.11szer üzern tisztúntartása te1111észetesen n1ég fontosabb, n1int inág 

iizPn1l'ke. Ket dologl'a azouban figyele111n1e1 kell lenni: 1.. a tisztogatást úgJ7 

kPll ''égezni, 110~.CY a gépek a nedvességtől és po1'tól ne szen'\'<•<ljenek és 2 a 
tabl1:0-ttázó te1 c1nbe csak akkor vlgyünk be vlzet, ha feltétlenül szükséges és 
g:oudoskodiunk n nlie]őbbi felszárításról. A szokásos tisztogató eszközökhöz 
t>gy Prős kézi fujtatót ke11 csatolni, 1nell~'el a ne.hczehb(•n hozzáfé1 hetö gép1é
..,zekről a port lefújjuk, s a1nel)„et, nlint késöbb látni fogiuk, 111ás célokra is 
használunk. Tekintetbe kell '\ cuni to\ ábbá azt, hogy ntunkaközben a legtöbb 
gépből olaj csepeg ki.. Ha a kifol~ ó olaj nagyobb niPnnyiségű, akkor azt egy 
Ptlényhen fogjuk fel..:\ inagasra sze1cl1 trans1nissió tengely csapágyai alá pe
dig· nicgfelelő alakú o1ajgyűjtő-szeleucéket kell felfügge~zteni a tartó 
l'o11solok1.a. 

Ré8zhen a Osztogatás n1e,gkönuyítésé1P, iészben a p1aepa1a~u111ok n1eg-
0Y ására, ol:-, an anyagokat, 111e1yek e1Ösen festenek, vag:-,. átható szagúak a 
tiihhiektől teljesen elkülönítve kell feldolgozni. ' 

Szinte fölöslPges külön hangsúlyozni, mennyit e szükséges rendet tar
tani a gyógJ'szcrüze111ben .A.z egyn1ás 111ellett álló gépek rendszerint más-m:ís 
<lH_yag·o~at dolgoznak fel, a szá1ítóhelyiségben egyszerre többféle anyag is 
~zara<l es az. összetévesztés, 1neg összekeverés végzetes bajokat okozhat. }\.. gé 
pek inellett ft-ldo1gozásra váró anyagokat szignálni kell, a szá1ítóban is min
den ~gyes szúrító1álcába kis ke1nénypapí1szeletet kell tenni, inelyre a szárí„. 
tando an)· ag nevét felírjuk .A.z a körüln1ény, hogy az üzen1yezető ismeri az. 

.... „„„„„„„„„„„.~---------------------------
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egyes anyagokat, ne1n nyujt elegendő biztosítékot, rne1t az üzen1ben nen1 csu
pán ,szakemberek dolgoznak! A mérges anyagok részére a szárítóhelyiség né
hány rekeszét dróthálóval vesszük kö1 ül, és lakattal zárható ajtóval látjuk 
el. A dróthálóYal körülvett rekesz alatt semmiféle anyagot nem szabad szá 
rí tani. 

Az ipai hatóságok n1indenféle üze1111 e előí1 nak biztonsági 1 end.szabályo-
lcat az ott dolgozók testi épségének ·megóvására. Azonban úgy humanisztikus 
t;Zen1pontok, nlint pedig a gyár érdeke megkövetelik, hogy az a1uúgyis rég el
avult rendelkezéseken túlmenő mértékben állítsunk fel 1nunkásvédeln1i intéz· 
kedéseket„ 

.l\.._ hivatalos rendelke:té.;;ek megszabják a különféle gépeknek egyn1úst6l 
való távol5ág·át. Előíriftk a lendítőkerekek és 111ás szabadon forgó kerekek kü~
lőinek beborítását érchálóval vagy bádoglen1ezzel. Elrendelik továbbá az ösz" 
::.zes fogaskerckC'k, kúpkerekek, lánckerekek befödését.. Hasonlóa11 kötelező a 
szí.itárcsák és szíjak elhatárolása oly n1ódon, hogy a hajtószíj a inunkást el 
ne kaphassa. A nag~·obb hajtószíjakat külön Yezetőcsatornával is kell bjzto
sítanL A 10 lóeiősnél nag~robb hajtón1ótor lehetőleg egészen külön helyiség
ben legyen, ho,--a üzen1közben a gépészen és az üzen1\ ezetlín kívül senki be lH' 
n1ehessen .. Az i 1 :-- en nagJ ohb gépnek hajtószíja tp1·1nészetesen 111enctközhen is 
veszedeln1cs, tlt n1ég inkább akkor, ha vala1ni okból leugrik a szíjtárc:-;á1óL 
vagy elszakad. Ilyenkor rendkívüli I'on1boló <-1ó1 fejthet ki és életv(•szél:·•e~ 
sérüléseket okozhat. \íízszintes tenge]~-- körül forgó ke\erőgépek é:~ g·olyós 111~1l-
1nok korláttal 1C'g·~·e11ek elrekesztve, gépha.itású excenterpréseknél a rnésf1-.i 
előtt legye11 egy rács, g·-;;, ú1ógépeknél pedig a ka\'al'Ószárnyak felett egy rác.., 
fedő, rnelyen út a 1nunkát 1neg lehet figyelni, <l<' 11e1u inegközelíteni! I\:.ö1forg·:, 
tablettagépc·ki e nincs kilnon<lott i·cndelkezés és azok tén:vlPg nc1n oly \'C~z~
Jycsek, n1int az exce>ntcrgépek„ J\1iudazonálta1 ajánlatos a gépnek azon az ol· 
dal<i n, ahol a 1 p},.,i) IH'ésf ejek az adagolótölc8é1 t elhagyya és a nyo1nóhengeTek 
felé közelcd'i'C', fokozatosan leszállnak a 111atricaa:-;ztal ~iÍkjáig, az arlagolótö'! 
esé1 től a ny<nnóheug-e1·ek ta1'tó állványHig egy rácsot erő:-;íteni, olyan sűríil, 
hog;y a kéz 1Í jja i ne férjenek át Tajta. A sín1 ítóhengP1 szék (1)1 ei 'i'i nlzen \Ye1 k l 
11asználata garatlölcsé1 nélkül 1ncg·engedhe1eilen, n1c1 t a niunkás keze- a he11-
gerek közé szorulhat 1-.::-g,\anezen okból tilos a feldolgozandó an:_\·agot kézzt;I 
rakni a garatba és főleg kézzel n71:01nkodni a hengert-,k közé. E hel;. ctt lapáttnl 
kell dolgozui, az anyag- letön1ködésérP pedig a háztartásokban ]s használt pa
szírozó fát használni. -~-\_ gé1itcren1be11 feltünő hel) en tábla fiiggpsztPudö ki, 1nPl~ 
arra figyehnezf( ssf- a innnkús(, hogs a n1ozgásbnn le\Ö gépek tisztog'a1úi-;a 
szigorúan tilo:-;! _.\z iizen1en kí\ül levő gépt>k hajl:ószijnit ne111 tanúcsos a 111oz 
g'ásban le\'Ő 1Tnnsnü~sión lógatni, 1nC'1t 11H~gl:ö1·ténlH•1ik. l1og:-- a szíj \ a11·ata. 
vagy egy szijka1Joes beleakad a 1eugr-l;i bt'. n szíj u 1eng:l•l:·:ir tf•lcsavarodik 
és a mellette JcYŐ 111unkást 111agúval 1úutja. l•:zé11 a használatban JH'Jll Ievó 
szíjakat eg·y a 11·a11s11Jissió-1eugel~c felett n1egl'l ősített ka111vó1 a kell akasztani. 
A nehezebb Jendítókerekckct időnkint n1cg lu-,11 Y iz.-;g·álni, hogy ·jól fpl van
nak-e ékel\'(' l·s nz_ <"sC'1l('P.' biztosításul alkahnazott csapszeg' (Htift) szilúr·da:1 
be \'an-e ver Yl'? ~t·111 kell külön iung·;'!- al'ázni 111il;i en kö\.!'fkf'z1nén-yekkcl jái·" 
hat, ha egy több 111étf'rn1áz~a súlyú st>bes niozgáshan 1(\Ő lendítőkP1ék Plszn 
badnl a teng;e]y1 öl! 

Nagy gondot kell fo1dítani a helJh'.iég Je\Pgő.ié11Pk tisztánia1tásál'a ii-;, ~ 
a 1nunkánál ('Sttleg fp;jlődő Jllél'ges gúzok gJ 01 s el\ ezC'lését n1iuden n1ódon biz
tosítanL Szigorúan ügyelni kt'll _a ic1Hlelkezések be1artáfo>á1·a g-;;,·{iJékon\ és roh
banó an:yag·okat tartalrnazó hcl~riségekhcn. IlJ·Pn hPlyiségekb<'u a ,:ilúgítást 
úgy· szokták n1egoldani, hogy az e]pktro111os kapc:-;o]ót a t0r1ncn kíYül helyezik 
el, a vezetéket pedig· egészen beépítik a falba CélszPrÜ azollban a lá1upát eg~y 
el'ős üvegbúrával is \'-édeni, a1nilyenck vnsnti kocsikban láthatók„ /\_ dtoi . .nn1d· 
lás megvilág·ításánál neu1 lehet a \ ezeiékc1 beépítPni, ('llnéltogya a két jÓ] szi
getelt vr-zetőd1·óiot külön-!tülö'n ( 1) Bergn1a11n-csőhe zá1 Ya, egJ· n1ástól legalább 
arasznyi távolságban yezetjük a kőagyag-, illrt\·p porcellánból készült fogla
lathoz _A. kapcsoJOt, legcélszcrübbcn ,~iJlakapcfo>olót a padlá~ra ft-.J\'ezet{) lépcső 
;:l;i,ánál kell a. f:alon elhelyezni, kiesi clekt1·01no15 láu1pával, rnelJ·· állandóan 
Jelzi, iha a padláson lC'\'Ő láinpa Yilágít. 

Egész,ség1e ártal.n1as, ·vaigy igen nagy f.estöké.pességű po1ok szitál<{sára 
kis, cca. 1 111~- alapterületü szitálófülkét készítünk vito1laYászonbóL A mellsli 
falon "\"ál.~szé!_f's~égben két nyílást alkaln1azunk befelé nyúló. kabátújjakho"; 
h;;isonlo to1nlokkel, 1nelyek eg:r-egy szorosan ráYa1·rt erős bőrkeszt-vűben vég
~?d~ek„ Az eg·ész fülkén sehol nincs ol~ an nyílás, n1elyen por .iöhetne ki, bf.'
JaI"Oul :-;zolgáló ajtófor1na hasítékja is egészen szorosan zárható„ patentkap_'. 
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tsok és wateliu-csíkok segélyével A munkás karjait a tömlőkbe dug,va, a 
Jülke asztalkáján elhelyezett szita, gyűjtőedény, lapát stb .. segélyéyel kenyel-„ 
n1esen, Yeszélytelenül végezheti a szitálást, rniközbe~1 a feJmagassa.gban elhe·· 
lvPzett üvegablakon át a munka minden mozzanatat megfigyelheti az asz
talka felelt felfüggesztett villanylámpa fényénél. Ha közben az ablakra túl
sok por rakódnék. ami -csak erős porzásnál és hosszan~artó. 1!?-un!ránál .~s~e-· 
tik meg, úgy azt az ablak mellett belül, elhelyezett kefev~l idonk~nt les9por
hPti . . :\ kefe hosszú nyele ugyanis ol:r modon van beleszoritva a v1torlavaszon 
kis nyílásába, hogy kívülTől kezelhető. 

RendkíYül nagy fontossággal bír a niunkfasok teljesítőké:pe.~ségér~ ~-s 
t gészségének n1-egóvására a munkahely be1endezes,~. Rosszul fupott, S?.té~ • 
iH!ÜVt-·s hel;.-„il'.iégben, kén:y-eln1etlen rnunkaasztalok elott, alacsony szekeken ul\e 
a le gjobh 111nnkaerő s~n1 végezhet kifo~'ást~la1;i- n1u~kát.. Nincs az a !obb.an~
cin-;;. ngokka] telt hels'iseg, amelyet l_egalabb 11,1di1e~t uto;n ,ne lehet!ie futen~7 ~~l"· 
szl'n t'Zt kc>t az anyagokat nyáron at js szokas gyar tani es a legJobban futott 
111 u11k<!t1 l'Pill iPn1pe1 a túrája sen1 éri el a nyári hőmérsékletet„ Ha pedig olya}l 
Yt g·\ i u1ÚY< letek 101 dulnak elő, n1elyeket alac:-;ony hőmérsékleten kell vé
g·t ~i'i i. ~1 k kor· is jéggel, vagy hütő keveJékkeJ hűtik a reactjoelegyet, nen1 pe
dig· 11 gy á1 hel;.- iség hicleg levegőjével! 

Hosszul elkészített Inunkaasztal vag;vT szék hihetetlenül 1ont,ia a n1unka·· 
11 1.it . ..,ít n1eu;.-t Állva végeztetni olya1,i n!unkát, _ ~nelyet .ülve ug;y-a~11!,g~ 1ne&' le·· 
hPt c·si11álni, eg,ye1H~seu ernbel'il~lenseg es szinten rontJa a tel1esitokepesseget. 
\ltalú11os szabály, hog;y egyező vag;.-T hasonló n1ozdulatok és fogásokból ösz

:-.Zt f(' ödö 111onotoH 1nunkánáI - eg:-Tcs kivételektől eltekintve - az alsó karok 
( 11111c1111 \-iliP11 uinc:-;cuek n1Pgtán1ai'.lztv a) legalább is ·víz.szintes helyzetben, de 
/r/1(f()f<.r1 r·o!aruiref n1é.c1 n1f>l.11('bb /ekvér.;bcn lrgycnek, főleg olyankor, ha a 
1uunka 1( 11n~sz{'1l 11Hg'kiY:í11j:1, hog;.-- a 111unkás koronkint ránehc~cdjék a ke
i'.( il t I:z cl rú11ehezed1:.;:-; akko1 HH-g-;;, a legkönnJ ebben, ha a n1unkas az asztal 
c!1ítt ni!. dt 1_1 Jol:--·tonos állás fárasztó és idővel tönkreteszi az alsz~rak~t. 
\111d! h !it 1 oh·a11 aszfalt ké:-;zí1elli, a1nelJ·ik 111c1lett ülve és állva egyfor1nan 

rlolor1zhnt11uk. ·.--\ 1 atiouálisan készí11_:11 ruunkaasztal 90 cn1 n1agas (8-ik ábra). 
Fii;knk kell (- „., últulán ne legyen ellátY a, Hőt rnég a rnel'evítő oldaltleszkával, más 
Hl;\( 11 1'1 lsü~isztalkt::1ftttl (Znrd) SPllJ, hogy a felső lábszárakat közvetlenül a 
tta. :J e:111., \asfag: a:-;ztallap alá lehessen tenni és a 72 cm.(!) magas széket oly 
kiizf ! lPlH sst n húz11i, bog:;. az a:-;ztal i-;zéle a testtö1zset érintse. J\z asztal alatt, 
a l'üldtúl iJO euJ.. n1ag·asság'hau egy n1ásik lap legyen, a székeken is ugyanolyan 
nia~·as-;;lg·ban egy körülfutó lábuyugtató léc, hogy a lábakat tetszés szerint 
\·últoz1uth;ito hel\zPtben ta1thas:-;ák„ ll~en a:-;zta-lnál akár állva, aká1· ülve 
c~1ik1H Ili <g';. fo1·nia n1agasságban van a test és a testsúly is inindkét esetben 
kiliasznúlbalú. :l\tlivel 1ncrevítő oltlalúeszka nélkül az asztal stabilitása bizony-
1alan \0]11a„ Pzért az aRz1al fels6 lapját (n1PlJ' ~J0-100 cn1. széles) hevederekkel 
i•,; az nsztallap közepe alatt végigfutó, élé1·p állított, erős paJlódeszkáva.l n1ere
' í1 jiik. 11;1 '' i't két véf„é\'el b( eresztünk az asztalvégeken levő lábak felső részét 
ii.-;szt kii1cí kt>rPsztge1~1nJákba. Ily('ll tnéreteknél az alsó asztallap 50-:-60 C!ll· 
-;z(í]1_ ~;„ -\z asztal két végénél l_prn1észetPsen csak akko1 lehet dolgozni a leirt 
n1útlo11. ha az asztal ff lső lapja !O e1n.-11yire (az alsó ennek n1egfelclően 20 
< H1.-11\·i1 t \ lllt>g 'an ho;.;szabhíi~·a a keresztgeren<lán túl. Az aRztal felső lapját 
;.tlkoti1 hus~zallfntó tlf~szkák killlll,\ en elgö1 bülnek, ezért a közepén és a két vé
~''éll ( O'\ -E o·y lit:VeÜPJ'l p] kell a lapot llll:l'-eVÍteni, ll1ely heveder teljesen be le
~·\ í'll ~iill~l'HZÍ\ ( a,..; a;.;ztallapba, \'ag-;;.-·i:-; az asztallap alsó felével egészen egy 
~Ziut!H'll fegyPJJ.. !vlint. az aszta]\:-ége.~en. Úg)' a, hosszoldalo~ ~gymás~al s.ze1n
IJt'Hiilő nn1nkásoknak is 40 cni.. helyuk van a labak elhelyezesere, an11 te]Jesen 
( lt gi'IHlö. llypn ai'.lztalokat és székeket használva a n1unkások tel.iesítöképes
st>o·p rt·ndkívii] növekszik. 

'"' ~\11 a is ki kell terjedni a fi.gyelmünknek, hogy a Rzokásos hyr;'icniku.s ?e-
1 ( 1ulr Zf;~el. 1neglrgJ' enek„ 01~' an helyen, hol n1érges anyagokkal dolg_oznak, tab
lii.kkn l kt 11 figyehueztet.ni a inunkásokat, hogy étkezés előtt kezeiket alapos3;_n 
JHo:-;_-;ak HH""„ l..1eheióvé kell tenni azt is, hogy a n1unkások a munka. elott es 
11tú11 atiiltö;,ködhe:-;:-;ene-k, Ezért, alkaln1as he(yiségeken kívül, elegendő .s,zámp_ 
E'~ .i,·,i zúrliato szekrényt k0ll J endelkezé~ükre bocsá~anL I:fa olyan rnunkat ;1e
g·( zt( tiiuk, n1f'l'.\ gondatlanság esetén baJt okoz~at, n~y nnn<len eg_y~s rnpnk~st 
külün-külön behatóan ki kell oktatui a teendok felol, fel kell v1lagos1tan1 a 
n1nuku '< szélyes:-;ég·éről, általában a legnag:- obh jgyekezettel azon kell lenni, 
hog-\ :->t nkit bal< s<'i iH~ é1 jen. A ruunkásokruí.l elég gJrakran mutatkozó döbbe
llt'tt;s i11é1 tékű in<loleniia, n1ely látszólag· initsen1 t~,rődi.~ a saját test,i épségé
Yt 1. neni ~zabad, hog·:-,„ elkedvetlenítsc az iize111,,ezetot; tuiehnes oktatassal las-
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saukint Iil lehet \·ezetni őket a hel)'es út1a. A lelkiis1neretes, szo1galn1as mun
kát szigorúan ineg kell kö·vetelni, de a lehetőségig n1indent meg kell adni,_ 
hogy helyzetükkel n1eg legyenek eléged\ e és n1unkahelyüket ne változtassák; 
régi, begyakorolt, kip1óbált n1unkásgárda igen nagy érték a gyárnak . . Min
den, a rnu·nkások érdC'kében kifejtett _qondo.skodá.s - azonkívül, hogy emberi 
/,ötelesséq - bőven n1cgtérül a munkatelje.sitnlén,y emelkedé.sc ré·vén„ 

Bá1mily jó állapotban vannak a gépek, bá1·n1ily racionálisan van kihasz
nálva a helyiség és a hajtóerő, a géppel való sikeres dolgoztatás elsősorban 
n1égis az ÜZ('mvrzcf-űfől függ. Az üzernyezetőnek tisztában kell lenni a gép 
teljesítőképesség'ével és isn1ernie kell annak nen1csak a n1űködését, de a szer
kezetét is a Iegap1óbb Tészletekig, hogy üze1nzavar esetén azonnal rá tudjon 
inutatni a zavar oká1a. J'l gépet pedig csak akkor isn1erheti ily tökéletesen, ha 
önállóan szét tudja szedni és ismét önállóan üze1nképes állapotba tudja hozni. 
J\fagától értetődik, hog:y norrnális körü]n1ények között az ilyen időtrabló fizi
kai u1unkát szakn1unkásnak kell Plvégezni, az üzen1vezetőnek csak azért kell 
f'Hie képf'sség birtokában lenni, hog~ n1indeu elképzelhető helyzetben ura tud
jon n1a1·adni úg;\ a g'épnek, 111int az asval dolgozó n1eSte1 c1nbernek„ Az üzem 
1.répészétől, Yag~„ i11Pcl1aniku:-3ától csak precíz vasipari 1nnnkát vá1hatunk, de 
llf'Ill kfi,·etelhet.iük tő]{'. azt, hogy- n1inden speciális gépet tökélete:;;;en ismerjen 
(~s é1 tsP ann<!k niüködését. Az üzen1vezetönek, an1ennyiben nincs alkalma. 
piaxissal i endPlkező Hzakemhe1 ni ellett betanulni, ön1nagátó]. a gépekkel való 
foglalkozás iévén kell annak n1űködésével n1egis1nerkedni. V'alahányszoI te
hát ismeretlen okból g·yártási nehézségek nierülnek fel, ha a gép valamely 
készítmény eJóállításánál látható erőlködéssel és hibásan dolgozik, akkor az 
iizen1 vezetöiének ott kell áJlnia a g-ép mellett, néha igen hosszú ideig is és 
figyelnie kell annak n1üködését. Szokatlan zörejek feIJépése, vagy ellenkező
leg: a gép normális n1üködésénél állandóan hallható jellegzetes hangok időn
kinti ,.,kihagyása", eseJ]pg a inozgó alkatrészek járásában inutatkozó apró 
rrndeJicnes:;;;égek, vagy pedig a csapágyak tulságos feln1clegedése stb„ előbb
utóbb rávilág·ítanak a zavar okára. 

Ha azonban a gép teljesen 1cndben Yau, akkor az anyag előkészítésé
l)(~Il. vagy netún egy ú i, n1ég ki ne1n próbált előirathan kell a hibát keresni. 
l)e ha t'-g')i hibás elői1at helyett e~:y jobbat aka1unk készíteni. az is többnyire 
!ian1a1abh fog: 111e11ni a gép n1ellett, nlint távol az iizen1tőL 

Gelatinae medicatae in lamellis. 

- Gyógyszeres zselatinlemezek. -

A gj ó1:ry sze1 es zselatinle1nezkéket, ezt a ina J11á1 alig használt gyógy-
5'.Ze1alakot, 18G9-ben AZ.m,én upsalai professo1 vezette be a gyógyászatba, erős
hatású .gyógyszerek pontos adagolására„ A papírvékony, 1 cm2 nagy,ságú le-
1nezkék alapanyaga zselatin, v. zselatin és gumn1i arabicum„ A túlságos meg
ken1ényedés n1eggátlá.sá.ra kevés glycerint is kell hozzáadni az alapanyaghoz . 
. \ zselatinos oldatot vékony táblákká öntjük. A táblák kerülete annyi cm2 le
g,yen, ahány lemezre való hatóanyagot kevertünk bele. Ha például 300 lamellát 
akarunk előállítani, akkor 6 gr„ ge]atina alba 24 gr. vízben való oldatához (L 
gclatina-oldás) 1 g1. glycerint adunk és 300 adagra való hatóanyagot.. A ki
öntésre üveglap v„ inárványlap szolgál, n1elyen ég-y 20 cn1. husszú és 15 cn·1. 
széles négyszögű darabot üvegpálcikákkal v. lakkal való bekerítés után 
kakaóvajjal megkenünk, a zselatin-oldatot beleöntjük és kihűlés utáu a ko" 
csonyát négyzetcentin1éterckre osztott bádogformával feldaraboljuk„ 

Almén az oldható anyagok közül Cuprum sulfuricum-ot, Extracturri 
belladonnae-t, - colocynthidis-t, - hyoscyami-t, ~ opii-t, Ferrum sesquichlora
tum-ot, Fer1u1n sulfuricum-ot, Kalium stibiotartaricum-ot, Morphinum-ot és 
Plurnburn aceticum.-ot i·endel zse1atin-kocsonyába; 

az oldhatatlan anyagok közül a következőket: Camphora, Ferrum pul
veratum, Hydrargyrum chloraturn, }odaturn és o.xydatuni, Pulvis ipecacu
anhae, Kermes minerale, Rhei rhizoma; 

S11emgyógyítás1a: Atropinum sulfuricurn, E.xtr, physost.igmatis, - vala-
1nellnyi a rendelt mennyiségben. 

·······~··. jij······· 
•r„„„„„„„„„„„„„ ...... „„ ............... „ ... „„„„„„„„„„„. 
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Pilulae. 
- Pilulók Labdacsok. 

„ A pil1!lák. tésztává összegyúrt gyógyszeranyagokból alakított főleg 
b~lso h.~sznalat1a szánt 0.05-0.30 g. súlyú golyócskák„ Készítésüknél a felhasz
n,alando ,an7ago1~.~~ képlékeny tön1eggé gyúrjuk, ezt kisodrással vagy pré:se
lessel ~zalla ?-YU.JÍJuk s a szálat alkaln1as eszköz segítségével go]yócskákkú 
vagda!Juk szet 

, A 0.05 g.-nál kisebb súlyú g:y-ógJ. szeres golyócskák lle'i--e granula. a 0„30 
g.-nal nagyobbaké bo/u.s. 

„ A Ph. Rung. III. szerint a jól elkészített piluJák ketté,:ág,„a és la11gJo n~ 
v1zben rázogatva lÖ'i-"i<l idő alatt szétesnek vagy- n1elcgítve n1eglágyulnak. 

Hogy e köYetehnén:yeknek n1indenben eleget tehessünk, a pilulák ható.
anyagai n1ellett, isn10111ünk kell a különböző kötő- és vivősze1ek speciális tn
}ajdonságait és n1indezeken kívül az alakítási 111unkálatoknál szükséget' n1iifo
gásokat is. 

A pilulakészítéshez használt anyagok,. ~.:\_ pilula ha,tóanY1ao~át bázis-nak 
nevezzük. ~z~, vagy e~·yed~ll a kötő_at,i.va._q segítségé,,el alakítfuk~ vagy pedig 
~lkaln1.1;1-s :p1~ro.sze,r (n1as nev?n alak1tosze1) hozzáadásával. Néha a hatóanyag 
.Jobb r~o!§z1tese ve~·ett .. ,-·alan11 etnulgcnsrc van szükség. A kész pilulákat kon
spe1:oalo-porral hint.Jnk be, vagy esetleg egy inegfelelő folyadékkal fénvezzü1,: 
A p1Jul~-n!assa a~1~ agait 8;lább egyenkint tá1gyaljuk„ ' 

B f}- z !- ~· A, p1~ula l3atoa1~yaga lehet folyéko11y, n1ézsü1 ű, , agy szilárd. 1fi 
v5'.l a kesz1tesn~I tesztaul~o~uanyra kell tör(~ke<lnl, s n1i11thog;\ ennf'k kö\:etkez 
te,ben a fol:vadekokhoz sz1lard anyagokat, a szilá1d an\ttgokhoz ,-iszont- fo]YH· 
dekokat kell ~d1}i .r.i:indad~ig-„ n1íg a, kellő ~llon1<'11,~y1 "el lH-\Jll é1 .iük, ,.jg~·á'znl 
kell, nehogy atlepJuk a p1lulanag;y sag1a nezve eloíTt hatií,.rokat Ha a hatú
anJ-~.ag oldat, a; niennyisége- pedig akkcna, hogy a pilula n1egszabott n1é1·etPin 
beluJ. ne111 tu,d;i~k Inegkötni, úg~y azt előzetesen be kell siíríte-nL Olajokat cél„ 
~~eru ~111ulgaln1, e.~_etleg vía~~zal ö~szeolv~sztva frldo~go~ni. Lly n1ódon ep;).
I~szt len~egesen csokk~nthetJuk a rnlula terfogatat, inasreszt a gyúrás, présf'·· 
le~, so?ras ~tb„ alkahnaval nen1 fol:·r''ik ki az olaj a n1assából i\„ szilárd állo
manyu hatoanJ-;a~·ot. finom porrá kel! dörzsölni.. Gy antáknál néha igen uehe 
zen. n1egy a_ por1ta~.; 1lyenk:o1: a gya1:1;tat. melegít~ssel lágyítjuk és a n1egJágynlt 
an:yagot, ~yorsan. os:-;,zeg~'lll'Jl}k a tobl)] alkatresszel. A hatóanyag cgyPnletP-: 
eloszlatasa1,a a ~1lulaknal n1eg nag·y_obb gondot kell fordítani, inint n10Hdjuk 
a .Porkev~!·ekeknel, !neit p~„ egJ-.- folyekony kötőanyagba. kevert poralakü hasis 
konn,yen o,sszecson1osodik,es az adagolás egyenlőtlen Je8z .. Különösen ha a por
ataku hatoanyag· ol.\ keves, hogy vivőszcr nélkül nem alakítható akko1 a kö
toa,nyag hozzáadása előtt föltétlen Ö8sze kell keverni a vivős;.er eg-v 1 ész-
letevel. · 

KötőanJ. agok .'.\.. kötőanJ,agok gJ·ako1]aii sze1npontból az ::iiúbhi 8 
csoportba oszthatók: 

1. Alkohol-c.soport-. Alkohollal vagy alkoholos oldattal n1int tinc1111 ák 
SJ?ÍI; saponatus stb., g~·antákat és gyantás keverékeket gyúrh'atunk pilnian1as~· 
s:iva, A~ alko!10.lnak mag~ban nincs kötőel'eje, de inunkaközben eg;\ kevés 
gyanta fel~ldochk be1~ne l}S ez az alkoholos gyanta-oldat n1á1 kötőképes. A'h 
alkohol,t 1,Ylllld~~~kor k1s ,1es~letekben kell a gyantákhoz adogatni, inert köny· .. 
1~?"\!1 tul1ephe~1u~ a hat~1.t es a n1a:;sa nagyon lágy lesz. A gyú1ás közben fpj-· 
lodo _meleg szinten puhit.Ja a g~/antákat, n1ely köri.ihnénnycl ugyancsak Rzá
molm kell 

. 2. Víz. Egy111ag·4bi:n szintén nen1 köt, csak olyan anyagokkal, rnPlyeknek 
vizes, oldata rag·asztokepes vagy amelyek vízben felduzzasztva kötöanvagot: 
s~o~palta!nak„ llye~ek a <;'-UkOl\ ainylun1, extracta aquosa siCCkL, a farin~ és a 
k~sobb targya)ando tul,aJ<lonkepeni ragasztók„ Egyébként csaknen1 1nin<len 
p1lulamassa v1ztartahnu„ 

, 3. H.íu .savak„ A chini1lsókat a rnegfelelő híg .savakkal egész kis pilulákkú 
alak1th,atJuk. Ez azonban igen gyois n1unkát kíYán, n1ert a n1assa han1ar r.;zá~ 
rad. ~-enyelm.esebben <ls>lgozhatnnk glycerjnnel, úgyszintén inézzel, vag;1.r akár· 
dextrin!J.ek vizes o1d!1tav~l is„ Cincho~in, cinchonidin ugyancsak híg· sósa \' 
Yagy ken'~!1vval a1ak1thatok, esetleg teJsavval vagy boTkősavva] is. 

4. Surű cukoroldat.ok. Ezek közül állandóan ké:.;;zletben vannak a i-;:yru·· 
pus sin1plex, a 1néz és a burgony:asyrup, amelyek mellett n1é(l' a sűrű maiáta
kivonat is említést éidemel. A két előbbit elég gyaki'an ha~ználják gyantá,.; 
anyagokhoz, meg vastartalmú pilulákhoz„ Ezzel szen1ben a burgonyasyrup_ 

1 
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használata alig van elterjedve, holott egyike a legjobb kötőanyagoknak„ 
U,gyancsak jól k?t a sűrií malát;akivonat is, m-e,lynek liegnagy.orbb a nyúló:;
sag·a valan1enny1 e csoportba taTtozó kötőszer között, tehát a legnehezebbe11 
összeálló massáknál is előnyösen használható„ 

fi. Glycerin. A glycerinnek ott van fontos sze1epe, ahol a felhasznált 
anyagok annyira nedvszívók, hogy már igen kevés víztől is elfolyósodnak (ez 
a ritkább eset), vagy a másik véglet esetén, n1ikor t. i. egyes oldhatatlan anya
g.?k víz.~el nem. kötnek, csak többé-kevésbbé lágy, munkaközben gyorsan szét
toredezo kevereket alkotnak. (lVIagnesia, bolus, kaolin, cuprum oxydatuID .• 
kréta stb„) A pilulae aloeticac ferrataenál alkohol és glyceri11 keveréke hasz
nálatos. 

, ?„ E:ttracf(.l r;quo.5a l?ui<j_,a et _spiss_a. Növényi d1~g po1·a, fémsók, vag~T 
u_t~bbiaknak,1es1na,-; kev~Feke1 ala~1thatok velük. Le&·gyakoribb az extr,. liqui.-
1·1t1ae hasznalaia„ dt> a Jova] olcsobb extr„ taraxaci eppen úgy megfelel. Va11 
eset iá (l. pil. 1)enzel), hog·y a basis sűrű extractum, az -alakítószer pedig eg;r 
száraz kivonat.. Csak io1nla.ilan kivonatot szabad felhasználni, az általánosan 
isme1't okokon kí\ ül azért i~, inert _a romlott extractu1nnak koránt ·sincs me~' 
a tel.jes kötőerej1:1. ~ 

í. [Tn.ouino~us l,ö'fős:z('J(k„ Ide tartoznak a cera, sebu111, butyr. cacao va
:-;(Jin, Ianolill, sapo. Ce1·ávul illó olajokat, ha]zsa1nokat (ol. terebinthina~, ol. 
santali, bal:-;. copai\ae stb.)_ dolg·ozhatunk fel, összeolvaisztással és megfelelő 
\·ehiculun1 belekeYeréséve!. 8apo egyn1agában ritkán használatos inkább ex-
1 raP-tu1nokkal vagy ,spiI itussaJ pgyütt gyantáknál. Butyrum caca~ lanolinnal 
(~gyütt ( rŐsPu l1)·g1 oskopikus auyagoknál jön tekintetbe, vAselin pedig minden 
olyau PHethPn, ahol úg:y a kötőszernek, mint a yehiculurnnak közön1bösnek 
kell lenni (phosph(n, aTgent. 11it1„ stb„). 

8, J{ayaH.;;tók .. A kin1oudott iagasztószereket, 111int tragacantha gum~ni 
a.1abicun1 és dextrin, vag;y száiazon poralakban, vag) vízben ~ldva ill. 
duzai-;ztva használjuk A voralakú ragasztószert egyszerüen a n1assához kever
jük s az egészet vízzel fe]g;vúrjuk„ A _poralakú J'agasztószernell. még az a hasz
na i:s Yan, .hogy sok esetben a1uikor a n1assa túl puha lett~ aránylag kis 
Jllt'lln~·iség'Ú 1·agaszt6szer helegyúrásával meg lehet keményíteni.. A gun1mi 
111 abicun1 vizC-\s oldata legtöbbször J :2 a1ányú,. Csa,k annyit kell belőle készí
tr-ui, a1nelluyi l övidei-;en elfogy, rnert a niegsavanyodott mucilago kötöképes
séµ;f' kisebb„ A t1 agacaut.hát 1 :10 arányban kell felduzzasztani langyos vízben 
és -~ anH•nn~ j!Jpu daraho-sból indultunk ki - szitán áttörve, használni. A 
gu1n111i ai ahicun1 Pg')· l'l1Zyn1e1 tartahnaz, az o.xydaset, inely az érzéken)'ebL 
ox:vdálható anya.gok1a1 111.egtán1adja. 1'~111ez anyagolli: közül a pilulakészité~
nél ]eginkú b\J a n.101 phin, az _aponio1phin, opiu1n, guajacol, ratanhia, extr. rhei 
Htb. fordulnak eló lty esetekben gu1n1ni arabicu1n hel~.-ett dextrin veendő .. A 
különbözö dPxl1inféle:-;égek között a pörköléssel készített felel n1eg a legke
Yé:-;bé; ]pg;johh n clia.statikus úton készült, vízben jól oldható világos színű 
d('xtrüL .A 1 agasztóHzf·rek általában a könnJ-'en széton1ló, nehezen összetartó 
pilula 111as8ák kötésénél l1asz11álatosak. 

E 111u]gf'11 :-; e k. Középhelyet foglalnak el a kötőszerek és az alakítók 
köz(Ji t 8ze1 (~pük kettős, a1nennyiben e1nulgáló hatásuk nlellett a pilula anya
gának kötésé1·e (gurn1ni arabicun1), v.agy a n1assa növelésére (farina). vagy 
inindkettőre (k1 eosot en1ulgálása glycerin + i11agnesia-va]) szp}gálnak. A 
g·umn1j arahicun1 használatánál itt is ügyelni kell az oxydase-i·e, annál is 
inkább, n1e1t n g·un1n1i arabicnn1 a lcggyakrabba11 alkalmaiiott emulge:Q,s. Ez
zel sze1nben a gelatint alig· használják .. :B..,igyelemreméltó a farina, melyről 
általában ne111 tudják, hogy a benne levő sikérnek jó emulgálóképessége van 
és így nag'VSZC:'l'Üen használható kreosot, ol.. santali, ol. terebinthinae stb. fel
dolg.Üzásáh~)z .. A.zonkívül a fai ina Josszul összetartó n1assához kis mennyiséf!
ben. adva azt jól összflragasztj.a. Erről, valamint a fal'ina nagyobb menny1-
séµ;hrn való alkaln1azúsá1·ól a vi\.·ŐszcrPknél szólunk„ 

V i ,. ősz n 1 e k ,-\. pilula Rúl~·ának növelésére és. gya<kTan ízjavítóul is 
használt, lt·g·iöhbszÖl' közö111bös lu:itúsú anyagok. Nagy]ából öt csoportra oszt
hatók.. 

1 íziarífr)f,, ld.0 ta1 ioznak a saccha1u1n, a .saccha1n1n lactis és a cacao. 
l!:zrk ktizÚI a közönséges cuko1 a leghygroskopikusabb, tehát nedvesedésre 
l1ajla111os a11' ngoknúl llPHI alkaln1azható, hanein tejcukor1 al hely_ettesítendő. 
}.._ 'eacao eg~ lnagúhan ne1n, csak cnkor1al édesítve h.asználható„--Ha a cukrot 
\ alan1i okból 1nPllőzni ke-Il.. akkoi a cacaot saccha1innal édesítjük„ 

:? f,ii-:Zfll('JJl'f( (fl//j(l(fn/,· J<--:zck 3 farina secalis és tritiei, toYábbá az an1y-
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lum solani, a111:ylum tritici és arnylum oryzae. A farina az állatgyógyászat
ban használt bolusok rendes alakítószere. )i;zzel szemben piluláknál egyáltalán 
nem has21nált.ák, pedig megbecsülhetetlen tulajdonságai vannak„ A már emJí„ 
tett kitűnő emulgáló hatás mellett a kötőképessége is elsőrangú. Nehezen 
összeálló pilulamassáknál néha már 2% fa1·ina tritici hozzáadása is segít. (L„ 
a pilulale kalii jodati üzemi előiratát.) Ha azonban nagyobb mennyh;égben 
alkalmazzuk, akár mint emulgenst, akár mint -olcsó töltő anyagot akkor a 
pilulamas8át tulságosan rugaln1assá teszi, a pilulá,k nehezen gömbÖlyíthetők„ 
Ily esetben n1egfelelő mennJTiségű Inagnesium carbonicumot is kell beleke-· 
verni, h-0gy a n1assa a rug.almasságot elveszítse„ Az amylum nem teszi ilyen 
„ugróssá'' a pilula massát, viszont nincs olyan kötőképessége, mint a fariná· 
nak .Ellenben jól használható olJ·· esetben, ha folyékony hatóanyag'ot keli 
felitatni és pilulává alakítani. 

3.Növényi porok. Leggy.ak1a.bban a liquiritia, althaea, cinnamomu1n és 
gentiana fordulnak elő, n1ég pedig ext.1 actun1m:al, syruppal vagy ragasztóval 
kötve. A cinnamon1un1ot erős a1omája, a gentianát pedig· keserű íze- ko1látozza 
bizonyos meghatározott körre, rníg a liquiTitia és althaea úgyszólván Lárrnil~
anyagnál használható. Az a.lthaea-ra vonatkozólag nieg kell jegyezni, hog;-.· 
mucilag-0val kőken1ény lesz és ezért inkább glycerinnel vagy sy1uppal kell 
feldolgozni. 

4 .. Közörnbös, oldhatatlan an,yaqok. Ebb-e a csopo1 tba a holuR és a kaoUu 
tartozik; a hasonló tern1észetii talcun1ot a Gyógyszerkönyy nen1 engedi 
nagyobb menn:yjségben alkalmazni. -Ugy a bolus, n1int a kaolin használatá
nak akkor van helye, a1niko1" anyagoktól bomló chemikáliákat, mint subli1nat, 
argentu1n nitricurr1, kaliurr1 hypcr·n1anganicun1 stb. kell pilulává alakítani.. 
Természetesen a kötőszert is úgy kell megvála.sztani, hogy az teljesen közörr1-
bös legyen (pl. vaselln) Ha az ÍITT~ nyert pjluia neheze11 oldódna a gyon101-
ban, akkor célszerű egy kevés cal e„ car bonic„-ot keverni a ina.ssába. 

5„ Szárítók, Ezek a nia.gnesiun1 oxydatum, n1agnesiun1 caI bonicun1 és 
a te11a silicea. "A. két első általánosan ismert vehjculun1 olvan massáknál. n1e
lyek hygrosküpikus anyagokat Ciodnátrium, diuretin stb~.) tartaln1azn-ak ..... \. 
lll3;gnesium oxyda-tum valamivel jobban szárít, inint a carhonicu1n, viszont 
utobbi a gyo1norsavv.al széndioxydot fejleszt és így a pilula szét1nállását elő
s~g~~i. A k~vaföldet (te~Ta_ silicea) kitűnő tula.i<lon-ságai ellenére is alig hasz
nal.J.ak, pedig hossz,abb ideig 105 0°-on tartva és .azután }ehüJni ha.g~ Ya, OlJ.'"fHl 
veh1culun1ot szolg·ait~t, n1ely a saját sútyával egyenlő n1ennyiségü_ olaja1, 
extractun1ot stb. tud felYenni és 111ég n1indig po1alakú n1arac.l tehát Ta•raszüi-
szerekkel tetszéssze1 ínt aJakitható. ' 0 

K o n :s Per g á l ó p o l' ok . .t\ kész pilulákat hogv ne tapadjanak po1 -
ban ~z?kás n1eghe~1gt-.1ge~:nj; n1ás ,l\zóval konsperg:álni~ ~_1\.. ll~g'gyakOJ"lbh 'kons-
pergalo anyag az edesgyokerpor, utána a pulvis cinn-an1on1i köYetkezik„ Ha a 
Pi,l~la nag~',"Ou tapa,dós 1'(•rn1és~etú, ak,kor talcun1ot választhatunk a konspel'· 
galasia. Erre a celra ug·yan1s korlatlan nie11n\·iséubp11 alkaln1azltaijuk a 
t~lcun1_ot, n1ü_1thoi;-:1•· ·--:-„slkoss~g·~nál fogva - könn; en í'epPieg' a kész pi1Úlá1ól. 
Ugyanilyen tern1eszetu, de r1tkaLba11 használt :-dkos poT a ], eopo<liun1. Fran
ciaországban, a )ignun1 ;santali por a legelterjedtebb ko11s1x~rV,'áló an;c.~ag .... <\._ f cl
sor oltakon krvul termeszetesen eg:-' sel'f'g n1ás anJ-ao·ot főlecr nöYénvi poro~ 
kat használnak a pilulák kon~pergálás1<I:. ""' ' 

0 

• 

. ,Néha a kon.~pergálá:S hel_y~tt alkahuas fol~ adékkal fénJ esítik n1eg a 
p1lulat, s ezt a inuveletet 11ro1alasnak ne\"Pzik .. Az irroráló folYadékot leh<•tő-
leg úg:v:_ kelJ 1ncgválas~ta1~i, ho~y az a pilula anJ agával Összlu111gzásban 
legyen. Igy pl. az aloe-p1lulakat t1nct„ aloes-sel szokták fényezni, e~etleg spiri· 
tus dilutussal, ami tekintettel a pilula anyagúnak kisn1érvü oldódá.súl'a ug3 an-
azt jelenti, n1int az előbbi. ' 

A pilula massa előállításának alapelvei és a reeepturai pilulakészítés. 
A pilurlák k.észítésére vonatkozólag a Gyógys-zerkönyv a következő általáno:; 
szabályok szem előtt tartárSá t rendeli el: 

„1. A pi!ulák alklilrészeiből: a ható-, a kötő- és az alakító-szerekből · · ! 
szab~l:\:szerűen készített keverék (massa pillularum) teljesen összeálló egy- ;~.::-_;;;;-, -
ne?1u, es kézzel alakítható legyen. 2. a kötő és alakító szereket - ha 'nincs --·---~:.;.;:·;·····~··;····.··."-
~~skent rendelve - a közön1bös anyagok sorából válasszuk. Kötőszernek 
aJanlatos: _a víz, az alkohol, a glycerin, a méz, az eo-yszerű szirup a mézga- --~-'.:~Li! 
ol~~kt,, vag·J az édcsgyök~r kivo~at; alakító szernek: ~z édesgyökér-' és a zílfZ~- ,_,_..,„":.\::~:;-::f,-„„ 
gJ. ~ ei po~ (v). „a c~~or es a teJcuko1· fin~m :poi:_a. A szerves anyagokkal vál.:.- -----,~~=.:-'>:> ~_: ___ _ 
tozast sz<:nvedo hai.oanyagokat (p o. ezustn1trat, merkuri-klori<l) h0lns-szal, i:~;-~~:\,li~l: 
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vízzel és gJ:yce1inneJ, a balzsa111okat pedig viasszal célsze1 ű gyú1ható keve
Tékké alakítani. 3. A pilulák súlya, h-a az előíTt alkotórészek n1ennyiségei m~g
-engedik, sze1nenként 0.2 gl'arnn1 legyen„ A pilulák behintésére, ha nincs mas
kép l'endelve, az édesgyökér finon1 porát használd„ 5„ A pilulák bevonását a 
szükség·es szá1ítás után vég·ezd; a szárítás közö11séges hőmérsékleten (20--25°) 
po1 tól ÓYa történjék. 6„ A pilulaanyag készítéséhez szükséges eszközöket min
dP11 t>sPthPn a hatóanyag tern1észptéhez mérten válaszd, 

F~z alavelvek .kiegészítéseiil 111eg kell jegyezni, :hogy a pilulan1as-sa elő
úllítúsúnúl a lehetőségi.g ke1·iilni kell n1inden ol-y·an anyagot, mely a pilula 
oldhatósúg<.Ít kedYezőtlc>niil hefolyásol.ia. Il;i.:enek, mint n1á1 fentebb láttuk, 
<•isősorban a z1·dr11e1nií anJag·ok, r-zeket tehát csak akkor használjuk, ha elke
l'iillH-'tt'tlt>11iil szii.kségf's. Ennek dacára egyik-1násik könnyen bomló anyagnál, 
inint pl. az al'gentun1 11it1ic·-u111, a gyógyszerkönyvben előírt vizes glycerin 
hel~·ptt inkább '-ase1in1 ''"gyiink. l\lagnesia u:-;ta is n1érsékelrten alkalmazandó. 
n1Prt YPlt> a pilnlák tlÍlkf'1nények lesznek. Hogy ugyanilyen okból -kerülendő 
az althti(<l po1nak g·u1nn1i arahiennunaJ ,·aló kötése, azt ;n1ár elő.bb is emlí-
1-t'Í tii-k. 

Xé111c>ly- pilnl<ntlas,""'a készítésénél 0hén1~ai f0Jyan1at n1egs- végbe, mely
Jlf k ht fcjez;ődéséig Yi11·ni kell a g:vúráss.a.1. !gy a Bilaud .laibdacsoknál fer10· 
~i1ltú1 alakul át fe11oeaTbonáttú, n1iközben szénsav távozik el. Ugyancsak 
'.'-Zéndiox~-d fejlődik, ha alkalih~··droca1·bonatokat növényi kivonatok:kal vagy 
""'<lYnn:-, ú t~u:-. ngokkal hozunk össze. :l\ilindkét esetben felduzzad a labdacstö 
111eg: e:-; ilyen állapotban nen1 képlékeny, iniért is a szénsav eltávozását meg· 
kf'll \'i.'uni. ~\ Blancard-labdacsoknál fémvas és jód egymásia való hatásából 
fPrl'o-jo<li<l Kt'letkezik, a tön1eg erősen inelegszik. 

_\ labdacstön1eg egyébként pusztán a gyúrástól is megszokott mele· 
ged11i ~.-\_ 111eleg n1as.sút rendszerint 1H'll1 lehet··jól feldol.gozni, várni kell míg 
lrhiU Ré:.;zben ez a 1nag} arázata aunak, hogy egyes pilula massákat csak eg;.~ 
napi állás után lehet jól feldolgozui. \Tiszont nén1ely pilula nufssánál egyene· 
sen hasznos a fe]n1elegí1és„ lgy a g~·autáknál apránként adagolt alkohollal 
kf'll a g>·-{11 ást végezni, ;..; ha a po1 ítás nen1 sikerült vo]u;a jól, ú.gy melegítéssel 
krll az an)-,agot 1neg]ágyítani. 

.\ pilulák recepturai ará1r:-,--ban Yalö készítése általánosan ism·ert e.s7.kö
zökkel történik._/\_ 111ozsárba hp]yezett anyagokat niindaddi.g gyúrjuk a törő
\-f'l 111íg tel;iesPn eg)-·-ne1nií ös·szeálló tö111eg<>t kapunk, inely a mozsár faláról, 
Yalt1111int a 1ö1őről önként ]eYii-1ik .. :\z íg:r n;c.·e1t tömeget szállá .sodorjuk és a 
pi.lula-\'ágón felda1·aboljuk, a inég kissé szabálytalan darabokat gö1nbölyít.) 
1ú1 csa sf'gélyével go})'. ókká si1nítjuk„ 

__ -\ kész piluláka.f rendsze1·int konspC'rgál.iuk, ha csak az előirat máskép 
ncn1 rendelkezik .. \ konspergáló porból a kész pilulákra i:s szokás hinteni, 
nPhogy- azok állús közb<•·n összeálljanak 

~·ehPZC'n -ösi':\zeúlló i11a.-:;.;ák11ál néha kitilnő Hzolgálatot tesz a .glycerinnel 
ke-...-r1 t tragantnyák, n1Plyet P célra 3 tragacautha, 15 glycerin és 2 vízből ke 
Yel\ e, kész·letben ta1thatu11k„ ·c·g·~ aníg~;· ntPgfelel a 2„4 zselatin, 15 víz, 7 gly
cerin és 10.0 cu.ko1ból készült kocsonya is. 

Eiősen tapudó anyagoknúl n u1ozsá1 t'<Ilát éH a tö1őt kevés vaselinnel 
dö1zsöljiik 111(•g vagy gyengén ine.gkenjük olajiaL Az olyan anyagoknál me
lyPk a fén1eket niegtán1ad-ják, a pilulagép vágófelü.lete porcelláuhól vagy fá
ból legyPn. 

Pilulák gyár'i eliiállítása„ Nag):·olJh pilulatömegek előát.lítá,sára gépi 
lif•J endrzés kell, mert a kézzel való feldolgozás rend-kírvül fár·asztó és nent 
rr-ntábilis Ter1né.szet1sze1 ücn a nagy n1Rssáknál inég fokozottabb mértékben 
kell üg·yelui az anyag egyenletei;i;égé1e és a könnyű f.eldolgozá,s biztosítá·· 
sá1 a. I'~zért összegyúrás előtt az egyes a 1lkat1·é8zeket n1egfelelően elő kell ké
szí tr ni a 111eg~111unkálás1 a. 

:Jiint az áita1áno8 iészben kie111-eltük, folyadékok felhasználásánál az 
esPtlPg ben11iik is uszkáló szilárd részecskéket szűré·ssel kell eltávolítani, a 
~zilá1d anyagokat finon1 porrá törve gondosan át.szitálni. A kötőanyagokat. 
Y-iYŐSZPl'eket elő kell készíteni és lehetőleg inin<len alkatrészt, még a gyúrás 
n1Pgkezclése előtt ki1nérve kéznél tartani, nehogy inunka közben fennakad 
junk, inert ilyenkor az e.gész massa tönkre1nehet. 

Ugyancsak a gyúrás rnegkezdése előtt kell elvégezni az emuigálást is. 
a111e1111yiben ar1a szükség van. 

Ezt a n1iívelctet a nagybani pilula gyártásnál e-n1ulgáló géppel szokták 
\·égezni. Ha il)-'-en gép nen1 áll rendel~ezésiinkre, akkor cg:r nagyobb (50 cnL 
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átmérőjű) a,oélle1nezből sajtolt f.élgön1balakú üst, 1J:neg egy hat1almas, kU. 81J 
cm, hos\SzÚ fapistillus is megfelel. Az üst részére -egy súlyos fatuskó szolgál 
alapul, rnelyn·ek felső része az üst alakjának m-egfelelően ki van vágva, úgy, 
hogy az ü-stnek kétharmada beleférjen ... .\.zonkívül az üst fogantyúját a fa
tal1phoz erő.sen oda kell kötni.. A kivájt fatuskót egy agya,gos földdel n1egkö
tött 1áda is 'helyettesíth-eti. A l'OZ3dásodá:.3 meggártlására alul vaselinnel gyen
g·én megkent ÜGtöt az agyagba nyo1njuk és lekötözzük. Helytelen inód.ia a 
kivitelnek az, ha az egyik munkás kézzel tartja az üstöt, n1íg a másik a ke
ve1·ést végzi.. .Az ide-oda lengő üstben ne111 lehet precíz n1unkát ·v.ég·C>zni _\ 
leírt üsthöz ha,son'ló méretű 1noz.sár beszerzése ig.en költséges, viszont az iist 
sok más célra i:„ felhasználható. 

"-!!,,,.. föntebbi módon előkészített ü::1töt a padlóra kell helyezui. _:\_ 1111111kiis 
a nagy pü;tillus egyik végét halkez-ével a n1e1llén rögzíti, jobbjával JJC'dig· 
erőtel.Íes kavaró 1nozgást végez, s Így n1inden nehézség nélkül készíthet pg·~:
szerre 5~6 kg. c1nulsiót is„ 

.A. g·yúrás nagy e1·őkifejtést igénylő munkáját a gyúrógiép végzi .. .:\. 
gJ-ÚIÓgépPk nagysága a termelés n1értéke szerint változik„ A legkLsebb fel
gyúrható rrnennyiJség kb„ 1 kg. és ettől fölfelé n1inden I1aigy::.;ágb-an kaphatók: 
a· gyúrógépek. EZiek:nek anyaga vas vagy bronz. Rendszerint két, egyn1ással 
szembefor.gó kavarószárnny-al v-annak ellátva, célszerű azonb.an, hra a kavarók 
forgási iJ ánya 111egváltoztatható. Utóbbi célr1a a gép két .szíj tárcsával \7an 
feb,-ze1clve, n1elyek ellentéte.~;;en forognak és a karok aszerint é.s abban -az 
irányban dolgoznak, a1ncl:yik szíjjtiárc:.;át kapc8oljuk a főtengelyhez. -Ez a kap
csolá::-; a kLsebb gépeknél kézi kerékkeil c~Hátott eonuss.al vagy frictióval, a 
nagyobbakuál pedig en1cltyűvel átváltható körrnös kupplunggal tö1ténik 
Szivó~abh uu;tt-:·sák gyúrá::.;áná] utóbbi berendezés •a job1bik, 111e1·t a kézi kerék
kel való átváltás 111unka közben nehézkesen 1negy _A_ esak egyiráns·bau dol
gozó gyúrógépek beszerzési kőltsége vala1njvel 'kiHebb n;g:y·a-n, dc a nehezen 
o-vú1ható any.a.goknál az irány"'iráltoztató ,-;ze1kczet szinte nélkiilözhetc,tlen, 
~;ert sokkal könnyebben n1egy a gép, ha a k·arok néh1a nen1 egJ-"lHá ~fPlé, ha-
11en1 egyn1ástól e.1hajtják az an·y1agot s .111integy szétkenik azt. Ily n1ódon a 
gép lehasználódása is !kh;e,bb (9. ábra.) E h,elyen meg kell i1egreznü11k, hogy 
a g:yúriis igen erős inunka, mely a os·apaigy.akat, foga8ke1'eKeket nng-yo11 
igénybe veszi, miért is a gép bő:sége1s kenése elengedhetetlen. 

1M.ég feltünőbb hasznát !látjuk az iránytváltoztató sze1kezetnek abban 
az esetben, ha a pilulamassa 111unka•közben váratl1anul me1gkeményed:ik, inás 
szóval „belefagy" ,a .gépbe, ami l\:ezdőknél "'inajrni gy:akran előfordul. Ilyenkor 
- egyirányú já1at esetén ·- a gép eli1ndítá:sa nem sikcrü1, az erőltetés legfel
jebb csak a kava1ószárny1ak töré-.~ét eredn1ényezheti. Ha ellenben ,gépünk két 
irányú forgásria van berendezve, akkor sok esetben még ,segíthetünk n1agun
kon. l\fcgindítjuk egy pillanatra a .gépet v1alamelyik irányban, erősen ilg~--elve 
arra, hogy csak a·ddig hagyjuk futni, 1ní.g az a „holtdáratot" bevégezte é1.; 
hirtelen ll;\ ornást .gyrakorolt a :-;zárnyak közé tapadt tömegre. E pillanatban 
vissz,afelé indítjuk a gépet é(~ hagyjuk 1nenni addig, n1íg az ellenkező oldalra 
f0jt ki n:ronu-):st, ugyanúgy, nlint előbb„ Ezt néhányszor megismételjük. ICöz
bCll (ha 'lehet) egy~· spatuláva'] fel is lazítjuk kissé 1az any1ag felső l'étegét, 
n1aid a gyúróg·ép 'oldal.falain a tengelyek felett~ a mas.s·a anyagától függően, 
ki8 n1enn). i:~égü aJkohuJt vagy vizet folyatunk le és tovább végezt<~tjük a 
géppel az ide-oda inozgá,st. .~ k1avarószárny1ak nli.nd nagyobb i·é.st tágítanak 
nraguk előtt, n1íg egy1szerre Yala:hol n1egmozdul az anyaig s ·nyon1ban rá az 
egész ·mn!~~;.;a szétsziakadozik és ·a tová1bbi gyúrás .most már egyil ányban foly
tatható„ Ha azonban ily módon nem tudju·k a tön1e.get :meginozdítani, akkor 
szét kell Hzedni ,a fén1teknőt, leszerelni a 1kiavarósz.á.1nyakat, kiszedni és kissé 
feldarabolni az anya1got és a gyúrást elülről kezdeni„ 

Hogy efajta kelle1net]enségektő.l n1egóvha.gsuk maguukiat, a g~·-úrás fo
lyamán bizonyos .müszaibályokat kell szem előtt tartani. Az elől'e kin1ért 
ciuya,gokat csak e.gy bjzonyos n1'e.gfele-lő .sorrendben adhatjuk a gépbe, főleg 
ha 80:k és k-ülöuböző természetű alkatDésszel kell :számolnunk. Ilyenkor az 
sen1 n:vú.it hcl1es tájékozódáist, ha a kézi pilulázásnál ·n1egszokott n1unka~ 
111enetliez igazodunk. A gép zaYa1talan járását biztosítandó, először ls valan11 
olJ-'-an szilá1<l anyagot kell bele:adnunk, melJyel könnyen fut és ~.1nel"'.\-- .':- _1.1etl~ 
vesíté-s után sen1 hajlik a tapadás11a„ Igy pld., ha vala1ne]y n1a:~saihoz no,·enJ~J 
száraz extractun1, cukolpo1· és rad. liqui1it. pulv. kell, akko1· elű.:s~ö1:. a l)qur-
ritiát adjuk a-11;épbe;-n1ajd :..r:;"·enge -ucd'_'esítés u~án :a ~uko1port, ve.gn1 re::;zlC'~ 
tekben és további óvatos uedve;-.;íté::; inellett a szaraz k1\·ouatot. Ha ellenben a 
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cukorpor és pul:v. liqui1itiaehoz folyékony, vagy sűrű kivo~1at, a-dandó, akkor 
a gépbe he1yez-ett édesgyökér;port először a kivon,at. e~_ reszevel .. m~gn'1d:v:e
sítjük lassankint hozzáadogatjuk a -cukor:port es a '.krvon..a~ tobb1. reszt;t, 
továbbá szükség esetén még egy kevés vizet is a megfelelő coILS1·stent1a 
eléréséig. 

9 ábra 

Seemann.·féle pilulagyúró gép. 

H:ogy nliko1 vuu n1cg a kellő ál10111á~y, azt a1,Iól lehet,é8Zt~vei;1}i, hogs 
a tön1eg inindenü,tt ~gyenlct~s, c-on8iste~1tiáJa ~ ken;e1:y1~ g:y;urt te!'z-:taeh~z,)1a
~on!O és a kava1·oszarnyak10J, n1eg a fen1tekno falarol tu;-?tan l~va~1k. Kri;~t~
k:-;l'u c-.i,kad ol:•,,--an n1a,f:lsa is, n1elynél ezt a fokot ne1n tudJu'k ele1111, de 1neg1s 
ft:ldo]goz.:ható. , .. . , . , . 

Igen fontos hogy a gyurogepbe ne a folyekony, hanen1 a sz11ard alkat-
1é-;.;zek \Rlan1c]yjk_e kerüljön utól]ára. Ezért a sziJár<l alk1at:i;ész.?ől egy k~v.~i:iet 
fCh·eteszünk, a többi alkat1·észt meggyúrjuk a kellő állomany1g s legv~gu~ a 
1111a1adék HZilárd anyaggal g~yúrjuk nrm túlhosszú ideig a munkától kis,se 111111·· 
dig 1neglág~ uló n1a·ssát. „ .. • 

Ila a gyú1 ógév tckuője szétszedhető, akkor az ö1sszeillő részek kozott1 
ki,s hasadék-0kon könnypn po1 .szabadulhat ki a n1unka elején ... Az any!lgV:~sz
tcséget elkerülendő, vize8 ruhával ig·en g~ eng-én n1egnedvesítJuk a ineg ure~ 
g-:-, úrógép bel·sejét s úgy adjuk bele az e18ő szilárd alkatrészt. Ilyenkor a hasa
dékok azonnal eltön1őd11ek„ 

Tapadásra hajla1nos a11yagoknál a gyúiá\'li műveletet időnkint 111eg k,ell 
szakítani s a n1assa lágyabb, ragacsosabb részét, n1eJy inindig a ~av-~rós~a~
u-:-,·oll -vagy a tengelyen iakódik Je, Oll!lét egy Cl"Ős 8patu1áva1 .elt~vol1ta1u ~s 
:iz Hll:\ a.g többi részéhez hozzákevc1ni. ]~z a rnegállás azonban m1nd1g C8ak ma
~od1n.1·cekig ta1t.son. Ha 111intlezek dacá1'a a 111assa tapadozni 'kezd, ú.gy %-1% 
ndl'ps ln11<-tc vagy bntyr, c.acao hozzáadásával kell segíteni, e::.;etleg mfig a 
11111nka 111rgkezdése előtt a g·ép belsejét taJcumnral jgen vékony Tétegben be
iújui. ~.\. hut:tr. cacaot 2-J% olajjal ]ehet lágyítani, ha a co1uüstentia n1egkí
YÚnj;1.. ~é1nel) ik inas-sánál igen .ió szoJgála..tot tesz egy kisebb quantun1 vase-
Jju beleg·, úrás::1. -

~-\ 1}1pggyurt an:. agof, ha a ,.hcfag;\ ás" Yesz-él~ e ,nen1 ,fenyege}:, legjobb ,a 
géphen hag·yni, hogy idő11kint a ka\ aröszúr1t~ nk nchauy foidulataval megla-
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gyíthassu:k. A túlg:rors szár.adáist elkexülendö, célszerű a gyúr·ógépet eg~y pon·· 
to.san ráillő fedéllel elzárni. Ha ellenben attól tartunk, hogy az anyag· nagyon 
gyorsan fog keményedni, akkor a~t kiJszedjük. és jól záró bádogedényLen 
tartjuk a feldolgozásig, ha kell, nedves ruhával letakarva. A feldolgozandó 
részletet az.után kézzel hengerré idomítjuk, va.gy diónagytSágú darabokra oszt
juk aszerint, hogy milyen szálpréselő gép áll rendelkezésünkre„ 

A szálprések vagy egyszerű periodikus működésű prések, vagy pedig· 
folyton-as rnűködésüek„ Az egyszerű préseknél egy erősfalú hengerben csaYar 
segélyével inozgatható dugattyú viszi előre az anyagot és szorítja át a p1é:; 
végén levő csücskön„ Ilyen rendszer szerint dolgozik az Engler-, vagy pl. :t 
Kilian-féle (14b ábra), általában a legtöbb gép. Ezeknél a p1éselentlő anyagot a 
prés he1se.iének megfelelő nagyrsá.gú hengerré kell alakítani és talcummal b:·
szórt tenyérrel gyengén lesímítani. Ily hengert egyszerre többet is előkészít· 
hetünk, mert így az anyag nen1 sz:irad olyan gyorsan, 1nint ha szét van szórva. 
A dugattyút a préselés befejezte után ki kell csavarni a préshengeriJől, hog:~ 
abba újabb anyagot adhas,sunk . ... !\.. duga.ttyú vü.;szafelé n1ozgatását elkerüljük. 
ha folytatólagos működésű prést {peloteuse) alkaln1azunk .. A„ peloteu.:-:.;e-öknél 
a pré.shenger belsejében egy rendkívüli e1ős csiga van, n1e]y az anyagot úl 
landóan előre hajtja .. Az anyag egy tölcséren keresztül jut a hengc1 belse.iébc, 
hol csak abhan az e,setben tud előrehaladni, ha beférkőzhetik a csiga csa \'aJ u
l~tai közé„ Ezé1·t kell a peloteuse számára az anyagot szétda1·aLolui ki~chL, 
diónagyságú darabokra. 

A szálprésekből az anyag acélcsüc;;.;kökön, ú„ n„ n1at1icákon út u;.oniúclik 
ki. A szál yastagságát a csücsök nyílásának átmérője hutúrozza 11H·g .. :\. csiic-.;
kökből legalább 12-féle nagyságot kell készletben tartani, inelye.k közill_ a !1·7·
ki1sebb 3.5 n1illin1éte1 átn1érőjű leg:ye·n az egész kis (.) ctgT„-os) pilnlak -.;zu
már.a. Azután 111ég további 11 <lar.abot 4 n1illin1éter ith11é1 őtől 0„2 inillhnéi1•1 rel 
emelkedve 6 n1ilUn1éter átn1érőig. Ezekkel a n1at1 icákkal a lf'gtöbh pi lu J..1 
nagyság elkészíthető, terrnészetcsen vannak esetek, a1nikor a felso1olt 12 nag·)· 
ságból sen1 tudunk célunknak inegfelelőt kiválasztani, hune1n szükséges 1·g·,· 
közbenső n1é1 rtü n1atric.át ké.szíttetni. 

A prés iniiködletése a szokásos nagJságú hajtóka1okka.l 11•11<.lkí\ iil Jlt'

héz. Ezél't célsze1 ű egy nagJ méretű kereket készíttetni a 1i1·é;.; ha .itúsái a, c<.<1 
120 cm. átn1él'ő.iíit. "\ ke1ék ne legyen 20~25 kg„-uál JH•hpzphfJ; Pzéri \'ascsi> 
vekből kr]l csináltatni és azokat szalag,·assal összt>fog·]alni ... \lak.iá1a ué-z\·e 
a hajós ko1 n1ú n :- k<~rékhPz hason ló, 1le kan1pós fogn ut;.-úkkal h'.g~Yt'll p} Jú 1 \ :e. 
hogy nehezf'bh n unkánál a karok által klfejtett e1öt a kan1pók1·<1 tú1naszko1..JH 
láb is nö\ elhPsst. Jg·~· a lí g'lll'hL•zebh 1nassa is könn~ en pl"é.sellH'tŐ. .:\.. ka1npok 
a keréken túl lJ-15 cn1.-n~·j1·1 u~ úlnak ki, úgy hog·) a ke1·ék('I1 a IPg-11agyohh 
távolság (ka1npútnl··kanipóig·) .150 cn1 ~.\ kerék kt•z.t·lése - a 11őnnu1kások úth1· 
gos testn1agasságilt YéYe tek,intf.thl' - akkor a lt·g·kiinll) ebh, lia a pré1;dugatt,\·t< 
csavarja 92-93 cn1. 11u.1.µ;usa11 \·a11 a padlo fp}ptt. .~JiyeJ azo1IIJ1.111 111ag·a a pi!nb1-
prés asztala is csakn01n ilyeu 1uagas, 1·zé11. a kl'1·ék11{~] 1loJµ;ozo lllUllkásnőut·k 
egy n1egfelelö n1agas zsún1ol;.·on Y podiu1Ho11 k1.ll úllui, úg~ hog·~ a zs{uuob· 
felső lapjútól szán1ít\ a leg·yen a Jll éscsa\"ar ~l~--~IH C'.llL n1t1.g·1:1ssú.g·lnu1 (10. úhrn. 1 

Ha a szól 11c111 Pg)„t'nletesPJI .iii11 ki a 111tdl'i(Ú11, :in1111k 1öhhfé1P oka is [(
het. igy bajt okozhat í>g;i.ph(~k kijziitt az. hn a Jll<t11'itn tnlrü\id, d1~ il~·{11 Jiih:1 
a közhasználatban Je,D szúhnesPknél alig· l'ordul <hí. l-In n 11iassa (•.011:-;ist1 n·· 
tiája ne111 nleg-felelö, pl. túlkentéll)", úg·~- a kip10 . ..;l•!t szal ('ltii1 (dt zik. \ iszcn:I <! 

túlságosa11 lág·~· an)ag a keJll'ténél Yékon~ahlntn jiiu ki a 1.f(~·phül {"g;,\Ht!E·z 1iH·· 
ténik akko1· is, ha az an~ag u1ég· tld111Pl(·g·, dt utúhlti 1·s('th111 11 sz1db<1u bt!lH · 
lyedések is n1utntkoznak, sőt I1éha fölpnf'fadú:-;ok i:~ lú1lia1ok kiiz\1·11( t1 u ki
préselés után Tapadós n1assúnúl a szúl kii!ső J't~t<·:.n \ isszapijndiiríd a 111;d1 if·a 
felé és onnan leszakadozva l'áf1'k:-;zik a :-;zúlru. ll!t'I,\ il,\·111kn1 t !.!',\utas Jll! lk 1 ~1-
kott gyűrűkhől összetettnek túnik fel.. \Tégiil az. <1ll)<1g·hau t'S( 1lt·g .it lt nlt '"~·; 
csomók, rögök is eldugaszolhu1.ják a IH<.111 icá1, ha p1 dig ki:-.1 li!H k a ll~ ílas11úl, 
úgy a szálba. jutY·a, azt egyr-nt41enné, fp\dolgoz<1sr11 alkaliH<l1lnnna telH1lik. 

.l\.. túlkeniény \agy túli úgy n1<tssát a g·.)·u1 úg·~pht~ \ isszalH l~ 1'Z\"1 kiin11) l'l! 
n1eg.iavíthatjuk„ .:\z eg·;i.-p11etlen uiassá11 111;1r sokk<1i lH ltlzt lih s1gí1Plli. .. ~I1·.~:
p1óbálhatink kis re.;zletpklicn újabb pihila1uassúlni ln·lt.dolgnzui.. ~~ liozzúailc'i,; 
.cikkor tü1:té11jek iuikor a uiassa niég- Jlag.\"011 kt•UH~u~·, szinte vo1 sze1·lí, JJH'l't 
íg·:'t.- hosszahb id~Jg µ;jlÍJ'\a. esetleg· il'l.h~sen cl lPhti lE11tt•1ui <1 csoniók11~. ll:l 
íg':\'" ncni é111énk cf~lt,. pgy· Pl ósn1ií\· ii s ind tó heng·l rszékkf'l 1l 
lesse teilt't íiik a nia,.;sat, }pgalahh ketszcr úiert :-;zfye azt. J a.ita„ 
azonban. hng',\ a IH•11gprszék1u·k 1•1ös1H1k k(~ll lt nni, 11H•1t !!!.>héz 
kö\ etktzhctik !i1 ! I.r !..('johh a JHH ph.~ 1 lilllg'C:l l'k ht·i~·L11 ~1c.:t~ll1Lllg't'l l 
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nálni. :Megfelelő henge1 szék hián:yában kénytelen.ek vagyu.nk a massá_t telje·
.sen kiszárítva finorr~ porrá őrölni, n1ajd vízzel ú;ira meggyúrni. A tuln1eleg 
massáv:i1 tern1é8zetesen vá1ni kell, 1níg lehűl. mert ndnt később látni fogjuk, 
az nen1 csak a préselesnél, de a szálvágásnál és a gön1bölyítésnél is nehézsé-

-----· _______ __, 

" .... „. 

·--· . - ·-· ·- <f.<, '" . 

10. ábra 

Pilulagép és .szálprés, asztalra szerelve 

A hat lábon nyugvó asztal balkéz felé eső alacsonyabb részéh van a 
szálvágó, jobboldali végén pedig a nagy préskerék. alatta egy 17.5 cm 
magas podium A száloágó melletti ülőke egyik merevítő léce magci-

sabbra van helyezve, hogy a pedál mozgatását ne akadályozza 

geket okoz. Tapadós massát 0,.5-1% adeps lanae, y,agy vaselinum viscosum, 
esetleg talcum belegyúrásával kell síkoBabbá tenni. Néha úgy is el lehet símí
tani az egyenetlen szálat, hogy a préselő csücskaket befogadó acéllapot mele
gítjük. Ez a módszer azonban nem minden massánál használható„. 

A p1ésből kikerült szálat közehtőleg oly hosszú darabokra kell vágiii, 
amily széles a pilulagép vágófelii.lete„ Azután talcummal gyen1gén meghintve 

11• 

„„„„„„„„„„„„„„„„···iiiii„„„„„„„„„„„„„„„„. 
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€s a szálak hosszával egyenlő széles..i;;egű hádoglap1a helyezve a feldarabolt~, 
géphez adnL 
- _;\_ szál felda1abolására szolgáló pllula.gépek két typuslia so1ozl1atók. ~-\.:/. 
első typu,snál a. vágás kizárólag n1ozgó felületek között türtéuik, a n1ásodiknál 
áJJó és moz~ó felületek között. Az első -csoportba tal'tozik a f>aul Fraukr-féJe 
gfp„ (11. ábra.) Háron1 egyirán:v-ban, egJ·enléi sebe8ségµ;t•l fo1 g·ó._ ki.s átn1érőjü 

11 ábra 

Paul Franke háromhen,qerrendszerü pilulagépe 

he11g·e1 e között tö11ténik a fel<laraholás. ~\ leg;a]s6 (illetve nyugalnd hel~;zethen 
közép:-;Ö) hengeren nincsenek kések, n1e1t az csupán a1„1a való, h-0g:-,· a szálat a 
két n1:lsik hengerhez szol'ítsa és a feltla1abolás inegtörténte után a pilulákat 
a heng·crck közül kidobja„ A ll'1 anke-féle g·épet eredetileg cukrászati célok1 a. 
használták, lnég pedig főJpg· dl'azsírozáshoz való tojásalakú corpusok készít:.~·· 
sére. Ugyancsak egyirán;vhan forgó, dc két darab nagy (cca. 10 cnt„ ú1nH~1·ii.iii) 
,~·ágóh-engc1rel dolgozik R. l(attcr (Ilcl'lin) gépe, \'alan1int. a legtiihh 1noclc1 n 
pi1ulaauton1ata, így· az .:\.J thur Colton- (f)c1Toit. Pcns;.1vania) f'élP g·ép is 
(12 ábra.) . 

~.\.II. csovo1 tból két g·ép_et en_ilítiillk. A_ e. En,(Jl('r_-_fé-lc gép (13„ úhra). 1neJY:llél_ 
<}Z eg~ h~lyben á1Jó, ~)·~ng~n don1lHJl'11ló alsó Y~tgófeliilc1 föliitt kézzel to'l.ink 
nt n felso hon1oru vagofelnlPt-rt, g·ycng:p 11;. on1ast g·~ ako1 oJya a kiizhcszol'nlt. 

-·-<'·"·-"-
----.~·-·'"-'·-~ 

-'jf il~~· _--\-•-
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:-Sz_úh <~.„ A J>rés úgr ~an h~zzát-1ze1-elve a géphez, hogy a szál·at egyenesen a vá
µ:oielulet1e nyon1,Ja ki.. .Jov.a.J nagyobb teljesítötképei·:N;égű a K.ilian-f'éle piJula
gép (14u„ -ábra). 1Dnnél a szál egy fol'gÓ rovátkolt henger és az ezt résZiben borító 
beliil _épúgy rová;_1:kolt fél-hengeJpalást k,özé .swrul ·s úgy darabolódik el. A hen~ 
µ-_e1·1 altaliiba11 kezzel szokták forgaitni, de jobb azt a varrógépéhez h·asonló pe
dá llc1 l H}ozgatni, vagy motorral haj;t.iatni, hogy mindkét kéz s~abadon marad „ 
jo11 H gep ke7..elesért~ és a szálaknak a vágóf.elülethez y,aló egyenletes görgeté
~é1 t, 111t'I~· utóbbi célra egyébként egy ki<S ú. n„ „vonólapát" is van .. A ]apát 

001.:. szél(~s. nlint a pilnla.szál, melyet így egész hosszában egy1szer1e egyenlete-· 
Kf 11 \ 1zt1 a \·úgüfelülethez. - Ugy.anes-aik a rnásodik tyrmshoz tartozn,ak az íi. 

12 ábra 

Arlhllr Collon-féle pilulaaulomato 

!J. ,íf, táffúaépr.k, n1c1yeknél az al 1s6 rovátkolt álló sík és a felsö n1egfelelőe11 
J o\ id kolt rnozgó HÍk között d~u\aholúdnak el a viln1a8zálak. J1~ gépek ug·ya11-
;,1zon < ]\. .szerint <lolgoz.ni:.uk, n1iut a gyúgysze1tári piluJ.aigépu.k. s lén) egfle;.; 
~1zokuak a szPrkczetét utáuozr.ák, de jóval nragyobbwk és cröha.1,tásl'a. vannak 
h< J't·11d1 '/,\.('. 

Iiar a z.a\ 1a1·.talan do.Igor.ú1sn.ak uk1pfeltétele a jól elké8zíte.tt ma,::;..<.;a, mégis 
:1 .:->zid f( ld.a.1iabolása a Je,gkénye:-;ebb ll1Üvele1.e az egész pilulwkészítésnek, eu
Hi•[ h'·JHH 1k fel legkönnyebben g·yá1·1ási nehézségek„ FeJ,soroljuk ezek közül a 
g·) akl'ahbau nlöf11rdulúkat H.a a JJilulák a vúgó egyik végén no_1·rn·álisan es-

JIP-k ki, a Blá·i·.:ik Yég·én a..:011hu11 ellapúlna-k, akkor vagy ferdén került a szál a 
Y.úg·tlg·é·pbe, y;_1g·~ 1uaguk a vágófelület{\k nen1 pi11l1nzan1osak„ lTtóbbi hibát az 

..... „ ... „„„„„„„„„„„„„ ... lliillmil.c„„„„„„„„„„„„„„„ ... 
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állítócsavarok segélyével co1rigálhatjuk. Ha a piluLák vágás k?zben s~éthul
lanak akk-0r a mia-s.sáb.an nincs elég kötő.szer, vagy pedig meg· tuh;~gosan 
meleg' az anya;g. Ha a szál discos-a1wkra da-rabol~dik el, úgy .az ~g~-- ~za,inmal 
na.qyobb vágót kell a g~pbe bele.szerelni fy[egforditva, ,ha a pilulak k~~se h~!}
gera.Iakúak, úgy egy szammal kisebb ~agot ke~l hasznalnunk. H~ a ~z~! a 'a
gás alatt ellapúl, ahelyett, hogy golyoa1akot _oltene,, akkor a, szal tuk1gosan 
síkos, ezért a vágófelületek mozgása nem tudJa a szalat forgasba hozni, 1neg-

13 ábra 

e Engler pilulagépe. 

a) 14 ábra b) 

Kilian-féle szá[prés és .szálvágó 

csúszik és szögletes <la1abok1a \:áJik szét, \al:!-~~ .né111els g~J~llt~.1 a ,·ágúfe·!iilctek 
köW Szo1ulva azokat el is tönli. llyenko1 a folüs _1nenny1se_~n talcun1~1 le ke_Jl 
fujtatni a szálakról.. Ha e~ nem sc~í~ene, akk?r porlias;r;to,·al ~g~„ ~g~;1 ~1~ 
inennyiségű vizet kell a szalakra f,u.Jn1, __ \'ag_y vegso es~.t~_en a.' ago 1 O\ at,~ak 
éleit reszelővel nagyon óvatosan es g3- engen ( !), n1eguto.get1,11, csak_ c~llll}J.r!1~ 
hogy az éleken szemmel alig ész1 evehető csor bulfls kel_e.tkezze-k. A cs.us~as ~s 
deformálódáJs túl.puha 111-russánál is előáll, ha a kesz s~lat ?osszabb 1~le1g ~1-
herutetjük a vágás előtt; ily<)nkor '!' ~elü!eten megikemenyed.1k, a bels~Je pe~1g 
lágy n'tariad s ezért ös.sze1apul a vagasnal. H,a ellenben„ a. tulpu~·a _sza.la~--n1:n.,, ___ _ 
den várakozáJs nélkül akiar.iuk_ dar«:ibolni, akkür elkenod1k a vago roYatkak-: 
ban és azokat betapaJs7Jtja, ,eltömi. ,II:yen esetben ~assá,t_ n;iásnapi&' á~lni kell 
hagyni, akkor a kavarószárnyak nehany fordulataval u1bol felgyu1·111 s cs_ak_ 

l 
' 

: 
1 
1 

----··<::<".-c::'.t':·------
_;-_'_J(Q{,d __ 
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azután Plésclni, vagy pedig megfelelő vehiculun1 hozzágyú1ásával kemé
l1J ífr;nj 

J·~g.Yf;S g:i-árak minrlr:n ellf~nkezö 1eklámja dacára meg kell állapítanunk, 
11og_\- eddig rnég ne1n sikerült olyan pilulagépet előállítani, arnelynél a szál
Yágó rügiön görrihölJ- ü vilulákat szolgáltatna. Ezért mindig utólagos nömbö
lyít/:~·re van szükség. A gürnhölyítést a pilulaautomaták maguk végzi,k, még 
JH:dig vagy gurr1rrdszalagokkal, \'agy rotáló tárcsákkal. ~feg kell jegyeznün·k, 
J1<Jgy jJy<!n mcchanilcu.'i _qümbDlyíllJt külön is lehet beszerezni, pl. .a Grimsley 
& Corr1p., J..td. eégnél (J..1ciccster, (Juer~nstrcet) és az ilyen szerkezet. az átlagos 
:<!fJ f~tJ.,,rr -os la.bdacs<Jkhúl kb„ 6 kg„-ot tud óránként gö111bölyíteni Végeztethet
jük azonban kézi erövel is a görnbö]yítúst. Ez esetben féJmerev a}urniniumöt„ r;zr;thGI_ készíttetünk a reecpturai gömhülyítőkhi-jz hasonló, de azoknál jóval 
nagyobb táresákat J<:g~' ilyen tárcsa átrnérője, a szegélyt nem számítva, ca„ 23 
<'.BJ„ Jeg_yc:n, a gijrnbül,\ ítés pedig egy e célra készített asztalon elhelyezett ke
T<~k, per<:rncs vastá.Jcákon türtén.iék.. A tálcák előállítására 1 m~ nagyságú, 4 
111illirn!dcr vastag vashinH!zhiH nógy darab 50 cm„ átrnéröjü körlapot vágunk 
ki, rnin<l<:gyiknél r;gy kis, kh. 8 crn.-cs fület hagyva fogantyú gyanánt. Körös
kii1 iil ] crn. sz(lf~s kürgyűrüt felha.iiogatunk („falcolunk_"), mire 48 cm. átmé
r() jü r;s (belül rnórvc~) 6 rrdlliméter rr1ag-as szeg-éllyel ellátott tálcákat kapunk„ 
_ \ H eni. fi1 l a r><:rerrikészítBs alkalmával a tálca síkjára merőlegesen h('Jyez
kr_dr~tt cl, <:;1,t rn<Jst visszahaj]ít iuk csakne1n parallel helyzetbe a tá1calappal, 
úgy hog·y a lannsan tartott kéz még éppen alája fér jen és így fogantyú:ként 
J1~h<~ssen l1asználni, melynek segélyével a tálcát felbillenthetjük, Következű 
1f;pes a TH~rnrn kivágása: a fogantyúval átellenes oldalon, 12-16 cm. hosszú·· 
~úgban cltúvolít.iuk a pe1emet, hogy a felbi1Jentés alkalmával a kész pilulák 
kig·urulhassanak a tálcából. Ezek után a tálcát előbb kalapácsolással, inajd 
r:,,:z1.<:1 gáh'.1,ssal teljesen ki kell egyenesíteni. Az e.>;ztergálásnál nem szabad 
1 ijkiirsírna fHJületrc tiJr-ekecJnj, jobb, ha az esztergakés nyomai kissé meglát
szanak, rnert a icJ:icsen sima felület n-em oly a]kaln1as a g(_imhölyítésre., Mo'it 
1nár a 1á1ca hasznáJ}1ató, csak ar1 a kell vigyázni, hogy erős ütést ne kapjon, 
Jn<·Tt .ha csak a ]egkis<~hb mértékben elgörbül, ne"in .Jehet vele dolgozni mind· 
;uldig, rníg esztergapadon ü·jra ki nem egyencsítik. Valamivel költségesebb az 
c1lundniurnh<'il készült tálea, dr~ :i<)val könnycbh az elkészítése„ SzOktá;k a tár
(!s:'d {is a táleát fúhól is kúszíteni, <le a kiesztergált fatárcsa csakhamar elgör
IJiiJ, ningr<~ru~dezik, úgyszintén a fatáJca is előbb-utóbb hasQnló sorsra jut. 

A leírt hcrcndc~zes rr.ieJJett (J5. ábra) egy ü,:.,ryes, jól. ·lJ.Ű-gyakorolt mun
kúsnl) ~O <~1.t.fr„-os rii!ulákhoJ, a massa terrnészetétől függően, .Y:i-11 /~ 'kg.-ot is 
l!H:~göndiijJyithr~t oránkint, főleg ha a szálvágó (14. ábra) jól clolgozik, vagyis 
a s:r.úlat <Jlyan darabokra vág.ia el, hogy azok könnyen kisímíthatók. 

A szálvágóból {15„ ábra) kikerült pilu]ák az asztal ·közepén levő e) tar·-
1 iiha knriilne.k, honnét az f) mércével ki-niért 'rnennyü;éget (100-15-0 .gr.) a b) 
gün1biilvítö tálcára önt.ik és az a) korong segélyéve] való m,eg.giörnbölyítés 
u1ún a r!) fogantyúval a b) tálcát felh1J1entve, a kész pilulák a d) tartóba 
g·u1 ulnak. A konspcrgáló por fi) -cdény.Jicn, a nedvesítő -szivacs h) tartóban 
van, .i) pndi.g a hul1adék hefogadfusára szolgál.. A }1i-bás pilulák feltűzdelésére 
v:dú ár le) pa1afáha van heJetűzve„ 

Maga a göm}Jij]y ítés úgy türténjk, hogy a pilulákat durvanyílású szitára 
iin(ji_ik, hol azok a fölösleges talcumtól és a kischb hulJa<lék <laraboktól meg
~zafJ.adulnak .. F~kkor ráhelyezzük őket a gömhölyítö tálcákra és az ismert mó
don rneg.görnhölyít.iük, A gön1bölyí-tésnek a fogásair:a némi gyakorlat könnye11 
n1Pt.ftaníL, Jfa a piJulák tapadoznak, úgy talcumot kell rájuk szórni, míg csú
szás eseten Jc kell fújni róluk a conspergáló port és esetleg a göm.bölyítő 
1árcsát gyengén meigne<lvcsítctt ruhával végighúzni,, Koronkint ,meg kell állni 
és a defor.mitlódott vagy elütő n1agyságú szemeket vékony árril v. tűvel ki
"zerlni. Ha a pi!ulák egy darabig akadályta1anul gömbölyithetők s azután 
vár:atlanul 1 cpedezni kczd~nP.k, jele, hogy a miassát túl melegen dolgoi-tuk fel. 
_Ha pedig a pilulák mindjárt az elején ellenállnak a gömhölyitésnek és mrufoa
csu J .lparkoUnak rr1cgtartani az alakjukat úgy, amint a szálv.áli'óból kikerültekj 
akkol a marssa „ugrós", 1ugalma8. Ez esetben legjo-bb a ma.f.isát valami meg
felelö vohicuJun1 ho:r.zá:a<lásával úiból felgyú-rni.. (L a ,vivö,szerek" II„ 
csoportját.) ' 

A lnlicsen kész pilulálmt fatálcákra öntjük szárítás céljából. Ra awuban 
o]y- puJ1ák, hogy tartani lehet az ös-szelapulás.tól, akkor a tálcákra újjnyi vas
tag réteg taJcumot hintünk és ahba .szórjÚk a liabdac.~okat. Erősen hygroszkó
Pos anyagoknál a taJcumo.s tálcákat állandóan a 'szárí:tó szekrényben kell tar· 
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ia11i, hog)- a ké..<;z pilulát nlindjárt a gön1bölJ·ítés után n1eleg talc-unu·étegbe 
hel:;. ezhe.ssük el. _!\._ szál'a<lás Íg'y jóval gyorsabb. Ol:v·an anyagokat, melyek 
n1t>legben n1eglágyulnak (pl. gyantákat) csak swbalevegőben szabad szárí--
1ani, általában a pilulák legnagyobb részénél teljesen megfelel a szobahőmér·
~~kle-ten való szárítás. Ha vala1ne]y pilulát n1égis eI'Ősebben akarunk megszá-
1 íta11i, úgy a szá1ítószekrényben ta1 t.iuk 30-40 0° között néhány napon át 

A kész pilulák conspet gálá,,·a gyá1'i eljárásnál alig fordul elő. Ha egyik-· 
111ásik labdacsnál a gyógysZel'könyvek kifejezetten előírják a conspe1gálást, 
ug;y azt az előiratokuál külön .ielezzük. 

)iieg kell n1ég. einlékezni egyes piluliafajták1ól, melyeknek nag~bani elű
itllítá8a a többiekétől eltérő n1ó<lo11 történik. Ha pl. pilulae laxantest készi·· 
1ünk a G'·óg-~szerkönyv előírása sze1)nt, a.kkür azt fogjuk tapasztalni, hogy 
a ])ilnlák ~a száradás alkaln1ával deformálódnak. Ugyanez a jelenség mutatk.o
:dk a legtöbb gyantatartahnú pilulánál, ha azokat vízzel, spir. dilutussal, vagy 
t-zeknek sapo kalinussal Yaló co1nbinatioj.ával gyúrjuk masszává. Extr. tara· 
xuci :-;egélyével jobb credrnényt él'hetüuk el, de ez esetbe11 ·sem lehetünk egé 
1'ztu blzto~ak a felől, ho.gy a kesz pilulákon nem keletkeznek-e bemélyedések . 
.J<:ppe11 ezért a pilulac aloeticae, pil.. aloeticae feiratae, pilulae laxa..ntes, piL 
cx11 enscar. sag1·ad„ és hasonló Ö.s·szetételű készítn1ények gyári előállitására 
t .!!."."!- 1uús C'l.iú1·úst kell használni és ezt a drazsírozás e. fejezetben tárgyaljuk. 

\'ég·iil 111egen1lítjíik, hog;.„ régebben szokásos volt a pilulák szignálása 
tt tnko11 al 'aló heYonás után. E célból a pilulák bevonásánál (L a drazsírozás 
t. fe.iezrtet) az utolsó bevonó rétegbe kevés ca;seint tesznek, hogy a drazséré~ 
it·g· sokáig ne<lYet-; n1aradjon és így, nedves állapo.tban teszik -a piluláikat a 
};Zignáló gépbe, n1el} et Aug„ Zcn1sch (Wiesba<len) készít E gép segélyével 5-5 
pilulát lrhet egy-egy cn1plt;. ű fordítáissal szignálni. A megszignált pilulákat 
anélkül, hogy fényf'.sítenék, eg;\:szerűen kiszárítják. A piluláik szignálása ma 
1nú1· ritkán fo1 dul elő és inkább csak 1nint kuriózum érdemel említést„ 

J.Ji/ulál1 bcz:on.ú.sa. 0 b du e ti o Nedvszívó, továbbá illó, er·ős szagú. 
kPIIen1etlen ízü és a ]eyegő hut.ásál'a bo1nló anyagokat tartaln1azó piluláJrat 
<.t•lszerií pg·y 111eg·fplrlő hnrkolattal bevonni. E célra szolgál a lakkozás, a tolu
hnlzsn1nn1.a\, sandaracca-\:a], :kollodinn1111al, pa1affinnal, kakaóv.ajjal, vagy zse
Jati11nal \'aló bevonás. 

R.észben íz.iavítóul, 1 észhcll a tetszetős külső eine1ése céljából szokásos 
<t e:-1okoládés ineA' a cukros bevoHÚs. Az ezii<Sttel, vagy aranyfüsttel való obdu
('Hlás kizá1ólag a pilulák tetszető:-;ehbé tételét ;SZülgálja. 

!{eratinnal vagy salol-lal akkor vonjuk be a piluláfoat, ha azt akarjuk, 
110~·"!- azok ne a g:y omo1·b.an, hanen1 csak a belekben oldódjanak. 

_:\ bevonandó pilulák lehetőleg szitrazak és konspe1gáló portól mentesek 
!l:·g:~ tnek. Ennélfog·va az olyan pilulákat, a1nelyeket konspergáló porral ala
kítottunk vagy pl.. talcum-ban 1szárítottun'k, elő.ször i,s ,szitán való heTIJgerge-
1~'ssel szabadítjuk me.g a portól, n1ajd pedtg kézi fujtatóval is lefujtatjuk 

_:\ gyakrabban használt bevonó 1nódszerek a következők: 
Aranyozá'{ és ezüstöZés. A hintőpo1 nélkül alakított, kemény, száraz, 

~Ínla pilulákat előbb külön bevonjuk néhány csepp mu·cilagoval vagy szirup
JJal s azután porcellán, üveg, szaru vagy fából készült gömbalakú szelencében 
foglalt aranJ- vagy ezüstlen1ezre öntjük s a dobozt körben rázoga-tjuk akkép, 
liog·y a pilulák fol:rtonosan köröskörül gu1uljanak mindaddig, míg az egyen
letes bevonódást és fényt elérjük s azután megszárítva fadobozban való újabb 
1 úzogatással fényesítjük. 30 darab labdacshoz elég 5-ű lemez! A fémlemeze)i:et 
n1egtá.n1adó any.ag.oik:at tartahnazó pilulákat előbb küllodiumrnal kell bevonni.. 

Csokoládéval való bevonás. A pilulákat mucilago gum,mi ar-abici és szi-
1up elegyével benedvesítjük, 4 k.rukaópor, 4 cukorp.or és 2 traga.canthapor ke
\·erékével l'áw.gatással bev-0n.iuk,. A csésze kihűléséig forgatott pilulákat vé
gül kakaóvajjal 1:1 hígított benzoetink,turiával i·s bevonhatjuk, avagy kevés 
cctaceum-port tartalmazó (20-25 cm„ átn1érő.iű) po1celláncsészében való for
gu.tással fényesít:hetjük. 

Cukorral való bevonás, Cukorral való bevonáshoz a pilulákat tömény, 
lJHdeg· cukorsziruppal (2 cukor, 1 víz) J,aposfenekű nagy, 35-40°-ra melegített 
porcelláncsész.ében ki·s.sé benedvesítjük s aztán 5 cukorpor, 5 amy lum és 1 
_g·u1n111i arabicu1n porából készült keverékből annyit öntünk rá, amennyit a 
uedves pilulák n1agukba vesznek s a tálat addig forgatjuk körbe, míg a pilu
Ják nlegszáradnak, }J miíveletet 2-3-szor megismételjük. A pilulák- fényesíté-
1'-ére awkat újból leöntjük kevés cukorsziruppal és behintjük talcum-mal s 

•• „„„„„„„„„„„„„„ ....... „„„„„„„„„„„„„„. 
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<>gy nnísik n1nlngített tálban rnegszá1adásig kij1 b(~n rázogat.iuk s \<·;giil kendt> 
kijz?jtt l<!dürzsüljiik. 

()J/iJn!JJJházhevonat. A pilulúkal <!liHih tolulakkal von,iuk lJP, azután 2 
araliJ.{un1n1lpor, 2 tragacantlia-por, J;) <~entsav és 45 \ íz-hiJI kiiszij]t <J]dattul 
(avagy Jnucilago, sr.irup ús víz l!g\·f)nlií résZí!)rH:k f!l<~g:,.Úv<;J) hf!rlf:dv<~sí1.iiik s 
aZUÍÚJJ gÖrn!JaJakú S7Adnne.úlH~Tl ta/curnrnaJ rúzoga1juk (;). gr, taJeurn 24 dr/i fJ.:~ 
gr.-os pi lu lához) s vfigij l sz~_u í1 va, fúll yf:sí1.ií dobozban g\ ijngy f ún.J ü \·1~ J ú
zogat juk.. 

Ka/u1ova,fjal volrí hr:·i;onris J,:.1.posfLnr~kiJ, rnin1r:gy :;o r:rn„ útnd;i ií.iíí, 
!HJ0-Ta n1el1!gÍ1<~t1. porr·;cJ/úrH:s{:sí'.A~IH!ll (1ovúbbi h1:ví11!s nidkiil) nH!giirnl1!szt iink 
J-2 gr„ kakaovajal s J(JfJ pilulú1 fH:ngBrg1~1iink IH!TlJJP, rníg a f'1!Jij/f~1.Uk .L.LfY(;lJ
let<~s(;n bevonr'idik 1i-; 1~kkor l 1irúig allani hagyjuk.. A b1~vonús1. Jnf~gisrnr;if!l,jiJk 
hogy l'(inycs bevo11atot nycr.iiü1k. 

Keral1'.nnal 'oalr) hf'/J()nris„ A k<~ratinn·al "\·alo IJ<:\rincJslioz savan.}i'i \;i~·\. 
alkalikus kr~ra1ill-oldato1. .hasznlllunk 1\ ~fl'Oanyú l~:r'.ralin-()[dal.: 7 k1!ratinnak 
JOO <~fW:isavfian (:í0%) 24 ora alatt valú oldata s f{~rnsc'ika.1., tirr1s<Jt., kreozoto1, 
i-;zalicilsav;Jf, l;innlnt, arzént stb„ tar1.alrnazf1 Jalid:H~sokhoz hasz11:'.t.l,juk. _'\z ol
halikus kr~ralin-()ldul::· 7 kPru1.innak f)O arnrrHinia ús ;, spiri1uslia11 í!JfJ%J \ cd11 
ol da1.a; a/ kal i úkat, ken vngy ii le1.1!ke1., sz:.1 ppan t, J'(:niszu l fi dok a 1, crni;szl iJ 1'1~1 ni r~n · 
1.urnokal «:p1~, pankrnalin) sJh„ t:1rlalrn1JziJ labd:u_~;,11khoz al.kaln1azz11k 

l\ lalula<:sokat vízrr11Hi1t~St!H kúszíl,jiik, zsíros s1:l11irr1r1s a/ap11nyagg;JI (1;)
cr!ra ..fla'l;'!l, 8f"1. s1·:hurn 1~s s-pirif.us-lian oldci11 0.l kurn:irinJ vagy TH~dig 1:lübh 
kakaova.11al, laggyúval, kol/odiurn1na! vo11.i11k fii:. ll1igy a /CJbdaesok 1~g\·rnÚr· 
}1oz !11: 1.ap;ul.iana.k, 1~úlsZ1!rií :i:1.r1kal a 1.1.lj1:s rn1:gszilr:~.dús 1diítt r1rofilrJ"r1rl1an 
:rn1!glorgai11i. A bt!VOJJÚsl., :í -fi-szor nH:gisrn{d1 lv1~, 11g·~ v{~g1:zziik, 111i11t a 
lakkozús1„ 

K1:ta1.in l11;l:\'f:1t l lrruru'.nno.k i;s 4 w1Jolnof.: ~(I rullff·rlHn \:dú o!dcd;1 i . .; 
hasznú.lhalr'i, vagy rnúg ni;Jsz1:rííblu:n 1;1 ::!O crn„ úlrnE°~1íí..iíi J,úd11gk1in:'db1n1 ~10 -filJ 
()"-<Hl nJC1~·0/vaszlol1: (),;,. (J7;, ti.szta ~·f11ol, 1n1dyli1:n :io. lahdacsr11 1n1:gforg;d\:1, 
a kanúl f1id1;g1!/1li r<;sz1~be gi:ng1:.I jiik. J·~ h1!von:dok {:ptjJ..{y, n1i11I a kt~l'ali11osok 
a gyorr1or·lian n1:rn, harH~n1 cs~1,kis a IHdt~klH:n olclcid!lak.. 

LaJr:/.;fJz<is: kfJtlfJdiurnrnal 1;ar1/J lakkal. A kol lodi u rn rn:J l val1) IH!VOnÚs ~ 
J(~SZ kollodiurn f·~s :~ 4 túsz acll11:r kcv1:1'<°;kóv1d, a 1olulialzsarnrnal vali'1 IH~voniis 
1rúsz1.olubalzsarnnak 2 rúsz alkoh·olb~u1 vagy;~ rúsz ;.udhr~tlH!Jt, 1:Sf!tlcg· 4 rfr.;z 
<:l!lorof'orrnlian v.alú (Jld;it,úval 1i!r1.ónik. lfJIJ dr.!i pi/ulú1a nlin1.<!gy ~gr. folya
dHkot adunk s a IH!VOJJo-sztdBrH~~fH·!TI, avagy ket patl:ndula kiizfitt a lahdncs11-
ka1. körf'orgal.{1ssal addig rúzogu1juk, rr!Íg tapadússúg·uk mP-gszűnik 8 akkor 
gyorsan ki/intve sziu í1 iuk. A lH!Vonást niegisméie]jük, rrdg fényes bevonatot 
nyerünk. 

Pilulalakk llager sz1~rin1.: !) rnastix, J:; íolulial:r,sarn ]!) r-;piriius «!s 80 
<J.f!lh1~r-IJ6J kúi-;zíthníéi, vagy fH!dig Martindale r-;z1:rint 1 J~·isz rnas1ix, 1 rósz. 
szandarúk gyan1.úból, X rúsz rieinu.sola,jhúl ús l,;, alkoholh1i/ 

. l'a1a/TinnaJ --- 100 szernrn 2-iJ gr p;u·,;J.il"inl v(~v1~ -- !Ú . .{'.Y vonjuk IH~ :1 1ii
J1dakJJl., rnini kakaova.i..i.al, esakhogy a JHHcrdliuJ<:s1!szúl ncrn ;~o. Jiancrn 80°-ra 
n1cl1!gÍf jUk„ A híitúsi kiJ- vagy por1~nllúnl<~n11:zt~n vt!g1~:r.ziik 

'l'olu/Jalz.sa'fl'tmal 1?aló /Je1Joru1.'i. Bonil{!kony anyaJ..{IÍ 11iluliik hevonú.sú1a 
1.olul1id~s«un-c1/dalc1t is l1·aisznúlhai11nk. ] hal·sa.rnurr1 1r1hiianun111ak 4 ehloro
~or 1n!1·an va/ú oldaiúval vona1ja lH! vl. a J>h. llung. 1J1. a J>iJulaf~ l1~rr.at.u~t 
t~s a f'ilul1H! Jerr·i carbonicH. A tolubalz.s.u.rnrnal való hevonú-s oly rnódon tör-
iéuik, rnird a Jakkoz:J,s · 

.. ?;s('.(alinnaL 1?f11() br!'IJonris. ]>.;Lral'alnrn<·!Z<!kHn (Jup<is OTHHleldok--dugcj stli.} 
gcH!iliosiuk1d ,1.iizküd_ijnk kf:r<·:1"iz1ül s azok h-ogyér1\ gyüngt;d1~n l<~úiüzziik a pi
]uJakat. 1~~zutan 2 resz zs<datinhól ús ;, 1·úsz rnel(;g vízliéíl kúsziilt langyos ol
dat-ha. r~iúrl.orgaf. iu k a T>i 1 u Jú.kat s addig for ga.tjuk a lernezt, Jn íg a };1~vonat 
~neg.nzilardul, 1~kkor s:1.úríl.iuk '"'a iünyílá."i-ok1a zs1dai-in-oldaiot nesr~teliink. figy 
1 1~ ~~evünha~!Jn~ pilul:íkat z.s<JatinnaJ, liog-y lapos, nu~grnel<~gí1nlt esósz<;IH~Tl 
levo ~~gy1;nlo resi vízz<:I ..JiígíJott 1'S<~la1in-oldat !)() <~1·a~ppjéhc!Z .100 11ilulúl adunk 
~a THlula.kat gyon.;an korlH:11 n1ozgJLl.va, az f!nyvoldatoi 1~gy1:nlt:l1:s1~n nloszlaf
Juk s a liev!1nt riihJ!:~k:d vi~1szos Jiapírra, v.nµ;y h.1:olajozot{ lapra üní.jiik, IÍl!.Y 
h·ogy ~~gy.rnas.sa.J !H: er1nikezzPnnk. A lH!Vonui J oru ;dali nH:gk1~rnényndik„ .~\_ 
lH~vonaist rnBgi-s-n1eit~ljiik. · 

(}yárilag a ZIS(datillr'lHI vahi li1:vo11i.Ls g<!p sc:gílst;gével Vir1(;11ik. 
A pilulák narJJJOl)b lijmcurdcben 1"1lrí ('Ziislózé~·ét cukorral való bevoná-

sát a „J)raz1>í1ozá."i" című fc..ir~zct/Jen tárfJ.JJaljuk„ • 
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Az ezek után következő részletes részben a recepturai előiratokon kí.vii1 
11éhány üzemi elöiJ·ato.t is közlünk. Az üzemi előipatokhól .. term,észetszerűleg 
nen1 adhatjuk mindazt, ami a gyári praxisban elófordul.. Osupan typusokat 
n1utatunk be, de ezek alapján minden kellő gyakorlattal bíró gyógyszerész 
1naga is könnyen össze~llithatja az általa sz}ik-~gelt e.~ő-~ratok·at. . , ~ 

Ezek az üzemi· eloiratok rendszerin·t latszolag foloslegesen komplikal
tak. Ámde még kell fontolni, hogy a nagyban való gyártás egészen más kö
rülmenyek közott történik, mint 30-100 pilula készítése s hogy még a legjobb 
recepturai előirat is csak ritkán használható üzemi célra .. Egy-két próba azon
nal megmutatja, hogy valramely alkatrész kihagyása már csökkenti a gyártási 
sebBsséget, már pedig a teljesítőképes1ség lehető fokozása egyik lényeges kel
léke valamely cikk ipar.szerű készítésének„ ·Megjegyzendő, hQgy az üzemi elő
iratoknál (nem c.supán a piluláknál, hane1n .a töb.bi készítményeknél i1s) nem 
.súl.uarányok, hanem súlymennyiségek .szerepelnek„ 

Labdacsok számának táblája 
ismert sulyu labdacstömegeknél. 

1 

r 

' 1 

1 

~ 

~ bO (IJ A labdacsok száma 
'"C ll.I >. 
..e E - sulyuk szerint 
..2:! :2 ;.; 
< 

005 gr [ 0. IO gr 1 0 15 gr [ 0 20 grm. 

1 

40 20 
1 

13 10 2.0 

1 

25 50 25 16 12 
30 60 30 20 15 
3.5 70 35 

1 
23 17 

4.0 80 40 26 20 
45 90 45 1 

30 22 
50 100 50 1 33 25 
55 110 55 1 36 27 
60 120 60 

1 
40 30 

65 130 65 
1 

43 32 
7.0 140 70 46 35 
75 150 75 50 37 
80 160 80 53 40 
85 170 85 56 42 
9.0 180 90 60 45 
95 190 95 63 47 

10 0 200 100 66 50 
10 5 210 105 70 52 
11 0 220 110 73 55 
11 5 230 115 

1 
76 57 

J.lilulae acidi arsenicosi á 0„0011 gr, 

50 gr acidurn a r ~enicosum, 
2500 „ saccharurn pulvis, 
1000 „ amylum 11olanl, 
100.0 „ farina trit.ici, 

600 „ mucilago (1 gummi arab .. , 
2 aqua), 

300 „ glycerin, 
50 „ tragacantha pulvis, 

2.10-300 gr víz, 

gr 

300 gr talcum 
... \._ fin.oman porított arzénessavat 500 
gr. cukorporr.al mozsár.ban jól elkever
jük .. ~!\.. cukor másik részét az amy]um
mal meg a lisztnek kb. háromnegyed 
részével és 200 gr„ talcummal a gyúró-

~ 

~ bO (IJ A labdacsok száma .„ ll.I >. 
sulyuk szerint .Cl a·-

..2:! :3 ~ 
< 

0 05 gr 1 0 10 gr 1 0 15 gr 1 0 20 gr grm. 

12 0 240 120 80 

1 

60 
12.5 250 125 83 62 
13.0 260 130 86 65 
13 5 270 135 90 67 
14 0 280 140 93 70 
14 5 290 135 96 72 
15 0 300 150 100 75 
15 5 310 155 103 77 
16 0 520 160 106 80 
16.5 310 165 110 82 
17 0 340 170 113 85 
17.5 350 175 116 87 
18 0 360 180 120 90 
19.0 380 190 126 95 
200 400 200 133 1 100 
300 800 300 200 150 
40.0 800 400 260 200 
500 1000 500 433 250 
60 0 1200 600 

1 

400 300 
700 1400 700 466 350 

gépbe tesszük, azután előbb a glyce·· 
rint, majd a muci,lagot beleadva össze
gyúrjuk, Ha a töm-eg egyenletes, a. 
gép járása közben hozzá?zórjuk a~ ar
zénessav-cukocr.-por kevereket, ezutan a 
farina hátralévő rész.ét a tragacanthá
val miközben a vizet i·s fokozatosan 
hoz~ácsur,g.atjuk, s végül a fenmaradt 
100 gr. talcumot belehintve a kellő ál
lományi.g gyúrjuk. A, P!!Ulák nedves 
állapotban 12 c\gr.. su,]yua;k legyenek .. 
Ennek elérésére pl. a Kili1an-f~le gép
nél a II. sz„ vágóhenger alkalmas, a 
szál kipréselésére pedig 4.5 milliméte
res nyílású matrica ha13:znál_and6. A 
gömbölyítéshez hófehér talcumot kell 
vennünk (Schröder .. ) 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„.. „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
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Pilulae aeidi arsenieOlli compositi. 
- Pilul<le ansenieales.. Pilulae asia

tieae .. -

0„1 acidum ar senicosum, 
~ piper nigrum, 
5 liquiritiae radix. 

Az arzénes.savat meleg glicerinben 
olliva a porkeverékhez gyúrjuk s eb
ből 100 pilulát al«kítunk, melyeket be
hintünk rnagnesiával. Egy darabbar, 
0.001 arwntrfoxid„ (Ph. Austr .. és Ergzb 
IV . .) 

Pilulae ar .senicales cum chinino. Pi
lulae febrifugae Green: 0.1 acidum ar
senioosum, 4 chininum sulfuricum, 2 
conserva rosaI um 30 drb-ra. 

Pilulae arsenii jodati.. G1'een.:· a) 
0.2 arsenium trijodatum, 2.5 extr.actum 
~hei, 35 drh-rn. - b) 0.1 arsenium tri„ 
Jodatum, 0„5 extrnetum conii, 0.5 pulvis 
conii 10 drb„ra .. (Thomoon.) 

Pilulae ar senicosi cum ferro;· 3 fel'-
1 um reductum, 0.05 acidum arsenico
sum, 1.5 piper nigl'um, 1.5 liquiritiae 
radix gondosan elkevert finDm porke
verékét eleg.endő mucilia:go gummi ara
bici-val 50 drb pilulává alakítjuk. Há
rom.szor napon.ta egy szemet. (EI gzb„ 
IV.) !nacionális előirat, mert e pilu
lákból a gyomorhan arzénhidrogén ke
letkezhet. 

Pilulae metallorurn. Pilulae tonicae 
Aitken: 6. 5 ferrum metallicurn, 6.5 
chininum su_lfuricun1, 0 .. 32 strychni
num, 0„32 acidum ar.senicosum 100 da
rabra. (Nat. Form.) 

Pilnlae acidi tannici„ 
- Tanninpilulák -· 

A tannin igen kevés glicerinnel jól 
alakítható pasztává gyúrható. Két gr. 
tanninra elegendő 3 csepp glicerin. 

Pilulae aloes„ 
- Pilulae aloes cum sapone. 

10 aloe-t és 
10 sapo oleaceus-t 

8 csepp .Qlycerin-nel és elegendő spiri
tus-szal 100 labdaccsá alakítunk. (Ph .. 
Gall. V., Helv .. IV. és U.. St.) 

b) 58 aloes pulv, 29 sapo durus, 3 
kcm„ oleum carvi, 10 sirupus gluoosi 
(250 glucose, 500 sirnpus) Dos„ 0.25-0.50 
gr. (Ph. Brit ) 

Pilulae ante cibum: 1 aloe, 0„5 ex
tractum chinae rubtae, 0.2 pulvis cin
n-amomi és elegendő méz tíz l.abdacsra„ 
(Ph. Gall. V. ) 

Pilulae Seehoferi. Pilulae herbarum 
le Roi: 10 aloe, 3 sapo, 3 rheum-ból ex
traetum centaurii-val készült 0„2 súlyú 
pi!ulák 

Pilnlae al6tlS et as&e foetidae„. 

~ aloes pulvis, 
30 asa foetida, 
30 sapo durus, 
10 sirupus glucosi„ 

Dos. 0 25-0.50 gr (Ph. Brit.) 
Pilulae tonicae Whyth„. 6 asa foeti

da, 2 aloes, 2 ferroklorid, 2 extractum 
marubii, 100 labdaesra. 

Pilulae Marienbadenses reducentes.f 
2 extra-ctum fuci v-esiculosi, 2 sal Ma· 
rienbadens-e, 2 natrium taurocholicum, 
0.5 ingluvin. 50 drb. (Kleewein.) 

b) 2 extractum rhei, 2 extractum chi „ 
n-ae, 9.1 aloes, 2 extr„ cascarae siccum, 
0 .. 3 extr. frnngulae, 1 sal. Marienbaden
se, 0.6 natrium taurocholicum 50 lab
dacsra .. (Luxemb. Ap. V..) 

E készítmény összetétele többször 
változott. 

Pilulae aloeticae ferratae. 
- Pilulae it-alicae nigrae„ 

5 ferrum . .sulfuricurn és 
5 aloe 

finom porából elegendő spiritus sapo-· 
natus-szal 100 labda0sot készítünk, me
lyeket kiszáradás Után tinctura a1oes·· 
szel megforgatva, fénylő fekete felüJe.· 
tüvé teszimk. (Ph Germ. V.) 

b) 20 aloe, 10 ferrum sulfuricum, 35 
pulvis cinnamo1ni comp„, 35 sirupu8 
glucosi. Dos. 0.25--0.50 gos pilulák. 

e) 5 ferrun1 sulfuricun1, 5 aloe, .sapo. 
(Ph. Helv ... V..) 

Pilulae aperitivae Stahl. 4 extr. alo
es, 2 extractun1 i·hei compositum, 1 fer
rum pulvel'atu1n, 50 víz. Vízfürdőn 12 
g1.-.ra beszárítva spiriius 1saponatus·· 
szal 100 labdac0sá alakít.iuk. (Ergzb„ 
IV.) 

Pilulae aloes et gutti„„ 

1 aloe, 
1 gum1ni gutti. 
0 oleum anisi, 

s elegendő méz tíz d1 b. labdacsra. (Ph .. 
Gall.) 

Pilulae Caudin. 2 aloe, 2 gutti, 21 
.ialapa, 0.6 rheum, 30 lwbdacsra. 

Pilulae aloes cum jalapa„ 
Pilule laxantes„ Kapucinus 
pilulák. Házi pi!ulák. 

32 40 aloe, 
45 60 ialapae radix, 
18 20 sapo medicinalis (oJ,eaceus) 

átszitált keverékéhez hozzáadunk öt 
csepp oleum anisi-t s a keveréket -spirt
tusszal (90%) összegyurva 0.2 súlyú pi
lulákká alakítjuk. (Ph. Hung Ill., 
Austr. VIII és Cr II.) 
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Pilulae El·isabethinae.:· 4 aloe, 2 sapo 
és 1 jalapae radixbó! készült O 15 súlyú 
labdacsok cukorral bevonva. Hasonló 
össz.etéte!üek: Ball, Leonhard, Tillmann 
stb .. hashajtó labdacsai. l..iásd a „Pilu
JaP, rhei" cín1et is. 

Pii.. of pur gativs Paris. 2000 aloe 
pulvis, 2000 tubera ja!apae pulvis, 1500 
sapo medicinaliis pulvis, 1000 podophyl
lin 1000 extractum aloes aquos. siccun1, 
1000 extr„ rhei pulvi·s, 500 extr .. casca
rae sagradae sicc., 500 extr. belladon
nae sicc .. keveTékét a Drazsirozás e. fe
jezetben írt utasítások szerint 20 cg„-os 
pi]ulákká alakítjuk és cukorlal 40 cg. 
nag;\' ság·ig ff>lvezetjük„ FénT-P,sítés he
l~'ett az utolsó rétegbe kevé!i caseint 
.adunk, hogy a drazsé-rét('g ho.s:-;zú ideig. 
IH'dYes 111aradjon. Végül a Zc1n.o;ch-féle 
.... n.itóval, nlinden egye-s szc1n1·c a Pii of 
p111·gntiYs 1_)1.1ris felíriú.;t nyo111tatjuk„ 

!>ilulae aloes cu1n re-sina jalapae .. 
- Pilnlae laxantr-s fo1 tes·. Pilulae 

.Bud-1H'11ses ~~rős hashajtó labdacsok: -

iJ aloe, 
iJ rrsina jalapae, 
3 r hci rhizoma, 
a sapo és 

1 1 le:g·p1ulő spiritus diluius 100 labdacs1a. 
1 Pii Helv .. V) 

F'ilulae laxanfrs fortr.s;· 4 extTactu1n 
nloe.s, 2 1csina ,jalapae, 0.4 extractun1 
1·n loc~· 11thidis, 2 sapo, 50 labd.acsra„ 
(J<:rgzb„ IV„) 
. Pilula<' alorticae: 10 aloe, 3 i esina 
,1alapae, 3 sapo 1ned„, száz labdacsra. 
<Dresd .. V.) 

Pilulae anrtliinae:· 1 0Jeu1n anethi, 
10 aloe, 10 col-ocynrthides, 10 scan11no
niu111, 10.5 resina jalapae, 7.5 extrac
tum hellebori nigri. (Ph. Anstr V..) 

Pilulae ~1uuustinae. l'ilulae imp~ri
alf'.''- Bécsi császárlabdacsok„· 23 aJoes 
I colocynthides, 1 jalapae radix, i 
1nyrrha, 1 scaimmoniun1, 3 r-heu.m po1á-
11ak keverékét spiritus-szal 0.15 gr. sú-01 J>ilulákká alakítjuk (Ph.. Austr. 

b) 5 aloe, 5 lheun1, 2 extI. coloc:vn
thi<lnn1, 2 ext1 „ rhei, 1 jalapae resÚ1a, 
l althaeae radix R elegendő víz„ 0.12 gr„ 
öÚ)yú pilulák (Hamb V.) 

]Jilulaf> lltfori.~oni la.xrrntes; I. gyen
g·éhbck: 5 aloe, 5 resina jalapae. rj co
locynthides, 5 cren1or ta1-tari s elegen
déi li11ctu1 a aloes. 0.15 súlyú labdacsok. 
fl. erőRebhek: 5 a]oe, rí extractun1 sciI
iaP., il colocynthidcs, 5 gu1111ni gutti 5 
knliurn hyd1 otarta1 icunI.. 0.125 súIYú 
l<thdacsok. 

l)ilulrt<' 1ntrgatiz:ae Trour.:R('au.: 1 

aJoe, 0.2 extractun1 colocynthidis, 1 ex
tractum rh.ei, 1 gun1mi gutti, 0„25 ex
tractum hyoscyami és két csepp oleum 
anisi, 20 labdacsra. 

Ez utóbbival nwjtlnen1 azonos ösz
szetételűek a Pilulae purgante:~ dr„ 
Pohl és Pilulae purga'fttes Rion„ 

Pilulae aloes et myf'r-hae. 
Pilulae e1nn1enagogae. Menst1 uatio

pilulák. 

44 aloer.;, 
22 in,1Jrtha 
34 siTupus '{Jlucor.;i„ 

Dos. 0.25-0.50 gi.-os pilulák (Ph Biit.) 
Kut,,11alabdac.sok.: 15 mas.sa pilula-

1 nn1 Ru fl'i, 3 l heun1, 3 extractum vale-
1 ianae, 3 extractnn1 graminis, 50 drb 
lvbdacsra, n1ei):·ek zselatinnal vonandók 
be. (K wizda.) 

Pilulae balsrnnicru'! Stahl.: 2 exti. 
aloes, 2 -extr. 111yrl':hae, 1 exh. absinthii. 
1 ext1·. rhei con1no-siturn, 1 sapo, 1 
111astix, 60 drb pilulára, n1elyeket ezüst
tel vonunk he. 

Pilulae balsaniicae pectorales Au
gustinae; 2 gu1nmiresina amn1oniaci, 
2 r-xtractun1 1nyrrhae, s elegendő (3 
gT„) extr." liquiritiae, 0„1.1 súlyú pilu
lákia. 

Pilulae Ruffi.: 12 massa pilul.a1·un1 
Ruffi (3 myrrha, 6 aloes, 1 crocus)-ból 
100 pilulát fo1máluuk.. 

Pilulae benedictae Fuller .:· 6 aloe, 3 
sennae folia, 1.5 aisa foetida, 1.5 galba
nun1, 1.5 myrTha, 0„75 1nyri.s•ticae arylli, 
0„75 crocus, 10 ferrum sulfuricun1, ti
zenöt csepp oleurn succini, 6 mel és ele
gendő spiritus 150 drb-ra. 

Pilulae earpaticae: a) 80 aloe, 10 
n1yrrha, 10 rubia tinctorum, 0.15 súlyú 
labdacsokra .. 

Pilulae aloes cum tannino comp„ 
Pi1ulac anglicae. F1·ankfurti labda

csok„ ·-

5„5 aloe, 
0„5 tannin, 
0 .. 5 rheum, 
0.5 agaricus 

fi elegendő mel 1 osatum 0..12 súlyú Iab
dacsokra. 

Pilulae Urbani .. Urbanus labdacsok: 
100 aioe, 25 rheu111, 25 senna, 1 c:U·damo-
1ni fructu1s, 1 mastix, 1 myrrha, 1 cu
bebae, 1 crocus, 1 nux moschata, 1 cin~. 
nan101ni 001 tex, 1 caryophylli, 1 piper 
nigrun1, 0„5 aga1icus -keveréké11ek 120 
g1·an1n1ját 20 nl'anna vizes o]dat.ával 
1050 pilulává .alakítjuk 

·--------------•--------------
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Pilulae alterantes Plmnmeri.. 
- Pilulae PlummerL Ph. Helv. IV. 

1 pulvis alterans Plummeri, 
1 .succus liquiritiae, 
1 althaeae radix-ot 

elegendő vízzel 25 labdaccsá alakítunk„ 
(Ph. Helv .. IV.) 

A Pulvis alterans Plummeri.:· 1 calo
mel, 1 stibium sulfuTatum aurantia
cum, 10 cukor és 4 althaeae pulvts ke
veréke„ 

Pilulae ar genti colloidalis„ 
- Külső használat1:a. -

I. II. 
1 5 ar gcntu1n colloidale-t, 

10 2„5 saccharuni lactis-t 
elegendő glicerinnel 100 piluláYá alakí
tunk. Az I. a 1najores, a II a rninores, 
IDresd V.J 

Pilulae balsami copaivae„ 

10 balsamum copaivae-t 
3 glycerin-nel eldörzsölünk s 

10 cukorpor t~ az-tán 
10 magnes'Íum o.xydatuni-·hoz 

7 pul'ois liqui.ritiae-t 
I észletekben hozzáke\··e.rget\„e összegJ·ú
Iunk„ 

E keverékből (1lfassa pilu1aru11i bal
sami copaivae), melyet jól záró Pdén:r-· 
ben tartunk, használatkor 0.20 gran1-
n1os labdacsokat készítünk. A 0.05 bal
zsamot tarta1n1,azó labdacsok, ellentét-· 
ben a viasszal készültekkel, 20°-os víz
ben oldódnak„ Ha zsel1atinnal a·kar.iuk 
e labdacsokat bevonni, előbb 24 óráig 
meleg szobalevegőben szárítjuk„ 

b) 60 bal.samun1 copaiv·aet 5 n1agne
sla u·sta-val néhány napi állás, vagy 
félórai hevítés után, 60 .althaeae iadix
srnl 0.25 gr -os labdacsokká alakítunk. 
(Ph. Span) 

JJilulae balsa1ni copaivae comp .. :· 1 

Pílulae argenti nit.riei.. 
- Pilulae conb-a gastiody.niarn 

sa1n„ -
1 

ct~1a flava, 2 balsa1nun1 copaivae össze
olvasztott keverékét 4 cubebaru1n pul

nlce1'0- vis-szal ö:.:;szegyú1·...-a 0.12 gl. súlyú lab
' dacsokká alakítjuk IHamb. V) 

0.1 argentum. nitrilun1, 
1 bolus alba, 
1 calciu1n cal' bonicum 

s elegendő vaselin 10 darab1a, 
Cox ezüstlabdacsai,: 1 a1.g-entun1 oxy

datum, 2 ll1UX vomica) 3 extractum gen
tianae is elegendő gen.it:ianae pulvis, 40 
darabra 

Pilulae asae foetidae. 

20 mm foetida, 
6 sapo 

éB elegendő víz, 100 labdacsra Dos„ 2 
cl!b. (Ph. U. St) 

Pilulac antispasmodicae Pilulae 
niagneticae„ Görcsellenes labdacsok· 10 
asa foetida, 2„5 fe1Tun1 pulveratum, 1.25 
casto.reum s elegendő ex•tr, quassiae, 
150 Iabda,csra. (Heim.) 

b) 1 asa foetida, 1 ca-storeum, 1 ex
tractum valer ianae, 1 galbanum, 20 
labdacsr a.. (Rayer ) 

Pilulae antispasticae„ Görcsellenes 
labdacr.;ok.:· 5 asa foetida, 5 extr. vale-
1'ianae, 0.5 opium, öt csepp oleu1n caje
puti. 

b) 5 a.sa f.oetitla, 1opiun1,1 chininum 
sulfuricum, 5 extr actun1 gentiana.e, öt 
csepp oleum eajeputi, öt csepp oleum 
m.enth1ae piperitae, öt csepp glycerin, 
100 labdacsra. 

Pilulae tonico nervinae:· 5 asa focti
da, 5 ferrum sulfuricu-m s elegendő ex
tractum gentianae, 50 labdacsl'a. (Ph„ 
Norveg) 

l_)ilulae camphorae„ 
Pilulae nitri can1phorataP Pilnlae 

n1itigantes Velpau 
10 camphora, 
10 kalium nitricum és 
5 ipecacuanhae vulvis 

s elegendő víz, 100 labdacsr a. 
Pilulae sedativae Ricord.: 3 kán1for, 

3 lactucar ium, 20 dar ab1 a. 

Pilulae cascar·ae sagr·adae„ 
10 extract„ cascarae sa.or„ .sicc.-ot 

5 radix liquiritiae-t és 
0.5 ma.gnesia usta-t 

elegendő n1ucilago gur11n1i ar abici-vel 
összegyúrva, 100 labdaccsá alakítunk, 
inelyeket bevonunk tolubalzsan1-oldat
taL (Ergzb„ IV) 

E labdacsok gyári előállítását lásd 
a Draz.sírozás c„ fejezetben„ 

Pilulae chinini.. 
Pilulae antifebriles. 

1 gI'.. chininum .sulfuricum-ot 
3 csepp glyoorinnel, vagy a chininnel 
egyenlő súlyrész dextrinnel és vízzel 
labdaccsá gyú1unk, 

b) 82 chininu1n sulfu1icurr1, 13 &ci
dum ta1'taricun1, 12 glycerin, 0.3 t1aga
canthae pulvis„ Dos. 0.12--0.5 súlyú lab
dacsok.. (Ph. Brit.) 

Pilulac antihypochondricae Hei1n: 
2 chininurn 1Hulfuricu1n, 2 extractun1 
aloes és elegendő extractun1 vale1·ianae; 
40 labdacsra. 

Pilulac antineural.aicac „\Teuralgia-
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ellenes labdacsok;" 13 ohininum sulfu
ricum, 0.32 moTphinum sulfuri_cum, 0 .. 62 
strychninu,m sulfuricum, 0.32 acidum 
.ars·enicosum, 3„2 extra.ctum a-ooniti, 100 
labdacsra (Nat. Form.) 

Pilulae antiperiodicae. Pilulae War
burg-i.~ 9 chininum 1sulfuricum, 6.5 extr. 
aloes; 3.2 rheUm, 1.2 angelicae fruotus, 
1.6 galangae radix, 16- crocus, 1.6 foeni
culum, 0„8 zedoariae radix, 0 .. 8 cubebae, 
-0.8 myrrha, 0.8 aigaricus, 0.8 kámfor, 
200 Iabdacsra 

Pilulae antiprosopalgicae Oesterlen. 
Arcfájás elleni pilulák Oesterlentől' 1 
extractum stramonii, 1 belladonniae fo-
1ia, 1 chininum hydr-ochloricum, 50 
labdacsra 

Pilulae eccoproticae Pitschaff.. Pit
;;chaff hasha.itó labdacsai; 1.5 extrac
tum aloes, 15· chininu-in sulfuricum, 25 
labdacsra 

Pilulae haemostaticae. Pilulae hae-
1nostipticae .. Vérzéscsillapító labdacsok.' 
.6 chininum sulfuricum, 2 extractum se·· 
calis cornuti, 0.4 digitalis folia, 0„4 ex
trnctum hyosc, ami, 100 labdacsra„ (Hu• 
eharcl) 

b) 2 chininun1 sulfuricum, 2 extrac
tun1 secali1s cornuti, 0.2 digitalis folia, 
{J..5 extr actum hyoscyami, 20 labdacsra„ 
(La Riforma medic.) 

Pilulae chinini cum ferro. 
Pilulae fer1·i cum chinino. Pilulae 

nervinotonicae. Idegerősítő labdacsok„ -

5 ferrum reductum, 
15 chininum hydrochlol'icum, 
2.5 ext-ractum f}entianae, 
9.5 gentianae pulvis 

5G drb labdacsra. (Ergzb. IV.) 
Pilulae tonicae Bell: 1 0hininun1 

sulful'icum. 1 ferrum sulfuricum, 2„5 
aloe, 2.5 exh .. hyoscyami, 60 drb-ra 

Pilulae chinidini et cinchonini.. 

Pilulae anticatarrhales Voss; 5 chi-
11idinun1 sulfuricum, 5 cinch-0ninum 
su}furicum, 7 t1agacanthapor, 4 liqui
rjtiae radix, 4 gentianae radix, 1 san
tali lignun1, 7. 5 glycerin, 7 .. 5 acidum 
sulfuricum (fs. l.124), 200 Iabdacsra. 

Pilulae antiphlogisticae. Katarrus 
elleni labdaeso/c: 50 chinidin ,3ulfuri
cun1, 10 tragacanthapor, 4 althaeae ra
dix, 42 gentianae radix, 32 glycerin, 20 
acidurn hydrochloricum (fa 1.124) Y, 
órai állás után újra átgyúrva 1000 lab
Jaccsá alakítjuk s behintjük fahéjpor-
1·al. 2 napi szárítás után üvegedényben 
tartjuk el Ada.gja 3-5 drb, naponta 
10-15, 20-25 drb, ká'léban vagy zab
nyálkában. (Hager.) 

b) 2.5 cinchonidin sulf., 2 5 chinidin 

sulf, 1..5 ~adix althaooe, 2.5 radix gen-· 
tianae, 1 víz, 2. 5 glycerin, 2.5 aeidum 
sulfuric„ dil., 2„5 s:aooharin-t összegyúr
va, 100 l:.bdaccsá alakítunk s behintjük 
pulvis cinnamomi-val Naponta 2-3-
szor 2-2 drb, igen jó óvszer influenza 
stb. ellen. (Harnb. V.) 

Pilulae colchicini compositae., 

0„1 colchicin, 
1.0 extractum opii, 

4 liquir~tiae radix keverékét, 
q. ,s mucilago gummi arabici-Yel 

1000 drb labdaoosá alakítjuk s ezeket 
bevonjuk ezüsttel. (Ergzb. IV . .) 

Pilula colcynthidis compositae, 

Brit. Gall. 
35 10 aloes, 
20 10 colocynthides, 
35 10 resina scammonii, 

5 kcm. 0.2 ol. caryophyllorum, 
5 - kalium sulfuricum. 
A szeg,fűolajat összedörzsöljük a 

kaliumszulfáttal, hozzáadjuk a sártök
port, majd az aloet és ,scammoniumot, 
s végül elegendő vizet. Dos„ 0 .. 25--0.50 
gr.-os pilulák.. (Ph. Brit..) 

b) 1 caryophylli, 2 rasina jalapae, 7 
extractu·m oolö;eynthidi,s s elegendő 
extractum aconiti, 100 labdaoora. (Ph„ 
Fenn .. ) 

Pilulae catharticae compositae; 80 
extractum colo.cynthidis compositu.m, 
60 ealomel, 20 resina jalapae, 10 resina 
garnbogae (gummi gutti) s elegendő 
alkohol (49.5%), 1000 drb-ra. Dos .. 2 drb. 
(Ph. U. St.) 

Pilulae colocynthidis et hyoscyami: 
50 pilulae colocynthidis compositae, 25 
extracti hyoscy.a.J?-i s, eleg:.endő v:íz. Dos. 
0.25--0 .. 50 gr.-os .pilulák. (Ph .. Brit.) 

Pilulae aperientes Epenstein: 6 ex
tractum aloes, 6 extractum colocynthi
dis, 15 extractum hyos-cyanri, 100 pil
lulár a„ 

Pilulae cholagogae Copland:· 5 ex·· 
t1 actum eolocyn.thidis oornpositum, 1 
nux vomica pulverlsata, 1 extractum 
belladonnae, 1 sapo, 50 labda0sra. 

Pilulae laxantes post partum Bar
ker.:· 10 extractum colocy·nthidi-s compo~ 
situn1, 2„5 extra.ctum nu.cis vOmicae, 7.5 
extractum hyoscyami, 5 aloe, 0,.5 podo·· 
phyllin. 0.5 nux vomica, 200 drb·ra. 
(Nat. Form) 

Pilulae nobiles Jesuitarum Pragen
siu1n: 1 colocynthides, 1 agiaricus, 1 
rh.eum, 1 sennae folia, 1 cinnamomi co1 · 
tex, 1 pulvi-s aron1aticus, 1 aloe, 0.5 mas
tix, 0.5 mynha. 0.5 caryophylli, 015 
súlyú labdacsok. 
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Pllnlae cynoglossi cnrn opii extracto„ 

10 extractum opii, 
10 hyoscyami sem. pulvi.s, 
10 cynoglo.s.si rad„ pulvis, 
15 m,yrrhae pulvis, 

Pilulae ennatroli. 
Pilulae fellis tauri. 

12 olibani pulvis, 
4 crocus pulvis, 
4 castoreum pulvis, 

35 mel cum aqua (4:1) 

15 eu1iatr ol, 
2 bolus alba, 

hat c:s~pp nl.11ccr in, 
0„3 m<i(Jncsia usta 

keverékét 5 percnyi állás után 60 Jab
daccsá alakítjuk. 

0.20 g1. -os pi!ulákká alakítjuk (Pit 
Gall) . 

Pilulae aperiente.< Clay: 10 fel tau· 
1i inspfssaitu111, 12 csepp o1eu1n ca1vi, s 
elegendő n1agnesiun1 carbonicun1. :JO 

Pilulae antineural.gicae Brown Se
quar d: 4„5 extractum conii, 4.5 ext1. hy
Of'cyami, 3 extr. nucis vomicae, 3„2 extr·„ 
opii, 1„6 extr. cannabi.s indicae, l,3 ext1„ 
str:amonii, 2 .. 2 extr. aconiti, 1.2 extr„ bel
ladonnae, 150 drb labdacsra. Adagja 
1-2 drb, naponta 8--12 d1 b. (Nat.. 
~„orn1.) 

Jabdacsra. · 
Pilulae di.qe1-;fivae Saiffer t. Pllulae 

Saiffert.:· 2.5 fel tau1·i inspisHatu1n, 2„:l 
resina ·scan1n1onii, 5 extl'act. gentiana<~ 
és elegendő pulvis gentiauae, 100 lah
<lacsra. 

l'ilulaf' c.ontra obBtructioncs Hu/r'
land: 5 fel tauri inspis·s.atun1, 5 -sapo, :} 
extractun1 ta.1axaci, 5 rh+~u111 fahéipo1-
ral behintett, 150 lab<lacsra„ 

Pilulae antineuralgicae Trous~cau; 
l,5 extractun1 st1an1Dnii, 0.5 P.Xtracíu111 
opii, 8 zincun1 oxydatun1, 40 labdacsra., JYilu1ae rf'8olventc~· (\Vcicka1d): 10 

fel tauri exsiccatu1n, 3 extr„ gentia nae, 

Pilulae digitalis con1positae. 
- Pilulae hyd1 agogae 

2 digitali.s folia, 
1 scilla .siccata 

s elegendő extractun1 trlfolii fib1ini, 50 
d1· b-ra, 

1

5 extr. centaurii, 5 i heun1 s elegcn.rlö 
geutianae pulvis, 150 Jahdacs1a. 

Pilulae tonicac Jlfoscovitica(': l fel 
tau1i inspisJSaiun1, 1 extr. c0Jon1bo, 1 
extr. gentian.ae, 1 ext1· .. quassiaP, l pul
vis aron1aticns, 1 gentianae l aclix, íJ.1;). 
súl:-t.-ú Jab<lacsokra, 

IJilulae extracti aloes con1positae„ 
- Pilulae Hel\: eiicnf'„ -

Pilulae diureticae Pcar.son.:· 2 digi
talis. folia, 2 scil:lae pulvis, 1 cxtractun1 
gerutianae1, 0.4 ol~um juniperi baccarun1 4 cxtractum aloe.r.;, 
is. ele~endo n1uc1lago t1agacanthae, JOO 4 cxtractum rl1an11ti franq. (QJ t. 
Pllulara„ 1 s elegen.dő gcutiauac l adix pul\ is, l/Jft 

d1 b-m. (Rarnb. V..) 
BTandt-félc svá;ici labdacsok:· ~ l'X-· 

t1actu1n aloes, 2 extr.acturu absinthii, :! 
extr. trifolii fib1i11i, 2 extractun1 l\"HI!. 

Pilulae cupri oxydati Hagef',. 

6 cuprum o.xydatu1n, C!\-chillae 11101-;chatae) és 3 extractn111 
2 calcium carbonicurn, ]Jctroselini.. (Brandt.) - l'~zzel szeni-

12 bolu,-; f!-lba, bcn Feldhaus szerint 1•. Iabdac1-;nk 3'/% 
• 10 .Qlycerin, . , aloe-t és 50% cxt1·aclu11J gentia11a{', tri-

1~0. d1h labdacs1a. (~ch1p.1dt) Pantlika··- folii és ab,sinthiit ta.rtahnaznak. 
~1l1szta ~llen a~ eh;_o he,ten naponta 4- JJilulae catl!articae. (J)ickson, (~ou
~zeerr 23 dr_.b, a maso~i~ heten n_a1~onta ~- J te1et): 1 extractuni belladonnae, il 1 he
s~ ." d1b savanyu etkek te1Jes meilo-· Ulll, 3 extractun1 aloes s elegendö spi·· 
zesevel ritus sapouatus, 40 labdacs1·a. 

Pi!ulae ergotini, 

5 extractum secali.s cornuti, 
5 althaeae radi.x, 

50 labdacsrn (Mün0h A. V .. ) 
b) 4 extraetun1 secalis cornutihoz 

elegendő vizet adunk n1íg nen1 túlsürű 
folyadékká lesz; ekk~r 5 terra silicea
v_al k~verjük, s pár órai állás után 1 fa· 
1'111~ es kevés mucilago segél;yével 1neg·
g;v-grva 10 ctgr„ e1goiint tartahnazó pi~ 
lulakká alakítjuk 

JJilulac d'i.q<'~·ti'vae Dietct iclt: 15 cx
t1 actun1 aloes, 9 sapo, 0. 7 stibiun1 ~ul
f.nra~u111 1 uhi un1, llJ olc csepp oleu1u 
foen1cuH, 8 csepp oleun1 a11isi, 100 la!J
daes1a. 

fJilulac drp1uatorhu: :) extractu1a 
aloPs, 2:;l f{•I ü11.l! i _sicc~1111, 2.:5 sapo .-;_ 
elP-geHdo .. g·b·ee1111 Ps \'IZ, .100 drh-1a. 
(Hnmb \ ) 

]Jilulae laxantc.~ Kncip; 4 extrac-· 
tu111 aloes, _.í rheu1n, 1 ex ti ac1 n1H rhei, 
1 S(;lPO, 0„3 Jllniperi fl"uctns, 0,3 foe11111n 
gTaecun1, 0„3 ebulus, 0.3 foeniculu111, ii/J 
di b labdac" a .. 

Pilnlae ferratae„ 
- Piiulae ferri la-ctici 
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besű1iiisítün.k, po1ítunk s szükség ese
tén pá'r csepp vízzel 0.20 gr. súlyú lab
dacsokká alakítunk (Tmxler). Allan-

20 fe-rrum lacticum-bó1 dóan 1szép zöld színben 1negm:iaradó lab-
3 glycerin-neI dacsok„ 

200 ch b pilulát készítünk s ezeket be- e) 5 kg. fermm sulfuric.. oxyduL 
rnnjuk chloroformo~ ,tolubalzsam-ol- 1.10 kg. sa<icharum lact. pulv .. , 150 gr. 
dattal (1:4) Zöldes szmu labdacsok, 0.1 burgonyaszirup, 1 kg. magnesium car
fe1Tum Jacticu1n tartalommal (Ph„ bonicum, 400 gr. dextri~um pulv„ 1:5 
Rung .. III.) kg. víz A va,sszulfat-:port a teJ-

b J 5000 gr .. ferrolaktát, 550 gr. glyce- cukonal jól összekeveIJük. A vi-
1in, 300 gr. burgonyaszi1 up 150 vízzel zet és .a burgonyaszirupot tágas, 
hígítva, 100 búzaliszt és 15 tra,gacantha ~ro'.llsdától jól és gondosan megtisztított 
porát kevés víz hozz~a4ásáva,l ~s~~!",; vasedénybe öntjük és belekeverjük a 
gyú1juk„ A 4 .. 5 mill1meter atmeroJU vasszulfát-cuk-0r-.elegynek kb. egyhu
n1atricán kipréselt szálat 12.1-12.2 ctgr„ szadrészét, majd pedig a szódabik~rb9-
súlyú pilulákká vagdaljuk szét. (A nának ug·yancsak cca .. egyhuszadat. es 
liur·gon3:·a-:-1zirup a masszát jól össze- mindaddig kevergetjük, amíg a reactio 
tartja s e 111ellett redukáló hatása mi- meg nem indul, s csak azután ke~djük 
a tt is szükséges, (Schröder,) enyhén melegíteni. Mihelyt a szenisa-

Pilulae ferri lactici curri calcio pho.s- -.;;at nagyobbrészt kiűztiik, folytatjuk a 
11/iorico.: 2.5 ferrum lacticum, 5 calci- vasszulfát és szódabicarbona részle-
11111 phospho1icun1, 2 extr. gentian~e, q tenikinti hozZiáa·dáisát, minden részlet 
:-;. 1 ad. gentiian;ae, 60 la.bdacsra„ (1\1unch„ után várva, mí.g a pezsgés alább nem 
. .\ Y) /hagy. Végül beleszórjuk a keverékbe a 

dextrint és az egészet mindaddig ke-
Pilulae feI'ri earbonicL , vergetjük n1elegítés közben, míg a 

- Pilulae B1audi. - pezs·giés teljesen meg nem szűnik; Ek-
30 i.n Tcal-iurn carbo,nicu1n, kor a pépszer'Ű tömeget vékony retegbe 

~ kiöntve állni hagyjuk, s másnap a 30 „ culcorpor, b h ' d' ' l k 11" GO „ ferrurn sulfur i-cu 1n c1 yst. , n1.agnesiun1 car . ozzaa asava a e o 
fi1101n po1 ának jól összedörzsöli kevere- állo.m,ányra gyúrjuk„ (Schröder„) 
kél elegendő (mintegy 4-5 gr.) tisztí- dj 16 ferro.szulfát, 8 kalium carboni-
1ctt n1ézzel összegyúrva, 500 labdaccsá cun1, 4 cukor, 1 ~rag.a~antha, 1 al~haeae, 
alakí1:ju.k„ Eze:ket talcu·m,n1al behintve rad„ glycerin es v1z qu. ,s„ szaz lab
szárítjuk s be\ onjuk chloroformos to- dacsra. (U St .. ) 
Jnbalzsarn-oldattal. (Ph. Rung. III.) Pilulae ferri: 33 fermm sulfuric. 

.A_ Ph. Hung„ III. előírása túllágy siccu,rn, 21 :kaliu1n carboni,c. sicc., 2 tra
cs inegfolyósodásra hajlan1os nlassát gacantha, 31 glucose, 2 kcrn„ víz,. 0,.3 gr .. 
ad. Azonkívül a nádcukor ha.<ználata labdacsok. (Ph. Brit.) 
telicscn indokolatlan, mert annak re- Pilulae (ferri carbonici) Vallet.: 50 
rlukál6 Itatása nincs. Mindkét hibát fcrruin sulfuricum-ot 200 forró vízbe11 
kiküszübölhe1jük úgy, ha a közönséges oldunk s 200 vízben oldott 35 natriun1 
('ll koi hel;i. et t teicuk1·ot veszünk. - hydroca,r.bouicummal kicsapjuk. A csa
A.111e11n;i.·iben pedjg a massa így nem piidékot gyors kiu1osás után 8 ,cukor-
1r:l'tnn.n jól összp, akkor 1nég pár csepp porral és 20 niézze1 besűiűsíit,jük 54-re s 
inézlt is adhatullk hozzá .. A többi phar- "'b'l lth l 
H1nkópikus előirnt haso11ló h"bában n1inden 10 grarn.mJa o a aea-porra 
s zen' e•.l 

1 

1

100 labdacsot forn1áirunk„ 

Ph. a~1v Austr Germ Pi1ulae ferri jodati. 
1 5 65 10 9 fe1 rum sulf praecip. 

75 
55 4 3 saccharum, - PiJulae Blanca1di.. -
50 5 7 kal.. carbon pur l t 

6 4 glycerin 2 g1„ ferrum pu veratum-o -
20 

40 

1 O. 7 magnes„ oxydatum, 5 „ 'Vízbe téve 
14 13 radix althaeae, 4.1 „ jod-dal , , t .. 

~ gummi arabicum , ízb~n hűtőit 101u11Jikha1f~ c11p~ad'!kke1,1, otsz
sze1azogatunk s ia a o ya e sz1n e-

.\ Ph. Heh. IV a fenti keveiék 23 len Jeti, belPfilt1áljuk 
g:1 ntnuiiúbó1 glice1ines vízzel 100 lab- 5 g1„ 1nézbc, 
dacsot.. ~~ (_:h1ll. 0.30 súl~·ú pHulák.a.t, 3;Z • A fi]ti uniot 1 g·l'. vízzel len1osva a 
.:\.1,i~t1 \. es CiPrn1. pedig 200 drh-ot ke-1 fol;, adékot f>e,sűJítjük 11 g1a1nmra s 

~zi~j-t2oo íl~l'l'lllll sulfu1lcu1u-ot, 200 j' 3 rad~'L liqulritiae, 
J1at1in1n ]1;.-d1oeurhonicun1-ot, 100 <lex- 5 1acllx altliaeae_ , _ 
trh1t és 100 cukrot 100 vízzel vízfürdőn l 1.10J<Í\ al JOO labdaccsa alak1tJuk, ezeket 
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bevonjuk chloroformos tolu-balzsam-ol
dattal (2 .. 8). (Ph. Hung. IIL és Gall. V.) 

Egy-Bgy labdacs 0.05 ferrojodidot 
ta.rtalmaz, ami megfelel a külföldi 
gyógy<Szerikönyvek analog előiratainak, 

A Ph. Gall. a Hung.-hoz h<>sonlóan 
előállított labdacsok bevoni>sára 2.5 
sandarac, 1 tolubalzsam és 25 aetherből 
készült oldatot rendel. 

b) 4 forr.um rnduetum, 5 jód, 4 liqui
Iitiae rad„ pulv., 4 sacchar. pulv., 1 ex
traot.. liquiritia,e, 1 .gummi arab-icum s 
elegendő víz, 100 labdacsm .. (Ph. U. St.) 

Pilulae ferri cum magnesia .. 
- Pilulae fer'1:i Kire.hmanni.. -

18 ferrum sulfuricui;n siccum és 
2 magnesium o.xydatum-ot 

elegendő glycminuel, 100 labdaccsá ala
kítunk (Ergzb IV.) 

Pilulae haemoglobini. 
- Pilulae hümalbumi:rii.. 

10 haemoglobin-t, 
2 liquiritiae radi.x-ot 

mucilago és gly·cerin keverékének 1.5 
részével és 2 rész vízzel összegyúrva, 
0155 gr. súlyú labdacsokká alakítunk, 
B ezeket bevonjuk tolubabs!VmmaL (D. 
A.V.) 

A fenti labdacskeverék 0 .. 06 arzénes 
savval a Pilulae haemoglobini cum aci
do arsenicoso-it szolgáltatja. A 

Pilulae haenioglobini cum chinino 
·-extracto rhei, -guajacolo -k1 eosot~ 
e szóban forgó hatóanya_iok 5-5 ré
szével s 10 rész hfunoglobinnal pulvis 
liquiritiae nélkül s inegfelelőeu több 
mucilago és gly.ce1in-keverékkel ké
szülnek. 

Pilulae hydr agogae HeimL 
- Húgyhajtó labdacsok 

2 yummi gutti, 
2 digitalis folia, 
2 scillae bulbus. 
2 stibiurn sulfurat, aurantiac, 
2 extr acf.uni gentianae, 
2 .aummi arabicum„ 

100 labdaccsá alakítjuk (Ph. Hclv. IV) 
b) 2.5 gummi gutti, 2 .. 5 digitalis fo

lia, 2 .. 5 scillae pulvis, 2„5 stibiu111 sulfu
ratun1, 2.5 extractum pilnpinellae, 100 
labdacsra .. (ErgzL IV) 
. Pilulae 11.ydrago_qae tannini„ _._!\_ fen

tiekhez hasonló, de n1ég il'racionáli
sabb összetételü. 

Pilulac !1ydragoaae Sc!tlesier ;· 0„6 
extr,. coloc;.·uthyclis, 0„6 gutti, 2 csepp 

oleu.m cr1otonis s elegBndő althaeae ra
dix, 8 drb labdacsra. 

Pilulae ferri reducti.. 

- Pilulae fer,ri pulverati. 

10 sebum pil. keratin .. (15 cera, 8 .. 5 
2 railix gentianae és 
6 extractum gentianae-veI 

100 labdaccsá alakítunk. (Form mag„ 
Berni) 

Pilulae ferri sesquichlor·ati.. 
- Pilulae ferri chlorati -

3 ferrum se.squiohloratum-ot, 
5 5 kaolin-na! eldörzsölünk és 

5 am.11lum oryzae, 
1.5 sapo 1nedic, pulv. és 
10 .sebum pil. keratin (1 .. 5 cera 8.5 

sebun1)-n1al összegyúrva, 100 labda~csá 
alakítunk. A labdacsokat bevonjuk ke
ratinnal 

Pilulae guajacoli á 0„05. 

2„5 guajal-col, 
5 liquiritiae radix, 

0.5 kalium carbonicum 
s elegendő glycerin, 50 Iabdacs1a„ 
(Form. mag. R) 

Pilulae hydrargyri„ 
- Pilulae coe1 uleae 

40 hydrar gyr um, 
60 confectio rosarun-z, 
20 liquiritiae pulvis„ 

A higanyt a conserva rosaru1nn1al 
exth1guáljuk .s az éd0sgyökérporral 0.25 
-0.50 gr -os pilulákká alakítjuk (Ph .. 
Brit) 

b) 5 hy<l1.argyrum.ot, 4 mézzel és 2 
cuko1ral extinguálunk s 4 pulvis 1osae 
petaloru111ot keverve hozzá 100 lab
daccsá ~lakítjuk„ A 15 cg. sŰlyú labda
G~h.J° Oo gr.. Hg-t tm talmaznak (Ph. 

11.fassa !1yd1aru.11rl. Bluc llias.s. Blue 
Pill.„: 1 h:,. clrarg;yrun1 oleinicurnot föl
n~elegített n1ozs:irUa11 eldörzsölünk, 
reszletenként elkeverüuk 'ele 3iJ hvd-
1a1·gy1 u111ot B ;32 111el rosaturn!Jól ~le
g~nd? n1ennyiséggel extinguáljuk, hoz
zaadJuk a ineg111aradt inel rosatun1ot 
9 glyce1·int s részletekben 10 Jiquiritia~ 
pulvist és 15 althaeae .pnlvist keverünk 
h?zz~„ Hg. tart.; 33-34% Dos„ 0.25 g1·.-os 
p1lnlak. (Ph. li. St) 

PiluJae hydrargyri cuni sapone:· 6 
g1·. (59%-os) unguentun1 hJ drargyri, 4 
sapo es 2 radix Jiquiritiae, 60 vilulára; 
A 20 ctg súlyú laLdacsok 0.05 g·. Jfa·
ta1 taln1úa.k, (l'il ule~ dc ,',yevillot Pl1. 
Gall. V.) 

'_-::i~'~1 
__ .,'"~,,,,,_,;„,„ 

__ :,_.,;-_; 
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Pilulae hydrargyri bichloratL 
Pilulae Dzondii Pilulae Fracasteri 

Grabrnann„ -· 

0. 20 hydrargyrum bichloratum-ot 
6 bolus alba 

és elegendő un.guentu·n1 glyceTini-vel, 
50 labdaecsá alakítunk (Form. mag .. 
Berol.) 

Pilulae hydrargyri bichlorati cum 
opii e.xtracto.: 0.1 hydrargyrum bichlo
ratun1, 0„2 extractum opii, 0.2 extractum 
g-raminis s elegendő grarninis pulvi.s, 
10 labdacs1a. Egy-egy labdacs 10 ctgr„ 
HgCb és 2 ctgr, extracturm opii tartal
mú. (Pilules de Dupuytren. Ph .. Gall) 

Pilulae hydrargyri chlorati compo· 
sitae„ 

20 caloniel, 
20 st.ibiuni sulf. aurantiac„ 
40 resina guajaci, 
1 gummi arabici pulv„, 
1 tra.gacanthae pulv,., 

10 .syrup. glucosi. 
Dos. 0.25--0.5 gr.-os pilulák (Ph .. Brit.) 

Pilulae hydr·argyri jodati cum opii 
extracto. 

0 5 hydra1 gyr um jodat„ r ec. parat .. , 
0. 2 ext1 actuni opii, 
0.3 extractuni graminis 

~ elegendő mel depuratun1, tíz labdacs
ra. (l'ilules de Ricord. Ph. Gall.) 

Pilulae hydrastidis comp. 
Pilulac haemostypticae DenzeL 

~ extr„ hydrast.is siccum, 
3 gossypii, 
3 secalis cornuti, 
3 liquiriti<le siccum, 
3 „ liquiritiae radicis pulvis, 

100 labdacs1a. 

Pilulae hyoscyami et valer1anae 
eompositae. 

0„5 extr act. hyoscya1ni, 
0.5 extract,. valerianae, 

0„50 zincum o.xydatum„ 
Tíz labdaccsá alakítjuk. (Ph. Gall.) 

Pilulae ichthyoli keratinatae Unna. 

10 natrium sulfoichthyolicum-ot 
3 cera-v.al összeolvasztunk és 

12 terra silicea-t ·adva hozzá, 100 
labclaccsá alakít iuk s bevonjuk kera
tin-nal. 

b) 1 ichth, ol, 1 glycerin, 2.5 !iquiri
tiae pulvis, 20 labdacsra .. (Blomberg) 

Pilulae ipecacuanhae eompositae. 
Pilulae bechicae Heim.. Köhögés el-

lenes pilulák. -
5 extr. enulae (helenii), 
1 ipecacuanhae radi.x, 
1 digitalis folia, 

0„5 opium és 
3 liquiritiae radix, 

50 labdacsra. (Form„ m. Berol) 
Pilulae ipecacuanhae cum scilla. 30 

pulvis Doveri, 10 scillae pulvis, 10 am
moni.ac-um s elegendő .sirup„ glucosi.. 
Dos. 0 .. 25-0.50 (Ph .. Brit.) 

Pilulae ipecacuanhae cum ur ginea„ 
Úgy készül, mint a Pilulae ipecacu
anhae cum -scilla. 

Pilulae jalapae resinae. 
Pilulae pu1gan1te-s fortiores 

(Heim) .. -

3 sapo .ialapae (1 sapo, 1 resina) és 
1 pulvis .ialapae 

keverékét alkohollal összegyúrva 0.1 
gr. súlyú labdacsokká alakítjuk s eze
ket ]ycopodiummal behintve szárítjuk. 
(Ph. Germ. V) Hasonló összetételű a 
Pilulae purgantes Graefe a fenti meny
nyi·ségre 0.1 gummi gu tti taDtalommal 
s hasonló a Pilulae cephalicae és Pilu
lae drasticae Peter -előirata is. 

Pilulae resinae jala'])ae cum hydrar-· 
gyro chlorato. Pilulae Redlinyeri la-· 
.xantes. Pilulae imperiales„ Császárlab
dacsok;· 4 resina jaJapae, 2 hydrargy
rum chloratum, 2 sapo medicinalis, 1 
r.adix gentian;ae, 1. foeniculi semen, mu
cilago gummi arabicivel 0.15 súlyú lab
daesokká alakítva, melyeket 15 drb-on-· 
ként behintünk lehetőleg kevés lycopo
diummal. A Pilulae horozianae,:· cro
cust, myrr hat, colocynthidest is tartal
mazott. A calomel alkalmazása has
hajtó labdacsokban megengedhetetlen. 

Pilulae kalii jodati á 0.J.() gr.. 

3000 gr. kalium jodatum pulv .. -ot 
30 gr„ kalium hydricum és 
60 gr„ natrium thiosulfuricum 

vizes oldatával átitatunk, majd meg-· 
szárítva újból porítunk és 60-70 0°-ra 
felmelegítve 90 gr. olvasztott paraffin
nal bensőleg ö1sszekeverünk. A még lan
gyos port finom szi,tan átütjük .s gyú
rógépbe téve 

400 gr„ magnesia carboriica-val és 
150 „ gummi arabicum-nak 
270 „ víz-zeI való o:ldatával, to

vábbá 
80 „ farina-vaI összegyúrjuk. 

A 4 milliméteres nyílású n1atricán át
p1·éselt szálat a Kilian-gép I. sz. hen
gerével darnboljuk pilulákká, melyek 
nedvesen 13 ctgr. súlyúak legyenek A 
1neleg talcumrétegbe szórt és jól ki-

1s• 
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szá1 ított pilulákat előbb két ízben c-ol-1 kever e.' két 24 ó1a 1nulv a pilu1ává feldol
lodiu1n1nal, utána pedig néhányszor sy- gozni. 
i uppal és talcummal bevonjuk, végül 1) 6-0 k t 1100 · szabályszerűen drazs' . k (S h .··_ i ? gr. reoso • . g~. rnagnes1a 
der .. ) II<JZZU · e ro carbon1e;a, 230j) gr. fa~·1na, 100 gr„ bur-

b.J 10 kalium jodatumot 5 tSaccha1um gonyasz1rup, 150 .'gr„ v1z.. , . 
lact1s, 3 lanolin és elegendő vízzel ösz- , ~ bu1g.onyas~11upot 3?0 g1. v~zz~l !J1-
szegyúrva, ötven ,labda-ccsá alakítunk„ g1tJuk, 350 gr .. v1zzel pec:!ig a gyurogep-

c) A Pilulae Velpeau 4 kalium joda- b~ helyezett lisztnek felet megnedvesit
tumból, 30 lwbdacsra extmctum és pul- Juk ·~a nedves J:!jm~gbe a_kreos9to_t \le
vis calan1ivel készült. legyurJuk. A gep allando n1ukodese 

1 

mellett hozzáadjuk a liszt megn1aradt 
részét, továbbá a burgonyaszirupot és a 

' rnagnesiát.. Ha a massa túlkemény vol
na, úgy a még hátralevő 50 gr. vizet is 
beleadjuk. Egy pilula súl;va 21 ctgr, 
tartalma 2.5 ctgr. kreosot. Eg;ike a leg
könnyebben feldolgozható pilula111as
sáknak. Ha 500 kreosotra 400 111agnesia 
carbonicát, 800 lisztet, 150 burgonya.szi
rupot és 250 vizet veszünk, úgy 5 ctgr„ 
kreosotot tartalmazó pilulákat kapunk. 
(Schr öder.) 

Pilulae kalii permanganiei., 

15 kalium permanganicum, 
1 adcps lanae, 
2 kaolin 

elegendő vízzel vagy vaselinnel 100 lab
dacsra. 

Pilulae kreosott 
- K1eozot-labdacsok. 

10 kreosot-ot összedö1zsölünk, 
19 pulvis r. liquiritiae-vel és 
1 _qlycerin-nel 

összegyurva 0.15 gr. súlvú Iabda-csokká 
alakítjuk s ezeket behintjitk cassia fa
héjporral. (Ph. Germ. V. és Helv,. IV.) 

b) Szebb és tartósabb lrubdacsokat 
nyerünk, ha a kreo•sotot előbb a glice
rinnel emulgáljuk. Pl. 10 kreozotot 
1~2 glicerin és 10 .suecu·s liquir:Ltiae-val 
avagy 5 cukorpor és 5 arab. gummipor 
keverékével, esetleg 4 r.iucilago gummi 
arabicivel emulgálunk s összegyúrjuk 
19-20 pulvis liquiriti.a;e-vel és 200 lab
daoosá alakítjuk. Az így készült labda
csokhól .a kr,eosot hos1szahb állás u.tán 
sem izzad ki. 

e) 5 gelatint, 40 mucilago gu1n1ni 
ara:bicivel két órán át duzzasztunk s 
azután gőzfürdön :megömlesztve keve
rünk 5 gurrillli arabi,cum porral. 

E keverékkel melegített mozsárban 
emulgálunk 100 kreosot-ot s végül 100 
rad„ althaeae és 100 'rad„ .liquiritiae po
rával alakítjuk. 

d) Nagyobb kreozottartalmú labda
csokhoz 11 zselatint, 5 cukrot 24 vízben 
oldunk s a forró oldatot összerázzuk 80 
kr'eozottal. E kreowt-zselatin 15 gramm_ 
ja 10 kreozotot tartalmaz és édesgyö
kérporral könnyen földoJgozható. 

e) 10 kr,eosotot összeolv,asztunk, 5 
cera alba-val s 12 extractum liquiri
tiaevel és 12 radix liquiritiaevel 200 
~abdaccsá alakítjulk. (Ph Austr. VIII.) 

f) 10 kreoso.t s ele.l!"endő sapo 100 lab
dacsra (Ph. Ga!,l. V. J 

3 kreosot és 2 natrium carbonicum 
keverékét összedöTzsölni, míg szívós tö-
1neg,et ad, azután pulv„ ]iquirit„-vel ala
kítani. 

g) 3 kleoso(urn!ag.i,301.amygd .. dul
ciu1n, 1 adeps lanae, 1 ma.gnesia usta 

i) Piiulae k.reosoti Jasper: 
2 .. 5 5.0 10.0 krcosot, 
0 5 0. 75 1.00 m.agne\' carbonic, 
3.5 3„50 5.25 succus liquiritiae, 
4.5 3.50 6„50 radix -liquiritiac, 
2 .. 5 0 .. 50 1 00 tra._qacantha, 
2 .. 3 2.00 2.00 aqua 

100 labdacsra, melyeket cuk01ral vo
nunk be., 

j) A Ph. Gall. a kieosotot elegendő 
sapo medicinalis-sza,l alakíttatja 0 .. 1 
kreozottartalmú labdacsokká 

Pilulae morphii e. ipooaeuanha et 
stibio„ 

- Pilulae cont1a tus,sim„ -

0.2 morphinum hydrochloricurn,, 
0„65 ipccacuanhae rad. pulv., 

1 stibium sulfuratum aurant., 
5 cukor, 
5 liquiritiae rad. pulv.-t 

vízzel összegyúrunk és 100 labdaccsá 
alakítjuk. (Ergzb. IV.) 

Hasonló készítmény a Pilulae cal
mante.s Ricordi. 

Pilnlae odontalgicae. 
- Fo.gfájás elleni pilulák. 

2 menthol, 
2 radix pyrethri, 
2 r esina gua}aci, 
4 cera flava filtrata, 

10 csepp eugenol, 
10 csepp oleum cajeputi-t 

0.03 gr,. súlyú labdacsokká alakítunk s 
ezeket behintjük szekfüszegporral. (PlI„ 
Austr. VIII El.) 

b) 1..5 .sáI ga vla:-;zt ö.sszeolvasztunk 
0.5 ol. amyg·dalarummal s 1 opium, 1 
belladonna, 1 pyrethrun1 pulv„ és 3 csepp 
oL cajeputi, 3 csepp ol.. caryophyllorun1-

0'< ~-~ 
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mai 100 labdaccsá alakítjuk (Ergzb. 
IV.) Oleum amygdalarum helyett cél
szexübb lanolint vennünk„ Hasonló volt 
Rust előirata, 

Pilulae cocaini dentariae. Fogfájás 
elleni pilulák.: 3 cocainum hydrochlo
ricun1, 12 5 opium pulveratum, 4 
menthol, 5 i1idis rhizoma, 5 .althaeae 
radix, 8 glycerin s elegendő víz, O„ű3 gr„ 
súlyú la bdacsokra, melyeket a kitisztí
tott fogüregbe kell betömni.. 

Pilulae olei terebinthinae„ 

1 gurnmi a.1'abicum, 
2 rddix althaeae, 
1 oleum terebinthinae, 
1 aqua 

0„25 labdacsra (Ph, Nederl.) Jobb labda
csokat kapunk 1 oleum terebinthinae, 1 
_g·lycerin és 2„5 pulvis liquiritiae-vel. 
(Blombe1 g,) 

Pilulae taenifugae Jesuitarum: 6 
oleurn terebinthinae, l,5 kreosot, 5 cera 
flava, 6 piper nigrum 120 labdacsra„ 

Pilulae opii. 

20 opii pulvis, 
60 sapo durus, 
20 ~iirup. alucosi. 

Dos. 012-0,25 gr,.-os pilulák. (Ph, 
Brit) 

Pii ulae pepsini. 

U 5 betainchlorhydratot, 
1.0 pep~in-t és 
U,3 bolust 

e1eg·en<lő inucilago t1'agacanthae-val, 
111 pilulá' á alakítunk, 1 drb 1 csepp 
híg· sósavnak felel n1eg. 

Pilulae phosphod 

1 phos])horus, 
40 oleuni cacao, 
11 adeps lanac, 
16 lcaolin, 
32 natriuni sulfu1'icuni (100() száraz) 
20 kent ca1' boneuni .sulfurat. 

A foszfort és 20 oleum cacaot föl· 
oldjuk a ,széúkénegben Az oldatot mo
Z!-.áTban, kever.getéssel pépállományúra 
bepárologtatva hozzáadjuk az oleum 
cucao inaradványát, majd a többi 
anya.g'okka1 1gyúrjuk össze. Dos. 0.06-
ú.25 g'l'.-Os pilulfük 1% foszfortartalom
mal. (Ph Brit) 

Az oleun1 cacao egy részét (10-15 
gr„) cera flava-val pótolva, jódban ala
kítható labdacstészlát nyerünk, 

b) 0.06 gi. foszfo1\ föloldunk 5 kcm 

chlorof-0rm-ban s a 20 kcm„-re kiegészí
tett oldatot hozz:iadjuk 6 altha;eae ra
dix és 3 gUilllmi arabi,c. pulv. keveréké
hez s 4 térf.. glyeerin és 1 téTf. víz ele
gendő (4 kem.-nyi) mennyiségével ösz
szegyúrv.a, 100 labdaccsá alakítjuk és 
tolubalzsam 10 gr,, :15 kcm. aether olda
tával bevonjuk, Dos., 1 drb, (Ph. U 
St) 

Pilulae picis. 
Kátránylabdacsok. 

2 glycerin-neI eldörzsölt 
2 magnesia usta-hoz hozzáadunk 

10 bitumen-t, 
5 magnesium oxydatum-ot, 
5 succus liquiritiae-t s végül 

elegendő édesgyökérport s 100 labda
csot alakítunk belőle. 

b) 5 pix liquida, 7 radix liquiritiae, 
2 aqua .glycerin!l!ta, 100 labdacsra. 

e) 5 pix, 15 gJycerin, 5 radix s vé
gül 5 succus liquiritiae, 100 labdacsra„ 

Ha e labdacsokat cukorral vagy cso
koládéval akarjuk bevonni, előbb tej
cukorporban hengergetjü.k s talcum
m.al simítjuk., 

Pilulae plumbi cum opio„ 

80 plumbum acetieum pulvis, 
12 opii pwlvis, 
8 sirup.· .Qlucosi. 

Dos. 0.12-0. 15 súlyú labdacsok (Ph,, 
Brit.) 

Pilulae podophyllini cum extracto bel· 
Iadonnae. 

0.30 podophyllin, 
0.10 extract.. belladonnae, 
0„30 sapo tnedicinalis. 

Tíz labdaccsá alakítjuk. (Ph. Gall) 

Pilulae r hei. 
- Rebarbara pilulák 

Egy1magában a rheum-port glyce1in
nel .célszerű ]abdaccsá alakítani.. A ren
des 0.15-0.20 gr .. súlyú rheum labda
csok gyenge hatásúak. A rheum-port 
ezért félannyi sapo medicinalis~szal é~ 
spiritus dilutus-szal szokás labdacsok
ká földolgozni. Használatosabb a kö-
vetkező forn1ula: • 

10 6 gr. extract. 1'hei-t és 
2 6 gr .. pulvis rhei-t 

kevés vízzel, 100 pilulává alakítunk .. 
(Hamb. Drestl.) 

Pil. extr. r hei nagybani előállítását 
L a „<lrazsírozás" e,. fejezetben., 

~ ;-~i?i:VJ 
_,_,_:;-;tt?t 

... „„„„„„„„„„„„„ ... „ ...... „„„„„„„„„„„„„.? 
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Pilulae rhei compositae.. 
- Pilulae rhei anglicae. Compound 

rhubarb pils. -

Ph Helv Ph. Brit 
25 10 rheum, 
20 8 aloes, 
14 6 my1rha, 
14 6 sapo keverékét 

2 kmn. tizenhat csepp oleum menthae 
pip. és elegendő sziruppal, 100 labdacs
csá alakítjuk. Dos. O 25-0 .. 5 gr„ (Ph„ 
Helv. IV, Ph .. Brit) 

b) 13 rheum (80), 10 aloe, 6 myrrha, 
0.5 oleu1m menthae s elegendő víz 100 
pi!ulára Dos. 2 drb .. (Ph. U. St . .) ' 

Pilulae saloli comp. 

Pilulae antigonorr hoicae W erler .:· 2 
extractu:m piohi si-ccum, 2 saJol, 30 
labdacsra. 

Santalsalol labdacsok: a) 2 oleum 
santali, 2 salol s elegendő magnesia 
usta és cera, 80 lab.da.csra, 

Pilulae uvae ur si cum salolo; 2 ex
t1 actum uvae ursi spissum (fluidex. 
traktum besűrűsítése útján előállítva) 
5 salol, 30 Iabdacsra. ' 

Pilnlae santali comp .. 

250 gr„ oleum .santali, 
250 gr. salol, 
125 gr cera ,japonica-t összeolvasz

tunk s hozzáöntjük gyúrógépbe helye
zett 

1000 gr. liszt, 
650 gr. maunesia car boiiica 

keverékiéhez, melyet 
250 gr .. viz-ben duzzasztott 

25 gr .. tragacantha-va1, 
100 gr. burgonyasziruppal és 
250-280 gr .. vízzel összegyúrunk. 

A 20 ctgr. súlyú pilulákat grafittal von
juk be„ (Sehröder . .) 

Pilulae scillae compositae. 

25 ocilla, 
20 radix zingiberi.s, 
20 ammoniacum, 
15 sapo (oleinicus), 
20 sirup glucosi 

0.25---0 .. 5 súlyú Iabdacsokra .. Lásd a Pi
lulae digitalis eornp.. címet is.. (Ph.„ 
Brit.) 

Ugyanígy ikészül a Pilulae uTgine-
1e comp, 

Pilnlae valerianae. 
Pilulae lenientes Ricord 

4 extractum valerianae, 
0.4 extract. belladonnae 

s elegendő althaeae radix, 50 labdacsra„ 

Pilulae terebinthinae .. 

2 oleum ter ebinthinae, 
2 magne.sia usta 

keverékét állani hagyjuk, míg ,gyúr
hatóvá válik s erre 10 labdaccsá alakít
juk (Ph Gerrn) 

Pilulae zinei oxydati.. 
Pilulae antineu1 algicae 

Trousseau,. -

8 zincum .oxydatum, 
0.5 extractum opii, 
0.5 extractum stramonii, 

50 labdacsra 

Pilulae zinci valerianici.. 
Pilules de Meglin Pilulae hyoscya-

mi et valerianae comp„ 

0. 5 i·incum oxydatum, 
0 5 extractuni hyoscyami, 
0.5 valerianae pulvis, 

10 labdacsra. (Ph. Gall.) 
A Ph. Austr .. V. Znü„ helyett zin

cun1 Yalerianicun1-ot vétetett. 

Sacchara medicaltL 
- Gyógyszeres cukorkák 

A gyógyszeres cuk-0rk·á<k cuko1ból, ízesítő Cs sog·i'~dan.\ ;igo:kbúl alakí
tott ,gyógyszertarta1mú szemcsék, korongok, vagy gö111höcskék. Ilyenek a 
Granula, Granulata, PB.JStilli, Rotulae ''.I.1urbinolae istb. uevü készít1nénvek s. 
ide sor·oztuk a cukürtartalmú granulált pezsgősókat 1(Granulae salium~ effer
vescentiae) is. 

Az élvezeti és üdítő célokra használt cukmkák készítésmód.iát a Cuk-
1 ászati készítmén,yek című szaka.JSzban ismertetjük. 

1 

1 

1 
~ 1 

.,c·.~''"·Í 

iíilí 
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Grnnula Gr·anulata. 

Gr·anula et granulata. ·G r a n u la (G1anu•les) n>éven F1anciaországból 
fo1galomba kerülő aprószemű -0.03-0.05 g.r„ súlyú pilulák szerepelnek erős ha
tású anyagok adagolására. A granulákat a Ph .. GalL V. szerint gummi arabi
cum és tejcufkorporral készítjük s egy-egy szemcse 1/10 vagy 1 n1illigramm ha
tóanyagot tartalmaz 

Az 1/10 milligramm hatóanyagtartalmúa!k a hatóanyag 1:100 triturátio
jából készítendők s rózsaszinüre festendők .. A Ph„ Helv„ IV.„ a granulák vivő 
anyagát 100 ,szemcsére 1.5 gummi arabicu-m és 3„5 cukor porából 10 csepp víz· 
zel készítteti. 

Az erősha-tású anyagokat a száraz vivőanyaggal igen gondosan ö,ssze
keve1jük s azután porcellánmozsárban összegyurva labdac.sgépen fölvagdal
juk, amylun11nal vagy tejcukorral gömbölygetjük, majd szárítószek1ényben ki·· 
Rzárítjuk. 

G r a n u lat a. (Granulés) a Ph„ Gall. V„ szerint Saccharures granulés 
nevűek, 111elyek egy1enlőtlen nagyságú és alakú v~tg·y ová}i.s szem·eisék cU:korból 
és valamely gyógyszeranyagból, ez utóbbi lehet alkoholos oldat is. Az alakí
tás a sziruppal tésztává gyúrt anya,Wkeverékne:k 6-9„ sz. szitán való átdörzsö-
16se és szárítása útjáin tö1 té11ik„ 

Granula aeidi arsenicosj„ 

0.10 acidum ar senicosum 
4 ,saccharum lactis 
1 gummi arabicum„ 

Az ar~éneissavat a cukor:Po1 ral, 
ez utóbbit apróbb részletekben hozzá
a<logatva ho1s,szabb ideig tartó keverge
téssel összedörzsöljük s azután hozzá
adva az ara.hgum1ni po1át ujból hosz
szabb ideig keverjük s az.után 4 mel de
puratun1 és 1 víz elegyével egynemű 
labdacstésztává gyúrjuk és 100 drb 
szemesévé osztj.uk szét. Egy szemcse 
As tart.. 00-01 g, (Ph Gall .. V) 

Ugyanígy készítendők a Granula 
atropini sulfurici és Granula strych„ 
nini sulfurici (Ph. Gall V) 

Gr·anula aconitini. 

1 t1 ituratio aconitini 1.:100 
3 saccharum lactis 

1 gummi arabicum.ból Úg'y készül, 
n1int a Granula acidi arsenicosi.. (Ph„ 
Gall .. V.) 

Ugyanígy készítendők a Granula 
aconitini nitrici, Granula digitalini 
crystallfaati, Granula otrophantini. (Ph. 
Gall. V) 

Granulata colae .. 

120 e.xtractum colae 
760 kristálycukor 
190 syrupuo .oimplex„ 
A kolakivonafot föloldjuk a szirnp

ban, az oldatot bepárologtatjuk 300-ra 
~s a cukorral egyenletes tésztává gyur
va, azt átnyomkodjuik: 6~9 .. sz. szitán, 
A szemcséket 30-40°--0n szádtjuk„ (Ph. 
Gall V) 

b) 50 exhactum colae siccum, .0.2 

1 

vanillin kevés higított alkoholban old
y,a s elegendő víz. 

Granulata calcii glycerophosphorici.. 

50 calcium glycerphosphoricum, 
500 cukor, 
250 siruPus simplex. 
A sót a cukorral össz.edörzsölve a 

sziruppal ·sz.emesésítjük, millt a .granu·· 
Iata eolae-t. (Ph. Gall. VJ 

b) 25 calcium g]ycerino pho.sphori
eum, 10 gummi arabicl;m (VU), 500 cu
korpor (VU), 0.15 vanillin-ból és ele
.gendő vízzel készült tésztát III. számú 
szitán átnyomikodva granulálunk s 25 
-30°-on szárítunk. (Ph. Rom. IV) 

Granulata cum fer·ro protoxalato„ 
- Ferrooxalát granulák -

2.5 ferrum oxalícum oxydulatum, 
lú sirupu.s simplex, 
91 saccharum granulatum. 

A vassót eloszlatjuk a ·szirupban, a 
cukrot vizfürdőn fölmelegítjük s aztán 
hozzáadjuk a va-ssókeveréket s vízfür
dőn m·egszáradásLg keverjük. 

Hasonlóan készíthetők granulák 
bármely oldhatatlan gyágyszeranyag
ból, növényi porokból, fermentumok·· 
ból stb. 

Granulata phenolphtaleini. 

0.5 vanillin, 
50 spiritus (90%), 
10 phenolphtalein, 

980 saccharurn, 
10 gummi arabicum-ot sirupus 

simplex-szel elkeverünk s vízfürdőn 
szárazra pár ologtatjuk. 

------------------------------... ~·~e„„„„„„„„„„„„„„ .... 
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Granulata saeeharL 1 95 granulált cukrot. 
- G1anula GaJ-. Q-ay-féle cukor-sze1n-1 A keveréket vízfü1dőn szá1ít~juk. 

esek - lgy készülnek gianulák a köHtke-
5 növényi extractum-ot 1 ző any.agokal: China, Coca, Conduran-
5 spiritus dilutus-szal (60%) ol-1.(JO, Hamamelis, Hydras.tis, Jpecacuan-

dunk s az oldattal átitatunk ha, Kola, Olea aetherea. 

Granulae salium effervescentium. 
A pezsgő sókat poralak-ból mindig szemcsés alakba visszük át: gi·a

nuláljuk. A porokat a natrium hydrocarbonicum kivételével külön-külön erő-
sen kiszárítjuk s porcellánmozsárban, nyomás nélküJ, de alaposan összeke
verjük. A kész keveréket tömény szesz vagy alkohol absolutus hozzáadásá
val szemcsés, félig nedves tömeggé gyúrjuk s ezt gyorsan 2 mm„ nyílású szőr· 
vagy v11Jsdrót-szitán, vagy legcélszerűbben ónozott szűrőtálon dörz.söljük át 
Az átdörzsöLést oly módon végezzük, hogy az edénybe nem sok 1anyagot te
szünk s félkezünkkel féloldalt fölemelve, pisztillussal átdörzsöljük. Az áthul
lott szemcséket pergamenpapírossal borított szárítókason vékony rétegben ki
terítjük s 40"-on szárítjuk.. Az apró po rtörmeléket leszitálva eltávolítjuk 

Aspit'inum e:lfer·vescens„ 

52 aspirin, 
312 1Ultrium bicar bonicunJ., 
175 acidum fal falicutn, 
111 aciduni citricu1n-ot 

összekeverve vízfürdőn való 111elegítés 
után granulálunk. 

Egy tetőzött kávéskanálnyi készít
mény aspirintartalma 0 .. 3 gr, (Bourn.) 

Calcium glyeel'ophosphoricum gJ'ann· 
latum. 

50 calcium glycerophosphoricum, 
100 .si'rupus simple.x, 
885 saccharum granulatum. 
A cukrot gőzfürdőben függő üstben 

a szi1 upban eloszlatott calcium-sóval 
átitat,iu•k, kiszáradásig kevergetjük s 
finon1 szitán áttö1jük, {Antwerp„ Ap„ 
V.) 

Co:lfeinum citricum e:lfer·vescens„ 

40 40 20 coffeinum citricum, 
570 510 540 natrium bicarbonicum, 
300 270 4>0 acidum tartaricum, 
195 180 20 acidum citricum, 

140 1000 cukor 
finom porát keverjük, porcelláncsészé
ben 93-105"-ra hevítjük s ha a keverék 
szemcsés lett, ritkaszemü lószőrszitán 
áinyomkodjuk. Az áthulló szemcséket 
25-50°~on szárítju-k s a lazán összefüg
gő tömeget vigyázva szétomla.sztjuk„ 
Dietericlt a hevítés helyett 90% spiri
tus-szal (500) való összegyú1ást ajánl. 

FerT'Um citricum effel'vescens .. 

2-0 ferrum natriurnpyrophosphori-
cum, 

35 acidum citricum, 
45 natriuni hydrocar bonicurn, 

100 cukor 
poralakú kev.erékét cseppenként hozzá
adott alkohollal szemcséssé gyúrjuk s 

L a. granulálva 40°-on szá1ítjuk„ Fehér 
színű .. (Ergzb IV .. ) 

b) 20 ferrun1 citricum iamn1oniatu1n, 
50 natrium hydrocarbonicu.m, 100 cu
kürpol' száraz keverékét alkohollal át
ita,tYa gőzfürdőn hevítjük s 1. a„ gra
nuláljuk„ Sár,qás s~ínű„ 

Fel'rum car·bonicum effer·vesceus„ 

50 ferrurn sulfuricum, 
30 natrium hydrocarbonicuni, 

34-0 cukor keverékéhez 
75 spirítus dilutus-t 

adunk s gőzfürdőn addig hevítjük, 
míg zöldes, szemcsés tömeget kapunk. 
];zt teljesen kiszárítva finoman porít
juk s keverjük 

240 acidum tar taricum , 
340 natrium hydrocarbonicum-n1a.l 

és 
240 alkohol-lai (90%) 

átitatva egy félóráig állani hagyjuk. 
Ezután szőrszitán eldörzsöljük s perg·a
n1enpapírra teregetve jól k:Lszárítjuk„ 
Jól bedugaszolt, barna üvegben kell el
tartani.. 

Ferruni citricuni effervescens cuni 
1na.qne.sia. Magnesiuni ferrocitricum 
effervescens; a) 50 ferrrum citricun1 
ammoniatum, 25 ma.gnesium carboni
cum, 500 natrium carbonicum, 400 aci
dum tartaricum, 75 .acidum citricun1, 
400 cukor, 30-0 spiritus vini (90%) 

b) 100 magnesiu.m 1citricum e:ffer
vescens é.s 2 ferrum ammonio-ci.tricum. 

Fer'l'um lacticum e:lfer·vescens. 

Granulae aerophorae seu efferveS·· 
centes ferratae. Pulvi.s aerophorus fer· 
ratus granulatus; 50 ferrum lacticun1, 
25 magnesium carbonicun1, 500 natrium 
bicarbonicum, 475 acidum -tartar icum, 
950 cuko.r keve1ékét 400 spiritus-szal 
granulál,iu-k 

r 
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Ferrum sulfuI'icum effel'vescens„ 
~ PulYis ae1 opho1us fe1 ratus granula
tus„ Granulae effervescentes ferratae. -

30 fe1 runi .su}fulicuni siccum, 
39;j cukol, 
270 aciduni far tar icurn, 
30;) natriurn Jn1drocalbonicurn 

J ékét >;pi1 itus-szal granulál.iuk. 
Hely IU) 

keve
(Ph 

Lithiun1 carbonieum effervescens„ 

10 iész lithiurn carbonicu1n, 
iJO natriurn bicarbonicun1, 
20 acidutn tartaricum, 
40 „ cuk01 

finon1 porát keYeriük és 
30 alkohol-la! 

hosszabb g~yú1ús útján, du1,1 án sze1n
csés tön1eggé alakítjuk„ l'~zt en1ailozott 
szii1őtálo11, Yagy ónozott fé111szitán (2 
nini.) átdü1·zsölYe előbb 20, 1na.id 40°-on 
Rzál'itink (Ergzb. IV.. és D. A. V.) 

Litlii,urn citricum effer1)escens.: 40 
cuko1 helyett" 20 tejcuko1ral úgy ké
S7iÜl, nlint a Lithiu1n car bonicun1 effer
''esccns. 

Litliiuni citricu1n laxans efferves
cen~.:· 52 liihiu1n cit1icu1n, 156 nat1iun1 
phosphoricun1 exsiccatu1n, 227 5 natri· 
u1n bica1bonicun1, 7'7.5 acidum tartaTi
cu1n, 90 acidu1n citricun1„ (Bou111.) 

Magnesium citI'icu1n effervescens„ 
11-:fi'e1 vescellt 111agne:siun1 citrate. 

10 nia_qne.~iuni calbonicuni-ot, 
30 aciduni citr icuni-ot 

elegendő (4) vízzel sűrű péppé keve
rünk„ Ezt nlelcg helyen 30°-on töbLszö1 
S7étnyo1nkodva szárítjuk, porítjuk s 

10 cukorpol, 
34 natrium hydt ocar bonicu1n-111aI 

és végül 
16 acidum, cftricum-ot 

keverünk hozzá. A _kevei éket elegendő, 
(inintegy 6 rész) alkohol absolutus-szal 
átitatva granuláljuk s alacsony hőfo
kon (25") szárítjuk (Ph. Austr. VIIL 
Germ, Helv. IV..) 

l_)ulvis a.eropho1us maynesiae:· 1 aci
du1n taTta1icum, 2 acidu1n citricun1, 4 
n1agnesiu1n car bonicu1n, 3 cukor„ 
(ErKzb III ) 

Magnesium sulfur-ieum e:lfer·vescens .. 

500 500 magnesium sulfuricum, 
360 403 natrium bicarbonicum, 
190 211 acidum tartaricum, 
125 - acidum citricum, 
105 136 cukor .. 
A inagnesium sulfuricum-ot 54°-on 

addig szárítjuk, míg súlyának 23%-át 
elvesztette s azután porítjuk s a többi 

an:y agokkal kevei ve 93-104°-on szem
cséssé keverjük és granulálva 54°-nál 
alacsonyabb hőnél szárítjuk (Ph .. Brit. 
és CI'Oat. IL) 

Dieterich 500 n1agne.sium 1sulfu1icum 
helyett a fenti súlymennyiségekre 200 
n1agnesiun1 sulfuricun1-ot és 50 magne
siun1 ·sulfu1icun1 sic0um-ot ajánlott 

Nat.rium phosphoricum effeI'vescens. 
500 natriuni phOsphoricum cryst,, 
500 natriu1n bicarbonicum, 
270 acidum tartaricum, 
180 acidum citricum„ 
1\. natriun1 foszfátot addig szárítjuk, 

n1íg súlyának 60%-át elveszti s azután 
Ll keVPTéket iígy dolgozzuk föl, mint a 
l\1agnesiun1 sulfuricum effervescens-t 
(Brit, Ph .. C..) 

b) 200 natrium phospho1icu1n sic
c11111, 477 niatriun1 bicaTbonicurn, 2-52 aci
du111 taTtaricu111, 162 acidun1 cit.ricum„ 
(Ph U. St) 

Natrium sulfuricum effervescens. 
22ú natriurn sulfuricu1n dilap.sun1, 
500 natri·um bicarbonicum, 
270 aciduni tartaricum, 
180 acidum citricu1n 

keverékét elegendő (130) alkohollal 
(95%) összegyúrva szemcséssé hevítjük 
s ónozott férnszitán átdürzsölve 55°-on 
szárít.iuk (Ph Brit) 

Natrium ta1taI'iclln1 effervescens„ 

160 natr ium bicar bonicum .• 
132 acidum tartaricum-ból 

úgy készítjük, n1int a N atrium sulful'i
cun1 effervescens-t 

Natrium citrico-tartalicum efferves
cens .~ 510 natrium bicar boni cum, 270 
acidum tartaricu:in, 180 acidum citri-· 
cu.m és 150 cukorból úgy készül, mint a 
Natrlun1 sulfuricun1 e:ffervescens, 

Pepsinum effervesceus cum bismuto 
citrico am1noniato. 

3 bismutum. ammoniato cit.ricum, 
3 pepsinum, 

15 cukor, 
45 acidum taltaricum, 
50 acidurn citricum; 

120 natrium bicarbonicuni 
finom porát keverjük és s.piritus-szal 
granulá!iuk (Angol előirnt) 

Sal bromatum eJfervescens .. 
400 80-0 kalium bromaturn, 
400 800 natrium brornatum, 
200 400 ammonium bromatum, 

1000 1000 natrium hydr ocarbonicum, 
380 380 acidum cit.ricum, 
445 445 acidum tartariCum, 
115 175 cukor 
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külön-külön igen alacsony hőfok-0n szá
rított finom porát a fenti so1rendben 
keverjük és szitáljuk s 400 alkohollal 
(90°) átnedyesítve granuláljuk és 40°-on 
azonnal szárí,tjuk (Ergzb IV., l\fünch. 
A V.) 

5ú%-o.s: 10 ammonium b1on1atun1, 20 
natrium bromatum, 20 kaliun1 broma
tum, 28„75 natrium bicarbonicu1n, 2143 
acidum tartaricunL (Huschke„) 

Sal bromatuni effervescens cu1n 
ferro: 20 ferrum p:rrophosphor cum 
ammonio ,citrico,t és 40 cukrot szá1ított 
200 kálium, 200 natriu1n és 100 arnmo-
11ium bromatum, 500 natrium bicarbo
nicu1n, 200 aci<lum tartaricummal és 
200 acidum citricu1n keverékével össze
dörzsölve 150 alkohollal granuláljuk 

Sal thermarum Carolinum e:ffer-
vescens„ 

200 ~al Carolinum factitiurn, 
100 natrium bicarbonicun1., 

45 acidum citricum, 
45 acidum tartaricuni 

flno111 porának keve1'ékét gőzfürdőu 
granuláljuk. 

b) 320 ,sal Car olinu111 siccun1. 631) 
i1atriu1n bica1bonicun1, 560 acidun1 tar -
taricu111, 240 cuko1 

Sal thermarum Kissingen effer„ 
vescens. 

280 sal Kissingen siccu1n, 
270 1iatrium b-icar bonicurn, 
240 acidu1n tar taricutn, 
210 cukor. 

_ Sal therniaruni Vichy rffe-rvescens:· 
Ugyanoly arányban készíthető, mint a 
Sal thern1 Kissingen eilerYescens. 

Pastilli, rotulae, tabulae, trochisci medicinales. 
- Gyógyszere.s cukorkak. -

rrésztasze1ü alapanvagból formált, különböző alakú cukorkák, aine])-ek
ben valan1ely hatóanyag~ van egyenlete.sen eloszlatva. 

A leghasználatosabb alak a Pastilli:· lapos korongok rendsze1int 1 gi. 
súllyal s 1.5 cm. át1nérővel, formájuk azonban lehet ovális' vagy hatszögletes 
is; a Rotulae: különböző nagyságú félgö1nböcskék; a Tabulae.: 'négy.szögletes. 
vagy rhon1bus ill. trapéz stb. alakú lapok; s a Trochisci 1nely utóbbi elneve· 
zést újabban kizárólag a csigahciz alakú JJ.abcukorkákr~ (Tur binolae santo
nini stb.) alkalmazzuk. 
. , A pastilla és tabula elnevezést ini11den következetesség nélkül hasznáJ
:iak, a hat-nyolcszögletű, ,csillag vagy ~ás alakú lapokká vagdalt cukorkákra„ 
, , A Tabuleltae (Tablettae) nevet UJ~bban kizáró]a.g a sajtolás útján elű
af!l1~ott1 !lapos vagy don1boru korongoc.skakra alkahnazzák. (Lásd a 'l,abulettae 
oc1me, 

A ~uko1kák a1apany-a.gáná1 főJr~.v-etel,m~ny, hogy az a szájban könnyen 
f~~olvadJo,n, e111ellett ;:zonban elegge osszeallo legyen, hogy a cukorkák állá':> 
kozben szet ne porladJanak. 
. , I~Y~!l ralapanya,gok I. Pasta saccharata.:· nyálkás an:i;·agokkal, to
J::isieherJeve~ s;t~. kevert cuko1por; II. Par;;ta cacao.: hia·sonlóan kezelt vagy 
tiszta !?SOk?.la~e, ~lle~ve ikakaol?or; III. P asta .fabularum:· nyálkatartalmú növé
n.~ekbol, noveny1 k1vonatokbű'l, :-oselatinmasszából, vagy tisztán cuk-orból fő
zkot.t ,;alap.anyag? IV„ Troc?1.is_ci ~lőállí~,sára szolgáló •cukros tojáshab„ Az első 

ettot rendszerint a paszt1llak es rotulak, a har,madikat a tabulák a negvedi. 
ket a csigaház alakú cukorkák készítésére használják„ ' ~ 

.. 1. Pas-ta saccharata. Omlós pasztillam:asszát a következő n1ódon készít
hetunk: ,l. 100 .gramn1 nagJ.Ton finom cukorporhoz 16 gram1n an1ylu„m pulvera
~i:m-ot, ,e;s_ 1 gram~ 1t:~aga'S'a111;th~e pulvis-t _keverünk és annyi Jiab.bá vert to
JasfeherJet, ho-gy JOl osszeallo tomeget kapJunk„ 

Pasztilla alapanya.qul használatosak m-ég a következő cukros keve1ékek: 
, I, 10~0 cukorpor, 1-2 tmgacantha-por s elegendő (mintegy 80) spiritu~ 

(90%) es v1~; II. 10~ qukor, 5 tragacantha-por, glycerin é.s víz egyenlő részei-· 
nek .el.egendo n1en.ny;1sege. III. A Pi?. Brit. következő négy alapanyaga: 1 Fruit 
~~sis. az 1 P~szt1l!ara rendelt g.yogys.zerany,ag 500-szoros mennyiségét kever
:iuk ~3~.5,cukor~orr,al, 19.~ ~UIDiUil arab1cun1-porral ,s 35.5 k1cm. anucil<l!go gummi 
a!ab~c1 es forro v~zzel h1g1tott 56.5 kereskedelmi pasta ribiu1n nigrorum hoz
zaiadasa :qiell~tt v1zze~ ~asztává ,gyúrjuk s ebből 500 pasztillát alakí.tunk. 2._ 
Rose f!asis.: _500 paszt11Iara valo gyógy.szeranya.go,t 496 cukorporral, 19.5 
gumm1 :ar,ab,icUilll,-p_orral, 17:5 n1uCilago gun1n1i arabici-vel és aqua rosa"rurii:: 
mal pasztava gyurJuk„ 3. Simple.x Basis.~ 496 cukorpor, 19.5 gun1111i arahicun1-

1 
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por, 35.5 m•ucilago gummi ariabici és elegendő víz 500 pasztillára. 4. Tolu Ba.sis.~ 
az egy pasztillára rendelt gyógy.szer',anyag 500-.szor o.s mennyiségét (az alka
loidsókat 10.5 vízben oldjuk) 482 cukorpmral, 19.5 gummi arabicum-]J-Orml, 10 .. 5 
tinctura balsami tolutani, 35.5 kem. rnucilago gummi arabici-vel és elegendő 
vízzel 500 pasztillává dulgozzuk föl. 

A gyógyszert, mint a poroknál szokásos, előzőleg keverjük a cukorpor
hoz, ügyelve, hogy azt egy-enletesen eloszlassuk. A masszát azután pilulagépen 
amylumn1al behintve kellő számú részekre osJjtjuk (minden egyes részből 
rendszerint 1 gramn1 -súlyú), golyóoskát alakítunk, ezt parafadugóval vagy 
más pecsétnyon1ószerű nyomóesziközzel laposra nyomjuk és szárítjuk„ 

A pasztillákat úgy is készíthetjük, hogy a kész pasztát két vonalzó kö
zött fehér itató.spapíroson kinyujtjuk és fémből készült pasztilia-kimetszővel 
a lemezből .sűrűn egymás mellett kimet.szegetjük (kiszaggatjuk) a pasztillá
kat, a lemezt olyan vastagra nyujtva, hogy a pasztillák súlya 1-1 gramm le
gyen,. Kisebb m-ennyi.ségeknél a p&sztillákat pilulagépen vagy esetleg mérés
sel elosztjuk s az egy-es darabokat kerek, négy.szögű, ny-0lcszögű vagy tojásdad 
sJjaggató nyí:lású fémtokba téve, pergamenpapír alátéten a nyílásnak megfe
lelő kölyüvel (kinyomó-rudacska) lenyomkodjuk. A pasztill&k ily módon való 
készítéséhez a pasztát durvább eukorporból, 12 alkohol és 8 cukorszirup ke
verékével kell meggyúrnunk, annyit véve e kev.erékből, hogy inkább nedves. 
po1 t, mint ö.sszeálló masszát kapjunk, 

A Pasta rotularum saccharata rendsze1iTut vízzel főzött cukorból készül, 
amelyhez cukorport vagy esetleg amylumot és gummi arabicum.-o.t is 
keverünk 

Így pl. I 90 cukorport 10 vízzel addig főzünk, hogy kivett próbája kő
lapra cseppentve megmerevedjen, a.ztán 20 cukorporral keverjük s végül lá
bakkal ellátott bádogdobozba tesszük, amelynek feneke a rotulák '/, részét 
kitevő átmérőjű nyílásokkal van nem túl.sűrűen ,átlyuggatva: a bádogdoboz 
ütögetésével ny.e1jük a l'Otulák.at. 

II. Hidegúton 10tulá;kat úgy nyerhetünk, hogy 95 cukorpor-t, 4 arny. 
lum-ot, 1 gui-nmi ar,abicu1n-ot cukorszörppel sűrű péppé keverünk és hegyes pa
píro.stölcsérből a rotuláka.t kicsepegtetjük és szárítjuk. 

„ III; ;Készíthetők rotulák a kövertlkeező a1apanyagból is: habbá vert 5 
toJasfeherJe, 100 cukorpoT, 10 .gummi arabicu.m., Ez anyiagokat ö,sszekeverve 
addig n1elegítjük, mí,g 1kellő állon1ányú pasztát kapunk. 

II. Pasta cacao. Kakaopaszta a neve a ,csokoládéval kakaomasszával és 
kakaopor1.al készült p:l!sztaanyagoknak. l. A csokoládé„ K~kao és cukor keve
réke bizonyos mennyiségű (egész 1%) fű.szerekke1. 2„ A kakaoniassza (massa 
cacao, Gu,s,scacao) hámozott és pöTkölt ka:kaoból őrölt és formába préselt ter·· 
1nék„ 3. A kakaopor kakaon1a1sszából nyert tern1ék, amelyet úgy állírt.anaik elő, 
hogy az utóbbiban fo.glalt kakaovajiat részben kisajtolják, néha alkali hozzá
ad~~ával. Ez utóbb~t, 1nilIJtegy 2% mennyi,~ég~g. ,alkalmazzák a kakaoporban 
levo Tostok closziatasara, hog·y az oldhatova valJek. l\ieg'ikülönböztetünk végül 
pasztaala/cú (táblás) csokoládét és poralakú csokoládét. 

A :ió kakaomassza, vala.mint ininden hozzávaló keveréknél mint cuko1 
fűszer stb. alkalmazásánál a főköve.telmény, hogy az teljesen szciraz és fino~ 
po1 alwkú legyen, A m.asszát leghelyesebb gőzfürdőn meg-0lvasztanunk és ke
verés közben 15-30 percig n1elegítenünk 

.. Ha gyú!'ógép!-1-1-;ik, !1-incs, úgy a keVerést fölmelegített v.asmozsárban vé
g-ezz~k, legialabb ,felora1g tartó erős ütö,getéssel és gyúrással. A vízfürdőn 
inegomle~ztett n11eg ni-eleg anyagot az igen .oondosan tisztított és zsírtailan bá
dogformaba (2~0 -gramm1_a .. 2ox,20, méretű hádogforma) mérjük, a fo„mának 
az asztlalra valo gyakori utogeté.sevel egyenletesen eloszlatjuk s a pörkölt cu
ko:r szétv.agdalásához használ1t formához hasonlóan négyszögű részekre fel
os~tott bá?o,&'form,á.t, ~elemé1yesztve, ezze] együtt hűvös, ,szellős szobában leg
alabb 24 ora1g szar1tJuk„ Ekkor a csokoládélemezek a for,máiból könnyen ki
ütög·efJietők. Nagyobb tartósság elérésére a kész ;táblákat 1 rész tinctura. ben
zoes es 1 rész spiritus elegyével beeeseteljük s staniol-lemezbe burkoljuk. 

d 
Egyéb csokoládépaszták.c I 1000 csokoládé, 5 tragacantha~por vízzel föl-

uzzasztva. II. 1000 massa cacao, 600 cukorpor. III„ 97 kakaopor, 3 kakaovaj. 
~-\. kakaopor és csokoládé feldolgozásával részletesebben a Cukrászati 

lfé.szitmények cín1ű szakaszban foglalkozunk. 
, llI..,Pas!a gummosa et g·elatinata. A pasta tabular11m az egyes készít

apenyeknel elosorolt anyagokból főzés útján ikészül.. Az egy-enletessé és sűrű 
allományúvá befőzött pépet va,gy papírhűvelyekbe öntjük ki s niegs_zár·adás 
után a papírt nedv.e-s szivaccsal leválasztjuk, vagy a masszát keményítőporral 
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behintett deszlrnlapon, mint a tésztitt, k;nyujtjuk s k1szárít,juk,. Mindkét eset
ben a tésztát, amikor még eléggé lágy, sretvagdaljuk„ 

A tisztán megolvasztott cUJkorból készült tabulák úgy készülnek, hogy 
az egyenletesen megolvasztott anyagot kevés olajjal, kaikaovajjal, v.agy vase-· 
linnel bedörzsölt márványlapra öntjük s ha ki,ssé lehűlt, négyszögletes reke
szekre osztott bádogformát belenyomva szétv.agdaljuk,. A ké.szítésmód részle
tezését a Tabulae maUi cím alatt találjuk. 

IV. Pasta pro trochiscis. A l<úpos vagy csi<gaház ala!kú cukorká!k alap-, 
anyaga rendszerint crukor, k.eményítő, tojásfehérj.e és víz„ Ezek hí.g keverékét 
lecsipett hegyű papírtokból, vagy csigaalakú nyílással bíró fecskendőből bá
doglapra nyomkodjuk ki, a fecskendő csavargatá.sa és m.egf,elelő emelgetése 
közben. A kúpokat meleg helyre állítva szárítjuk. A kereskedelemben ily hab
cukorkák (Turbinolae) készen kaphatók s az alkoholban oldott hatóanyag (pi,, 
santonin, phenolphtalein) reácsepegtetése által tehetők hatásossá. 

Pasta cacao„ 
Osokoládépaszták 

Pasta cacao amyli. Arrowroot-cso
koládé: 400 kaikaomiasszát gözfürdőn 
n1egolvasztunk s igen ,száraz 400 cuk
l"Ot, 200 arrowroot-ot (MarantaHszt), 5 
fHhéjport és 2 vaniliacuikrot szitálunk 
hozzá A tömeget igen gondo.san tiisz
tított bádogformába mérjük, az asztal
hoz ütögetve egyenletesen eloszlatjuk 
s ha a forma nem rekeszes, szétvagdal
juk. 

Pasta cacao ar omatica; 500 kakao 
iuassza, 500 cukor s a következő ízesí
tő keveiékek valamelyike: a) 10 fa
héj, 2 ca1·damom-um, 1 szegfűszeg, 1 
szerecsendióvirág .. b) 6 fahéj, 2 szekfű
szeg, 1 szerecsendióvirág, 1 cardam-0 
n1un1, 2 citro.molaj-cukor, 1 perubal-· 
zsam. Ugyianez 20% magnesia ustával 

Pa.sta cacao kolae.~ 400 kakaon1asz
sza, 450 cukor, 100 kolae nuc. pulvis, 
31) butyrum cacao, 5 cinnamomi cor
tex, 2 cardamomi fructu·s, 2 caryo
phylli, 0.5 arylli myristicae, 2,5 eleosac
charum v.anillae, 17 víz. 

Pa.sta cacao chinata: 500 n1assa ca
cao, 500 cukor, 10 chinae cortex, 10 
cinnamo1ni cortex, 1 balsamun1 peruvi-
a.num. · 

Pasta cacao extra-ct.i carnis:· 50 ex
tractum carnis-t kevés vízben oldunk s 
500 fölmelegített csoJrnládéval kever
jük, majd 400 cukorport és 2 fahéjport 
gyúrunk hozzá., 

Pasta cacao extracti chinae.:· 2.5-3 
extractum chinae spirituosum, 10 cin
namomi cor,tex, 2 5 zingiber,is rhizoma 
(2.5 car damon1i fru.ctus, 2„5 caryo
phylli), 485 kakaomassza, 500 cuko1por, 

Pasta cacao extracti malti ferrata.~ 
100 extracturn malti siccum, 50 fer
rnm oxydatu1m saccharatum, 425 cu
kor, 425 miassa cacao, 2„5 car damomi 
fructus, 5 eleosaccharum vanillae„ 

Pasta cacao ferrata;· 450 massa ca-· 
cao, 450 cThkor, 25 ferrum carbonicum 
saccharatu,m, 1 eleosaccharum vanil
lae, 1 cardaimomi fructus„ Készíthető 
vasascsokoládé ferrum peptonatuni} 
f erru1n manganum pepto·natum, vagy 
fürrurn manganu1n ~accharatum-n1al 
is, 

Pasta cacao olei r icini; 250 cacao 
desole.atu1n, 250 oleu·m ricini, 2 .. 5 mag
nesium carbonicum, 500 cukor, 2.50 
cary-0phy lli, 5 eleosaccha1 nm vanillae. 

Pasta cacao pu1 gativa. Hashaitó 
csokoládé;· 30 magnesia usta, 10 resina 
jalapae (vcl phenolphtalein q,, s,), 430 
cukor, 430 massa cacao. 

Pa.sta caca-o verrnifu_qa. (iilisztacso
koládé; 5 ja.lapin insipidu111, 10 calcium 
santonicun1, 485 n1aissa cacao, 500 cu
kor. J alapin helyett inegfelelő n1ennyi
ségű phe.nolphtaleint ls vehetünk, 

Gyakrabban előfordulnak 1még a kö
vetkező gyó.gyszeranyagok pasztái: 

Pasta cacao cum avenae farina 
60% (Zabcsokoládé); cum hordeo per
lato 10% (Arp.acsoko1ádé); cum guara
na 5~~; cun1 gela.t.ina lichenis islandici 
10%; cun1 ntalti farina 20% (Malátaeso
koládé); cu111 saccharo lactis 20%; cun1 
salev 5%; cun1 vanilla 5% stb., egyenlő 
súlyrész inassa cacao és cukorpo1· ke
ve1ékére. E keverék helyett azonban, 
nJint 1nár en1lítettük, első ininőségű 
kereskedelmi csokoládé finon1 reszeléke 
is használható. 

Az ismei·tetett keverékek összeöm
Jesztés nélkül, por alakban is használ
ható.k Pasta cacao extracti glandium quer

cus: a) 5 extractun1 glandium quer.cus, 
61) kakaón1as,sza, 15 cukor, 10 tejcukor, Pasta althaeae gummosa. 
10 amylum maranthae. (Hamb„ V.) b) 
10 extractun1 gl. quercus saccharatuni, - P.asta althaeae. Tabulae althaeae 
40 kakoma,ssza, 50 cukor,. (Diet) ii:ummosa albuminata,. (Aush, V.) Zi-

Pasta cacao extracti malti: 100 ex- lrz tészta„ (Austr. VIII., Elench. és 
tiactum malti, 450 kakomassza 450 cu- ! Ergzb III.) -
kor, s ann~i kaka .. opo·1·" hogy jó' állon1á-1 50 gum1ni arab .. pulv,.-ot, 
nyu pasztát kapJnnk 50 .saccharum pulv,-t 

j 
J 
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e~keverünk (25) forIÓ vízzel, ónozott 
üstben gőzfürdőn inézszerűvé sűrüsít
jük s 

1 d1b tojás habbáveit fehérjével 
(40-50) elkeverve kissé t-0vább melegít
iük hogy tapadósságát elveszítse (a 
kev~rő }apátról 1e ne fusson s ujjunk
hoz ne ragadjon). Végül 5 narancsvi· 
rágcukrot adunk hozzá s formákba 
öntve melegben szárítjuk s szétvagdal
juk. 

Tabulae althaeae néven a Ph„ Aust1 „ 
\".-ben 5 althaeae ra<lix, 1 iridis pulvia 
é~ 40 cukorból n1ucilago tragacantha
Yal készült tabletták szerepeltek 

Ha e paszta 1000 részére 1.0 iész 
elcosaccharuni vanillae-t veszünk, a 
Pa1'ta althaeae cun-1 vanilla-t nyerjük 

J>asta cucur bitae„ 
Páut1jkagilh;zta elleni paszta 

60 mosott és lehámozott tökmagot 
45 cukorral és 
7„5 aqiw ro.~arum-mal 

pa.sztává zú.z.unk. 

Pasta ,ju,jubae„ 
- Tabulae jujubae 

10 datolya- _gyümölcsöt, 
10 apró 11iazsolaszölőt, 
.10 -iujuba-t. szétzúzunk s 
80 víz-zel há1·-on1 órán át főzzük s 
10 habbávert tojá.sfehérjé-vel és 

230 cukorporral elkeverve újra főz-
zük .. A szüredéket elkeverjük 

300 .Qummi arabicuni és 
600 víz oldatával 

s kevergetés és habiesz.ede,getés köz.ben 
addig főzzük, n1íg nyúlóssá válik s ek
kor llapír vagy beolajozott bádogfor-
1nákba öntve 25°-on szárítjuk s négy
szögletű darabokra v-agdaljuk. 

Pasta lichenis islandicL 
Tabulae liohenis islandicL 

100 lichen islandicus examaratus-t 
is1nételten annyi vízzel főzünk, hogy 
400 szüredéket kapjunk, ebben fölol
dunk 

90 uummi arabicum-ot, 
750 cukrot 1'; 

pasztaá11on1ányúvá főzzük s 2 óra 
n1úlva habját leszedve, megolajozott 
bádog- vagy papírformákha öntjük és 
szárítjuk. 

G. Hell. a gurnmi arabicu·m és cu
kor n1ennyiJségét 500-.500-ra szabja, ami 
túlkemény pasztát szolgáltat,, 

A Ph. Gall, 500 zúzmóra 2500 gunr
n1i t, 2000 cukrot és 1 extractum opii-t 
l'l:'ndel 

Pasta liquiritiae flava„ 
- Gelatina liquilitiae pellucida (Austr, 

V-VIII)-
94 pasta gummosa, 
5 extractum liquiritiae, 
1 eleosaccharum vanillae. 

A Ph AU!Str. V. 105 succus liquiri
tiae-t, 840 gullllllli arabicum, 840 cukor 
és leg-endő vízzel főzette addig, míg a 
tö1neg rag·adó,ssága megszűnt rS 20 to
jásfehérjével és 13.5 eleosaooharum va
nillae-vel kevertette, 

Pasta liquiritiae pellucida, 
- Gelatina liqui<itiae pellucida,, Tabu

lae liquiritiae pellu-cidae·. ~ 

5 radix liquiritiae mundata-t 
30 víz-zel 1eforr6.zunk s a szüredék

ben 
100 gummi acaciae-t és 

80 cukrot 
oldva iHmét s-zűrjük, ónozott üstben 
felényire bepárologtatjuk s a felülúszó 
hártyát eltávolítva 

5 rész aqua aurantiorum florum
mal keverjük s formába öntjük, (Ph, 
A ustr. VIII. El.) 

Egészen tiszta, fénylő pasztát ez 
e1őirat szerint nem nyerhetünk, ehhez 
gondos derítés szükséges, an1it 1 kg„ 
anyagr·a 1 tojásfehérjével „és 5 gr. fe-· 
hér szűrőpapírra! való főz_é.s és hable
szedés, végül nedves posztón való át
szűrés útján eszközö1J1etünk. Csak ez
után l<ezdjük meg a bepárologtatást. A 
tiszta pépet porcellárimenzúrával pa
pírformákba öntve szárít6s:tiekrényben 
jól kiszárítjuk s a papírt nedves szi
vacs segítségével les1,,edve, a levegőn 
szárítjuk és fölvagdaljuk 

Pasta mannae. 

375 nianna-t, 
1500 gummi ar abicum pulv.-ot, 
1000 cukrot 

elegendő vízzel p·asztává főzünk s vé
gül 

100 tinctura balsami tolutani-val 
elegyítjük s beolajo,zott bádoglemezek
re öntve szárítjuk és fölV'agdaljuk. 

Pasta olei ricini. 

40 oleum ricini-t 
100 cukorpor-ral vagy 

20 pulvis liquiritiae compositus
szal összegyúrunk. (Starke.) 

Pasta pectoralis. 
- Pa•sta Quarini pector-alis. 

50 succus liquiritiae, 
250 uummi acaciae, 
500 cukor 
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elegyét oldjuk, pasztává sűrűsítjük s 1 e) 10 am1nonium ehlo1atwn, 20 ex-
hozzáiadunk tractum liquiritiae, 2 tragacantha 2 

5 eleosaccharum vanillae-t, cukor, 40 sirupu.s tolutanus, 100 trochi.s-· 
2 oleum neroli-t. cusra. (Trochisci ammonii chloridi,, Ph„ 

A kész pasztát táblákba öntjük U. St.) 
Pasta pectoralis baJ,samica;· 60 spe- Pastilli anginales. Angina-pasztil-

cies pectoralis, 300 víz, 400 gummi ara- lák: 0 2 cocainum hydrochloricum, 5 
bicurrn, 350 crukorpo1, 3 tinctura balsa·· antifebrin (vagy 20 antipy1in) 0.1 va
ml tolutani. nillin, 95 (vagy 80) cukorpor s ~legendő 

A Ph .. Gall: 100:3000 infusum spe- víz (vagy mucilago tragacanthae) 100 
ciei peetorali.s, 3000 gummi senegal, 1 pasztillára, ' 
2000 cukorból főzött pasztához 50 aqua Pastilli antatrophici. Pastilli calcii 
lauroceraisi-ban oldott 1 extractum phosphorici. Tápláló pasztillák. Sor1-·a
opii-t rendel. dá.s elleni pasztillák:· 10 calciun1 phos-

J?horicum, 5 calcium carbonicun1, 1.5 
Pasztilla-előirato-k. fe1Tum reductum, 35 cukor (vagy mas

sa e&eao), 50 pa:sztillára„ 
Az általános 1észben elmondo!la,k fi

gyelembevételével a pasztillák készíté 
sére a következő előiratok szolgálhat
nak tájékozásul: 

Pastilli acidi 
dum benzoicu1n, 
Brit.) 

benzoici;· 0„0324 
1 Fruit Basis, 

aci
(Ph .. 

Pastilli acidi carbolici;· 95 acidum 
carbolicum, 5 acidum steaI"inicum A 
keveréket föltisztulásig hevítjük, mo · 
zsárban addig keverjük, mtg pépsze
rűvé válik s aztán 1-2 gr„ súlyú pasz
tillákká alakítjuk. (D.. A. V.) 

Pastibli acidi citrici: 25 acidu.m -cit-
1jcum, 1000 cuikorpor, 2„5 traga,caJntha
por, 2 .. 5 gmnmi ar:abi-cum-por, 1.5 oleum 
citri, 1000 pasztillára„ 

Pastilli acidi tannici; 12 .. 5 tannin, 15 
forró ví.z, 7.5 tinctura balsami tolufum, 
600 cukorpor, 2 tragiacantha-por s ele
gendő mennyiségű víz 500 pasztillára. 

b) 6 acidum -tannioum, 65 cukor és 
2 tragacantha fin-oman összedörzsölt 
porát aqua aurantii flo1um elegendő 
mennyiségével péppé gyúrjuk és 100 
troehiscussá osztjuk s?Jét. (Trochi.sci 
acidi tannici .. Ph. U. St.) 

Pastilli aerophori. Pastilli Selter s. 
Pezsgő pasztillák.: 200 natrium hydro
carbonicum, 180 acidum tartarieum 50 
cukorpor száraz keverékét a1kohol 'ab
so_Iutus-iszal 200 paisztillává alakítjuk„ 
Lasd tabulettae címen. 

Pastilli althaeae; á 1 .gr. Pastilles 
de guirnauve.: 100 althaeae pulvis, 1000 
cukorpor, 50 mucilago t1agacamthae. 
(Ph. Gall. V.) 

Pastilli ammonii chlorati. Pastilli 

S
.salis .a;mmoni_ac~„ Past.illi liquiritiae„ 

zalmiakpasztillak; 5 ammonium ehlo
r~tum, ~ tragacantha pulv„, 4 liqui1i
t1ae r-ad1x, 20 ,su00us liquiritiae, 70 cu
k.orpor s elegendő víz. 1 gr. súlyú pasz
t1llak (Ph. Helv. IV..) 

b) 5 ammonium chlorntum (V.), 1 
tragacantha (VII.), 4 liquüitiae rndix 
(VI )1 20 succus liquiritiae (VI) 70 cu
k_or, \VI.) s elegendő víz, 1 g'l'„-o's pasz
tilláili:ra. (Ph. R-0m. IV.) 

Pastilli balsami tolutani.: 50 balsa
mum tolutanum-ot 100 vízzel víz.fürdőn 
2 órán á! pállítnnk s 10 tragacantha
po1t, ma1d 1000 cukorport hozzákever
G~ll TOOO pasztillává alakíti:mk. (Ph„ 

Pastilli bilinenses. Bilini pasztillák.~ 
100 natrium bicarbonicum-ot 10 nat
riun1 sulfuricum dilapsum-ot', 1000 cu
k?rport, fi tragacantha-port elegendő 
v1zzel, 1000 paiSztillává al·akítunk, 

. Pastilli bis1nuti subnitrici.: a) 250 
b1s.mutuJn subnitricum-ot, 350 cukor
port, 400 inassa cacao-t, 100 pasztillává 
alakítunk. 

b) 100 bismutum subnitrieum 900 
cukorpor, 90 mucilago tragaca::ithae 
100 pasztillára. (Ph. Gall.) ' 

Pastilli bronchiales. Pastilli expec
forqntes. Hurutpasztillák. Köptetőpasz„ 
trllak: 7.5 tannin, 7.5 stibium sulfura
tum aurantiaicUllll, 10 succus liquiritiae 
10 víz, 34 spiritus dilutTus, 550 cukorpor' 
500 pasztillára. ' 

. Tannin helyett 3.65 ipecacuanhae r a
d1x-szal: Pastilli stibii sulfurati auran
tiaci cum ipecacuanha néven fo1·dul 
elő. 
. . Pastilli Buisson.· 10 n1agnesium lac
t1cun1, 10 natrium la-cticum, 0.25 traga
c~ntha-por, 100 cukorpor, 100 pasztil
lara. 

Pastilli calcii hyposulfurosi; 10 cal
cium hyposulfurosum, 1 tragacantha
por, 250 0uko1por, 2 oleum menthae pi
peritae s ·elegendő víz, 500 pasztillára. 

Pastilli cannabis indicae." 25 extrac
tum cannabis indicae, 150 cuko1por, 25 
lT!assa cacao, 1 eleosaccharum vanillae 
500 pasztillárn ' 

Pastilli carbonis,:· a) 100 inassa ca
cao, 10 ca1 bo tiliae pulv„, 20 eleosaccha
rum vanillae, 100 pa.sztillára. 

b) 200 ca1 bo ligni, 200 cukor por 50 
mucila.go tragacanthae, 400 pasztillára. 
(Ph .. Gall) 

Pastilli chinini tannici · 50 chininurn 
tannicum, 0.40 cukor s elegendő (35-40) 
rr:uc1lago tragacanthae, 1000 pasztil
lara. 

--•. 7~--
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Pastilli coffeini compositi. Migrén-· 
pasztillák; a) 100 cukorpor, 5 tojásfe
hérje, 10 gu1nn1i arabicum-por, 72 cof
fein, 7.2 giuarana-por, 2 aqua naphae, 
.50 paszti:llára. 

b) 50 phenacetin, 25 guarana-pm, 5 
-eoffein, 40 natriun1 salicylicu·m, 5 chi-
11inun1 brornatun1, 10 caco-pol, 100 
pasztillára. 

Pastilli cubeba1 um„ 2 gr. -extractum 
{oleoresina) cubebae, 1 kcm. oleum 
.sassafrasae, 25 .extractum liquiritiae, 
12 gummi a1abicun1 s eleg·endő 1si1upus 
balsami tolutani, 100 pasztillára. (Tro
chi sci cubebae .. Ph U. St..) 

Pastilli digestivi. Emésztőpasztillák; 
40 natriun1 lacticum, 40 pepsin, 120 
inagnesiun1 lacticum, 1000 sa-ccha1 um 
lactis, 8 tragacantha-por, 128 víz, 1200 
pasztillára, inelyeket igen jól szárí
tunk. 

Pastill'i 
til/ák: 200 
511 natriu1n 
pasztillára. 

Etnsenscs. Em.seni pasz
natrium llytl:rocar-bonicurn, 
chlorntum, 750 cukor, 1000 

Pastilll C'.r.tractl casca.rae:· 5 ext1ac
tun1 casca1 ae ,,sicc1n11, 10 pasztillára, 
kakaóval beYonYa (Ph Austr .. VIII., 
EL) 

Pastilli c.xt1 acti carnis. Húskivonat 
JJasztillák; 100 extractu·m carnis, 15 
na triun1 chlora tun1, 2 pi per nigru1n, 2 
zingiberis rhizon1a, 150 cuk-0rpor s ele
gendő csokoládépor, 250 pasztillára. 

_ Pastilli (tabulae) carnis peptonati; 
l;:iO caro peptonatu1n, 400 saccharun1 
lactis, 300 J.na,ssa caooo, 300 cukorpor, 
10 pulvis arornaticus. Gőz.fürdőn ösz
szegyúrva porítjuk s n1ucilago gumrni 
a1abicivel 2 gr, súlJ. ú pasztillákká ala
kít;juk. 

JYastill i fc1 r i. TT a sas csokoládé pasz
tillák: 63 kakaópo1, 65 cukorpor, 100 ex·
ti actun1 1ualti siccum, 5 ferrun1 ca1bo-
1licun1 saccharatnn1, 100 pasztillára. 

1~g:••·aníg·:i. készíthetők vasas csoko
láclP 1nt.sz1il1úk: 3 ferrurn citricum
n1al, 2 frrrun1 rcducfutn-m.al stb. 

J>astU!i gl.uc.11rrliizini V cchtmann.: 
1 11 111 

1 00 1 00 1 ·00 glycirrhizin ammoniaca!e 
20 00 20 00 2 00 amylum ' 
80 00 80 00 80 00 cukor, 

0 80 2 00 codeinum hydrochloricum 
egy csepp oleum laurocerasi, 

l 00 pasztillára 

J>ar.;tilli .r1ua1 anac.:· 25 extractun1 gu
a1 ;.111<-H·, ;)lHl cukor, 50 eleosaccha1urn 
Yc!tlilJ<H, 10 ]Jnlvis a101naíicus, 2„5 íra
g·!1c·a111 hn ~' l'lt>gendő víz, 1000 pasztil
ltt 1'1!. 

JJ(/ ~t ill i u11111'1nl arabi.ci. l'a.stilli 
fl'lf u11110.;,·i :· 11100 gun11ni senegal al\J„, 
1000 cuko1. lHllU YÍz, 100 .aqna aurantii 
flol'n111, 1~ tl1 li tojúsfehé1·ie 

A gummit kétszer leöblít;jük s az
tán a vízben vímürdőn föloldjuk és át„ 
szűrjü;k s hozz-áadva a cukrot, bepáro
logta tjuk mézsűrThségűr e, másrészt a to-· 
já.s.f_ehérjét a nar ancsvirágvízzel habbá 
verjük s részletenként hozz·áik-ever·get
jük erős tűzön főzött pasztáihoz s ad-· 
dig főzzük, míg el n-em érjük, hogy 
spatulával kivett próbája ujjaink közt 
g;yúrva nem tapad, s .azutám. márvány·· 
lapra vagy amy1ummal behintett for
mába öntjük. (Ph. Gall. V) 

b) 20 gummi arabicum pulv .. , 200 kö
zépfinom cukorpor, 150 friss tojáisfe
hér je, 1 elaeo:saocharum olei aurootii 
florum. Készítés, mint a Ph.. Gall. 
előbbi ,elői1atánál. 

e) 75 gummi ara>bicum, 75 cu
kor és 75 aqua naphae-ból rnucilagot 
készítünk s ezzel 25 gummi arabicum 
és 825 ouko1 keverékét összegyúrva~ 
1000 pasztihlává alakítjuk .. (Ph. Sax . .) 

Pastilli ipecacuanhae. 1 finomra 
vagdalt ipecacuanhae pulvi,st, 10 vímel 
vízfürdőn az elpárolgó víz pótlásával 
2 óráig főzünk .s aztán 200 cukorral, 200 
pasztillává alakítjuk. 

b) 10 ipecacuanhae pulvi-s, 5 traga
cantha, 905 oukor és elegendő víz, 1 gr. 
súlyú pasz!Hlákra.. (Ph. Helv .. IV..) 

Pastilli ipecacuanhae cum opio. 
Pastilli Vignier.:· 4 ipecacuanhae ra
dix, 4 opium, 4 croeu.s, 300 succus liqui
ritiae, 688 cukor s elegendő (65) víz, 0.5 
súlyú pasztillákrn. (Ph. Helv. IV . .) 

Pastilli kalii chlorici.: 100 kalium 
ehloricun1 pulv., 5 tragacantha, 10 spi
ritus balsami tolutani (1:5) 0 .. 5 karmin, 
895 cuikor s elegendő víz, 1 gr„ súlyú 
pasztillákra. (Ph. Helv„ IV) 

b) 100 kalium chloricum (V.), 5 trn· 
gacantha (VII.), 10 balsamum toluta
nun1 in spiritu1s solutun1 (1 +4), 0.5 
carminum, 895 sac-charum (VI.) s ele·· 
g-endő víz„ A kar1nint kevés cukorpor
ral eldörzsöl\·e hozzáadjuk a többi cu
ko1, inajd a többi anyag porát s a ke
veré:ket a tolubalzsan1-oldattal s ele-· 
gendő vízzel át.nedvesítve, 1 gr.-os 
pasztillákat alakítunk belőle. 1 pasz
tilla 0.1 gr. kaliun1 chloricumot tartal
maz. (Ph .. Rom IV . .) 

e) 15 kaliun1 chloricum, 60 cukor, 3 
tragacautha s elegendő víz, 100 pasz
tiJlára .. A. cukor és tragacantha porát 
niozsárban összedörzsölve szé.tterített 
vapírlapra öntve kézzel vagy spatulá
val óvatosan ke\:er~ük hozzá a kalium 
k]o1átot, ke1 ülYe a szükségtelen dör
z~ölést vagy nyon1ást, mely esetleg rob
banást okozhatna. (Trochisci potassii 
chlorali,. Ph. lT St) 

JYru;tilti J1e1 nietls. Past-illi stibii sul-· 
fu.rati- rubr i.~ 10 stibiu1n sulfuratum 
i ulJ1 nn1, 983 euko1, 5 tragacantha s ele-· 
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gendő víz, 
IV) 

1000 pasztillá1 a .. (Ph. Heh .. 

Pastilli laxantes ,:· 25 sennae folia, 35 
1hei rhizoma, 25 pulvis aromaticus, 200 
cukorpor, 50 csokoládépo1 s elegendő 
aqua naphae, 400 pasztillára. 

Pastilli magnesii carbonici,: a) 250 
n1agnesium carbonicum, 1000 csoko
ládé, 500 vagy 1000 pasvtillárn. 

b) 200 magnesiurn carbonicum. 800 
eukor, 120 mucilago tragiacanthae, 1000 
pasztillára (Ph. Gall.) 

Pa.stilli ma.(Jnesii citrici,: 125 magne
sium citricum, 250 cukorpor, 7„5 eleo
saccharum citri, 1 tragacantha-por s 
elegendő aqua naphae, 500 vagy 250 
pasztililá1a, 

Pastilli magnesiae u.stae.: 1 n1agne
sium oxydatum, 9 csokoládé, 10 pasz
tillám. (Ergzb. IV.) 

b) 22.5 magmesia usta, 5 borax, 2 .. 5 
gum'lni arahicum, ötven csepp glyce
rin, 8 aqua cirtri (=% csepp oleum 
citri), 60 prus•tillára. (Penzoldt) 

Pastilli },fg et Na lactici cum pep
sino. Dubuisson pasztillák' 3-3 magn.
és natr. lactic., 3 pepsin, 90 cukorpor, 
0.4 tragacantha-por s elegendő víz, 100 
pasztillára„ 

Pastilli mannae Pastilli calabr ici; 
20 manna, 7,5 aqua naphae, 5 gu1n·mi 
arabicum, 75 eukor, 100 pasztillára (Ph .. 
Gall.) 

Pastilli malti.: 100 extractum malti, 
100 cukor, 1 gr. súlyú pa,sztillákra 

Pastilli menthae piperitae: a) 1 ole
u1n menthae piperitae, 200 cukor, 1 al
kohol absolutus, 200 pasztillára. (Ph .. 
Helv .. IV., Ergzb IV és Ph. Rom IV.) 
b) Pastilli menthae piperitae anglici: 
100 natrium bicarbonicun1, 50 natrium 
cbloratu,m, 7 oleun1 menthae piperitac, 
1 oleum zingiberis, 800 cukorpor s ele
gendő inucilago tragacanthae, 1000 
pa.sztillára. 

Pastilli mentholi.:· 0 . .1 cocainu1n hyd
rochloricum, 0.2 menthol, 197 cukor, 
1.5 cm. átmérőjű 1 gr .. súlyú pasztil
lákra .. 

Pastilli mo1'phini cum ipecacuanha.:' 
0. 0018 morphinum hydrochloricum. 
0.0054 ipecacuanhae rndix, 1 Tolu Ba
sis. (Ph .. Elit) 

Pastilli natrii bicarbonici: 100 nat-
1ium hyd1ocarbonicun1, 5 tragacantha, 
1 oleum menthae piperitae, 895 cukor, 
1 gr .. súlyú pasztillákra. (Ph. Helv. IV.) 

b) 18 natriun1 bicarbonicum, 54 cu
kor, 1 nux n1os0hata s elegendő n1uci
lago tragacanthae, 100 pasztillára, 
r;f;rJ°clúsci sodii bicar bonatis. Ph. U. 

i észeinek elegyével, 1 gr. súlyú pasz„ 
tillákra. 

d) Pa.stilli Vichy: 25 nahium bicar
bonicum, 975 cukor, 90 mucilago gummi 
arabici, 1000 pasztillára„ ~,\_ keverék ezer 
l'észét, 1 oleum citri, 1 oleum menthae 
pipe1itae, 0.3 oleum naphae, 0„3 oleum 
rosae, 10 tinctura vanillae eleg~:ével 
ízesítjük (Ph. Gall.) 

Pastilli nitroglycerirti Ph. Hung„ 
III.: Lái.'3d Tabulettae nitroglycerini cí-
1nen„ 

Pastilli pectorales. Küttner. Pastilli 
anticatarrhales. Hurut pasztillák:· a) 
OJ5 nux von1ica, 10 for1 ó víz, 0.1 n1or
pbinun1 hydrochloricun1, 100 cukorpo1 ~ 
100 pasztillánL (Ergzb. IV.) Lásd a 
„Pastilli bronchiales'· cín1et is .. 

b) Pastilli pectorales Daniaw 2 .. 5 
anethol, 2„5 oleum foeniculi, 45 anuno
niun1 chloratum, 100 gu111111i arabicun1~ 
450 cukor, 400 succus liquiritiae, 1 gr„ 
súlyú pasztillákra. (Hamb. V.) 

Pa.stilli pepsini.: 20 pepsin, 10 nat
rium chloratun1, 15 acidun1 tartari
cum, 75 saccharun1 Jactis s elegendő 
n1ucilago tragacanthae, 100 pasztillára.„ 

Pastilli phenolphtaleini: 2.5 phenol
phtalein, 2„5 pulvis cacao, 2.5 saccha
run1 lacth;, 2.5 .cukol', 0.25 eleosaccha-
1 un1 vanillae (1 +49), 25 drb 1 cnt.. átn1é
röjü 0 4 gr súlyú pasztillára. 

Pa.stilli picis.:· 20 pix liquida, 10 iri
dis l'hizon1a (\TI.), 5 trag·acantha (\II.). 
l(l succus lh1ui1"itiae (\;rl ), 50 balsannun 
tolutauu111 in sviriiu :-;olutun1 (1 +4), 
995 saccha1 un1 (\TI.) s elegendő y íz. A 
pix liquidát össze<lö1 zsöl jük az ir i:-;~ 
porral és a cukorpor fél111eun~ iségé\ el, 
a:r.után hozzákeverjük a succus liquiri
tiae-1, tragacautha-t és a cukOl'lJOl' 111á
sik felét s a keve1éket a tolubalzsan1-
oldattal és elegendő vízzel á111edvesít
ve, 1 .gr -os pas2itillákká ala.kítjuk. Ezek 
0.1 gr. kátránytartaln1úak. (Pa8fill('s 
dc gudron. Ph .. Rom IV) 

Pastilli vhosphori. Foszforo.1> pa~z
tillák.: 1 g'l'„ oleun1 phospho1atu1not 
(1%), 1.0 pulvis gun1n1i .arabici és 1„0 
vízzel en1ulgeálunk, az e1nulzióhoz hoz
záadunk 0.4 fe1Tun1 lacticu1n-ot, eg·y 
csepp oleun1 citrit .s a keveréket ele
gendő lll·assa gelatinae-val 11úsz drb 
pasztilJává alakítjuk„ (B. G~„. rr„J 

Pastilli saccharini Zuckr rl11 pa1>z
tillák; 10 saccharln, 7.5 JJatriu111 ca1Lo
nicun1, 160 n1annii, 10 g]:"1·ce1·h1 s elc
g-entlő aqua naphaf', ;100 }Jasztilliira. 

Pastilli salis ('(11oti11i: 100 sal ther
n1aiun1 Caroliui f<1ctitiu1n, 50 cukor
por s eleg·eutlö 1u11cllago tragacantl1ae, 
100 puszH11úra 

e) 240 cuko1, 18 nat1iu111 bica1boni- Pastilll santo11i11í.: a) 2.5 santonin-
cu111, 30 n1agnesiu1n carbonicun1, 1 por, 50 cu korpo1. 50 caeaopo1, 100 drb 
oleu1n, n1en_t~ae piperitae, .sirupus si1u- l va~ztilla1 a. (Pii„ Rung„ Ill.) 
plex es sp1r1:tus dilutus egyenlő súly- 1 ú) :!3 sa11tonín. 5 t1auacantha. 970--

1 
1 
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cukor, elegendő víz. 1 gr. súlyú pasz- koPban rnegforgrutjuk„ (Ph„ Austr. 
tillákra (Ph. Helv( IV.) VIII. EL) 

e) 50 santonin (VII.), 5 tragacantha, Tamar Indien Grülon.: 500 pulpa ta-
970 cukor (VI.), 0,.5 carmin, 0.2 vanillin n1arfaido1um depurata, 330 cukorport~ 
s elegendő víz. A karmint, szantonint 100 amylum tmtici-t, 5-0 sennae alexand
és tragakantát kevés cukorral alapo-· rin:aie folia-t, 20 resina jalapae-t, egy 
san összedörzsöljük, hozzáadjuk a csepp ol.. citri-t, két csepp oL anisit~ 
többi cukfot s a kevés alkoholban ol- ö:sszegyúrva, 5-6 mm. vastag lemezzé 
dott vani lint s a keveréket elegendő he.ngerelünk s pasztillaszúró csővel 2.5. 
vízzel átnedvesítve, 0„5 gr. súlyú pasz- gr. súlyú lepénykéket vagdalunk ki be
tillákká ala,kítjuk. Ezek 0 025 g1 santo- !öle .. Ezeket 50-6-0'-on szárítjuk s 20 
nint'lrtalmúak. (Ph. Rom. IV.) kakaopor, 70 cukor és 30 mucilago 

Pastilli santonini pu.r,qantes„ Pastilli gumn1i iarabiciból elegendő I ózsavízzel 
ant.helminthici. Giliszta elleni lwshajtó készült híg péppel előbb egyik s kiszá„ 
vasztillák.: 50 santonin, 25 jalapin, 1800 radás után a másik oldal1ól beecsete
cukor, 2-00 n1a.ssa cacao, 1000 pasz.tillá- lünk Kiszá1adás előtt kristálycukor
ra. Jalapin helyett megfelelő mennyi- törmelékkel is behinthetjük. Ez utóbbi 
8égű phenolphtaleint is vehetünk. esetben a lepénykéket kr1stálycuko1ral 

Pastilli .senegae. Szene.(Ja pasztillák: behintett kasokra rakjuk s 24 órai ál-
a) 50 extractum senegae, 950 cukor, 5 lás után 25°-on szárítjuk. (Dietr„) 
tra.gacantha. 1000 pasztillára Pastilli Vichy. Vichy pasztillák: 90 

b) Pastilli contra tu.ssim., 3 stibium natriu111 bicarbonicum, 10 .kalium bi
sulfu1 atun1 aurantiacum, 3 extractum carbonicun1, 5 natrium phosphoricum, 
8enegae, 15 glycirrhizin, 5 tragacan- 5 natrium chloratum, 900 cukorpor, 
tha, ~7 5, ci;kor, 7.5 sol1;1-tio balsan1~ to,- 1000 pasztillára, 
]utan;i- I}eh~11y cs~pp v1zzel 1 gr. sulJ.:~ Pastilli zingibe'lis: 210 kcm„ tinctura 
paszt1. 1lakk3= alak1tva. (ErgZJb„ III. es 1 zjnO'iberis 4 gr trag.acantha-por 130 
l~„ "A._ • • \T.) Lásd a Pastilli bronchiales cuk'='orpor ~ eleg~ndő sirupus zingÍberis, 
c1113~\,,~~:ya pasztillák köhögé.s ellen 100 pa,sztiJJára, (Ph„ U„ St.) 
(lh·. RoscnLerg S., Budapest): 0.02 ex-: 
ti aetuni sene-gae, 0.02 amn1onun1 chlo-1 Rotulae .. 
1 a hun, 0 .. 03 exíractun1 liqui1jtiae, U.05 _ Lepény kék„ --
gu111111i a1·aLicu111, 0„005 vanillin, 1251 
cukor. Rendszerint cukorból, esetleg kemé-

]->n<;lilli 8í'J ipari 1'c.ialvasztó pasz- n:,.„ítő sib,. hozzákeverése útján készült 
ti/lák. ,~·avóhészít6 '}Ja'iztUlák: a) 25 aci- kerek, félgön1balakú 6-10-15 mn1. át
dnn1 lacticurni 7.) cukor, 100 pasztillára n1érőjű lepényklk. Készítésmódjukat 
J pasztilla 1

/1 liter fo1TÓ tejre (I-Iamb. az általános részben ismertettük„ Cu
\1-.) 5'.'!'ú pulpa tan1urindo1un11nal is ké- korból készült Rotulae sacchari a ke
szí th ctők. reskedelen1ben is kaph.atók s ezekhez a 

h) 10 acidun1 ta1 lai icuru, li') kaliu1n hatóanya,got, l"eeciszerint illóolajokat 
h).ilroia1ta1icnn1, 50 sacclia1un1 Jactir;, úgy adjuk hozzá, hogy azok alkoholos 
f).:?5 trngac1-u1tl?.a, 50 l)asztil1ú1 a. J dt1rab \·agy aetheres oldatávaJ a rotulákat 
'.2i10-i300 g·1. te,1re. zűrt edényben való összerázás útján át-

c) 200 alun1e11, 100 .saccha1 Ulll lacti„, itat:iuk .. A kcve1ési arányt az egyes elő-
1.fi t1 agacautha s elegendő víz, 100 ha toknál találjuk. 
pns~till~i-<;t . . ') . „ Rotulák a Pasta ,saccharata-ból, 
. { aslillt r;;u_lfu11s: .a) 16 ... s.~lfur pra.<:- 1;ag·y Past-a cacao-ból, avagy Pasta ta

c1pd:atun1, 32.4 ka11~\n1 h~ <lro.tartai~- bula1um-ból is készíthetők. A haszná
cn111. 259.~ c~korpoJ', .:12„4 g1~111n11 arabr; lat-osa.bb rotulák a köv,etkezők: 
CUlll, 29.J tinctul'a aurant1ornn1, 29.J R l l h z·z· l . k 'lr· 
111ucilag"o g·u111rni a1abici, 500 riasztil- • o~u ae ?" t aeae., i iz .epeny ~. " 
lám (Ph Brit) 9o cukorpm t, ,5 althaeae ya?rx, 0.5. trn-

b) 100 sulfu1 depu1aius, 900 cukor- g·~caf1;~ha po1ana,~ keve1ekeye]; oészeé 
]ior, 10 tragacantha-por, 90 aqua na- tlorzs<?_lve gukors,z1rupp~d s111;u ~ PP 
p\:aP. 1000 pa sztillúra. (Ph„ Gall.) kevei unk es ]epenj. ekke nlak1tun.k„ 

J->o~·tilli tarnarindo1un1. conipositi.. . _Rotulae ~r_rbc~iifn1!1„:· ~60 cuk1ot,, 4.9 
'/ r1111r11indi(11 (irillon hf'lyett: o) 5 pnl- ~~,I l~.pus rnln ,id~e1 ~~ .20 v1,zzel pasztava 
p;: t:11 11 ;;1·indo111111-oL 1„:> st'nnne folia fozullk s azta11 dl c1tJ on1leben o)d,ott 10 
p11h -of. :::<.-1. {·11.ko1·por1, o,;, au1ylurn tri a~i~l.'.1111 ,c.it~:ieu!11-ot ailun.~. hozza es pa
til i·l guzl111d1iu lll\Í1\'(·· ~;'} g'J' súl;\"Ú v111olcserbol k1cscpegtet.1uk. 
li<L..,„t:liúkkú al:tkilui1k s h< 'oui11k cso liot11lae clianto1nillae: 2„5 oleu111 cha
knlúdt··,;il oh· liiÚdo11. liug·,\ <l pa . ..;ztillu- Í llH)Jllill<lt' aeihc1eu111-ot oldunk 2.5 
ka1 ~4_ {~i:ti~· -IO"-ou szú1Ít\<1 100 cso-

1

1 :utlH·1·-h1_1a s össze1ázzuk 500 rűtulae 
kol<t(h• l'·' ::11 h111' l'illli <·;\( <l<i 111< ~·oh asz- :'il\ elun·i-y:1L 
tr:tí keYt1éké!H ill<ll'1iuk {,~ krisinbc11-I /!0!1!uc (·il1i· 9:3 cuko1po1, 5 an1y-

19 
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lum, 2 acidun1 citricum, 0. 2 oleum citri 
s elegendő cuko.rszirup. 

Rotulae m.enthae piperitae.: a) 1 ole
um menthae piperitae-t 2 spiritus 
(90%)-ban oldva ö.sszerázunk 200 rotu
lae sacchaTi-val 

b) 70 I otulae sacchari, 1 oleum men
thae piperitae, 1 aether„ Előállítás mint 
fent. (Ph. Austr. V.) 

Rotulae rosaru·rn.: 0 .. 5 oleum rosa-
1um-ot 50 aether-ben oldunk s össze
rázzuk 500 rotulae sacchari-val. 

Rot.ulae valerianae: 1 oleum valeria
nae aethereum-ot oldunk 5 aether ace
ticus-ban s ÖS·Szerázzuk 500 rotulae 
sacchari-val. 

Rotulae va.nillae: 0.3 vanillint ol
dunk 50 aetherben s összerázzuk 500 
rotulae sacchar i-val. 

Rotu1ae zinqibcris:· 1 o1eun1 zing·ibe-
1is-t oldunk 50 aethe1 rel s összerázzuk 
500 rotulae saccha1'i-YaL 

Tabulae althaeae pellucidae. 

közt ne ia.gadjon. Ekkor a tűzről gyor„ 
san levéve vá1 unk, iníg sű1 űn folyóvá 
lesz s aztán olajjal bedö1zsölt kőlapra 
önt.jiik . . l\.. lepényt néhányszor összerak·· 
juk, n1íg a felvagdalásra alkalmassá 
válik s ekkor körvagdaló hengerrel, 
v.agy 1ekeszes bádogfo1111ával gyorsan 
föh agdaljuk E művelet sike1ének föl
tétele a kiöntés1e és fölYagdalásra al
kaln1a.s perc helyes megválaisztása s a 
gyors munka, an1i cs.ak g\·akorlat út-
ján érhető el ~ 

Decoctum althaeae helyett 5-10% 
e.xtrachrtn tnalti·t, nz.arubii-t vaigy 
vlantaqinis-t is adhatunk a cukorhoz, 
hogy Tabulae nialti.-t (Maláta cuko1ka), 
1'abulae mar ubii-t (Pen1etefű cukor
ka) Yag~· Tabulae plantaoinis-t (útifű 
cukorka) uye1 .iünk. 1nelyeket 1otulák 
alakjában is :szokás előállítani. 

Tabulae sacchari tosti.. 
T.abnlae eata11 ha les fuscae„ 

cuko1. -
Égetett 

- Tabula e saccha1 i pellucidae. J\1ézcu- : 
ko1„ - i 1000 du1' a cuko1po1 t és 20 succus li-

. , . . qui1itiaet folytonos e1ős kt•,·ergetés 
1 kg. CUk1ot 100 "\·lzzel, "\"a&°~· .. 19,0 \lC· közben lllCg'OlYaSztott és Sá1gaba1nává 

coctp1n ... althaeac-,ra{ l_ef~le szuknlo„ sar- pörkölt ke\·erékéí a tüzről levéye gyors 
ga1ez ~stbe~1 s~e~~alyh~n :,a.gJ tuzhe- keverés közt 0.25~0„50 nat1iur11 hydro
lyen ~le~ ~rC!.s tuz?n ac}~1g fozünk, hog:,· carbonicun1-ot szó1unk bele s a nyúlós 
J?egsuruso?es utap „ u~ra ineg~1íguJjon t:;l:·.'.?get n1árYánylapra kiöntYe ki
es szaln:~a~~rga,sz1nnYe .. '.Jlakul,Jon s ki· n~·ujtjuk és fölvagdaljuk, 111int a Ta
vett proba.ia YIZzel lehutve a fogak bu]ae althaeae pellucidae-t 

Suppositoria Globu!L BacilIL 
Véghélcsapok, méhgolyók húgycsőpá/ctkák 

1
. 1~ ~.:s~_ 1(·~ n1~s,z~te.-; _;:1~ ~~ásaiha i.dkuh~1az:Jtt s a 1t:st hőnll:l sé.kleténé] ineg-

o 'aco ',a?~ n!eg_l~p.~ulo ~upok (suppos1to1·1a analia). uof.1;ó/1 (globuli \·agi· 
nal~s) ~' d~J ~'};lc1lia~ fbac1.ll.1 ;1~;th~a]('s). :.\lapa 11 ~·ag·uk tisz:l.a ,-ag;\ iná~ zsi
~ade~k~.J elegJ1.tett ~akao\_d,J. z~tla~111os 7·bce1·111 Yag·:.. sznpinin: az alnpanyag' 
term,eszei_4? szerint 'a_g,\ _k~:-zel \ alo alakitassal, g·> úrc·tf'.\saJ és kisndrá~sal. e:->Z
terg:;lyoza.ssal, f~1a~·as ut.1,an.yyug~ ol'H1'izlúss1.1l é·~ fo1111akl.ia \·ulú pi!!:~eléssel 
(16„ abra) 'agy ontessel keszuh1Pk„ · · 

Készitésiiknél a Ph. Rung„ III. szcJint a kii,ttk1:zók1e lig>tl.iüiik: 
1. a ható~nJ agot ~lőbl.~ :.~1lan1el:-, közijn!hös pu1 ral (k1·n1én~ íh)) ,. ;1gy aí

kalm.as fo]yade.kkal eldorz,solJuk s csaK azutau kc\ l l iük a ll'ggo11tlo~;. 1 l1b<1n HZ 
alapanyaghoz 
, , .~;·_egJ,-egy yégbélkt~p 1ne,g·szokott hosszúsigu J--4ct11tin1ett1. tdap.iúnnl~ 
a~meroJe 1 cin„ sulya ped~g ,2-3 gra111n;i. Eg'y-f::'gy hü' l'lygol:. ó sül> a I't'lltlsze
r1nt 3-5 gramm. A pálc1kak \astagsag-a 2-5 nlilli111étel'„ J::: '"' Ü'"' ~zeralukok 
mérete és súlya különben az 01Yos rc1HleJésétől liig-g, ~~ ~. 

:3 •. A„z úg3 nevezett ii1eges :-;zn1Jpozitol'iu111okba11 (suvpusito1ia caYa) 
g'yógysze1e.iket csakis 01·,·.osi l'('IHleletrr ~zolg-áltassunk ki 

„ Az előál~ításukhoz sz9lg4ló alapanyag ~ninősége sze1iut inegkülönbözte-
tunk I. zselatinos, II. kakoYl.llflS, III. gun11111Yal készült szuppozito1iu1nokat. 

S_upp~sito~·ia gel.atino~a ... :\ z~~'latin sz~~ppozitC!.1 iu111ok .(Jelati11a g/yceri-··· 
nata·boI ((1clatu1a clururgu1) ke~zuluek a. koYetkPzo nlapnnyagokkal: ···-··---~~ 

Austr 
1 
1 
4 
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A) Gelatina glycerinata dura„ 
~ Kemény glicerin-zselatin„ 

Ned 
1 

25 
2 

Diet és Erg lll 
1 
1 
2 

u s 
l 
1 

zselatin, 
glicerin 
víz 

A zselatint vízzel leöntve néhány óráig duzzasztju'k s a glicerinben (fs. 
J..23) gőzfiüdőn oldjuk. 

E) Gelatina glycerinata mollis. 

D A. v Be lg Diet Helv. Gall. 
3 l 15 l l zselatin, 

10 7 45 10 6 glicerin, 
5 q s 50 4 q„ S, víz. 

A zselatint vízzel leöntve néhány óráig duzzaszt.iuk s azután a víz és 
g·lice1in elegyében hevítéssel oldjuk. 

(Tg:\ az A, mint a B-nél a vízfürdő hőmérséklete nem elég magas az ol
dáshoz, sz.abadlángon pedig az enyves tömeg könnyen oda.ég. Ezért igen cél„ 
szerű e n1unkálatnál a veg~' észeti labor atoriumoik.ban h3Jsználatos, függő lege:.;~ 
talpas va,grudat (statív) alkalmazni, két, le és fel mozgatható. vasgyűrűveJ.. 
Az alsó karikára sodronyhálót teszünk, a felső karikára pedig porcellán be
parolócsészét. A felső és alsó karika távolságát a láng erősségének megfele· 
lően szabályozzuk, úgy hogy a láng a poroolláncsészét közvetlenül ne érje. 
Az ily módon elérhető hőfoknál a tömeg gyorsan sűrű, egyenletes állomá
nyúvá alakul s az odaégés teljesen ki van zárv~ 

A munkálat folyamata a következő: 
A gyógyszeranyagot gőz- vagy vízfürdőn megolva.5ztott 7.JSelatinglice·· 

rinnel keverjük, vigyázva, hogy levegőbuborékok ne kerüljenek bele, s szűk·· 
&ég esetén folyékonyabbátétel végett szabad lángon hevítjük s végül for
mákba öntjük.. 

A fémformákat előzetesen kissé megolajozzuk s fölmelegít.iiilk és ha tele 
!öltöttük, azonnal lehűtjük. 

A forn1ából kiszedett szuppozitoriumokat néhány óráig a levegőn hagy .. 
juk s csak azután csomagoljuk viJaszos papírba vagy ·staniolba és dobozba. 

A hatóanyagot, lehetőleg oldatba visszük; ha a glicerinzselatinban ol· 
dódnak, ebbe finom poralakban beleszórjuk, ha nem, aikrkor egy.éh oldószer-re! 
készült tön1ény oldatban öntjük a glicerinzselatinba, :melynek állományát 
szükség esetén kevés tragacanthával szabályoiliatjuk. • 

A zselatint megfolyósítják a savak, savanyú fémsók, stb. s ily anyagok 
önként érthetöleg nem vihetők bele zselatinos alapanyagba, mert az ilyene
ket tartalmazó geLatina glycerinata kihűlés után is folyékony marad, vagy 
esetleg később önként elfolyósodik. 

A zselatin-pálcikákhoz tartoznak még az Antrophorok: ezek kétharmad 
I'észükig oldhatatlan, enyvvel és hatóanyag tartalmú glicerinzselatinnal be
vont 15-20 cm. hosszú fémspirálok és a Tabuli elastici: ugy„nigy bevont 
gu111mi0sövek (drain.es). Ezeket finom csővé h·úzva az epruvettában alig fo
lyóssá tett hatóanyagtartalmú zselatinba történő már.togatás,sal készítjük és 
pormentes helyen szárítjuk. 

Bacilli-suppositoria cum oleo cacao. A tiszta 1kakaóvajjai lkészrült bacii· 
lusok igen törékenyek s ezért olajjal, vagy zsiradékkal stb. s•okás azokat 
földolgozni, pl. 10 oleum cacao, 1 a.deps lanae-val összegy·úrva. 

A lan-0lin a kakaovaj olvadáspontját emeli és a~t szívósabbá teszi. 
Ezt alapanyaggal a hatóanyagot összegyurva bu21sifec.skendőből kipré

seljük vagy kisodorjuk talcummal behintett üveglemezen, amely alá papirra 
rajzolt centimétereket tettünk 

Készíthetők a bacillusok ugyis, hogy az alapanyagot megolvasztjruk, de 
.csa~is annyira, hogy az oleum cacao egy kis része még meg ne olvad,jon s 
aztan a ható.anyaggal elkeverve formákba öntji:iik, vagy üveg-csövekbe szív
juk föl. 

Formázás. A kakaóvajjal készült szálacskák, végbél- és hüvelykúpok ké
szítése a formázó eszközökkel nem Iendelkező laboratóriumban vagy offici-
11ában kézzel történő kisodrással, illetve alakítással történik.. Ilyen munkálat-

t•• 
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hoz a butyrun1 cacao túlmerev s ezert oleum sesami hozzáadásával szokás azt 
gyúrhatóvá ,és könnyebben alakíthatóvá tenni.. Az olaj vagy n1ás ily lágJ.rító
al}Y,ag .term~~zet,ese.n leszállítja a kakaóvaj olvadáspontját s a kézzel való ala
k}ti:isn;;l ~el~leten igen könnyen olvad s a megolvadt rész a kézhez s az ala
k1tasnal igenybevett asztallapra helyezett viaszos papírlaphoz hozzátapad. 
Ez okból ez utóbbit amylummal szokás behinteni. 

Egyszerűbb és gyorsabb módja a suppositoriun1készítésnek, ha a ható
anya·i;ot tartalmazó félig megolvasztott kakaóvajat formákba öntjük. Ilyen 
formakat ikúpszerüleg összecsavart viaszpapírbó.l alakíthatunk lehet \:··égül a 
f~li~ megolvadt anyagot fapálcikára (irón) sodort s arról lehúzott és egvik 
vegen behajtogatott papírcsőbe önteni, nleg1nerevedés után darabokra vaO'
dalni s aztán a da1:abok egyi!k: végét hegyes·1e so<lo1·ni '""' 

Még célszerűbb módszer a staniolba öntés Ennél a inunkálat fol'i a111ata 
a következő: :11:egfelelő vastagságú keményfapálcika eg:'f ik Yégét a. Yéi?;bélkú p 
alakjának megfelelő to1npavégű kúphenge1 forn1áiú\á eszterg;ál~·oztatjnk !"' ( 

16 ábra 

Engler-féle suppositorium prés 

végén kö1ben1etszéssel jelöljük n1eg a helyet, a1neddig a fo1111ázópálciká1a 
csava~t staniolkúpot az olvadt kakaóvaj-anyaggal n1egtölteni akarjuk„ E be-
1netsz~s a staniolkúpon körbefutó rovátkát hagy. A fapálcikára inegfelelő 
nagysagú s egyik oldalukon félkörösen metszett staniollemez-lapocskákat 
sodrunk reá s a formázórudat megfelelő edényben levő homokba nyomva, le
h_~z~~k róla a reásodrással készült kész staniolformát. Ezt a rovátkáig n1eg
toltJuk az olvadt .anyaggal, ennek n1egmerevedése után a kör rovátkán túl
nyuló st~niolt befelé hajtogatva, a végbélkúp csomagolva, expediálásra kész. 

, , ~~ar a :rpái:, említett, akár gyárilag készült fén1forn1ákba öntés útjáll 
keszitJuk a vegbel - vagy hüvelykúpokat - golyókat és a pálcikákat a 
butrrum, c;a·cao-t soha~em szabad te]jesen megolvasztani, részben azért, n1'ert 
a tulh,ev1tes egy~s hapoanyagokat h.atrányosan befolyásolhat vagy el i:-: bont
hat,, resz~en pedig azert, mert a telJesen n1egolvasztott kakao-Yaj .igen lassan. 
a tulhev;.1t,ett sokszor ~sak napok alatt merevedik n1eg, Az olvasztásnál tehát 
a mele~1test csak. addig folyt~~suk, l~?gY„ az anyag önthető ~egyen, de- kásá.~
~aradJon s ekkor a kakao-va,JJal eldorzsolt vagy oldott hatoanvaO'o-al össze.,, 
r:;izva, gJ;,O~sa~ a forll}-ákba önti~k, ahol azonna1 n1eg1nerevedik. A ~egolYasz
tashoz kozonseges gyog·yszeres uveget is hasznalhatunk s ha abban a kakao~ 
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"'\'aj megmerevednék, azt a palacknak fo11·ó vízbe állítása vagy láng fölött 
lóbálásával rögtön úira önthetővé tehetjük„ 

Gyárila.o va,qy na.qyobb üzeniekben a kakao-vaj alapanyagú kúpok~ 
goly6k stb. készítése megfelelő készülékeik és gépek segítségével történik. 

öntésre a Jegegyszerűbib 1készülé.k két egyfor11I1a inéretű ónozott fém
lap, n1elyeknek egyik oldalába a pálcikák, kúpok, golyók alakjának féli nega
fiyja 'an bele1nélyesztve; a két fémlapot egymáshoz illesztve, a fél negativok 
pontosan egymással szem~e ~~rülnek s a szükségelt üregeket szolgáltatják, 
1nelyekbe az anyagot beleontJuk. Az üregek fölött a kiöntés gyorsítását elő
segítő csato1 na fut, a két fémlap pedig ·Csavarokkal egymáshoz szorítható. 
E formázó! a kiöntés előtt, alkoholos szappanoldattal kenjük he, hogy az 
an;-.·ag bele ne tapadjon. 

Hideg uton i,a/ó sajtolás. Többféle gép kapható a kereskedelemben a 
kakao-vaj alapanyagból készült pálcikák és végbélkúpok hideg uton való 
sajto1ásához. ~'\. legegyszerübb a rudakat saitoló gép, melyet számüs cég 
g~yárt. Ennek hátránya az anyag gondos előkészítésének szükségessége mellett 

_a_:lassú n1űködés és az, hogy a rudakat fel kell szabdalni és az egyes daraho·
kat kézzel -8o<lo 1 'i:a, ikiLliegye.síteni.. \lanna1k kész kúpo•kat sa.itoló ·kézigépek is„ 

.-\ kéziprésnél (16. áb1a) kon1plikáltab1b szerkezetűek ia kész isuppositóriu
n1okat gyártó Arthur Colton-féle, pneun1atikusan működő és hasonló gépek„ 
lly gépeknél hideg helyiségben, 8zükség esetén a forn1ák hűtésével kell do1-
gozni és az anyagot kb. 10% ceraval, sebun1mal vagy parafinnal magasabb 
o1Yadáspontuvá tenni, hog;v· könnyen ne olvadjon s foltokat ne okozzon a cso
rnagolásnál. "Gg:\-„anez áll az öntött suppositoriu1nokra nézve is 

A i•égbélkúpok alakja különböző lehet; legelterjedtebb a kúpos és tor
pedó-alak. 

Egy bacillus súlya 3 cm„ hosszúság mellett 
2 3 4 5 6 7 8 1"/m átmérővel: 

0 3 O? 1 25 2·0 2·9 4 0 4·7 gromm 

Bacilli olei cacao elasticae Kremel .. A. törékenység csökkentésére neiln
csak zsiradékok, hanen1 2 rész oleu1n cacaora 1 rész arabgum1ni-por is vehető. 
PI. 50 kakaoo]ajat és 25 a1abgu111111iport X órán át 30-35°-on ta1tva 12„5 gli
cerin és 12.5 ,. íz keverékével összegyúrunk . 

..:\z arab gun1111it a glicerines vízben oldva is hozzákeverhetjük a n1eo·-
ol\·nsztott kakaoYajhoz és kihűlés közben gyú1juk össze az auy,agokaL ~ 

Bacilli gummosL S ty 1 i <l i l u b i 1 e s. Arab gummival, dextrinnel, tra
gacantháY.aJ, cukorral, ken1ényítővel készült pálciká:k. Készítésüknél a poro
kat jól öss7_,ekeverjük, vízzel gyú111ató tö1neggé alakítjuk, ezeket 5 mm„ átmé
röjii szálakká sodorjuk vagy inegfelelőleg préseljük s fölv.agdalv"'a perga-
111entpapiron szobahőn1érsékleten szárítjuk és staniolba csava1.iuk, 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

' 

' 
1 

1 • 
12 
'" 1! 
E 
" iö' 

1j 

1 
1 

2 ' 3 
1 

00351007 10105 
0052 0104 0156 
0 13 0 26 0 39 
020 1 040 060 
026 1052 078 
040 0 80 1 20 
049 098 147 
071511 43 2 14 

' 

Bougie súlytáblázat. 

Egy darab bougie súlya 

4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 
1 

centiméter hosszuságban 

0 14 0 175 021 10245 0280 0 315 
0 208 0 26 0312. 0364 0416 0 468 
052 065 078 091 104 117 
080 100 120 1 40 160 180 
104 130 1 56 182 208 2 34 
160 200 2 40 280 320 3 60 
1 96 

1 

2 45 2 94 

1 

343 3 92 441 
2 86 3575 4 29 5 002 5 72 6 4351 

10 11 12 

035 0385 0420 
052 0572 0624 
130 143 156 
200 220 240 
263 286 312 
400 440 480 
4901530 1588 
715 7865 858 
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Bacilli argenti eolloidalis. 

0.5-1 collargol, 
0.5-1 talcum, 

19-ló ol .. cacao 
10 globulus1a vagy n1egfcle1ő szán1ú 
pálcikákra.. ( Credé,) 

Bacilli argenti nit1 ici cum oleo cacao„ 

0.07 argentum. nit1icum cry.st., 
4 butyruni cacao, 
4 gum11ii arabicu·m-poI, 

0„5 glycerin. 
Elegendő vízzel 4 c111. hosszú é_s 4 

mm„ vastag .fálcikákká alakít1uk. 
(M:ünch Ap. V 

Bacilli gelatinosi acidi tannici.. 
- Globuli, supposito1ia tannin]. -

0. 'i5-5 aciduni tannicuni, 
15 r iz„ 
10 fJ<'latin, 
60 .o1.vcc1'iu„ 

.A. tannint a y_ízLen oldjuk s ez ol
datban duzz.a1':iztjuk a zselati11t I-Ia a:1. 
oJdat fölszb,;ódott, a tö1neget a fo1ro 
glice1inben oldjuk. 

b) Cereoli acidi tannici eJast~cl 
E1gzb. III 1%: 0„5 tainnint keves v1z
ben oldva, 20 víz, 10 gelatin és 20 gl".
cerin vízfürdön n1C'gol-\ nszi!=>tt, el~gye
hez keverünk és (i r.nl.. hosszu palc1kak
ká öntjük jól l~ln io:~ott !'nr_i11,iíba: ?éI
szerűbb az aJ-nal h'1rt kL'szitesn1od. 

Bacilli gelatinnsi eu1n ahnninl' 5'.',;„ 

48 gelatin-t 
64 víz-ben 

Yaló duzzasztás után föloldunk s a két 
oldatot keve1.iük és az?nnal .. l~ 1?9PO
diu111-111al behintett fo1111akba ontJuk. 

Bacilli gelatinosi chlot ali hydr·ati .. 

5%: 95 q('latina gll}cerinata dura,. 
5 chloraluni /iydratun1 pulv. 

b) 
101.;;: 1 qc lat ln, 

4 "Vi.?, 
4 glyCC'l in, 
1 eh/oral. l11;drat. (Fnna,) 

~,\_ készítés111ódot lásd előbb az álta··· 
lános részhen„ 

Bacilli gelatinosi jodofor111ii. 

CC'1 C'oli. <!lastici }odofor ?nii Ergzb. l\.T, 
10%: 3 .oclatina alba-t, 

2 :l\ÍZ és 
3 q/11c<'1in , 

c]pg~é..,-;,l y; Ól'ni áll!is után, :1z„eh~~1 
1·o]o·ó 'íz lHÍílúsa illf:·ll('11, Y1zi1ndon 
öss~eol'\·asz,tnnk ~ k1~Yés YÍzzel l'lkP'\ e1·1 

1 jodofor111.-1JoT1 al 
kevel'ünk .. A foil'Ó keYer·ék(•f .iol bPol<]·· 
jozott üvegcsövekbe szíyjuk s ~ihüle~ 
után dugóval kitolva fö1vagda1Jnk. Az. 
üvegcsőre cé1szerü a fölszÍYáshoz gurn
n1icsövecskét húzni. 

b) 
331/3%: 10 gclatin, 

10 ri.z, 
:20 (Jl,ycrrin, 
20 .iodofor1n-1Jor. 

l(és:1.í 1 Psn1ód nlin t az a J-ná], 70 gelatina n10!1i,-1 \.p. \-„) 
n1egolvasztunk ~ kt'\ t'I t'~ k\izht•n ht11z~1- () 

Oiiineh„. 

a.dunk 1 Hl'\í: 10 o~lati11, 
25 ungucntu111 ul.u111ini-,,•1 tldt\1-j :.!4 riz. 

zsölt . 3:.! olycr 1i11, 
5 alunien-t„ . ' 2 s1Ji1 if11s flapo11atu~·. 

Fo1n1ába öntés e}ő.~~ nélui_1~.7' 1:illana-1 40 )odofor 111-por. 
tig nyilt tűzön hev1iJnk s ,~15~~ 1 tes l'.tail · l{észít-és1nód nlint az a)-nál. 
a foT1nát erősen (iéggel) hut,Juk. (DH't.) 

llacilli gelatinosi ferr'i sesquichlorati„ Bacilli gelatinosi cu1n argento nit.rico„ 

0„5-3 argentuni nitJicurn crust„-ot 
0.3-3 vízben 

föloldunk s az oldatot hozzákevc1jük 
100 rész gelatina gl,yccrinat·a dura

hoz mel~let előzetesen m.egolvasztot
tunic A ke,„créket fo1·n1úba öntjük„ E 
pálcikák mihan1ar n1e.g barnulnak, an1i 
a.zonban hatásukat alíg csökkenti. 

Bacilli gelatinosi cum bor·oglycerino. 
- Supposito1ia bo1ogl:rce1inL -

15.5 acidum boricum-ot 
48 .alycerin-ben oldunk, n1ás1észt 

6 gelatin-t, 
10 vízzel &s 
20 glycc1 in~nel 

a víz elpá1olgásájg fo1·1alunk s hozzá
acl·iuk a kevés vízben o1<lott 4 ferru11i 
sc.~quic!tloraturn crystalisatu1not„ Ily 
nlódon szép barna készít111énst n3·e
rünk. 

b) i'O gelatina glycerinata n101Iis:t, 
25 unguentu.111 glycerini-t és 10 solut10 
fer1'i scsquichlorati-t (lú?1i-os) szabad
tűzön, pá1· pillanatig hevít,ün~ s a:,:on--
nal forn1ába öntve, ez utobb1t eroseii 
hűtjük (Diet„er) 

1 
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Bacilli gelatine>si kalii jodati. 

6 _qelatin-t, 
2 tra_qacantha~t, 

20 t izet összeolvosztunk, 
3 kaliurn jodatu.Jn 

flno111 JJorát keverjük bele és fo11nába 
ö\1t.iük y.a.g~ ü1 egcsőbe szívjuk, 

Bacilli gelatinosi nat.1'ii salicylicL 

10 .Ol'latina alba-t, 
2 (J d[íacantha-t, 

30 ti.zet és 
5 csepp glyce1 i.nt _ , 

összeol,-a~ztunk s az egyenletesse Yá1t 
1 ö1neg·hez 

0.5_:__-1 11at1 iun:. salic.1]licuni és 
0.3-1 11at1 iu~n chloratuni 

finon1an e1dö1zsölt ke,·e1ékét adjuk 
hozzá é~ szabály szc1i11t pá1cikákká ala
kíl iuk 

naeiIJi gunnnosi argeuti eolloida lis„ 

1 cul;or. 
:! fcjcu/z(n, 
:-l lJl!lluni rnabicun1, 
1 r{(l<'}J'> lanae, 

( kgl·1Hlt'í 11l111a g'b-ce1inata (1:1) és ad 
-.!.Yf ;_irg't·11tu111 colloidale-t ! nnn. \as-
11:1~1:. 8 i1;111. ho..;szú 8 cla1ab bacillussá 
al~d\:i1u11k. iCredé) 

UJ B u1 g:cntun1 col1oicla1e. 1 cuko1·, 1 
11 ngnc.11ithn, 1 ossa ~epiaC', háron1 
c~PPP 111ucjlago gun1n1i arabici, ,s el~
'"t'1Hli' aoua gl1 cerinata. ?l'lindket e1o
f~·-n1 i;olHilkő i:1lclaeskrik helJ ett, fájdal-
111:itlall D1arató-sz:er {l-1össler.) 

l~aeilli g;unuuosi acitli tannicL 

Ji! r·( ;d11111 bo1 ic1un-ot 
1 I·'(~/(/(/() (jl(fllJJli (/lctÚi(i, 
1 1 2 t' :-, 

r;/ if( ( } j 1! 

eg:~t·ul() ,.;11]\Jl~,.;zéuek kt>\C1éké1el pál
<:jkúkl,;ú "od1u1:k. (_"\lü11el1 ":\p„ \T.) 

Bacilli jodofor·mii cum oleo cacao„ 

a) 20%: 8 jodoforrn, 
4 cera alba, 

28 butyruJn cacao„ 
b) 25 % : 25 jodoform pu/.vA, 

75 bu.tyrurn cacao, 
5 oleuJn ricini. 

e) 50%: 10 jodofor rn, pulv.-t 
9 butyru11i cacao-t, 
1 rnandula (vagy ricinus)-ola

jat ry~-engén föln1elegített mozsárban 
ke\'e~·iink .. A. félig kihült tömeget 1 mm. 
át1né1őjű ü·vegcsöYekbe szívjuk föl s 
eze.ket hideg Yízbe állítjuk. Kihűlés 
után a pálcikákat kitoljuk és 6 cm„ 
hosszú darabokT.a vagdaljuk .. A töme
get pokolkő kiöntő fén1for111_ába öntve 
"·v-ao·y kisotl1ással is pálcikákká alakít
Í;atj';ik. (Ergzb. IV.) 

Íi"isodrás útján is előállíthatjuk a 
pálcikákat: 3.0 jodofor1n. pulv„, 2„0 
but}Jr. cacao, 1..0 r;u1n111.i arabiei, 4 ~sepp 
1nandulaolaj, negy csepp glyccrin s 
két-l:Jál'on1 csepp '1-íz összegyúrásával 
nyert tön1egből 

Suppositoria glycerini. 
Glice1 ines Y ég·bélkúpok. 

3 ual; i1on carbonic. c1 yst„-ot, 
5 stearin 

100 .<Jl.vce1 in-ben 
\' ízfü1 dön he,-ítve feloldunk s a n1eg
szű1 t olda,tot kúpos fo1·n1ákba öntjük„ 
3-5 cn1. hosszú, 2-3 gr. súlyú csaknen1 
színtelen, átlátszó kúpok„ Egyenként 
staniolba cson1ago},:a jól záró edényben 
ta1 link. (Ph. Rung. III.) 

~--\.. staniolba cso111agolt kúpokat cél
sze1·ü olYasztott i1a1 afiinba mártogat-
uunk , 

Ez clőirat pla.sztikus, ne1n szen1cses
tö1ésü kúpokat szolgáltat. 

l'g'\ anil\ eneket készíthetünk 3.7-4 
:-;teari:i1, spi'1 itus-ban oldott 0„55 nat1'iun1 
}ry droxYdatun1 és 10-0 glycerin-nel; 
n\·ag~ 96 glycc1i11-1e 6 ·sapo stcarinicus
szal. 

.\ Ph. A nsti \III. és Rom, IV; 100 
~1,-e('rilne 3 iu1t1inn1karbonátot es 9 
Stearint rendel. .:\z íg:-,~ készült kúppk J~acilli gun1n1u:d iodofor1niL k('nlénYcbhek s keYésbé ncdvcsedok„ 

:?;) jodo!'o1 Jll. p11/c. T_Tg·:-;an·il~" kúpokat kapu11~ 80 &'lyce1in, 
~ u11111111i a1alJil11111 1101, 1 stl'arin és 0.55 natl'i1unlndrox1ddal. -

::?.;) ur1ua l::~ "\z l:rg·zlJ I'"r 905 glycc1inre, 9„5 sapo 
23gl11cC';'in ole.acrus-trenclel. . ~, 

kPitrckl•\tl iis.;F.lg'~ÚJ'\a iiitglt·nlezen b) l".;sclaiinnal: lJ gelat1n-t 2o. v1z-
hell :-; órúig duz.zaszt\ a íl glycer1nnel p{:lcik;ikkú . .;odrni1k s ezt:kl't szárítjuk. leniéit csészében Yízfürdőn addig heví-· 

IL1 kt\L~~lbh iodofcn1nra Yan sziiksé- tiink hoo··y a ke'\erék súlJa 102 legyen„ 
günk. ng~· tzt ucid1nn bo1ic1unnial pó- \J"<;i·g~[J. f\T„) KeYésbé hatásosak, nlint a tuJ:iuk. (J<:1g·zh III.. es ).Iüuch. ~.\.p„ \-) ·· 

b) 20 .iudoto1 ni., G arah gunnni-po1 és szappanos kúpok. 
5 rnkorporhól Yízzc•l készült pálciká- (j I\:nkao,ajjal: 20 but~T-1un1 cacaü-t, 
kat Hell J]ac illi jodoforniii duri néven: 2(J g·]YC'(Tin-t, 0„5 adeps lanae-t össze
ajánl. 'µ,·~ ür\ a, alapjukon 10 111nl.. át111é1őjű, 4 
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cm, hosszú, 3 gr„ súlyú kúpokká for
máliuk 

Suppositoria glycerini cum gelatina 
parata. 

14 gelatina alba, 
25 aqua, 
71 glycerin 

A z.iselatint a vízzel földuzzasztv.a 
hozzáadjuk a glycerint s vízfürdőn 
melegítéssel föloldjuk. Az oldatot be
párologtatjuk 102 részre, formába önt
ve ,g 2 gr„-os suppositoriákat készítünk 
belőle .. (Ergzb IV) 

Suppositoria glycerini cum sapone 
parata. 

9„5 sapo medicinalis-t 
90 .. 5 vízben 

a habzá,s elkerülésével n1elegít,:·e fölol
dunk s az oldatot forn1ákba öntve 2 
gr .-os supposito1 iákká alakítjuk, 
(Ergzb. IV.) 

Suppositor·ia haemor rhoidalia„ 

1 bismutuni oxydatu1n, 
1 bismutu1n .subnitricurn, 
1 zincum o.xydatuni, 

0„1 resorcin, 
0 5 balsanium peruvianurn, 

26„4 butyru-m cacao 
keverékéből 2 gr.-os suppositoriun1okat 
alakítunk.. (Ergzb IV„) 

Suppositoria ha.emorr hoidalia ~ 1 
bis1nutum oxyjodatum, 1 bismutum 
gallicun1, 1 zincum oxydatum, 0.1 r esor
cin, 0. 5 balsamum peruvianum, 26.4 ol 
cacao, 3 gramn1 súlyú kúpok., (Ergzb 
IV .. és D. A. V.) 

Suppositoria haemor-r hoidalia. Anu-· 
sol kúpok helyett: 0 .. 3 extractu1n bella
donnae. 0.1 n1011>hinum h:rdrochlori
cum, 0.1 cocain hydrochloricun1 2 bis-· 
111utun1 subgallicun1, 28 oleun1' cacao, 
tíz darab kúpra. (Berl Ap V.) 

Supposltoria han1amelidis„ 

1 e.xtractuni haniarnelidi~. 
19 butyrum cacao-ból 

2 gr„-os supposito1 iu1nokat készítünk. 
(Er gzb. IV.) 

Suppositoria ha11ia1nelidis." 1 ex
b actun1 han1an1cliclis, 19 olcu1n cacao, 
tíz drb kúpra (Ergzb. IY) 

Suppositoria yag·inalia. 
- Hüvelykúpok -

ligyanúgy készülnek, inint a Suppo
sito1ia urcthrales. (Bacilli, Cereoli u1e
thrnles) 

A pasztillák, turbinolák és tabulák gyári előállítása. 
. :1\-,P~sztillák és .. tabulák, -csak igen ritkán, a tu1binolák jófo1111á11 soha
~e111~1t.~'1eszt1~~nek a g~;ogyszerta1·i laboratoriun1ban„ Ezekei leginkább g~ á1ilag 
a 1 ]a r e o. 

A, pa~z~illák gyá~-t~sánál az első é::; legfontosabb szabály, hogy a föl do!. 
goza!l,do sz1lard alkotor~szcket 'cnko1·, ikakaó stb.) csak a legfinÖ1nabb JJ01' 
~lak.Jaban ,sz1.1;-ba<l has~nalnunk„ ,.A. p~irok szitálásához legaláLb is ol;yan szitát 
kell haszn~Jn1, n1,c~ynel 100 foJlal e.s1k eg;\ hécf'.>i hüvel:vkre. Ha nen1 ilven fi
non~ ~)o~·bol 1;llak1tJu~ .'-~ I?asztUI,a-111~.ssát, .ú~~ ,az biztosan bcle1agad a ~gépbe„ 
A pas~t1lla;!eszta o/';yu1,as~it f~ltetleuul gyu1·ogevJJel .kL~ll , égez11i, niert kézi-
1nu~1kav.al J~ ,1nas.sat ~{~,sz1t~1~1 lehcJ~t~_cu ... -\.. g·;-.·ú1 ás'.- lioss;1,ú idrig kell folytatni, 
ho&y a n1assa habossa val,Jon„ l\._otoan;yag gyalJa111 }('ginkább tragacantha 
ny_a~, ,vagy, anpak ,zscia~iukocson;,:á\ al Yalo keYc1 eke szolg·úl. Fia a 111a:-;sa 
kello allo!,llanyat, r~ar el~rte, ak:~o1; abból kétököln~ i darabokat szakítnHk ki, 
azo!rat ,elobb ~yurodeszka1~. ~.odrof_aYa,l Y:! .crn. '''.lstng da1 ahokkú 11 ;,:u.it ink ki, 
maJ~ s1111a a~elhenge~·ek kozott ~aJi~l1~1k„ Az ace1heugel'ek eg~ niastol , alú tú 
vo1saga szaba!yozhato s .azokat ug;\ alht:n1k be, hog·:--- a közöttük áthu \;_Hló tl;~z~ 
talap vastagsaga akkora legyen, n1jnt a kész pasztilláké. 

Az így „nyert tés~talapo,~a.~ ~ztán a paszti1lázógép h anspo1 tá ló szalag· 
Jar~ helrezzuk ~ ~ ~·e.pet ~1u,kodeslJe .)1~z~uk .. :\.. pasztillázógé1> (pl. Arthur 
Colton-fele paszt1llaz,ogep, 11. ab1·a) JTil~kodese a pasztillaszaggatást utánozza, 
de egyszeTre ,egJ-- egt:~z sol'ozat pas,ztilat szakít ki, -annyit, ahány szaggató a 
~enge1· hosszaban eJfer. A szaggatok ne1ncsak a felső, <le az alsó hengerben d 111egvannak, úgyhogy a géperejű pasztillázásnál .'a pasztillákat rnindkét ol~ 
.al~kpn ,e.1láthatiuk valan1i díszítéssel, vagy- akár felírással, 1níg a kézi pasz-

til!azas.nal csak a pasztillák eg~· ik olflalán tudunk díszítést yao·y fe.JíTást 
sa,Jtolni. ~ 

-1-·Űi,gyá~nunl,;: kell_ a tésztalapoknak ki 1H"n1 szaggatott részciie ine];.--ck 
f:0~~.L1 \k k1hullasa utá1} tovább n1ozog1}ak előre egy 1násik transp~rtálÓ sza-
t .~la. 

1 1 !111 ~ll1ka kezdeten ezt a hulladekot e-g~y lapáttal reá kell hárít·1 ili ·i 
ianspor a o sz·1Ja0Ta é· ']]· d' ··, ·] · k.ll 1 ' ' 

·- ' M ' s a an oan llg) e 111 ·e a1Ta, iog~- nz t>gyc11letc:-1en. 
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tovább haladjon, inert ha összegyű1ődött, akkor könnyen .a pasztillák közé 
kei ül és azokat összetapasztja, deforn1álja. A pasztillákat azután tálcára he
lvezzük és előbb szobahőmérsékleten, majd pedig gyengén fűtött szárítóban 
t'éJjesen meg·szárítjuk. 

A tabulák közül kétségtelenül a szalmiákszeletkék a legismerfobbek és 
legelterjedtebbek Ezek kétféle minőségben kei·ülnek forgalomba, átlátszatlan 
homál,-os (matt) és áttetsző fénylő szeletekben 

Á rnatt szalmiá-kszeletkék gyúrt massából készülnek a következő anya
gokból: 15-0 .gr„ arn·1nonium chloratum., 4üűú gr. succus liquiritiae, 9000 gr„ 
saccharutn pulveraturn, 1000 liquiritiae radix P'lfl'!"erabus,, 100-0 gr. gu~mi ar~
bicurri f.n granis, 3.0 gr. fuligo, 1-0 .gr. oleurn anisi stellafi. A ~ukrot, ede,sgy_o
kéTpOJt és a succus liqui,ritiaet víz ho.~z~a4ásával ~~ ~elegite~~.el !Eleglag~1~; 
juk s bele~nt,jük a 111ozgi;isbalH~zott gyurog~pbe, s ~'Og~on l1ozzaontJD:k a suru 
111ucilagova oldott gun1m1 ara.b1cu1not Azuta~1 hozzaadJnk .<;l;Z .ammo!1·1um chlo
ratuu1ot és az oleu1n anisi stellatit s „ az egeszet n1~~f~stJu~ a f~l1gC?val. B;a 
szükséges, 111é-g vizet is .adunk a keverekhez, m.elyet .JO tesztaallon1anyu~·a gy~
Tatunk és a föntebb enilített acélhengerck között olyan va-stag lapokka nyuJ
i.;1nk, an1ilyen vastag szeletkéket akaru,nk készí!eni. Ezeke~ a la~ok-a! r]lom~:us 
alakú da1·abokká Yagdaljuk szét.. A ~zetvagdalas]:ioz v13;,sb.~~og1bol vag9es~~ozt 
készíttetünk, n1el;\· a pogácsa kiszú1 ohoz hasonloan n11tkod1k, ~e 8;llnal J9v:;l 
nagyobb rhon1bikns alakú és egy··eg;;- oldala csaknem oly hosszu, n11nt a vago-· 

17 6brn 

Aithur Colton„féle pasztillagyártó gép 

g·ép hengrre (20-23 cni.) s felül fogantyúval Yan ellát,„a. A lapok felvagdalá
:-1únál tL•rn1észPtc>sen jg·en sok hulladék keletkezik, de azt haladéktalanul bele
·g·yúrjuk a n1assúbn és úiból feldolgozzuk. 

l{:ö,„etkező lépés a lapok n1egszáiítása, inely bizonyos g)akorlatot igé-
11:-- rl. Xen1 szabad a lapokat ue<l'\esen hagyni, inert akkoI a vágásnál belet:;
padnak a ,-ág·úgépbe. de túlságosan sen1 szabad kiszárítani, mert ,a~kor. ,a v~
gógép az egészet szabálytalan darabokká tördeli t:5zét Ha a szá11tast JOl ve
geztük. akkor a fc]yagdalás al'ánylag könnyű n1unka. 

. ..\. szalnliákszeletkék készítésére szerkesztett yágógép két hengerből áll, 
u1e1;i.-ek közül az alsó sírna, a felső pedig sűrűn egy1nás n1ell~ ~orakoztat?tt 
YÓ.gÚ]L'lllPzekkPl 'au ellátva ... :\ felső hengert csaYa1ok segítsege'\:el ann~r1r:a 
ki_izt>lítjiik <:lZ alsóhoz„ hog·;;.· a lapokat ne yágja szét teljesei;i, de n1ely bevag:i-
~ok k1-l1:tkt,zzenek azon. ~Iost előYesszük egyenként a 1hon1b1kns lapokat, egyik 
,',!ii'kl t .. n 'úgóhe11ge11el pn1 allel állítYa át eresztjük a hengerek k?zött. Mi~tán 
il' llHHlon eg' ik irán,-bnn az összes lapokat 111cgYagdaltuk, ineg valamivel 
kÚzl'lL•bb hozzÍlk a fel~ő hl'llg'Pl't az alsóhoz é~ a len1ezeket újból áteresztjük 
a- gépt•n, de n1ost eg).- 111:.ísik. az t·lőbbi\ el szon1szédos Iho1nb11sélt állí
tunk piu ln1za1uo~a11 a henge1 Pkhez. Ekko1· kere:sztírányú vágások 
kPletkpznek. 1nel;;. ek aztán a IPnH'ZPket npró, l hon1bikus n1ezőkre oszt
júk, _,\._ le1uczekrt le11;-.t>r1Pl iitögt•t,·e {·~ ,t>~·ill tln1Ya n~„ílású -rostán iázva~ 
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azok könnyen szétda1 abolódnak. ~,\_ Kilián-féle szahniákpasztilla vág6 
úgy van berendezve, hogy bár111il~· en alakú lapbó:l auton1atice rhom
pokat 1·hombikus .alakra készíteni. 
.. lj..-z áttetsző szalrniákszeletkék öntés útján készü1nek. Ezek anyagának 
ossz~tétele a matt szeletkék anyagától né111ileg eltér s a kö""i etkező: 150 gr. aln
monium chloratu1n, 1000 gr, succus li(fuiritiaC' depuratus, 9000 g1 . .saccharum 
albuni, 8000 gr„ gu1nmi arabicum in granis, 8 gr. oleurri anisi stellati, 3 gi·„ 
oleuni citri. 

A cukrot, a succus Jiqui1iUaet és a gu1111ni a1a.bicu1not külön-külön fel
oldjuk nem túlsűrű oldattá s n1egfilt1 áljuk„ Azután gőzüstben las~an kb. két 
nap leforgása alatt sűrűre bepárologtatjuk, a felül összegvüle.inlő zavaros 
részeket időnként eltfa.vo.lítv~ .. _:\ besl!~:i.t_~.s egész tartahna illatt üg;\T'lni kell 
a1ra, hogy a fo]J'adek for1asba ne JOJ.1011, n1ert akkor a susnendált részek 
eltávolítása nehezebben n1egy A főzés vége felé hozzáadjuk ~tz a1nn1oniu1u 
chlorátumot, továbbá az illó olajokat, Psetleg nénli carraght'cn nYálkát is 
utóbbit azért, hog·y a szeletek kissé puhák, hajlékouyak n1aratlinnak~ ' 

Vrégül rho1nbusalakú tálcák\Ja öntjük ki, inelYekpt Yéko1n:an n1eo·ken
tünk le.gfinon1abb vaselinun1 viscosununal.. _:\. n1eg··~Zúradt leu1ez~kt>t a ;;:1att
szeletekné.l leírt n1ódou szétvagdal,juk„ 

_A turbinulák_. készítése kétféle 111ódon tii1 t.énhetik: é:~ lH dig öntéssel, 
avagy hah1nasszábol, nlel:i„et az alakító zaeskoból (d1ps:-;ie1··zsúl;:J f'''"'' nH'"'
felelően készített csücskön p1éselünk át. ""'· "' 

A turbiuulák öntése a1nylun1~réteghe tö1ténik, n1•!b be sok:-;zög-ü gula
ala:kú forn1ákat nyon1kodva 11:, erjük a ki' ú11t inélyedéseket. .:\. fol~ ékony 
n1i;i,sszá~ azutá~1 e.gy . e célra készített bi:.dogtül~sé1 sc•gít:-;ég:é\ el ~zokiúk a 
n1elyedesekbe Juttatn1. hol az csakha1nar n1eg-szilórduL .A..z öntött turbinu]ák 
azonban sohasen1 olyan jók, rnint a habn1asszcíból készültek és ezért rnár ki 
is szorultak a fo1g.alon1ból. 

A habn1assza általában hinornféle inódo11 késziilhet: l. en', böl, 2. tojás
fehérjéből porcuko1ral, 3„ to.iásfehér.iéhől és főzött cuko1·ból. " 

„ liz enyves n1asszához elsősorban ol~ cin en~ 'et kell ki' ála~zlnni, rne1;\ ből 
k~nnyen le~et tar·tós, eTŐS ha}ot YeJ ui. Ezt csak pl'óbákkal dilnthetjük cl, 
n11vel eg_r es ugyan,azon cégnPk a g;\'á1 tu1únya seH1 nlin{lig- eg·;. for111a„ Ha 
n1eg'felelo eny\·et talaltnnk, ~1Jtko1 ig'en könn"\ en kész-í1.11etiiuk 111eofelelő lll'lsz-
szát az alábbi előírás ·sze1int: · ""' < • 

110 g en~„"· 5 g alu111rn e1 udu111, 1::.~~-U µ: :-itlt'th<n 11JJ: ulln11n„ 1rniu o· aquu. 11 '.' 
santonin (2 cg„ snntoniu ta1tahuú c:~igak) .-. ,,... 

.A.z. enyv('·~ kitár~í.l(· t>dényhp l_ieJypz:rük. ]p;inl.jiik a \ í;:zl l t·:~ lg~ H<l]lig· 
c~nzzat_ln1 hagy1uk. ~Iasnap :1z t>lpa1nlgo1t \iZ<'1 JH.>lohu. l'!l:'-ilt ilH·ll'gít{•:.;:-:tl 
felold.iuk az cnyyet 11ozzá:1djnk n liu::·;('it l:-: li;i!ih;i Yr 1 jiik. A k~':-:z hnhha 111 lc•
Yerjük a sa11toniu11al k<'\Pr1 pu1C'11k1ot. 11:Ll<.lili'. ízj~;\'Í\01il kl\t;s \Hnilli11t 
adtunk és 550 csigá\'á nlukit.iuk. 

.~:\ .c:-;igák nlakítú:~a tÜ.!'.\. liirltnik, l!og:- n hnliu1ns:-1za\ a! ~1z nlakíto zsúkot 
~?-egtölt.1~ik, felső ittgas 11:-ilúsút kissr~ iis:-;zt>liu.itog·atjuk és jobb kt>zii11kkPl 
osszefog·Juk. _._.\_ esillagalakn ulso kh1•zetó u~ilnst. lialkl'Ziinkkel t1111.iuk é:-; 
pedig kb. 2 c1n.-n:-ile fpJi~1 Yia:-:,;z;d llH'!-!'kt.nt hudog]ap fölött. :\fost joh\J
~ezünkkel .n1ég erÖsl'bbcn iisszpn1u1 ko).i~~l;: a zsák felső ht.•hujtug;atott 'é.it·ét s 
1gy uyoniast g~·ako1 oluuk u ht·111H h~Yo hab111n:-;sá1 a, 111p]Y11Pk P''"" kis l'észe 
~ip1éselődik a c~:üc;~kö11 .. ,·~.L .. :\ p1(~s1'JÉ:-; köYt_•1keztéb~'l1 a "'haciog·lnpra 
Jutott habn1assza 111rg 1s g;-. 111 od1k, elcsa\· nrodik s ígY a zsúk fo1 _gn1úsa fiilö:~
leges. An1int egy· c~iµ;á1a \·aló an:,ng-ot kip1és{'ltii.11k, ki:-;:-:é fölf('lé Jiúzzuk az 
alakító-zsákot, de ugya11akkor jobl1krziiukL'Í félig; kl11Yitiuk. 111Prt t.lH~lkiil a 
inassa nen1 szakad el a tölcsé1 tól, hnnt1!1 ntúna n\·úlÚ;;: ~~ Yissznt':-i\"l'„ dl'for
n1ál.ia a csigát. A Jeí1 t JUÚ\ eletet a cnk1·úszok cli f:-;.szirozúsnak lle\ ezik .. A.. ki„ 
dl'esszirozott csigákat \égi.il a szf:1ítóha11 ta11juk llgnlúbb két napon út. 

, Tojásfehé1-i.é,ből ]~ic~C'gÚt<:u a kih l'íkc zőkéJH'il kész-ííheíi.ink sa111011incsi-
gakat: _1 kg. to1asfcl1e1 J<', 16 kg. cul,orpo/' 280 g1 an111t1un t1 ifili, 14 gl'„ 
santonul .. 
. -:!\. to.iásfehé1jé!_. habbá 'e1.iii.k, lnÍg Pl~-~· kt i:1C11;: habot kapunk„ Ekkor 
f~la_pa!tal helekey·erJuk a Cl1korport. \·alan1111t az an1;'> luu1 és sa11tonln keYe-
1e~et ~s a kész n1asszából 700 csigát diessziroznuk, s <l feut .leírt inóclon 1lJlH"
szar1tJnk„ "" 
ad ~iár. a hi~l~g:'n_,~~~zítt:tt„to~jáshabn1as.sa is sok~<~l job.l~ ízü tnihhnihJkc~t 
tet't nni:t _az e,n~ \~s kesz:tn~e-~1~ ek,_ d_e ? leg.1ohbak 111eg:1s a iott cuko11 a! kl~sz1-

tu1 b111ulak. F_,zek kesz1tese k1Yan,Ja azonba11 a lC'guag;yoh!, ügy<'ssPg·l't. 
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Ilyen 1nassának a készítésé1e 15 tojás fehé1jéből habot verünk, a félig fölve1 t 
habba 150 gr .. porcukrot adunk és toYább verjük, n1íg a hab jó kemény lesz. 
E közhen 1 kg„ cukrot erős lánera főzve (lásd a Cuko1'fŐzé.s cín1et) folytonos 
keverg·etés közben hozzácsurgat.iuk a habn1assához, n1elyet azután kihűlésig 
kell YeTnL 

„\.nnak n1egítélése, hog;i: iniko1· hag;y juk abba a hab ve1·ését, bizonyos 
g~ akorlottságot igényE.l 

Tabulettae .. 
- Tabletták -

.l'l tabletták elne\'ezésénél a legtöbb gyóg~sze1könyvbell zava1os, egy
n1ásnak ellenhuondó definítiók vannak. Leginkább a pastillákka1l cserélik 
össze őket, Yagy egJ szer az egyik, n1áskor a 111ásik elnevezést használják, 
mh1den köYetkezetesség nélkül. Ennek oka az alakbeli hasonlóság,. A pharma
ceutikus ipar azonban ne111 a külső alakot tekinti 1né1vadónak, hanell.1 a munka 
nlócl.iát, an1e~ynek réYén az a gyógysze1arlak i.;;:észüL Ezért már régBn el is 
döntfittf' ezt a kérdést, azokat a készítn1ényeket nevezve tabletták11ak, melyek 
szúraz poralakú, ill. szen1esés anyagokból préselés útján készülnek. 

Fehér vagy színes, kerek va,gy -szögletes, tojásdad stb. alakú t.ablett~k 
;;annak fo1galo1nban. Leggyako1ibb n1égis a köralakú lapos, va.gy még inkább 
alul-felül kissé domború (discos) for111a, n1elynek készítése a legegyszerű.bh, 
külseje pedig tetszetős és könnyen kezelhető. Altalában 3 n1ni.. és 25 mim. között 
váltakozik az átméxőjük, ennél nag)·obb tablettákat bl'iketteknek nevezünk„ 
A gyógyszeTészi gyakol'latban legsűTűbben a 8-15 1mn1„ közötti nagyság sze
repel; a 8 mn1.-es a cea 20-25 .ctgr.-os tabletta (pl. a közisn1e1t Purgo), a )-5 
111111„-es az 1-1.2 g1 -os tabletta (p1. a g1ammos aspirin) szokásos alakja„ 

Igen nagy előnye a tabletta-alakban való adagolásnak, hogy nagyobb 
mennyiségű gyógysze1 t kis térfogatra tudunk _összesajtolni és szükség esetén 
a hatóanyag kellemetlen ízét megfelelő bevonat alkalmazásával el tudjuk 
tüntetni 

A tablettakészítés bölcsőko1ában a nródsze1ek 1nég nagyo:Il tökéletlenek, 
kö\ etkezésképen az előállított tabletták kezdetlegesek voltak. PanaSZiOk me
rültek fel az .egJ-·enlőtlen adagolás és az oldhatóság mé1 ve ellen. Nen1 csoda 
tehút, ha eleinte az volt a szaken1berek véleménye, hogy a t'abletták indokolat
la11ul foglaltak el olyan előkelő helyet a többi gyógyszerek között.. 

J„ iern1elés növekedésével együtt természetesen a tablettákkal szen1ben 
tán1asztott igén:i· ek is n1egnagyobbodtak s ha valaki ma összehasonlítja pl. a 
Burroughs Vl e]!]con1e & Con1p. London cég az utóbbi évek valamelyikében ké
szült tablettáját Ug';\' anazon gyár 10-15 év előtti készítn1ényével alig foO'ja el-
hinni, hogy inindkettő ugyanattól a gyárostól szár,mazitk„ · ' b 

.. , l\íi?ta ped,ig, a 1e.~hnika fejlődése a tablettagyá1 tás terén is olyan prae
c1z1os gepeket al11t elo, an1etr·ek hajszálpontos adagolást tesznek lehetővé a 
tabletták használata mindinkább elterjed. ' 

A jó tablettának mindenütt teljesen épnek kell lenni. Elegendő szilárd·· 
sággal kell bírnia, hogy a cson1agolás és szállítás alkalmával 1neg ne sérül
jön, mindazonáltal ne legyen túlerősen préselve, tehát vízbe téve aránylag 
l'Övid idő alatt oldódnia, illetve szétesnie kell, Az olyan tabletta, melyet va
la~1i o~bó.1 eg,y d~r.~-~.ban keJl ~even1_li, sen1mi szín ala,tt se legyen nagyobb, 
n11nt lt:> nlIU. atn1eroJU, mert mar az ilyen nagy tablettanak a hevevése is .so
k~knál nehézség·ekkel jár. Ha mégis valami okból ezt a na!l"yságot túl kell lép
nu,nk, ak~o1~ a tablettát úgy készítjük, hogy a közepén (dia.metrálisan) egy 
in:ly '~,ev<;g-as l~_gyen1, nl~kor i_s a tabletta a bevágás nlentéil két teljesen 
egyen]o reszre torheto s 1gy ket darabban lehet bevenni. Ugyanígy járhatunk 
el. akkor, ha a tablettát úgy akarjuk készíteni, hogy abból egyszer a teljes, 
n1askor a fél adag· legyen elhasználható„ Ha a bevágást két egymásra merő
~~.ges vonallal in,tézzük, úgy a tablettát négy teljesen egyenlő részr,e törhet
Juk, a111i nagy előnyt jelent akkor, n1időn azt akarjuk, hogy ugyanaz-on tab
lettát gyermekek és felnőttek egyaránt használhassák .. 

, ~ tab]etták használhatós~gára nézve elengedhetetlen követelmény, hogy 
a kesz1tesi;el a -~yornas nag~ysaga; bizC?llY'o.~ határokon belül maTadjon. Ha a 
ta71etta ~1~.d~nutt egyenletes.en s1·ma es UJJaink között már· közepes erős nyo
masra szett~r1~, ~z ~nnak a Jele, ~ogy a n~·o~ás m~gfelelő nagy volt. Ha el
lenben a szettoresnel nagyobb erot kell k1feJteni es a szét.törés alkalmával 
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pe~gö, pattan? hang_ h~llatszik, akko1 a nyon1ás túle1ő~ volt. Ily nagy nyo-· 
nu~:st <,:sak e~eszen, k1v~teles, esetekben s csak akkor szabad alkahnazni, ha a 
presele,sre .mas p:1od llll}CS es ha ez a t8:b.J,~tta oldhatóságát, lényegesen nem 
befoly~solJ.~. Neha, foleg olyankor, in1don valamely kernenyre préselendő 
t~blettat t~,meg~sen akarunk előállítani, a gép kím1élése sze111pontjából kü
lonleges mufogasokat alkalmazunk (] peppermint tabletták). 

, A túleri?s préselés mái azért is ká1os, mert sok anyagnál chen1iai e]vál
tozast ok_oz Igy pl. a phenolphtalein tabletták megvörösödnek, a jódkáliból 
szabad .1od hasad le .. (Kaza, .) 

. A tab[ettá~ készít.ése kétféleképen tö1 ténhetik, 1nég- pedig asze1 int, 
R:q}-~n~ a .tabletta~at kis n~ennyiségben, vagy pedig nagyban akarjuk 
eloall1tan1. E, tekintetben telJesen nlindegy, hog:f vajjon a tablettát előállít:) 
s~~~~eze~et kezi erővel, vag~ géphajtással inozgatjuk-e~ Ellenben lényeges 
kul9nbse~et tesz, s ez _az, ~1n_1 a kétféle .oYártá-,;;i módot egymástól szigorúan 
elvalaszt.Ja.~ az ad<f-uolas mod.1a. l{icsiben kézzel történik az adagolás, nagyban 
u~yi:nez G1ftornati~e megJ.>, J\iinthüg:y egy és ugyanazon anyag tablettázásá
nal is meroben mas az elJarás az előbbi n1int az utóbbi esetben azért a két
f~le n1ó~szert, a kicsinybenit, v. receptura:it és nag;y-banit egyn1ástÓl elválasztva 
targyaliuk 

, A reeepturai tablettázás. Ha a1 r ól van szó, hogy iece.pturai hasz,nálatra 
nehany .tucat tablettát kell előállítanunk, akkor egészen prin1itív szerszámok
ka,l ,dolgozhatunk és a tablettázandó an:yag se1n kíván sem1ni különös előké
sz1t~~t ~ tablettát előállító .~zerkezetek közül teljesen 111eg.felel egy több tla
rab~ol„ oss~era)-<:ott talpas csosze1·kezet, 1nel:rben dugattyú gyanánt pontosan 
b~le1llo pre~fe~ mozog .. Al~pelve, 111.~ge_gye~ik .. a kis ~uppositoria p1és alapel-· 
vevel, de m1g a suppos1tor1a p1·es fabol keszult, add1g en11Pk anyaga acél 
Ilyen szerkezetet I{obert Licbau (Che1nnitz) gyárt (18 i1hl'n 1„ ~ííikö{lt(•tése a 

18 ábra 

Liebau-féle ké:zitabletfaprés 

legegyszerűbb. A p1 ésan:y át (n1at1'ica) szabaddá tesszük, beleadjuk a le1nért 
mennyiség·ű tab.lettázandó .anyagot, a csövet eredeti helyére visszatéve és a 
présfej végén alkaln1azott gon1b1 a fakalapáccsal néhány ütést n1érve, tetsző
leges ken1énységű tablettát alakítunk, s kiszedve a n1atricát belőle a prés-
feiiel a tablettát kinyomjuk. ' 

Ha valan1ivel gyakrabban kell tablettát készítenünk vagy ha a kopá 
csolással járó zajt el a.karjuk ke1 ülni, akkor célszeTŰen ha~ználhatjuk a H„ e„ 
Steinn:tüller által Dresdenb,en gyártott gépet, n1elynél .egy emeltyűvel gyako
rolt h1:i;-telen nyomással készíthetjük a tablettát„ Hasonló szerkezetet készít 
Robert Liebau Chemnitzben. (19. ábra.) 

Mint említettük, a gyógysze1anyag elkészítése a recepturai tablettázás~ 
nál legtöbbször nem igényel sem1ni _különös előkészítést. Csak egész _kivétele_s 
eseTiben kell valami segítőeszközhöz fordulni. Ha mindazonáltal valamely 
anyag tablettázásánál nehézségek me1 ülnének fel, akkor az üzemi tablettázá:; 

301 

általános 1észében, továbbá az egyes előirntokban foglalt utasításokat kell 
figyelembe venni. 

Itt legfeljebb csak annyit jegyzünk ine,g, hogy túlságosan voluminozus 
anyag·okat (nlint chinin stb.) sajtolás előtt ·porrá kell dörzsölni, valamely al
kaln1as fo.lyadekkal (n1ucilago v, syr„ simpl.) gyengén megnedvesí.tenj, durva 
szitán áttörni, n1egszárítani. Ha azt akarjuk, hogy oldhatatlan anyagokból 
készült tabletta vízben könnyen szétessen, akkor 5-15% száraz burgonyake
n1ényítőt adunk hozzá. Ha az anyag túlságosan tapadós volna, akkor ajánla
tos azt alaposan kiszá1ítani, viszont ha túl száraz és így a kész tabletta széj
jeln1álló, akkor gyen.géu, lehelletszerűen megnedvesíteni és úgy feldolgozni 

A tablettákat előállító szerkezeteket mindig tisztán kell tartani, hasz
nálat után heolajoz\; a eltenni, hogy a nyomófelületek fényesek, rozsdan1ente· 
sek n1aradjanak„ Ha 111unkaközben a tablettázandó anyag odatapadna 
a n:romófelületre, akkor azt fa- v„ vörösrézeszközzel JetisZitítjuk, esetleg le
mos'suk és szár~az1a törülve talcu1nba inártott tiszta vásZiondarabbal megdör
zsöliük. 

Egyébként az itt közölt kétféle sze1„kezet a iecepturai tablettázás cél
jai1a teljesen elegendő„ 1llindl'n agyonJ'l'klániozott átmeneti typusú tabletta
gép beszr1·zls(' tir>ztára kidobott pénz! Ha a gyógY'Szerésznek van valamel:v 
SpBciaJitúsa s e~1t~ v.a~amivel ll8;f!,':Y;obb 111,enn~·i,ségben ~ka_r tab1~t.ták3;t kész.f· 
teni, ugy az alabln fe,Jezetben boseges valasztekot talal ugy kez1, mint ero
ha.itású tahlettázügépekben. 

Az üzemi tablettázás„ A tabletták nagybani előállítása InegJehető.sen 
kö1 üln1ényes és nag'J.· g:rakor latot igénylő feladat. Ezenkívül n1egfelelő be
rendezést is kíván, inely annál nagyobb és tök.életesebb, minél nagyobb az 

L iebau~féle kézi iabletlagép. 

előállítandó tabletták n1ennyisége. _._!\. jó berendezés a kifogástalan munka el
engedhetetlen feltétele lévén, szükséges, hogy elsősorban is a tablettagyártás 
8egédeszközeivel isn1e1kedjünk meg. 

A P P a r a t ura. A tableUagépeket ma,qában foglaló terem tökéletesen 
szaraz és jól fűthető le.011en Szükséges egy kisebb helyiség is a twblettamassa 
előkészítésére, valamint két szárító. A tablettagépek termében a hőmérséklet 
20-25 C" között legyen, de mindenesetre legalább 20 C'. Legelőnyösebb a foly
tonos üzen1, mivel azonban ez nem nlindig vihető keresztül, ennélfogva télen 
a tablettázótermet a munka megkezdése előtt legalább egy órával be kell fű
teni. A tabletta anyagot előkészítő helyiség hőn1érséklete a rendes .szobahő·· 
mérséklet A szárítók közül a nagyobbik egy - a szükséghez mér,t nagyságú 
--; szoba lehet, megfelelő állványzattal és fűtőszerkezettel ellátva. Itt a helyi
seg középmagasságában felfüggesztett hőn1érő ooa 40 0°-ot mutassűn. A kiseb
bik szárító közönséges szárítószekrény lehet, 10-30 kg,. anyag befogadására 
építve, melyben, ha a szükség kívánja, akár 110 0°-on is dolgozhassunk„ Ki..
sebb nlennyiségeket a laboratoriumban készíthetünk„ 

A ko·mpri.málás alkalmával az anyag mindig egy kemény acéldarabnak~ 
a matricának a belsejébe kerül, hol egy, a nyirlásba beleillő a<iéldugattyú a 
p~·é.sfe.i, v~gy nlás néven stancni összepréseli. A p1éselés esetleg egyszerre 
ket stancmval történik, melyeknek egyike fölülről lefelé, másika alufról felfelé 
mozog. Nagyobb gépeknél a stancnit egy foglalat tartja, melyet présag11nak 
tS!e~pels,ch~ft) nevezünk. A stancnik és matricák speciális módon edzett 
ace1bol keszuinek s azokat csak az ily munkákra külön begyakorolt mecha-
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nikus tudja kifogástalanúl elkészíteni. Előállításuk költséges, állandó gondo
zást igényelnek .. Ezért n1inden munka után jól n1eg kell azokat tisztítani és 
beolajozni, azonkívül időnkint fényesre csiszolni (polírozni.) 

A tribl,ettázó.oépek közül itt kizá1 ólag azok jönnek tekintetbe, 111elyek 
automatikus töltéssel dolgoznak„ .A„ sort egy kézi hajtásra berendezett tablet
tagép, Engler gyáritn1ánya nyitja n1eg .. Ennél az an:rag betöltését egy ide-od2. 
rn0zgó adagolótölcsér végzi.. A gép járatása egy fogantyúnak horizontális 
irányban való előre és hátra n1ozgatásával történ,ik Töltés alkaln1ával az alsó 
prbsfej IesüllJ ed és a föléje csuszó tölcsérből megtelik a préselendő anyaggal, 
a következő fázisban az adagolótölcsér elfordul (közben az anyagfeleslegct 
a préshüvely nyílásáról elsöpri) és helyet ad a lefelé igyek'·.ő fels~ 
présfejnek, mely behatol a préshüvelybe és az anJ'agot összesajtblJa. :Thfost 
az alsó présfej fö.len1elkedik .a inatrica felső lapjával egy vonalba, eYYel egJ'
úttal a kész tablettát is kien1eli, melyet azután az újból visszaforduló ada
golótölcsér a gépről lesodor„ 1\iaga a készülék igen egyszerű„ Kevés helyet 
foglal el, n1in<lazonáltal egy gyakorlott egyén 50ú0 tablettát is n1egkészít vel9 
naponta 

A leírt géphez 111inden részletében hasonló. kezelésre és teljesítőképes
ségre nézve is azonos a Fritz Kilian berlini cég ,;Triumph" gépe 

A géphajtásra ber·entlezett tablettagépek vagy n1ozgó, vagy szilárdan 
álló adagolótölcsé1rel készülnek. Az előbbieknél a sajtolást egy kör·hagyóval 
(excenter) 111ozgásban tartott e1nelőkar végzi és ezért ezeket excenter-gépek
nek nevezik. A n1ásik csoportnál az eg;y helyben álló adagolótölcsér alatt fut
nak el a n1atricák, n1elyek egy forgó mairicaasztalba vannak beágyazYa, ezért 
utóbbiakat k:örfor.a& v. rotáló gépek-nek hívják. 

l\1indkét typus inás és inás célokat szolgál. Ha a tahlf'ttázandó anyag 
és a tabletta nagysága g;rak1an Yáltozik, akkor az excenter-gépek alkalnia,..;á.~a 
van helJ.:·én, n1ert az ezekhez készítendő préselő készlet (p1 ésff'.irk Y„ stanznik, 
és présanyák v. n1airicák) aránylag olcsón szerezheetők be, az f'g':'\ es alkat
részek kicserélése, ill. inás tabletta nagyságra való átté1és igen gJ. orsan n1egy. 
Ha azonban eg~l és ugyanazon .anyagból állandó n1éretü tablettákat óhajtunk 
előállítani, akkor jobban megfelelnek a köTforgó gépek, inelyeknél a nyomó
kar n1indkét oldalán van támaszt6oszlop .. Az egy oldalon inegtán1asztott gép 
a nyomás alkalmával igen sokat szenved, legtöbbször a prése.lő fázison kissé 
oldalt is hajlik. Ezért a gép egyes részei könnyen helyet változta!J:tatnak, sőt 
a támasztóoszlop törése sem tartozik a lehetetlenségek k-özé. Ennélfogva az 
alábbiakban csak olyan excenter-gépeket sorolunk fel, melyek mindkét olda
lon meg vannak támasztva„ Egyetlen géppel teszünk kivételt, melyet szilárd 
konstrukciója teljesen üzembiztossá tesz s melynek aránylag kis méretei mel
lett szokatlanul nagy teljesítőképessége van s mely ennélfogva megérdemli, 
hogy a szaken1ber figyelnie ráirányuljon és ez az Arthur Colton-féle 3 B jel
zésű gépe (20„ ábra), melynek excenter e percenként 10-0 fo1'dulatot v-égez„ ' 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy ez a gép fo1 dulatszá111 dolgában unicum 
az excenter typusok között, 111ivel ezek általában percenként: ?5, 111axi111um 
30 fordulatszámra vannak szerkesztve„ 

, Egyike a legis111e1tebb excenter-gépeknek a Dühring-féle A 1 g. typusú 
~ep. l{endkívül szilardan épitett szerkezet, mely igen erős nyon1ásokat kibír. 
Használható 50 n1m„ tablettákig, tehát brikettezésre is alkahnas„ Az adagolás 
beállítása kissé nehézkes ugyan. de maga a gép egyike a leghasználhatóbb 
tabletta~·epeknek. Ugyanez a cég gyárt egy nag:robb méretű ikergépet is, 
1pely ket n:r:-omók~rral, ké.t rnatricával és két adagolótöJ,csér1el van ellátva, 
ui:yh~gy raJta egyidőben két különböző anyag tablettázható. Teljesítőképes·· 
s~"ge„ igen .~a~!•, de elterjedését. ha,trált,atja az alsó présnyak .lehúzását esz
~ozlo leb~~o:ke;>tes, n1ely ne111 1~11nd1g 1_1u:;za le a két présagyat egyfor1nán é·:> 
Ig:v:_ megtor ten1-!c, hogy az egy~k n1atr1caba kevesebb anyag jut a kelleténél. 
E_zert C: nag~y gepnek alkahnazasa csak ott ajánlatos, ahol az üze1nbe,11 mecha
nikus is van, Ha. ugyanis a présagyak: mozgásában szerepet iátszó alkatTé
szek állandóan kifogástalan állapotban vannk, akkor a fenti hiba nen1 fo1dul 
el~. Ezei:-kívül gyárt a Dühring cég az A 1 g. typushoz hasonló könnyebb 
gepeket is (Ha-Kra stb.), n1eJ:rek kisebb üze111ekben igen jó szolgálatot tesznek. 

A Hennin_q & 111artin eég nagyobb typusú tabletta.gépe (2L ábra) kissé 
~1}-lne,hézre v~n n1~retezve és hiányzik róla az alsó présa.gyat lehuzó 1 ugó n1unká
Jat __ ta.mogato _ se~~dexce~ter, inindaz9náltal meg_bízható jó gép, n1ely azonkívül 
av\ al a nagJ' elonnyel is r endelkez1k, hogy raJta az adagolás beállítása igen 
könnyen eszközölhető, akár a gép }árá.sa közben is 
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Igen é1dekes gondolat alapján szerkeszti a Tietz & Comp. -cég az Úgy
nevezett progressziv tablettagépet (22 ábra). Ennél minden tablettára 3 ízben 

20 ábra 

Arthur Colton Co Detroit Michigan U S. A .e B tablettagépe 

Henning & Martin-féle tablettagép 

2::0, ábrn 

Tietz & Co'. progres.sziu 
tablettagépe 

g·~„ako1ol 11~ ornást a fe1sö p1ésí~j„ _\z ~~}.ső HJ. 01!1ás g:-;.eng~, a m_ásodik már erő
sehL ~ , é!.!·ül a hal'n1adlk a tel1es ere.1u n~ 0111ast a dJa„ \ olum1nozus, nehezen 
tablt l1 <1 zh~a tó po1 o knúl kit ünő el edu1én11 ~ l'1 111üködik 
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G:róg·~ sze1észi készítn1ények előállításánál kevesebb fontossággal bírnak 
a nagy111éretű tabletákat gyártó brikettgépek, n1elyeket többnyire csak ipari 
célokra használnak. Mindazonáltal ásványvíztahletták, fogpaszta tabletták és 
limonádétablettáknál találkozhatunk velük Néha -- nehezen granulálható 
anyagoknál - előpréselésre használhatók. 

~J\. préselendő anyag feldolgozásához gyúr ó_qépekr e, megfelelő .szitákra 
és szárítótálcákra van szükség, A gyúrógépek közül bármelyik rendszerű jó 
gyártn1ány 1neg.felel Célszerú egy kisebb és egy nagyobb g;yú1 ógépet tar
tani és fontos, hogy azok fűthetők legyenek 

.A aranuláló-sziták megválasztása l'endkívüli jelentőséggel bí1, annál is 
inkább, n1e1 t ezek1·ől az irodalomban mindenütt téves adatok vannak„ A tab
letta előiratokban rendszerint az ú. n, IV . .sz. szita szerepel, mely azonban túl
·"íirű, úr;-y/10.0.11 vele .oranulákat neni, C8ak le.ofeljebb durva port lehet előállí
tani.. A granuláló szila an:yaga általában sárgarézdrót-szövet, sűrűsége pedig 
négyféle: 16, 1!, 12, 10 Ieg~;en, vagyis eu11~;i szálat tartalmazzon egy hüvelyknyi 
hosszúságon„ A sárgarézd1'ótból az ú„ n. „külön1eg·cs· erős"-et kell választani, 
n1e1t ez a Iegía1tósabb és ezzel lehet a legszebb granulákat készíteni. Némely 
an:.-aghoz, n1cl:.·- a sziták fé111anyagát n1egtán1ad,;a (natr„ ·salicyl. stb„), durva 
szöyé:-;Ü 01 ií:-; szö1·szitát kell 'enni. A szitákat a közönségesen is1nert fakeretbe 
fog·lc:1Ini ig·en költRéges lenne .. C-élsze1·űbb, ha fémkeretet használunk; ponto
san o]y an alakút és nagyságút, inint a szárítótálca. 

F~ tálcáf, anyaga Iegcélsze1űbben fa, nagyságuik a szá1í:lóban 1endelkt
zés1e álló helyhez igazodik, n1élységük kb, 6-8 ·Clll .. legyen. 

23 ábra 24 .iibra 

Kilian „Heinzelmö.nnchen" Kilian I S körforgógép 

I\:itűnően használható segédeszköz n1ég egy- kis, iövidnyelű gereblye„ 
111ely·nek fogai 10-12 dr-b 2 111111.. vastag acéld1ótból vannak, egyn1ástól kb. 
1 cnJ.. íáYolságban. E gereblye a nedves g1anuláknak a tálcán való egyenletes 
eloszlatására 'aló. Sok anyag átg1·anu1ásánál célsze1 üen használható egy 
11~ éllcJ ellátott, lapos fakorong, inely a használatbeli „passzírozó fa" hason
n1ása s inellyel a nedYe~ allyagot a szitán könnyen átnyon1kodhatjuk. 

SzüksCges n1ég egynchány fakeretű szita, n1elyek közül a ritkábbak 
(2G-50. i->z) a gJ"anulúkról való por leszitálására, a fino111abbak pedig (70-80-
100. sz.) a felg·~-ü1·andó anJ- ag előzetes megszitálására való . 

. :\. tabletta auy·ag feldolgozása. céJszerüen egy cinkbádoggal bev-0nt asz· 
talon történik. 

\- aunnk u1a11ulúlrJ _qéprk is, 1nel:yekkel a költséges kézi munkát el lehet 
ke1 ülnL eí-;ck azonban csak nag·;11'ohb üzen1ekben jönnek tekintetbe. A legis111er
tehh jlyen g·;.. {ut1náu~ ok eg·yike az Arthur Colton-féle granuláló gép, 

_--\_ 1" ah 1 C' t 1 a n 11 y a g e 16 készítés e„ _/i tablcttázandó anyag-ok egy része 
o;~ Hll, hog:.~ :k:iilönö~ elökészí1ést nen1 kí \--ún. l{özönséges konyhasót pl., hacsak 
ninc . ..; na~:~--011 fl11on1ra ő1ölYe, -vagy ne1n túlságasan nedves, úgy an1int van~ 
tableltagép10 Irh01' adni J-Tnsonlóképen segítőszer nélkül ko1nprirnálható a 
h0xan1ci11slc11tL1TJntiu. a hó1·i;ay, 1ncg az antipyrin is. ~!\.különböző brón1sók, 
1i:int kaliuni-. 1i<1t1·iun1-, n1un1011in1nbron1atun1, .iól k1.-,zárítva, ug:yancsak 
könnyen tahle11úzhaió segíró~ze1 nélkül; ui:;yanez ál] a kaliu111 hypern1angani
_cu1nrn i~. J)n1 YÍÍ.n li1 i)]L 11enJ illlkönnyil llÖYényi po1ok, valan1int általában 
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nagyobb fajsúl3 ú, durván porított. 1:ízben oldhatatlan ans agok legtöbbször 
minden előkészítés nélkül sajtolhatOk. 

A finom .:PO~'alakú, vagy laza, könn:y ll k1istá1yokból álló anyag,ok, az 
automatikus toltéssel dolgozó g·épeknél nen1 tudják a .matricákat egyenlete
sen megtölteni, mert nincs elegendő sú],,:-uk. amely lefelé szorítsa őket az ada
_golótölcsérben és nen1 eléggé szen1csésék, hogy gördülni tudjanak. Az ilyen 
anyagokat granulálni kell. 

A gra-nulá-lás a legfontosabb, de egyben a legnehezebb n1ű,-c]ete a tab-

25 ábra 

Arthur Colton Co (Detroit Mich U S A) körforgó tablettagépe 

lettakészítésnek„ Lényegileg nen1 inás, 111int a kérdéses an:yag n1egrredvesítése, 
nedves állapotban való összegyúrása és du1 va szitán való átdörzsölése, iuajd 
megszárítása. A n1egnedvesítés legg~ak1abban vízzel történik, de nagyon sok 
anyag van, n1ely ha a nedvesítésnél össze is áJI, később n1egint csak széthullik 
és laza ma1ad. Az ilyen anyagoknál valan1i Iagasztószert kell alkalmazni és 
avval grainulálni. Használható ragasztósze1ek a siiupus si1nplex, n1ucilago 
gummi ar.abici, mucilago tragacanthae, gelatin-oldat és ken1ényitő-csiríz.--
Hogy ~mez anyagokból mennyit vegyünk, azt á1ta1áno-sságban meghatározni 
nem lehet Ha a granuláló folyadék túlke•és, akk01 apró granulákat kapunk 
sok porral keve1ve és megszárítás után az anyag ismét csak túllaza marad. 
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Ellenben ha túlsok folyékony anyagot használunk el a felgyúrásnál, akkor az 
..anyag a granuláló szita nyilásait eltömi és így ismét nem érünk célt. .A he
lyes középút eltalálása gyakorlatot igényel 

Az anyagnak granuláló folyadékkal való összegyúrását legtöbbször 
gyúrógépben végezzük el. Néha célszerűbb a kézzel való gyúrás, főleg olyan

k-or, ha a feldolgozandó anyag a fé1nrész-eket megtámadja. így pl. az acidum 
tartaricum felgyúrását legjobban egy, a háztartásban is llm:sználatos 1gyÚI'Ó
deszkán végezhetjük A finoman porított borkősavat kisebb 2--5 kg .. -os részle
tekben a deszkára adjuk és meg.felelő nlennyiségű vízet öntve 1á, kézzel meg
gyúrjuk, ökölnagyságú gombócokká nyomkodjuk össze (hogy időelőtti szára
dás nP. követk9zzen be) és azonnal a granuláló szitára adjuk„ Meg kell jegyezni 
azonUan, hogy az ilyen anyag;oka.t nedves állapotban rézszitán feldolgozni ti
los, szőrszita használata pedig körülményes és ezért utóbbi csak ott alkalma
zandó, ahol elkerülhetetlen (natrium salicylicum stb.). A borkősavnál egész 
bátran alkalmazhatunk tiszta vasdrótszitát, mert a készítn1énybe jutó mini·· 
mális vasm,ennyiség egyáltalán nem jön tekintetbe .. A megszáradt granulákat 
iern1észetesen nyugodtan szitálhatjuk rézszitán is„ Ugyancsak jobb a kézzel 
való gyúrás az acidum acetylosalicylieumnál is, főleg azért, mivel ennél a 
kis részletekben való felgyúrás még fontosabb, mint az előbbeni an_yagnál. Az 
aspirin .granulálása ugyanis alkohollal nem megy kifogástalanul, azonkívül 
költséges is. Legjobb brikettezni, vagy pedig keményítő-csirízzel vagy muci
lagoval dolgozni ]\ifivel az aspirinnél csak kevés vizet szabad alkalmazni, a 
n1ucilagonak lehetőleg tömén3-Tnek kell lenni s mivel a tömény mueilagoval 
gyúrt massa g~ 01·san szárad, azért kis 1észletekben kézzel kell gyúrni és rög
tön átgranulálni. 

Legtöbb esetben azonban a gyúrás fárasztó munkáját géppel végeztet
jük. A granulálandó anyagokat finoman porítjuk, sűrű szitán gondosan átszi
táljuk és úgy adjuk a gyúrógépbe. Az átszitálás igen lényeges, mert e nélkül 
cson1ók, szen1·csék n1ar adhatnak az a.nyag'ban és a tabletta nem lesz egyenle· 
tes, azonfelül az anyag;ban maradó apró kristályok a szita szövetét is veszé
lyeztetik„ A gyúrógép járása közben iaz előírt anyaggal szükséghez képest 
:>L..egnedvesítjük a tabletta-massát és ha az kellő állományát elérte, kiszedjük a 
gépből, esetleg ha gyors száradástól tartunk, hi1telen összenyomkodjuk gom· 
bócokká és granuláljuk. A gelatin-oldattal való granulálásnál szükséges az 
anyagot és a gyú1 ógépet kissé meg;melegíteni, mert az idő előtt megkocsonyá
sodó gelatin a tablettákon foltokat okozhat. 

A lycopodium-ot 11gyancsak előnyösen használhatjuk, La a tabletta színe 
megengedi,, 

A trulcumot ajánlatos megtisztítani tablettázás előtt és pedig először 
-Otszörös n1ennyiségü vízzel 15 pexcig főzni, a vizet leönteni, ~1tánna ujból főzni 
Qtszöxös n1e11nyiségű, 1%-os sósavas vízze1, majd savmerute&re mosni és meg
szá1ítani. 

Van eg~y egész seieg anyag, aa:nelynél a granulálás sem elegendő ahhoz, 
hog;i{ tablettazhassuk, me1·t tapadós, nedvszívó tulajdonságaik folytán a mat
ricákat hamarosan eltön1ik, a stanznikhoz is odatapadnak és így néhány 
komprimálás után a tabletták töredezni kezdenek. Ekkor a munkát tovább 
erőltetjük, úgy a n1atrica és a:li alsó stanzni közé kerülő anyag nagy surló
dást idéz elő, a gép nyikorgása nJutatja, hogy nehezen dolgozik, végül egyes 
alkatrészek törése is Lekövetkezhetik„ Az ilyen anyagoknál különösen fontos 
a gxanulákról a fino1n port leszitálni, azonkívül elkerülhetetlen az ú. n., kenő·· 
és csúsztató-szerek alkalmazása. 

A kenő-szerek közül a paraffinun1 solidun1, a stearin, a k-eményített nö
vényi zsír, továbbá a kakaóvaj 11asználhatók; csúsztató-szerek pedig a talcun1, 
a Jycopodiurn és a bó!'sav. A kenő-szerek az anyag nedvszívó~ tulajdonságát 
is csökkentik. 

A tablettázásnál általánosan használt közönséges cukor egyike a nehe
zen tablettázhato anyagoknak. A föntebb elősorolt kenő-szerekből 2-27!í % is 
kell, hogy a gépben az anyag ne tapadjon s néha még talcumot is kell alkal·· 
inaznunk„ ... .\.z acidun1 tartaricum kenő-szer nélkül szintén nem tablettázható„ 
ni ert a gépet rövidesen tönkreteszi. A diuretin, ,a chinin, a pulvis Doveri, a pbc
nolphta lein stb. szintén kenő-szert igényelnek. 

, A krnő-s.;;erek alkalm.azása legtöbbször úgy történik, hogy a dagasztó 
gepben felgyúrt anyag.ot a gép járatása közben a kenő-szer olvadáspontjái.~ 
inelegítjük és a külön megolvasztott kenő-szert hozzáadva vele egyenletesen 
elkeverjük, úgy granuláljuk. Az an·yag felmelegítése nélkül a kenő-szer idJ 
előtt megfagy és a tabletták foltosak lesznek. Természetesen a tabletta old-
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hatóságát n1inden kenő-szer h-ozzáadása hátrányosan befolyásolja, ezért azzaf 
lehetőleg takarékoskodni keil. Ha az oldhatóságra nagy súlyt helyezünk. úgy 
az anyagot előbb .granuláljuk, a port leszitáljuk róla és a megn1aradt grann
lákra az aetherben vagy alkoholban oldott kenő-szert rápermetezzük. Jgy el
,járva csak a granulák külső felületére jut a kenő-szerből, oda, ahol arra tula]
donképen szüksé,q ~·an A költséges aether és alkohol használatát elkerülhet
jük úgy, ha a granulákat megmelegítjük és meleg helyiségben a megolvasz
tott kenő-szert hozzáöntve azokkal elkeverjük. Így eljárva pL butyrum cacao
ból legtöbb esetben %% elegendő lesz a kívánt cél elérésére„ 

A csúsztató-szerek k·özül elsőso1ban a talcum jön tekintetbe, mely igen 
sok anyagnál nélkülözhetetlen„ Nemcsak a granulák gördülékenységét növeli, 
<le sok esetiben a tapadást is gátolja E1 ősen tapadó anyagoknál a kenő-sze
ren kívül talcum is kell. Fi.gyele1nbe kell azonban venni, hogy a talcun1 a 
nyákhártyákra nem eg_~szen közömbös és így alkalmazásánál bizonyos határt 
be kell tartani. A Ph. H„ III. ezt a határt 2%-ban szabja meg, de ez túlszigoru 
követelmény. Helyesebb lenne 3%-ot megen.gedni. Ha egészen tiszta oldatot 
akarunk kapni, akkor talcun1 helyett finoman porított bórsavat alkaln1azunk 
csúsztató-szer gyanánt„ A csúsztató-port mindig a inár teljesen kész száraz 
g1 anulákhoz adjuk. 

Vannak olyan anyagok, melyek nen1 türik a nedvesítést vagy nen1 lehet 
hozzájuk alkalmas kötőszeTt találni.. Ilyenkor az anyagot lassú járatú, nagy 
tablettagépen hatalmas méretű darabokká sajtolják, durván megőrlik es 
azu,tán a kívánt méretr,e tablet·tázzák„ Ez a módszer az előpréselés vagy 
brikcttezés. 

Bizonyos célok1a kenő- és csúsztató-szert kombinálhatunk egymással. 
Igy megmelegített amy]un1hoz számított mennyiségű olvasztott kakaóvajat 
adunk, kézzel jól eldörzsöl,jük, fino1n szitán átszitáljuk és kihűlés után elrak.· 
tározzuk. Evvel a keverékkel szükség esetén egyik-másik durván porított 
anyagot minden előkészület nélkül, ex tempore ta:ble:trtáZih-atunk„ Az i.lyen ke
veréket angol és amerikai szerzők amylum compo.situmnak nevezik, ezt az 
elnevezést mi is megtartottuk„ Legcélszerühb, ha az amylun1 eo1npositu1n 
10% kakaóvajat tartalmaz, 

An1ennyire hasznos és sok esetben elkexülheietlen az egyes anyagok g1a·· 
nulálása, épúgy káros is bizonyos tekintetben. A granuláló-sze1 ek ugyanis a 
tlVbletták oldhatóságát hátrányosan befolyásolják. Még- rosszabb a helyzet, ha 
a feldolgozandó anyag n1áir eredetileg is oldihatatl,an vízben (phenaci:;tin, aspi
rin stb.). Mindkét esetben gondoskodni kell segítő eszközökről, hogy a !ab„ 
letták vízbe téve rövid idő alatt szétessenek, illetve fel-Oldódjanak A tabletták
nál ezt a célt kétféle n1ódon érhetjük el éspedig először olyan anyagok hozzá· 
adásával, n1elyek vízbe téve gázt fejlesztenek, másodszor pedig olyan anyagok
kal, melyek vízbe téve felduzzadnak. Mindkét esetben ugyanaz az eredn1ény: 
a tabletta a belül lévő feszítő erők hatására ineglazul, szétesik. 

A gázfe.ilődés hatását legegyszerűbben a pezsgő limonádé tablettáknál 
láthatjuk, melyeknek anyaga borkősav, illetve citro1nsav és szódabikarbonn. 
Azt mondanunk sem kell, h-ogy ugyanezen jelenség előidézésére savtartalrnú 
tablettáh-oz kevés karbonátot, karbonáttartalmúhoz viszont n1egfelclő nleunyi„ 
ségű savat kell adni.. Magnesiun1peroxydatun1ot tartalmazó tablettánál a szét
feszítést oxygén végzi. 

A vízben duzzadó anya_qok közül az ame1 ikai g~ árak egy külön e cé11 a 
készült, finon1an porított, hófehér gelatint használnak„ Arends hasonló célra 
a carragheent ajánlja. Legismeretesebb és legjobban elte1jedt anyag 111égis 
az amylum solani, m·elyből szükség szerint .5-15%-ot keverhetünk hozzá a tab
lettákhoz. A különböző keményítő-fajták dnzzadóképessége n1ás és inás. 1'Ii
nél nagyobb sze1ncsé-.iű a ken1ényítő, annál nagyobb n1értékben duzzadhat 
meg. E szempontból tablettázáshoz az a1nvlum. maranthae és az aniyl1on so
lani (burg.onya-kcrnényítő) a legalkalmasabb, főleg ez utóbbi, n1i\:·el a1 ánylag 
olcsóbb. A buTgonya-ke1nényítőből a legjobb Jninőségií, hófehér fajtát kell 
kiválasztani. Az olyan keményítő, mely nedves tapintatú, vagy benne fekete 
pontok, a:va:gy barna színű, nedves, összeálló részek vag1111ík;, úgy_szintén, ai11ely
nek dohos, savanyú szaga Yan, feltétlen elvetendő„ A finon1 szitán áte1esztett 
~en1é.nyítőt kárt:y ~l~pon kanállal vagy spatulával elsín1ít.iuk és lenyon10gat
Juk: Jl~en~{q;- a ~z~n~nek egyei;letesnek,kell lenni.. J\Tag,yon lénye,qcr;; 1no1nentu11i 
a lccmenyito szaritasa, mert itt szoktak a legsúlyosabb hibákat elköv0tni. 
avval t. i, ..• ho.gy a szárítást túlmagas hőmérsékleten végzik„ A 100°-on szárí
tott kemenyítovel vé.ozett k,fsé!·le~ek adatai a gJJakorlatban tclje.sen has.zna-
1,'ehetetlcnek, n1ert ezen a hon1ersekleten a keményítő a duzzadási képességét 
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_:részben elveszti. ThiáT az 50°-on felüli hőn1érsékletek sem előnyösek és ezért 
leO'jobb a ke1nén:rítőt 2--3 napon át 40-50° közötti hőmérsékleten szárítani".. 
MÍg a 100°-on szárított ken1ényítővel préselt tabletták néhány hónap lefor·· 
O'ása alatt elveszítik azt a tulajdonságukat, hogy vízbe dobva szétesnek, addig 
~z óvatosan szárított keményítővel készült trubletták két évig is eltarthatók 
kifogástalan állapotban. 

A rnegszárított an1ylu111ot és talcumot legjobb állandóan a szárító helyi
ség alján tartani, hol a hőmérséklet a 40°-ot nem éri el. Az amylumot min
denkor a n1ár teljesen kész, a portól megszabadított szár az granulákhoz ke
Yerjük. 

Olyan esetekben, mikor a hatóanyag egymagában nem adna elég nagy 
tablettát, sulynövelő anya_qok használatosak. Leggyakra:bban a 'közönséges 
nádcukor és a tejcukor, azonkívül (főleg injek.ciós tablettáknál) a natriun1 
chloratum -és végül a már en1lített keményítő„ Utóbbinak nagy szerep jut a 
folyékony anyagok, extractumok stb. tablettázásánál is. A folyékony vagy 
mézállományú anyag-0kat ugyanis vagy egymagukban, vagy valami más kö
zömbös anyaggal keverve szárítjuk és tablettázz11k. Erre a célra leginkább a 
ke1nén~ ítő alka1.n1as, különösen ha· hygroszkopos anyaiokról van szó. Néme
lvik extractum (pl. extr. cascarae sagradae) jól kiszárítva minden segítő-szer 
11.élkül is sajtolható. 

~feg kell azonban jegyezni, hogy a gyógysze1könyvek iridokolatlanul 
~L" akran használtatják tablettaanyagnak a nádcukrot és a tejcukrot. E két 
an;\~ag ugyanis segítősZierek nélkül nem ko1nprin1álható, ennél:fogva megnehe
zítjk a tablettázást. I{ülönösen a nádcukrot csak olyan tablettánál kellene 
alkalmazni, n1elyet n·em vízben feloldva vesznek be, sem pedig egy darabban, 
hanen1 lassan elszopogatnak. Erre a tablettaelőiratoknál még visszatérünk. 

Konipriniálás. A legprecízebben előkészített anyagból is csak az eset
ben lesz kifogástalan tabletta, ha a préselés alkalmával bizonyos műfogásokat 
betartunk„ Első,sorba11 ~s meg k~ll győződni arról, hogy a gép jó állapotban 
van-e? A forgo alkatreszek olaJozva, a préselő felületek tükörfényesre csi
szolva legyenek és l<;ézzel hajtva a gépet, az nlinden helyzeten zökkenés nélkül 
&Ílnán ine~1jen át. Ha ezenközben a g0p valahol megakadna, úgy nem szabad 
1-ováhb eróltetni, -hanen1 azonnal fel kell a hibáit keresni, korrigálni, utána új
ból próbát tenni 

1\_ teljesen kifogástalanul működő gép mellé m-ost oda.helyezzük a kész 
sza1 az g1 anulált anyagot, egy fedővel elzárható edén~·ben. Rendkívül f.onto~, 
hogy az anyag hőm,érséklete ne legyen m,agasabb, rnint a _qép hő1nérsékletc, 
111e1 t a n1c1eg an;y ag a hideg fémreszeken páralecsapódást idézhet elő. Az ada
_qolás beállításáxa az anyagból a tabletta súlyának megfelelő mennyiség:et 11::
n1érjük és kártyalap segélyével a matrica.nyílásba töltjük„ E.xcenter-qépeknél 
flyenko1 azt a positiot választjuk, amelynél az al.~ó prés a legirnéJyébb hely
zetben van; körforgó p~peknél az ftdagolótölesért feltétlenül le kell venni és 
a k1szerr1elt n1atr1cany1last arra a }bontra helyezni, ahol az adagolótölcsért el
hagy.Ja; 1'1o~~ ~z adagoló csa,yar,t addig mozgatjuk a kívánt irányban, n1Íg a 
Jnatricaba toltott anyag felso retege a inatricaasztallal egy szintbe jut és ek
kor az adagolás 1nár durván be van állítva. 

A nyoniá.s beállítása excenter-gépeknél a fő- és segédexcenter, körfo1·gók·· 
nál az alsó és felső nyomóhengeT egymáshoz viszonyított helyzetének 
n1egvá1t~.ztatásával törté~ik„ Ha úgy találjuk, hogy a tabletta szilárdsága 
'.'Jegfelelo, akkor megtöltJük az anyaggal az adagolótölcsért, utóbbinak lezár
Juk a.fed~l~t és egy újabb p1óbát végzünk, úgy hogy kézzel hajtjuk a gépet s 
n1egv1zsgalJuk, hogy nincs-e lényeges különbség az előbb alkalmaz.ott kézi és 
a .. n1o!'ltani auto1natikus adagolás között~ Az esetleges differenciát kiküszö
bo1ve, az adagolást n1ár rnegközelítőleg pontosnak tekinthetjük„ · 

Az egészen pontos beállítás csak a .(Jép üzembehelyezése után történh-et.ik, 
n1ert legtöf?bször n1ás az adagolás a lassú és n1ás a normális fordulatszán:1 
n1ellett Ezert a gép 111.egindítása után a tabletta súlyát újból meg.mérjük éE; 
a hibát korrigáljuk. Erre a célra az excenter-g·épet meg kell állítani (a Henni~ 
& Martin gép kivételével), míg a körforgó gépeknél a kontroll és korrekció 
menetközben i.s eszközölhető. 

A közölt módszer köiülményesnek látszik, de feltétlenül betartandó, ha 
esak ne1n akarjuk magunkat egy gépalkatrésztö1ésnek kitenni. Sőt figyelembe 
kell venni azt is, 11ogy a keYerők járása a g'1a11ulák egy részét összetöri, to
vábbá, hogy az ál1ítócsava1ok a gép járása kö~ben egy bizonyos „nullpontot" 
foglalnak el, 111iért is a gép n1egindítása után pár percre úgy a nyon1ás, 
nlint az adagolás újból kontrollálandó„ Egy félóra letelte után a kontroll 
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111egis111étlen<lő s azután is legalább ór ánkint eg~ sze1 n1eg kell \ izsgá]ni a 
gépet„ 

.. , Az .. ada~olc?tölcsé1ben álland.óan eJég anyag leg:y-en. _A_ ke\:e1őcsigának_ 
foltetlenul n11n-<l1g fedve kell lenni a granuilákkal, n1ert e nélkül az adagolá!> 
pontatlan lesz. 

Rend~~~~ül fontos ---;- és ezt ~ kezdők 1e1}dsze1inf nen1 ,-eszik figyelembe
- a keverok fo1dulatszama. Tulsago8an lassu keveres nen1 alkaln1as a inat
rica pontos töltésére, a túlságosan gyorsan n1ozgó keYe1ők pedio· a 'granulá
k~at porrá tö_rik. LTtóbbi eset főként körforgó gépeknél ~zokott 

0 

C'lőfordulni 
1.Jgyanezeknel rends:z:erint 3-4 keve1ő is Yan alkaln1az\ a' G-;-.- ako1 lat dönti el 
hogy a tablettazando anyaghoz hány ke\ erőt használjunk 

Ha minden előírást beta1tottunk és n1égil-I azt ta1;~1szt<dn{111k. hog·, n 
kész tabletta a kivetés alkaln1ávaI lc>rel<'s tö1 ést szenYed lF;.,: a 
nyo1nást valamivel gyengébbre kell állítani. Ha ez ne1n seg·íir-nf'„,..., 'üg·>
arra kel gondolnunk, hogy a tablettázandó anyag túl szár az \olt ~-\z adagoló
ból kiszedett anyag fölé porlasztóval egy lehelletn:yi vízpál'át szól'\' a és a gru
nulákat kézzel megkeverve, könnyen kiküszöbölhetjük a hibát Hosszabb ide.it~ 
inűködésben lévő tabletta.gépnél a leveles tö1éshez hasonló jelenség áll elő a 
kész tablettának a préselést követő fölfelé nlozgása alkahnával. llYenkor [! 

111at1icát vizsgálat alá vetve azt találjuk, hogy annak ürege a sok i1asznála1 
következtében elvesztette hengerfor111áját és a kereszt1netszete hasollló lett a 
hordóéhoz. Il:yenkor, ha a inat1ica Jnindkét oldalán használható 111eo· kell for-
dítani, ellenkező esethen ki keJI cserélni. ' 

0 

:11ivel .a mozgó alkatrészek o]ajoz,·-a Yannak. a n1unka elején 1u~hán:-
tabletta ola,Jfoltokat kap és ezeket el kell vetni. Ha dráO'a anYagot tahlettá·· 
zunk, úgy a gépen előzetesen vala1ni olcsó an1 agot kell rii'Yid i~leig já1T1tni 

„ Különle_qcs tablettafajfák. \Tannak tabletták, nJrly(•k ,-alrnnc->l;. f,ii
lonleges célt r;zol.gálnak,. Első he1:--„en az injectiós fol,\--aclf.kok f'lőúllítiisin'a szol
gáló tablettákat soroljuk fel Ezeknél vivőszer gyanú1it chP1niailag tiszta 
koJ?.yhasó vagy esetleg n1ás ártahnatlan anyng szolgúl, n1Pl,\ hPz a kP1 dP:-;r;-; 
gJ-rogyszeit hozzákeverjük, Eg:y tabletta eg,\-·szcri b0fecskendezéshez Yaló ható
anyagot tartaln1azzon„ A tabletták stP1 ilizii lása legfeljebb Jabo1 ato1'iun~i 
1nennyiségben sikelül és akkor sen1 n1inden esetben„ ~.\z pedig, hogy a ké.;;r. 
tabletták a cson1agolás, eltartás és a felhasználás alatt is ste1'ilek ina.radjanak„ 
határos a lehetetlenséggel. Ennélfogva .sohaseni a tablr>ttákat haneni a be-
lőlük előállított oldatokat kell sterilizálni. ' 

A szájvíztabletták anyaga rendszerint nat1 iu1n bica1·bonicu111, n1el\-e! 
többnyire kissé megfestünk, saccharinna] ízesítünk és inucilagoval való gl_·a_„ 
nulálás és szál'ítás után az aetherben oldott illóolajokkal aro1uatizálva tab-
lettázunk. · 

A pezs.oő limonádé tabletlák közönséges cuko1 ból készülnek kellő nJe11Y
nyiségű aetherikus essencia, továbbá acid„ taTt. és natr„ bicarb. hozzáadásá
val. Dragéekhoz való különböző, discos, tojásdad, go]yóalakú stb„ corpnsokat' 
is szokás tablettagépeken készíteni. 

, A chemiai veg·yipal' ugyancsak sokféle n1ódon használja ki a tab 1etta·-
gepeket. Elég, ha a közismel't ultra1narin tablettákra, a kávékockákra, a kálJJ
hafényesítő _qrafit kúvokra, a szénbrikettekre gondolunk. "A. cukrászipa·1 L;: 
erősen foglalkoztatja a tablettagépeket. -

Végül meg kell n1ég emlékeznünk a Bergenau által bevezetett tabuletta1?. 
friabilesről is, Ezek tulajdonképen nem tabletták, inel't nen1 száraz, hanen1 
pépszerű anyagból készülnek .. A péppé alakított g:y ógyszeranyagot egy üveg
~apra helyezett és megfelelően kilJ- ukgatott kaucsuk1ap nyílásaiba nyon1kod
Jnk bele, ma.id lesín1ítjuk. Azután a kaucsuklapot egy ·másik hasonló nagy
ságú lap! a helyezzük, melyen a nyílásokkal cor1 espondeáló kaucsuk peckek 
vannak es óvatos nyon1ással kipréselve a félig nedves „taiblettákat" előbb 
szobahőmérsékleten, majd szárítóban 111egszárít.iuk. Ez a inódszer a .s~bli1nat 
cylindereknél nyer alkalmazást. 

A tablettáJk szárítása, esomag·olása és eltartása .. A ké·sz tablettákat íha 
csak az előirat valan1ely ellenkező rendelkezést ne1n tar tahnaz) célszerü kb. 
két napig 40° körüli hőmérsékleten szárítani. _A_z e1ősen nedvszívó tablettákat 
szélesszájú üvegbe, vagy üvegpihiolába kell rakni és paraffinnal lezárni. 
E~yébként a tablettákat akár papír dobozba is lehet csomagolni de minden
f~Jta. cs.?.n:-agulásnál alul és felül vatta \:agy papírvatta-pa1natt~l keJl bizto----
s1tan1 tores ellen, .A. becson1agolt tablettakat száraz helyen kell elraktároz-ni-:;.---
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Tabletta előir'atok. 

Az alább közölt tabletta előiratok kétfélék. Vagy ol;yanok, melyek csu
pán a tablettát alkotó anyagok súlyviszonyát közlik, vagy ülyanok, amelyek 
az auyagn1ennJ- iségek felsorolása n1ellett részletes utasítást adnak a munka 
keresztülvite-lére is. Nen1 lévén helyünk minden előiratnál 1észletes útbaiga
zítást közölni, mra törekedtünk, hogy typusokat adjunk, melyek analogiáiá· 
yal a hasonló összetételű tabletta-anyagok könnyen, lényeges változtatás 
nélkül feldolgozhatók 

Az előiratokban az am-J1lu-ni n1indig amylun1 solanit, a saccharum pe
dig sacchaTun1 albu1not jelent. 

Tabulettae acetanilidL 
- _,~11tifeb1intabletták 

3(10 acelrmilid, 
169 saccharum la.cl.is, 

20 ani.11lu1n, 
20 talcuni 

eze1 darab tablettára„ 
b) 90 aeetanilidet, 10 cukmpoual el

dörzsölünk s YÍzzel benedvesítYe szi
táljuk és szárítjuk, n1ajd szá.rítás után 
újra átszitáljuk„ _,_\ port bepe11netezzük 
JKll'afl'in11Nk aetherben való 2'X.-os oJda
túYal, ujl'a szárítiuk és e:-;et-leg talcnn1 
huzzúadás<ÍYal sa·jtuJ:iuk 

() JOU att 1anilid, 10 an1~ hun, 2 tal
cn1n 56 cg-os tabletták1a 

rrabulettae acidi aeetyJosalicJ.'licL 
-· 'l'abulettae aspi1ini helJ ett. -

~.\z acet::.1-szalicilsaYat Jegcélszerübb 
t~löbb bt ikettezui, 111ajd du1 Yán n1eg
ó;·ölYe a fino1u po1 ttól szitálással incg
szal>aclítanL lfa lnikcttgépünk nincs, 
akkcn a fíuonHill po1·ított al!yagot kis, 
kb. 1 kg·.-os részle1ekbeu, sürü 1uncilagó 
.:.:·u1111ni a1 ahieiYel nH~gg·>·úrjuk, 12-es 
~zitúu. útdö1zsöl.iük, s előhL néhány 
útúu at sz<.>Lnhőn1é1·sék1c1en, n1aj<l egy 
JHtpig a sza1·ítóhcl;i, iségbcn !0°-on 1neg
sz_{1rítjuk 8s 10-es szitán átütjük. l\rlind
k_:J, eset ln 11 a 1r;i ert du1\;a szen1cséket 
lJ/11 a111)- lun11nal ke'i e1jük s 0 .. 5, illetve 
1 f!.' ac1du111 ncet:ylosa1icy1icu111-tartal-
1n~1 tahlettá,~ká préseljük közepes nyo-
11~,~ssaL .A_ felgran11110::; tabletták átn1é
l'OJe 12 n1n1., az 1 gl'an1n1osoké 15 1111u. 
ISchröder) 

b) 1.00 acidun1 acety]osalic\ licu1not 
elke\ erünk 10 an1ylu1nn1a], a l;everéket 
g:1·anulál.iuk elegendő 70%-os alkohollal 
"· 0~53 g„-os tahletiákká sajtoljuk. 1.Pas-
111!1 toH11nessi ucidi ncctylosalic-..'lici 
Pii. H. l \.J " 

.. e) J(J g· unJ> hu11ot :100 \"'Ízzel elkeYe-

i eg·etett gr anulákat 30-40°-on szá1-ít
juk, 50 g száraz burgonya keményítő
,··el keverjük és inérsékelt nyomással 
tablettázzuk (W. A Knight) 

Tabulettae acidi citrfoi.. 

.:\. cit101nsavat előbb szárító helyi
ségben 40°011 szárítjuk, 1najd a szárító~ 
szekrényben 110°-on jól kiszá1ítjuk és 
hézi tablettaoépen 1ninden idegen 
anyag nélkül 30-50 cg· -os tablettákká 
a lakít.iuk 

Tabulettae acidi salieyJicL 

1000 (/fid1nn sallc,ylicio-n, 
100 an1yluni, 

20 talcuni 
56 cg-os tablettákra. 

Tabulettae acidi tannici.. 

).._ ta11J1int lnikettezzük, vagy 1:10 
zselutinoldattal granuláljuk, megszá
rítjuk, 10% an1ylu1n eompositummal 
55 cg.-os tablettákká alakítjuk. Ha a. 
p1 éselé:-:; nen1 inegy sin1án, 2% taleumot 
atlunk hozzá, 

Tabulettae aeidi tart.ariei.. 

A bmkőoavat kisebb, kb. 2 kg.-os 
1 észletekben vízzel nedvesítve fatáblán, 
kézzel ineggyürjuk és 12-es szitán át
szitál\ u, a szá1ítóhelyiségben megszá
rítjuk, ninjd 10-es szitán átütjük. A 
fiuo111 .. por leszitálása után a granulá
kat jol felmelegítjük és 10 kg- .. granu-
1ához 50 gr. n1egol\ asztott butyru1n 
cac.ao-t adva, kézzel jól elke'i" erjük„ Le
hütés utáu 5% a111yhnnnral a kí
\·ánt nagyságú tablett<ikká préseljük .. 
(Sch1 ö<ler.) 

'fabulettae an1n1onii chlorati. 
l'lllik ~a k{·,·e1·l;ktt fiilfoJl'itli11k ü_o·y 

""·· .hog'.:'. -.~ttt:1szií koeso11~ iit ka1duuk; ~Z{ ,\ . ..;zahniáksó dni va po1át tablettáz-
h:ln!,1J.~tk ('s iisszekt•Ytl'.iiik 10110 g fiH0111- znk Ha 1io1alakú, úgy vízzel granulál
ra orolt aspil'illllt'I, lü-os szitán át- juk és kíszinítva n1inden vehiculum 
n;yo111kodjuk és a Yékou~- 1étPgbe kite-: nélkül sajtoljuk 
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Tabulettae amidopydni.. 
-Tabulettae pyramidoni helyett 

Elegendő amidopyrinből 0,5 gr.-os 
tablet,tákat préselünk. Ha az amidopy
rin nagyobb kristályokból áll, idegen 
anyag hozzáadása nélkül is könnyen 
tablettázható, ellenesetben 10% amy
lummal dörzsöljük össze és alkohollal 
granuláljuk (Ph, Rom, IV.) 

Tabulettae antipyrini. 

Az antipirin du1 va po1át vagy nem 
túlnagy kristályait erősen kiszárítjuk 
és a kívánt nagyságúra préseljük. 
Szükség esetén 2% talcun1ot adunk 
hozzá., 

b) Ha a kereskedelmi antipyrin tab
lettázásánál nehézségek mer ülnének 
föl, úgy 20% saccharum lactisszel ke
verve, alkohol absolutusszal g1·anulál
juk 0.6 g.-os tablettákká (Ph Rom IV.) 
Használhatatlan. 

Tabulettae bismuti subsalicylici.. 

a kivánt nagyságú tablettákká alakít
juk. Ha valamely külső ok, pl. nedves 
időjárás a munkát megnehezítené, úgy 
az amylum solani helyett amylun1 
compositu1n-ot veszünk. Normális kö
rülmények között- minden idegen anyag 
hozzáadása nélkül is n1egy a tablettá
zás. 

b) Rhamni PUI'shiani cortex elegendő 
mennyiségét 50%-os alkohollal granu
Jálva kon1pri111áljuk 0„5 g-os tabletták
ká, (Ph Rom, IV.) 

Tabulettae catechu. 

50 catechu és 
400 saccl1aru.1n albu1n porát 
50 mucila.oo t1ogacant/lac-' al 

lg>os tablettákká alakítjuk, meb ek 10 
cg., catechut tartalinaznak„ (Ph Gall 
V.,) 

Tabulettae chinini hydrochlorici .. 

300 cllininurn h.11d1ochloric1n11, 

A bismutu1n subsalicylicun1ot 10% ! 
amylun1 con1positum1nal keverjük, zse- 1 
latinoldattal granuláljuk és enyhe hő
nél szárítva tablettázzuk„ 

50 alkol1ol absolutus, 
100 saccharu1n lactis, 

50 an-1,lflun1, 
50 talcuni, 

eze1 darab tahlettár·a, inel~-ek egyen
kint 30 ctg sósn\ as chinint ta1tahuaz
nak Tabulettae bismuti subuihici.. 

75 bi.smutuni subnitricuni, 
20 saccltarurn lacti.s, 
5 arnylum. 

A bis1nuiu1n 8ubnit1 icu1n és tejcu
kor keverékét ken1én:yítőből készített 
csil'izzel granuiál:iuk és a kivánt nagy
ságúra sajtoljuk. 

Tabulettae bron1i saliuin. 

A brón1sókat (kaliuin, uab in1n, nn1-
1noniun1 b1on1atun1) a1nó kristúl~ ok 
alakjában vesszük a tablettázáshuz, jol 
kiszárítjuk és segítő szer nélkül ko1n
prin1ál.iuk, 

Tabulettae car bonis, 

200 carbo ve.oetabilis és 
195 saccharuni albuni keverékét 

75 mucila.go tragacanthae-vel 
összegyúrva 1 gra·m1nos tablettákká 
·sajtoliuk, inelyek egyenként 50 cg„ szén
port ta1 talmaznak. (Ph Gall. V.) 

b) 10 carbo vegetabilis, 30 cuko1 s 
elegendő n1ucilago gurnn1i a1·abici 1 
g,-os tablettákra. (Ph, Rom, IV.) 

Tabulettae cascarae sagradae. 

A casca1a sag·1ada kérgének száraz 
durYa porát 10% an1~ lun1111al keverve, 

Tabulettae chinini sulfurici.. 

300 chininu111 1>ulfuric1nn-ot„ 
100 1>accharun1. lacfist é~ 
100 aci.du111 cit1 icun1-ot 

összcdö1 zs öl' e 100°-on kiszá.1 ítunk, a 
\'I .. sz. szitán átdö1zsöliink s alkohol 
nhsolntus-szal átncdYcsítye 0.83 g. sú- .,:,,!,; 
lyú tahJettúkká sajtolunk, a111clyek .:\;;:;;t 
Pg'~ ellkent 0.5 g', chinh1t ta1 tahnazuak .'-<"_ 
(Ph Rum l\',) · é~ 

l1) 100 chi11iln11H sulf'ulicnn1ot I\--.-„ sz, ~:-:---;-~ii·-
szi1ún atdii1 z~öliink, azonban 30 sacchu~ -T,;~; 
1·uJJ1 albu1n1nal ij~:~:zt>kL'\tr\e. a1n1Yi -.-'.-.·.~.:fyz,., 
\ízzel. uyirk(!sít.ink. hog~ összeáÜó : "t 

1nnsszat k11pJnnk l':zt papil 0 ~ 1 a szétll'- :\;:.:tf 

~~~~fl~f iif ?~~{0:~~{{~~~
1

f ;·~':~~~'.:) ;,~ .. : .. • .•.•.•.•.•. 1 .•. ·.~·i·.···:•_ .. ,\···';.~.'.,,·· .. 

1
.1 ..•. '·''.':··'.• .. ·.~ tünk, azzal kéz között g~·o1·sa11 átkeYt'l'- e::_~ 

jük s nz aethcr elszállúsa után 0.í5 g„-o:; 

~;;ü~~~s~~~I~~J~~::~~1ri~~~~:Ir;t;;::i ,•,,•,•.i.~.~.i·.~.r.~.'.;.l .. ·· .. ·., .. · .. -··. 
együtt melegítjük, n1í,g; az utóbbi nleg:'.„ __ ~-~~----- -
olvad, ekkor a chininnel jól ineggyúrva 
átgTanuláliuk és szárítjuk s yégül 5?G 
a111ylnn1ot adYa hozzá. kon1p1in1áijuk. 
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Tabulettae chinini tannici. 
A chinin-tannátot sirupus simplex

szel g.ranuláljuk és 5% amrlum compo
situn1mal keverve, tablettazzuk„ 

Rozsnyai kinincsokoládé.~ 280 cacao
massza, 280 saccha1 um,

0 
40 chi.ni;n tan

nic., 3 natr .. car:bon., o„~ yan1llrn, '200 
drb, kocka alaku 3 g, sulyu tablettara, 

Tabulettae cocaini hydrochlorici. 

0„2 cocainuni hyd1 ochlor icuui, 
3 saccharum lactis, 
0.5 gurrirni arabicuni, 

és egy csepp ·víz 10 tabiettá1 a. 
Tablt?ttae cocaini„ Infiltrációs ér·zés

te]enítésre„ I. 0.-05 cocainu1n hyd1ochlo
ricu111, 0.05 nat1iun1 chloratum, 0.006 
111orphinun1 hydrochloricu111. 25 keni., 
steril vízzel {l.2%-os oldat. - II. 0.05 co

lae, 1 oleu-m menthae piperitae száz tab
lettára. 

Tabulettae colae cum pepsino,:' 50 ex
tractucrn colae siocum, 10 pepsin, 2 aci
dum hydrochloricum (fs. 1.124) 38 sac
charum lactis száz tablettára. 

Tabulettae extracti colae.~ 5-0 extrac
tun1 colae siccum, .20 ·Csokoládé (vagy 
20 eleosaecharum citri), 30 eleosaccha
run1 vaniliae, elegendő amy lum 100 
vagy 50 dr b. tablettára. 

Pastilli kolanini, (Krewel E,, Go,, 
Köln.): 10 kolanin, 10 cacaopor, 29 cu
kor 0„10 zingiberis r:hizoma, 0. 2 .cinna-· 
n1o{ni cortex, 0„05 caryophylli, 0.05 ma
cis, 01~5 vanillin, 0,.5 zselatin 50 drb., 
tablettara, 

Tabulettae ex extractis. 

crdn-h·ytlrochl., egJ- tablettára, 50 kc111. Folvékony és sűrű kivonatokat vagy 
steril vízzel 0.1%-os oldat. - III. 0.005 önniaiukban vagy valamely közön1bö:-i 
cocain hydrochloric., 0 .. 1 natrium chlor., anyaggal (Pl tejcukor, a1nylum sth.) 
O.ú025 n1orphin. hs drochlor'ic. 1 tablet- beSzárít.iuk. A száraz kivonatokat dur
tára„ 50 kcn1.. steril vízzel 0.01%·-os ol-, ya porrá őrölve tisztán, ha nagyon 
dat. tapa<lósak, kevés an1ylun1 compositum-

Tnbul<'ffa(' (Ocaini co1nposifac.: 0.1 1 inaI tablettázzuk. 
cocai11u111 h~'drochloricn1n, 0.2 acidu111 
brnzoicuu1 l.~1 cukor, 13 Uo1 ax, 0.5 gu111-
111i a1abicu1n, kél esepJJ ,-íz 10 tablettá
ra. 1nel).-eket behilltii.nk talcun1-1nal. 

·b) 1 cocninun1 hyd1och]oricnn1 989 
!-iHccha1 u111 albuni. lOU n1ucilago traga
can1hae, 0.25 Yanillin, 1 gTa1nn1 tab1et" 
túkra, incl~:ek 1 111illig1anu11 cocainun1 
hYdroch1oricnn1nt ta1·tnh11nznnk (Ph 
cian v l 

Tabulettae codeini 0,01 

rrabulettae coffcini.. 

<of/1i11 
!)(11/,01 

l1<l101n ('Sl]ljl Hll1riltl:.!,f> !.!'HlllHli i\l'Hhici 
10 1uhh,ttu1 <l 

'l'abulettae tolae. 

j colac fru.ctu); pull' l~~ 
1 .r1unn11i arabicu111-01 

l1ú10H1 csepp YÍzzel i:ltlö1z:-:;ül\ e laLlet
t:'i k kú s11jtolunk. 

f'ahulettac colar oronutfi(ru-; a fent_i 
nln1nu1~ nghoz hozzáadjuk a köY0tkezó 
1101kt>Ye1éket: 10 cinnan1on1i pulYis, 2 
cal'danio1ni in1lYis, 05 caryoph;'l"lli. 0..1 
111aeis. 

1 abulor rolac rnenthatac: 50 extl'ac
tu1u colne siecn111. -Hl ~aecha1nn1 yanil-

Tabulettae guaI"anae. 

A pasta guaranát finon1 porrá törve 
sürű szitán átszitáljuk s elegendő ke
n1é11yítőcsirízzel n1eggyú1·va granulál
;juk és azután kiszá1ítva tablet~áz,zuk. 
}ifuciJago tragacanthae-val kesz1tett 
tb tlctták nehezen esnek szét (Schrö
clci) 

Tabulettae hexamethylentetramini. 

Tabulettae hydrargyri bichlorati cor
rosivi. 

-- C:-,„Jiud1"i h~ d1a1g;Yri bjchlo1ati. -

.:\ félg1 a1nn1os és egy g1 anunos szub
llniútpasztillúk előállítására 1egalkal
ni a:~a hh 13< ·1 gt>nan 111ódszere 

'l'uúufeffa(' /1 iabiles Bergenau né
' p11 különleges szerkezetű gépen, Iá
µ;~ ;_dih kPYerék-anyagbóJ formált tab
lt·tták sze1 epelnek. Az előállításukra 
szolgáló tablettag-ép főa..lakító része a 
tahlott(1k alakjának megfelelő nyílá
sokkal ellátott gun1n1ilap. E nyílásokba 
a I1ed\ es tabletta-anyagot sín1ítólap
pal lJclen:y 0111kodjuk s a gun1milapot 
eg-).-- inásik, 111egfelelő nagyságú s csa
pokkal ellátott gun1n1i1ap1·a nyon1ju.k„ 
.1. tabletták kitolulnak s eleinte a csa-
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pokon, később szá.1ítószek1én:yben ke~ 
ményre száríthatók. 

Hydrargyru1n bichloratu111 pulvis és 
na1rium chlor atu1n pulvis -egyenlő súly
mennyiségeit összekeverve és eosin--ol
dattal festve a fenti módszer sze1int 0.5 
vagy 1.0 g HgCJ, tartalmú t.ablettwkká 
alakítjuk 

Tabulettae ipecacuanhae. 

lú ipecac:uanhae pul t:is, 

Vízfü1 dön balsan1un1 tolutanun1ot 
kétszeres n1en11yiségü_ YÍzzel 2 óráig 
n1elegítünk s a szüredék 90 g1·„-jából és 
10 tragacanthaból n1ucilagot készítünk; 
ezzel a porkeYeréket 11yon1ás és ütés 
elke1 ülésével átgyúrva granuláljuk s 
1 gr.,os tablettákká alakítjuk, melyek 
egyenként 10 cg·. kaliu1n ch101"icu111ot 
lm talmaznak (Ph. Galt V) 

Tabulettae kalii .iodati 

990 saccharu1n albutn, 1 kg„ kaliun1 jodatu1not ---akuun1ban 
8 tragacantlia, ki!'.'zárítunk s azután gol:- ós1nalon1bau 

60 aqua aurantii f-Zor urn 
Az ipecacuanhae porát félnienn) isé-- Yag;. porcellá11n1ozs:11 ban po1ít.iuk, 

gű cukorral ke\erve átszitáljuk, inás- n1íg· a 80-as szán1ú szitán átn1egy, --~ ka
részt a tragacanthaból és naranc~\ i- pott po1 t '.20 11a11 in111 ca1 Lonicun111ak 
rágvízből n1ucilagot készít\e ezzel a1-tO,izhrn,alo?lc1~1tá'inlke\r1juk,_1najd 
többi cukrot IllaJ·d . k _ . . _ 1 O\ atobal} ann;; l 'izet adunk hozza. nng' 

' a cu ios ipecacn ·1 k•~\"Ie'· c1 s,1~·111 kl•1 · ll 'S ·z anhaport össze0·sú1 juk s 1 0'1 -o·· 1·1b- r ', '-," 
1
'- s .. ·.·' s e '-( 1„ a -~. ? ~-

lettákat ké 8 zítifiik, · niel;·- cg;T~nkéni 1 ! t~n ~.t~ra11~1l_~lJn_~- _A.z_ c1ose~~ .1~.1sz~r1-
cg. pul,'is ipecacuanhaet tartahnaz, 

1 
to1t.'„! a1:uldl'-r1t k(1ztpes u;-_ oll:dssal Lt~J-

(ph G 11 >/") e ·l· k'. t·bl tt' '' 1lcttazzuk„ -- .:-\. natl. ca1bo111cun1 hoz-
hozi' a' ~ sa '- ezi d e aza~- ! záadása ~zé1 t szükség'(':->„ uitc-rt e uél-

T.abul ti · . 1 _ , 1 kül a preselésnél szabaddá ·\aló iocl a 
· <- ac ZJ)('~acunnflae c111n opto, 't·1bl •tt·lk·1t 111co·festi ·u1Jit le 0·először 

Tabulctta~ pulL·1?rt~ JJ01"Cti J ipec·1cu- ~ e ' ' · "' -- " ' .b ·- • 

anhae i·adix 5 op-iu;n "-0 ~ac~har111ii'1a ! I}_azay enihi - :\leg kell Jegyezu1, 
t_· ~ , ~ ,' , ',::... ' '-e- i hogy a leíl't rnódou Yaló préselés csak 
„1s es dJD sa0cha1u111 albu111 alaposan 11 ··1·: ··, k, l. , " k'' .-·1 ; l' 1-" "tt OSSZedo"1 '~Sc.ilt kn\•ei·e'l "t } j· • · k , {ll OllOSPll C: ( \ E'ZO 01 U ll1.ell~ e'- '-OZO " ·~ {e sea11nna' 1 "]"'', - i' ' 1··1'! t 4 aetherben \'aló oldatáYal átitat\ a O.J:J nis cg H o.i_a1,as esi::,en .~s o {e e ese,n 
tablettákká saitol iuk. . s:1.araz _h,Pl;, 1seg·ben. s1kC'1 nl. Ha_; feJi~-

b) 100 pulvis lioyei it 95 iadix licini-: tr le~ h1a1~;, oz_nak~ ug;, ~1 tahle_~tak 11e-
1itiac fiu 0111 ])OJáY·ll el'i.,,., .·· i]· . 1. hHll> lllE's('les lllllll JllHl a gephPz: 1a·-

, -, , .. , ~ '-l ' 1111 '-s '-e- 1· 1 ·k 11 · J· · .,. · i-·;,· t·ll·!l' 1i;eny1to.cs111r.zel gTnnulúl.ink 14-L•s szi- .. J.~i~n,~ . :-(:,1~ 0 1 ''':~ '.1 '-tz_1 ~1~c __ .1-
t„11 111"1Jl] ki"sz•\J or]·i. (/ . f" ·f Zd~·dtoz. Jo]\ "ll!OflUllk \dg~ ,t Íllltlllldll 

..... , ~ . u " , s u ctll d 1110111 po1 't 11 · lk 1· ' · t J l agl'lllU}<'l}-1ó11p--'1•}'k ,\_· ', ]" lJOllO .]01-illlllllOt !l.OS!ll tllH'l'-
készíÍeff- < ~r 1 •1

1

1111 ]-~izk,-1 d]J;'..1:·.l'I ~--~~;> e_?- !--!Ít.iiik l'" 1-1 1 ~'.111 ol\<.lsl:'.lu11 .JH!l'illl'in-
, ,.., < ' (,_, OllsZOI lllcll ] -·. ·!" "] ·1 ·J „ "'J 

1-2~-('; talc11u11nal iol koJ1ip1·1Jnallu:tók. 1.~'1 ... o~~z'.c o1_z~_o __ ': .. u.1 !·o .ntut:iu_i. a 
Ha. ese1]p0' .1 1.·ilJlctt·í.k 1 .. l .· · I- , , . t-:,1-.i., sz1t<111 s e:sak azut,111 g;, t11 ink tl'l 
a fel·n~eI 0%·ttet1: g 1 .,; 1 nllilk~~~ 

11 ;'~?~ri1 '-in~\~~- a 11ut1 c;11·h.-olclattal (Scllriidt:l l 
ru111 cacao\ al ke11 jük nit>g (8clll ücl(•; l 

Tabulettae lecithini n.JU. 

20 f('citl1in-t, 
10 chto10/or1n-bau oldunk, 
80 cukor-1al ke\ erüuk s azutúll 

ü.8 rnnillint. 
1.2 saccl1arint ad,:a hozzá, 
100 Ca(ao fost. puli-.-al 

k~ve1;jiik, 2-0 aethe11 el ilnp1 cgnáljuk, 
k;ite1·1tvc l napig hag~Tjuk állani, azu
lan l gi ,os tablettákká sajtoljuk 
(8lröcke1·,) · 

1'abulcttae lC'citliini 0„05.: 10 lecithin, 
10 chlol'otorniban oldYa, 0.8 ,-aujlJin, f-iO 
sacehrn;u1n, 50 ~acao tust, 60 cg·1·.-os 
taulettakra. 

Tabulettae kalii ehloriri. 

100 f,afluni chlo1icuni pulr (/le_ 
!:100 <>acc.!H111un albuin p11[ 1•., 
10 tra.aacantha, 
90 ar1ua bal&·a;ni tolutani. 

'fahulettae kalii pe1·1nang;anici.. 

1-fa tl kálin1J1pp1111n11gn1Hlt k1 istlt1\'HÍ 
: IH ni 1lílnag~·ok, Úg-;, SZ<ll í1iis nta11 az~nl
! ll<ll préselht-tök ll~:'i--OJ g-1.-os t<.1h\('t
iúkb. IPl1 Hom 1\') 

Tabulettac l!Hlg;nesiae u:stae. 

li IFIO.(/!/(~·ia /l~f({ 
f cul,·or, 

lü;t rsppp iJO'.%-os alko!JtJ] J:J di h t:dilt !· 
tára„ 

b) 10 111agl\esin i1~l:i. l ( ukoi l u111,\

h11n. tíz C'""('JlP spi1 itu.; di!t1111-., !J.;l \'a.!.!.·~ 
OG gr. ~tlh·ú talil111úk1u (J)il'h1ic·h) 

r a huiett ae Jlll'll t hae piperitae. 
- 1\-pp( 1 n1i11l 1ah]( ttúk -

10 kg„ ~O( ( liru 111J1 jJllÍ I' i ~-t 
fillOHI s:dtun útszitalunk s H g;,· ú1"ógCp
licu 1nel(•g'Ílr·s kijzh( 11 liozzúadnuk 111e-g-::. 
ol\ usztott 

;-.:3 
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80 gi. nörényzsí1 t, (ceres, kune1ol, Tabulett.ae natrii bicarbonici. 

stb.) , ff" t "bb' 100 natriuin bicarbonicurn, 
80 g1 fchei prn a int, ova a 890 saccharu_,-1n, 
80 g1„ s(c(U int és 10 tragacantha, 

hOzzácsn1gatunk 80 aqua-val, 
600 g1. gelatin,oldatot (1:10) l grammos tablettákat készítünk. Min-

s a gépet to' ább járatjuk, 111ig a ~11as,sa <len tabletta 010 soda bicarbonat tar
e'"' pnletes lesz. Ekkor 12-es szitan at- tal111az, ezeket oleun1 anisival, ol. men
o~ftnuláljuk, a szá1az granulákat 10-es t.hae pip.-vel, aqua aurantii flo1ummal, 
~zitán átütjük, a képződött port leszi- aqua rosae-val vagy tinctura vanilla-e
tálva \"Ízzel újból ineggranu1á.1juk s az val szokás ízesíteni.. (Ph. Gall. V) 
egészet jól n1egszá1·ítiuk„ Az így elké- b) 100 nat1iun1 bicarbonicumot, 10 
szített g1anulákra saccharu1n lactist 90%-os alkohollal 

50 g1. ol„ 1ne11tl1ae pip, granulálva előbb levegőn, majd calci-
100 g1·„ alholiol és un1 chloratun1 fölött szárítunk és azu-

- 50 riz összerázott tán -0.5 és 1 gr. szó_dabikarbona-tartal-
ke,„eiékét öntjük, kézzel alaposan ösz- 1nú tehlettákká saitoljuk„ (Ph„ Ron1, 
szeke\ erjük és az így n1egnedvesített IV.) 
o·1 annlákat nzonnHl a tablettagépre ad- Tabulettae natrii bicatbonici men
Zuk _:\_ peppe1 nlint tablettáknál egyik thatoe;· 10 nat1iun1 bicarboni.cun1, 2 cu
lén:- t1g·t~ köYeteln1é1i-y, hogy azok ke- kor, öt csepp oleun1 n1enthae piperitae 
n1én:'i- ek leg·;,-·euek. Ily ke111é11y tablettá- tíz tablettá1 a. 
kr...t szá1az cukor111assából ne111 lehet b) 26 natriu1n bica1bonicum, 05 an1-
előállít'ani a gép túlerőltetése nélkül. inoniun1 carbonicu111, 6.-8 oleun1 men
Ellenben a fenti módon készült tablet- thae piperitae, száz d1b tablettára 
ták pár óra alatt 1endkívül ken1én:rek e) 40 natrinn1 bicarbonicun1, 1 oleun1 
lesznek, ha csak közepes nyon1ást hasz- 111enthae piperitae, 8-9 solutio olei ca
nálunk is„ Csupán arra kell ügJel-ni, cao aetherea 
hogJ· a tahlet:tázás alatt Úgy a g1 anu-1 
l~kat, befogadó edény, 111int az adago]ó-

1 

Tabulettae natrii boracici.. 
tolcser takarYa legyen, hogy a inassa 
állandóan nedves n1aJ'adjon. (Schrö
drr) 

Tabulettae n1igraeuini.. 

100 natr iu1n boracicuni pulv„, 
900 saccha1 um pul·I)., 
2.5 tragacantha, 
60 aqu.a destillata, 
10 tinctu.ra benzoes. 

i'1 r111I i p.lfr in coff ('ino-cit-J icurn, _l\_ tragacanthaból 30 vízzel és 5 tinctu-
1 cul;or, ra benzoe-val n1ucilagot készítünk, s 
1 rnny.luni 1na1 anthae, kevés cuko1ral keverjük és átszitáljuk, 

tíz tablettá.Ta„ a többi cukrot a mucilagoval, a mara-
illiqia·in-fablrf-fált..: 12„5 coffeln, 75: dék;v~~ze.~ és tincturával átnedvesítjük 

pasta gua1 ana, 25 phenacetin, 25 anti-1 s vegul os,~zekeverve. ~ c~kros. bo~ax: 
fehrin, í5 antipyl'in, 38 cacao tost„, 1 sr,al,_ 1 gr .-os tablettakka saJtolJuk, 
g1 .-os taulettákrn. 01:1t e~ f 1 borax,ot tartalmaznak (Ph. 

Tabulettae morphini 0.,005. 

:2.5 Jn.01 phinuni hydrochloricuni-ot, 
BO ~accharuni lactis-sal eldö1zsö

lünk, azután 17-0 saccharum albun1-ot 
adunk hozz;á s 1 steal'ill 30 acther1 el 
való oldatával elkeverve, száxa.dás után 
0.40 g'l'. sú]:yú, 500 tablettává sajtoljuk„ 

Tabuletf.ae natrii salicyliei.. 

lú-00 nat1iu111 sa1i-cylicun1ot feln1ele
g·ített 1 s1eaxin, 6 gelatin, 60 aqua keve
rékével tágnyílású szőrszitán granulá
lunk és 30°-nál szárít,;-a tablettá-zzuk„ 

Tahulettae opii 0.,06, 
Tabulettae rnorphini hydrochlor. pro 

inject-ione subcutanea á 0.01: lv101phi- 60 oviurn pulveratuni, 
nun1 hyd1ochloricu1n 1 súlyTészét kevés 400 saccharurn lactis, 
sósavtartaln1ú vízben oldunk és vele 9 20 amylurn, 
rész natr. chlor atum chen1ice purun1ot 2-0 talcurn, 
111egnedvesítünk és poTmentes ( !) he- ezer· d1~b 0.5 gr -os tablettá1·a. 
l;\~en n1egszárítva. lO cgr„-os tablettákká b) 0.2 opiun1, 2 kakópor. 5 cukor·, tíz 

__ préseljük. .A. víz csak .igen gyengén tablettára. 
saya1;r~ ított, a só pedig ho!nokszerű I e) 16 opium, 7 cukor, 3 kcm, solutio 
kr1stalyokból álló legyen .. (Schröder.) olei eacao aethe1ea, 2 spiritus (60%) .. 
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Tabulettae pepsini„ összeállt rnassát 10-es szitán átgranu
lálva két napig 50° e körüli hőnrérsék-

2.5 pepsin, leten szárítjuk. A megszáradt granulá-
3 cukor, kat 6-8 gr. vani!innek alkoholos olda-

, 0.5 amY_lum, iával illatosítjuk, fél napig zárt edény-
bz tablettara. ben meleg heh en tartjuk. Végül 3% tal-

4- pepszint elegendő tejcukorr al ke- curnn1al 27 ctgr .-os tablettákká présel
ve_rJ,ü~, 50%-os, s,z~szsze~ átnedvesí~jük., jük. Egy-egy tabletta 01 gr. phenolph
sz1_talJ_uk s szar1tas utan tablettakka 1 taleint tartaln1az,. Jelzése „Forte"„ 
saJtolJuk. (Schrödei.) 

b) 2-0 pepsin, 2-0 cukor, 2-0 solutio olei III 25 kg, phenolphtaleiJJ, 21.25 
eaca-0 aetherea. sacch. alb. pulvis, 8 gr. vanH1in, 3. 73 kg, 

Tabulettae phenacetini„ 

Phenacetint 8% a1nylu1111nal és 2% 
talcumrnal összekevel've 0„5 gI. p„-t tar-· 
tahnazó tablettákká préselünk. 

saccharum, 2.25 kg. aqua, 500 gr. stea
rin, 350 gr„ paraffin, 50{1 gr„ butyrun1 
cacao, 200 gr„ gelatin, 180 ·gr„ aqua, 25 
gr„ flavanilin, 350 aqua„ 

Készítésn1ódja az előbbivel n1eg
egyező„ A száraz granulákat itt is 3% 
taicun11nal ke,:·erjük, de 1.08 gr „ súlyú 
tablettákká alakítjuk Egy-egy tabletta 

Tabulettae phenolphtaleini. 0.50 gr. phenolphtaleint tai talmaz. Jel-
lO kg„ phenolphtaleint és zése: „Fortissimus"„ {Schröder.) 

36.25 kg .. saccharaturn pulv.-t A phenolphtalein tabletták !eh t ké-
gyúrógépben összekeverve és n1elegít- szítésmód.ia a látszat ellenére is a leg-
ve hozzáadunk eg:yszerűbb, a használatban léYő eljárá-

3„75 kg. saccharuni és sok között s ezért ezt Yá]asztottuk. ~,\z 
2„25 kg„ aqua-bóI íg·y készített tabletták azouhan nehe-

készült forró sy1upot, inelJhez 1uegol- zen esnek szét, azonkívlil a phenolphia-
vasztott hün kelle1netlen íze a nag:y- cnko1 tarta-

500 gT. paraffint és 10111 ellenére is erősen érezhető. Az ízt 
500 g1. butyruni cacaot saccha1i11 inegfelelő n1ennyiségével ja-

kc:vertünk, utána pedig hozzáöntjük víthat.iuk, a tabletták szétesését elérni 
100 gr„ gelatina alba-nak inár körühnényesebb és bizonyos gya-
200 .gr. aqua-val korlatot igényel.. An1ylumot azért nern 

készült meleg oldatát, a fűtést meg- lehet a föntebbi keveiékbe begTanulál
szüntetjük és a gépet lefödve addig fut- ni, Inert a granulák e nélkül is túlköny
te.tjuk, míg a inassa teljesen egynen1ű n~ űek és ne1n tartanak össze. Brikette
lesz. Ennek megtörténte után Oeh1ne & zessel súlyosabb gr anulákat kaphatunk, 
Bayer-féle 3 rész puTpu1 vörös .brillant- cl<:: az őrlésnél nyert sze1ncséknek a kép
festék, 1 rész kékes rózsaszín festék ke- ződött porrnennyiséghez való aránya 
Yt:rékének vizes oldatával kellől~g meg·· kr'.dvezőtlen .. Valan1ivel jobb ered1nényt 
festjük, 10-es szitán átg1'anuláljuk és ad a nedves inassának da1abokba való 
50[1 körüli hőmérsékleten 2 napig szá- préselése, szárítá8a és durva nlegőrlé-
1 ítjuk A szá1az granulákat alkol1olban se. Legj-obb azonban a cukrot egészen 
oldott 5-7 ,g;r vanillinnel illatosítjuk elhagyni, az édesítést saccharinnatri~ 
s egy éjjelen át ineleg helyiségben zárt 1 un1111al végezni, a cuko1 tömegét pedig 
dob-ozban tartjuk„ \Tégül 3% talcu1nmal az a) e1őiratnáil f'arina+bolus+a111y
kever.iük és 25X ctgr. súlyú 8 111111„ át-· lu1n; n b) és e) elői1atoknál pe
n1é1őjű tablettákká sa.itoljuk. Egy tab- dig pul-vis liquiritiae-l-bolus+an1y
letta -0.05 gr. phenolphtaleínt tartahnaz„ l1~1n-1nal pótolni, hol az an1vlu1n 
Jelzése „Mite". (Schröder) legalább 2-0% legyen Úgy az első, 'mint 

II. 20 kg. phenolphtaleint és 26.23 kg. a 2-ik kev~réknél elhagyjuk a kenő
sacoharum ,a~bum pulv„-ot gyúrógép- sze1t, .?.SUI?_an n1ag;!Ít a phenolphtal~int 
hen meleg1tes közben összekeverünk keveTJUk ossze elozetesen fel1neleg1tve 
3.~~ kg. sai9cha1un1, 2„25 kg. aquaból ké- 190, olvasztot~ , st~a~.innal .és leh.-fílé~ 
szult forro syl'uppal, n1elybe megol- utan finon1 sz1tan, atutve ad1,uk a tobb1 
vasztott 500 gr. stearint 330 .g·l', paraf- anyagokhoz„ A kesz granulakhoz csak 
fint, 500 gr .. butyr„ cac~ot öntöttünk. nagyon kevés ta]cun1ot adunk. Az így 
Azonkívül 2-0-0 gr. gelatin alba, 1800 készített tabletták kifogástalanul szét
aquaban való meleg oldatát is 11ozzáad- esnek 
juk, a melegífést megszüntetjük s a le
födött gépet addig járatjuk, míg a ke· 
verék egynemű lesz. Ekkor 25 gr. fla
vanilinnak 350 gr. aquaval készült ol
datával megfestjük, a felnyitott gépet 
még cca .. 1-0 percig futtatjuk és a jól 

Tabulettae rhei. 

1 kg pulvis rhei radicis-t, 
1-0-0 gr. alcohol és 

50 g1 „ víz keveréké\"el 
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ianulálunk. A gyúrást mindi\\' kézzel 
fs 1 kg-os11ál n~m, nagyobb r~s~letek
ben végezzuk. Túlsagos nedves1test ke
rülni kell, mert a tablet~ák könnyen 
foltosak lesznek„ A pie.~szaradt g,ranu
l'kat vehieulum nelkul tablettazzuk. 
Ha könnyen széteső tablettákat aki;
runk, úgy 10% amylumot adunk hozza. 

Tabulettae saccharini. 

Ha 550-sze~es éd~sítő e1ejű s_acc~a,; 
rint veszünk es ebbol 110-szeres edes1to 
erejű tablettát akarunk készíteni, ak-· 
kor 1 kg. sacqharinra 4 kg. natr .. bicar
bonicum.ot szamrtunk. A sa-cchal'1nt 100 
gr a natr. bi,carbonicumot 4-00 gr„ ge
Jatin-oldattal granuláljuk külön-külön 
és csak a teljes száradás és a por leszi
tálása után keverjük a kettőt össze é~ 
7 ctgr .. súlyú 6 mm. átm .. tablettákka 
alakítjuk. (Sehr öder.) 

A 440-szer.es édesítő erejű saccha1in
natriumból megfelelőe~ többet kell v~_n
nl és a natr. bicarbon1cun1mal egyutt 
granulálni. Ez a keverék azonban (el-· 
lentétben az előbbivel) nem_ pezseg, 
iniért is szükséges cca. 10% ac1d„ tarta
ricu1not adni hozzá„ 

A nat1 „ bicarbonicum túlnagy n1eny
nyisége a készítmény ízét hátrán:yosan 
befolyásolja„ Ezért célszerűbb a 4 sr .. 
natr. bicarhonicum helyett 1 sr. natr. 
bicarb. és 3 sr„ mannit keverékét hasz
nálni. 

Tabulettae salipyrini. 

A salipyrin apró k1istályos pora, ha 
elég száTaz, 10% amylum compositum
u1al könnyen tablettázható. 

Tabulettae santonini.. 

30 g1 ,. santonint 
720 gr, culcorporral jól eldöTzsölünk s 
250 gr„ cacaopor t adunk hozzá, 

111ajd elegendő mennyiségű syr. simp
lex-el 12-es szitán granuláljuk, a szá
raz, meleg granulákat 8 gr. olvasztott 
but:yrum cacaoval kenjük meg és 15 
mm. átmérőjű, 1 gr. súlyú tablettákká 
alakítjuk (Schröder .. ) 

b) 0 . .1 0.5 cocain hydrochloricurn, 
0 .. -06 0.06 codein phosphoricurn, 
-0.6 -0.6 natrium chloratum. 
A natrium chloratum-ot sterilizál

juk. A fenti mennyiségeket 100 !mm„ 
steril vízben kell oldani. 

Tabulettae hypodermaticae.: -0.01 
morphinum hydrochloricum, 0.046 co
cain 0.-046 natrium chloratum. E tablet
ták 'steril vízzel 2-2% perc alatt víz
tiszta oldatot adnak (Bergenau.) 

Tabulettae sulfuris„ 

100 sulfur sublimatum, 
900 saccharum album, 
10 tragacantha, · 
9-0 aqua aurantii florum-ból 

úgy készítendők, mint a Tabulettae ipe
cacuanhae .. Minden 1 gr.-os tabletta 1-0 
ctgr. ként tartalmaz (Ph .. Gall. V..) 

Tabulettae stibii sulfurati rubri. 
- Twbulettae kermetis miner alis. 

5 stibium sulfuratum rubrum, 
450 saccharum album, 
40 _qummi arabicum, 
40 aqua aurant.ii florum, 

1 gi.-os tabletták egyenként 1 .clgr. sti
bium sulfuratum rubrum-tartalommaL 
(Ph Gall V.) 

Tabulettae taunalbini. 

10% amylummal keverve, vízzel gra
nulálve és 40°-on szárítva, könnyen pré
se1hető. 

Ha egyenlő súlyrész cukorral kever
ve akarjuk feldolgozni, akkor .a granu
lálásnál igen óvatosan bánjunk a víz
zel mert a keverék hajlamos az össze
állÍtsra, n1íkor is oly szívós darabokká 
tömörül, hogy kalapáccsal ke11 szétütni. 
(Schröder) 

Tabulettae verouali. 

A ver onal, ha nincs nag'3'~on finoman 
porítva, úgy 10% amylum hozzáadása 
után tablettákká sajtolható 

TabletU.különlegességek.. 

b) 5 santonin, 500 cukorpor, 45 muci- Hivatalosan tudo1násul vett bejelen-
lago tr agacant.hae, 1 gr.-os tablettákra, fések. 
mel) ek egyenként 1 ctgr,. santonint Abrotanolpasztillák (G Hell, Trop-
tnrtalmaznak (PIL Gall. V) pau)· 72 extractum ab1otani fluidum 

Tabulef-tae santonini Zaxantes úgy 12-re beszárítvp, 0 2~ ment.hol, 24 Tész.re 
~észüL hogy a fenti kakaós massához 1 osztva s ka~aoval üevonva. 
JÜ-100 gT. phc11olph1aleint adunk„ 1 Arsofe .. rr_in Tcktolettes. _ (Barber &. 

Rosner, 1V ien).: 10 arsoferr1n, 5 extrac-
Tabulettae Schleich„ tun1 gentianae, 1,00 á 0.15 ,súlyú csokolá-

1 déval bevonando tablettara. 
0 . .1 0.01 cocain hydtochl„. 1 Bromlecithin tabletták .. (Richter G„ 
0 .. 025 0 005 morphin. hydrochl., Budapest): 50 bromlecithin, 15 gummi, 
0.2 0„2 natriuni chloratuni , 215 saccharu1n lactis, 1000 drb 0.28 súlyú 
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csokoládéval bevonandó tablettára. 1 phosphorosum. 80 drb tablettára, me-
palack 100 drb. lyeket csokoládéval vonunk be .. 

Cascara dragées. (Dr. Egger L„ Bu- Jodfersan-pasztillák. (Filo J„ Buda--
dapest)' Minden tabletta 0.25 extr cas- pest): 0 05 kalium jodatuur, 0 20 lersan .. 
catae siccum-ot tartalmaz. Egy üveg 1 doboz 100 tabletta. 
20 tabletta. Laxatol. Aromatikus hashajtótablet 

Cascarin-tabletták„ (Hegedüs L., Po- túk.. (F. Linde, Melk): 1. Gyermekek
zsony): 100 extra-ctum cascarae sagra- nek: 50 phenolphtalein, 125 tejcukor, 25 
dae siccum, négyszáz tablettára. iizskeményítő, egy csepp rózsaolaj, 3 

Damiana-tabletták. Tabulae com- vörös festék 1000 drb tablettára - 2. 
pre.s.sae phosphor, damiaria, nux vomi- F'elnötteknek: 100 phenolphtalein, 85 
ca (Dr. Egger Leo, Budapest): O 14 extr. tejcukor, 15 rizskeményítő, 1 borsmen
damianae siccum, 0.15 extracturn nucis t~1olaj, 1000 drb tablettára„ 1 doboz 25 
vomicae siccum, 0.02 phosphor 1 palack dr b á 0.2 gr. - 3. Gyermekágyasoknak: 
20 tabletta. 300 phenolphtalein, 500 cukor, 0.1 vanil-

Ferri saecharid-tabletták. (Emil Se-1 lin s elegendő tragacantha, 1000 drb 
divy, Prag): 25 ferrum oxydatum sac- tablettára. (1 dobozban 12 drb á 0.82.) 
charatum (10%L 1.8 haen1oglobin sac- Laxans lwsha,Jtócsokoládé,. (Koncz 
charatum (1 haemoglobin, 9 cukor), 9 A., Székelyudvarhely): 20 csokoládépor, 
kakópor, 0.018 chinin hydrochloricum s 10 cukorpor, 1 glycerin, 2 phenolphta
elegendő spiritus dilutus. 0„3 súlyú tab- lein, 0 .. 3 aether ananas tíz pasztillára. 
lctták. Laxator. (Bereczk P.„ H ódmezővá-

Ferratin Arsenpasztillák. (Barber és 1 sárhely); I Gyermekeknek: 0 .. 05 phe
Rosner, Wien), 5 solutio Fowleri-t be- nolphtalein, 0.2 tejcukor .. II. Felnőttek
párologtatunk l-re s 10 ferratin-nal 2 nek: 0.20 phenolphtalein, 0.3 cukorpor .. 
óráig kevergetve szárítjuk, porítjuk s IIL 0.3 phenolphtalein, 0 .. 25 cukor. 
extractum gentianae sjccum-ma.l 0.15 Magnéziumpero.xfd-paszt.illák,. (J„ 
gr. súlyú pilulákká alakítva bevonjuk Havna, Krem,sier ): 0.3 magnesiun1 hy
csokoládéval peroxy·datum, 0„20 saccharun1 lactis. 

Globuli-orthoform - menthol-cocain. Egy fiola 25 dr b. 
(Pollatsek B., Budapest); 0.02 ortho· JJfenthol-cocain drageés Bengué. 
form, 0.01 menthol, 0.001 cocain. (Dr. Ben.oué, Paris): 0.02 menthol, 0.10 

Guarana-pasztillák. (Dr. E.aaer Leo, natrium horacicum, () 001 cocain hydro
Budapest): 0.5 pasta guarana, 0.10 chi- chloricum. 
nin sa11cyL, 0.2 natrium sal1cyL, 1 fiola Menthol-thymol-pasztillák .. (E. Pa-
12 drb. vel, Brünn): 0..03 menthol, 0.015 thymol, 

Guar a na-pasztillát. (Dr „ Ro r;;enber g O 3ú natrium benzoicum elegendő cu
Sándor, Budapest);· ~5 natrium salicy- kor és gummi arabi-cum'30 tablettára. 
li~um, 25 pul:vi~ gua0anae, 110 cs?k9lá- Mészvasfoszfát-pasztillák .. (E. Ziska 
depor, 1 van1ll1n, szaz drb paszt1llara„ Dobruska) ~ 3 calcium phosph-oricum, 
1 doboz 10 drb.. 1.5 ferrum lactosaccharatum, 20 saccha-

Haemoglobin - tabletták chininnel„ rum album, 20 saccharnm lactis, 5 ka-
(Szüsz István, Budapest): 0.1 ferrum kaopor. 30 drb tablettára. 
peptonatum solubile, 6.03 chininum mu- Mineral-pasztillák. (Pastilli n1inera
riaticum, 0.005 quassin minden egyes les) Anker (F. A. Richter, Prag): 18 
tablettában. Egy palack 50 d!'b. natiium sulfmicum dilapsum, 30 natri·· 

Hyphophosphit-tabletták. (Dr. Ro- um chloratum purum, 6 kalium sulfu-
senberg S., Budapest): 1.25 extractum ricum, 6 natrium bicar bonicum, 15 am
nucis vomicae, 2.5 ferrum hypophos- monium phosphoricum dilapsum, 150 
phorosum, 2 .. 5 manganurn-, 2.5 chini- drb tablettára .. 
num~hypophosphorosum, 5 kalium-, 5 Pastilli }odoferratini .conirpositi. (K. 
natrmm-hypophosphorosum, 10 calci- Jahr, Krakau): o .. 05 kalium jodatum, 
u~-hypop_hosphorosum, 5 extr,actum 0.1 ferratin. (Boehrínger).: ú.1 calcium 
ch1nae sp1ssum. 500 drb tablettara„ 1 glycerino-phosphoricum, 1 ca,cao pul
palack 50 drb. vis, 0.02 saccharun1 vanillisatun1„ Hu-

Hydrastis-Teetolettes. (Barber és szonnégy drb e.sokoládéval bevonandó 
Rosner, Wien):· 5 extract. hydrastis sic- tablettára. 
cu;n fex. 30) 0.25 súlyú tabl"tt~vá kom- Pastylky .sulfoguaiakolowe kodeina. 
prrmalva, melyeket csokoladeval vo- (J. Pinele_,, Lember_q),, á 0.5 kalium sul
nu11k be s t1nctura benzoes-szel irrorá-· foguajacolicum, 0.02 codein. Tizenöt 
lunk. clr?, 0 52 súlyú tablettára. 

Hypophosphit-pasztillák. (J„ Scholcz, Phenocoll-tabletták. (Fabrik Falken-
A~otheke „Zu!ll schwarzen. Bliren", berg, Falkeuberg-.Grünau): 6.5 pheno'"-- -"·"-I~ 
W1~n): 0„06 calcr!'n;i-, 0.01 natrmm-, 0.01 coli, 2.5 phenocoll salicylicum, 1 phe- .ii'!'i!ililLi•i ...• 
kalmm-, 0.05 chmmum-, 0.06 ferrum-, nocoll aceticum, 50 drb 0.2 gr.. súlyú tab- ; __ ·.-_'--.-.t._•_·.· _ • ___ -._·. 

0.005 manganum, 0.001 strychnin-hypo- letta - .._ 
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Pipe1 azin pl1enocoll-lithiuJntablettcfk 
(Falkenberg-G1 ünau): 4.8374 piperazrn, 
9.675 phenocoll, 0„4876 lithiun1 carbon1-
cum 0.3 súlyú 50 drb tablettára. 

Szóda-pasztillák (Dr. Egger Leo, 
Budapest).: 1 gr. natriun1 hyorocarbo
nicun1 és cukorból 

Tabulettae pulv. li.quirit-iae cuni phe
nolphtal('in. Kurin védjeggyel (B. V. 
Bibus, Wicn): 0.:8 phenolphtalein, 5 .. 2 
liquiritiae pulYis, tiz tablettára„ 

T1·oppau.).:· 20 pulpa tan1arindo1um de
purata, 5 sennae foliorum pulvis, 5 ka
liun1 hydrotartaricum, 5 semen cacao, 
15 Cukor pasztilla állományura .bepá·" 
rolog'tatva tizenkét drb -ra„ Bevonószer 
csokoládé és kristályos cuk-ortörmelék. 

Tannocol csokoládétabletták. (Akti
eng. für Anilinfabrikat.ion, Berlin): 25 
tannocol, 100 kakaópor, 75 cukorpor száz 
d1b. tablettára. 

Theobromin quebrachotabletták Dis
pnon védjeggyel.. (Grohs-Flygely, 
Tl7 ien).: 12 . .5 theobron1in natriosalicyli
cu1n, 5 theobromin, 5 extractum q_ue
bracho. ötven drb. cukorral beyont tab
lettára 

NB. a Tabulettae elnevezés helyett 
egyes g~·ógysze1könyvekben Pastilli 
,-aa-..-- Pastilli con1pressi elnevezés sze-· 

Hell, repé! 

Tabulettae salis ph,ysiologici effer-
1:escentrs„ (Barbcr E. Rosner, R7ien).~ 
75 sal. ph~--siologicu111, (6 kalium sulfu-
1icu1n siccu111, 9 natrju111 phosphoricum, 
9 nat1iu1n h~·d1oca1bonicum, 33 natii-
11111 chlorat11111-ból), 15 natriun1 citl'i
cun1 effcr\ escens„ Ha11ninc drb. 3 gr. 
súlyú tahlettá1a. 

T anl(u inda pa'lztillák. (G. 

VII. szakasz 

Segédeszközök az adagoláshoz. 

A g)' Óg:"··sze1ek adagolásához való segédeszközöket akkor használjuk, ha 
uo1 alakú Yagy fol:---ékony gyógyszert akar.unk adagolni, még pedig az állo
'tnány 1n<'_q·ráltoztatása nélkül. Figyel1nen kívül hagyva a porok elosztására 
szo]g·á]ó papírtokokat (capsulae chartaceae), Iöviden 111eg·en1lékezünk az ostya·
tokok1·ól (capsulae an1ylaceae) s azután a zselatintokokat (capsulae gelatino
i;;ae) tá1g~"aljuk. 

Capsulae amylaceae. 

A kemén' ítőből, i!L keményítő és liszt keverékéből készített os,tyatokok 
két Tészből állanak, n1elyeket összeillesztve, egy korongalakú üreg marad kö
zöttük„ Ez az üreg szolgál a poralakú gyógyszer felvételére. Az összeillesztél'3 
111ódja szeTint megkülönböztetünk „nedves" és „száraz" ostya.tokokat. Az előb-· 
biek összeillesztésénél az egyik rész peremét megnedvesítjük és hozzászorítjuk 
a n1ásik részhez, n1elybe a gyógyszeranyagort már előzetesen belet.öltöttük. A 
száraz ostyatokok két iésze úgy illik egymásba, mint a doboz és dobozfedéL 
A szűkebb részbe bele1nérjük a rendelt mennyiségű port s a másik tágasabb 
részt 111integ:r 1 áhúzzuk„ l\íindkét eljárásnál kis tölcsért és tömködő kúpot ·al
kahnazunk a porok betöltésére, a munka n1egkönnyítésére pedig ostyazáró gé
peket (Sevcik, Faser sfü.) használunk. 

újabban a nedves ostyatokok mindinkább kiszorulnak a fo1\galomból, 
dacá1a annak, hogy tökéletes zá1ás csak velük él'lhető el. Igaz ugyan, hogy a 
száraz úton ,~aló dolgozás jóval kényelmesebb és gy-01sabb, de ezzel szemben 
na.gy hátránya is van, t. i a por egy része igen könnyen oda.Szorul az ostya
tokok két darabja közé s onnét a szájüregbe kerülve, az egész, a gyógyszer 
kellen1etlen ízének eltüntetésére i1ányuló n1unkát illuzóriussá teheti Ezenkí
vül a nedYesen zá1 t os(y a tokokat sokkal könnyebben lehet lenyelni. 
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Ostyatokok befogadóképessége. 
(Mareau szerint.) 

A számok a legkisebb ostyatokok1a 
vonatkoznak; a középnagyságúak két
szer a nagyok négyszer an.nyit képe
sek 'a megnevezett poralakú gyógysze
nkből magukba fogadni. 
Acetanilid 
Acidum benzoicun1 

salicy licum 
tannicum-

Ald~ - - - -
Ammoniun1 bromatun1 
Antipyrin - - -
Bisn1utum salicJ--licum 

" subnitricum 
sulfurosum 

„ tannicun1 
Calcium phosphoricun1 
Can1phora m-0nobromata 
Carbo ligni - - - -
Chininum hisulfuricu1n -

„ hydrobro1nicun1 
„ hydroch1oricurn 

lacticun1 -
salicy licuu1 
sulfuricum 

„ tannicum 
„ valerianicum 

Coffeinum - - -
Colocynthides praep. 
Cubebae - - - -
Ferro-kaliu1n tarta1icun1 

01" 
0.10 
010 
0.10 
0 .. 20 
0.50 
0 20 
0 .. 25 
0 .. 30 
0 35 
0 .. 35 
0 .. 30 
0 35 
0.10 
0 3ú 
O.lii 
0.15 
0.13 
1115 
0 .. 15 
0„30 
0.30 
0.15 
0.20 
0.20 
030 

Fe11un1 hyd1icu111 - --: -
„ (p;y10-) phosphoI1cun1 

Flores kousso 
Gutti - - - - - -
HydraigJ,1un1 chlo1atu1n 
ICaliun1 bro111atun1 -

chloricun1 
„ jo<latu111 

I..iithiu111 benzoicun1 
saliCJ' licu111 

~Iaine:-;ia usta -. - -
~la o·nesiun1 ca1 bon1cun1 -

~ „ lacticum-
:N a t1 iun1 benzoicun1 -

bica1 bonicun1 
chloratu111 -" 

" hJ pophospho1osun1 
jo<latu111 
phospho1 icun1 
salicJ-licu1n 
su!furosum 

.• thiosulfuricun1 
Pocloph~ lliu - - -
Pu1vis ipecncnanhr!e opiatus 
l{aJix ipccae:na11har-

" ihei -- - -
Resina scrt111111011 i; 
Salicin - - -
SecaJe co111ntun1 -
Se1ne11 cinae - -
Stibiun1 sulfu1 at aui. 
Sulfur - - -
Tubera jalapae - -
Zincun1 lacticun1 

valerianicuu1 

Capsulae gelatinosae 
- Zselafin„tokok -

040 
0.30 
0.20 
025 
110 
0.65 
0.50 
0 .. 65 
0.30 
0.30 
0.25 
0.20 
013 
0„25 
043 
0 75 
0 .. 33 
0 85 
040 
0.20 
040 
0 50 
0 .. 20 
0 35 
0 .. 20 
IJ. 211 
o. ~o 
llJ} 
0,2:i 
0 20 
030 
0.35 
020 
OAO 
0.10 

A gyógysze1·es zselatintokocskák előállítása a kö,,etkez(í 111ódo11 tii1·tf>. 
nik„ A tokocskák alakjával bí1ó fén1- vagy ken1ényfa o\áliR vagy giin1biil) ü 
s nyéllel ellátott forn1ákat egy deszkalap n:rUásaiha akkép erősítünk 111rg, 
hogy egy síkban legyenek„ Eközben a vízfiirdőn ineg·ohTaszfott zse]atiu-ol<lat
ról a fölötte úszó hártyát lehúzzuk R a jól beolajozott for111cík:-if lassrin bele„. 
mártjuk, kie1neljük s lecsepegés után kivéYe a for111ákkal le1Edüzde1t lapot 
tengelye körül forgatjuk, hog·y a lassan kihűlő zseilatinn1assza a fol'1nákon eg;renletesen eloszoljon. 

A zselatinbevonat mihan1a1 megszilárdul s a fo1·1nákat kihűlés végett 
fél1etehetjük„ Most éles késsel, közvetlenül a bogyó n1elle-tt a zselatinbevonatot 
kö1ben kör ülmetéljük s a tokocskákat egy-egy gyöngéd n1egrántással 1ehúzo
gatjuk, Azután a formákat kihúzogatjuk s helyükbe a tokocskákat rakiuk a 
falap nyílásaiba„ Ne1nsokára megkezdhet.iük a tokocskák n1egtöltését is. 

A po1okat rendszerint kis tölcsér1e] töltögetjük be, a sűríinfo];yó g·~ 6~·).--· 
szereket üveg- vagy fé1nfecskendőveL IIígfolyó anyagok, 211int illó oin.iOk st IJ" 
betöitögetése cé1sze1 űcn szorító-csapos Lürettával végez1iető, iuely· eg·~·út i<tl 
pontos adagolást is lehetővé tesz. Ricinusolaj és halsan1un1 copaivae js hetül· 
tögethetők ily módon tágasabb nyílású eszközzel, főleg· ha az n.11yag·oka.t kis~é fölmelegítjük · 

A megtöltött tokocskákat úgy zá1 juk el, liog;1- ec~.ei t-eJ ',;_gy pálciká,--,d 
egy cseppecske 1nego]vasztott zselati111nasszái: liel:rezüuk llYil<~~nk1 a. l\fclcgí„ 
tett fé1npálcikával a ny-ílást lesüníthatjuk s n1cgfelt:·lOe11 n1rdrít:iuk. ~.\ tokokat 
azután papíros]apra öntjük, a hibásakat, ragadósakat külön Yá]asztjuk s a 
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, . , -· . ' T k A. be\•onódott tokokat alkohollal hihátlano~.<:1-t szá11toszck1en:', ben k1sza11 JU .. . . , •. 

Jeöb1íthetJuk,. __ , „ T . én 1 é~ rugalma~ zselat1ntokok .1s e!' zselqt.in 
Ug:vanígJ:-. ke8zuh_J~;b -~ ~l,l',»hrí/ását az"onban szál' az, meleg szobaban, ege

q..11önf1JfSZl''f!~l'_~ IS~,e~ U~? Hl sz, 
tett 1nesz folott 'e~ezzuk. k k ne a o·yonlOT ba,n, Jianen1 csak a belekben 

Ha azt akarJnk, hog> a to,ho l°" 11~·1. to·· 111e'nv forn1aldehydet adunk. 
kk k' ·z n1assa oz /o- ·1 ~ k ' ld'd k oldofl.iaIJak. a or_ ka es . "',;1:adás után Í11egken1ényedne es nen1 o o na 11). enkor n capsula T a n1egszd . 

J' 1 .1 <ryoniorhan. . . t . he],, en ta1tjuk el. ( ' _\' zselatintokokat sza1 c1z. po1 nlPll es 

l. )-lassa ad capsulas dutas .. 

;10 uclati11.a ulbr~, 
HO r;un1n11 arubtcll/JI. 
;~o cu!.:orpor, 
10 nu-l df'pu1of111u. 

d) 30 gelatina albissi1na, _7.5 n1u~ila
"'O ""Ulllllli arabici, 15 gliC€l'lll, 50 VlZ, 
'"' (':') l kg·, zs('[atin('nyvet .. 

100 1:iz. . . 
ú) :?.:'i gt>hitina ~al!J,tssn~a. 

'11 ~ l'llkOJ )101'., .-1,;) \'JZ. (} Ji 
J l . ' . ~1 ' 

() 10 /.St'\<t1111. ,JJ \·lZ, 

1..3 kg„ 1nc[('g ríz.zcl leönt,:e ?efo
dött edényben rnásnapig du~z~adn1 ~!1-
g·, unk . \·.~után 'eu:i- he n1eleg11:essel fol

: oid iuk Ps hozzáadunk 
}

0 
g 1)- cP-

1
1 ·T:.o gT r1lyce1 int, , 

(_l:dl l 1;io gr 1i1Jr. sin1]J[C'J.:·-et es 
:200 g-1„ n'.1ucilago gu1n1ni arabic!_-t., 

I ~.\ capsulák elkés_zíté~e, és n1e-H'to!te.se 
után a lezárás ket Jepesbeu to~·~en1k„ 

11. ::\lassa ad capsulas n10Iles 

:ín <J( latina afbiÍ'i!dtna, 
l:'t {;unirni arabicunt 
Ll cukor, 

12.:í ul.11ccriJ1, 
~1.~ . 

b) ;J2 grla1il1a c_1lbissi1~1a. ;{() g·lyce1 HL. 
:.:u -"-il'll]l11S si111p]px, !O \ JZ 

( j 10 'l.SPlHfill. 10 YÍZ. 2(1 g;Jicf'ri11. 

1<;Jőször hígabb oldat.ta.l, me[y:et JO! fel-
111elegítüuk, 1násods~or pe91g az e~:e
deti sűrű oldatLal, nundket rzben szor-
ecse.t segélyév9L (S0hröder.) , , , 

.:\ fenti két zselatiu-n1assza kesz1t.ese 
o]y 1nódoü tö1 ténik, inint ~ ~uppos1t?
ril1111 előállításá1·a szolg?-lo zselatin 
nlnpan:i- ag;é. (lúí.sd :291. oldal..) 

Ligamenta 
Sebkötöző szerek . 

. \ t01111 u1,o1{ keszí11né11;i. rkhez ta1 fo7.nak jaya1 észt ,_a sel_Jkötözősze1pk !~: 
c•r"kiJtözőszPI rknek (liga1neuta chh urgica) lleYezzbukk n1!1;1l~azofnelal11a1~za1g1:?1 .-~ u , •, " kk"•'t J'·· l '1S€ Tezeesere "'' Uo kat. Illt'l:'I- l'ket az oryos .- ,a n1 ~1,s:-ei·e .. T·.iv:. e :v,e_ ~, ~-k k .\_ '1e~·je]entékenyebh 

f·:zt k Jehe!JJPk asya11;1·1, al1a_l1 ~s no:_ e!1~_1 sza1111aze o „ "- ~. 
<...z<'l'l'P .1 gYakorlatbau rz utoblnaknak JU1. .. .. . .. t·· k· 
· • :\_< k<Úőszeiek 11 ag:i; tünie.gét osztál;yozva, 111egkulonbozte un . 

. ..-!.) alapally.ngokaf, .. " 
ff) l111p1·eguúlt antiszeptikni-; koto,sz~1-~ket, 
(') ilnvreg;nált n('nl. anti::z~ptikus kotosze1eket, 
J)) aszep1iku.s (ste1 il) kotosze-rekei; , .. . . , . k 
') 4.z rilupan1;uqok.·· a kö1sz;ergyárak altal fold~Jgozoit n)

1
e} 8. au:ya?o d' a 

,:\_ · , · · ". -'1 r' l""lt '} · k 1e<>'felelo cso1nago as vagJ'.· a a-
J..::'1- (/_g;.·.:-;zei 1c~rr 1 va1y 5·tt~ k 111:1~-~e,?ag·,c~:~laki\á; nélkül ke1·ülÍlek használatba„ 
go}a,shall n11uc_en ~)\a (1. ez, , 'lt') ·,~„t" ·ek azok inelyeknél az alapanya-

]~) _._·lnti.-..zC'JJt1lius; l'Yt_1_l~ 1 er;_ua · ,._,o,o_sz~r ,t. • ' ,·. ··1" t la'donsá uk-
.i.!:oka 1 o 1:'-· sze1·ekkel kl Zl' l:J1, ,;. (1_1~1p1;,egn~klJnk)_:J' n1-~l~ ek .ik~taob~kt~ri~111okaf el -
ll_.il l"O""\ ·1 ·1 sebl'U psel{eg teu,eszo Hll. ·1·001t>a111Z111U8 ' b „ 

11~1sztlliúÍ,;. •!<:· n1ellet1' a Je,·cgőben tenyés~ő.:iI:i-: .ba_,kttel1:ik11\;k:;ti::~tfk~:~ 
1'6kfut i~ nríík~ilh e, azokua~. a 81:hb1.r:. 11~.afb~!a,~a~,~Í'tf.at~>s~i ,~;üksége~sé, hogy az nao·,- szcu1111 ('S az alnpa11;1 ago .._ ... non ozo 
in!'"'1,·1po·nálús JllÜ\tlelé,Pl beha1óhbau foglalkozzu~1~„ 1 l 1 bb ki "00 

~ · · \' t·t t· · 1] '1k 1·111111r·g·n·da;sa e,0 "1C ,·ese en >. v ln1prrq1uda~·„ ·a a a> • „' ' .t> „.T, 'tJ : 
!.'.T.-ns 1;ddúkliu11 tiii i~nik. l-\:isehb da1·nhok a 111uycJetet tennek szapo1a anna~ 
.Yt'ko11Y.ahh tuhlúk k<.inuy('u szakadoznak , , , - . ·- ·b .. ' ,. zzük 

S. ·· y- ·; 11 ., ! ·1 p ·1 ll, ·1 o· ok in11n„cg·11a lasat kH.:;ebb <la1ahok an '~ge_ · 
1. 1 'zo ~ 111'1'1 '1·i11' 111 ,:,t~ 1 1;::s yéo·ekheu kerülnek for,galon1ba, ugyhogy 
','l.l' \ l!g')' UlllS - ' . '- '- ~-. ,,..., · - - J- í -,t o• k (1 é--
k1'Zt'lt' sii k a l knl ina na 11 ' ol na, Lf'g'n lk~~ l111asa hlin~1k, hlZOJl;\ n)t :l.] .e: e~l1~1 h ös~l!e-
1 t'l' lin:-;s:1.ú lia jtus) <" . .t"~ da1 abban Yaln i1111n·l·gnalasa ... \ J)O];i. ak is. e o l • 
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vágandók, feJdolgozYa, n1ég kissé ne<lYesen felcsava1andók és azután szá1ítjul\: 
Ineg· azokat teljesen„ 

Sel.Yem é~ cérna gJ.'enge szappanos ''Ízzel s azután th;zta Yízzel n1osa11-
dók meg. 

C'atgut és egyéb állati szá-rniazékok benzinnel zsí1 talaníttatnak 
i'\.z ant1szeptikumnak Ieszóródását vagy illanását fixáló szerek alkahn<i· 

.zá0ával gátoliuk ineg. E célra legtöbb esetben a .glycerin szolgál, iitkábhan 
ke111ényítő vagy cuko1; illó oldatokkal való impTeg·nálás esetén ke,·és colo
ph.)niun1, rnel:;' utóbbi használata a Ph„ Rung. III. sze1·int tilo,s„ Oly kötszerek
nél, melyeket nen1 illó antiszeptikuruokkal, vagy illó de csekely pe1centuáciú
ban alkaln1azott antiszeptikumokkal kezelünk, fixáló sze1 alkaln1azá,sa fp](:':-<· 
leges, 

Az impregnálás porn1entes, tiszt-a hel~·iségben történik és pedig helii11-
iés, iszapolás, rápern1etezés vagy áztatás útján: 

1. be//inlés által, n1időn a fino111an porított antiszcptiku111ot az asztalon 
táblába kiterített vattára v.a.g~y szövetre fino1n .szita .segítségéYel ráhintjük é:-< 
az egyenletes eloszlást vattánál pálcáYal való Yereg·etés, szöYeteknél átgyú1á:-< 
által jgyekszünk - a lehetőség .szerint - elér ui. Szükség esetén az alapan~ a-· 
got előzőle.g fixáló szerrel (glyceriu, , izes oldatban, pa1affinolai stb„) kczel-
.iük, i111preg-náljuk és n1egszárítiuk. · 

2. ir;zapolás által, mely esetben a fi11on1un po1 ított a11J.- agot neut1 alis fo
lyadékban a szükségesnél nagyobb inenn~ iségben iszappá áztatjuk és a szük
séghez képest fixálószert adunk hozzcl Gyári ilzf'n1be11 n1egfClelő gép11el n 
senlleget; folyadék, az irnp1egnáJó-sze1 és a fixáló anyagból en1ulziót k~szí
tünk és a kötszeralapanyagot ez iszappal yagy en1ulzióYal jól átg-y·ú1 iuk s az 
i1npl'egná]ás befe.iezése után f acsa1·ógép seg·élyé\ el a nie-gadott sú l~-1 a facs111 -
juk ki.. Ily 1nódo11 csak finon1 :~zálú szöYete-k, Illint a lnulJ illlJH'L~g;nálhatok, 111íµ: 
sűrű szövésű ,-ag;v tö1neg·be álló anyagoknál (\·atta, fhn1el) inel~ Pknél az 
an} ag a felületen :·akódnék 1-r'. e inóclszer nen1 a]kahnaz;hatú 

3. RáJJcrnirt('zéssel alapan;.-„ag-tön1egek ndnt Yatta, fagyapot, j11t1:1. <.;1h 
impregnáJhatók„ A yattát táblákba terítget.iük, alsó és felsö felületé1 e 1·úpe1 -
metezzük az oldott anii1szepiikun1ot. A táblákat ezután 6-8 1ét összehajtjuk é~ 
a présbe helyezzük, hogy az oldat nlind-en részüket átjá1ia .és kb„ 2 óta 111úlvn 
széjj.elteregetve n1egszárítjuk. Egy 5ü0 gr„ súlyú táblára kb. 200-250 g1. oldat 
pern1etezendő„ Ezen n1ennyjség elegendő arra, hogy préselés közben az alap
anyagot egyenletesen átnedvesítse. Tekintettel kell azonban lenni a 1szá1ítás 
alatt lecsurgó n1ennyiség1 e i1s és az antiszeptikun1 oldatát e n10nnyiséggel pó
tolnunk kell. E módszer nagy1nennyiségű anyagok (vatta, faro.stgyapot stb„) 
feldolgozására és oly antiszeptikun1okkal v.aló in1preg-nálásra alkaln1as„ nit 1 ~ 
]yek gyorsan illó.k, alkalmatlan azonban ritka szövésű szöveteknél 

4. Áztatás. A leggyako.ribb in1pregnáló 111ódsze1·. Az antü;zep.tiku1n olda
tát annyira felhígítjuk, ha.gy abba az ala.pany.ag egész tö·1nege Leáztatható lf'
gyen és az azt követő kipré.selés után az anyag ann:y i oldatot tartson v-t~sza„ 
an1ennyi & n1egfelelő mennyiségű anti1szeptiku1not tartahnazza. :S tekintetben 
első sorban saját tapasztalataink és az eszközölt n1érések lehetnek irányadók 
Adatgyűjtés szen1pont.iából leghelyesebb a facsarás után visszan1arndt fol)"<l
dékot meg1nérni. }1._z alapanyag által felszívott, tehát hián-yzó oldószerben fog·
lalt antiszeptikun1nak az alapanyag :súlyával viszonyba állított rueunyiség-e 
fogja adni a kötszer százalékns .antiszeptikun1 ta1 tahnát„ A vatta 1 kgr .-ja ki
facsarás után (géppel) :kb„ 2 liter folyadékot tart vissza 1nagában, gyapotszö
vedé.kek 1 kgr„-}a 1.5 litert. Ezen adatoknál azonban sokkal értékesebbek sa.jáf; 
tapasztalataink, melyek - különö,sen beállíth.ató nyomású facsarógépe.kkel -
gyo11san tájékoztatnak„ Empirikus úto·n szerzett tapasztalatok alapján tehát 
a gyakorlatban e munkálat egysze1·űen honyolódik le. Feltéve például, hog~· 
1 kgr. 10%-os impr,egnált vattát készítünk oly alapanyagból, melynek 1 kgr.-ja 
2 liter oldatot .szív fel, akkor az anti.szept.ikun1 12-0 gr,-.iát 24ü0 g1. \Tízben old
juk ·és az 1 kgr. vattát be-leáztatjuk. Kipréselt 400 gi·„ oldat fog lecso1ogni. :! 
kgr„ azonban, a benne levő 100 b'"T. an.Oszeptikumn1al az 1 kgi. í111p1egnált an~-a· 
got 10% tartalmú antiiszeptikus kőt·szerré alakítja, melyből az oldósze1t 111cg
felelő módszerekkel (légáramlat előidézése, vakuu1n, egy-szerű szá1adá:-;) eltá
volítjuk. A szárításnál a vattát lehetőleg :-;zé.iielteregetjük, a szöveteket felag
:gatjuk .. Higan:rchloriddal vagy szalicih;a\"\'al való in11lregnálisnál az oldósze1" 
nagyobb fölöslegét k-erülnünk kell.-Sürün folyó, vagy kátrányszerű (ichthyol. 
kátránycn1ulzió) fol:radékokkal az alapan:ragot nyers áliapothan inlpregnál
_ják; az in1pregnálás és szárítás után „r;zétkotor}ák és fésülik 
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_._\ száiitás po1111entes, jól szellőzhető helyiségben történik. Ez a chemiai
lag ható féuyi;ngarak bontó hat~sá1a \"~ló t~kJn!e~tel s,árga, ;·ag)-· vö~·ös (so
ha~e111 kék) ablaküvegen ke1 esztul uyerJen _ v1Jag1t~s~, l,egny1lasa~ ped1g lehe
tőleg a padlóhoz közel leg~yene~, hogy az e]parol~,o __ 1llelfony oJdosze,rek l~Ye
o'őnél neh.ezebb gőzei könnyen taY-OZ-hassanak, E g;ozok t?.zve,szelyessege m1a_~t 
~·őz- ,·ag;y fo1·róvíz-fűtésr,~ legren ber,e:qd~zv~; J?11~kt tuzel~s e munkahelJ·~„ 
ségekbeu n~indenütt_ n1elloz.end9,. ~ s~a.r1to h9~e~seklete 1111p-der1;kor az a~t1-
..;zel)tiku1ntol függ; Jodoforn1-kesz1tmeny-ek szar1tasakor, e~yal!alan :qem. fute
ne.k; túhnag·as hőn1é1·séklet a karbolsav-, vagy thypi·~~-ke~z1t!l11eny~knel„h1anyt, 
yaschlol'idnál bo111lást okozna. Vizes oldattal keszult in1pregnalt kotszerek 
teljes 111cgszú1 adásig· függhetnek; az alkoholos vagy aeth~Ies oldattal kezelte
kel nen1 sz,árítjuk ki teljesen, hane!:l-1 ~issé ~e~vese1~. t~ss~!-1~ el, , , 

Feste'ir(' oly esetekben van ,5zukseg, n11don a kulonbozo szazalek ta1taln1u 
kiit~zerckPt akarjuk egymástól könnyen rneg~ü~önb~,ztetni. E célra anilinfeS·· 
féke/,; a legalkaln1a~abbak. \'attát az impregna]a;; elott sz_okt_~Jr- az?knak ,alko·· 
bolos oldatá' nl festeni; szöveteket az impregnala.~s~l e,g~~1deJy.le$ I~en ~,1g __ 91„ 
thtt hozzúadásúYal festenek. Festett köt-szerek kozonseges hon1er·sekletu 'iz· 
hen a fe.'-it~knek csak nyomait n1utássák. , , , „, „ . , . 

.A_ festékanyag kin1utatása forró Yízzel valo kivonas seg~l),eYel tort~n1k, 
JJJl b et YÍzfürdőn bepárologtatva, fehé1 selyen1f.onal n1egfestodese 111utatJa a 
fes1ék .ieh•11 létét.. . , 

_:\._ szúza]ékszerüleg kin1utatott hat.óanyag-tartalom tekinteteben, a s~_o
kúsok különbözők„ Né1nelyek (Diete1ich „l\fanua~~") 100 gl'. in1:pr~pialt ~ot-
~zel'heu foglalt antiszeptikun1 inennyiségét fogadJak el perce;ntua<?lO ,gyanant. 
--\_ Phatlll.. ,:\._nstr. \'III. és a Phar111. Rung. III. ellenbe11 ugy i11te~ked~1ek, 
~1n1e11nyjhen az in1pregnálatlan anyag 10-0 g1„-j!1ra kívánják 111eg a s~!lzalek·~
~<!11 1_•lóí1i 111e11J1yiségei. Íg:.,.. például a 10%-os JOdofo1111-gaze 110 gr:-J~ban k1·· 
\'i111nak JtH'g' 10 g1·„ jodoforn1ot .sth. _A_ fixáló szer, mil;thogy. l~~enn:r1.sege ~sa1~ 
je1Lntt~ktt>1f'niil keY-és lehet, ne1n .iő tekinteLb~: E gyog:rs,ze1k:.on:r.".:"ek to\abbn: 
nH'g°kÍY<nJjú k, liog·;i.-- az a11 t iszeptikun1nak, a szo\· etek fol~· o :neterJeben ~?glalt 
11 hsznlnt súl:i.·n1e11u;i. isége is f'eltüntettessek, n1ely adat, tekintettel a szoyet~~ 
;~ ii iii11 bözó sü1 ü fonúsá1·a és súl~-ára, az 01 vosi gyako1latban nen1 lehet ko-
ziin1 bös. , , , 

Ez;ekhL•n foglaltuk össze a kötsze.1ek in1rneg11álására vonatk~zo alta~anos 
t11<111iYalókat }~gyes ~pcciális esetekre vonatkozó utasításokat a reszleteze.sben 
t11 lúlnuk, 

C) Jn11Jrrqndlt, neni antiszeptil1.us kötőszerek azok, melyeket nen1 anti
.~:zl'1Jtiknn1okkai, hane1n ol} anyagokkal kezelünk, melyek azok fizi~ai tulaj
do1isúg:at \·áltoztatják llH'!g. Ezek közül megemlítendők: 

Uipsz (fÖ.':iz)-JJól.11ák, n1elyeket 0alciun1„szulfáttal impieg-nálunk, hogy a 
kiités11él (cs0Htiö1és) \ízzel való átnedvesítés után szilárd burkot alkossanak: 
('J/ 11resf/11a JJot, C('lf uloidpól:1Ja, köszvényayapot (Pattison) stb. 

j)) .. -l<;Z('JJfil,u:s (steril) kötösze1'ek. Az antiszeptiku·s· anyagokat nen1 tar
lal111a-zú sehköiözősze1·eket steril állapotban alkal1nazzuk. Sterilizálásuk a „Ste-
1 i l izúlús" cín1ü fejezetben ehnondottak figyelembevételével történik, magasabb 
hőfok és uag~·obL feszültségü vízgőz alkahnazásával. Száz fokon f.elüli hőfo-· 
knn sc111 ]évén bo1nlékonyak, a frakcionált ste..riJizálás alkal111azfüsa az aszep
tikns sebkötözőan~· agoknál fölösleges. i\.nol'ganikus alapanyagok, asbest~ 
hnrnu :-:;tb. sterilizálása kihevítés útján történik. , , 

.\ sterilizálás kicsinyben a 149. oldalon elmondottak figyelembevete]e,el 
nag:~ ban k,?111plikáltabb szerkezetű steiilizáló készülékekkel történik; menete 
a ko,--etkezo: - A " " , 

.:\ kötősze1 t nlindenekelőtt itatóspapír bu1kolatta~ látjuk„el ~z1!~opa1?1-
ros szö\·etén a vízgőz könnyen áthatolhat. A t1teril_izatort qlo,m9~e.gitJuk, v~z
_u;őzt \ ezetiink belé, hogy annak a kötszeTeken valo lecsapodasat es azok at
ned\ esedését n1egakadál~ ozzuk, A sterilizátor er1·e való tekintettel rendesen 
ket tös köpeu) ü. l\fikor a sterilizátor hőn1érsékiefe k!}1 ülb~!ül 69° C-rfl e~elke~ 
lil•1t belehel::vezzük a kötőszereket illetve a kettorS kopenyueknel a ket kopen:;; 
küzÖtti té1bŐl a belső térbe bo.esáijuk a gőzt 1-2 ÓTai áran1lás uián elzárjuk 
u J.n'ízszelepet és az elvezet? nyílást gyapotcsomóval gyengén ~~t9~jük. l'\a
g:~·ohh sterjJizátorok olv n1odon vannak fel.szerelve, hogy a steI1hzalas befeJe
zésc utún száraz gvapŰton ~zü1t hideg levegőt lehessen a készülékbe vezetni~ 
1nl n kötszerek gYÜrs kihülését idézi elő, anélkül, hogy az.okat a lecsapódott 
Yízg-őz átned, esítené. 

ICi11ülés után a kötőszert ugyancsak ily n1ódon sterilizált pergarnenpa·· 
PÍl oshH. -jó111inösPg;ií_ cRon1agolópapírba yng~1• papírdobozba csomagoljuk (a 

21 • 
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Ph. H. III. pergamenpapÍI ost és dobozt rendel). Ha a kötszei bádog- vagy 
üvegedénybe kerül, ezek ís sterilizálandók, legalkalmasabb n1ódon meleg. 150" 
0 hőmérsékletű levegővel. Ha a kötszert bádog- vagy üvegedényben kell ste·· 
rilizálni, akkor az edények nyitva helyezendők a készülékJbe és pedig fekvő 
helyzetben, hogy a forró levegő vagy vízgőz átjárhwssa azakat. Az edény fe
dele szinten sterilizálandó és a befejezett művelet után a fedelet az edényre 
helyezzük és ráónozzuk, illetve kaucsuk ragtapasz szalaggal ragasztjuk le. 

A nagy iparban telített gőzzel sterilizálnak. E célra szolgáló megfelelö 
készülékből a levegőt gőzzel kiűzzük és 0 2-0 .. 5 légköri túlnyomással 105-106' 
e hőmérsek:J.etet érünk el, n1e]y ny-omáis mellett mindennemű baktériu111 el-
pusztul 

Kórházakban a Schimmelbusch-féle •kötőszerdobowk ha;smálatosak. fJ 
dobozoknak kettős fala van, melyek mindegyike lyukakkal van ellátva. A 
külső fal a belsőn föl- és lecsúsztatható és annyi1a eltolható, ho-gy a lyukak 
egymással szembe kerülve a levegőnek, illetve a vízgőznek szabad betódulá
sát lehetővé teszik. A sterilizálás befejezte után a külső falat úgy állítjuk, 
hogy a nyílások el legyenek zárva. 

A .selyem sterilizálása kémlőcsövekhen történik oly módon, h-0gy azok 
nyíl.fusát gyapotcsomóval gyengén hedugaszoljruk és a művelet után pergan1en
papírossal lekőtjük. Sterillé tehető a selyém, ha szappanos alkoholban, inajd 
1-2%-os natriumkarbonat-oldatban megmossuk, glicerinben 130-145° C-ig 
felhevítjük ,s végül 1~-6 higanychlorid-oldatban, vagy 5% karbol,sav-oldatbau 
eltesszük. 

A catgut vegyi készítményekkel sterilizálható .. E célra karbolsav, hi
ganyehlorid-oldat és vizes jod-oldat stb.. alkalmasak 

,Steril catgut száraz állapotban nyerh>ető, ha az üveg-oTsóra feltekert 
catgutot kumolban 160° C-r a felhevítjük. Kihűlés után benzinben inossuk Ineg 
a catgutot, majd 60° C-nál nem magRsabb hőmérsékleten a benzin maradvá
nyait elpárologtatva előzőleg sterilizált üvegekbe helyezzük és sterilizált du
góval elzárjuk 

A Vömmel-féle catgut Így sterilizált áll"T)()tban antiszeptikus folva
dékba van h,elyezve és két ,gumrnidugóval eldugaszolva oly módon, hogY a 
fel- és lefelé haladó catgut-spirali.s kezdő vége a helső gummiduión keresztül 
van húzva és a kül1ső dugó eltávolítása után kihúzható catglltból annyit vág
hatunk le, amennyi épen sziik-séges, anélkül, ~1,ogy a catgut steril állapotán 
változáis történnék. 

Draincsövek 1% szódaoldatban való negyedórai főzéssel tehetők sterillé, 
Lq~i?Wria, 2-3 nap 1 órán át 90° C-ra hevítve, f1 akcionált ste1ilizálással ster1l1zalando, 

, A kötszer steril állapotát esak a leggondosabb bakteiiologiai vi~sgálat 
allapíthatja me~. Sw~ta;k a sterilizaláis i.gazolásául minden cson1aghQz oly 
pap1rszalag-0cskat mellekelni, ID·elyet aliz.:'l!rin és terra siliceával kezeltek mely 
J?aPír~s~ala,g 100°-on nedves·ség jelenléffiben vörössé válik. E móds·zel' cs~k aZt 
a.llap:tJ,a ,m·~g, .~ogy. a kötszer .~ hő1nérsékletre lett hevítve, anélkül, hogy a 
st.er:l1zalai~ i~eJ 1ere, ill_etve a rn,;uvelet gyökeres végrehajtására nézve megbíz
ha.to elleno~~est szol;:a,Jtatna. Ezen oknál fogva oly sebkezelésnél, hol feltétle
n.u~ ~t~r1l ~ot~.zerek 1genyel!etnek, az egy ízben felbontott kötjszerek ú,jabb ste
ll~Iz~laJs nelku} .nen1 p_~s,z~alta~ruR;„ Az ,OrVi?Si ~yakgrlathan, főleg a kórházi 
PI ax1sba~. a haz1 ster1l1zalai~ szuksegiessege im.ma1 koztudatba ment át. 

A kotszerek csomagolasa a legnagyobb gonddal történik. E burkolatnak 
mely a kötszert a portól és egyéb szennye2:1éstől n1egóvni van hivatva a kiH~ 
szer n1inőségével kell összefügigésbe:J1 lenni. ' 

Impregnálatlan, vagy oly impregnált kötszerek, ·melyek ne,111 nedvesed
nek,, sem bomlékony, ill,ó va,gy 1n1aró hatóanyagot nem tartalmaznak, egyszel'Ü 
papirosba csomagolhatok. 

, A maró, illó, boml~ko,ny vagy nedvszí,:ó kötsze1ek feltétlenül :perga1nen
pap11osba csomag.olandok es pedig karbolsavat, henzoesavat salol-t thYn1ol-t 
tartalmazók fehé1; a jodot, ezüstöt vagy ,higanyt t.a1 taln1a~ó kötsz'ereket fe
ke~~ ,Per.gamenpapí1osba ,szokták cso1nagoinL Ez utóbbiakat g;yakran széles
szaJu, ~setle~ b~rna „ Ü'\:eged~nybe csorn.ag.olják \Yasohloridos g~rapot, jodgya
pot)„ G1pszpolyak reszere badogdobozott.( hasznaltatnak. A gvá1 i iparban 
gyógy-szertárak r-észére kevés kivétellel dobozokba cson1agolt k~ötszereket ké,
szítenek. E célra összehaitható {Faltca1t-0.n), nyakas (Halsca;rt,on) és toló 
(Schubercart-on) dobozok szolgálnak .. ~ Phal'nl. Rung. III. az in1pregnálatliiif
k(jt~~el'eket előbb itatóspapí.rba, n1ajd a s~erilizálás ut~n, pergan1enpapírosha, 
vegul dobozba cson1agoltat1a, n1el:'.-("k teI1c>s leragasztasat renrleli. Eze.n cso-
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n1agolási módnak a legjobban a n:v;·~kas, dobozo.k felel~e~ meg, melyt;:ken a fe-
dél a doboz feléig' leer; a nyílás a c1n1kevel telJe.sen koFulrag-aszthato. , 

Végül ami a kötőszerek eltartását illeti, awkat t1:szta, porn1entes, szaraz 
és a közvetlen napfénytől óvott l1elyen rakt-á1ozzuk el. 

A) Alapanyagok 

"\z alapan.ragok (vatta, mull, calico, sliirtin-.Q, flanell,, ·vászon, fapyapot, 
fa1 o~f.QJJapot (celluloze), juta, selyem., asbest stl?,) vagy ';'a!~ozat1a~1 all~~ot.
ban :-.zolg·álnak köt:szerekul, vagy pedig megf,elelo kezeles utJ~ll ,a'i}:ttszept~,k!f~· 
aszrptiku$ vagy nem antiYzeptiku~ imprefl_n;~l,{ kötszereket .~esz1tupk ,J.lelolu~ 

"A.z antiszeptikus, imp1 egnalt sebkot.ozoszel'e~et a ko~retkezo focsopo1-
1okia oszthatjuk föl: I. Gazék. IL Gyapotok. Hl. Jutak, IV .. Lmtek V Impreg
nált kiilönféle sebkötözőan;ragok„ ""\TI Sebva1ro anyagok. 

··.·.···.·.··.• .. • .. r.1.''.. E sebkötözőan,~:0~1::is:ze:::~::g1~á~::z~::~r:~:1 antiszeptikus tulaj-
/S don.-;ág·g·al akarjuk a kötősze1 t ~elTuh~znj, han~1~1 az a .. sebkötöző anyag ~neg-

·.···.·.·.·:·;·~'r ..• 1.I .•... :..... .. ~~;~;ő ,~~a,k~~té;~::::~~lk~\é~é~:~:szkozl ~,::;:;~~~~;:~~:;;;;~~~ 
:~:! A g·azek alapanyaga a 1null. A Ph. szürkül 

-09 Jiung, III. úgy a tiszta gazetól, mint Amylofornios gaze 10%-os: 120 a111y-
tr;1 a1. iiupregnáltaktól n1eg'követeli, hogy loform-ot 60 glycerin-nel eldö,rzsölünk 

· .. ·.·.·::.-~ ... ::.r.~ .. '.' négyzetcentüuéterenként 10 lánc és 11 és .részletenként 1700 vízhez keverjük, 
··1 keresztfonalat tartahnazzon, n1el:r inull 1200 inullra. -Az a1nyloform a glycerin-

··.,~J-.~.·~.: azutá11 i111preguálás cél
1
.i
1
ai1 a., a l~gl a}- nel n1egnedvesített Inullra 

1
1h··ászitálható. 

- - kalHn1sc1hb„ ... \z ilyen n1u saJat su ya- Fehér, szagtalan, sterilizá ató. 
-;:;:\%1 lJak kö1 ülbelül inásféiszerer-.ét képe.s az ~4.rgentolos .qaze 0„5%: 6 argento]-i 

oltloszl'l 1nenn~Yiségéből inagáha. szí' ui.. kevés vízzel eldörzsölünk, 1800 vízhez 
~-l(·tolo.'t .(JaZf-' !'>?h: 6 actol-t 1800 gr. hozzákeverjük, 1200 n1ullra. 

\"izhen oldunk 120.0 inullra, ... \z in1preg- Argon inas .Qaze 2.5%: 30 a1gonin-t 
núlúst é~ szá1ítást sötét hel;i. iségben kevés vízzel eldö:rz.sölünk s forró víz
yrgezziik. Szintelen és szag'talan, ... \111- zel a teljes .oldódási.g keve1,jük, n1ajd 
u1onln, saYgőzök és kénhidrogén hon- 1800-ia kiegészítjük, 1200 mullra. 
tólag hat,iu~,k ~s ;_'·örös.el'.:i,, ]ila, kék va,gy Aristolos gaze 5%: 60 aristol-t né-
fekete sz111uve valtozt.at1ak. hány csepp an1n1onia hozzáadása mel-

.Ai;olos gazr.: 60 aii o1-t 1800 vízzel lett sötét üvegben 1200 aetherben ol
e1ősen összerázu1rk, iiletve eldörz-sö- dunk, az oldathoz 600 alkoholt és 50 
liink 1200 gI. n111llra, vag;i,· 60 airol-t gl;y.cerint adunk, 1200 inullra. Az im-
1500 henzin-t 20 paraffinun1 liquidu1n- p1 egnáláisra :-;ötét helyiséget használ-, 
n1al f'ltlörzsölünk„ .:\ gazct előzőleg junk éi::; a n1esterséges ineleget kerül-
0„5% kénsav-oldatba áztatjuk és jól ki~ jük. 
111ossnk, hogy az abban levő, a fehérí- ._4uramincs gaze„ l)gy készül, mint 
ti!stől lúgos felületeket :::1cn1Iegesítsük, a pyoktanines gaze. 
n1el't alkaliák az ail'o]t bontják. A„z an- Brnzoesava.s gaze 5%: 60 acidu1n 
tiszpptiknn1ot üvegpálcával dö1zsöljük henzoicun1, 1-000 spiritu8, 60 glycerin, 
eL "\z in1p1 egnálás sötét helyen, gyor- 500 víz, 12-00 inullra„ 
i-lan és a ~zár}táJs is ugJ·anily h,~lyi~ég- Bi.smut-aniylumos gaze -5+20%: 60 
ben n1esterseg·es n1eleg- n1ellozesevel bisn1uthum 

1
subnitri.cu·m--0t és 230 a111y-· 

történjék 5% ailo]gaze behintéssel is 111111 finon1 benső keverékét oly ctiil'ÍZ
ll):erh~tő, ha a ~-az~t elő~őleg ?%-n;yi zeJ <löl'zsöljük .el igen giondosa,n, n1e
g_l.1cernn1el tapad~~sa tettuk. P1.~z~os- lyet 10 an1ylum és 1700 forró vízből 

·•.· .. •.·_J .. ·~ .. ···:!•~.r .• • ... ·.~·.•.~.:.~ .. ··DJ····~~-.> zold, s~agt,alafn 11kokts1ze1, n1ieI1i 1 voroses készítettünk és kihűlni hagytuk„ Ezzel 
.,)-0:~ vagy sa1gas o o a ne a1 .a ·1nazzon. 1~00 niullt in1pregná1unk és 40 0° hö-
.,„„n"' Aluniinium acetáto<; .Qazc 5%: 800 inér:sék1etűnél nem n1elegebb, fűtött 

_1 .•. ·c .•. :.t .. '.~.-·~ ... !ll~.ra.· ... •.· .•.. ·.":_~ •. •·.'.'··.-.~.·.i··.· _; ~J0011:1\\~IY~1 k~~~~~é~e~01h~~né~?s~kle~!~~ ~-~~~~~~ kiáifa~~ib~t~uk~,s~~1~~1.i~lég~~ 
· :.;,--d±____ g~'Ol"san szárítjuk Tiszta fehé1·, kissé csak azután szárítjuk ki teljesen. Sö-

:-~--------- ,f>Ceíszagú gaze. tét és száraz helyen ta1tandó. Hófehér„ 
.4lionno[o,· gaz(' 5%~os: 60 alun111ol,. Bis1nut-ox,yjodidor;: .r;azf' 5%: 60 bis-· 
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n1utun1 ox:y-iodatu111, 120 glyce1i11, liOO 111az„ -':\._ pal'a.fo1n1-ot a jodofo1111-ol<lat·-
YÍz. 1200 n1u1lr.a, hoz egysze1 űen hozzáadjuk. 

Bolusos gaz(': Kiizzított, nagyon fi- Eucal.1Jptus ga.<-f' 10%: Sötét helJen, 
1101nan porított fehér bolust, meleg közönséges hő111érsékleten készítjük és 
úton előállított és 1% aluminiun1 ace- szá1ítjuk. _'\_ szárítás 11r tartson to
ticun1 solutu1not és '1:í% szalicilsaYat ,-ább, csak 111íg az alkohol elpárolog, 
ta1·taln1.azó an1n1011iá1s szappanhoz ke- an1i isn1ételt n1é1 éssel úllapítandó n1eg. 
ve1ünk és ezzel in1pregnáljuk a. n1ullt. II. 120 olcu111 t'nea]y_oti. 180 olen111 1i
A bolusnak a gazehez e1ősen tapadnia c1111, 1200 spiJ itus, 1200 niulh·a. III. 
kéll. Sterilizálható. Ken1ényebb gazet kapunk. ha 10 i rsina 

Bor kősa·'l!a.s aaze 2%: 24 bo1 kősaY, cla1nn1ar ae és 100 cetac('Uln-ot ()-;szeol-
1775 víz, 1200 rr1ullra„ Yasztya lű ol. eucaly ptit ,·-esz link 100 

Bó1 sava.s qaze 10?~: 1200 acitlun1 bo- inull1a és Yízfü1dőn átg;'>Ú1juk 
ilcu1n, 1600 fo1·ró víz, 60 glycerin, 1200 Eugu~orrno<J ,gaz~.5%, .. 19.?h: ·=\~ tngn-
1nulh·a, Yagy 100 aci<lu1n boricu111, kö- f01111ot fu1oma1: _eldor~sol1u~, ,sc:tet .h~-
1·ülbelül 1500 for1ó víz 1000 inullra, [ J~;en .. i1npregna}Juk es sza .. 11tJuk 60. 
(Phar1n„ Belglc„) ' e11gufol'111, 60 glycerin. ·!OO spi1itus. 

C?u:nasrptolos (Diaphtol) qaze 2„5?i: 11200 ; íz, 1200 11111111 _a, illet\~ . II !20 
30 chinaseptol-t 1800 forió ,:ízben ol- e1~guf.or1n, 9 glJ-cer1n, 600 s11111tus . .JOO 
dunk és a fo11ó oldattal 12CO n1ul1t i1n- \JZ, 12.on inulha ~(/ . 
pregnáluuk. Fé1neszközzel való kaYarás , E,u;ophrnP1; .oa.zr a~,· 60 f'U1011l1eu-t 
tiloi-i. 4%-osuál n1agasa1Jb Jiatóany.ag- nehauy csepp an1n10111as ~4v0. alkol.101-
tartahnü kötsZf'l csak töblJszö1ös hn- ban oldunk az o1claihoz .. 1,0 gl~.cf'1n1-t 
p1egnálás és sziilítiis ütjún úllítható ~Hl11n~, .. 1~00. 1nullr.a .. ~--\„Y1l~go"_'"'a.g_}el
elő. · .1e~ ~i~a1H..;a;:a~. k~:-;zitJ~lk es J.1·-:20 -on 

Chinoliu (c!iinoli11trntarato~) qa.zr. sza11!.Jll~: H_nYo~ Ps.~zaraz hr).~en iar
;)%: 60 chinolinuni taJtn 1·icnni„ i:!O g;Jy- tando 8af1a11~sz<1.~11. :-;;1J'-2;H ko1:-;zp1· 
cciin, .li;JO ,-íz, 1'.200 111ull. Fr11ichlorido~ .oa.:zr :20?'11: ,)00 fe11un1 

C'Jiino~olos .oazp ;l%: 60 chinosoJ, 60 scsquichlo1atn1n so111tnu1 (.:JO'.!-'ol. )!JO spi· 
g·J~·cerin, 1'i20 ,-·íz . .1200 n1ulI1a }1én1- ritus, 750 YÍZ, 1200 11111lhn Söt<~t lie--
1nel, főképen Yassal é1inikezésbe ne I;ven, enyhe hőnél szú1ítjuk. nieit nta·· 
jöjjön gasabb hőrnérsékleien a Ya.schlorid sú-

('hrvsoforJnos r;aze 5?~, 10%, 2uo1o: say1·a _és_ fe1rihichoxi/~1_·l!_ bc:111lik ,és 
A chrysofor1not g·]yce1"inue] flnoinan ba1na folt:!kat okoz„ ,Sotct .. c1,tro1nsa1.„ 
e~dörzsöljük, \Tízzel felhígítjuk és a ga. ~a1·na uvegben, sza1 az, sotet helyen 
inullt ezzel in1p1·egnáljuk. Az 5%: 60 O tnT1Ju~.„ _ . 

11 
" • 

cl1rysofol'n1, 50 glycerin, 1720 víz; a _. Fr:11tpJJr111r~ aazc:. 10?-f:: lL.fl _!e11110~·
JfJ%-osnál: 120 chrysoforn1, 75 glyceiin, iin, 60 ~}~ !3Cl n1, .1100 111.~le~· \ i~., ~.„yo 
1fii5 \'Íz és a 20%-osnál: 240 chT~·sof01111 , 111.nlha. ,:;;otetben, en~ he hollPl sza111.111,;;,. 
125 g]~ycerin, 1550 \cÍz veendő 1200 111ull- Cit1 01~1sarga„. _" 
l'a. Sötét és hüvös helyen ·szárítjuk .F_r110.flfJJpltn\" ,r;azr' Iü_..%: I\:r~zité.se 

( ' 1· 10%' . 120 1. 100 n11nt a fer11py1·1nes g·1:1ze-e. 
1 PO inos qazc u. c1eo lll, F ld l d ·1%. -„ 1· 

g]~ cr1in, 300 spiriius, 800 VÍZ, 1200 iorrna (' .i.1J c:_.s
0 

fJOZr ""?;. j,) JQU_Ol' 
1nnlh·a. fo11naldehyd1 (3u%-o'-), 12a gl.\·cer111„ 

· 130{) spiritus, 1200 n1ullra. ~ötét helyen. 
Drr1natolo.s gaze 5%, 109-d: A <le1- en:y·hc hőnél szárít.ink, n1íg a g·aze töb-· 

ll1-a1ol1' g'licerinnel és vízzel jól átisza- bé nen1 ned·ves tapintatú. ~~ foi·111alde· 
poJjuk és a n1ullal átdulg·ozzuk. Fixáló h;,·d flxálásáia 100 lanolin és 700 aether 
HIJyagnak leginkább az úgynevezett oldatából álló fol~ adékba szokták i11á1·-
1cyrl'ha gun11ni (a tinct. inyrrhae ké- tani, vag~: ezzel incgpernietpzni és újra 
szítésénél nyert üledék szi1 upsze1 ií ol- f>Zárítani. Sötét, léginentes hel;\· eu tart
data) ajánlható, ,n1elyhől a de1111atol juk el 
1ne11nyj1ségének 2 /3 része veendő. Szag
talan, citron1sárga kötősze1. (A Phar1n. Fornialinos ,r;azc: E né\ cn fo1111a

Iiugőzökkel sterilizú1t gaze van forga
lon1 ban. 

Austr„ \/-III. <ler1nat0Jgaze és gyapo
tot, valan1int bis1nuth sugallat-gaze és 
g·yapotot 20%-osnak rendeli .. Az 5%-o-; 
g1:1zehez: 60 dermatol (vagy bis1nut. 
subgallic.), 120 glyce1in, 1650 víz és 
1200 inull veendő. 

Diavhterines (Oxychinaseptol) ,(Jazc 
5%: 60 diaphterin, 60 glyccrin, 1720 
víz 1200 mullra 

Eka-jodoform.oaze; Közönséges jo
dofoTmos gaze (kés.zíiése 1. ott), n1elv
nek 100 g1·„-.ia 0.5 parafo1m-ot ta1 tEiI-

Glutolos .aazr: l"'g\· készül, n1iut az 
ani~- lofo1 n1os gaze 

H igan vaJ-nrno11 iu n1r 11101 idos uaze 
1 ~ó: 6 l1ydra1g;i1 run1 \Jich1ora1 un1 a111-
n1oniatun1, 6 an1111oniun1 ehloratu111, 
1800 YÍz, 1200 1nu1lra„ L:\le1nbroth„) 

Higanyoxycyanido~ ,r;azp 0.3%: 6; 
h;, dra1·gy1 nn1 oxyes anatnn1, j0 gl:i;„ce~ 
J•in, 15-00 víz, 1200 n1nllra ~--\ n1111lt ren
desen előbb gyenge fnkszln-oldatta} 
n1egfestik 
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Ich thyolos gaze 20%: 240 1chth;i:ol- Iin 800 spiritushól álló oldatot adunk 
'00 th , 1050 sp1r1 és ~zzal 1200 mullt impr egnálu~k. 

ammonium-ot " ae er es " - Jodoformalos gaze 5%: 60 Jodof~r-
tusban feloldunk, az o~datot megszur- t • •o l . b v 
"ük"· 1200.0 multira. Sárgasbarna, Jellen:- mali 1500 spiTi us es v g ycerm en iz-
J ' · t t · Jol fu·· rdo"n feloldunk és 1200 muUt melegen " sza.gu piszkos tap1n a u gaze. . k 
~Jz~rva -lartandó ~L SzagtalanításFa impregnálunk és s_ötétbe~ száTítJu " 
eucalyptus- vagy c1tromo)a;i has~na!- Sár-ga, enyhe kumar1nszagu g:aze. 
ható az ichthyol mennyisegehez szarni- Jodoforminos gaze 5%: 44.5Jodo.forn1-
tott '•% arányban. pulv. 300 aether, 450 spiritus, 50 glyce-

„ rin 4oo :inullra. Az így nyert jodoform-
Jtrolos gaze 0.5%: Készítése mint az ga~et nem tökéletes megiszáradás u~á? 

argentol gaze-é. 15 5 hexamethylentetramin 1400 .sp~r1-
Jodoformas gaze .. A jodoform.ot 8 \i- tus~han oldatával újból impregnálJuk 

tét színű üvegben aetherben -0ldJuk es és szárítjuk„ .Szí,ntelen, n1ajdnem ,szag-· 
azután alkoholos paraff~n- V?-·gy gily- talan g.aze; világossá,gtól hatóanyaga 
cerin-oldatot adunk hozza .. A Jodoform bomlik. . 
elbomlását elkerülendő natriu~th10: J odolos gaze 5 % : 60 jodol, 1400 •sp1-
szu1frnt-oldat-ot szoktak a.Ikalmazn1, a~i xitus,-50 .gly-cerin, egy pár csepp am~o
feltétlenül mellőzendő. Artalmat;an ne- nia 12()() mullra. Gyengén barna, maJd
hány csepp ammonián3;k~ hatastalan ne:di színtelen„ .Sötétben ta1tjuk el, mert 
csekély mennyisé,gű , kretanak (0.5, gr. világosságon jod válik ki belőle. 
1000 gr.-hoz) hozzaadasa, :1'.La.gas sz:-;iza- Jsoformos gaze 5%, 10%: -60 isofo1m, 
léktartalmú (59~-o,s) g~ze, csak, tohb- 60 glycerinből álló pasztát 150 glyce
szöri iJJ:npregnalassal ke~!'1pheto he!y~- rin és 1350 vízzel, illetve 240 ,isoform 
sen de ez esetben az elso impregna~as I pasztát 150 ,glycerin és 1300 v1zzel el
utá;, f~ltétlel}Ül bevárjuk !1,nmll .te]Jes dörzs. ölünk' .. · 1200 unullh'.oz., s.zárítása sö
lll·egszaradasat. Szagtalan1tas,ra ki;rn~- tét és hűvos helyen to1·ten1k. 
i·in vagy ol. sassafras .hasznalha.to es Karbolos gaze J.0%: a) 132 a?i~um 
pedig az alkalmazott JOdof-<?rm me~y-1 carbolicum Jiquef.actun1, 1000 sp1r1tus,. 
nyi,ség~~~k _0„2-:-.1.Q%-.~· Az „1m,pr~gnal,~ 2-00 glycerin, 300 víz, 1200 n1ulli:a. , 
gazet ·~otét es ~oz9~~ege~ hon:e.~·s~kle~u b) 120 a-ci.dum carbolicun1 11quefac-
he!yisi;gb,en kesz1~,1uk es sror1tJuk es tum, 1000 1spiritus, 100~ n1u~lra. 
~neg kisse ,nedves allapotban CS?mag9I- e) 50 acidum carbol1cu,n1, 15-00 aether, 
JUk, Ratoanyag-tartalom szermt ken- 950 g]ycerin 1()()0 mullra. (Ph Austr., 
sáyg!Ítól sö,tét citr?msárgáig váltakozó Ital., Belg,)' . , , 
sz1nu %aze. A sz~n eg;yenJetes ,legye,n. d) Zsíros: ·300 paraffin-it (sz1lard) ~s 
Vízbe aztatva a v1z sz1ne, ne valtozzeJr 300 folyékony paraffin-t enyhe honel 
n1eg, m.ert e~ esetben festekkel .v.~n sz1- összeolv.asztunk és ehhez 1-00 megol
nezve„ N apfenyen huzamosabb ido alatt vmsztott ka.rbol.savat adunk, mellyel 
elszíntelenedik, 1000 mu:llt még melegen in1pregnálurnk„ 

Az 5%-os gazehoz 60 jodofo1m, 400 e) 250 co1ophi0niu1n-ot lü-00 s~iritl!s-
aether, 1200 ispiri,tus, 500 glycerin, 1200 ban oldunk, ni.egszűrünk és a .szu1;edek
mullra; hez 10-0 a.cidun1 car bolicum-ot es 50 

a 10%-oshoz: 120 jodoform, 800 ae- oleum ricini-t adunk, 1000 mulh-.a .. 
ther, 1000 spiritus, 120 glycer!n, 1200 (Bruns.) . . 
rnulha; f) 1-00 parnffin-t ,es 200 oleum olrna-· 

a 20?'6-oshoz: 240 jodoform, 12 colo- rum-ot enyhe hőnél összeolvasztunk, 
JJhonium, 1450 1aether, 650 spiritus, 10-0 100 megolvasztott kar bo.I.savat adunk 
glycerin veendő 1200 mu1lra kétszeri hozzá és ezzel 1000 muLlt impreg·I].álu~k .. 
áztatással; Csaok kihiílés után ·Cson1agolhato,. (L1s

az 50%-os pedig többszöri áztatással ter.) 
készítendő. g) 100 colophonium, 100 cetaceum, 

Billroth szerint tapadó jodofo1mos 100· :acidu1n carbolicun1, 1000 mullra„ 
gaze készíthető a következő előiratok (Volkmann .. ) . 

11 
„ • 

szerint: A karbol,savas gaze Je .en1zo s~agu, 
hófehér puha lágy gaze. A L1s!er, 

5°/o-os 10°/o-os 20°/o-os B1 uns és \T olk:inann szerint készü,lt ga-
jodoform 60 120 240 zék merev.ek és törékenyek, n1arokba 
colophonium 150 250 300 szorítva recsegősek. 
aether 360 720 1450 Kresolsza.ppan (ly.solos) gaze 10%: 
spiritus 900 800 500 120 lysol, 250 'spiritus, 1000 víz,, 120() 
glycerin 90 150 180 mullra .. Bádogdobozban tartando. 
mull 1200 1200 1200 Loretiru:alciumos _qaze 5%: 18 cal-

-··"·'···-·•···· Jodoform-tanninos gaze 5+5%: 601 ciumchlorafom crystalli~atum~ot 180() 
fodoform és 400 aetherből álló oldat- vízben o]dunk. Ezzel 1200 '!11;1llt impreg
hoz 40 tannin, 90 colophonium, 90 glyce- náluwk es annyira megsza11tunk, hogy 
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a ,ntedv
1
essé.i;p1ek körülbelül ~-1 /;i ié- 114(10 alkohol 

.s~., ~ vesz1t~e., Egyenletes nedvesítés , • 60 gl~ce1in, 1200 n1ulha„ 
ceIJ.a,b.ol 1-2 o.l'an_ át iiveglen1ezek ko"ze' l!,a<l9gdoboz~an, Yi]ágosság és levegő"· t k e tol ova tartJuk el 
kzo1b1 JU , !llaJd 5<J loretin, 15 natriu1n- Salubrolos _qazc, 10%: 36 ,·•.··al11b1 ol, 
-ai: on~t es, 99~ vízből álló, a szénsav 80-0 1k h ] 8-0 " • 

te1Jes ,t~voza.sa1g forralt oldattal i'111- a o o ' 0 v1z, 20 g]v.ceTin J-JOO 
J?rkegnalJuk es enyhe hőnél meg.szárít- ~:11~~.~·a„ Sterilizálható. iien áhan~ió 
JU :. Va~sal való é1·intkezés gondosan 
kerulendo. Skarlátvörös, szagfalan ga·- _ Sa11oforn10 . .., fJazr 5%: 60 sanoforin. 

h
ze,I mely vízben. aetherben vao-v aiko- lpü aethe1·. 1300 spilitu.s, 50 '"'lYccrill 

o han színanyag·át nem .adja fe: ~200, n1u1lr? . Ster;lizálható, ~íl1teleu. 
. haphtalinos .Qazc 10%: 120 n·aphia- szagtalan es igen allandó gaze„ 

I1n'. 120 gly-ce1 in, 1300 18Piritus 1200 S<}ZO iodqlo') .(Jazr 5%: 60 sozo.iotloi 
f-1.Ily.a„ ~1;yhe ~őn;él szárítjuk, l~vegő- nat11un1, BO ,gl:.--cerin, lf50 ·r·íz. 120!! 
\beis vt1lag?ssagtol Ó'irott bádogdobo- 111uJ1ra„ Igeu allaudo színtelen és :"iZa"-

zo ~11 .art.1uk„ rriszta fehé1, ielle111ző ta1an„ .... 
szagu. · St /l/J{ • ·- 9!)!, n1 Paraf' - . 1\_,.. , [ • ·~ /,Cln.c8 .<Jazr "•> 1:1 .11: 100 :-;f,„pti-
t, . . 01_nzos .qazc>.: _1\1eg'hata1ozott ha- cin. 2a glycerin, 3i5 , íz, 3űü unillr· 
gO~ll~·a_gtb1tai1-1nu_pa1aforn1gaze Csak a nfindenkor fríss oldatot készítünk S~!· 
áft~j1gf{J·t1e1 !Ce1J~.neSzettk~'aze beporzása t~t, .ió.1 szPllőzött és közönséges hőn1é~~= 
ú .. 1, ~a, 0 ~ o. zo t~k ezen gazet st~kleiu heIJ- en szárítjuk„ 
b gy lS .~e,sz_~ten1, ho~y bado,gszekréuy- _ Styptolo.s gaz(': F1 iss st\ ptíJl-oldai
a ekit~~Íta{~11110111 l~e·yl1t~nke.~ .. es .a pá~·frt tal keszítjük, n1iut a siyptiéin g.azp-t 
, . e · n1u sza a1 ozott hag\--Jak S bl. 1 % 

tavozn1, hol az kondenzálód.k ·Í ~ zu. inu1 o.s .oaze 5 o: 60 h,\d1aig·:-·
azonban a kötsze1 hatóanyagt~1:tal g-y 1~1111lb1chlo1atun1, 50 spiJitus, 50 glYCP
bizon)-'talan.. nia iin, ~OQ v,íz 1200 n1ul1ra. Sötét hrl~-en 

Prr ubalzs.a1no.~ gazr 15%: 180 baJsa- l~vego!?J. ova ta~t.iuk el. .~ 111u1It g:- ak~ 
n1un1 pel'uviauuni-ot és 60 ]. i 1 311 elo,~_oleg fux111nal festik. "\ Pharn1 
ni~n1-o,t 1300 spil'itus-ban feioicf~11kP lO- ~Őal 1e~<?II'ata sze1in~: 1 lnercurichlo1id. 
szuredekct 1200 1nul1 irnpre nál, ~a o :-i·eko11y paraff1n, 100 aethe1· 37n 
használjuk, JelJcinző van1Has~~a;fl 1 ~l}ul)ra„ ,,.:\_ szublin}át g)-"OI·s oldása cél
barnaszí11ű kötöző.szel' 'A c'o 1 h . gu,, Jabol azzal eg,yenló n1enn:-, iségii kaliuin 
1 • ] ' - . op on1urn 'ag·v iia1 . 1 1 . l t . k iozzaacasa ne111 ok,etleniil szüksé e~ , _ .. < 11u1ne1 01Ho is szo-tnk hoz-
azonbau igen alkahnas a köt" , . f! ;...,, zaachu. 
razzá tételé1·e · oszel sza- ,')zublllnat ~·<'run10.<.; .r1a.2r o .. 5%: fi 

,.,P_er ubalzsani-}odofor inos gazc 15+. h>- dl'al'g"J- l 11111 bichlol'u1111n és G na tii· 
10%. l8ü_balsa1nu1n peruviaI111u1 és 60 n1n. ch}o1atnBi-ot 50 Yízhcn ftloldnnk. 
colo~hon1un,t 1300 spiritus-szal készí- 1.i;a.]d ~JO. yízzt l t'ldih zsölt 4 szúraz to
tet't es fi.ltralt oldatába 750 étC'1 ben ol- .l<!sfl'ht'1.·.1et,a~lunk hozzá. 11: kC'Ye1ék 180fl 
dott 120 J d f 1 1 k ' .. 1zz .. Pl fel111g·.11, a. 1200 11111]] 1'1111J1ec.„11,·'1-. o o or1no ac u11 T és ezz<- l 1~00 l ] ~ mullt '] ~tsain s;r,o g·a). l•:ltartúsa. tnint a ~zuli-
" , lll1pregna nnk. Fén ~- - és le\ (•o·ö- l 1 u1 a t os !2'',Jz.ee. 

tol ovandó '"' ~ 
. J!ikt-inflara<.; .r.,1az< 1%: 12 acidu1u 11ic- {)'!5ufliű~·ara-,; .~zuúlin1atos .flaZ< 0„:?;1+ 

11n 100!1 1 l/r'.· .1 hydi„a1gy111n1 bichlol',·1',111i1. 1·> ·" 1~un_1,, , .· \'JZ, , :200 llln!11a. f1~n:·;hc J t 1 · -
honel, sz~11t.1nk .. Sarga. :-;zagtalaH. sn- Hf'H \

1111 a.1 
tll'lCllllI, 1800 YÍz, 1200 i11nll-

van~:u ken1hatású gazc. l<l rl'..Jiai.ta'ia, lllint RZ l'lőhhié. 
P10,tar.Qolo11 oaze 1.5%: 18 piotaig·ol .. _T(ll/UU,!. 0 ·~ 9pzr 5%: 60 íaH11i11. j(JO 

1800 ,·1~, ,I~üO n1nl)1a., II6 nélkül, ~ötét- Íl~kohol: 1fHl VI~, 1200 111nlh a Sötét lle-
ben sza1 itJuk. Szin cs szngtalall .' t~n sza1 itanrlo 

, P,yoktanino.<.; ,r1aze 2% (sáJ'ga \'ags . 1'annofor1no.~ uazr 10%: l~lőúllítúsn. 
kek) 94 · k'l · 'i"1

1
n .. t az a111~-Jofn1111os !.!'<lZl'l'. ''1,,1·11·1z,·i·1-, : .... sarga 'ag:-,. -e.;: P:\ oktn11i11-1 ia o. " ,, 

400 ,alkohol-ban oldunk, 13{10 vízzel fel- Ti 
h t k 1200 11 li,l/<'JIO!o~· (}OZ( 10%: 1:20 11t·ig·e110J. 
. Jg'1 ;iu , 11111 ra Sötétben szú1 ít- 1080 1 J :ink es ta 1·tjuk. '!z, :,{)() lllHlli a - 20%: 240 thig(•-

R 
no_l, 1u60 YÍz, l?flO_ Hinlh·n. - ;,o~{,; GOO 

1 
_ <'zorcinos (Ja.zc 3%: 36 ieso1cin. 50 tl!Igt'nol, 12.00 Y1z, l20ü n1nlha _:\z oldat 

g) ceriu, 400 sni1itus, 1230 'íz, 1200 var CsC'pp an1n1011iáYal lúg·o~.;sá tePndii. 
111 1;1-ll,l'~. GyPng:é11 ffítött, sötét he.lYPn 1'11ioforn10~· (Jazr 0%: :J1int a cle1rna
sz~r1t)uk, n1el't különben 111e,!.n.;á1„gul.. tol gaze 
Sz1ntr-len. 

'{ ,. '[ l'!i.1}1110!0<; {/{JZ(' 3%: Hid10-/il.: 36 th~·-
1'.- za _ic1. sara.~ (J{IZ<' 10%: 120 acitl11111 n1ol, 1000 spiritus, 100 gl:-,„cerin 500 Yíz. 

7Öo 1f\ 11 ?!-1 111; RílO alkohol. 100 gly·cerin, 12qo .n! n lJra TCözönséu:es hőmé1:séklPtt•n 
. 0~1? v1z. 120() 1nullra. Iviclco·pn in1- t k · " 

t
p1eg_nal.Jnk é..; jól zá1·ú faszek1~én' bC'll sza1~ .nt T. sötetben é!'l levegőtől 
art1uk el - ~ 1 ~:rr.1n.k. el. ~ Z.~·iJ o.,.: 1000 paraffint 

Salithyn1olo\ [JO.<:r j%: 60 sali'tJi,. 1,101 lf,0 oh\ ao]aJat osszeol\·oszt\·a ablnn1 
t11yn1olt oldunk. t~z oldattal 1000 
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111 ég 1ne1e.gen in1:pregnálunk és mihelyt és forralt, de teljesen lehűlt 1800 vízzel 
kihűlt, csomagol1uk. felhígítunk, 1~00 inull impr€gnálásá-· 

l7iofor rn gaze 5%: 60 vioformot 60 hoz. Mesterséges hőnél gyorsan és- tö
g]ycerin-nel fiuo,man eldijrzsöiünk, ,és kéletesen szárítjuk és jól záró dobozok-
300 spiritus-.szal &s 1350 v1zzel felh1g1t- ban, száraz helyen tartjuk el 
ya. 1:200 1111111 impregnálására használ- Zinl-c."Sulfitos gaze.7 kifőzés útján ste-
. k f 1 iilizált mullt egyenértél<súlyuk ará-
JU ;-, 

9 
• „ • nyában oldott n.atriumszulfit és zink-

_l<!:m: l_O v1,ofoi„m, 800 gl~ ce~.1~· 600 szulfát -oldatával impregnálunk. Kihű-
8p11·1t.us, -!O_O 'iz, ,l~Oq inullra. ~otet, .~lel lé.s után a keletkezett natriumszulfátot 
nJeleg ~I~l);en S~<l.l'lt,Juk. 100 Q -OS goz- vízzel kimossuk és e!'ŐS légáramlatban 
zel ~teril.1zalhato. {) , szárítjuk. (Heuston.) 

Xr1otor-nios nazc 5, 1-0%, ug~ készül, Zinksulfophenylato.s gaze 10%: 120 
1nint a de1rnatolos gaze. zincum sulfocarbolicun1, 60 glycerin, 

Zinlcclllor idos gaze 10%: 1:20 zincun1 1650 víz, 1200 mullra„ Sötét helyen, me
chlo1 at ull1-ot igen kevés vízben oldunk legben szárítjuk, 

.:\. g',\ apot z.sí1 ta1anítása szódával ,-aló kezelés útján a gy~r}p3,rban tör
ténik .. E n1l-ive]etet a szárítás és a g·e.1-e-benezés követi. In1pregnalasra csak az 
oly g·> apot használható, lnelJ-·nek nedvszívó képessége igen nagy ~s .impre.g· .. 
nálás ntáu a folyadékból saját súlya kétszere~ének 111;egfelelő n1enn3'.·1'~e&',et ta~·t 
yissza .. :\. hatóanyagnak szükség·elt Jnenn;i·isege tehat ezen inenny1segu o1do
szerhen leg·yen oldva„ 

IL Gyapotok. 

.A<folos ounpot O.J%: 5 actolt 20011 
\~zbea oldunk lCilO g-yapotJa. Goudosaa 
r1nailozott kádban in1p1egnáljuk. 

.Al11111iui1u-nacrtátos· g,yapot 5%: 700 
n\tunininill acetic.utn solutu111, 1000 víz, 
JliOO gyapotra (J_,, ug·~ anilJ- gaze-nál.) 

. ../.r11i/,ás u..11apot: ::'.00 tinctu1a arni
rne.100 1.d)-·cerin, líOO spi1itus, 1000 gya·
pot1 H 

JJrnzocsatu.') flHOJJOf 4%: JO acidun1 
hLllZOiCUJll, HOO s1Ji1·itus. 30 g;lycPrh1, 120 
víz lüOO oldatút gJ-· apot1 a l'ápern1ciez
ziik„ .:\.gyapotot 2 ö1á11 át eg~venletesen 
prés(~ljiik„ sötétben és L'll;i·he hőnél cse
kéh uedYt'sségtartalondg- szárít.iuk ~s 
,iól zntú dohozokban ta1 tjuk rl. 

Hó1.w1ra11 (f.lfOpot 10%: lCO acidnn1 
boruricn1n-ot 1950 fot1 ú 'ízbr11 és 50 
gl~ ct>ri11-he11 oldunk 1000 gyapot1a. Ivle
hg·l1eu kiíercg'l'{Yl szárítjuk„ 

Chini1u .~ Jfl/OJJOf 2'.%. (Gof!sypiun1. 
sf,1J]Jfir1un): J chini1n1111 h:yd1ochlo1·i
c11H1-01 :l96 'ízben old\ a 98 gyapotra, 
ll!Pl> hől :200 fol:-,·adékot kip1éselünk,. 50° 
e hőn1é1·sékleten szárít,ink. 

('ocaino'i rn;apof.: 3 cocain, 100 \'ÍZ, 
Ml spi1 itu~~,. 100 g~ apot1 a. 

Cocain bó18al:cts {}}}apot 2+5%: 10 
C(1cai11. 25 acidnn1 boracicn1n. 15 ka1bol
s11\". :íll gl~ cerin, 250 sviritus, 400 víz.ben 
old\ a 5tHJ g·:.·apol1 a pern1etezendő. ÓYa
to:-:. !'acsa1ással az eolosztást egJ-en1e-
1Pssp tesszük„ Ha ka1 bolsa\ at 11e111 al
k<lltttnz1111k eo'\'har1nad 0 ·1, cerinnel ke
"!'-"Plibt•1 h;1sz~Íáluuk, En~ f1e hőnél sz~\-
1·1talld/1 tis harJJa Ü\"Pg·hen tartandó el 
í ('o<u.iJ1 1no1 phiu1nos gyapot 2+1%: 

lJ eoe<11u, :'l 11101fiu1n, 400 víz és 300 al
kohollian oldunk és a fentebb leírt inó-

don 500 g;-; apotot imprcgnálunk„ 30° C
nál nen1 inagasabb hő1nérsékleten szá„ 
ritjuk és barna üvegben tartjuk el. 

Crrolinos gyapot: a) 5%-os: 50 creo
lin. 25 gl~;ce1in, 50-0 spiritus, 1650 víz, 
1000 gyapotra. . 

b) 10%-os: 100 creo1i11, 50 glyceT1n, 
700 spiritus, 600 víz, 1000 gyapotra. 

Fcrric/1/or idos gyapot 20%: 420 fer-
1 u111 sesquichlo1atum solutun1, 600 spi-
1 itus, 900 \"ÍZ, lCOO gyapotra., (L. ugya11-
i1)- gaze-ná1.) Gossypiun1 stypticun1„ 
Gossypiu1n haen1ostaticun1. 

Euguformos gyapot. Mint az ugyan
ily gaze, ,_.agy az euguformmal való 
beporzás á.1ta.1, mely esetben a gyapotot 
g]ycerin-nel nedvesít.jük meg. 

Fr1' rip)Jrines .ayapot: 100 f e1 r ipy1 i u, 
60 g1ycerin, 17-00 hideg víz, 1000 gya
potra. 

For111aldehydos gJ1apot 10%: 35 Ii
quo1 fo1111aldehycli (35%), 60 gly-cerin, 
1600 spil itus, lCOO vat!ára. Előállítás, 
111int az ugyanily gaze. A fixáláshoz 
utólagosan 60 lanolinnak 300 éterben 
való oldatát használhatjuk. 

Jiigan.voxycyanidos gyapot -0„5%: 5 
h>- d1 a1·g·:-·1 un1 oxycyanatun1, 10 gtrce
rin, 500 YÍz, 1000 gyapotra„ Fukszinnal 
festik. 

Higan.ychlorid - chlorammoniumos 
gJJapot 1%: 5 szubliinat, 5_ chloran1mo
niu111 75 Yízben oldva 1negszűrendő és 
2000 vízi e hígítandó, mellyel 1000 gya
potot i1np1 egnálunk~ 

Ichthyolos gyapot 20%: 240 ichthyol 
sulfoammaniun1-ot, 400 éterben, 800 
spiritusban oldva, az oldatot me~J'filtrál
juk. 'l'épetlen vattát iinpregnálunk és 
utólag: ge1ebenezzük szét. 

J odÓ s gyapot 5 % : 50 jod, 75 jodka-
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lium, 40-0 víz, 150 gl~·cerin, 1500 sp1r1-
tus, 1000 gyapotra. Porcellán- vagy na
gyon jó zománcú csészékben 100-150 
gr. súlyú daTabokat impregnálunk, 1ne
lyeket kézzel kifacsarunk, felaggatunk 
és kitűnő légáramlatú helyi,ségben, de 
nem tökéletesen szárítjuk„ Kissé ned
ves állapotban cson1agoljuk és sötét :he~ 
lyen tartjuk 

Jodoformos u.yapot 5%: 1600 spiri·· 
tust 2 a.1nn1011iáYal Yízfürdőn 50-70°-l'a 
hevítünk fel és abban 50 jodoforrnot 
oldva, 40 gl~ce1·int adunk hozzá. Ezzel 
1000 jól kiszárított és megmelegített 
gyapotot ilnpregnálunk, sötét helyen 
kiterítjük és közönséges hőn1é1 sékleten 
száTítjuk. Készíth.ető beporzás által is, 
n1el:r esetben a gyapot-táblák gliceiin
nel inegnedvesítendők. 

lsoformos gyapot 5%: l_,i'gy készül, 
nünt az ug~' anily gaze, ,,-agy a glicerin
nel 111eg11ed\·esített g\--apot behintése 
által · 

Karbolsatas gyapot 5%: 55 acidu1n 
carbolicu111 liquefactu111, 15-0 spi1itus, 25 
gl~ cerin, 75 Yíz, 1000 gJ,"apotra 

10%: 110 acidu1n caibolicu1n liqne-
factun1, 100 spiritus, 50 gl;yce1in, 50 YÍZ, 
1000 gyapot1„a. 

Ezen inegszü1 t oldatokkal a g~ apo
tot 111indkét oldah ól jól bepe11netezzük 
és 2 órán át e1·őse11 be.fog\·a préseljük. 
hog·~· a foly·adék eloszlatása egyenletes 
llgyen, n1ajd sötét helyen felakasztjuk 
és 15-:-Z0°-on száiítjuk. 
. ~\Taplitalinos r1.1;apot 0%: 50 uaphta

In1-t 30-0 alkoholbnn oldunk, 15 crJ\·ce 
1·h1uel keYe1'.iiik és 1000 gyapotl'n -;:'ájn•r
n1etezzük„ )iiérsékt>lt hőnél <kipréselés 
után) 2 ó1á11 át ~zárítjuk. 
_ ólorn (J.l/a]Jof:· .A g·~·apotot fo110 YÍZ
be áztatjuk és kip1 éseJ-jlik, nia.id aqna 
plu111hica-\·aJ in1pregnál.ink. {J~ielitt 1·) 

aethe1·, 32-0 spiritus, 20 gl:yce1"in„ (Előál· 
lítását 1. szalicilos vattánál, eltartását 
a salolgaze-nél) 

Stypticines gyapot 20%: 200 st> pti
cin, 30 grlycerin. 1900 víz, 1000 gyapotra. 
(Szárítást 1. stypticin gaze-nél.) ~Iintlig 
friss olda·t használandó. 

Styptolos gyapot 331 /s%: F1is~ st~ p„ 
tol-oldattal, inint a stypticin gyapot 

Szublimat-.szerumos ,gyapot Q„j%: 5 
hydrarg~;1un1 bichloratun1 és 5 kon~·ha
sónak 40 víZiben készült oldatát 3.30 szá-
1·az tojásfehérjével 40 ·vízben Öi'.iszeke
·ferjük, YÍzze1 2000-ie felhígítjuk é~ rá.
pe11netezéssel 1000 g·yapotot in1p1eg·ná
lunk„ Eltal'tása sz<iraz hel~ cn, 11iint az 
ugyanily gazeé. 

Szublirnat-bor kősa lYt.<> gl)apot U„2;>+ 
1%: 25 h;.;chargyrn1n bichlo1atn1u, 10 
bo1·kősa\, 2000 víz, 1000 g~·apot1·a. l~e\ e
gőtől é:s yj}ágosságtól Ó\·a tartjuk <;l. 

Tflyrnoloii .o.vapot 1 % : 10 íh;'.:11101, :!-!O 
alkohol, ~5 g]~·ce1in, í5 "\"ÍZ, JOOU g·ya
potra. A g). avottáblák 111in<lkét oldalút 
átned\'rsit.iük, 2 ó1án át a p1ésbe11 tart
juk és sötét hel:'- e11, 11or11uilis hón1ér
sékleti?n szá1 ítjuk. HüYös hcl;'.·cu há
dogdobozhan ta1 tjuk eL 

T''ioforrnos gyapot.,· t·gy készül, 1ni11t 
a \'iofo1 n1gaze, 'ag;:- a gl;'.·ce1 i1111el 
1neg11edvesített g'~ apot hehintése últaL 

IJorkőr;avas g.l}apot 21~: 20 !JorkiJsav. 
li/5 'íz, 1000 gy1_lpotl a, · 

Zinkrlilorido~· g.11apof 10'.0:: 100 zin·· 
cu111 chlol'Rtnn1ot kl \"É's Yízl1t_ n oldunk 
és forralt YÍzzt>l 2000-1 l' l'gészít iiuk ki • 
1000 gyapot iu1p1 pg·núlásühoz„ ~zúrítú:-;a 
és <-!tartása. 1uint az ug·~·auil;'. g·azl'l~ 

Zinf,<;zulfofenilatos .u11apot ~,'1 ,;: :511 
ziucu111 s11lfoca1 bolie.uin. }~) g·J~·c:t'I in. 
2000 \·íz, .1000 g~·apot1n :\Jelcu'lll szü1 í1· 
iuk Ps sötPtbeu ta1tjuk el. 

Pyoktaninos r1.1;apot (sár.i.n.1 ,. ng·; Ill Juták„ 
ktk) 1°/on: 1 pYoktanin (sá1ga Yag·\ kí?kl /~ . . .. , .. . 
200 spiritus it50 YÍz. 1000 „., a 1 )f.1 · . ( 11.zo( ~a1 as 1ufr~ kesz1!e~1': !ll!ll1. , a 

R . ' S%·""·. 1 ~ ." .. , IH11Zot>sa,as g·~·11pole. "..\_ ~zar11<1sn;_tl \'JZ· 
O' e~orsu1.os .qyr~JJ?'.'. o • • j~O i:,~01 c111.1 szint{ s f\,liil1•t1 l' 1Pl'l'/.!°{'1.iiik sz~1 

5.ú i:-1J'.C?11n, 1:0 :sJJ,1_~,1t1~,s,_ ... OO \Iz. JO(Hll .lodo/011110-: iuta 10~/i: .100 .iodolo1111, 
g~,~pot1a„ .:\. g~apot.~abla~a! a~ olda,ttnl · i!O colophoniuil1. ao ohuni ric:ini.. 70!1 
erosen bepe1n1etezzuk, 2 oran at i11est·I- 'll1h11 'illll ·ilk 1 1 1111111 · 1· . 1· .,·111-···k 0

] "'('tb ·l l" ·1 ' :' • O!O, ,]\1,lld /.!.,• 
J~l .' ~1naJc so e e11 en~ le ione sza- 0 ]~ Pl.Jarússn] kJsziil Hiillt ,1 .iodoror· 
llÍJUk .. , •(J , JllOS g';\ HJlUf 

~ ~z?l:lCllSa:'((S uv,apot J%: .J.O <lC!dllJ~l ·' f\ .. (/fbO{Wf/((~ ilf{U l">'\tl\10]\ t•liú-
:s~h·C).hCUlll, 200 sp1r1tus, 30 g]) cer1ll. 80 iassal készül. nliut a kaJl;olsu,·11 ... g·;·a~ 
J.1z,.~OOO gyapotra; Yagy 50 acichun sa- pot. 
,~ 1c1·hcum, :40 s~i1itus, 40 g]J:cerin. 40 _ /\";ít1án.1to~ }ufu· 10() ft Jui('lc·gílt ti fa-

i ~O~O g~a~otJa„ . . . ka1ra,n:'-1 :2.10.alkoholha11.l1loldunk. dur-
. 0%. 100 ac1du111 sahcJ11cun1, 400 sp1- Ya Yaszuo11 atszlíriink r~ Jlll~_~· 1ueleg 

\itus, ~O g_lyceri:1, 1_000 g.yapo_tl'a. -~z .. ol- 1fl00 ll;'. e1 s i11tú1 40 l'lll. hoss.zú u1otri11:-_ 
e ~tat a gyapottab1ak n1111dket o]daJa1a !.!'Okba11 Ll'lt>úztt111111k \I< ,„szitrít,·'1< l1t·,.'111 rape1 n t „ k · 9 ' ·' ' , ~· • ·· ,... · ' · . k Mle ezzu ~ es ... 01ara presbe .szor1t- a 111otl'ingukat kézzel l"''\ t 11IPtPsen nH~g'· 
~áró .i:f e~;g?:~1, ~~ orsan s.~árítjuk ~s jó] la~í.t)uk. az úl\nl. _)10.u)· hosszii·únyh:nL~--~· 
\agy :~zek1~n~ben _t~:tJnk. Eos1nnal sze,JJe-lhuz?gat.1;-1k okPt„„ , , _____________ ,„..,.;< 

S l 1fianinnal festik. Rf'zorc1no.~ Juta.: Eloallitasa„ n1int a. 
a 0 as gyapot 2%: 20 saioJ, 50 1 f'Zorcinos gyapoté 
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· ,„ UT · t 1 · lodása után újból kiteiítjük és tiszta 
Sza.Zicilsatiao;i Juta.: _;Eioa i asa, n11n 'o lI l letöröl,getjü'k mindkét oldaJán és 

a szalic1
1
)sa v;~s g~· ~p~te~ 11, dr ai gJ 1 uni ÍŰ~ött helyiségben s;-Járítjuk ID:eg. A P~-

Szuú .ima Oíl JU a. ü. ~ . ··t s írt most szorosan összesodorJuk es-ba-
!?5ch19raiÖÜÖ' \;t°ái~~lySe~t1J~he~O s~1~~í~.,i~k ~ogdobozban tartjuk el Tiszta és szá-
.,JO 'iz,_ J l'az legyen. 
és ta1tJuk e1: . . uni chlo- KroJnenyves papír.: 150 tiszta zsela-

Zinkchlol uJ-oi;; ;1bta: jop f}nc k és fo1·- tint 700 hideg vízzel Jeöntve a zselatin 
1 atnn1,-ot lk~'o'Q8. 'iz· ~~1 't~ .?k ck.n inely ol- feloldásáig kavarg!l:tunk, az oldat m~!e
ralt \ 1zze ü -1a egesz1 JU, l,k S , , gítése köziben n1aJd 15 finoman eldor
d~;ttal, _I00

1
tü· jt1}~t iln_p\e~n:l~kcÍ;1oi~id_r01~ zsölt kaliun1 ;biehTomátot adi;i.nk ~ozzá, 

1usa e:-;, e a1i asa, n1111 d az oldatot folytonosan meleg1tve es ka-
g·yapote. vargatva; ez utóbbi old,ód~s.~. után 1!1ég 

k 150 glyce1iu-nel kiegesz1tyqk. S~les 
l\r .. Linte " ecsettel e tömeget szulfitpap1rl'a (u. IL. 

han1is pe1gament) battiszíra, mullra 
stb. kenjük. Sötétben valQ szárítás 
után, a világosság hatására~ a sárga 
szín eltűnik 'és piszkos zöld színűvé 

BóJ'.~at•as lint ,50~: 500 ~cidun1 ,bori
rnni-ot 2000 forl'o 'i:c1zben, oldunk e_s ~z~ 
'l.rl 1000 lintPt )n1p1:egnalunk. Flxalo 
,,_zf'J urn1 hasznal?ato. (} 

h"arbol8a1"aS llut 10%: 
11 ~int n kc11holsa\'~S gaze. 

lT gJ készül, válik„ 

S.zal ic ilsaras lint 10%: 
1uint a szalicilsa\.as gaze. 

Kötöző por: 90 magnesium oxyda-
1·;gJ készül, tu111-ot (vagy cukorport) 10 finon1an po

SzubliJnatos lint Y:í%: 
nJint a szub1in1.atns gaze 

rított zincu1n sulfophe11~:licum-mal ke
l~ gy készül, Yerünk össze, (Bottini..) 

V .. Impregnált sebkötöző anyagok, 
Bórsava~ turfa 10%: 1-00 acidu111 bo

lncicun1-ot 400 for1ó \:ízben oldunk, 1000 
tisztított tn1 fára. 

.fodofot1no~ kanóc:· tr~C\" készül, n1int 
n .ioclofor1nos g·aze. 

.Jodoforrnos turf a 10%: 100 jodofo1n1, 
t;llO aethe1. 300 alkohol, 1000 tisztított 
tt11 Iál'a. 

.!odofo11no.~ spo11uya:· A tisztított 
spongyát J(l jodofo111111ak, 65 aether és 
·2:\ spiritusban késr.ült oldatával in1-
p1 f'g'nál juk, gyengén kinyon1juk és sö
tétben szárítjuk 

Karbolsavas silk protektiv; 5 dex
t1 int, 10 a111ylun1ot, 80 vizet addig heví
tünk, n1íg csirízt kapunk„ Ehh.ez kihű· 
lt:'is után 10 acidum carbo.licun1 c1ystal
lisatu1n-ot adva, ezen oldattal a silk 
protektiv egyik oldalát széles ecsettel 
he\"onjuk. 

Karbolsavas spongya; A tisztított 
spongyát 5 acidun1 .carbolicum-nak 15 
alkohol és 80 vízben készült oldatával 
hf'áztatjuk, gyengén kinyomva, n1egszá-
1·ítjuk és üvegekben szolgáltatjuk ki 

J(arbolsavas turfa.~ 50 acidum caI
holicum, 50 glycerin, 100 alkohol, 1000 
turf ára. 

Karbolsavas pergamen. (Kötsze1'cso
n1agoló papír): 110 acidu,111 carbolicun1-
nak 1000 víz és 1000 glycerinnel készült 
oldatában, símán fektetett (ránc- és 
gyűrődésnélküli) valódi perg.amenpapí

. rost helyezünk 2 órára. Nedves állapot-
"" "J~~.n egyenként fapálcákra csavarjuk és 
,,. ezeken szárítjuk meg, a folyadékot hol 

]az egyik, hol a n1ásik oldalon cs11rgatva 
e A folyadék nagyobb részének eltá-

Szublimátos fagyapot Y, % : 5 hyd-
1·argy1 um bichloraturn-ot, fi konyhasót 
400 vízben oldunk, 500 glycerinnel ke
verve, 100 párolt fagyapotra permetez
zük. Szárítani nem kell. 

Szublimátos farostgyapot Y,%: 5 
hydrargy1um bichloratum, 5 'konyhasó • 
400 víz, 1-0 glyceri11, 1000 farostgyapot
ra. Enyhe hőnél sötétben szárítandó 

Szublirnátos spongya:· A tisztított 
spongyát 1 hydrargy·rum bichloratum
nak 50 alk,nho;J ás 4-00 vízben készült ol
datával itatjuk át, gyengén kinyon1-
.iuk és sötétben in-egszáiítjuk. 

Szublimat-karbolsavas spongya.: ! 
hydrargyru1n bichloratu1n-ot, 5 acidum 
carbolicum, 50 alkohol, 5 csepp oleum 
thymi, 445 vfaben oldunk A tisztított 
spongyát ebbe áztatjuk, gyengén ki-, 
ny,omjuk és sötétben szár ítjuk„ 

Vaschloridos spongya.:· 10 .f.er1un1 
sesquichloratmm solutum, 10 alkohol, 
80 víz; ezen oldattal a -tisztított spon
gyát megitatjuk, gyeniién kinyomkod
juk és sötétben szárítjuk. 

Alagcsövek. (Draines.,) a) Jodofor
m.o·s, Kü1lönhöző átmérőjű tiszta patent 
gu1nmi vagy vörös·gun1mi csövek (ép, 
vagy ,lyukasztott) 1 órára 15%-os oly 
éteres jodoform-oldatba helyezendők,. 
n1elybe néhány csepp ammóniát ad
tunk„ 1iindenkor frissen készítjük és 
barna üveg.ben szolgáltatjuk ki. 

b) Karbolos; Tiszta patent- vagy 
vörö1sgiummi csövek '5%-o.s meleg kar· 
bolsav-oldatba helyezendők és addig 
áztatandók, mí.g színük kissé m.egszür
kül. Barna, kevés karbolosvizet tartal
n1azó üvegekben szolgáltatjuk ki és a 
Realencyklopiidie .szerint mindenkor 
fI"issen készítjük, mert huzamosabb ide-
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ig való á1lás után a gun1miból kátrány
szerű anyag válik ki.. 

e) Kitűnő minőségű tiszta gum·mi
csöveket 5%~os vizes karbolsav-oldatba 
helyezünk. Csak 6 heti állás után hasz
nálhaitók (Ph. Hung. IIL) 

VI.. Sebvanó anyagok. 

bélhúr Inihainar szétn1álik., ~~zért hiYa
'talos oldatot bepárolt "\·ízzel a köYet
kező arányban kell fölhígítani: 

a 0--1 számúaknál 30, 
a 2-3 szá1núaknál 25. 
a 4 szán1úaknál 20, 
az 5 szán1úaknál 15, 
a 6 számúaknál 12 té1 fogat1·a„ 

Katgut: a) Formalinos katgut Ben-
zinnBl zsírtalanított katgutot 24 óráJra e) Szublimátos liat.(Juf; ŰYC'gedPnyhe 
50 formaldehyd és 950 vízbe heJyezünk, helyezett fonalakat éte1·1el öntiink h~ 
n1ely idő letelte után 20 formaldehyd és 4 órán át állani hag~ juk. Ez jdő el·· 
és 980 vízből álló oldatban barna üve- 1teltéYel az étert megújítjuk é-s ez eljú
gek:ben itartjuk el. rást még kétsze1 isn1ételjük n1eg, 1najd 

b) Juniperu.s katuut. Zsírtalan kat- 2·:1: órára oly oldatba helyezzük a fona
gutot 24 órára junipe1us olajba helye- la;kat, n1ely 0.5 higan3-·chlorid, 450 spirlt 
zünk, majd oly oldatban tartjuk el, és 50 desztillált vízből áll. Egy nap el
mely 0„5 higa1ry.ohlo1'id, 100 glycerin és teltével ez oldaitot újabb 24 ó1á1a iueg·-
900 alkoholból áll. (Kocker.) újítjuk és végül ugyanezen oldathoz 
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selymet vé~ighúzzuk. Dvegorsókra csa- oly oldatban tartjuk el, mely 0.5 merku
varva ta1t.JUk el. riklorid, 100 glycerin és 900 alkoholból 

IV. Festetlen varróselymet vastag- áll.III. Tiszta selymet 2 ó1án át 1%-os 
sága szerint 10 perctől 1% óráig !terjedő -vizes szublimát-oldatban főzünk és 
időn át 5%-os karbolsavoldartban fő- t 
zünk, félóránként új oldatot véve. Az 1°/oo-es vizes 1szub~.imát-oldatban ar
. - kezelt selyem 2%-os krubololdat- tunk el. (Schede-Kummel.) 
b~~ tartandó el (Czerny). 1 Karbolsavas cérna;· Fehér, zsírtalan, 

· , l T' t't tt erős és egyenletes cérnát igen híg szó-
c) Sz'fblimatos , se yem. IBZ 1 .0 da-oldatban főzünk és jól leöblítve 24 

se!,·met 1 ;., s:i~,hmatoldat~a helye~!'nk Ó:I'ára 3%-os karbolsav-oldatba helye-
1:! órá1·a. Ez ido eltelte u,ta~ ~ ~ze]Je}- zünlk. Szárírtás után világosságtól és 
wtett .. gombolyagot megszant1uk es levegőtől óvott helyen tartjuk el 
ba1na uvegben tartJuk el. Viaszos cérna.~ 5 acidum carb~licum 

II. Tiszta selyn1et 1 hydrargy1um és 95 cera alba-bóJ készült oldatban a 
lJichloratumnak 100 desztillált vízben cérnát végighúzzuk és üvegorsóra csa-
való ol<latában 24 órán át áztatunk és varjuk fel · 

C) Impregnált nem antiszeptikus kötözószerek. 

E sebkötözőanyagoknál az imp1·egnálás által nem antisz~ptikus tulaj
donsággal aka1juk a kötősz.ert felruházni, hanen1 az a sebkötözó anyag Ineg
felelő alakításával technikai segédeszközzé alakítja a kötszert 

e) Karbolsavas kat,qut,: l 9 acidum 4-5% glyceiint adva eltartjuk 
carbolicum crystallisatun1, 1 desztillált II„ űv·ego1só1a feltekert fonalakat 
v·Jz, 50 olivaolaj: a henger1e csavart 5%-os alkoholos szublin1at-oldatba he
katgut<?t belehelyezzük, úgyhogy az ol- l~:ezünk, 111elyet 24 óránként n1egüjí
dat telJesen befedje. A katgut n1ind- tunk n1incladdig, n1íg a fo]~·adék Yálto
addig e zavaros fol~„adékban n1arad zatlanul tiszta és átlátszó 11en1 1na1 ad 
iníg az teljesen kitisztul. A kat.gut f'Z~ és elta1 tjuk azon oldatban, nicly lllC'i.!' Catapla.zma. Car1aghen vagy len-
al~tt simulékony és lágy, „érett" lesz, nen1 zaYarosodott.. (Bc1ginann.) nrag főzetét egy paraffinnal bedörzsölt 
mire oly oldatba helyezzük (üve.ghen- Az üvegorsó1a feltekel't fonalakat bádoglemezre öntjük, úgyhogy az kb. 
gerre csavarva), mely 20 kristályos kar- 12 órán át 1%-0 8 alkoholos sznbliniá1- 1 en1. ilnagas réteget alkosson ErrP 
bolsav és 80 olivaolajból áll. (Lister„) oldatba helyezünk és ol)r 7;) %-os oldat- ugyanoly terjedelmű ig;vapottáblát fek-

Köszvény gyapot.:· Enyvezett gyapo
tot széles eeset segítségével oly oldat
tal ikenünk be, n1e1y 50 lignun1 s:antali 
rubri, 12.5 benzoe, 3 camphora és 250 spi-
1jtusból készült. }\festerséges hő mellő-

II. A nyers katgutot lazán üveghen- ban tartjuk el, mely 10% glycei int is tetünk, egy ugyancsak paraffinnal be-
gerre csavarva 48 órára 5%-os karbol- tartal1naz (Sch-ede-Kün1n1e1.) dörzsölt bádoglernezzel befödjük és las-
oldatba helyezzük„ Ez idő elteltév.el má- Selyc>rn„ a) Jodofornios scluem. 'l'isz- saruként 2-3 rnm.-nyi vastagságra 
sik üveghenger re, de most inár fesze- tított varrósel) niet ~ óráia 15%-os éte- nyo1njuk össze és enyhe hőn1érsékleten 
sen, gomholyítjuk fel és újra 5%-os kar- res jodoforn1oldatba helyezünk. A fo- Ineigszárítjuk. A száraz. le111ezeket körül·· 
bolvízbe helyezzük„ (Block.) lyadék Iecsepegése után azonnal orsóra belül 7Xli cm. nag)· ságú táblákba vág-

d) Főtt katgut: 5 karbolsav (folyé- go1nbolJítjuk„ ltTindenkor frissen készÍ·· juk össze és guttapercha vagy perga-
kony) és 6-0 szeszből álló oldatban oly- tendő; fixáló an)· agok feltétlenül niellő· n1enpapíroslen1ezbe hurkoljuk. Haszná-
képen készül, hogy óvatosan forrásig zendők„ lat előtt .meleg víziben felduzzasztjuk„ 
hevítjük ez oldatot, ami 70° C-nál kö- II. Színtelen tisztított yar1 úse]~··nir1 Celluloi-dpólyák. -Sűrű fonású mullt, 
vetkezik be. A forró oldatban a katgu- 01 sóra, vagy tárgyJeniezre gonibolyítY:.l 1 rész cellurloidnruk 3 rész acetonban ké-
tot 10 percig főzzük A párolgás által 2..J. órára 10%-o8 éteres jodofo1111 olclatbn szült oldatába áztatunk, légá1an1latban 
meg·változott oldat alkatrészeit ponto- hel) ezünk Ez idő elteltéYel egy pát' per_ szárítunk és felhengerelünk„ 
san mérve pótolni kell. cig·, a nedvesség· főtöniegének elpárol- Enyv('zett _qyapot.7 30-50 kölni eny-

e) Jodkaliumos kataut; 1 jod, 1 jod- gásáig· szál'a<lní hagyjuk, inajd bekö· yet porcelláncisészében hideg vízzel tel-
kaliun1 és 1-2 vízből gyakol'i rázoga- szörült üvegdugós edényben tartjuk el. ;1esen fel<luzzasz.tunk és végül vízfür-
tással készült oldatot desztillált vízzel (Partoch.) dön .oldódásig hevítünk„ A for1·ó víz-
100-ra egészítünk ki.. Az üvegoTsóra b) ](arbolsava~. Szó<lá\·al és szap- zel 1 literre kiegészített oldathoz 15-
vagy üvegpálcikára szo1osan felcsa- pannal nlosott és jól leöblített selyniet 2.5 alun1en erudum-ot adunk és az egé-
vart katgu.t ez olda.tban 8 napig inarad, 12 órán át 5%-os kaihololdaitban tar- szet habbá verjük, Inelyet spatulával 
niajd 2.5%-os karbolsavalkoholba he- tunk, Inajd a goinbolyag (vag:'; Inot- egyenletesen a kiterített, kb„ 100-125 
lyezzük legalább 30 per-ere. Sterilizált iing) szétve>tése nlellett enyhe hőliél g-ram.m súl~ .... ú gyapoltá11úkra kenünk 
paraffinos papirosban száraz helyen szárítjuk 111eg fel. A hab feleslegének lefölözése, lesí-
tartandó;. . . . r.: II. Fes~etlen vaii·o.·.sel~ Inet ol:i„ ine- n1ítása után, 1nelegítet·t, jó Jégára1n-

Il. 1 .Jod, 2 ka)1u1~1 J?d~~un11 1:? fo1- leg keverekbe helyezunk, inel;r 1 cera l~tú helyiségben n1egszá1ítjuk és a 
mald.ehyd-?ldat es .6·". v1~b~I keszult 91- alba és 10 aci<l .. carbolicum cl')-stallisa- t~blá~ másik oldalát ugi·anígy kezel-
dat~ol 1 reszt a kulonbozo . v,asta~sag 1 tumhól áll és kihűlésig abbanhagyjuk. .n~k„ N·en1 nagyon összepréselve ta1tau-
szer~n~ 30-1,?-szer;sen d~szrt1ll,a_l~ ::-1zzel Egy kendővel való dörzsölgetés által do ,el. Ha 'az enyvet f.:lzabad tűzön n1e-
felh1g1tun~; ;:,O cn1 -es szel~sszaJU ~ye~- ntegszahadítjuk a sel;vniet az anyag· fö· rf''"~„„„„ leg-ite1!ők. forrásig, töréken)· és lllCl'C\"" 

~~tts~y~fJXfot~, 1ö~f~~0~a~~a:i~~~\0 ; r~: ~~~l~g~tő~a~~bi1~'a ~6~i1b(~ isal!·j~~~ . ~~ .Jf Í~'.. t:;ri:r,~iil~t e~~~'~fn,~izŰiJ~:lit~11"~!;et!:.~t 
tolt dugoval zarJuk '.'L (Ph.Jíung. III.) glyce1in és 50 alkoholból áll: (Lister.) .. •'5l'll!L~:.,. Ju - meg· újrn ~ 

A Ph .J;Iung. III.. a1:tal ,eloirt fo1mal- III 5 ka1bolsav és 95 cera alba-ból 
-0.ehydos JOd-oldat tulto1neny, benne a ineleg oldatot készítünk és abban 

zésével szárítjuk„ (Pattison„) · 

Gipszpólyák: E pólyák nagyban 
Yaló előállí,tá,sá1a g'épek szolg,álnak. A 
gipsz ne legyen túlságosan finon1, 
iniért is finon1a.bb és kevésbbé finon1 
gipsz keverékét liaszpálni leghelyesebb. 
Ritka szövésű, nyers :tapin,t-atú inull 
használandó, n1c1yen keményítőcsiríz 
nen1 tapad„ A gipszet az egyik készítő 
tenyerével ráker„egeti a pólyára, me
lyet a másik azonnal felhengerít. A fel 
hengeríte1Jt pólya 5 méterje 50---<>2 mii·· 
lin1éter· át1nérőjű hengert adjon, n1el:t 
aí'onual oly dobozba teendő, melynek 
fenekét ,gipszszel hinte.ttük be. A do· 
Lozban levő pályára még kevés gipszet 
hintünk és a fedelet papírszalaggal ra 
gasztiuk körfol. A felhen.ger1tés külö
llÖS figyelen1n1el vég2Jendő, mer,t a rosz
srnl felhengerelt pólya használhatat
lan, a1nen.nyiben a szorosabbra csavart 
pól)"a vízbe téve nem nedvesedik át és 
belseje ennélfogva a kötésre alkalmat 
Jauná válik, nlíg a lazán felhengerített 
P{ilyából egyrészt kihull a ,g"ipsz, más
reszit használatko1 ann:ri vizet szív fel, 
h_og:.\ csak igen ]a.ssau, vagy egyálta-
1Dn 11e1n képes 111egszikka<lni és ne111 ad 
t ]ég1gé ke111éns és tal'ió.s kötést .. ~ kö·· 
tés 111egkr1nén:i. edése ol:i· 111ódon segít
l1et<'.~ c•I? ig'~~11 Jé11yf'gci-;en, h,a a gipszbe 
ke\ es t1111sot \ag.~ konyha~ot keverünk„ 
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D) Aszeptikus kötözőszerek 
E kötsze1eket sterilizálás útján állítjuk el,?, é~ _ez .. állapotukb~u ~o~d'~~ 

-hermetikus cso111agolás által tartjuk e1. Ezek el~all1t~sahoz keYé~ nn1ne""'ua ' 
kötözőszer kivételével csak a!a:pa~yagok hasznalhatok fel (I~„ az általáuo~ 
részben a sterilizálás isn1ertetesenel) 

A sebkötözőszerek alkaln1azásá\ al szo1 os ka,vc,so_latba11. ~qa1:~~ .a ~~ 1 ft
lületi sebek vag~-- a sebkötözőanyagok leragasz,~as~ra :-;zolgalo rag.!~pa:-;z~,~
ragasztópapí1osok, továbbá a vászo111·a.kent kenocsok. n1el~ .eket bet Ul"iO~ l e1.d_
ben a következő cín1-ek alatt isn1ertetünk: c:11artaC' rt tafiefa<.; n1cdecu1afr, 
Collcrrtplastra, Lin_gucnta c.xtcnsa„ 

Chartae el taffetas medecinales. 
i\_ cha1tac n1edeci11ales g~ óg;y-sze1 ta1 talu1ú, a11) ngokkal br\ o,11t papÍ!, _st 

lyen1lapok sth. kül;.;ő használatra, ]eguagyobbresz1 ol~ 1 e11,dl'.l1(;~.es~!'='l.; llll~lt <I 
tapaszok. Külön enilíthetö !'L _(.'fi.a~·ta l1unal!f-i szoba_~llntos11o f11s1.~)IO_l!_<:P1.:·n~ 
melyet az illatsze1ekről szoló fe1~~et_~H::.n 1~llll'I1et~u1k s n~ .l'~ilH''.:· l~'.1~~,1.11_1'.' 
Cha1 ta asthn1a1.ica, aszt1n.aellenes tustolopa1n1, !llPl~ lll'k Pg~ 1k '<1 lLt.Jd ,1z 
asztn1aelleues sziYa1 kák: Cig·aret ta e n 11tinst hn1a t 1 c.aP 

Charta adhaesiva. 
- R.agasztópapí1os, -

.~z Einplast1 un1 anglicannn1hoz ha
sonló rendeJt etésű i ag·asztópapíros. 

Charta odharsiva arnicata. Indiai 
nö-vénypapír hel~·ett: l. 45 g·nn1n1i ara
bicu111ot 55 ,. ízben, inenzu1ában kever
getve, hidegen oldunk s az oldathoz 1 
csepp ylang-y]ang-olajRJt adunk. Ez ol
datot széles ec.::;ettel selyen1papí1 i a 
kenjük s a levsgőn szárítjuk. II. Ki
száradás után ú.ira bevonjuk a papí
rost: 17 tinctu1 a ru nicae, 2 tinctu1·a 
benzoes és 1 si1 upus sil11plex elegJ-ével 
s újra szária<lni hag:ii-· juk .. A_ szá1 az va
pírt, bevont fényes oldatával lefelé foi·
dítva, pár napig nehe7..ék alatt ta1 tjuk 
s az"::án szétvagdaljuk 

Az első bevonásra (I) a) 5 gu111n1i 
a1rubicu1n, 250 víz és b) 3 ichthyocolla 
meg· 125 iész YÍz egye.::;ített oldatát is 
alkalmazhatjuk. 

A II. bevonószerhez 1% acidtun sa
licy~icumot véve a Cha-rta adltaesil'a 
salicylata-t nyerjük. 

Charta antir·heumat.ica. 
- Csúzellenes papíros. -

Charta antirheumatica tran.sparcns 
vel anglica: 1 tinct„ c-apsici, 1 tinct 
euphorbii, 2 terpentin, 6 oleun1 thel'e
binAJhinae, 50 alkohol absolutus, 40 co· 
lophoníi.un1 n1egszű1 t oldatát sző1·ecset· 
tel siínes selyen1papí1osTa kenjük s 
ezt Yagy du1-.;,0 a pakkolópa.pír1al fö
dött lapokon, v:agy zsinórra akasztva 
szárítjuk. 

Charta resi·nosa.. Charta piceata. 
C_arta antarthritica„ J(ösztén,ypapir~ 6 
p1x n-avalist, 6 cera flavat, 5 colopho-

niuuiot üsszeo!Ya:-;zfuuk :-; azut;in (i ll ; .. 
pr11tint aduuk huzzú .. :\z ni\ <tdt kí HÓ· 
c:-;öt ]Japí1 i-a l'CsL'tt>l.iiik. 

Char·tae antisepticae„ 
.:\111iszeptikus ]ntpírosok 

Charta cruboli~afn. ~ slL•u1iunak .. 2 
pn1affi11un1 Jjquicl11111 \ :ig·:ii- \ azt'litllHd 
ös8zeolvasztott ke\'« 1<_k1~lHc;i; liozzaadunk 
1 acidu111 ca1boli1·u111fJÍ s a kl·1nl;11~· ti3-
111eg,gel, n1elegí1cU \ ~1slt'1111•zl'li. lH·dö!~ 
ZbÖlünk pak·kolú- \·<lg".\' scl> ( 111p;_1pírost 
oly n1ódo11, nlint a l~hat ta Cl 1 ata ké
szítésénél 

Charta 111;diargyrl bichlrn ati lOJ 1-0-
.<.;ivi, C/1arta antiscvtlca.: 500 h~·clrarg)··
rn111 bichlo1atun1 co11osivu111ot és :2U 
natriun1 chloratu1uot vízben oldunk s 
nz oldatot 2-3 eosinnal fPBtYe l:l000-1·e 
hí1.dtott sósavYal ki1noso1t 100 ív szű-
1·61H1pírlavba (36X!O) it.a1\ a 100 c1n. 
hosszú és 4 cnl. s<r.éles . ...;zah11.n1k1 a (40 
d11J) Yagdaljuk. 1 pavÍl~zelc1 U.O~J szuh-
lin1útot ta1taln1nz. 

.:\. h1pokat „J\lé1 eg'" jplzt!sil bél) l'g'
ZŐYel szig:núlhat juk I~gy lap 1 dt'L'ilite!· 
víz1·('. 

Cliar ta ~rtlirylata;· 50 pn1 affh1 .~l11-
1 un1-ot s '.)Q in11affi11 ]iquidn111-ot osz
szeolvnsztunk s az l'll'g·;\·he;i: 1 <1C'itlu1n 
salic;\„licuu1 puJ, „-ot adunk. J~z L'h'g-rhe 
finon1 szÜtÖJ><.lJJÍl'ost 111úrtunk s e~t 
azonnal . .;íina lnp1·a lcl'ÍI\"('. 1Heg·ke1ne.~ 
uyedésf' 11tü11 fül\ ag·daljnk I\:isebesedo 
lú bu j.iak közé 

Chal'ta epispastica. 
Cluu ta vr•sicatc)l ia HóJ)·-aghúzó 
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teljiik a kö,·et~e~ő i11egolvasztott tapa-
ok ,. alan1elY1ket: 

1 sz a) 5-0 eera; ::25 t.erpentin, 25 o eun1 

c1 otonis, t· 15 oleu1n b) 50 ce1 a, 35 te1 pen in, 
c1otonis. · 1 1 · ot 100 ('j 1-15 _cant}1a1~.ces , P,ll ,~- , , 

, 1 011 ,~ízfiil'dón tobb oran at pall1-
z:-;11 )u ' ' " ••• k ) 
1·~uik. _Azntán a zsí1 t .. 111eg~zu1J~ ~ s ~l ~ 
i ·inként hozzákevel'.J_nk 3.a res111,a _p1111 
é~ 2_5 cera 111egol.' a8ztott keverekehez. 

('flru ta nd fonflculos. Char~a qd cau; 
ff'J urn.~ /J rn1plastrun1 plun1b1 s11~11?l~x. 
- ~ 1 e:-.inn pini, 3 sebu1n (vel. ol. r1c_1n1). 
;,··'cr-i n fla;· a_, i.3 ter1?,e1~~in inegoJ; a~;;;~
t tt kt \ p1·eket u1e.g_szu1 JUk s papu os1~ 
k

1
: Jl\'(. t'zt 6 cn1. s~é]es és 10 cn1,. hosszu 

(1:trnl1ok1·a yagdaliuk 

Charta hae1nostatica„ 
- ,--l·1zé:-;csill<1pító papí1os. 

ri) 1S fp11 nn1 sesquichlo1atu1n solu-
111111-hnn oldnnk 1 al\1111ent s ez ... old~1-
!ol" ec:-;e1tel itntóspap1ros1·a ~e1;J~1k es 
azt :-;()tét, fo1,ró helyen (szar1toszek-
rén'\ heu J szárítjuk. , 

bJ :50 1 esina benzoes, 5 alun1e11 es 
füiO ,- íz keYerékét 20ü 111a l ndékig be
fiízzii k. a n1egszű1 t főzettel szürőpapí-
1 os1 itatunk át:~ ezt szá1ítiuk 

fölkeniük A fölkenés tapaszJ<.eiiőgél/.
pel yagy kicsinyben fagy ~sz~~zol}1eto, 
hoo,,· a pépet lapos talba ~ntJuk_ .es a 
ine"'o~felelően fölvágott pap1r egyik 91-
dal~_t fölö.tte keresztülhúz~uk. A s~en
kénegtől inég nedYes papirost -behint
jük 1nustárpol'ral s .~araffinpap!rral 
befötl' e, erősen préselJ1ik. -~ pap1r?st 
8X12 Clll.. darabokra YagdalJUk. n:f~I1-
den eg·~·-es darabon T 1.5 gra1n1n n1ustar
por legyen.. (Ph.. N ederl.) W. Gerar<f 
sz01int 1 kaucsuk ±~ benzolba~, ,.~lo 
oldatából 4 részt Yeszunk e~~·enlo ,resz 
benzinnel -.;,-agy benzollal zs1rtal~n~to\t 
f Pkete és fehér iuustárpor kevere~eneh 
J részéhez. .:\ Ph„ Gall.. a n1ustarpor 
l"Ögzítéséhez !-5 kaucsukn~;k :petr9-
lf'n111étE r és szénkéne-g eg~·enlo sul?r~· 
:-;ze-iből álló keYerékében -.;,·-aló oldasat 
i endeli. 

Charta adhaesiva ang lica. 
E111plast1u111 anglicanuni. E1nplast-

111111 glutinosu111. Taffetas adhaesivun1. 
.A.ngol tapasz, -

80 ichthyocolla-t ap1óra metélrn 
1100 ·"l'íz-ben 24 ó1 áig ázta1tunk, ekkol' 

.a --;-izet leönt'\·e ug·;yanann3--i vízzel új
ból felöntjük, g:renge hőnél feloldjuk, 
s hozzáadunk 

80 spiritus conccntrat, (~9%)-ot, 
Cha1t.a nitrata„ 1 8 glycer-in-t, s ,a -Inegs~urt old~tot 

. . széles ecset segelyeyel 8 i1eg·yzetn1eter 
J,ali11n1 111t11C'11n1-ot old1~11k „ „ se1,--e111 szövet1e kenjük„ (PlL H .. II.) Ez 

.-~J_ l'.izbr-11 s (:z olda1tal f~hey szu1~.- ohlat túlhíg. , 
pnpil 1 11nhu1k at. C~\ustr„ \- „ es Hel'\, b) 5-0 apróra , agott vizahólyagot 
l \ « 1 (ichth;1 ocolla) 200 vízzel melegítünk, 

~--\ salétro1n-91dat „egye:r:-l~tes elos~·· 111íg legnagyobb része oldódott, ekkor 
lntcísa Yégett -celsze1 u az at1~ato.tt szu- inegszűrjük. A inaradékot 200 vízzel ha
rőpapí1 í,·eket pergan~_el_l; pa~1rl~pok~al sonló 111ód-011 kioldYa az egyesített fo
födw, d~szkalapok, ~ozott k1pr~selm,„ J,-adékot. 300-ra bepárologtatjuk, köz-

E saletron1n1a.l aif;itjatott ~a_:p1!os k,u- ben 1 cukrot adva hozzá„ 
l(jnféle oldat.okba 111ar~va sz~r1!.a~ ~ta._n Ez oldattal kifeszített selyen1-tafotát 
láng- nélkül, gyorsan eg s fustoles1 ce- széles puha eesetit-el bekenünk 6 ízben 
lokra .-;zo}gál. . ~ és pedig 3 íZJben langyos oldattal, ne-

G'liarta antiastl1matzca:·. :;> bellad?n- hogy az -enyv--oldat ia tafotán átüssö11, 
i~n~, 5 l}ig'italis,,5 stra~;i101_111 e~ 5 ~~}v1'ae inely esetben :a tapasz áttetszővé vál,ik, 
folia-hol 1000 v1zzel fozetet. kesz1~u~k s 3 ízben pedig ineleg· oldattal, hogy szint 
rhhez_ hozzáadun~k 75 kahun1 nitricu- kapjon. Minden kenés után langyos, 
n;ot és ±0 1.inctnl'a benz?~st„, E_z oldat- porinentes helyiségben ·szárítjuk. A tel
l1an szüröpapírost 2·! óra1g ~zt,atunk g jesen kész tapasz há! .;ó felületét tinc
szá1ítá,.; után 10 cn1,. h~sszu es 7 cm. tura benzoes és alkohol egyenlő súlyré
::;zéle$ cla1·ahok1a v-agdalJuk. -· Öss~e- szeinek elegyével bekenjük. 50 gr. ich
í'OclorYa s vizahó]yag-oldi:ttal. rnerevi~- thyocolla elegendő 5000 -cm2 i:af.otára. 
Yr: ('har·ta. a1~,ti.a~thmatica 1s fi.stulz.:; (Ei·gzb. IV~.) Fényes .felületű s megned-
t1É'YC'll fo1dnl elo yesítve igen jól tapad, 

Empl„ anglicanum arnicatum~· Fe11-
Charta sinapisata. tebhi 50 •gr-ból készült enyv-oldat fe-

Középfinon11a po1ított és pet10Jeun1- léhez 25 gr„ tinct arnicae-t keverünk s 
netlierrel zsírtalanított mustár·pol't e n1ásodiik részlettel melegen kenünk. 

1 l:aucsuk-nak UgyanÍg"3-,.. kész.ül az . . 
10 carboneuni sulfuratum-ban val,ó Empl„ anglzca'0.u-m .. ,1odoformzatum 

oldatáYal híg péppé keYerünk s a pe· 150 g.r„ fino1nan dorzsolt jodofor111iun1-
]1et f'l'Ős, fehé1· papírosra egyenletesen. 1nal 
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Chaf'ta r·ussica. 
E1nplast1um impermeabiJe russi

eun1. Orosz flastrom. -

5 zincum oxydatum-ot 
5 ol,. ricini-vel a legtökéletesebben 

eldö1zsölünk s hozzáadunk 
90 collodium duplex-et. Ezen kollo

diu·n1os keveréket oly módon öntjűk 
üveglemezTe, miként az a fotografiai 
lemezek készítésénél szokásos. Az el
járást annyiszo1 is1nételjük, míg a.z 
aJanyverők hártyájához hasonló réte
get kapunk. Ekkor bekenjük azt az 
e1npl. an.glicanumhoz előírt ichthyo
co!la-oldattal több ízben; végül a hár
tyát az üveg]ap1·ól lehúzzuk„ 

Tatfetas vesicans. 
Emplast1. mezerei cantharidatum 

extensum. :Qrouoti. -
30 cantharis pulv .. -ból 
10 corte.x mezerei-böl 

100 aether aceticus-szal tinkturát ké-
szítünk s abban oldunk 

4 .sandaraca re.sina-t, 
2 sebum-ot, 
2 resina pini-t. 

Készítünk enyvoldatot 20 ichthyo
colla, 2 saccharu1n, 200 vízzel s ez enyv 
oldatával 30.000 cm2 selyemtafotát oly 
n1ódon kenünk, mint az empl. anglica·· 
numnál írva van. Végül fenti tinkt.u-
1 ával előbb hűvös, majd langyos he
lyen 3-szor bekenjük széles puha ecset-· 
tel az enyvezett száraz tafottát. 

Collemplastra. 
- Kaucsuk ragtapaszok 

Ken1ényítetlen, sű1ü, sírna gyapotsz.övetek (úgynevezett shirting, hatiste 
Ya1gy színes cretonne), melyeknek egyik felületére sírnulékony, jól tapadó, de 
a bő1ről könnyen eltávolítható tapaszréteg van felkenve. A sírna felületű és 
bágyadt fényű tapaszréteg keményített mullszövettel van letakarva (Ph .. 
Hung, IlL) 

Batiste-ot n1indkét felületén is szokásos tapa.szréteg.gel bevonni s az 
ilyen tapasz csíkokra vágvia kitűnő parókaerősítül szolgál, a fejbőrt nem 
piszkolja. 

Csak azon kaucsuk-tapaszok tapadó.képesek évekig is, n1elyek eg;rha1mad 
1észben legjobb n1inőségű parakaucsukort tartalmaznak s utóbbinak oxi<láció
.iát az alapanyag megakadályozza. 

Ezen alapanyag következőleg készül: 
1. Corpus ad collemplastra. Alapanyag. 4.5 resina, 15 adeps Ianae, 60 ben·· 

zin. A fenyŐigyantát Iemérés előtt porrázúzva, 50° C hőn1éxsékleten -szárítjuk, 
tágas vascsészében ·szabad tűzön kevergetve a gyapjúzsírral összeolvasztjuk, 
a félig kihűlt elegyhez a 'benmnt tüztől távol, részletenkint keverjük. A töké
letes oldás után az elegyet "lneg-szűrjük és benzinnel kieigészítjük 100 i·észre. 

b) 100 balsamun1 copaivae marooaiba, 100 -cera flava, 100 colophonium 
cihinum, 300 retina! (Harz öl. Gehe & Co.). A fenyőgyantát enyhe hőnél meg
olvasztjuk, azután hozzáadjuk a sárgaviaszkot s a többi anyagokat és a folyé
kony keveréket sűrű 1nullszöveten ;megszűrjük„ (Bayer.) 

2„ Solutio resinae elasticae. Kaucsulc-oldat„ 30 kaucsukot apróra metélve, 
&.zéles szájú üvegben 270 benzinben áztatunk, jól elzárt edényben; az oldást 
kevergetéssel segítjük elő. Sürü, pépes folyadék, melyben oldatlan kaucsuk 
vagy -szennyezés ne legyen, Szükség esetén vászonszűrőn átszűrjük„ (Ph. 
Rung. III.) · · 

b) 100 gummi elastiéa (Para-gummi), 1000 benzinum optimum. Széles 
szájú ü \'eg·ben a kaucsUikot a benzinnel leörutjük, az üveget jól lezárjuk· és a 
gyakori xázogatással készült oldatot megszűrjük .. .(Bayex.) 

Az alapanya,got a kaucsuk-oldattal ·Összekeverve is készenlétben tart
hatjuk, gyógyszer.anyag·ok hozzákeverése előtt azonban előb.b mindig jól fel
keverjük,. E keverék ia: 

Ma.ssa collemplastri,: 20 irídls ihizo1nae pulvis, 100 corpus ad collem
:Plast1·a és 300 solutio resinae elasticae-ből készül s a collemplasrtrun1 adhaesi
vum, .colle1nplastrum ad ruptaras, ·Collemplastrurn saponato-salicylatu111 é::; 
collen1plastrum zinci oxydati kivételével minden collen1pla-strum-nál alap
anyagiul (n1assa collernplas,tri) szogál. 

lvIJn<lcn elkészített tapaszn1asszát 10 percig befödött ·edénvhen pihenni. 
hagyunk, hogy ra Ievegő-bu-borékok felszállhassanak de meg a inassza is ez-· 
által hígabban folyóyá s így egyenletesebben kenheiővé válik„ 
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A kaucsuk-tapaszokat mindig hideg tapaszkenőn ken~ük fel. Céls,zerű 
kenő-készülék az melynek vályúját két oldalfallal ket vasvonal~o al;· 

ta1t~sz iS az oldalfalban 'levő csavarok erősítik azokat ös~ze., 4 tapaszk~no also 
ko ia, · tén vasból való két csapszeggel melybe a valyu illesztheto .. A vo
la)J6ks~Űt 1-2-3 vagy r{_égy kártya-csík-0't teszünk, asze~;int, amint a tapasz~ 
n~ z vasiagságát elérni kívánjuk.- Az ilyen tapaszkenot a nagyon tapado 
ret~~ztömegtől könnyen megtisztíthatjuk, olyformá?-•. hogy a vály~t 3; cs:i~~ 
tap ekből kiemelve, az oldalfalak csavarj~it me~laz1tJ,nk, ekkor a valyu neg~ 
szegb don álló részre válik, ezek mindegyike elobb kartyalappal lekotmhatn, 
sza a 1 ( t) 1 d.. ··1h t" tóbb tömé:r;ty szessze dena „ e orzso e o„ , . . 
u A sírna gya,potszövetet előbb a kaucs~kos alapa~frag,~al, 1 kart;,:-av~stag~ 
Sá ra alapozzuk s csak mikor már megszara~t, kenJuk U]bol. a gy_ogysze~.e~ 
ke~őcsanyag.gal 1-2 va.gy több kártyavas~agsagra, 1-2:--3-s~11 .. keness,el. ~oz~ 
b a felkent réteget előbb mindig rnegszara;dni hagyvan. :V egul kemenyrtett 
n:':nswvettel borítjuk s közepes hőrnerséklet~ h<;lye_n eltart.i".k . 

A kaucsuktartalmú flastr omok a, korabp1 1~1vat~los ,es nem h1y-atal~\S 
Ji:lplast1um adhaesivum-okat na.gyobbreszt mar kiszor1t~tták, a has,~nal:athor, 

enivel tapadóképességük amazokénál hosszabb .időre teTJed es a bort IS ke
~ésbbé izgatják. Ez u.tóbbiak közül azok a legJobbak., mely~ semleg~s alap· 
anyagok mellett 30%-nyi kauesukot tartalmaznak. Az UJ";bb _rdeg;en g!o~ysz~r
könyvek hivatalos ké~zítmenye} a jó kaucsi;i;k-tap.asz ~elleke1t meg m1.nd1g ~:[
külözik, mert különfele gyantak mellett tobbny11e olomflastromot is tartal
maznak„ 

A Ph. Austr. VIII. 10 parakaucsukot, 6 gyantaolajat, 45 peholeumaethert 
8-14 napi is1nételt kevergetés mellett, áztatás után oly alapan_y&gba kevertet, 
mel):,.et 2 resina sandaraca, 2 cera, 2 ad_eps l~n~e-' ! coloph?n1u111,. 4. ~als. co_
paivae összeolvasztása és aetherrel valo felh1.g1tasa s 9 xh1zoma ir1d1s pul"\. 
hozzákeverése ú1tján készíttet. 

A Ph„ Germ. IV. 40 vízmentes empl. pJun1bi sin1plex, 2,5 para~in-sol~d, 
2.5 paraffin. liquid, 35 .co]ophoniun1, 10 r!3sin. <l-;im1nar~e összeolvasztasa utan 
10 kaucsuk, 75 henZiinum petroleiben valo oldatat adatJ:a a tapaszanya,ghoz .. :\. 
benz1nt vízfü1·dőn kell elpárologtatni 

A Ph.. Nederl .. 10 kaucsukot, 20 adeps lanae-,al homokfürdőn addig he
víttet, míg egyenletes tön1eggé olvad össze, ekkor inegolvasztott 70 en1pL 
plun1bi simplex-et adat hozzá, 

A Ph. U. St .. 20 kaucsukot, 20 vaselin-t, 150' C körüli hőmé1 sékleten ren
del .összeolvasztatni s a forró tömeghez 960 n1egolvasztott en1p1.. plumbi sin1-
plex-et ke,ei'tet 

Gyakrabban előforduló lapaszalakok 
Forma auricularia (Fültapasz) 
Forma chartae lusoriae (Kártya nagyságú) „ 

Forma palmae manus (Tenyér nagyságú) 

10 D cm 

50 
100 

Forma schedae oclonar„ (Nyolcadív nagyságú) 
Forma schedae quaternariae (Negyedív nagyságú) 
Forma phyler. (plagulae) (Papírív nagyságú) 

180 
360 

1400 

Collemplastrnm adhaesivum. 
- Kau-csukos ragasztó-tapasz„ 

21 iridis r hizomae pulvi.s, 
110 add. salicyl .. pulv., 
100 corpus ad collemplastrn, 
300 solutio resinae elasticae. 
Az iris-prnrt és a szaliciJ,savat ösz

szcjkeverjük az alapanyaggal s ezt kö
vetőleg a kaucsuk-oldatot dörzsöljük 
hozzá„ 

Három ízben 1-2--3 kártya vastag·· 

, ságra kenjük. 
b) 800 corpus ad collemplastra, 80 

pulvis iieos florentinae M50, 20 pulvis 
olihani 1\1:3-0, 5 acidum salicy licum, 1000 
solutáo .gr1m1mi elastici. 

A megolvasztott corpushoz a gondo
san átszitált por-anyagokat hozzákever· 
jük és a kaucsuk-oldatot folytonos ke
vergetés közben apróbb i·észletekben 
hozzáadogatva a felkenés! akkor kezd
jük meg, ha a tapasz állománya 'kellő 
sűrűséget mutat (Bayer Antal) 
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l ünk„ aztán alapozott szöyet1e 3 ízben 
keni ük. 

C·ollen1plastrum acidi borici 10%„ 

4 acid. bor icuni puiv,-ot 
2 adevs lanae-,„al tökéletesen Pl

dörzsölve Colle1nplastrum euphorbii„ 
145 ma.ssa collernplastJ i-\- al keYe

rünk és kétszer alapozott szö,-eteu 3 
. .ízben kenjük 

_\-iaszos \'Úszon1 n (1 n1éte11e 20 cnL 
sz~i~s), n1ely nP~ eg~ ik oldala zöld. a 
n1a81k, f ~kete. telken ii u k a köYetkező 
i11a);szaüol: 

Collemplastrum amn1on„ sulfo· 
ichthyolic .. 50%. 

20 gl. cantluuhh)) p11lt-0L 
.. 10 -~r . . eun1ni{ cupho1l;ii JJ1t!1.--ot 

.lt szöyet1·e két ízben collen1plast1 un1 
alapanyagot kenünk, azután 

42 anl1non. sulfoicht.hyolicu:rri és 

osszedorzsol,·e reszletenként 
250 gr, 1nas:-;u collrn1pfa>;fJ ;_, ;_i] ~ i-

dörzsölünk. 

36 adepíi lanae-val jól eldörzsölve 
300 mossa co7leni.plastri-t kenünk 

reá, egy, illetYe két kártya vastagság
ban. 

Á-\_ Yiaszos Yászun \-astagsáo'R .;zt.•·· 
ii_nt 2-3 ká1t:yát Yeszünk s a ~uasszút 
ketsze11e felkeniük 

Colle1nplast1um hydra1g~r1. 
Collen1plast1 un1 argenti nit1 ici 51fi. 

2 a1ge11tun1 nit1·icurn-ot. 
8 ad('p<; lrn1ar-Ya] eldö1zsiilü11k, 

azntán 
140 ma.ssa coll<'n1pla.~tri-t keYe1 ünk 

hozzá és 3 ízben kenjük 

Collemplastrun1 cantharidatu1n. 

20 cantha.rides pulveratae-t 
15 adeps lanae-val eldörzsölüuk s 

azután 
2-00 massa colle1nplastri-vaI keve1-

jük és kétsze1 alapozott szövési e 3 íz
ben felkenjük 

Collemplastrum capsici 

15 capsicu1n pulv„-ot 
30 lanolin-nal és annyi alcannin

nal döTz.sölünk össze, hogy színe szép, 
vörös legyen; ehhez 

200 massa collemplastri-t keverve, 
a~apozot~ szövés1;e kenjük 4 ízben, egy 
Xartya, illetve ket kártya vastagságra 

Collemplastrum dermatoli 30%. 

Alapowtt szövetre a következőkből 
k-észiiLt kenőcsanyagot kenjük: 

27 dermatol-t 
, 30 adeps lanae-val eldörzsölünk az-

-utan ' 

i--\_ higan~ os colle1nplast1 u111ok ké
szítéséhez _kon(r>Utrált higany-krnŐc>iÖf 
ta1 tunk keszletben. 1nelYet 

;) higan,l}-hol es ' 
l ruleps lana<·-hól tökélf'i<'s t>ldi)1-

zsi"ilés útján készítünk. 
.c:o(le1np!a-:tr11n1 !1,1;d101ql)1i :?O'.',; ké

sz1tesehez n ko11r1-'11trül1 lii!.~·nn' -Jv(„-
nőcsből (:J:l) · · '-

1:25 1 észt 
125 adeps lanae-' al vízfü1dő11 i_isz

szeolvasztunk, azután 
. 100 v1;1lv. iridis rhizoma(!-t adYa hoz-

za, ke,:es benzin~el hígítjuk annyira, 
hogy lagy n1arad.Jon a kihűlés után i~ 
ekkor '' 

±09 n1assa collcmplastri-t keverve 
hoz~~ alapozott szöYésen 3 ízben fel
kenJuk. 

. b) 600 eorpus ad collemplash a, 250 
t1 itu~·at10 hydrargy1i cun1 lanolino an-
hyd1:1co 1:4 parata, 80 pulvis i1·eos flo
re;nt1ni;ie 1vI.5q, 20 pulv:is gun1n1i 1·esinae 
oh1;>an1, 5 ac1dun1 salicylicu111, 1000 so
lut10 gummi elastici.. (Bayer.) 

Collemcplastr. hydrar.qyri 60%: :228 
k.?nc~ntrált, hi9any-kenőcsöt (5:1) víz
furdon fellagy1tva 144 pulv. iridis rhi· 
z?mae-t, ~~után 42~ massa collemplast· 
r1-t keverunk hozza„ Alapozott szövetre 
3 ízben kenjük. 

Collemplastrum hydrarg„ praecipit. 
albi 20% .. 459 massa collemplastii-t keverünk 

hozza. 3-szori !kenéssel két kártya vas
tagságúra kenjük 

10 hydrar g. pp .. album-ot 
.20 adeps lanae-val eldörzsölíink. 

maJd 

1 
, ~50 1nassa collemplastri-t adva hoz

za ~~~zer alapozott szövésen 2 ízben 
ken.JUk 

Collemplastrum diachylon compo
situm. 

4 _qummir esinii ammoniacuni-ot 
5 terebinth. communis-t 

. ,fO, adeps lanae_-;t ös-szeolya_sztás _és 
lnhules utan · 

150 massa collemplastri-val keve-

Collemplastrum jodoformiatnm 
4 iodofor m pu1v.-ot 

10 adeps lanae-va1 tökéletesen 
dö1zsölünk és 
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150 1nas.~a colleniplastri-val ke,.-e1·
jük„ Kétsze1 alapozott szövésre 3 ízben 
kenjük. 

Collernpl. iodofo11niatum 25%: 10 
jodoform. puh·„ 20 adeps. lanae, .. 140 
rr1assa colle1nplastl'1-Yal epugy kenunk 
fel. mint a lO~i-osat. 

Collemplastrun1 resorcini 10%. 

4 tesorcin JJuli;, subtilissimus-t 
20 adeps lanae-Yal eldörzsölünk és 

1!0 n1assa collen1plastri-t adva hoz.:. 
zá, alapozott szöYésre 4 ízben kenjük. 

Collemplastrum salicylatum. 
i,\ szalicilo:-; colle1nplast1 umokhoz 

tön1é-ny szalicilsaD kenőcsi:it készítünk 
2 rész acid„ salicylic., 1 rész adeps la
nae-ből ineg1nelegített inozsárban, na
g:.·on gondos eldörzsöléssel s a szalici
los collenipla~tru1nokhoz a % a1án:y 
~.ze1int Yeszünk helőle. 

vis i1 eos flo1 entinae, 20 pul vis gummi
resinae olibani, 100 acidun1 salicylicum, 
50 pulvis saponis n1edecinalis, 1000 so
lutiö gumn1i elastici (Bayer„) 

Collemplastrum zinci oxydati. 
- Cinkoxidos kaucsuk-tapasz 

268 adeps lanae, 
32 bal.sarn„ copaivae, 

114 zincum oxydat. crud,., 
50 iridis r hizom. pu[v .. , 

100 kaucsuk, 
720 pet.roleu1nbe-nzin. 
A kaucsukot eIÖsfalú :;záraz üveg

ben leöntjük 600 petroleun1benzinnel t-:> 

rázás nélkül forgatva oldjuk. 
Az adeps és balsaimot összeolvaszt

va 10 percig 100°-ra hevítjük, ha félig 
kihűlt, beledörzsöljük a két por 100°-on 
szárított keverékét, majd enyhén me·
legítve, 120 petroleumbenzint. A telje·· 
sen kihűlt keve11ékhez hozzáadjuk a 
kaucsuk-oldatot.. 

A kész folyadékot 0 .. 9 rum. vastag
Collen1plastr urn saponato-salicylatnm ságban sirtingre kenjük s a fölkent 

10?·,;., co1Je1nplastrumot szilárd alátéten, szo-· 
-- I~uncsnko~ szalieil-szapp~nita- bahőmérsékleten szárítjuk„ (Ph,. Gern1. 

paoz. - IV.) 
b) /00 corpus ad collemplast.ra, 80 

tfJ il idis rllizon1ar vu.lti.'S, 1 pul:•:is ire~s fl<?re~tin~e 1'1:50, 20 gummi·-
6 JO ~·apo 11/('dic .. pulti., res1na ol1ban1, 20 z1ncum oxydat11111, 

13 acid„ salicylic vulv„ 1000 solutio gummi elastici, 5 acidun1 
100 corpus ad colletnplast1'a, salicylicunL (Bayer„) 
300 solutio rcsinae elasticae e) 122 zincum oxydatun1, 21 iridis 
~:\. hál'om első alkotórészt szabály- 1hizomae pulvi-s, 72 adeps lanae. A por--

sze1 uen ö:sszeke' e1 jük, eldörzsöljük az keveréket átszJtálva, a víz.fürdőn meg-
alapan) aggal, azután a kaucsuk-olda- ömlesz.tett lanolinnal tökéletesen el
tot hozzáadYa eg~ nen1uvé keverjük .. - dörzsö,ljük, azután 100 corp.us ad col
i;\.]apozott gy·apotszövetre háron1szor lemplastrat és részletekben 300 kan~ 
r.g·yn1ásután kenjük. 1 csuk-oldatot adunk hozzá, mindaddig 

100 s1·. tapaszLan 10 s1„ szalicilsav és k~ve1 vén, n1íg teljesen egynemű..,:·é 
~i s1 -;zappanpo1· \"311. Yalt. 

b) li~O t:ot JHls colle1nplast1"i, 80 pul- 100 sr„ tapaszban 40 sr. Dinkoxid ''an„ 

Unguenta extensa 

ukho~ 11 ~1 1 : 1 11frr_ 1'.\f<.'.11.v.a (Salbt;,lln~_ulle) néveu úTnaw és Mielek a collen1pla.st1un1-„ li,~~n11lo<111 folkent kenocsoket hoztak forgalo1nba. Ezek a]kalmazasa ol:-; 
ll!(·)~! 01.1 .. to11_l'nik. hog·,\ a fölkrnt kenŐC:-)Öt a kezelési e szoruló testrészre borítYa 
bef od1uk ,.~ 111 :-;;o:o:-- se!,\ e.J11papírossal s pólyával yagy inás módon megerősítjük .. 
• „ _-\_ lolkent 1<~P,<~szokat gJárilag nag~obbszabású, k-omplikáltabb tapasz
k\1~0 ~·_epekkel <ilht.1ak elő_, kicsinyben oly n1ódon, nlint a fölkent tapaSzokat 
(la:-.d c3~1 ~il~_lall .. \ltg:lPlPló uagyságn perga111enpapírost benedvesítYe asztal-
1.<-!-J~ra ~e~~Itullk .s ~za1 az1u törölg·etünk; aztán reája feszítjük a inull-t s a 
fehg k~_hult .~.p11oc:-;ot lt·galál>b j:-; 1·3 n1n1 széles szőrecsettel lehetőleg eg:renle-
1t•se11 folken.1nk 

Ha a~ e,gész kt'11Őcs1uf:Jlll~ i~éget fölkentük, felületét fq,11 ó vízben melegí
lt'I t :-- .le~_za1·1tsitt rugahnas „ken_ocskési:;el vagy hengerrel gyorsan lesímít.iuk. 
tla a f.t>lule,t ~1111a, a 111eg~1 osítesre szolgáló csíptetőket eltáyoJítjuk s a 1nullt 
-- l'~·~1k Yeg~t egfe1,ies ,~a~!t-llgP1Te \agy. ''onalzó1a csava1va - lehúzzuk a 
l~t'l ~P-~llit'11pap1~'osrol es huYos, hel) eu zsino1 ra akasztva néhán:Y ó1·a múlva be
bot It1uk cc1c . ..;11u::-; :-;t.•l-yen1pap1l'ossal é~ fölc:sa\arjuk. 

_:\. ke11ő~~n1ulloka t legcél:-;zerühh hádog-dohnzokbau, iné1 sékelt melerr he-
l,\ en elta1 tani "' 

t\lapan)agok l 25 axn11g-ia heuzoata íO seln1111 henzoatum, 5 adeps 

22' 
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lanae. - I~., 50 sebum benzoatum, 20 axungia. benzoata„ 20 en1plastru-m diachy
l~n a.nhydr1cun1. - III. 2-0 cera flava, 80 sebun1 benzoatu1n. ·- I\T„ 50 emplastrum 
d1achylon, 30 sebum benzoatUJm, 15 axungia benzoata, 5 lanolin 

Unguentum acidi borici extensum. 

5-10 acidum boracicum-ot 
95-90 alapanyag-gal 

eldörzsölünk s mullra kenjük föL 
Ugyanígy késútendők az: U nguen-

t.um acidi salicylici extensum 5-20%, 
[Jnguentum alumnoli e.xtensuni 5-10%, 
Unguentum airoli e.xtensum 5-10%, 
U nguentum bismuti salicylici e.xten
sum 5-10%, Unguentum bismuti .sub
nitrici extensum 5-1-0%, Unguentuni 
ceru.ssae e.xtensum 10-30%, Unguen
tum chrysarobini ext.ensum 5-10%, 
Unguentum creolini extensum 10%, Un
_quentum hyd1ar,(Jyri praecipitati ex
tensum 5-10%, Un.(Juentu1n ichthyoli 
e.xten..sum 10%, Un,guentum .iodoform,ii 
extensum 5-10%, Unguentu·m jodoli 
extensu1n 5-10%, Unguentuni plumbi 
jodati 5-10%, Unguentuni resorcini 
e.xtcnsuni 10%, [Jnguentuni sulfuris 
praecipitati extcnsun1, 5-10%, Unguen
tuni thioli extensutn 18%, Un.oucntuni 
zinci o.xydati extensuni 10-20%. 

Unguentun1 acidi carbolici extensum., 

5 10 acidun-i carbollcum cryst„ 
95 90 alapanyag I. 

b) L 6 sebum benwatum 2 acidum 
ca1·bolicun1, 2 ceresin„ Nyá{á1a .. II. 5 
sebun1 benzoatu111, 2 acidum carboli
cum, 3 ceresin Télire,. (Unna„) 

Unguentu1n belladonnae extensum. 

50 scbum benzoatum-ot 

összeol\:aszt,·a ke,·e1getünk, s ha félicr 
kihűlt, hozzáadunk ~ 

10 ettractuni belladonnae-t. 
mel~-et glicel'in és víz egyenlő súl}ré
szeinek elegyében szirupsűrüségiire ol
dottunk s egyenletessé keverve fölken·· 
jük 

Ugyanily iuódon készíthetők az: 
Ungu~n~'llln. conli cxtensuni, Ungu

en.turn dlgtfal1~ extensum és [Inguen
futn, hyoscyanu cxte:nsurn célszerűen 
akkep, hogy a inegf'elelő fluidext1 aktu·· 
1_nokkat elegendő sürií1 e ht•pároJogtat
JU 

Unguentun1 chlorali hydrati extensum, 

29 clilo1alunt !1.11c!Jatuu1-oí 
po1rac~ö1·zsöl\"e enyhe 1nelegeu oldunk 

50 olcuin olii.:a1 ton-bau :'.i 

íO ce1a flata és 
60 scbuni bcuzoaturn-bóI 

ké~zült félig kihült kenőccsel eJke\·er
;-c fölkenjük 

Unguentun1 h)drarg·yri cinerei ex·· 
tensu1n„ 

60 u11.aucntunt ll11d1argyri 
:!O scbunt bcn.toátun1 · ' 

avagy ez utóbbi hel:·:-ett '30 sebuu1 
zoatu1n é:!i lú adeps lanae„ 

Vnguentun1 zinci extensunt. 
70 ~·ebuni be 11zoatu1n, 
20 axuugia bcnzoata, 

20 axungia benzoata-t 'és 
20 eniplastr„ diachylon siccum-ot 

10 ziucu ni o„rJ1datum. 
[Jn.r1urnh11n zinci ichthyolatunt 

f(n.s1u11.:· l!J ichtli:-. ola1nn1onium. 10 
cun1 OX'.\ datn1u ~fJ alapanyag l. 
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VII. szakasz 

Vegyületek. 

Az e fejezetben leírt készítmények előállításánál figyelembe kell_ venni 
az előiratokat megelőző általános részben fog1alt tudnivalókat, amelyek az 
egy.es műveletek elvégzésére és a használandó készülékekre egyaránt vonat
koznak Az egyes műveletek az alábbiakban nem logíkai összefüggésükoben, 
hanem betűsorrendben vannak összefoglalva. Az apparartura leírásánál súlyt 
helyeztünk a nagy üzemekben használt készülékekre és pedig olyanokra is, 
a·melyek nemcsak a veg3-Tületek előállításánál szerepelnek, hanem általában az 
e műben leírt más műveletek elvégzésénél ii.s szükségesek. Így felvettük a kü
lönböző szárító-beiendezéseket, &melyek az itt leírt vegyületek előállításánál 
csak elvét"Ye szerepelnek, ellenben igen gyakran használjuk azok-Wt pl. a dró
gok, kötszerek (.gyapot) s a technikai részben leírt készítmények szárításánál, 
A gy·ógyszer·chémia és a Y8le hiatárO"s-fparokhan használt összes üzemi készii.
Jékek egész részletes i-smertetésére elegendő terünk n.em lévén, inkább csak 
arI a törekedtünk, hogy a készülékekre felhívjuk az olvasó figyelmét és így 
adott alkalon11nal a n1eg·oldandó üzemi kérdéseknél a helyes apparatura meg'·
választásához ir·ányítással szolgáljunk„ 

Aprítás. 

Ap1ításnak neyezzük 1nindazokat a műveleteket, amely.ek segítségével 
bizonyos anyagok nagyobb dar&bjait Jrisebb darabokra OSZitjuk .. Az aprítást 
az anyag tern1észetének inegfelelöen- a lehető legkülönbözőbb inódon lehet 
végezni, inint pl. nyírás, hasítás, ütés, zúzás, dörzsölés stb. útján. Eltekint,re 
a pri1nitív kéziaprítá.stól, an1ely egyébként csak igen tökéletlen aprítást enged 
meg, a gyakor1aiba11 gépberendezéseket használnak erre a céha. Az aprítást 
szolgáló gépeket két főcsoportba lehet osztani. Az első csoportba tartoznak 
azok, amelyek.kel csakis lágy anya,gokat lehet aprítani; a második csoportba 
pedig azok tartoznak, an1elyeket főként csak ke1nény anyagok aprítására 
használunk. 

A lágy anyagok apr'Ítására szolgálnak a nlég ma is elterjedt malonikö
vek. Ezek páronként függőleges tengely körül forognak és közülök vagy az 
alsó, vagy a felső fix .. \. n1alo1nköYek közti távolság változitatása által tetszéf'
szerintl finon1ság1a apríthatjuk, őr.ölhetjük az anyagot. Hasonló célt szolgál
nak a hen.oerszékek (26. ábia), amelyek az őrlést egymással .szemben rugal
n1asan szerelt forgó .hengerek útján végzik„ A hengerpárok ·szá!J1a a kívánt 
örlésri finomságnak 111e-gfelelően 1, 2, 3 és ennél is több lehet. Ezek a henge1pá
r?k rendszerint egyl!).ÚS alatt Yaunak elhelyezve„ A hengerek sín1ák vagy ie
c·.~s,~k. Egy hengersze.h:en rendesen nlindkét fajta henger inegvan, amik-or js az 
e1so hengerpár a legdu1 \'ábban l ecézett, a következők mindinkább finomab·· 
bak, az utolsó hengerpár pedig teljesen sírna és ez végzi az őrleménynek egé
szen, finon1ra darálását. Lgyancsak lágy anyagok őrlésére valók a tárcsás 
daralólc (2í„ és 28. ábra), aniclyek többnyire a Krupp-féle Excelsior daTá
lóknak az utánzatai Ezeknél a darálás két k.öralakban élekkel ellá
tott körlap (tárcsa) (29. ábra) közt történik. A tár.csák közül az 
egyik fix, a inásik pe<lig 111eglehetős gyorsan foörbe forog„ Van azon
ban olyan Excelsio1-n1alo111 is, an1elynek két forgó és két álló tárcsája 
van„ A nagyobb Excelsior-<laráléik rendesen elötörővel és iautomatikrus ada
gológarattal is el 'annak lá!Ya. (Az előtörő két, fogakkal ellátott egymással 
~zen1ben forgó hengerből <ill.) (30. ábra.) A -darálás finomságá(' a tárcsák 
távolságának változtatásá\'al lehet beállítani. 

. , Úgy a inalo,~uk_ö,;·ek, n1int a hengerszékek elsősorban gabonaneműek, ál 
~alab,an n1agvak orlesere alkahnasak„ Az Excelsior-darálón növényrészeket s 
altalaban drogokat is igen fino1nra n1eg lehet őrölni. Az Excelsior-darálók 
n1_integy átn1enetet alkotnak a lágy és ken1ény anyagok aprítására szolgáló 
gepek közt. 

lk 
A }\emén:i,·~ anyagok ~larálásánál legtöbbször elengedhetetlen az előtörés 

.a ~lmazasa, ,n11Yel a ke1neny an:yagok gyakran nagyobb darabokból állanak. 
A~, ~~~!l ken1eny a1~yagok„„k_?zete~ és ércek ,előt9,résére használatosak a pofá.~ 
elotorok, an1el) eknel az elotorendo anyag ket eros vaslap, vaspofa közé jut; e 
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pofák közül az egj ik excente1 segítségével le11'gő inozgásba ,jut és így a két 
pofa közé szoTnlt anyagot összezúzza„ Hasonlóan működnek a körelőtörők 
~m~ly~k?él az ~~:• ik .. t~,r~f~lület egy h.enge1· p~lástja, a1nelyeu belül egy fel~ 
fele kon1kus n1a::;1k lo1ofelulet excentrikusan forog, a1ni által a két törőfelü·· 
Jet hol közeledik egJ: n1áshoz, hol n1eg távolodik eg·J inástól. \""égeredn1én' ben 
tehát az elűtöré~ ug.~ anúgy tö1·ténik, n1int a pofás előtö1 őnéJ. · 

··-··------·--··--···-·-··-·--·--------------

26 ábra 

Hen9e1.szék 
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a 1eudesen '\a.".lból készült tánJér fo1og kö1be _:\. 32. áb1·án egJ.· i1Jen alsó meg--
hajtású gö1gőjá1at látható. . _ " .. . . k. 

Olvan an~\ agokat, an1elyeket telJe::;en finon11 a ~ell 01 oln1, -~ge~~ HY~ 1an 
·· "ko·-"n ö1-Iik Előnvük az hogv- ne<l,- es an' a.gokat is lehet ·w·l· nk 01oln1. Togoigo . . , ~ . , 1· t. k . . . k ere' Yáhbá plasztikus, n1as~zák, általában g'~"Ul" 1a o anyago gJ.'UiasaTa, ev · -

,ére stb. is hasznalh.atok:. , , k , '·· z , „ l"k 
Át1neneti fa3tak koze tartoznak a desauu.:ef!atoro es a h.G apacsor.:o • 

_._.\_ desa.Q.Qrc_qátorokba-n egy YÍzszintes te1~p·ely ~5=n·ul a tengellyel n1~reven os~
..;zr-kötött 1u<lak fol'ognak, an1e.lyek az 01lendo a!.1y:;got nagy, ei:ovel hoz~a
. ~apiák a kerületen elhelyezett rost-él~hoz . . l\.z orles finon1saga! a r9,st~ly 
fi~1oiÍH•ág-ának YáltoztatásáYal kell beáliítani .A. kalapá-Cfmalmoknal az or!e8t 
uen1 a ten_g·l~ll~ el 1nereven összekötött 1·udak, hane1n lazan kapcsolt kalapacs
:->zrril 1ndnk ,-égz)k. Ezen n1ah11ok főkép,·i~elője a J:,ozysi-us Z-,inal~n1 \Z~t
Brecher). nn1elynel a tengelyre egy n1ere;: ~·ud Y~n __ eros1tYe, a, rl~~ ket veg;~n 
azntB.n ,-~nklósan eg)-egy kar \·an ineg·e1os1tYe, u-g~hog:.~ fo1gaskozben az or-

27 óbrn 

Excel.sior lárc.sásdaráló (Friedr Krupp A„ G Grusonwe1 k Afagdeburg-Bu.ckau.) 

Jö1e11dsze1 Z alakú; a leu,gő ka1ok azonban a Jegn1él~ebb ponton 1nindig kilen
düluek és az anyag1a erős ütést inérnek 

~:\ drsi11tra1áto1okkal (33. áb1a) szintén a legdu1Yább őrléstől a legfi110-
n1abbig· lehet dolgozni. A desintegrátorok két egyn1ással ellentétesen na.gy 
"l'ltességg:el fol'gÓ tárcsából állanak„ E tárcsából rövid peckek állanak ki, 
<llllPlyek eg~ kö1· területén vannak elhel)ezve és végül egy közös ke
rettel eg':.· Úgy ne' ezett kosárban vannak összefoglalva, ~IindBn tá1 csán 
több ilyen kosár van: n1inél nag)ohb ezek szán1a, annál fino1nabb az örle-
1nén;.-·, azonban 11;\·olc kosárnál több nen1 igen szokott egy tárcsán lenni. A ko
~ara:k úgy Yannak elhelyezve. hogy az eg·yik tárcsa két kosara közé belenyú
lik teljes egészében a 1násik tá1 csa egyik kosara., Desintegrátorokkal egészen 
ke1nény anyaigot nen1 lehet n1egőrölnL 

Hasonlóan n1üködnck a disnt('mb·rátorok (34„ áb1a), csakhogy ezeknél az 
eg·yik tárcsa fix. Ezek hátránya az, bog;..: a inozgó tárcsának kétszer oly gyOl"-

„ Han kell futnia, n1int a de-sintegr-áto1·oknál }.íindkét fajta inalo1nmal az anyag 
headag·olása centl'álisan történik, a centrifugális e1ő a kosa1·_akon át kiröpíti 
a -)lerife1ia felé az an:.- agrészeket é~ az eközben nvert ütések által azok meg-
őrlődnek. ' 
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Ugyanc~ak közefle8 keménységű an~ a,gok őrlé..,ére Hzolgál az Alpine
Au_qsbur_g ceg Perplex rnahna (35„, 36„ á!na). arnelynek szán10,;; után
zata iis van„ Ezeknek azonban eg.:vrészt hatásfokuk lényegesen kisebb inásré,zt 

28 ábra 

Excelsior tárc.sásdaráló (Friedr Krupp A. G. Grusonwerk Magdeburg-·Buckau.) 

pedig az őrlés finon1sága hag~„ sok kíYánni Yalót. _A_ Pe1p]ex 1ualinnk 
egy forgó és eg~: álló tárc:-;ából Yaunak összetéve. "Thlindakettön szaháli;-talannl 
elhelyezett peckek ,·-annak s ez ·utóbbiakon élek is ... A. peekek fn1 g;i~közhen 
tern1észetesen nen1 ütkiiz11ek f·gy a fix, inint a forgó tárcsákon cl'n1rii.U ... an 

29 é.bra 

Excelsior daráló tárcsáia (Friedr Krupp A G Gru<>onwerk Magdebu1g--Buckau.) 

összefutó bordák \annak, ainel;.ek- ''agy- az egész tál'c:-:ün. 'agy csak a 
pen bizonyos övekben \-aunuk kiképez' e, .:\ periferián ~zita Yan, _úg~~hogy az 
őrlőteret az anyag c~ak akko1 hagyhat.ia el. ha n1á1 a kí\·ánt fiuon1ságúra va_n 
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datálva. l\. da1 álá~ fíno1nságát a szita betétekkel lehet ,-áltoztatni.. A kisebb 
Peiplex-n1aln1okon a fo1·gótárcsa hiányzik és hel) ette a tengelyből centráli
san kiinduló ka1 ok ,-annak, an1elyek 'égükön különböző n1ódon be vannak 
hajlítva, .Két fix tá1csa Yan, an1elyeken -csak a fentebb e1nlített bordázat van 
uieg'„ A Perplex-n1ahuok fo1dulatszán1a rendkíYül nagy, kb., 3„000--3.;600 
percenként . 

. :\ desinteg-1áto1ok, dis1nen1bráto1ok, Perplex-n1aln1ok belsejében az őrlő
szei kezet I·endkíYül g·yo1~ forgása következtében erős Jégára1nlat jön létre, 
anif'l.' a kPletkezett fino1n port n1ag·ával iagad,ia és a daráló porzik„ Ez, az 
au.'·a_g·, p:-;zteségtől eliekintYe„ néha igen kellen1etlen a porzó an~„ag- irritáló tu-

30 ábra 

Excel.sior tárcscisdaráló elötörőoel és önmüködő adagoió garattal 
(F1 iedr Krupp A (i, Grusonwerk Magdeburg-Buckau) 

.la.idonsúg·al n1iatt.. f:11nek elke1ülésé1e a tla1álókat jólzá1ó köpennyel kell kö-
1 iih P1111i é:-; <tzo11kíYiil az cltá\ ozó légáran1ot szürőn kell átvezetni. Ez a 35. és 
XG. al11ú11 lc•,-ö Pel'plex 111alu1on látható; a nagyobb teljesít1nényű Perplex 
IHaluiok kiilsó lnn kolatán eg;i. oldalnyílás ,-an, an1ely egy szürőzsákkal Yan 
összekiit ( l'téshe11. · 

~;\z idáig- leí1 t ő1 lőbP1 endezése,kkel ne1n .lehet teljesen finom port előállí
ta11i. I'~Z csak különleg-e:o; he1·rndezésekkel sikerül, az előbbi gépekkel előállított 
Po1 Lól kiindulYa. "\"'an ezek között néhány olyan szerkezet, a·melyekkel egész 
dni' án előtörött a11) agokat lehet fi1101n porrá alakítani. Ezek közül legegy
~ze1 íibb a zúzón11'í, an1ely eg~-· fele1nelt és súlyánál fo.!,,.l"Va lezuhanó kalapács 
utján porít.ia az anyagot. .A_ zúzón1űyek szárazon vagy nedvesen po1ítanak. 

.._'-\._z in_gamal111ok lén s eges alkatrésze egy inga-n1ódon felfüggesztett őrlő
''°"'''~'''" h~Hge1· ~'-\..z iuga kö1 be fo1 og, hrl~·csebben 1uondYa az inga legalsó pontja kör

P~lyát Íl' le és eközben az ő1lőhenger palástja egy fix őrlőgyűrűn gördül vé
J~.'I~'; ~.\. fl'liihöl beadagolt an~ ag e két örlőfelület közé szorulYa, finon1ra rneg
·orlodik. 
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„1\ horizontáli.s. qolJJósrnalrnohnál (tnrlaHtJruröli) sú]~·o~ ,·asg~)l~tik fut
nak eg~ vályúban. J._ golyók 1neghajtása kö1 hf:'forgó kaTokkal törtenik. a1nc
lyek a gol:i;-·ókat n1aguk előtt tolják. I~zek a n1ahnok a görgőjáratokhoz ha·· 
sonlóan 1niíködnek. csakhogv ki1'ehh n1é1 etüek. ).._ görgőjáratok inintájára 
szintén felhasználhatók plas'ztikus inasszák g;i:ln ására. keverésére stb„ is. 

..:\ golyósn1aln1ok 111ásik 1r-ginkáhb rltE'riedt fajtája a dobrna1oni, an1ely 
egy· 1ninden oldalról zárt körbenfo1·gó dob„ r~bben az ő1lést a beJehel:y·ezett 
örlőgolyók, pl. vasgol;\-ók, flintkö,-ek stb'. ,„égzik .. A. dolnnahnok igf'H lassan 
dolgoznak, viszont igen finon1 po1 t szolgaliatnak ... \ dob forgásközben 1nagá
val Tagadja a benne ]eYŐ golyókat. azonban egy hizon~os lnag:a:-;;~;;á,g elé1é:-;e 
után azok ,-isszagurulnak -" eközh_en a gol;,'ók. illetYe a g:olyók ft:-;; a 1nalon1 
fala közt előálló üif~ es su1 lodas utjún po1·ítódik az an;,· ag-. 

31 ábra 

K"éihenge1 e.s elólö1-ó 

.A. g:olyos-(doh-)!uahuok \'<lg'~ lH'Jiodikus Yag:~- fol:-.:to1111:-- nt11ki>1h :--ii1 k. 
A pe1-iodikus lllÜködésü dobn1aln1ok ininden oldalról telj('sen zú1 tak t:~nk t•i.::y 
1.öltőn;,ilá~uk ,--an„ an1c];,c azo11ba11 111nnkaközbE:11 zá1t (3/„ ábra). }~z<k a n1al-
1nok a célnak 1neg-felclően kiilöubözö an;,·agból készülnek: yas. kőag:;, ag·. por
cellán stb.-hől. Ha a 1nalon1 belsejében elég fino1n por iött lét1 e„ célszeril nieQ.·· 
állani.. a po1t kiszitá]ni, s a dnrYáhh rfiszt f1 iss an~·aggal eg·;,-ütt toYáhb (_Í1"öl11i. 

LA..._ folytonos n1ükörlésü doh111ah11ok felülete nen1 zárt köJ)PH;, Pg-, hant•in 
pikkelyszerüen rgy1uás1a 1akódó lapokból úll. E törőlapokon 11~·íbÍ.-sok ,-an
nak, an1elycken át a 111cgőrölt an~ ag kr-rcsztül hullik akkor, ha a 1na]o1n for
gása közben a legn1élyebb pontra kerül .. \ tö1őfelület kö1ül rg·;, szi1a ya11, 
n1ely a fino1n port átengedi, a dnr\· a por a 1nalon1 elfordulásakor a töről1l]lok 
köz1i iéseken át visszacsúszik a n1alon1 bc.lscjébe, Ininclacldig, 111íg ,-ég·ül a 
szitán át ne111 bí1 hatolni Ezek a ]{rup]J-l'<'ndsz('r(i dob-{go]Yós-)n1al111ok„ 
(38 áhrn.) ' 

_A_ g'Ol;\ Ósn1a]n1ok g~ akJ'all hasznalt alakja az Ú. 11. f<'ld< [JOlyÓ'IHUilo111, 
a111e])- külsőleg tel.i<';-;cn azonos a chn!..rée-iisttel.. ·csakhogy szá.in,ílása tp]jesen 
elzárható. · ' 

,-A. g-olyós111ahnokhoz hasonló nniködésür-k a csőn1al111ol1, aniel-;;. ek :o;zin1én 
g~l~ okkal Yannak töltYe. L~ cső eg~·ik oldalán bejut a porítandó anyag- s n1i
kozben _annak 111ásik Yég-éhez halad. 11H1 gőrlődik. }\z elért finon1ság· a cső hosz
szától függ. _--\ cső111al111ok a lcgeg·)·sze1 übb u1üköclésü 111ahnok; czPknél szi· 
tára nil~cs szüks~-g, 1nié1·t is a Y('g':'-'tiszrti ipai ban előszeretettel haszuál.iák őket. 

.Ba1 ez u_to_bhi 1~1aln1okkal 11 lehetö ]pg-flnon1abh po1t elő IE1hct állítani. 
kolloid fino111sag1g: n1eg-sen1 lehet ,-ellik cli11h1i„ .A J>/au\'011-félc kol1oid-n1alon1-
111al azonban ezt is Plé1 hetjiik . ...:\z ntúbhi lén;, eg?ben Pgs Perplex-rendszerií 
1_11alon1, an1elJ-„ azonban Jeyegő hel>·ett 'alan1il;,-en fol;,·adékkal. pl. YÍzzeL oln.i-· 
Ja] van tele. _A_ Perplex n1aln1nknál.. to,·úlihá a desinle,~rátoroknál é,.; <lisn1en1h-
1'áto1·oknál a da1álást ne1ncsak a 1úrcsún levő ő1·lőcs 1~pok ,-ég·z.ik. hauen1 az a 
közeg is, a1FelJ b~n .az őrlé~ fol;,- a1nata Yég'l1Pn1egy . ..:\z őrIOesa11ok ug·;,·anii': 
gyors Inozgasuknal fo-g,-a a kUzeg-re. no1n1úlisan a Jeyegőrc (_ll'Őí' ii1é~-;f gyak_c):-_, 
r9lnak, a1nely eg:yenle!.esen toYáhh teriPd\·én. az an;,· ag·i részeC'skéken őrlöha
tast gyakorol:, E;~ a ,kozeg le~ eg·ő hel;,- Ptt \·íz. olaj„ Yag;,· inás fol>· a dék, a kq
zegnek ez az orlohatasa an11:';11 ~1 11!{',g'llÖYek~zik. hog:y a gyakorlati köYetebu~:::~ 
nyeknek megfelelő k_olloidfino111ságot lehet elérni. -
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Besűrűsítés. 

Fol-;;. a<lékok besü1 üsítésé1e akko1 kerül sor, ha va1arn11yen ru1yadékban 
oldott anyagnak töményebb oldatára van szükségünk l\fegtörténh-etik az. 
}Jogy az oldott an:y ag a besih űsítés köYetkeztében az oldatból szilárd alakban 
kiválik, kikristáb: osodik. Ez utóbbi esetben további besŰTŰsítés útján újahU 
és ú.iabb an:yagn1ennyiségeket különíthetünk el a visszan1aTadó anyalúghóL 

.A. besül űsíiésnek legprin1itivebb n1ó<lja a fokolóniűvek felhasználása. 
Ezeknél a besürűsíten<lő folyadékot egy iőzsekötegekkel va,gy n1egfelelően el
rendezett lécekkel ellátott állványzatról csurgatjuk le, amiáltal a folyadék 
uagy felületen ke1 ül érintkezésbe a levegővel és párolgásnak indul. Ezek a 
berendezések teljesen egyeznek az ú„ IL hütőto1n:yokkal, an1elyek folyadékok. 
fő.ként '•/ÍZ hűtésé1 e szolgálnak. 

Hasonlóan kezdetleges n1ódja a besű1 üsítésnek a lapos inedencékben a 
nap 11ielcqe által Yaló besűrűsítés. lJgy az előbbi, mint ez utóbbi n1ódsze1 t fő· 
ként sóoldatok besű1 űsítésére szokás használni. 

GYorsahban töJ ténik a hesűrűsítés, ha_ azt a célnak n1pgfelelő anJagból 
ké.szült ~üstökben végezzük, an1elyeket közvetlen fa- vagy széi-1tüzeléssel mele
gítünk }:z(~k az iistök, a szükséghez képest, kavaró szerkezettel is el vannak 

32 ribrn 

Alsómeghu.ilásu görg5'járat 

1út\H. "-\_ küz,etlt.11 1iizell·s1uk iendkí,-ül nag·y hát13-n'a azi hog) a fütöfelüle-
1l•Jl a fol;, adékok tullH Y iilnl'k. oclasiilnc:-k. b(li11Inuak s~tb„ 

":\. uőz.zcl való j'iífé".s( l < zt a hát1 áu) t kiküszöbölhetjük. Ennek Jcg·egy
sze1 übb 1uódja az, huµ;~ a g:i.izt a hl'sÜ1 üsítendő foh- adékUa közYeilenül bevc
Zl·t.iük. Il-;;.en 1nódon ccsak akko1 lt·lHt heslirüsíteni,.ha a gőz hőfoka a folJ,·a
dlk fo11 áspout;jánúl 111agasalih Í']Úu;-.. ösen használható a - túlhe\ ített 111agas
H~ u111úsn g:Öz. ,:\. direkt gÜzzcl ,-n]o ht"sÜ1 üsí_tés 11e111 haszuúlható. ininden eset
lH 11 fók(;nt ott 11en1, ahol uern Yizls olclutJ·ól ,-an szó. _A_ besü1üsítésnek ez a 
lltf1dia nzonban hőgazclasúg:i szt-'111pontból spn1 ki('Jégítő. inert a fűtőgőznek 
Hein sznhnd kondenzálóduia és Jf!:y annak kondenzációs hője kihasználat
lanul IJ1u1·ad 
-- - Lén;,·tges elön:i;t jelent az. ha a gőzt ne1n 'f'ze_t.iiik a besü1üsítendő fo-
1:-:adékha. h1n1en1 azt egy zá1 t fütöté1 hl'n koudenzálodtatjuk, a n1elegítés pe
dig a filiéíti-:;1' ft.:liilr1Pn át történik„ anif·nnyihen a hesűrüsítendő folyadék a 
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fűtőfelület másik oldalán van. A fútőtér egyik oldalán beYezetjük a fütőgözL 
.a másik oldalán pedig kondenzfazék segítségével elYezetjük a kondenzvizet 
A kondenzfazék olyan készülék, an1ely csak folyadékot bocsát ki, úgyhog·y a 
fűtőrendszerből a gőz nem távozhat el, tehát a fűtőgőznek először konde-nzá
lódnia kell és ·csak akko1· távozhat a fűtőt.estből. A fűtőtérben n1indig nyornás 
.alatt történik a gőz kondenzálódása. A szükséges n:ro1nást a besúrűsíten<lő 

33 ábra 

Desintegr áto1. 

folyadék fo11·áspontjának n1egfelelően választjuk. Ha pl. a fol~ atltk 110 --on 
forr, a fűtögőzt legalább 130u-on konde11záltatjuk, anli kb. 2.7 at1n.-n;Jk i1•I;~] 
meg. Ha ugyanazon a hőfokon kondenzálódnék a fűtőgőz, n1int a fol;. aJ~k !'01 -

ráspontja, akkor ne111 lehetne a fűtögőz kondenzációs inelC'gét kihasznúlni 
Igen kedvezően lehet g;. ak1an inelegyízfűtéssel dolgozni. 1·~1611;. e„ l1n:.!·1. 

hőfokát tetszés szerint Yúlaszthatjuk és így alacsony hőfokon ,·ah.'1 lit"1írit1;..., .. 

3-1 ábra 

Dismembrátor 

nél a lesűrítés hőfokánál alig y·alanliYel (5-lli';) IHL'll'gtbh \ izet lehet hasz
nálni. A hőveszteségek csekélyek, nie1 t a '.:izet új1 a ft·lnH:'leg·ítve Yisszayezet
hetjük a fűiőtestbe .. A„ vizet tehát állandoan eirku!áltatni kell. .:\. Yízfűté:;L 
100°-on felül is lehe_t használni, c:sakhogy ekkor n;.' o.u1ást kell alkaln1azni 

A fütőtér n1ag·a igen különböző lehet. I.iegcgy~zerübb fajtája a fütőkíg·yü. 
amelynek eg·yik végén bcáJ"a2nlik a ,-ízgői, a n1á:sik oldalon pedig konde11zfazé:-
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kon át a kondenzvíz tá\:ozik .. _:\. fűtőkígyó belen1e1 ül a besűrűsítendő folya-· 
<lékba,. Fütőkígyó alkaln1azása nem kényeln1es a tisztítás nehézsége miatt ak
kor. ha a folyadék igen sűrű és belőle esetleg szilárd anyagok válnak ki a 
besűrüsítés alkalmáYal, vagy pedig akko1, ha a folyadékot keverni kell. Köny-· 
n~; en tisztíthatók azok a készülékek, a111el:y eknél a fűtés dupla köpeny segít
-éo·éye] történik„ .A. 39. áb1án látható üst alsó •tége még egy köpennJ-~eI van bo
;.ít'Ya, az üst fala és e köpenJ- ek közötti tér a fűtőtér .. Ez egy ú. n„ duplikátüst. 
~-llne]J egysze1snlind kaYarósze1kezettel is el Yan lát\'a. 

~\ duJJlikátüsfök különböző inéretekben készülnek. A kisebbek gyakran 
billentő szerkezettel bírnak, a fol;-; a dék kényeln1es kiönthetőségének elősegí
té..;ére ":\_ nag' obbak alul kifol) ó csappal vannak e1IátYa .. Billentő szerkezet 
e..;etén a gőz bevezeté:-; és a koutlenzvíz elvezetés a billentő szerkezet tenge-
1~· i:iu keresztül történik. ~\z üstök an)-„aga a célnak inegfelelően különböző le-
Jit t: yas„ réz, zo111á11cozott, óhnozott ,„as, ónozott réz stb. , , , 

A. duplikátiistöket ,·ízfürdő gyanánt is lehet hasznalni espedig ugy, 
Jio!!.'\ tz ii8t bel:-;ejéhe inég· eg·~ betétüstöt, hel-yesebben tálat kell alkah11az11i, 
Jllt;J~-nek an\ aO'a 1>01'celláu lehet. l\Iagába az üstbe ez esetben Yizet kell önteni.. 

· .:\z ccl{H; enili1e1t fütő1·endszcrek főhibája az, hogy fütőfelületük rela-
1i\ e kic··dll~" é~ n1iY'(~1 a folyadék l"aituk a fo1Tá~i áran1lástól eltekintve (a1nely 

35 ábra. 

Perplex-malom nyitva (Maschinenfabrik Alpine Augsbu1g.) 

;,Úl u fol:'.- adekokual ige11 cst'kéIJ) stagnál, inagas fűtő gőz hőfokok esetén erős 
ink1 usztálodás keletkezik, au1i gátolja a hő áthaladását a fűtőfelületen, to
Yábbá túlhevülést is eretlinénJ ezhet 

Vannak olJ an t űtc'írendszerek is, a1nelyeknél ezek a hátrányok nen1 fo-· 
1 og-uak fenn„ Ezek a kö\ etkezőkben felsorolt besűrűsítő telepekkel egJ· ütt ke-
1 ülnek leírásra„ _,\z eddig· e111lített készülékek besűrüsítés inellett általában 
Illelegítésre, főzésre stb .. is használhatók. 

Vannak ol3:an an~·agok, an1elyek hő,el szen1beu iendkívül é1·zé
ktn~ek. II:v·enek az enZJlll ta1tnh11ú anJagok, az enyv (gelatin), különböző 
glikozidák (pl. digitalis-gl;-. kosjda), carba1nid, hexaruethJ~lentetramin stb. 
Ezl'.k oldatainak besűrűsítését alacsonJ· höfokon kell végezni, ha használható 
terméket akarunk kapni Ha a besürüsítést 'ákuun1ba11 végezzük, úgy a fo
lyadékok forráspontja alább :-;záll é~ az an:-,„agi tulajdonságoktól eltekintve„ 

----eg:redül a vákuun1 nagyságától függ a besű1ítés hőfoka„ Az erre a célra 
~zolgáló készülékeket 1)ákuu1n lcpátoló Yag:i; besűrf,tő készülék-eknek, vagy 
i·öyiden vákuumokna.k 11evezzük. -~ •'ákuu111-ba11 való besűrűsítés legnagyobb 
előnye az, hogy a besürüsítés 111ÜY f:letét alacsony hőfokon végezhetjük, Ener-
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gian1egtaka1ítás1ól itt nem igen lehet szó, n1e1t a fol:'fadékok totális párol
gási hője között különböző hőfokokon nagyon csekély különbség· van, viszont 
a vákuumban való besűrűsítés jelentékeny ene1giafogyasztással jár, an1eny
nyiben a légszivattyút, a kondenzátor Yízszivattyú,iát stb. inűködtetni kell. 
Előnyt jelent az, hogy a fütőgőz hőta1'iahnát iobban ki lehet használni, iniv-el 
a besűrűsítés alacson:'r" hőfokon történik. 

A vákuum ok te1 inészctesen teljesen záit készülékek A készülék egyik 
végén van a besürűsítendő fol~ a dék a fűtőtesttel együtt. _._:\_z eYakuált térben 
a folyadék forrásnak indul, a keletkező gőzöktt a vákuun1 lég·szivattyúja el
szívja. N.e1n célszerü azonban a gőzöket a Yákuun1hól gőzalakban eltáYolítani, 
mert i·endkívül nagyn1éretű sziYatt:rúk1a ·yolna szükség-„ EzL;11 a góziiket elő-

36. ábra 

Perplex-malom hátulról (Maschinenfabrik A.lpine. Augsburg.) 

szö1 egy kondenzáto1ba (lásd a K"ondenzálás cí1nű fejezetet) vezetik, ahol azok 
hűtővíz hatására lecsapódnak és így a Jégszivattyúnak eg·ye<liil a. vákuu1nban 
lévő gázokat, főként levegőt kell eltávolítania. 

A vákuumlepá1·lók tehát két főrészből állanak: 1. a bepá1 oló, 111Pg a fü-:
tőszerkezet és 2. a kondenzátor a légszivattyúYal .._~ bepá1 olók pg~ lJJ<Í:'.:'.l közt 
lényegileg csak a fütőszerkezetben különböznek, a111enn:\:iben 11iagi'111ak a 
külső alaknak nincs különösebb jelentősége .'.\._ iíl„ ábrán , ázlato:san fel yau
nak tüntetve a különböző i·en<lszerek. 

A legegyszerűbb 1nódja a fűté:.;;nek a duplikátnak é~ fütöl~iu.Yónak. az al
kaln1azása, melyek 1endesen eg~ ütte:.;;eu :szerepelnek„ (!Oa áb1a.) 

Ennek a iendszernek a legfőbb hibája, a1nint 1ná1 előbb e1nítettük, a 
relative kicsiny fűtőfelület, a111ié1 t is n1egfelelő íeljesítn1énY elé1ésére igeu --~ 
m,agas hőfokú gőzt kell alkahnazni. Fáradt gőzzel, (an1ely~ 1endesen kárba 
v~sz.) nem lehet ezt a bepárolót fűteni. 1livel pedig csak nagynyo111ású fri:'.:'.lS '.-> 
g~z~el lehet dolgozni, a fűtőfclületen ig·en ,g~-akran PI Ős inkrn~ztálód<ls: túlhc.:: .. ~~> 
vules, bomlás köYetkezik be ------------------

~é~,iyegesen kedvezóbb a hel~zet a cirliuldciás fütótt·?'ft>kn,;;1 .A t•irkU-1~:7.-.~-::·:-:
ciós fntotesteknek há101n fn.itáiút i~111e1 iiik: 1.. !n \iil t\•kYíi ~.: ~. kí,-ül fek''._?_-__ 

3~ l 

37 ábra 

Periodikus müködésü dob(golyós)-malom 

_-\ ,úkn111non helül elhelyezett álló ci1knlációs fi~iőtest, közep~n (40b 
álna) pg·~ tú_~·a:-1nbb c.-;;ő 'ían. ~..\ fiítőgőz behat-á~a alatt aJ'?_lyaclek a 9s.?Yekben 
for1 ni kezd é:-1 a kPletkező gőzbnho1ékok fpJfele enH'!k.f'de~nk alk~lr~~a' :i.I a, fo
lvadékot 1na~:n1kkal 1·agaclják. 111ely azután n ceutyah~ tag'~~ cs_oYon :s1ne~ ~ 
\:ilkn 11111 al.júh;1 kl,l iii. _:\ folyadék ily- u1ódon körfo1g;a~ba JOll es e c1rkulalo 

38 ábra 

Folytonos müködésü dob(go(yós) malom. 
(Friedr. Krupp A. G„ Grusonwerk. Magdeburg~Buckau) 

n1ozgás következtében a fiítőcsövekben inkrusztálódás, túlhevülés, bomlás nem 
jöhet létre. ~íivel pedig ennél a fűtőtestnél a fűtőfelület igen nagy és _így fá

·-radt -O'Őzzel is lehet dolo-ozni a túlhevülés és bomlás lehetősége még kisebb„ 
A kívül fekvő áUó cirkulációs fűtőtesttel ellátott vákuumoknál (40c 

ábra) a fűtőtér a párnlgási tértől el van különítve. A fűtőtérben .a fplyad~k 
.a fejlődő g·őzbuborékok hatása alatt 1endkívül gyorsan felen1elked1k es apa-



i·olg·ási té1be \·aló beönilésénél a nagJ sebes~ég kö-Ye1keztébcn széjjelf1 öccseu 
és így a folyadék párolgási felülete igen e16sen 111egnöYekszik Ezen ok11úl 
fogva az il:i{en iendszerű vákuun1ok kedyezőbb hatásfokúak. 

_:\. vízszintes, kívül fek\ ő fütőtcstekkel bíró Yákuun1ok (40d áb1 a) Ug\ an
ezzel az ~lőnnyel bírnak, azonban fölállításuk sokkal eg~;sze1 iibh. ni int a t

0

öhhi. 
rendsze1e, a1nelyeket va,gy egy födén1he, ,·ag> \'alan1ilYen d1ág:a Yas álIYány
zatba. kell beépíteni. ..... <\.. vízszintes fűiőtestü ,-ákuun1okat egyszc1 ííe11 a sík 
padlón lehet felállítani .. 

..... \ vákuun1bepárolók leí1 t 1eudszc1ei nlinden kg·. flpúrolog·tatott \ízhez 
kb. 1.1 kg. friss gőzt fog:', asztanak .<\.. friss gőzzt>l Yaló befőzé-s csak akknL' 
indokolt, _ha a folyadék fo1Táspontjának n1agassága ok\ e1 ]elliil 111eg·kí\· ú1Jja 
a friss gózt. Ha azonban a forráspont 100°-on alul Yélll. elő11~·ösrhb <l fár<1dt 
gőz felha.f.iználása, feltéve, hogy ilyen iendelkC'zésü11k1·e ;_i]J.. _A_ flnadt gciz fo
gyasztás ugyancsak kb„ 110% .... A.zt lehet n1011dani. hoo·, l ku. fi iss ,-ao·y fú
r~1dt gőzzel átla!?· 0.9 Yi:"et lehet elpárologtatni. ..... .\z -(-']pá~·ohrott' góziik ;_1 k;;-ÍHle1~
zato1·han Iecsapoclnok es az ekkor felszabadult Iatpns hii a híítéi,·íz:r,tl elfol\ lk .. 

39 ébra 

Duplikátüst kavaró és buktató .szer ke:zeftel. 
(Volkmar HCinig & Co„ Dresden-Heidenau.) 

N,~~:Y g·őzn1eg·taka1 íiá~o.kat lehet e1é1 ni, ha a lepin oló késziilékből eltá\' oz1) 
gozoket nen1 kondenzahuk, hanen1 eg-J7 111ásik készülékben fűtésre használjuk 
fel. Ez esetben a g'őzök latens inelege nen1 vész el. rrel'111észetes hoO'y a n1áso
dik készülékhez n1e.gint egy harn1adikat lehet kapcsolni s íg~: to~áhb„ Gya·
korlati okoknál fogva l'endesen négy készüléknél többet 11e1n kapcsolnak így 
össze. Aszerint, hogy hány készülék van összekapcsolYa egye"" ketteg /1árrnás. 
n.éu.ves effekt1f.S1'Ól beszélünk,. E kés~ül~k-r~}1.dszer azonban -csak úgy i~1űködhc
tik, ha az elsoben magasabb a beparlas hofoka, 1nint a n1ásodikba11 a ináso
dikban viszont n1aga,~3:!Jb lllint a ha1111adikban sth., különben az egye~ készülé
kekben keletkezett gozoket nen1 lehetne a következő készül-ék fűtésére felhasz~ 
nálni. A gyakorlatban 15-25° különbség szokott az eg·yes készülékek között 
fennállani. (41. ábra„) - • 

A kettes effektusnál 1 kg. friss gőzzel 18 kg , íze! lehet elpárologfatni, 
hármas effektus esetén 2 6 kg„ a teljesít1nény stb„ ·· 

A Metallbank und Metallui gisc/w Ges .. m .. b .. H .. Frankfurt a/M„ komc _ 
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presszios bepá1olójáYal (42. áb1~) rnég nagyobb gőz~negta15-arítá;sok~t 1,~~t 
elérni. Ennek .a Iendsze1nek a lenyege az, hogy a le.pal'olobol eltavozo gozok 
ugyanannak a készüléknek a fütésére szolgálnak._ lviivel azonban a gőzöknek 
ugyanolyan a hőfo~,a, 111int ,?t ,,bes.1!-rűsíten~ő fqlJadé~é,; ~ gő.~k )lőfokát fel 
kell e1nelni: Eleg~n-~lo nagr futof~lule~ eseten eleg a ~t;~og9z_~ofo'~at 6-10°-k:al 
enielni. an11t a g·ozoknek u. n„ ad1abat1kus kornpressz10Ja utJan konnyen el J0-
het éi ni. _:\ gőzök ko1np1 esszióját egJ.· the1 n1okornpl'esszorral, amely vagy egy 
rurboko1np1esszol, Yagy pe(U·g gőzinjektor, Jeh-et elYégezni, amely utóbbinak 
hatásf~kát Josse és Gc1~sec[e-c lényegesen en1f'!ték. , , 

Ezek figyelen1be,· eteleYel a kon1presszios beparolok a következöképPn 
llolg·oznak:„ a tu1·boko111presszo1; "\ ~~Y ~őz1.njekto1· §'lszíyja. a .:vákuu_n1pan k~-
1etkezett g-ozüket, ezekf't· ko111pr1n1alJa e.s eg·~·hen hofokukat fole1nel1 es a ke
-.:zülék fiitőh_'l éhe n:i.-0111.ia őket; a gőzök itt kondenzálódnak, a visszan1aradó
ÍeYeg·őt rµ:~ ki:-; Jég·sziy·att:> ú táYolítia el. F~ készülék Jnií.ködtetéséhez eln1életi-

t e 

!, 

~o ábra 

\."ákt:urn he.sti1iiő rendszerek: a) duplikát és fütőkigyó; b) circulációs fűtőtest: e) kivül 
fekvő álló cii culációs fütőte.st: d) kivül fekvő vizs:zintes circuló.ciós fűtőtest 

/ 

41 ábra 

Vákuum besűrítőtelep, há1 ma.s effektus 

]Pg C'~ak kb . .J kc.1lu1ia1u yu]ua szükség n1indeu kg. ,·íz elpá1ologtatásához :llli
\·l'] azonban eg·yr~ . ..;zt a tht>1111oko111presszol'ok hatásfoka neu1 túl~ágosan ked
Yezö„ to' úblió. a ko1ll]ll i1núlt géízük a nagy- fűtőfelület ellenére sein kondenzá
lr'tdnnk telie~cn a J.!.'Üzbeu léYő lcYcgő nliatt, a hőfogyasztás lényeges~n na
!.!'~·o\Jb .. ~-\zo11ba11 íg~ is J k-g' fliss g·őzzel kb. 3 kg. \'izet lehet elgőzölögtetni, 
a hatúsfok tehút eg\ hú1 Jllas efiektusú lepárlóénál valan1ivel jobb, a1ni a te
lep ki-i]t~égek :-1z1::111pout.iúhól óriási jelentöségíí. Ha azonban több kompresz
:-:z.i(J:-; hcpárolót kavcsolnnk eg·~·nu'is n1ellé, úgy a teljesítn1ény l:8-1a en1elkedhet. 

_:\ kon1p1csszio:-1 be1)árolók a nagy gőz111egtaka1ítás 111ellett 111ég azzal az 
t>hínn~„fl hírnak, hog~ a fűtőgőz hőfoka alig valan1ivc1 n1agasabb, n1int a be

,„„ ~ÍÍl'ib:itendő foI~·1:1déké és Így a hőérzékeny anyftgok úgyszólván 1ni11den vesz
_!t>.;i.;g. nélkül. 1c11dkíYiil elö11~ ö~cn sű1·űsíthetők be. 

, _ E ht>~1il1olú ~z('1kezeteken ki,-iil inég szá1nos n1ús isn1e1ctes, an1elyek spe·· 
tin)i..; r(;Inknt <.:zol2'úlnak IJ~·eu i1l a J(c~fn('r (Iillc) rcndsze1ü lepároló, a1nely 

23 
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lényegében nen1 Inás, inint egy kívül fek·vő ci1kulációs függőleges fűtőtest. 
amelynek fo~Tcsövei olJ,.,..an hosszúak, hogy amikor a buborékoktól felfelé 
ep.~Jt .. f~~:yadek ~ lepá10Ió tetejére jutott, akko1 a kívánt n1értékre már be i,_, 
surusodott. Ha igen Mg oldatokból indultunk ki, több Kestner-lepárolót kap
c~olp~tunk egymás n1ögé„ ~!\_ folyadék az utolsóhól kilépYe, teljesen be van 
su1us1tve. A folyadék tehát 11en1 inarad egyik készülékben sen1, hane111 egy
szerűen áthalad rajtuk. Hasonlóan n1űködnek a ,„Jk[ulfi])[('x"' lepárolók, aine·· 
lyek forrcsöv.ei IÖ\.""idebbek. Ezek főként en;i.-,-- és gelaiing~-á1 táshoz hasz11ála
tosak„ Mindkét rendsz.e1t ,,·ákuun1 nélkül is lehet használni 

A besűrítők fontos szerkezeti része a fűtőtesten kíYiil a l!abfortó. an1eJy·„ 
nek hivatása, hog·y a bcsürítésuél habzó fol~Tadékokuak a ko11denzúÍol'ha i;-aÍó 
átfutását, átfrecescnését 111egakadályozza. ~i\.z e1ös habzú~ g·;.-ak1·an r1ir'g11ehP~ 
zíti a besiirítést és erős anyngYeszteségeket okoz .. :\ HPlll habzó fol~· atlt•kokból 

' 

1r 
\;i t 

' ' / 1 
(. 1 : ! + ! : 

' ' 
·~ 

l 

~ 

42 ábra 

i<-

Kompressziós vákuumbepároló 
(Metallbank und Metallurgische Ges m b H. Frankfu1 t a !v!) 

a) friss gőzbeömlés, e) thermokompresszor d) habfogó, !!) vákuumtér, f) fiilötest 
g) lebocsátó csap, h) hütőviz beömlés, i) kondenzátor. k) hütőviz levezető cső 

l) kondenzfazék n) szivóvezeték o) légszivattyú 

a gőzök finon1 folradékesepl)eket iagadnak inagukka], a111i szintén é1zéke11~· 
veszteség·eket okoz. A habfogók tendesen pel'forált len1ezekből, Y-agypedig egy
szerű térítőlen1ezekből állanak .. Iíatásuk ütközésen és i1án~-változáso11 múlik. 
A habfogók rendesen a v-ákuun1ok felső részében az ú. n. dó11iba v-annak be
építve (40 .. , 41., 42, ábra). Gyakran n1ég egy külön cseppfogó ·yan beépítve, 
amely azonban a készüléken kívül, a távozó gőzök vezetékében van szerelve. 
A benne lerakódó cseppek eg~T ...-ékony vezetéken át a vákuun1ba folynak 
vissza. (44,, 45, ábra,) 

A komp1essziós bepá1olók itt nen1 iészletezhető the11nodyna1nikai Yi
szon·yai olyanok, hogy n~·on1ás alatt a bepárlás előnyösebb feltételek inelli~tt 
történhet, továbbá nagy tel.iesítn1ényű készülékek hatásfoka aránytalanul na
gyobb, mint a kis készülékeké .. '.\ n:ro111ás alatt való befőzés tel'111észetesen 
-csak speciális esetekben lehetséges„ A közönséges vákuun1 rendszereknél 
megpróbálkoztak nyo1nás alatt ...-·aló befőzésseJ, így pl. cuko1g~-ártásnál, azon
ban hogy ezeknél azzal tényleg előn~"ök érhetők-e el, .az n1ég igen kétséges. 

A 43., 4i., !5„ ábrán néhá11y rnűkö<lésbeu lévő ,-ákun111készülék látható; e-„,·., 
képekről a vákuumok szokásos külső alakjai könnyen n1egítélhetők. 
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Deszlillálás, 
A desztillálás (lepá1ologtatás) célja mindenkor az, hogy egy,másban ol

dott anyagokat, aká1 fob; ékonyak, akár szilárdak, egymástól el válasszunk. A 
-desztillálás folya1nán az anyagokat hevítés útján .gőzalakba hozzuk, majd 
.hűtés után i~nnét lecsapiuk őket. Ha szilárd anyagokat kell desztillálnunk, úgy 

43 óbra 

Váki1un1bf-'p(í10/ó duplikátinl és fütőc.sészével. (Volkmar Hö.nig & Co :'Drfsden-Heidenau 

azokat t l1iz(ih•g: Itit'J.!' k{_ 11 olyasztalli. 11esztilláluj 1 endese11 csak ho111ogén ke· 
.verékt'ktt ....;zukú~. 11H1t a ht'te1og·p11 kevt1ékek szétYálasztására n1ás módsze~ 
l'ekkel rende!kt•zii11k. _:\ dt~ztilltUc111dú a11Y·ag Jt'IHle"'cn több egymástól kü
lönböző <lnyng· k1•Yt 1ékt'. t!HH I~ k(·YPték lit'·\'.·í1é"'e alkahnái;··al gőzzé alakul,, Al
talánossúg-bv.11 nzt 1unntl\1u1 iuk. h1lg·~„ :i g·;)zhen nii1Hlazo11 -<.1n;y-agok n1egvannak, 
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amelyek az eredeti anyagban megvoltak, de :ugyani1J en általánosságban lehet 
~ond~ni, ,h_og~- a. gőz kvan1it,atív ö~szetéte]e sohasen1 egyezik az eredeti anyag 
osszete~~Ie\-el.: fti~nden __ ,kever_e_knek epúgy n1int a tiszta anyagoknak, egy bizo
nyos gozfeszultseg: .Qoztenzio felel meg, amely az alkatrészek partiaiis gőz-. 

l! 6br 1 

Vákuumbepá1oló kivül fekuó, álló ci1cu 1cíciós fulóiesttel 
(\!o/hn1a1 Hdnig & Co, D1 e.sden-Heider;au) 

n;,:·0111úsúból 1l'\ ótlik ös:;ze; az alkat1észek pa1 tiali..; 1iyo1nú:.::n n1i1Hllg: kisebb;--„ 
mint a tiszta 61lnpotnknak n1eg:felelő gőzn,-<nnás. _:\z tU'\c,.; ;:dkatré~zek külön„----~==
bözö n1é1' tékú lif f u1> ú :·d g·y akof olllak eg)·ni ás g i.ízttcnzi f)_{ii 1 a. I-Ia ez a befolyás : ... •.:.·.'.: ... [.-.:~-·.;_._-~--~-•.r.·_:_·:_,~-_·.r .. ,•.--~-·.~·'..:_._-.i~_ •. ;.;_,_:_:· .... _-,:.-.·._:' 

nem 1··olna 11•r2: úg·; n kvyerék gőz1e11:dójút a kt--\flé"i "zal_;üly alapján ki-le-- ~--""""·"'"- _-_----
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betne szán1ítani. _:\_ viszonyok áttekintése céljából vizsgáljuk egy-két alkat-· 
részből álló, tehát biniir folyadékkeveréknél fennálló viszonyokat. Ha a gőz
tenzió és a keverék összetétele közti összefüggést a 46, ábrán látható módon 
ábrázoljuk, akko1 ideális határesetben, vagyis amikor az alkatrészek egy
másra befolyást nem g·~ akorolnak, a keverék gőztenzióját egy egyenes vonal 
ábrázolná. A koordinata-rendszer vízszintes tengelyén a százalékos összetétel 
van feln1é1 ve, olJ an n1ódon, hogy az A pontban az első alkatrész 100%-ig vari 
jelen, a „B pontban pedig a n1áso4ik alkatrész ~üü%-os. _\T ~lan1ely tetszőle~es 
közben8o ponton, ha pl.. „4 alkatresznek €0%-nyi n1enny1sege van a keverek
ben, úg~:- B alkat1észből 10'.% van benne. _._.\. függőleges tengelyen a keverék P 
gőztenziója, A és B pontokban a tiszta alkatrészek gőztenziója (P1 és P2) van 
feln1érve .. :\. keverési szabály értelmében, ideális határesetben a keverék gőz-· 
tenziója 

ha c1 és c2 az alkatrészek koncentrációját (százalék osztva 100) jelenti. P válto-· 
zását, nlini inár említettük, ebben az esetben egy egyenes vonal ábrázolja. 
(46„ ábra, 1 görbe.) Gyakorlatilag ez. sohasem következik be: az egyeries vonal
tól ruindig· ki8ebb-nagyobb eltérések mutatkoznak„ Az elméletileg lehetséges 
eltéré~eket a II~ 'llI„ görbék mutatják. A lehetséges eseteket 3 csoportba fog
lalhatjuk: 

1 .A. gÖztenzió az alacsonyabb tenziótól a magasabbig állandóan emel
kedik (I., II., m, VI.) 

2„ _l\. gőztenzió az alacsonJ- abból kiindulva emelkedik, maximumot ér el 
és innen a lEagasabb gőztenzió,jú alkatrész tenziójára süllyed. (IV.) Lényegi
leg azonos, de ennek fordított esete az, an1ikor a keverék gőztenzió,ja minimu
mon át int a ma,gasabb g·őztenzióhoz. ('\,T) 

3. _\ g·őztenzió eg~" n1axin1un1ot és egy ininin1un1ot mutat egy közbenső 
inflexiós ponttal 

Ha töhh alkati ész \-an a ke\ e1ékben, úg:,- n1egfelelően kon1plikáltabb \' i
szon\ okat találunk.. 

Ha a ke,:erékeket desztilláljuk, úgJ- a gőzkeve1ék kYantitatíve n1ás ösz· 
szetéielü, n1int az eredeti ke\-erék, vagy a \"isszarna1a<lt folyadék„ Ez az ösz
szetétel nagy 1nértékben függ aitól, hogy a 46„ ábrán feltüntetett typusok 
közül n1elyikhez tartozik a ke\"erék. l\1iután azonban a desztillálásnál az eltá
vozó gőzök egyes alkatrészekben dúsabbak, nlint az eredeti keverék, inódunk-· 
ban áll esctleg·es is1nételt desztillálás útján az egyes alkatrészeket többé-ke
vé8bbé kin;i. e1ni. A desztillálásnak azt a inódját, an1e]yne.k segítségével a ke·· 
verék alkatrészeit elkülönítjük, frakcionált desztillálá~1iak nevezzük. A frak
cionált desztillálás annál sikeresebben és gyo1 sabban végezhető el, n1inél na
g·yohh különbség· van az e.g·;i.„es alkatrészek gőztenziója között. 1v1iután a desz
!illálá;.;núl n1indig keverékek de8ztillálnak át, csakis isn1ételt desztillálással 
lehet ti;.;zta testekhez jutni, kiYéve azt az esetet, a1nikor a gőztenziók közti 
küliiubst>.~· 1 endkívül nag·y . 

. :\. f1 aktiouált desz1illálást C8akis az l, II„ III. és 'TJ. gö11bék által ábrá
zolt est>tekben lehet el\ égeznL Ezekben az e:.;etekben a desztillálás n1egindulá
t"ánúl a g·őzök a főkent na!l·:•;obb gőztenziójú (tehát alacsonyabb forrpontú~ 
an'.\ ag'búl állanak s n uuu adék gőz tenzió.ia fokozatosan csökken (forráspontja 
1ehát f'll1elkedik), n1íg· tlé1 i a kb;ebb gőztenziójú au)·agét. Ha a különbség 
elég· 11ag·)·. úgy az rlsö an\ag· fótö1nege az ele.ién <lesztillál át, a középf1·akció 
igen esekél) ., 111íg· a 1113.sodik an;i.·ag· főtö1nege a 'égén desztillál .~ frakcioná
lás tehil1 igen eg·yszerÜP11 n1fg·y. H_a a g·őztenziónak n1axin1u1na, vagy mini
mu111a \'Hll (l\-„, \ 7.). Úg\ a n1axi1nnn1 és n1inin1un1 hel)„e, valan1int a keverék 
koncL·ntráriója szp1 int addig· 1ÚY-ozik el főként vag~:· az egyik ·Fagy a 111áslk 
a1kat1 ész. nlÍg: a n1ara(1ék ih.;_„zt'tétele a 111axin1un1 y·ag-;.; a n1inin111n1 koncentrú· 
ció.iá11ak 111rg·feJel és ekkor ez a ke-\'erék Yáltozatlanul desztillál. yag\ is a pár·· 
Int összetétele tel.ie~eu n1eg·felel a 111aratlék összetételének. EzPkhr11 az esetek
ben 1t>hú1 esnk azt E>1he1 iük el bog,- Pg'\ konstansan desztHli\ló keYerékP:t 
n,·t,i lietiink é-; ezenkí\ ül Yagy- az eg-;i.-ik, \agy· a 11uÍ.:-:ik al~atr.esz fele;1.:le~·e:: 
tiszt:i :'illupothan különfthrtiük Pl. ~--\z ilyr11 eg·yrnlPtes~·n t'.11Tn ,k~ve1·ekekPt 
dl'-szt i ! l :'tlú ... út.iá n nrH1 tud iuk ;.;zétbonta ni., bá1· n 11' 011J<1s \··altozasaYal a ke 
Vt>r~k ii;.;"zt lt·,tcle i:-; tllr?l.{Yúllozik e7, azonban e;.;tkél~ Yc'dtozús és gyakorlati cé
lokat i1t 111 :-:zolµ.·úlhal _-\z t JyúJu-.:ztú~t n1á-.: nH)tlon kt-11 e...;zközölni, pl. kifagyasz-

- -tii.s sth. últal 
HasnnltJ ;_i l1t h zct ~1 \"fl f''f'1heu. r:-;akhog'\ itt a góztt~nzió egy n1axin1un1 

és e1!',. i1tini11111111 1~;1~ 1i.it k1 dlit>t <l -.:z1 rtplí'.i ki->~er~k konceutrációja szerint 
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„ q~·ako.I1ati_ sz~n1pontból ,a, desztillálás két n1ódját isuierjük: 1 egy .. 
sze1·u es 2, f1akc1onalt desztilialasL · 

„ , ~gyszer~ ~ de_sztillálá~. ak.kor, ~1a ~ lepá11ásná1 csak eg~ alkatrész jut a 
gozter ~e__. a rnas1k \agy a tobb1 pedig 1gen alacsony gőztenziójánál fo.gva a 
mara~e~_ban marad„ Ez az eset al_I fenn akkor, ha a gőztenziók különbsége 
r~n_dk1v~l .nagy, pl. ha egy 350°-on forró anJ ag alkoholos oldatából az alkoholt 
k1 akarJuk .. nyerni, vagy ha bármilyen oldószerben eg;y szilárd test van 
oldva (pL sok stb.). 

15 ábrn 

lfo nprE.ss::iós i.;ákuu1nbep6.1oló fu1 bohon1p1 e.sszor 1a/ 
(A1e'.allbank & Metallu1 gische Ges. ni b ~H F1ankfu1 t a 1\1) 
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töiténhet. „A. -..-ákuurn-<le~ztillá]ást az tes~i jogossá. ho~~„ az an~,agok forr-· 
pontja a 'ákun1nba11 c~ökken és ígJ „egyreszt ne1~1 kel_l tuhn::igas h~fo1ron 401~· 
O"Ozni, n1á:-;részt pedig a n1agasabh hofokon bon1lo_ an),a.~:ok 1s d,esz~1llalhat,ov,a 
~álnak _.\ \ákun1nnak a f'or1pont1a g)~ako1ol! befol~asat az alabb1 tabellabol 
lehet néluiny c_~n:;ag1·a Yonatkozólag k1olYasn1: 

A vákuum befolyása a forrpontrn 

Forrpont 1 Forrpont 
Az an) ag neve 

12"":'m közöns_éges Különbség 
nyomason 

\íz 14° 100° 86° 
Ecetsav 19° 118° 990 
Monochlorecet~av 84° 186° 102° 

1 

Chlorbenzol 27° 132° 105° 
Acelanilid 167° 295° 128° 
p -Ni trololoul 1os0 ?'360 128° 

_\ de:-;z1illtilú:-; eg') ik kulinileol'~ 111ódia a ,·izgöztlf'szti11á1ús. \'an igen sok 
an' ag. <llllPl) bon1Iá~ 11elknl 11f'n1 ~lc.;;zt11lálhato, n1i\el 100° on felül pá1·o]og áJ:-
nzouban \Ízzel eg:--ntt igen iól dL~ztiJlahato "\ deszlilláJást .-agy- YÍzzel ,-a10-

16 ébra 

Biniú fOlyadékker;erékek gőzienzió görbéi 

47 ébra 

Egy.szerü desztilláló duplikáttal és 
kigyóhütövel 

eg)-üties főzéss('L ,. ngy YÍzgőz út\ ezetP:-:e\ rl \ égrzzük„ ~.\_ y·íz~·özzel való ,de~z
tillálás lehetőséoc yJzbrn nen1 oldodo. Yag:, nehezen oldhato anya.goknal all 
fenn„ E heterog;n keYel'ék.Pk alkat1 észei eg) n1ás gőztenziójára befolyást n~n1 
o-\cakorolnak 1f'hút o'őztenziójuk inindcnkor ugyanannyi lesz, mintha egyn1as·· 
ÍÓI függetle1{ek YolnÍi.nak. Ha eg~ ilyen ke,·eré,ket fe.hnelegítün~, ~gy az al}rat-
l'észek O"őztenziója 111]nd]nkább nag:, obb lesz es an11ko1 a part1al1s nyomasok 
összeo-e"" eléri a 760 111111„-t, n1egindul a fo11 ás .. Az alábbi táblázatból lái:ható, 
hoo·y ~anilin esetében a forrás 98„38°-on fog bekövetkeznl. Hogy a vízgőzzel 
n1e~i11Yi anilin vao·y inás anyag· deszti11á1 át, azt az .\vogadro-féle törvény 
alapj~n kiszá1;1íth~Íjuk, n1ert' aZ átdesztillált n1enn;yiségek Inolek,ulái úgy 
rn·ánvlanak eo·y111á:.;;hoz. n1int pa1 tialis 11)--on1ásuk„ Tehát anilin eseteben kere
ken 71'iX18 g.

0

~ 12.5 ki„ ,--íz n1e1Jett 43X93 gr = 4 kg-. anilin fog átde-sztill~ln).
n1i,·el 18 és 93 a víz. ill az 2ni1in n101eku1a súlya„ )fi\""el azonban a deszt1lla
landó anvao· ] endest~n nenliképen oldódik a Yízben és továbbá az Avügadl'i)
féie törYén~'; sf'nl 8bszoJut érYén:yes, a fenti szán1itási inód csak ideális határ·· 
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estekben helyes, Mindazonáltal a legtöbb esetben megközelítőleg helyes é!lé-, 
keket szolgáltat 

Anilin vlzgózdesztillációja. 

Anilín Viz Összesen góztensiója góztensiój a 

99° 4404w~ '733 24"'fm 777 28"'!m 
98 40 42.88 717.58 „ 760.46 „ 
98,38o 42„85 '71715 „ '760 00 
98 3 42.69 71499 75768 

. A vízgőzzel való desztillálás igen nagy szerepet játszik az egész 01ga-
n~kus .chemi.áb_ai:, tovább~ nagy jelentős~gű az aet~erikus olajok _gyártásá~ ·' -''"f--• --
nal. A deszt1l~al!i~ ered.menye ugyanaz, mintha az vakuumban törtent volna. 

A desztillalas gyakorlati keresztülviteléhez szolgáló készülékeket két 
csoportra oszthatjuk: 

1 
1. egy>:'7 . .:>1'1í ilA~'Ztilllitorok, amelyekkel a fentebb leírt egyszerű desztillá-

lasokat végezhetjük; 

k 
2, a folyadék-keverékek frakdonált desztillálásához szükséges készülé-

ek, a finomítók Ezeket ismét két csoportra oszúhatjuk: a) periodikus és b) 
folytonos működésű készülékek. 
" A ,desz~~l~_álá.~ ~maga lényegébe~ a~o;ios a bes~rűsítés műveletével, amely

tol abban kulon-boz1k, hogy nem a keszulekben levo maradékra hanem a gőz
alaIDban távozó és kondenzált anyagra van szükség. Ennek ::negfelelően az 
egyszerű desztillátorok két részből állanak: l desztilláló a fűtőberendezéssel 
és 2, kondenzátor. (L. a Kondenzáció fejezetet.) 

A desztilláló maga (47, ábra) egy gömb- vagy hengernlakú edény, amely-, 

48 ábra 

Túlfolyó destilláló 
készülékekhez. 

49 ábra 

Flórenci palack 

nek ~ete~én egy fix, vagy levehető sisak van és amelyhez e1ősített csővezeté
ken at tavoznak -~ gő~k .. , A fűté~ tö.~ténhetik ~irekt tüzeléssel, vagy ott, ahoJ 
e~ ~em o~v~tlenul szukseges, elonyoserbb a .gozzel való fűtés„ A gőzzel valo 
futés_d'!P)rkattal,_vagy g.őzkígyóval történhet. Ezei<ben a készülékekben vízgőz
desztrll.alast IS vegezhetunk, de ehhez a desztilláló belsejébe direkt gőzt kell 
'Vezetnun'k, vaigy pedig a desztillálóba vizet is kell önteni.. Gyakran kavaró
szerkezet alkalmazása szükséges„ A desztillálás menetének n1egfigyelésére .a.· 
kondenzátor után egy üvegbúra alatt elhelyezett túlfolyót (48. ábra) lehet al
~~l~az!li. Vízgőzdesztillálás esetén az átpárol,gott anyagot a víztől el kell kü
lo,n1ten1. Ha az anyag szilárd, úgy szűrés útján különítjük el, ha pedig folya:"-~"7-
d~k, akkor a~ elkül1önítés az ú„ n. flórenci palack (.49. ábra) segítségével törté
nik:. ~n~ek le~yege az, h9gy a pár_latot egy edénybe vezetjük, a1nelyben a víz 
elkulonul a krtermelendo anyagtol, pl olajtól, Az edényen (palack) két, le-
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íol;i; ó van, az eg;. iken a \"ÍZ. a n1ásikon az olaj tá•Tozik, Ha a víz az olajból 
felold 'alan1it. úgy azt célszerú a desztillálóba Yis~zav·ezetni és a desztillá-· 
lást n1indig ug·~·anazzal a vízzel \égezni.. 

Ha készülékünk Yákuun1-desztillálás1 a is be \ an rendez\-·e, akkor a hűtő 
után eg~, ill. két teljesen zárható szedőt kell alkaln1azni. .:\. ·yákuu1not légszi
vatt:.: {p;al állítjuk elő és a sz ÍVÓ\- ezetéket a szedőhöz kape:-;oljuk .. Két szedőre 
azé11 \ an szükség. hog·)-r n1egszakítás nélkül dolgozhassunk, arníg a desztillá·· 
!úban '- a11 an~„ag. Ha az eg;;.·ik szedő n1egtelt, akkor a desti1látorhoz vezető csö-

50 ábra 

Desztilláló és rektifikáló készülék 

\ et cg·y csappal elzárjuk, a.1ni által a szedő a vákuun1ból ki van kapcsolva, 
n1ost a n1itsik iszedőt kapcsoljuk a készülékhez és az elsőből a desztillátun1ot 
lebocsát.iuk. . 

A be:-;ü1 ítésnél leí1 t \ ákuu1n-készülékeket is felhasználhatjuk desztillá
ció céljára, csakhog-:-,·· felületi kondenzátort kell alkalmazni. Különösen a cir
kulációs, de főként a YÍzszintes fűtőtestű vákJUumok használatosak vízdesztil
}álás céljai1a. LegcClszel'iibbek a kon1pressziós vákuumok, mert egyes effek· 
1usban 1 :3 a gőzkihasználás, n1íg töhbszöTös effektusban 1 :8 arányt is el lehet 
érni.. Sok desztillálóuál a hűtő vizet, an1el:r a kondenzátorban fel1nelegedett, 
bevezetjük a desztillilóba. Ilyen n1ódon a felhasznált hő egy részét me-g lehet 
takarítani 

Az e·gysze1ű desztilláto1okkal is lehet frakcionált desztillálást végezni, 
an1ennyiben .az en1elkedö for1 pontnak megfelelően az egyes frakciókat e1kü·· 
lünítve fogjuk fel. .A.zouban az egyszerű desztillálókban az elválasztás soha
-sen1 teljes, az eg·~:es alkatrészeket csakis isn1ételt frakcionálással lehet tökéle-
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!esi:;n el~-álasztani. .~z egJs~er,ü ,desztil1áto1ok l;atásfoka hizon:. os n1é1 tékig 
Jav1thato a defleqma,tor seg1tsegevel. .A. deflegn1ator ]énYeg'e az. hogy a desz
tilJálóból távozó gőzöket olJ0 an téren vezetjük át. an1elyet Je,·egövel vag,„ víz· 
zel vala1nivel a gőzök hőfoka alá hűtünk .. :\ hűtés kö'' etkeztében a gőzök egy 
része, de legelőször főként az alacsonyabb gőztenzióiú anJ ag kondenzálódik, 

51 ábra 

Desztilláló és rektifikáló készült~k (Volkmar'-Hönig & Co, Dresden„Heidenau) 

és Így a távozó gőzök nag~„obb :;?;Özienziójú un\ 
fl~gn1álás ~lesebbé teszi a f1·akeiÓk elválasztásá't. 
elegítő. Celt csakis a rektifikáló, vagy 1násként '"'"'"''" 
elérni 
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A rektifikáló 11.észülékek mindig· defleg1nátor:ral vannak kombinálva. A 
frakcionált desztillálás célját szolgáló Tektifikáló készülékek folytonos és pe
riodikus n1űködésűek lehetnek. A pe1iodikus rektifikáló készülékek abban kü
lönböznek az egyszerű desztillálóktól, hogy a desztilláló és hűtő közé egy ú. n„ 
iektifikáló colonne és ,esetJe~. egy d~f]e~~á~or v~n kapcs~lva. Az _50. ,ái?rán 
egy w~.áncozot~_,. vashol ~es~~lt ~ekt~~ka~.o lathato, ,am~lyn~l a r:ekt1fikalo .co-· 
]onne kozvetlenul a deszt1llalo s1sakJan ul. Az 51. abran lathato V_o 1 km a r· 
Ha ni g & Co. H e ide na u-féle desztilláló- és rektifikál(i;készüléknél a rek
tifikátor csak csővezetékkel van a desztillálóval összek~pcsolva~ 

A rektifikáló colonne szel'kezete az 50. ábl'án látható .. "A colonne lapokkal 
pa1allel részekre van osztva„ E lapok közepén nyílás __ V_ll:P-• aro~lyBn át egy sa_;>-· 
ká,1al leborított cső halad. A lap szélén egy lefelé ir4nyuló cső van, amelynek 
felső pereme alacsonyabb, 1nint a ceiit1·ális csőé. _.A cent_rális cső ·szélesebb, 
mint a szélen levő cső. ~!\._ desztillálás inegindulásánál a gőzöJ;r felfelé ~melked
nek és pedig a betétlapok középső c~öv n át. _.:\_ gőzök egy része a colonne-ban 
kondenzálódik és a folyadék a lapokon összeg~yülekezik„ A folyadékréteg ma·· 
gasságát a szélen le' ö cső hatúrozza n1eg„ 2.-íinél n1agasabban van a pereme~ 

e;-::~·;,'>-'; 1:-;,---.,.---;---=cTm 

52. ébra 

Folylonosmüködésü rektifikáló 

allll<ll llJ<!gas;ihh a fol~udPk1(·;1eg· is. }fa a fol~adék tú1erne1kedik e cső pe1en1én, 
úgy 1ajta kf'lt:-;ztiil 11z l'lsö la1na f'ol,\·ik yjssza Ez a lefolyó c~ő az als_ó lap 
fol,\ adéksziutje alú uyulik„ hogy a gőzük csakis a centrális csövön tud.Janak 
f! lf(·l~ jutni __ \_ et'11t1úlis t•sö1e lio1·ított sapka azt a célt szolgálja, hogy a gő· 
ziik telfel~ t n1tlkedésiik Plőtt inindig az eg:-:es lapokon elhel:-;ezkedett folya„ 
dtk()ll haladjauak út .\ fol,\ nclé-kelrendezőclés a colonne-ban olyan, hogy fel
felé lialathH, a f'ol,\<lllék fo1rpo11tja csökken, ill. gőztenzió.ia nő. _A_z egész co· 
lo1n1<C n1üküdé:-;e lén,\·eg·ében ol,\an f1akciouált desztillálás, a1nely n1inden be
tétlapo11 H1Pgis111étlödik .. .\z alulról éi kező gőzök hő1nérséklete 111agasabb, n1int 
a lapon le\'Ő fol:-- adék1étegé ... --\. g·őz hatása alatt a folyadék forrásnak in~lul.' 
a gőz pedig kondenzálódik, ,·ége1 edn1én~ hen a fol;yadék és a. gőz egyen.sul~ I 
úllapotba jut egyn1ással, a gőz pedig is1nert n1ódon a nagyobb gőztenzióJÚ al
k<lfrészből többet tartahnaz, 1ni11t a ,. issza1naradó fulyadék„ ... .\. colonne-on f,el
ftlé haiad,-a, a forrpont n1i11dinkúbb csökken és a tetején az egyik alkatreSLi 
arúnYlag tiszta állapotban táyozik. ll,\ en n1ódon a keverékből egyn1ásután 
ti'dJb ·alkatrészt lehet elkülöníteni. r_roYábbi tisztítás céljából a gőzök a de
fk~onútoron haladnak át és végül a hiítőbe jutnak; a <le-!Jegn1áto1'ból lefolyó 
fnl:-- iitl~k a 'ízszintes betétekl'e (lapokla) kerül vissza 

·\z itt lt·Ílt colonue-betétek helyett szitalapokat is lehet alkaln1azni _A_ gő
zök a :-.zita 11\·ílii.sain e1ne1kednek felfelé a folvallék pedig ugyancsak csöve
ken folyik '>i.ssza .. ~.\z efajta betéteket c'.-.;ak a1Rcson:1-:an forró folyadékoknál 
lehe.t hasz11álnL )Jag:as forl'pontti <1n~ agoknitl a leírt betétek 11el~:ett szabály
talan alakú g:i,:ürüket. golyókat, üres és lyukas gömböket, fé1nfor1gácsokat 
használnak„ .l\. g~ ü1 ük, g:ob· úk„ stb. 1 t: ndt: sen köagyagból készülnek Raschig 
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féle betétek),_ a, forgácsokat legjobb aluoniniumból készíteni, E betéteknél 
u~an ko~p!1~alt~bb:;ik_ a viszonyok, de azert lényegében itt is ismételt frakcio·· 
nalt deszllllalas tortemk. A magas forrpontú folyadékhoz használt colonne„ 
okc;tt .g!akr:an fűteni kell, n;ie~t külö~ben nem. ~ehet a de,sztillátun1ot rajta át
haJtan1. V ~k~l!~ alkalmazasaval csokkenthetJuk a forraspontot és ilyen mÓ· 
don a rekt1frk!llokat sok ,olyar; anyaghoz alkalmazhatjuk, an1elyekhez külön
ben ~e1!1- vo.ln3:nak ha~znalhatok„, A magas, forrpontú anyagok rektifikálása a 
chem1~1, techn1k~ egyik legih9n1~lrosabb aga. A te~hnikai n1egoldások inég 
nem tökeletesek es az egyes keszulekek szerkezete gyari titok. 

, .A peri~dik~s műkö?-ésű. ~·ektifikáló kész~lékek a keverékek egyes alkat
resze1t egymasutan szolgaltatJak. Ezzel ellentetben a folvtonos rnűködésű rek
tifikálók egyidejüleg választják ki az egyes alkatrészeket. Ez sikerül is olYan 
esetben, amikor az alkatrészek egymással minden arányban keverednek, ~Ha 
ez nil!·cs meg, úgy a vízgőzdesztillálásnál mondottakhoz hasonlóan állandó 
keverekek desztillálnak, mindaddig, míg az egyik, vag~y másik alk'atrész cl 

53- ábra 

De Laval Emulsor 
(Alfa Separator rt Budapest--Stockholm) 

11~1n fog'j··ott ... .e\ g)ako1Jatban h:ginkúbb_ a \'Íz szokott zu\aiokat 1)koz1d; ha a 
vizet, vagy ese_t~e~·e~ n1as zava~o alkat1·e..;zt sikerül uiás ú1oll !!lY<du..;zt;111i. úg:y 
folytonos rekt1fikalast lehel yegezni. 

A folytonosan 1nűködő rektifikáló/, lé11~ eg-éhen két l""\ iuá..; 111t lll'„ \ <l"'' 
egymás fölé helyezett colonne-ból állanak (52. úbrc1). )li11d'ké1 euloHnv ..;zl'rkt;
zetileg egyezik a periodikus készülékeknél leí1 t szerkezettel _:\_ k<~t L'olo11He-uu 
kívül még egy deflegn1átor tartozik a készülékhez .. :\ készülék a ki)' etkező n1ó· 
don működik, -ha pl alkohol és Yiz ke\ erékét (cei're) akarjuk fino111ítani: 

, A folyadékot a <lefleg1nato1·011 \ ezctiiik át, antikor is az hütőiul;-.·adék· 
kent elvégzi a deflegn1álá8t, 111aga pedig előn1r-lege<lik. ~.\z elő111clegedet1 fo
lya~é~ot az al8ó colonne (Luitercolonne) felső 1lf lapjára ypzetjük, ahonnan az 
a,, t~lfol)- ókon át lefelé ön1lik .. _..\. centi ális csöveken át alkoholban dúsabh 
gozok e111elkednek felfelé és anliko1 a folyadék a co]onne al.iá1·a é1·, rnár ne111 
ta,rtah~~az alkoholt. _-\ fi-ítést a colonne alján direkt gőzzel, yag·;-.„ fűtőkíg;-.·ó,·al 
vegezzuk._ ._.\._ colonne tetejére érkező g·őzök alkoholban sokkal dtisab!Jak. 
az ~rede~,1 fo},Y~dt'k .. :\;. 11! lapra érkPzŐ fo])·_adék rende~en hidegebh, 1nint az 

odaerkezo gozuk, n1nie1 t is azok kon<lenzáló<luak és a fol' adék alknholtnr-
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taln1a n1egnövekszik s ezért a belőle fejlődő gőzök alkoholban is dúsabbak 
mintha az ere.deli folyadékot párologtattuk volna el. Végeredményben tehát 
a colonne alJan automatikusan elfolyik az alkoholmentes f()lyadék tetején 
pedig egy alkoholban dúsabb gőzt kapunk. Miután a gőz alkoholtartaÍma még 
így is csekély, a gőzöket még egy colonne-on vezetjük át amely a peri-0dikus 
készülékek colonne-jával telJesen egyező módon működik. A hűtőből a tis~ta 
alkohol folyik kL A készülék tehát egyidejüleg szolgáltat tiszta alkoholt és 
alkoholmentes folyadékot. 

A folytonos készülékek lényegükben mind így dolgoznak. 
l\íagas forrpontú anya.gok esetén vákuumot alkahnafillatunk. 
Ha a folyadék-keverék kettőnél több alkatrészből áll, úgy a leírt két co

]o~~ne ,alkalmazása nen1 elegendő, n1inden újabb alkatrészhez egy újabb colonne 
:;zukseges, amely hasonlóképen két részből áll. Az első két colonne-val felül 
elkülönítjük a legkönnyebben forró alkatrészt, alul pedig a többi alkatrész ke· 
veréke fplyik eL Ezt a keveréket következő két részű colonne-1·a vezetjük: felül 
inegkap.iuk a rnásodik alkatrészt, alul pedig a maradék keverék folyik el stb. 
E~e1~. ~knál fog·va kon1plikáltabb keve1ékeknél gyakran -célszerűbb periodiku~ 
keszuiekekkel dolgozni. Csakis a különleges viszonyok figyelembevételével le· 
het a foly1~onos vagy pe1'iodikus készülék alkaln1azása mellett dönteni.. 

Egy es ugyanaz a rektifikáló készülék legtöbbször csakis egy célra hasz
ná}ha!ó, a1niért is a készülékek inegszerkesztéséhez igen nagy tapasztalat 
szukseges. 

_.._.\ desztilláló-készülékek anyagát n1inclenkor .a benne feldo]gózandó tes
tek chcn1iai tula:idonság·ainak 111egfelelően kell n1egválasztani. 

Dialysis. 

Állati \agy bi;r,011.~ us, 111ásféle hát tyákon (pl. pe1·gan1euen) a k1 :y8talloid 
an;. aguk oldott allapo1Uau aL tuduak haladni, ellenben a kolloid anyagok nen1 . 
• ..\ k1 :·; .stalloiduknak ezt a 1ulu.it.1onságát dialysisnek nevezzük. A krystalloid 
a_n}· agok j;-; különböző sebes!Ség~·el .tudnak a hárt~ákon áthaladni.. A dialy
s1s s~bessege az ~ldott ~llYa!§ resze1nek,. a n1~lekulakn~k nagyságától függ; a 
ko1Io1<l any::igo~ p1~1· egyaltalabau n_en1. d1alyzalna~„ Ezert a/dialysist a kolloid 
a1,iyagok l1szt1tasara lehet haszualn1 s vagy allati háf-tyával {pl. disznó
hol_J:ag, bel~k) vagy p~rg.a1:ncnp~pírossal leh~t. elvégezni.. A <lialyzáló-hártya 
egyik ol~al~~ van a 41a.hza_l~ndo oldat, a mas1k oldalon pedig a tiszta oldó
szer, .A tl1~1h~1ssel valo t1szt1tas csak akkor lehet teljes, ha az oldószert gyak
ran incgÚ)ÍiJuk, inert ha a <lializáló-hártya két oldalán a krystalloidok ko11-
ce,utráció:1a ki9~·yer~~ítő_.<lött,_ a_ diaJysis n1eg;áll;· A kilúgozásnál és kimosásnál 
le11 t Ostu:aJd-fele toyveny erteln;eben, annal JObb!!ln sikerül a dialysis, n1inél 
kevesebb, t1szta oldoszert hasznalunk egyszerre es minél többször cseréljük 
azt Legceh;ze1 űb-b tehát- az _o1:lós_zf)r_t lehetőleg vékony rétegben alkalnrazni. 

. }.liné~ n;a~y?b.b ~ dializáló-há1fya-te1üle-te,---annál gyorsabb a dializálás. 
:i\í1vel a d1ahzalo feluletet nen1 lehet korlátlanul növelni, sőt leginkább kis 
f9l~lciek1e s~oiul.~nk, a ~ializáló oldat, vagy pedig a dializáló felülei--mozga
ta~aval s~g1thetunk, ~1-1ndkettő a dializáló felülét növelése érteln1ében hat.. 
\T eg·eredn1enyben legjobban úgy dializálhatunk ha a dializáló oldószert lehe
tőleg vékony rétegben áran1oltatjuk a dializálÓ felületen és eközben a diali
záló felületet n1ég az ái·an1ló fol:•!'"a<lékban gyors mozgásba hozzuk. Ezáltal a 
dializist folytonosan vég·ezhetjük és az oldószer cserélése elesik„ A dializáló 
frlületet ebben az esetben rendesen rotációs felületté képezzük. 

l\. gyakorlatban üzen1i célokra a <lializist legritkábban használ.iák„ .._t\._zok 
a. _gyógyszeTek (növényi kivonatok stb„), a1nelyeket „dialysatun1H·-ok gyanánt 
aJanlanak, rendesen sohasen1 láttak dializátort. .,.t\._ kolloidok tisztításá1a agya-· 
korlatban ina a Graf Sch\''erin Gesellschaft elektiosmotikus eliá1ása kezd tért 
h<Jdítani, amellyel ehelyütt azonban ne1n fog·lalkozhatunk. 1jze;11i célokat szo1-
g:i~h1ak a inelaszfcldolgozásnál használt, a filterprésekhez hasonló „o;;n1osi:'i''-
kr:'>zii lékek. -

Emulgeálás. 
.Az eniulg:ralas keresztül\·itele abból áll, hog~ nz e1nulg·eálan<ló anyagot 

az en1uJgc1;s::-;el <!- 111egfclclő fol)-·adék jelenlétében .iól összeke\erjük. an1ikor is 
az ~n1ulgea)ando nnyag fi110111an eloszlik és e1uu1zió alakba rnegJ-~„ Kézzel 
Yalo kevc1es c"ak kis n1cn11yi..;é::.!,·0ln1fil kh~légít6. Ha az en1ulgeálást gépi erővel 
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·végezzük, rendesen kevesebb en1ulgens1e is van szükségünk„ Az emulzió kon
zisztenciája szerint n1ás és n1ás apparatust használunk„ Ha az emulzió sűrűn 
folyós, akkor az emulgeálást egyszerűen g~yúrógépben ""\:égezhetjük. (14 .. ábra.) 
Ha az en1ulzió hígan folyós, akko1· használhatjuk a keverő szerkezeteknél leírt 
folyadék keYe1ők valamelyikét, ez azonban csak pri111itív és tökéletlen n1ódja 
.az emnlgeálásnak .. Ugyanis ezekben a kaYaró egJ szerre nagy folyadékmennYi
.ségeket hoz n1ozgásba és a ka.Ya1·ó szárnyaknak a folyadékra gyakorolt ütése 
ne1n ·elegendő az emulgeálando folyadék kellő elaprózására, an1iért is az en1Ul
geálásnak ez a inódja csak könnyen e1nulgeálható folJradékoknál alkalmazható. 
Jobb eredményt érhetünk el igen g)·ors forgású kaYarókkal, amelyek szűk 
térben vannak elhelyezve s a fo]yadék1a igen erős ütéseket n1érnek ío·y- az 
-emul~eálás gyorsa;n hala,d elő~e. _A. ~é?zülé~ek, úgy i,en<lezhetők be, hogy"';l fo„ 
Jyadekokat egy sz1vattyuYal Ka,·a1 oteren at allandoan cirkuláltatjnk. A cir·· 
kuláció addig tart, amíg az en1nlzió nincs készen„ 

. }.._ ~a'~~I óknak a folyad,é~ra ,g~ akC!.1 olt ütése ug) anazt, a sZC'l epet játssza, 
1n1nt az orlokaroknak az apr1tas11al a kozeg1c gyakorolt ütesc. Ebből az is kö
Yetkezik, hogy a Plau.<>on-féle kolloid-111alorn (1. ap1·ítás) szintén ha~zuúlható 
-e111ulziók előállításához, a1nit a gyako1 lat teljese11 igazolt 

13.L 23C;1 

5-1 ábrn 

A~lra hon1ogenizó[ó gép. ( 4/fa Separato1 rt Budapest) 

Ha f'ols adékokat szűk Jt~ ílrisokon <i1 p1 éselünk, azok fi110H1all l l]JOl zód
nak, ha nrár 1nost vala1nilyC'11 an;. nµ·ot lg) e-111ulge11s jell'nlétéln 11 íg~ szé1per
metezünk, en1ulzió keletkezik. __ \z. e111nlzió íinoJ1i.-_;ag·a a uyílú:-;ok fi1H)n1súgútól 
függ. Ezen az elven épül fel a fol)·tonosan 011íkddó De Lat ol-fél( J~1uul::;or 
(53. ábra), ainely külsőleg· az _Alfn-Sepa1 ato1 okra ha;-;onlí1 csnklinµ:> ;_i szepa
l'atordob hcl~·ett egy vékony pá1 huza111os i ésekkel ellátott, nag> st'hcs:-;égg·el 
kö1ben forgó tú1csa ,-an„ Ez a Lú1e . .;a több lapból alL a111Ll:'-t'ldlcll Yékony· fú
ratok \annak J._ dur,·án ös;..;zektYt>1t fol~t1dék telühől a tárcsa hC'lsejébe fo
lyik, ahonnan a cenb ifugúlis e_1·ö a Y~ko11>· fúra1okba szo1 ítia, nliközben több
ször változtat iláu:rt ütköz-é..; ;_illal. y·ég·ül pt'dig: a pl·1 e nH-11 'leYÓ 'ékon;.- :rése
ken á1 kiröpül., szétporlódik és tel iesPn e1nnlgeúlódik. _\_ Th- ln' al „en1ulsor"-ok 
teljesítőké.pp-;sé.g·e óránként 100. ill. Bll1l lite1 

A leírt 1nódon nyert e111nlziuk nt1n ahszolnt tn1to:-:nk 111e1t JÖ\idelJJi:·· 
ho.~szabb állás utún az ernulut:ált fol> ad~k elkülüniil. Ha tu11o~ t JJ1ulziól'n ,-an 
szukség\ úg·y célszerű a:r, en1nl_zi,it n:ég· eg'\, n tejipnrh;_111 ha~z11iilato~. ú. n. ho
n1ogenizúló g:(•pen (34. ábial ú1l1oe-.,út;lu( · _:\_ linllHH!,ll1i1.;1!11 :.!:p llYL ug·ya~1az,--
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mint a De La\ al-e111ulsol'é, csakhogy nen1 centrifugális erővel dolgozik. Az 
·emulzió kb. 200 atnI.. nyorná~ alatt eg)- ig·en keskeny kónikus téren halad át és 
eközben az en1ulzió annyira finon1n1á válik, hogy szétválá-stól már nem kell 
félni 

.~z így előállított en1ulziókat be lehet sű1íteni, sőt kiszárítani s az elkü
lönülés 111ég a szá1az készitn1ény új1aoldása után sern következik be 

Extrahálás .. 

Az extrahálás, kilúgozás, kirázás, diffu.zió, oz~nozis, ni-acerálás, pe1·forá
lá8, perkolálás, n1osás, rokonfogalmak, s azt a nrűveletet jelentik, amelynek 
segítségével szilárd anyagokból, folyadékokból vagy gázokból valamilyen 
azokban oldott Yagy Yelük n1eehanikusan elkeYert an:y-agot oldószerrel ki
-vonunk. 

_Az extrahálás szó e n1ü,--eletek összességét fejezi ki, a többi kifejezés 
ellenben inind az extrahHlás eg:y-egy különleges n1ódj$t jelenti .. 

K ilúaozás1 ól C:'laki~ akkor beszélünk, ha \··alamil~~en szilárd testből ol
dunk ki egy alkat1észt lia a kilúgozás Úg:'- tö1ténik. hogy a szilárd anyagot 
az oldószer egé~z inPnn>··iségé,-el összeke,·e1\'e -esetleg· rázogatás rnellett ál
lani hagy-jnk, nu1.id lH:ilig az oldószert elkülönítjük és ezt a n1ŰYeletet szükség 
esetén ü;1nételjük: JJ1U(e1·ációf Yégeztünk; ha ellenben az oldószert extrahálás 
·Céljából fokozatosan de 111rgszakitások nélkül juttatjuk a szilárd testre: peJ
koláció a n1űvelet ne\-e. 

_Abban az esetben. ha a ki' onandó alkatrész az oldószerrel közvetlenül 
érintkezésbe jut, az ext1ahlilás diffuzio útján inegy ,„égbe. Ha a kivonandó 
anyag sejtek belsejében 'an. \'11g;y pedig az oldószertől áteresztő hártyákkal 
el van ,--áJaszt' a, akkor ozn1ózis ütján történik a kioldás .. A.z ozn1ózisnak ezt 
az utóbbi esetét, an1elyben az oldószer a kio1dandó anyagtól áteresztő hártyák
ka1 (hól"~:ag, pe1ga1nent) Yan el\álasztya: dialtzálásnak (dialysis) nevezzük 
(lásd otL) 

A folyadéknk ki\'01i:-lsá1a a /;iiázá" és a pc1forúció szo]gál..Er1e a célra 
csak nen1 ke,·credő oldószPl'eket lt>het használni, an1elyek azonban a kioldandó 
alkat1észt iól oldjúk .. \. fol-y adékot az oldószerrel .iól elkeverjük, .maj-d a kettőt 
ülepítéssel elkülönítjük: az ü:-;sz-ekeverésnél az oldószer a -kivonan-dó alkat
részt kioldja. Ezt a n1ÜYeletet kirázásnak nevezziik, mert az oldószert a folya
dékkal legprinlitívcbb n1ódo11, összerázás útján keverhetjük össze. A kivonást 
úgy is elvégezhetjük, hog·y- az oldószert fino111 ,cseppek -alakjában .bebocsájtjuk 
a folyadékba, ahol az a fajsú]yviszonyoknak rnegfelelően felemelkedik vagy 
lesüllyed és eközben a kiYonandó alkatrészből felold annyiti amennyit moz
gásának ideje alatt feloldani képes. Ug~·anezt fordítva is el lehet végezni, 
úgyhngy finon1 cseppek alakjában, a kivonandó folyadékot bocsájtjuk az oldó
szerbe„ A kivonásnak ezt a 111ódját perforálásnak (perforatio) nevezik. 

Gázokból a kiYouást úg3·"Js el lehet végezni, hogy a gázt az oldószeren 
átbuborékoltatjuk, yagypedig az oldósze1 t annak szétper1netezésével, avagy 
vékony rétegben ,. aló szétterítésével nagy felületen hozzuk a gázokkal érint
kezésbe. 

Az ext1ahálást khnosásnak nevezzük akkor, ha a kivonandó anyag 
szenn:yezésként van jelen és ezt akaij11k 'a.Ja,n1il~=en oldószerrel eltávolítani„ 

Az extrahálás e}, égzésénél lényeges az ext1ahálandó anyag és az oldó
~zer minősége. Az ext1 ahálandó anyag rninőségét elsősorban annak halmaz
allapota szerint ítéljük ineg„ J\1indháron1 halmazállapoth-oz más és más ké
szülékre van .szükségünk. Szilárd haln1azálla.pot esetén a készüléktől függetle
nül az anyag részeinek nagyság·a és annak fizikai tulajdonsága fontosak. Mi
n91 nag·~obbak az anyag részecskéi, annál nehezebben jut ezek belsejébe az ol
doszer; viszont nlinél fi1101nabb az anyag, annál kevesebb a részek k,öZiötti hé
~ag é~ annál nehe~ebben ké~?e~, az, oldószer az an:yagon áthatolni, sőt ha a por 
igen finon1, az oldoszerrel suru pep keletkezhet, an1elYen az oldósz·er· már eg'\-
általában nem tud keresztülhatolni.. A részeeskék kedvező nagyságát esetrŐl
eset1e kell 111egállapítani, ininthogy általános -szabályok nem érv·éhyesül:r.ek. 
Pépszerű, ,-ag~· könnyen péppé alakuló anyagok csak ho1nokkal, vagy más 
5Zilárd anyaggal ,-aló keverés után extl'ahálhatók. 

Az oldósze1 1ninőségéne-k helyes nregválasztása elősorban .az alkalma
zandó ext1·aháló eljáriistól függ, amié1 t is ezzel a kérdéssel ez utóbbiak is
n1e1'ietése után fogunk foglalkozni. l\Iilldenkor arra kell azonban törekednünk, 
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hogy az oldószerből a lehető legkevesebb leg~: en szük:-1.(l.ge:o;, szóval vldóképes
sége a lehető legnagyobb legyen, a Yeszteségek pedig. az alacsony forrpont 
vag:y a kivonandó anyagban való oldhatósága k~~,·etkeztében„ kicsin~·ek le~ye
nek, továbbá alkalmazása folytán az üzeni biztonság (pl.. tűz\ eszéJ:.; ességgel 
stb.) ne legyen veszélyeztetve. 

~laga az extrahálás négy főn1Ű\'Clet1e oszlik: 
1 az oldószert az extrahálandó anyaggal érintkezé~bt• kell hoz11i 
2. az oldószert az ext1ahált n1al'a,déktól el kell különítclli 
3„ _._!\._ kivont anyagot az oldatból le kell Yálasztani é:-1 
4. a kivont n1aradékból a 1nég benne léYő oldó:-;ze1t ,-issza kell 11~t111i: 

vagy az oldószer, 'ag·y az extrahált n1aradék 111iatt. 
E n1űveletek közül a ha11nadik eln1arad. ha kiYont an~ag· oldatú1n \;lli 

szükségünk. Ekko1 az oldatot legfeljebb hc1'.'.lürüsítjük, hogy ha ez escthg: lúl-" 
híg. _._!\._ neg:i; cdik n1ŰYelet szintén ehnaradhat, ha sen1 az oldósze11 e {vl.. 'íz), 
sen1 az ext1 akciós 1nara dékra nincs szükségünk, 

.:\z extraháló készülékeket aszerint csoportosítjuk, hog;y azokkal e IIt~g'y 
n1ÜYelet közül hán~ at s inilyen n1ódon lehet el-végezni 

.A.z extrahálás 1nódja periodikus Yag:r f'olJ touos lehet Pel'iodikus az el
já1ás„ ha az extrahálancló an:yagra időközönként oldósze1t boc:•Útunk. eLzel 
jól összckeYe1jük és hosszabb ideig 111elegen Yagy hidpg·eu allani haµ;~jnk s 
,-ég·iil az oldószer eltáYolítása után úi oldósze1 t juttatnuk az an:-,·agTa Ha JH:L 

dig· állandóan f1iss oldószer .int az an:.·agra, nliközbeu a i ~gchbi fclii11té:-1ü 
oldószer á1landóan eliáYozik, akkor az ext1 ahá1é:ls fol' tonos. 

.A. pe1iodikus ext1ahálásra nézye az ()sfll'((fd~féle 1i)i\'éll.\ t'l\t'll\('"· 
an1cly azt Jno1Hlia, hogy clő11yös(hh tiibh ízhPn keYé . .; oldószl i1tl (Xt1c1!i;;]11i, 
n1int kevés ízben -.;ok oldószcr1 el.. l~zcu tö1·\·énY t~i, tin' t ""l~!..'.·:;111 1\ l t 11 ~'·1t 1( :iz. 
hogy az oldósze1Ht'k hchatú:-n az összehasntilíh;tt- lSl'tc,ldJL'lJ :t:2.~;lll<t111·1~i ~th'i;„:: 
tartson . 

. A. folytonos ext1ahalás léu~egilcg tula,idonk~ptH i:t11i 01;1:-.. P1i1i1 a pl'-
1iódikus ext1aluílásnak \égtelC'n kl'\·és oldószc1rel y(;gttlcu -..:ok:-.zoi \'<1)1; j,.; 
n1étlésc. r.I'ehát ehnélctilcg az ext1actio ug:,auazt ;1 fokút sokk11l ke\'t:-.thh ol
tlószc1Tel lehet elérni, n1i11t periódikns extl'ahálás nlknlinazúsú\·aJ. 11iYf'l azon
ban ez az ideális extrahálás végtelen hosszú ideig ta1 tanu. a g-yako1 lnt1Jau ;:1 

folytonos extrahálás hatásfoka lén;\ egesen ked' ezőtlent>hli .. :\ fob to11os cx11 1 
hálás hatásfoka az ext1ahálandó anyag tulajdonságaitól, az oldósze1 oldúk 
pességétől és az olclüszer kercsztillhatolásának sebes1'.'.légétől í'iigg. 

Az ext1ahálásnak legegyszerübb n1ódja a nlaC('tálá~ (uiaec1utio), T~ i11á
velet lényege a pcriódiku.s ext1ahálús definíciójánál n10H<luttnkat fedi .. :\ llla
cerálás bárn1ilyen edényben (n~'itott vag:\ zárt kádban) cl\égezh!::tD. Ez <l 
kivonóedény a szükséghez képest fütőtesttel (pl kíg~TÚ\ <-11) és ka\ arljszl:'l kczei
iel is el van látva. Ila az cxtl'akcjó, kellő állás utúu„ be , a11 fl-j{;z\'e Ú"\ az 
~ldó~z~rt el„ k_ell k.~i.lönítenL Ez te1n1észele~e11 kiiliin app;_u. a1 nJ a st.ii:Ít:-;{g:éYel 
u]ep1tes, szures (vakunn1, 11~ on1nn11tse). lHCst'lés., centi ifugalús sth. út júu tör
ténhet J\ tiszta ki\Ollatból az olcló,.;zcr1 szükség (':-1e1é11. kiiliin d<:-z1illúl;'1 k{•:-:zii
lékben 1eUesztillál ink, "ug;. JlPclig· az ol dn tot lH'P<Íl lú k észii !ékek hcn ,-úkuu111-
1na l ,,-agy anélkül bcsürü:-:ítjiik; a sií1 lÍ olllntot az11tn11 hl szúl'í1.iuk .\"l•!!1J ;ir; 

oldatból a kíYin1t anyflg· kikristúlJosiiható ... Az extrak(•iú-.: n1~11ndt;·k n1012,· t;11„ 
taln1az oldó:-;zc1t, ennek főtii1ncgét néha célt->Zl:'rÜen t!iit'kt Yag~ jndilt k'1 g(íz
zel ledesztillálhatiuk. I-fa ,n1ag·as fo11·11011iú oldószert alkalH1azuuk. Úg\ a dt'sz
tillálás csak riikán alkahuazhatci (llyenko1 az oldatban lé\"Ü anYiloot 111ús 
úton-n1ódon kell kite1'111elni, így pl. egy n1ásik alacsou,-abhau fo1 r~) t~hlószcr
rel vagy pedig vegyileg- ható oldatokkal ki1·ázzuk. Sa~·te11uészttií. an,·ao·okat 
P!" vizes lúg·okkal és \: i~zont bázikus anyagokat 'jzes sa\ -oldatokkal Íeh~t ki
r!l~ni.. ~i\. vizes o.~dat?kat a~után, n1eg·fel~lö n1órlszert'kkel to\ úbh földolgozzuk. 
N_~l~.a _alaCf:?ny for1aspontn o]doszerekbol is ché111iai úton tú,-olít:iuk cl az el
k~lon1t~ndo an~~ag·okat_ Pl. ~zerYe.s .bázisokat oJ;. <ln inódon. hog·;i," az oldntha 
~?savga~t ,v~zetunk. aunkor Js a baz1s az oldosze1 töl fü.t~:g·öell sósaYns sú alt1!~
.Jaban k1vahk sih 

4-. desztilh-\lá~s9l, Yag:;.· esetleg n1ás inúdou \Í...;sza11~t11 liszt1.1 oldó
~zert n_Ja~? extraha.Jashoz lehet felhaszuáhli és íg·;.· l'Z az ext1aha!iis 
a~~anclo_~o1folya111a~l,an ,-au„ Ha az oldószr1t nen1 dt"sztillúljuk 
kovetel1uk 111eg· a1tol. hog;.- oldóké1)essége kieléo·ítü leo·yc11. fo 11 
li;,g;.·'en túlala,es.o_ny, ne Ieg) ~·u, tilzYcszél;,-e~ s az ~xt1 n11,f1,11Jtlo un;. 
toleg- ne oldoc1,1ek„ Ha az 01do:-;ze1t az t'X11akrió folYc1111·n1 cle-:~zti 
a1;i-nak kiYálasztásánáJ f.o~jh?jét és 11.árolg·áshójét i..; !Úr:. ~J'r:1nht> k.el Yf'lllli, 
nel alacsonyabbak az utoblnnk. annal keYr>scbh hótr \·an ..,ziikst;giink nz ('Xlra-
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hálás folyamán. ,Az alacson;v f_or1po~t aw1:ban i:en1 jele~t min~ig _előnyt~ 
mert nagyobb oldoszel'veszteseg es a tuzveszelyesseg inegnovekedese is vele 
jár .. A kisebb pá1·olgási hőyel, alacsonyabb _for~·pontt~„l bíró oldósz~_rek;hez ki
sebb fűtőfelületre, de annal nagyobb kondenzat9rfelulet1·e van szukseg Az 
eddig mondottakat összefoglalva, az oldószert n11n_den esetben az adott viszo
nyok figyelen1bevételéyel kell kiválas~tanunk, úg~hogy. alkalviazása a legki· 
sf.bb eneYgiafog:i;:asztassaJ: ~le lehet,oleg _nagy uzen1b~~tonsaggal legyen le
hetséges„ N en1 .kis, f?,ntos~agu az o1d?szer ara sen1, elsosorb~n azonJ;ian az 
extrahálásnál f.öl1epo o1dosze1 Yes.zteseget kell figyelen1beven111. A sznkasos ol
<iószereket az alábbi tá.blázatba foglaltuk össze, a111elJ'llek adatai megkönnyí
tik az oldószer ki'\·álasztását. 

Fajsúly Fajhő Párolgá~i hő Forrpont 
forrpon!on 

\'ÍZ 100 1 00 537 100 
Acf'fon 0 792 0 346 )30 56.3 
Aether ú 725 0 5267 94 37 8 
Alkohol 0 793 06019-0 7694 236 5 79 7 
E eozin 0 67 0.39-045 109 86 
Benzol 0 899 0 335-0 450 109 80.3 
Dichloraethylen 1265-1291 0 270 71 48 60 
Széndiszulfid l 266 0 239 97 46.5 
Széntetraklorid 1 60 0 2015 51 9 76 5 
Chloroform 1526 0.235 620 610 
T richloraethylen 147 0 ,23 56 59 87 5 
Amylalkohol techn„ 0 84 kb 0.700 120-140 80-142 

128 132° 815 kb r 680 120 128-132 

A u1nce1alábt kéuJ el111e~ 111ódo11 szü1 őkátlakJJan is \'égezhetjük. A kádak 
Pf'l forúlt fenékkel vannak ellát\ a ;\ perforá1ás yag~- köralakú (0.6-1 mm .. )„ 
yag;\ pedig hosszúkás alakú (2::i-!O n11n, hosszú, 0.6-1 n111i.. széles),. Az oldó-

55 ábra 

Perkolátor 

szer a szű1őfenéke11 áthatolhat és egy alul elhelJ·ezett csapon kifolyhat. A 
n1ü\:·elet ideje alatt a lebocsátó csap zár·va van, ha az extraihálás be van fe
jezYe, a csapot kinJ·itjuk, an1ikol' is az oldószer lefolyik. Azonban az extra
hált inai adék fino1nabb részei a szűrőfenéken áthatolnak s így a lefolyó oldat 
zaYaros .. Ezt a zaval'OS oldatot n1indaddig visszaöntjük a kádba, amíg végül 
tisztán folyik le, a1nennyiben a durva részek eltömik a szűrőfenék nyílásait 
és szűrőréteget alkotnak, a111el;,.,.. aztán a finomabb részeket is visszatartja. Eze
ket a szűrőkádakat főként-----ésak növényi anyag.ok kivonásánál lehet alkalmaz
nunk, azonban a növényrészeket nen1 szabad túlságos finomra porítanunk 

24 
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Az ext1ahálá::;nak 1·endkí'i-:·ül elte1jedt n1ódja a perkolálá8. Az ext1ahálás 
e n1ódját szolgálo perkolátorok rendesen kónikus edén~ ek, an1elyekbe a kiY-n·
nandó an:yagot belehelyezzük (53„ ábra). :J.Iaga a perkolálás 1nüvelete a íS-ik 
oldalon van iészletesen leírYa„ _;\_ pe1kolátorban csakis a kiYonást \:égezzilk: 
az oldószer elkülönítése. illetYe annak Yis:-;zanyel'ése, ,-a]anlint az oldott anyag 
kin·yeTése külön készülékben desztillálás Yagy inás ntű,·elet sPgítségéYel tö1 té
nik. A perkolálásnál az ext1ahálás fol~ touo~ n1ódon történik. T'ökéletesebh~ 
tehetjük az extrahálást.. ha több pe1kolátort kapcsolunk egyn1ás inög·é é:-\ az 
extrahálást az elle11á1 an1 el,· e alapján Yégezzük. .:\z er1·e a célra szolg·á]ó kü
szülékeket extraháló battél'iúknah: ney-pzzük. 

Az 36„ áln in eg~- \! o l k n1 a i H tini g· & C o.-félc pr-1 koláto1 batté1 ia l<d-

ii] 
--„;, 1'-

;_!Si 
\2)~~~: 

:-~;~}~,'j'-
56 ábrn ifii!Jififé 

Perkolátorbattéria (Volkmar Hö.nig & Co Dre.sden-Heidenau) <f;;~í~i(ffü 

f~~~~b~t~flk X1i~~~~/1:i~1 ael~;~;e~~:e'\:ő,~,\;,~a á~lt~'Jál:a11~~;~1~:"\'.~~~l~a~á~~j~~~Pi,~~~: .11~ 
ban gyakorlatilag 1:2 tagú battérián túl ne111 szokás n1en11i. l':zek a perkoiáto- ::L~:ffji .. :· 
l
rokk felub·1 z~rtak. AEz oldószer eg3 a batté1 ia fölött elhelyezett tnl'tál:-. hól fo- __ .-:_"_jJi"iiiiJ/.:·"------
yi a atte1iába 'llllek összes tagjait n1egtöltjük az cx11ahála11dó auyng·- ~-~--~-

gal. Az oldószert a csapok 1negfelelő állítása útján boc~ájtjuk az el~ő pe1·ko- :;;R~~h-~ 

~-~~~~~s (~~~1J~f;{lfts~~á i, 1 }~; r;~;~l~~~i ,?~ Í1~ t] ~ f ~J;,1Ó l~~fti~--~~~ t~ ac;l~1}dÓs;~i 0~~·1~\'á1~1~~}1- ---~~~!!~~:;~„--
vezeték nyitott csapján át felfelé e1nelkedik és a tartál' bau le,--ö oldószer-ha~- ----'n.~r;;;;o-

tása alatf a n1ásodik peTkolátorba ö111lik (a inásorlik pé1·kohí.lor a jobb oldal- -: __ ._·;; __ :t_}.T._~_r ___ ;_~_;;_:.:_f __ ~-i't_,.~_T-' 
iól az első). Itt az oldószer ug·~·anazt nz utat teszi n1eg· és átö1nlik a ha1111udik __ ,,_-;-~--"'="-~~---
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-perk?]átor~a, ~ így vég}g h~-lad az. összese~en, mígnem„ az utol~ónak nyito~t 
esap,Jahoz er es azon k1foly1k. A tiszta oldoszer az elso perkolatorban oldJa 
Ki a legtöbb oldható anyagot, a másodikba már bizonyos töménységű oldat 

57 ábra 

Extiaháló (Volkmar Hünig & Co Dl'esden··Heidenau) 

jut és íg;-.· az olclollú" la:-:; . .;úbb Je\t'1i. ke,·esebh fog kioldódni. A kioldódás tehá~ 
a battéria tagjainak Yég:r- felé 11Ji11<leg::. re csiikken .. A. teljes _kioldódás legelő
~zör nz rl~ó i1e1 knla1i:n l1nn fog b~köyetkezni. Ha ez 1111:-g·törtent, a tiszta oltló-

2<' 
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szeit '! csapok, állításával ';',. ~á,sodi~ perkolátorba bocsájtjuk, a kiextrahál! 
any,~gu perk~lator,t pedig„kruntJuk _es frrss a,nyagga,l t,öltjük Ekkor a köYet
kezo hely~et all elo: ~z elobb„masodrk perkolator elsove lesz, ezen folyik be a 
trszta oldoszer,, az elob~r elso 12erlwlatorbol utolsó lesz és ezen bocsájtjuk ki 
az _oldatot ... A ,tiszta oldoszer e!oszor a legJobban kiextrahált anya.gra jön, l'e
lat1ve l~gtom.~n~ebb -0ldat pedig a, friss aI_J.yagra ö1nlik. A már jórészt ki,· ont 
anyagbol a tomenyebb oldatok mar csak igen keveset vagy semmit 80111 tud
na,k kivonni, viszont a tiszta oldószer még igen sokat képes extrahálni. .:\ tö
meny oldat viszont a friss anyagból is sokat hír 111ég kioldani Ilven n1ódon 
sok.kal t?mén.yebb oldi;t9kat kapha~un~, ,;mint a közön~éges ext;ahálás útján. 
ami oldoszermegtakar1tassal egJ.' enerteku, de ezenkfy iil az extrahálás is C<Y\'

s~ersn1ii:i-d sokkal tökéletesebb. Ha most a második perkolátor ta1 ialn1a '"'is 
k1 van e~trahá~va,, a fris,s oldós.z,er, be?mlés~ újra ~tkapcsoljuk és íg:y dolga 
zunk tovabb. M1utan ennel az el.1arasnal a k1extrahalt an:'-" ag 1ni11teo·y szeu1be-
halad a friss oldószerrel, az ext1,ahálásnak ezt a 111ódját · cllcnáran1~i extrahá
lásnak nevezzük. A perkolátorok helyett bárn1il~ en alakú extrahálót is lehrt 
ugyanily módon használni, esetleg fűtőszerkezettel és kaYaróva] is el1út\ a. ~..\ 
leírt battéria szintén periódikusan n1űködik, 111ert az ro·yes ext1aháló tart·)~ 
lyok (perkolátor.ok) kiü1·ítésénél meg kell állani Ezen eg·~- tnrta1ék ext1aháÍó 
~l~a]m~zá~.áv:il szoká~ se~ítei:i, amel~'~nek beiktatásá,~a1 eg~ extrahálo n1i11di!! 
ur1tes es toltes alatt all Ekkepen tehat az extraháJásban :-;ziiuei 1Ii11c!'i. 
, ~:\z eddig leí1·t extrahálóknál az oldószer t:ltá\olítása. illei\e leg1_•11e1á" 

lasa, valan1int az extrak:ciós anyagnak az oldósze1 től Yalú nH•o·!'izahadítas<l 
külön készülékben történik ~ 

Van igen sok extraktor, amel:ynél ezen n1Ü\eletek e„,- ké8zülékbcn antn
mati)rusan mennek végbe. Ezek az is111ert labo1atóriu171'i Sox/1/ef-Pxt1ahúiú 
módJára dolgoznak és eg~r extraháló tartúlyból desztillálobúJ és eo·,- konden 
zátorból (hűt.öböl) állanak,. Az e:}straháló tartál~· lehet C'g,~~ perkolát~i, i~, nLo!l 
ban rends,zer1nt. egr hengeres edeny szokott lenni, an1c]~ Le eg:- alul .. pe1fo1ált 
lappal ellatott t.artalyt lehet elhelyezni Ebbe tc8szük az exi1 ahálando an~· ngot 

A d~s~tillálób:in elhely~zett o]dó~ze1 t desztillüljuk, a gőzök a hütöhPu 
le~~ndenzal?dn_ak es a .~olyekony oldosze1 111elegen \agy hidegen az t xt r a„ 
haloba folyik, itt ke1·esztulhalad az anyagon az alsó szitafenéken át Yi!-.:!-.:Z:1fo 
lyik a desztillálóba. Néha az oldat nen1 képe~ 111egszakítás 11élkül ,·issza tol\ ni-, 
hanen1 c,sak eg:<,-„ bizoJ}YO.s i1~agass_ágig ös.szeg;y iilen1lett folyadék folyik út <:.1'111il 
eg~ lopi:iva.~ lehet eler111. Ez eset bon tehát a kioldott au~ ag a deszti11aloiJ[ln 
g:yulen1l1k oss;'le: az extrahál.ó ful~ adék pedig áJlaudOan I~örfolyainatLan , an. 
Ha a.z ;x~1~halas „~E;: .van ~y1e~~ P .. a csa~!olf:at ~tiállítjnk o]yan 111óqon, liog~ a 
deszt1llal_obol a go~ok to~~~bb1 a 18 a hntobe Jussanak dc a fol-vekon\ ulcló„ 
~zert eg·). ,csapon .k1~resz1Juk a készülékből .... \z extraháló ta.itál~=--ba az~ a 11yao
es az O_ldos.z,er te1n1es_zetc Szeril~t di1ykt Yagy h1direkt g·őzi \ ezétiink, J:zú

0Jtti'°l 
a~ ext1akc1os, J~1aradek~a~,1 ,~e,·o ·-~ld<;sze1 t. a lriítö11 út l('clesziillál.iuk. flii (•kt 
g9z alka)1naz~sanal a hutobol a ".~z .. ery oldó:-;zer keYt•iékc ki'riil ki.. l·=zt a ki\ r
re~et fl~r~"nci pa~ackkal h~hyt, e>ll~ul~n}teni. "A~ :'.l"i. aln 1{11 l'I-!'.\' il~ l'll \' 0 ] k ni a 1 
H

1
a
1

n
1

1,g b~ 0 o.-fele ext1ahalo kesznlek ,-an ftltlintt ty·1_, anieh kn' ai i:,:'zei ke· 
ze e 18 11'. 

An1int ezek az egys~er,ű,ext1~hál<;í).;:;,épügs az tX11ahalolia1t~ii:lk i:-:- ii:-.:-<zc 
lehetnek kapcsolva deszt1llalo\·al es hutoYel s így l'ol~ ftHIO!-iaJL Hiiíkiidlit tntk" 

. _A.z il~en ,a~tomatikusa~ 1nű~ödő ,ext1ahá10kat <:izoulJ<1ll c~;;_iki" nk
k_or lehet haszn~ln1, h~ JiZ oldoszer osszetetele dcsztillúlús közlJt'n llt'JU , ultu
z1.~ .. m.~g„ !gy- v~zzel h1.g1tott alko·holhoz vagJ n1ás o]dót'zerkeYerékhez, t'gYe-,, 
kulon-os esetektol eltekintve, nem lehet azokat használni · 
, ·'\- fal, adéko_k kioldása, (k~ráz_ása! ~z ,ernHtett módon a fo]) adékoknak 
e~ ?ldosze;i-eknek ossze.~ev~rese ,es ,ulep1tes ut"Jan való elkülönítése útjúu tör
ten1~: Itt, is Ost111ald torv~n~Te, erv~nyes, a111elynek é1tehuében ke\:és oldószer„ 
iel tohb izben vegezve a kirazast, Jobb ered1nén\-hez juthatunk 111i11t sok oldó-
sze1 alkaln1azásá val és a kirázást kevés ízben ,·égezve. ' 

• O' ~ol~adékok ~iold,ásának n~ásik 111ódja a pe1fo1álás., Pe1fo1álás céljai1a 
n}i""i3.:S h:ng~1·al,aku edeny .. szolga], a1n e_l:\· b_en ulinclig a nehezebb folyadék ya~1 
} 1eO'~:z\e (v8„ .3;!J1·a}. A kon11ye~b ~ol;yadekot a z:, t. d perforált csÖ\Ön c'if- a 
!~11""k--~.1 ble \e~etJ~k„ Ez a fol~adek finon1 cseppek alakjában felfelé t:'lHl'lkerlik 

é:-; e oz )en kioldJa a he11g·e1·lJe11 le',•o" alk t · · t ' l 1 · 1 ·· · la!-.:zt" k l 0 •• ~ • - , ; a l,e:-;z, .:-1._z o ( oszert ehetoleg 11g:» \·a· 
sz~g'~~~h~n~li:l°~ a~.~ ~1extr~~~~_an~o folyade~nc:I könn;.-ebL Jegven __ \ f<_>]ül ;_;,2 .. 

oldn:-sze1t b C-,.c()\·on at "-4 desztillaloha yr:zet.-iük, ahol nz ol1ln-...z1~1 
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elgőzölög .. A gőzöket Yag'y egy a képen fel nem tüntetet ·hűtőbe vezetjük, ahon
nan a folyékony oldószer ismét a per forálóba ke1ül a v, t, d vezetéken át, 
,,·agy pedig u vezetéken át gőzalakban közvetlenül a perforálóba jut, ahol le
kondenzáL Ebben az esetben a folyadékot f; g, s hűtőkígyóval hűteni kell 

Gázok kioldását oldószerek szétpermetez,ése útján végezzük. Az -oldószert 
to1onyalakú készülékbe vezetjük, amelyben a folyadék cseppek alakjában 
szétpern1eteződik, a. gáz pedig a toronyban alulról felfelé emelkedik„ A torony
ban töltés (betét) is lehet, pl. koksz vagy Raschig-féle gyűrűk stb.. A perme
tezést szóródiókkal is el lehet végezni. 

Ugyanezt a céltszolgálják a „skrubberek", amelyek fekvő henger ala
kúak. Ezek alján Yan az oldószer, a1nelybe vízszintes tengely körül forgó ka
'\."<i! ószárn:-·ak yag);· keretek 111erülnek. Ezek elfordulásuk a1kaln1ával a folya-

58 Bbrn 

Fülyadékkiexbaháló (Perforáló) készülék 

,!ckit~'"'ZLc:-;kek('t a n1aga:-;hn e1nrlik„ ":\_ gúzok haladásuk közbe11 ezeken a ke1et 
nlakti kaYu1óku11 úthal<1d1111k é:-; eközben uag\ felületeu érintkeznek az oldó-
-,zerrel.. · 

GazokLol szila1 d ahszolheáló auJ ugokkal is lehet alkat1észeket, főként 
gőzöket kin10:-;ni Ezzt>l az pJjúl'ással a Szárítás cín1 alatt foglalkozunk, 

_\z extrahálás speciális esete a kín1osás, a1nikor az anyagokból kis ineuy-
11~ i~égü szenn~·czéseket kell Yalan1iJ~;en oldószer segíiségével eltávolítani. En
nek kt~l'c8ztülvitelére a kintosandó fol) adékot a hozzátapadó folyadéktól pl. 
an~ alúgtól lehetőleg jól 1neg kell szabadítani és csak ezután lehet a tiszta ol
dÖ!-.:Zl'JTel a kjn1osást 111egkezdeni. L\_ kin1osás gyakorlati kere.sziül\=itelénél ra
g·a!-.:zkodni kell az egyes készít111ényeknél n1egadott előírásókhoz, 1J1ert, a szilárd 
nnyagok oldhatósági \iszou~ai, a n1osó fol~·adék hycholytikus hatasa vagy 
111<1-. körül111ények kö,-etkr-ztéüe11 zayarok, bo111]ások stb„ köYetkezhetnek be, 

.--\ szilárLl anyagok killH):-;ásáuak legt'g~·szeriíbb n1ód.ia az „iilepítfs és a 
d1/,111itríhí~· _-\z an\ao·nt a1111\·i oldoszer1el ke\p1jük, hog·y az ule1)ede:-:; é:-:; a 
Ül•kant:dás :-;í111nu Í11P71j1_11 ~..\_ «leknntálást sziik . ..;ég esetén több ízben n1egis111é
tel.iük. J:z a 111od:-<z( 1· 11a.i.!.·~· oldúszprpazar]ú:-;sal jú1 Xagyban a dekantálás~ 
.;ziiTt-':-<:-<tl \<lg:~· inú" ihi't];i..;zt('J lljú1a!'isal \éJ.rzik l'l. íg·y l'iZ€paráto1·ok, ceut-
1ifngúk lg:l;ll~ lit 'ltt lt-' t l \ unuak <1zt1nl111u espt1'k. ahol a dekantúlá~t 11e111 ]e
het 11it•llözJJi 

Xutsék hasz11alatu11<tl " 111osa..;t 11iag·á11 a nut:-;éu lehet el\égezni. Előszüi 
jol lt>~ZíYink n l'iil~udl'k1>1 1n;1id fii.;-.. old("1..;zt>rt iintiink fp], Pzt ú.ira leszíya, 
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isn1ét f1iss oldószert töltünk föl, s e felöntést több ízben megismételjük. Igen 
kényelmesen lehet a kilnosást filterprésekkel elvégezni, an1i a Szűrés fejezet
ben van bő1/ebben leírva 

Hűtés. 

Hűtést kell alkalmaznunk mindenütt, ahol magasabb hőfok káros beha
tását akarjuk elkerülni.. A n1agas hőfok káros hatása több irányban n-Y-llvá
nulhat iueg. A -chémiai reakciók lefolyása magasabb hőfokon egészen más le
het. n1int alacsony hőfokon; bizonyos n1üveleteket pl. diazotalást csak ala
esoÍ1y hőfokon lehet elvégezni. Néha inagasahb hőfokon a reakciók oly heve
sen folynak le, hogy itt is hűtésről kell gondoskodni., Az állati és növényi 
an,· agok magasabb, sőt közönséges hőfok-on is könnyen ro1nlásnak indulnak 
baktériun1ok behatása alatt. Ez ellen is hűtéssel lehet védekezni. Hűtésre van 
szükségünk akkor is, ha fagyasztás útján akarunk bizonyos anyagokat tisz-
títani (pL jégecet) vagy előállítani (pl. anetholt oleum anisibő!) stb. . 

Ha nem túlalacsony hőfokra, hanem pL egy hőfejlődéssel járó chemiai 
ieakció alkahnával csak közönsé~eS hön1érséklet megtartására van szüksé
g:ünk, úgy teljesen elegendő a vízhűtés. A víz1hűtést, nlinthogy rendesen folya-
dékokról vagy gázokról van szó, a folyadékba helyezendő hűtőkígyóval vagy 
duplaköpennyel lehet végezni, vag:rpedi,g úgy, hogy a vizet a gázáramba fino-
111an szétpern1etezzük, an1ikor is az erős párolgásnak indul és eközben a gázt 
lehűti. Utóbbi módon csak csekély hütőhatást lehet elérni. Ezzel a módszerrel 
nemcsak a gázt, de magát a folyadékot is lehütjük, ugyanúgy, mint az úgy
nevezett hütőtornyoknál, an1elyek víz hűtésére szolgálnak„ Ezeken a vizet lé
cekből álló ütköző felületeken lefelé csurgatjuk, an1ikor is a víz szétporlik„ 
párolgásnak indul és ezáltal le is hűl. Ezek egyszerü típusa a fokoló berende
zés, a1nelynél a szükséges légá1a.n1ot a szél szolgáltatja,. A kéményes hűtők 
minden oldalról zártak és csak alul és felül nyitottak A hűtőbe kb .. 6 méter 
1nagasságban beömlik a meleg víz, az ettől felmelegedett levegő felfelé emel·
kedik, így áramlat keletkezik„ E hűtőtornyok kizái·ólag n1eleg víz regenerálá·· 
~ára szolgálnak pl. vákuun1os besűrítő telepeknél vagy kondenzációs gőzgé
peknél, aihol a -kondenzátorból lefolyó n1eleg vizet kell annyi1 a lehűteni, hogy 
kondenzál:is céljaira újból fel lehessen használni. 

Ha a hűtést a nor111ális hőn1érséklet alá aka1juk vinni, ezt legegysze
rübben jéggel érhetjük el; a jeget beledobjuk a hütendő a1i-yagba. vagy ha ez; 
nen1 tanácsos, a jeg-et tartályokba téve belefüggesztjük a folyadékba„ A hű
tést úg~;is el lehet végezni, hogy azt a teret hütjük, amel)'ben a hűtendő anya
gok foglaltatnak„ Kicsiben a jégszek1ények, nagyban a jéggel nlegrakott hü
tőkan1rák felelnek 1neg ez elv alkaln1azásának. A hűtéshez használt jég ter-
1nészetes vagy n1esterség·es lehet. A természetes jeget télen át kell gyűjteni 
és jól izolált jégver111ekben e]raktá1 ozni. Thíinthogy a télen át gyűjthető jég 
inennyisége igen bizonytalan, továbbá nagy fogyasztás esetén túlnagy jég-
Ye1 n1ekre van szükség, ezért n1a n1ár a n1esterséges jég használata nyomult 
előtérbe. A inesterséges jég készítése a hűtőgépek ismertetését teszi szüksé
gessé . 

Egy kompresszió és hűtés hatására fol~)·-ékonn~vá váló gázt (ammonia, 
kéncHoxid, szénsav) ko111p1 esszió és hűtés útján cseppfolyósítunk, majd a nyo
n1ást inegszüntetve újra elpárologtatjuk„ .A„z elpárolgáshoz szükséges hőt a 
rseppfo]yós gáz a környezetből vonja el, mi\'el 1nás hőforl'ás nincs jelen és 
eközben tern1észetesen lehűti k.ö1n~"ezetét A keletkezett gázt kompresszió út
ján újra cseppfolyósítjuk stb. Ez volna TÖviden a hűtőgép működésének lé
nyege s ezek szerint a hűtőgép 3 főrészből áll: 

l a ko1npresszorból, amely lén:yegében e-gy dugattyús szivattyú, 
2. a kondenzátorból, amelybe a kompresszor a g·ázt beleszívja és amely 

kí\" ülről vízzel van hűtve, 
, 3. az elpároJogtatóból, amely a kondenzátorhoz hasonló szerkezetű. 

(59. abr a„) 
1\z ~}P,ár;ol9gtat?t belehelye,zhetjük a lehűtendő anyagba, vagy tér be, 

folyad~khu!esenel p~<l1g ezt az elparologtatón végigcsurgathatjuk Ha a hűtendő 
f~lyadek v1z, az m1h.~:giar megfagy„ Ha közvetlenül az elpárologtatóval hű-· 
h~nk, az esetben a hutes csak addig tart, n1íg a gép működik. Sokkal célsze
rnhb, tehát az elpárologi.atóval először egy só.old-atot (só-Jé) hűteni, amelyet 
lketsze.s szeri_nt .~1!1elyezet,t csöYe~en át !3i1:k~láltat..~atunk, a,hű~endő l:elyiségó-
en vag·y keszulekeken at. _:\. gep n1egal11tasa utan a so-le n::eg sokáig hideg 
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.1narad és nlinteg·~ .hi<legakku1nulator gyanánt n1iíködik„ Ha jeget akarunk 
gyártani, úgy a só-lébe az is1nert jégtórnboknek 111eofelelő vízzel telt 
forn1ákat állítunk. an1el~ ekben a 'íz a só-lé hutől~tása alatt meO'
fag~ „ Hel;i.„iségek hűtését úgyis lehet 'égezni, hogy a hutütt só-levet légáraiii.
ban széipe1n1etezzük és ezt a légá1·an1ot a hűtendő helységen átvezetjük. A 
Gtl úiJrán egy teljes ... 4stra-hütőtelep képe látható, an1ely szénsaYval n1űködik. 

_A_ hűtőgépek, an1int e1nlítettük, an1111oniával, kéndioxiddal \-agv sZ-é11-
s.1Y\ al vannak töltYe .. ~Ja leginkább a szénsavas hűtőgépek hasznáfatosak . 
. A.z a1nn1oniás és kéndioxidos gépek kezelése igen kelle111etlen. ine1t n1ár a 

61 ábra 

A. S (Audiffren-Singr ün) hűtőgép 

1egrseké1) ehh tö1nítéshiá11)-- Psc1én is e1ő~ szagú gázok szabadulnak ki azok
ból. ~,\_ szénsaYas gépekuél Yiszont az esetlpges kisebb tö1nítetlenségeket nen1 
jg·en lehet könny rn észre' enni.. l_-g~ ananuyi hütőhatás elérésél'e l6-szo1 ann:yi 
kéndioxidot és 8-szo1 ann~ i an1111oniát kell elpárologtatni és koruprin1áln_i, 
inint széndioxidot. .\ széusaYas hütőgépek kon1p1esszo1a tehát a 111ásik két 
anyagg'al sze1nbeJ1 a1·ánylag kicsi.. Yiszont a szénsavnál annak kon1primálá
súr<i kb. fi9 at1n. nyon1ás1·a Yan szükst~g-. 111íg nnnnoniáuál csak 8 .. 5 és kéndioxid-
11iil csnk 3.3 atn1 -1 a I·:z azonhau a ff'rhnikn inni it1lúsúnúl nz 11túhtli<1kra nem 
.ielP111 r1 \ó11yt 

-----s 4 

62 ábra 

A. S (Audiffren„Singrün) hűtőgép 

Igen é1 dek e-s híítög:év az A, S ( Audiff1·en-Si-nr11 ün.) hűtőgép, a1nelr sen1-
111iféle kezelést 11e111 iKén~-t 1, a gépet nündössze u1eg kell indítani.. Ez a gép 
eg·y tpng·ely1 e szerelt, kíYüh öl teliesen zárt dobból áll (61. és 62. ábra.) Az A do· 
bon belül a tengely1 e egy- súll;\· al 111egnehezített P henger van Jazá11 reá sze
rel\'e, amel:\„ a tengel~· fo1gását 11e1n követi. ~!\. henger dugattyúja a henger 
fo1.gásával no11ná1is dugattyú1nozgást végez és eközben az S dob belsejéből 

"„ .. kéudioxidgözöket szí\' el a belül üreg·es tengel~ B nyílásán át. A kéndioxid 
a henge1ben a nyo111ás hatása alatt cseppfol~ ósodik és egy Yékouy \-e_zetéken 
.át az A dob külső részébe ke1 ül, ahol a folyékony kélldioxid, a centrifugális 
erő hatása alatt, a dob falán g~··ü1 ií alakiúbau elhel~„ezkedik„ Innét, ugyancsak 
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a .centrifugális e1ő hatása alatt a kéndioxid egy a teugel~ belsején átvezetett 
vékony , 1csövö~ át ~z S do~ba nyorpul, ,:ihol - }risebb nyon1ás l~vén - gyor
san elparolog es .ekoz.hen kornyezetet erosen Je.huti. Az A dob rendes kútvízben 
(kondenzátor), az S dob pedig só-lében f01og. A végleges hűtés, illetve jég
gyártás ugyanúgy történik, mint az előbb leírt hűtőgépeknél. 
. A hűtőgépekkel kb .. 30°-kal lehet a 0° alá hűteni. Ha még mélyebbre aka
runk menni, vagy pedig nin·es hiítőgépünk, az esetben hütökeveréket haszná.
lunk a cél elérésé1e. Az alább közölt hűtőkeverékeknél ügyelni kell arra, hogy 
lehetőleg nagyobb mennyiségben készítsük azokat, továbbá hogy már az egyes 
alkatrészek is lehetőleg alacson:\· hőfokra hűljenek, an1it hideg víz vagy j-ég 
alkalmazásával lehet elérni, _._.\_ jeget lehetőleg finon11 a őssze kell tö1 nünk 

1. Sókból és vizből álló hütökeverékek. 
5 rész kristályos calciumchlorid + I0°tól -15°.ig 3 viz 
5 ammoniumklorid 
5 kálium nitrát + 10°-tól-17°-ig 

16 VÍZ 

5 arnmoniumklorid 
5 ká!iurnnitrát 

+ 10° !ól -20° .. jg 8 kris!ályos nálriumszu!fát 
16 viz 
1 ammoniumnilrét 

} + IO'·tól-20°-ig 1 viz 
1 arnrnoniumnilrat ( 1 krsitályo-s szóda +ion lól-25° .. ig 
1 viz ( 
3 káliumrhodanát 

} +IO'·tól-25°„;g 1 viz 

11, Sókból és hóból vagy jégből álló hütőkeverékek, 
1 rész konyhasó } 0°-!ól -20"··ig 2 hó 
1 ammoniumklorid 

( 2 konyhasó (/'.fól -30°·ig 
3 hó 
3 kristály káliumklcrid 

1 0°·tól _35.i .. jg 2 hó 
1 ammoniumklorid 

i 
1 káliumni!rát on··tól -35°·ig 2 „ konyhasó 
5 hó 
5 ammoniumnilrét 
5 konyhasó Ű0·1ól -40•' .. jg 

12 hó 
5 kristályos kalkiumklorid 0°-tól -50°--ig 4 hó 

Ill. Sókból és savakból álló hütőkeverékek.. 

5 rész kristályos nátriumszulfa"t 1 + 
4 l:l·hez hígitotl kénsav IO"··tól -18~·ig 

3 k:i~tályos '?-átriumszulfát } + JQo .. tól -zoo .. jg 
2 h1g1tott salelromsav (2 sav: 1 víz) ' 
6 nátriumfoszfát 'i + IO" 1 _1 .,00 . 
4 higitotj salétromsav(2sav: l\iz). ··o -"'" ·Jg 
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8 rész kristályos nálriumszulfát 
5 törné-ny sósav l+ 
6 kristályos nátriumszulfát 
4 szalmiaksó 
2 káliumnilrát 
4 higitott saletromsav (2 sav: 
6 kristályos nátriumszulfát ( 
5 ammoniumnitrát 
5 higitott salétromsav (2 sav: 1 viz) , 

+ lQo-tól -27<' .. jg 

IV .. Savakból és hóból vagy jégből álló hütőkeverékek 
1 rész sósav (fs 1.18) 
1 hó 
1 
2 

sa.lélromshv 
hó 

1 kénsav (20° o vizzel higi!va) 
3 hó 

Kavar·ás. 

} 0° tól-37 5°·ig 

l tNól-56°··ig 

l -7" tól-50"-ig 

A ka\a1ás n1Ü\eleté1e akkor van szükség, ha egy hete1ogen anyagelegy· 
ben bizonyos foh ama tok (pL vegyfolyamatok) lefolyását lehetőleg egyenle
tessé és gJ- orssá akai juk tenni. Erre rendesen akkor kerül a sor, ha két vagy 
több 11en1 elegyedő folyadék között Yagy nen1 elegyedő folyadékok és bennük 
uen1 oldódó szilá1 d testek között n1egy 'égbe a fol~ aJnat„ Ha ezeket a hetero
gen elegyeket állani hagJ juk, a foJ~yadékok eg)·1nástól, illetve a szilárd test· 
tői ülepedés útján elkülönülnek és így érintkezésük felülete igen ·csekély, de 
a létrejövő 1eakeiótermékek a stagnálás következtében is akadályozzák a fo
]~ amat lefolyását.. Ha a heterogen eleg3'et 1negfelelő kavarószerkezettel jól 
felkavarjuk, az érintkezés felülete tetemesen n1egnövekszik és a keletkezett 
ter1nékek is egyenletesen eloszlanak a keverékben, ami által a reakció további 
n1enete rneggyorsul. 

A kavarás legpri111itívebb módja a kézi n1unkával való kavarás, amikor 
is i endesen fából készült lapátokkal végezzük azt. Ez eljárás csak kis anyag-
1nennyiségeknél használható„ Minél nagyobbak a keverendő mennyiségek, an
nál kü;ebb a kézi kavaTás hatásfoka, inert a kavarás nen1 eléggé permane11s 
s nen1 eléggé alapos. Ha pl.. a kavarandó folyadékot rnelegítjük, úgy kézi ka~ 
,. a1 ás esetén sokkal könnyebben sül oda az an:\·cag, n1int géppel történő kava~ 
rásná1. Ezenkívül a kézi kavarás csak n:\ itott edényeknél használiható. 

.<\. géppel történő kavarás egy függőleges vagy eg;,r vízszintes tengely 
kö1 ül egyenletesen forgó kavarókarokkal történik„ A kava1·ószerkezetek hatás
foka a karok nlinén1űsége :-;zerint igen különböző és mindig a különleges cél-
11ak n1egfelelő szerkezeteket kell alkalrnaznuuk. 

A legegJszcrííbb kavarószerkezet az, ha a forgó tengelyre egy vagy több 
pontból radikálisan kiinduló lapátalakú karokat alkalmazunk. E szerkezetek 
a1kahnazása ·csak akkor célszerű, ha híg folyadékelegyeket kell kavarni. Ezek 
a kavarók a folyadékot csak a forgás irányában tolják maguk elé és így a 
folyadék egyszerű rotáló n1ozgást végez, de főként csak a kavarólapát körüli 
i étegében, a többi rétegben a i·otálás lassúbb és bizonyos távolságban inár 
csak igen csekély„ Miután a folyadék1étegek e·gy111ással páihuzan1osan forog
Hak, nen1 keveredhetnek cgyn1ással és így a kaYarással ne111 érjük el a tulaj
donképeni célt.. 

Növekszik a kava1ás hatásfoka akkoi. ha a kavaiólapátok nem csak egy„ 
hane111 több, a tengelvre rnerőleges síkban· fekszenek Ezenkívül az egyes la
pátok síkjának különböző hajlás szöget adhatunk. anli által pl. az e~yik lap.át 
a f'o1> aUékot forgás közben felfelé 11yon1ja, a rnásik ellenkezőleg„lefele nyon1Ja~ 
111iáltal a folyadék áramlani kezd és az egyes rétegek alaposan keverednek 
egyn1ással.. ~.\. különbözö rétegrnagasságban fek\· ő lapátokat kerettel szokás 
eg> befog·lalni; ezek a kr1cfei; kaYarók, an1el>·ek leginkább el vanak terjedve. 

Nöyelhetjük .a kava1ás ha1ásfokút azáltal is, hogy a kav-arólapátoknak 
(szárnyaknak) ko1nplikáltabb, csa\·aros felületet adunk. Ilyen a propeller 
kavaró, a1nely sokkal ene1'.i;.:-ikusabban ka\·ar, nlint az előbbi szel'kezetek,. Azon
ban a propeller is csak a1ányl<-lg \·ékon> folyadékrétegeket tud kellően felka-
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varni, amiért is gyakran két propellerrel szokás dolgozni, amelyek göI"bülete 
ellentétes irányú s így pl az alsó felfelé, a felső pedig lefelé nyomja a folya
dékot. A propeller felülete helyett bármilyen más görbült felületet adhatunk 
a kaval'ószárnyaknak 

Ha a kavarandó an·:vagban gyorsan ülepedő szilárd anyagok vannak, 
úgy ezek leülepedésük után rendesen kikerülnek a kavaró hatása alól, hacsak 
az nem nyulik le egészen az edény aljára, Ha a folyadékelegyet még melegí
tenünk is kell, úgy a leülepedés kö<etkeztében könnyen túlhevülés jöhet létre. 
Ilyenkor teljesítenek jó szolgálatot a keretes kavarók, melyek kerete ponto
san alkalmazkodik az edény alakjához és közvetlenül az edény fala mellett 
halad el. Más szerkezetű kavarók csak akkor használhatók, ha a szilárd anyag 
meTJ.11yj<ség0 aránylag kicsi. Különösen jó ·hatásfokkal dolgoznak a planéta„ 
kava1·ók, amelyeknél a kavarást két kavarórendszer végzi, az egyik I"end
szer a főtengely körül forog és normális, lapátos kavarószerkezet, a második 
rendszer egy, a főtengellyel pá1huzan1üs másik tengely körül és ezenkívül sa
ját maga körül is forog„ A n1ásodik kavarósze1kezet tehát vége1edményben a 
bolygókhoz hasonló mozgást végez. (63. ábra.) 

63 ábra 

Planéta kauarcí 

Ha a ka\ aJ ó,.;ze1 kl'zet ol~ an, hog~- az egJ- es 1 étegek eléggé 11e111 keYered
nek, :szó,-al ha a forg-o 111ozg-á~o11 kí,-iiJ a folyadék inásféle cirkuláló mozgást 
ne1n YégPz, az esetben igen könnyen felYeszi a ka,·a1ó sebességét, a folyadék 
a kavaróval eg-y ütt rotál é:-; kaY<:nüdú~ tulajdonképen nen1 történik. Ezen a 
bajon az edénybe hel~ ezrtt ütköző karok alkahuazása által segítheliink. IIJ-~en 
kar lehet pl a folyadékba helyezett esŐYt'Zt'ték, esetleg hő1nérő stb. 

Keverés. 

~.\. ke' e1é:s cél ja hc>te1 ogen, egJ-"lllástül külön léYŐ anJ- agokból állandó, 
egJ- n1ástól el nen1 különülő, 1 öhbé-ke' ésbbé hon)ogen ke' erékek előállítása. 

Két, egy111ással ue111 keYc1·edö folyatlékból vag·J- egy folyadékból és va
lan1ilyen szilárd tesiből állandó ke' e1éket csak Ügy állíthatunk elő, ha ·azo
kat emulzióba vagJ- kolloid állapotba Yisszük át Ezzel a kérdéssel az Aprítás 
és az Eniul.aeálás cí111 alatt fog·]alkoztnuk 

A keverés 111űYelE:te tehút elsősol'bau csak szilá1d, ,-ag\J)edig sűríin folyó 
anyagoknál jöhet tekintetbe-. ~ 
. Szilárd anJ agok ke' erésé1·e az ap1 ító be1 endezések: a gyakorl:ltba~·:· 
tóbbn~ ire a desinteg·1átorok, disn1e111bráto1ok és golYósn1al1nok hasznáiha.~· 
tók, a1nel~ ekkel az elő törött és dur\· án összeke\ e1 t anyÚgokat együttesen egy~ 
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szeI vagy többször megő1 öljük, A kevei ék hon1ogenitása lényegileg az őrlés 
finomság-ától függ. 

A másfajta keverési módoknál is az anyag finomságán mulik a keverék 
homogenitása. A már fi.nom1 a őrölt porokat -símán keverhetjük az ú. n. keve
rődobokban, amelyek vagy eg·yszerű hosszanti tengelyük kőrül forgó henge
l'ek, ,amelyekb,e .esetleg tér~tőlell?-ezek !s be vanak építve, vagypedig kónikus. 
alaki.;ak. A, ko~1~~s alak ~1gy ertend~, hogy egy horizontális tengely körül 
forgo dob atmeroJe az egyik ten,gelyvegen kisebb mint a másik végén Rend
kívül elterjedtek a szabálytalan csillagalakú, belŰl térítőlapokkal ellátott ke-
ve1ődobok, amelyek hatásfoka épen a szabálytalan alaknál fogva kedvezőbb 
mint a henge1es keverődoboké. (64. ábra.) Ezeket. a keverődobokat rendesei{° 
~zi~á.val ~gyütt. szok~s al~alm,a~ni. H:;i a keverés be van fejezve, a dobot meg
all1tJuk es eg~ik p.y1th:;ito vegevel, rende~~n félköl'alakú szitához erősítjük~ 
a111elyen forgokef.ek a finom port atnyon1Jak, az át nem menő rész pedig el
különül. 

64 ábra 

Keverő~ és szitálódob 

U,gyancsak ,Po~ok keve1ésé1e használhatók a plánétakavarók is. (Lásd 
Kav,aras.) A 63. ab1 an „cá7:Y ,vo1 pk ,keve1:ésél:ez használható plánét.akavaró lát
hato, a~e!y az9npan_ su1? es h1g al)o1nanyu anyagoknál is bevált 
.- Fok~nt su:un ,fol):o ya~~~ gyurható n1asszák keve1ésére valÓk a gyúró
~e~ek (Lasd Pilul'!k, cn!m fe,Jez~tet ) A gyúrógépek hatásfoka elsősorban a 
-~\al'o~~rok ala~.1atol fi.:gg: A 6tJ„ ab1án látJ1ató gyúrógép karjai főként lá
g~ a?b t9megekn~l, a ,66„ abranak rnegfelelő karok pedig főként keményebb tö
n1egeknel hasznalhatok .. 
~:k .\ ?:Yúrható tön1egek ke\1 e1és~hez használt gépek gyakran gőzfűtésre és 
'a uuin1 a vannak berendezve, an1111t azt a 66. ábrán is láthatjuk Ebben az 
e~e~ben a g;vúr?g~p fcls?,r9szére j?l ,zá1:ó sisakot kell helyezni, amelYen át tör
ten1k az evakua]as„ .!\. futes a gyurocsesze (vályú) dupla köpenyével történik„ 
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Kondenzálás. 

Kondenzálásnak (condensatio) ne'i'·ezzük azt a folyamatot, a1nely gőz
vagy g-ázalakú testek cseppfolyósodásában nyilvánul n1eg. 

A k9ndenzálás gJ·akorlati alkaltnazására általában rendkívül nagy szük
-Í"iég van„ Igy desztillálás kondenzálás nélkül nen1 lehetséges, de vákuum-besű-
:rűsítést sem vég·ez-hetünk gazdaságosan kondenzálás nélküL Ha folyadékokat 
forralunk (pl. vala-mely reakció elvégr.ése céljából) és a folyadékveszteséget el 
akarjuk kerülni, kondenzálásra van szükségünk 

A kondenzálás céljára szolgáló kondenzáto1oknak általában két Tendsze·
rét ismerjük: 1 felületi, 2 befecskendező kondenzátorok. Mindkétféle kon
denzátor az egyenáram, vagy az ellenáran1 elve alapján lehet .niegszerkesztYe„ 

A gőzöket kondenzálásuk céljából le kell hűteni. A hűtés céljaira 1ende·· 
sen vizet szokás használni, hacsak nem alacsony forráspontú anyagokkal dol
gozunk, amelyekhez jeget kell használnunk. 

Ha a hűtőfolyadék a kondenzálandó gőzöktől eg~· válaszfallal el van kü
lönítve, felületi kondenzátorról van szó„ Ennek előnye az, hogy a kondenzá
tum.ot a hűtőfolyadéktól elkülönítve kapjuk, hát1·ánya pedig a nagyobb n1eny
nyiségű hűtővíz elhasználás .. A.hol a kondenzátu1nnak ne1n sza,bad keverednie 
a hűtővízzel, ott csakis felü1eti kondenzátor alkahnazása jöhet tekintetbe„ 

Felületi kondcnzáto1 igen sokféle van. Legegyszerübb fajtája a kigyó
alakú csőkondenzáto1·, vagy inásként hűtő. A 46. ábrán látható desztilláló-ké
szülékhez egy ilJ;en kigy0hűtő van kapcsolva. Ennek a kígyónak n1inden ka
nyarulata en1elkelést jelent„ A 67. ábrán látható kőagJ· agból való hütőkig;.·-ó 
több egymás fölé helyezett egysíkban kanyargó hűtőkígy óból áll és különösen 
a jó térkihasználás által tűnik ki A gőz a kígyó felső v-égén lép be és alul a 
kondenzált folyadék kiön1lik„ A kígyóhütők főhátrán) a az arán;.·lag csekély 
hűtőfelület 

Nagyobb hűtőfelület.lel bí1nak az ú n. hara1i.ohűtők, an1elyek elvileg egy 
duplafalú csőből állanak, amelynek két fala közt a kondenzálondó gőz - a 
falakon kívül, valamint a duplafalú cső közepén hűtővíz árn1lik . .l\. dupla kfj
penyen át bizon:yos távolságokra közlekedőcsövek vannak nlkaln1nzva, úgy-

65 ábra 

Gyúrógép direkt mótormeghajtással billentő 
szerkezettel 

hogy a hútőfeluleteken (n haiangon kh ul és Lellil) kh ül lévő hűtőfolyadék 
hőfoka kiegyenlítődik. A harangalakú hütő felülete kétszer akkora, n1il.1! az 
ugyanolyan hosszúságú kígyóhűtőé Egyn1ás alatt, illetYe egyn1ás belseJeben 
több ilyeb harang·hütőt lehet alkalinazni.. 

A haranghűtőkhöz .hasonlóan 111íiköd11ek a h'n.cBehűtők (68. ábra), ·ahol· 
a· lenesék belsejében a gőzök, kíYül pedig_ a hütőfol:;··adék kering„ .L\ két -f-él.--~~--
lencse rövid esőbetétekkel Yau összekapcsol,·a„ 

Bizonyos iparágakba11 (sörg~·ú1 tás, iejiize111) nz ü 11 c-sö1 ged('ZŐ rend~ 
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.szerű felület.i hiitők használatosak. Ezek egy ide-oda hajlított, vízszintes pár
huzan1os iészekből álló cl'.'>őből készülnek, ainelyekuek külsején a hűtővíz fe
lühől lefelé csurog, 

U.iabban a léµhiitők te1je<ltek el uag:\-''obb 111ért-ékben„ Ezeknél a konde11-
zációs és a hütőfol;<.·adéktér a n1éh-lépekhez hasonlóan ,-an összeépítYe., Ezek 
ko111plikáltabb szerkezetüek s részletes isn1ertetésük1·e itt nincs elég terünk„ 
J-lasoulóképen nagyn1é1tékben terjedtek el a párhuzan1os cső1·endszerhől álló 
hütők. ~\ kondenzálandó g·őzök egy hütőköpenybe foglalt több pá1huzan108 
csöYön haladnak át .. :\. lriitŐYÍZ ezekre a csövekre n1erőleges i1án)„ban. esetleg 
betétlen1ezek segítségé' el, az ellená1an1 elYének inegfelelően halad„ 

.:\ kíg:;·ó- és haraughütők a hütővízzel telt edényben nyernek eLhel)ezést. 
~liután a hűtőYíz é1·thető techuikai o.kokuál fogva alul örnlik be és felül tá„ 
yozi.k.. a gőz pedig feliil lép be és alul táyozik: ezek a hütők 111ind az ellená1ant 
elYének n1egfeleJően dolgoznak .. 

.t\ drflC'qniátoroh: elYben szintén feliileti hiítők. 
--\ bC'f('c.~1-iC'ndC'zŐ kondC'n.zátoroknál a hiítőYizet köz\ellenül a konden

zilto1 hp]se.iéhe fecskendezzük, anli által. a kondenzátu1n a hütővízzel összeke
' P1 etllk. Ezrk a koutlt>11z;_~to1 ok l'őként a hesúrf1<- telepeknél nye1nek alkahna
zúst. l\.etfé!f 1 f'1Hlszt>rilk isn1t'r1•tt's: uz pg·yt>núran1ú és az elle11tí.l'a111ú konden
z:i1(1l ok„ i\z ( g·~ t !lÚt'<llllÚ ko1Hlt uzú101 t gy ol~ a11 zú11 t-t.>r. an1Plyhe eo·v irány
IH'ii J(JldPS(ll feliiliől \ezetiük hc a hütőYizet és a g·őzi)kt>t. _-\ koncle71'zütu111 a 

66 ábre. 

Gyúrógép direkt móformeghajtással billentő szerkezettel és 
vákuum sisakkal (felemelve} 

jiűtih ízzel, ,--nlan1int a ne1n kondenzált gőzökkel keve1ed,-e jut a kondenzátor 
aljába, ahol a ue111 kondenzált gőzök (pl.. YÍzgőzzel telített levegő) elkülönül
nek. (69. áb1a) .A. túYozó levegő hőfoka ugyanaz, n1int a kondenzáto1ból tá
vozó vízé. Az elleuáran1ú kondenzátoroknál a hűtővíz felülről ö1nlik be és kü
lönböző, a kondenzátor szerkezete szerint változó betéteken át (szita, perfo
rált len1ez, vízesések [túlfolyások]) a kondenzátor aljába jut. A kondenzálandó 
g·őzök alulról felfelé haladnak, an1i által a gőzök inindinkább hidegebb hűtő
vízzel találkoznak é:-; yégül a beönilő hütő\ íz hőfokára ül11ek le, e közben pe
dig tel'1nészeteöe11 lekondenzálödnak„ l\liYel itt a nrn1 kondenzálandó gőzök a 
beömlő YÍz hőfokán távoznak, a kondenzáció tökéletesebb, a hűtővíz kihasz
nálása kedvezőbb, to,·ábbá a tá\ ozó yízgőz-leYegőkev·c1·ék térfogata kisebb„ 
l~z utóbbi oknál fog, a a Yákuu1ntelepeknél kisebb ]égszivattyúkra is van 
szükség. (70. ábra) ... A. Yalósághan a tá,--ozó leYegő hőfoka néhány fokkal n1in

-dig· 1nag·asabb, n1int a bpönilő hütŐ\'ÍZ hőfoka. 
Az eg~ ená1·au1ú befecskendező kondenzátorokat csak- ott-- alk-a-hnazzuk, 

nhol niás rendszert ne1n lehet hasznúlnL pl. a netlYe:o; lég~ziyattyúknál (Lásd 
a r·rrkuun1 rlőálfitái<.rr ei111et) 
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Kristályosilás 

.A. k1istál~ os <:-nsagok tisztaságának eg~ ik főkelléke a .iellegző k1lstál~: .. 
alak. _._i\_ p:rerste1n1ekek kristá]yalak.ia iendesen inás, n1int a teljesen tiszta 
anyagoke. A kristáJyalaknak ezt a 111eg·yá]tozását a jelenlévő szennyezések 
okozzák; az előidézett változás néha ol:y an nagyfokú, hogy a kristály alak egy
általában ki sem fejlődhet; az anyag a1110J'Í, vagypedig folyékony, olajos ma
rad. A norn1ális kristályfo1·n1át csakis az anyag tisztítása útján lehet ineg·
kapni Kristályos tc.stek tisztításának kézenfekvő n1ódja az átkristályosítás
útJán való tisztítás, bár n1ásféle utakon (pl. desztilláció) is célt érhetünk. 

A kristályosítás inüvelete azonban ne111csak a tiSztítás sze1npontjábó1 
fontos, hanen1 általában il:y en úton nyerjük ki oldataikból a kristályos teste
ket.. A kristál:yosítás csak akkor ütközik nehézségekbe, ha az illető alr. ag túl
ságosan jól oldódik a használt oldósze1·ben„ Ezen csak akko1 segíthet'ünk, ha 
n1ódunkban áll az oldószert ineg\ ál toztatni, a1ni pe<lig eO'\' es oldószerek inagas 
á1a nliatt nen1 rnindig lehetséges. .-., 

~-\._ k1istályosítás és az átkristá1~ osítás ndh clL~ie cg' 111ástól csak abban
különbözik, hogy átkris1ályosítás esetén az an~ ag·oi 0lő~z~i1 frl kell oldanunk 
a inegfelelő oldószerben. Az oldatot ter111észeteseu azonnal a kristályosításnak 
ke<lYcző koncentrációban készítiük. Ha azonban eg;:) ~111~ agot kristályosítás-

67 ábra 

~Kigyóhütó'. 

útján aka1u11k olJatából kin:ye1ni, úgy az oldatot előbb több1i-sire be keJl 
sűríteni 

"'.\. kristál:i;- osítandó oldat bcsü1ítése a besürítésnél leírt ::i.pparatu1ában 
történik, ezzel tehát itt újra ne1n foglalkozunk. Hasonló a helyzet, ha átkris
tály·-osítás céljából kell az anyagokat feloldanunk és a uen1 oldódó iészeket 
szűrés 1ltján eltávolítanunk. 

.A.z oldószer kiYálasztása a lehető legnagJ obb fig~ ehnet igényli, n1e1 i. a 
helytelenül kiválasztott oldószer sokszor igen súlyos veszteségeket és nehéz
ségeket okoz. Az átkristályosítás rendesen úgy tö1ténik, hogy az oldószert 
melegen telítjük az átkristályosítandó anJaggal, an1ely azután a lehűlt ol
datból kristályos állapotban kiYálik. A kristályosítás azonban csak akkor 
inegy kedvezően végbe, ha az anJ· ag·nak ineleg és hideg állapotban való oldha
tósága kö_zt elég nagy a különbség·„ Ha a különbség csekéIJ-. úgy alig kapunk 
kihűlés után kristályokat, viszont az anJ agnak nagy százaléka oldatban ma
rad, amely mennyiséget csak az oldatnak a bepárlása által lehet kinyerni; 
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viszont, ha a különbség túlnagy, úgy az oldat a kihűléskor teljesen megmere
vedik és a kristályok az összes szennyezéseket ismét magukba zárják„ 

A gyakmlatban leginkább a következő oldószereket !használják: 
víz, alkohol, aether, pet1olaether (ligröin), jégecet, benzol, valamint ezek 

keverékét: 
víz + alkohol, víz + jégecet, aether + petrolaether, benzol + petrol

aether. Ritkábban sósavat, szénszulfidot, acetont, ehloroformot, ecetaethert, 
methylalkoholt, amylalkoholt, toluolt, xylolt, solvent olajat, pyridint, phe
nolt, nitrobenzolt, anilint is szokás alkalmazni, újabban a naftalin hydrogéne
zett termékei, a dekalin és a tetralin terjedtek el nagyobb mértékben. 

Ezen oldószerekből a megfelelőt csakis előzetes laboratóriumi próbák 
a]apján lehet kiválasztani. 

.A.z anyag feloldásánál ügyelni kell arra, hogy csak annyi oldószert 
alkal1nazzunk, hogy még kevés anyag oldatlan maradjon, csak ezután adunk 
annyi oldószert n1ég hozzá, hogy a cs.ekély maradék is feloldódjék., Egy és 
uO':ranazon anyagnál ter·mészetesen a tapasztalat alapján már ismertek az al
k;hnazndó súlyviszonyok és így fentebbi elővigyázatosságnak e·zekben az 
esetekben uen1 túlságosan nagy a jelentősége. A kész oldatból a nem oldható 
részeket szií.réssel el kell különítenünk. Erre a céll'a legmegfelelőbbek 

68 ábra 

Lencse hűtő. 

a szűrőzsákok, centi ifugák, nutsek, filterprések. Az így 11ye1 t tiszta oldato
kat kristályosítanunk kell. Az oldatokat úgy készítjük, hogy az alkalmazott 
hőfokon telítettek legyenek. A telítettség azonban csak a kristályosítandé> 
testre nézve áll fenn, a szennyezésekre nem, amiért az oldatból a kihűlés után 
főként a kívánt termék kristályosodik ki, míg a .szennyezések főt'ömege oldat
ban marad. A kiv-álott kristályok azonban részben mechanikusan, részben 
együttes kristályosodás következtében a szennyezésekből is magukkal ragad
nak egy bizonyos mennyiséget.. Ezen oknál fogva néha többszöri átkristályosí
tás1·a van szükség. 

Ha a hideg és a meleg oldhatóság közti különbség kedvező, úgy az olda
tot egyszerűen lehűtés útján kristályosíthatjuk. Ha az oldhatóságbelí különb
ség akkora, hogy a kihűlésnél az -oldat egy tömegben merevedik meg, úgy 
vagy nem telített oldatokkal <lolg.ozunk, vagypedig nem engedjük az oldat9~at 
teljesen lehűlni, szóval meleg állapotban kristályosítunk.. A kr!stályos1tast 
inag·át tetszés szerinti edényekben vagy kádakban lehet elvegezn1. Ha maga 
isabb, de azért állandó hőfokon akarunk kristályosítani, úgy fűtőszerkezetre 
van szükség. 1'.iinél gyorsabban hűl az oldat, annál gyorsab~ a kristályosodás 
és annál fin.on1abb kristályokat kapunk, viszont naITTr kristalyokat akkor ka
punk, ha az oldat lassan hűl le .. A nagy kristályok rendesen kevésbbé tiszták, 
mert sok anyalúgot zárnak be. Minél kisebbek a kristályok, annál tisztábbak. 
A k1istáJyok finomságát megnövelhetjük az oldat erős kavarása és gyors. le-

25 
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hűtése által. Ha tehát apró kristályokat akarunk kapni, úgy a kristál,osító 
kádakat kavarószel'kezettel és hűtő.berendezéssel kell ellátni. ~A._ kristályformát 
legtöbbször a kereskedelmi szokások határozzák meg,. A kristályosításnál a 
képződött kristályok a kádak falára ülnek le s miután a kádak falai aránylag 
eléggé kis felületűek, a kiváló kristályok egyn1ásra is telepszenek. Ilyen n1ó
<lon ülő kristályok keletkeznek, amelyek egymás fejlődését is megakadál,-oz
zák. Az ülő kristályoknak ·Csak -egyik fele van normálisan kifejlődve, alsó ré
szük hiányos vagy teljesen hiányzik. Ha rnost ezek az ülő kristályok n1ég eg·y
más fejlődését is akadályozzák, úgy durva kristályos kérgek keletkeznek, a1ne·· 
lyekben szabályosan fejlett kristályokat nem lehet találni. Ezzel az egnzerű 
kristály-0sítással tehát nem lehet kielégítő kristályokat kapni, Né1niképen úgy 
lehet ezen segíteni, hog)T a kristál:yosítási felületet n1egnöveljük éspedig fona
laknak, fakereteknek stb. a kristályosító kádakba Yaló belehelyezése áltaL Ez
zef ugyan elérjü.k azt, hogy nem kapunk vastag kristály kérgeket, de a k1istá
lyok még mindig ülő kristályok„ Az íg:r nJ·ert árü ugyan iná1· sokkal tetsze· 

_,,._ __ ~ 

69 ábra 

Egyenáramú befecskendezG 
kondenzáto1 

tösebb, azonban a k1istályok féloldali fe.ilett:-,ége Iiliatt u1ég Hiin<lig 1·ussz n1i
nőségű. Vannak bizonyos áruk, an1elyeket csakis 1.eljcsen kifejlett kristúl;-·
alakban lehet eladni.. Ilyen teljesen kifejlett kristúlyokut akkol' kaphatu11k. 
ha megakadályozzuk a képződő ki isiál~·ok lei.ilepcdését, szó-\ al gondoskodunk 
arról hogy a kristályok lebegés közLen keletkezzenek, au1it a ful~ adé·k 111oz
_gatá~ával érhetünk el. Ez az L. ll .. ulff által be,··ezetett n1ozgntás közben ,„aló 
kristályosítás. A fentebb e1nlített ka\ a rá s út,ián cl6allított finon1 kristályok 
is lebegés közben válnak ki, an1iéTt js a fi110111 kristályok töLbnyire teljesen 
szabályos alakúak . .._\z erős kavarásnál ,azonban csak fin.on~ kristá~rok k~lt:t· 
keznek, gyenge ka\ a1·ás pedig- n,e111 a~<;-daJ~·o_zZ;a n1cg ~ kr1stalyo~ le~~lepeq_eset.„
A 111ozgatás közben való kristal:.„o:~ntas ceha1ra legJobban a bolc~olengesbe~ 

hason~an~o:~1d~1 t~~~Z1 e1~\1~{{ié~ ~fÁ~~1~~'~és(i~·;1:~rt~~·~·ú1ta1tlban ~f;nuni nn:.-ag ---:::_:i~t;&{„-::~~·'- --
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:nem válik .ki és nem áll n1ódunkban más oldószert alkalmazni, úgy a kristá
]y-0sítást csak bepárlás útján lehet elvégezni (pi, a konyhasó kristályosítását). 
A bepárlási bármilyen erre a eélra szolgáló készülékkel el lehet végezni .. !gy 
igen alkalmasak a vákuum-készülékek, amelyekkel teljesen folytonos üzem
ben lehet kristál:y okat kitermelni. Az erre a célra szolgáló besürítők csak ab
ban különböznek a rendes besürítőktől, hogy aljuk konikusan végződik„ E ko
nikus alsó részhez egy elzárható csappal egy tartány van illesztve, amely szin
tén teljesen zárt és csak egy lebocsátó csapja van. A besűrítésnél kiváló kris
tálvok a vákuun1 alsó konikus részében gyűlnek össze és innen a nyitott csa
poi1 a v~ki;iun1hoz kapcsolt tart~!1Y~a jutn,ak„ Ez a ,tartány fokozat,os!L~ meg
telik kJ Ista.Jyokka 1. Ennek inegtortente utan a ta.rtanyt a csap elzarasaval a 

70. ábra 

Ellenáramú befecskendező 
kondenzátor. 

\ úkuu1uLol kii ekc:i;zt iük és a k1 b;tályokat a hozzá,juk tapadó anyalúggal együtt 
kibocsátjuk. Ezután a tal'túnyt isrnét hozzákapcsoljuk a vákuum.hoz. 

Igen gyakran elöfo1 clul, hogy a kiváló anyag- nern kristályos, hanem 
ula.,jos. l~nnek töLlJ oka lehet„ Ha nern vizes oldószerről van szó. ellenben a 
kik1istályosítandó anyag vízben l'endkívül könnyen oldódik, úgy !11-ár igen 
kevés YÍz jelenléte is elfols ósoclást okozhat. Ugyanez az elfolyóso_das i;nutat
kozik az alacson\·- hőfokon olvadó a11yagoknál is. Ha pl. Salolt akarunk atkris
tú])osítani és e célból fonó alkoholban, tehát 78"-on telített old!!lOt készítünk 
lHdű!t·, kihülés közben nlindaddig folYékony ,salol válik ki, 111íg az oldat asa
lol ul,adáspontja (42") alá nem hült:Ebbői következik, hogy átkristályosítás
nál a telített oldat hőfokának nen1 szabad az átkristályosítandó anyag olva
dáspontja felett lenni .. \-Tégül folyékony maradhat az anyag, ha a benne lévő 
~ze11n:rez~sek a kristáliosodást n1egakadályozzák. Ezen néha isn1ételt átkris
tályosítússal sc1n lehet segíteni, Yiszont el6zetes desztillációja után kristályo
síthatóvá "\1 úlik az anyag. A legtöbb ese.tben célt érhetünk, ha az olajos anya
got \t!la111ilyeu po1ozus a11yngra, pl n1úzat1all agyaglapra kenjük„ A likacsos 
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alap az olajos .szennyezéseket mag·ába szív.ia és a tiszta k1istályok vü:;szarna
l''adnak„ Ez főként az organikus készítn1ényeknél fordul elő„ 

Az oldatokból kivált kristályokat a maradék oldaltól, az anyalúgtól el 
~ell különíteni. Ez történhetik lecsur.gatás, szűrés, leszívás, centrifugálás stb. 
a_ltal; Fontos, hogy .az anyalúgot jól eltávolítsuk, Inert a kristályok annál 
t1sztahbak lesznek, mivel a szennyezések az anyalúgban gyűlnek össze. A n1ég 
a k:istályokhoz tapadó anyalúgot tiszta oldószerrel való mosással lehet eltá
vol~tani .. Ha az anyag az oldószerben nagyon könnyen oldódik, úgy a tiszta 
oldoszerrel nem, lehet a kristályokat kimosni, inert különben azoknak egy te
temes része ismet oldatba megy .. Ilyenko1· a tisztított kristályokból telített ol
datot. készítünk, és ezzel mossuk (fedjük) a kristályokat. Néha a mosásnál hyd
rolyt1kus bomlasok következnek be, a111it az ion elmélet alapján szerkesztett 
oldatokkal lehet kiküszöbölni.. Igy pl egy nit1átot a hydrolytikus bon1lás elJen 
amm-oniumnitrát-oldattal való inosással lehet inegvédeni. 

A kristályokat végül meg kell szá1ítaui, amivel a szá1 ítás1a ,·onatkozó 
fejezetben foglalkozunk. 

Eddig abból a !el~evésből indultunk ki, hogy az átk1 istályosítau<ló test 
egyetlen egy anyagbol all, an1ely pusztán í:iZenuyezél'.>eket ta1 taln1az. Ezeknél a 
tiszta anyag előállítása símán inegy. Ha azonban több anyag keverékével van 
dolgunk, úg;y a kristályosításnál n1indig egy ugyanazon anyagokat tartaln1azó 
keverék kristályosodik ki, amely azonban kvantitatíve n1ás összetételü iniut 
az eredeti anyag„ Ilyen esetekben frakcionált kristálJ.'·osítással érhetünk célt 
an1ely teljesen analog a frakcionált desztillációval. Itt is ugyanazon ehnéletÍ 
inegfontolások ·érvényesek, mint ott J_,ehetetlen a frakeionált 'és is111ételt f1ak
cionált kristályosítással való elválasztás, ha elegy kristáb, képzödnék a111i 
analog a desztillálásnál fellépö inaxi-mu1nokkal és n1inin1u1Í1okka 1. A fr;akcio
nált kristályosítást nagy inértékben meggyorsíthatjuk a frakcionált oldással 
Ezt úgy végezzük, hogy a feloldandó anyagot ne1n oldjuk fel teljesen ha~{effi 
elégtelen oldószer1 el kezeljük, a111iáltal olyan oldatot kapunk, a{nelvnek 
összetétele nen1 egyezik az eredeti anyagéval, tehát valan1el:y-ik alkatrés.zhen 
dúsabb. Ezt. az oldatot frakcionáltan kristályosít.iuk, a histályokat frakci
onáltan old.1uk stb„ }~zt inincladdig isn1étel,jük, an1íg elégg·é tis:r.ta anyagokat 
kapunk„ 

7l ábra 

Kristályosító bölcső. 

A kristályosításnál nye1t anyagok igen gyak1a11 ,·rgJ.·iiJeteket alkotnak 
az oldószerrel. Ennek legközön-ségesebb esete az, an1ik(n az anyagDk kristály~ 
vízzel kristályosodnak .. Ugyanilyen nlódon leköthetnek egyes anyagok a-cetont, 
chloroformot, ecetsavat, benzolt stb. Ezeket hevítve az oldószer lekötött része 
is eltávozik és visszan1a1'·ad a tiszta test. Néha az oldószer csak nlagasabb 
hőfokon távolítható el és ekkor könnyen bomlások is felléphetnek. Ilyenkor 
az oldószer eltávolítását vákun1ban kell e]yégezni. }~rre Yonatkozólag bővebbet 
a „Szárítás" e„ fejezetben találhatunk„ · 

~-~;~~f±i 
:·;,;;;:;:2: 

·.,·~·cc·.·:o 

: ·„·::~.:KP 
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Lecsapás. (Praecipitatio.) 
Ezt a J.11űveletei oldhatatlan vagy arányla1g nehezen oldható testek elő

állÍJtására ha8ználiuk, olyan módon~ hogy két oldat összeönté.sénél a keletke
zett ú.i test csapa-dék alakjában kiválik„ Igen gyakran nem új oldhatatlan test 
keletkezésén múlik a ki,csapás, hanem az oldószeren. Így pl. egy anyagot ki
csaphatunk oldatából alkohollal, ha ez alkohoföan nem oldódik.. A lecsapásnál 
szer-eplö k-örülmények nag:r befolyással vannak a nyert termék minő,ségére„ 
Ezen oknál fogva az egyes elöiratoknál közölt munkamenet pontosan betar
tandó, Így elsősorban betartandó az oldatok koncentrációja, mert a kiterme 
].és hígabb oldatok használata által néha i1gen rossz lehet, azonban magának 
a készítrnénynek az összetétel,e is gyakran fü,gg az oldatok töménységétől. Fon
tos követehnény ugyanezen ·okná.l fogva az alkalmazandó„ hőfok pontos be
tartása. A hőfoktól nagy mértékben függ a nyert termék külalakja is: maga·· 
sabb höfok rendesen durvábban szen1cséz.ett termékekhez juttat. Az oldatok 
elöí1 t koncentrációjának és a nlegadott höfoknak betartása esetén a csapadék 
.esetleg olyan finom állapotban válik ki, ihogy annak a folyadéktól való elkü 
lönítése nehézségekbe ütközik. Az oldat.ok összeöntéséne·k sorrendjére vonat·· 
kozólag általános szabályokat felállítani nem lehet, célszerű azonban a min
denkor nlegadott sorrendhez ragaszkodni, ináskülönhen sok esetben tömegha· 
tás, hydrolysis és más okoknál fogva a nyert termékek 1összetétele nem felel 
meg a követeln1ényeknek. 

1 ... \._ lecsapás n1űveletét kicsiben az általánosan ismert laboratoriumi 
edényekben végezzük, üzemi célokra m·egfelelőlen nagyobb kádakat haszná
lunk, an1elyek a szükségihez képest keveröszerkezettel is .el vannak látva. A 
kádak anyagának megválasztásánál 111indenk-0r a feldolgozandó anyagok -che
n1iai tnla.idonságait kell figyelen1bevenni.. Így, lúgos anyagokhoz nem lehet 
ónozott, óhnozot't, va1gy zománcos edényeket :használni, .savanyú anyagokhoz 
-viszont esetleg nem lehet fát, vasat igénybevenni.. Lúgos anyag-0khoz hasz
nálható a réz, kevésbé alkalmas a vas; hí1g oldatoknál a fa is megfelel. Gyenge 
növényi savakat tartalmazó oldatokhoz .rezet, vasat, aluminiumot, zomán
cot stb, lehet használnunk„ Erős savakhoz speciális vasötvözeteket~ kőanyagot, 
sa\:álló zon1áncot, kénsavhoz ólon1edényt kell alkaln1aznun·k, s így tovább 

Oldás. 
A különbözö an~ agok oldásához pontoSan isme1ni kell azok oldási vi

szonyait Rendesen azonban határozott koncentrációjú oldatok előállításáról 
van szó. ....\z oldás igen egyszerű művelet, csak bizonyos speciális esetekben 
kell elővigyázatosnak lenni. Így pl. hismutnitrátot nem lehet akármennyi víz
ben feloldani, mert sok víztől oldhatatlan bisrnutsubnitrát keletkezése mellett 
hydrolyzál. 

Altalában arra kell ügyelni, hogy az anyagokat először lehetőleg kevé'..; 
vízben oldjuk, mert könnyebb kisebb folyadékrnennyiségekkel dolgozni. A 
többi oldószert csak a kész oldathoz adjuk, azonban itt nem kell túlzásba 
menni, mert egész tömény oldatok előállítása túl.sok idöt vesz igénybe. Az 
oldást melegítéssel csak akkor kell elősegíteni, ha ezáltal lényegesen gyorsab-
ban megy az oldás és esetleg meleg oldatokra van szükség. . 

Az oldást kádakban végezzük, amelyek szükség:hez képest kavaró- és fű
tőszerkezettel vannak ellátva. Használhatók erre a eélra a duplikat üstök b;. 

Ha az idő nem számít, úgy az oldást perkolátorokban (lásd Extrahálds) 
is elvégezhetjük, olyan módon, hogy a feloldandó anyagot a perkolátorba 
nyo1njuk és felül ráöntjük az oldószert...._\._ felülről szívárgó oldószer az anya
got lassan feloldja és a tön1ény oldat alul kicsöpög. Ez a módszer jól alkal
mazJható koncentrált oldatoknak hideg úton való elöállításához. Ugyanerre a 
célra szoílgál néha a kilúgozásnál (extrahálásnál) leíTt készülékek némel)'ike, 
pl. az el1enáramú battériák„ (Lásd a Solutiones cín1et is.) 

Préselés .. 

A pl"éselésnek itt csak azon esetével foglalkozunk, amiko.1· valamilyen 
szilárd vagy pépes állo1nányú testbő1l egy folyadékot akarurnk kipr·éselni. 

H,a folyadékot szilárd t-esttöl viála\Sztunk el, még pedig a· szűr-és vagy 
elkülönítés bármely módjával, mindig több vagy kevesebb nedvességet tartal-

_______________________ ...._ ______________________ __ 
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mazo sú1 ű péphez jutu:n!k, eltekintve attól az esettől, _ha a test kristályos 
volt. Ennek a pépnek a nedvességtartalma nagy n1é1 tékben függ az anyagi 
minőségtől s állománya néha annyira sűrű, hogy gyúrható, sőt morzsolódik 
is Legkönnyebben filterprésekkel és centrifugákkal sikerül a nedvességet el
távolítani. 

Ha a nedvesség olyan anyagtól ered, a1nelJet szárítással könnyen el 
lehet távolítani, úgy rendesen ezt az útat választjuk. Ha azonban a folyadék 
ilyen úton nem távolíth,ató el (olajok) vagy pedig a folyadékra a benne oldott 
anyagokk•aJ együttesen van szükségünk, (pl. pr-é.snedYek izinokból, bel1ső szekré 

ciós mirigyekből .stb .. ) a préseléshez kell fol~yan1odnunk .. 
A préseknek legprimitívebb fajtája az ú„ n„ bo-r sajtó, a1nelynél a 11yo-

111ást csavarmenettel gyakoroljuk„ Az elérhető nyo111ás nen1 túlságosan nagy 
és inkább arra való, hogy a folyadék feleslegét eltávolítsuk. JYiihelyt azonban 
az erősebben kötött folyadékokat .akarjuk ily sajtóYal kip1'éselni, ne1n érhe
tünk vele célt. 

.l\„ préselést többnyi1e nagy 111-' 01nással 'égezzük. _A_ 11J- on1ás norn1ális 
p1·éseknél 200-300 atn1oszfé1áig e1nelhető, bár van i·á eset, hog:y ennél lénye-_ 
g-e:..en nagyobb nyomásra is ~zükség· ,-an. 

72 ábrn b 

Laboratóriumi hyd1aulikus pl'és 

.:\ nag3'obb 11~ on1ás1 u be1e11dezett iné.s('k a 11.11d1aulihus 1nésel,. Ezeknek 
alapelve a 11~·01násnál a ±ol~ adél~oknnk 1ni11den irán> ában , alú eg~·euh•ies. 
továbbte1jedése. A hyd1aulikus saJiók I rndszc1·int glicerinuel Ynnuak tölt\·e .. 
Be1·endezésük ugyanazon alapcl\· n1ellett igeu különböző. __ -\ kip1é:-::<:•l(ndő auya
g'ot préselés előtt erős \:á~zo1,1ken<lőhc ~ell burkolni, YagJ pedig rendkívül 
finon1, esetleg szabályozhato resekkel e1la1o1t le1nezek közé , ag:-. ü1es hengerbe 
kerül az anyag. A kis laboratoriu1ni li:l)d1aulikus pré8ekuél (IZ. ábra.) az. 
an:-;-·ag· vászonba .burkoltan jut egy lukacsos hengerbe, a111el~ be felülről és 
alulról behatolnak a UJ-1-on1ó du·gatt~ uk. Ha8011lóa1i nlliködnek a 11a.qy üzen-li--""' 
hidraulikus pTés-szű1ők (SeiherpressL, 73a„ ábra)„ Ezeknél a 1nések11él a Yisz
szan1aradó lepény rétegYastagsága túlnagy és Íg:'i 1u1 ,„,. obb e1 ő kell a teljes 
ki~réseléséhez. Kisebb rétegvastags~gga.~ ~lolgoznak a ""ián:tJél os i-'a{J}} -gyüriil>-"'' 
pr-ese'k (73b. ábra), an1eJy-ek egyn1as fole helyf'zett táu:'i érokból állanak. ___ \,A 
n~ 0111ást a legalsó és a legfelső tányér kapja .. A.z anyag ezeken a tányérokon-
.szét Yan OSZiYa S 111inJen tányérnak kii_lön folyaclék

0 

eri.-ezetése Y31l ~éha ____ ?._ 
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préselendő anyagot inelegen kell tartani. llyenko1 a tányé1·okat melegvíz vagy 
gőzfűtés1e lehet berendezni„ (73c. ábra). 

~.\z olajok (akár zsíros, akár i'llóolajok) előállításánál főleg a préselés 
jgen nag":'J'- jelentőségű. Ezeket az olajokat külfelületükön majdnem teljesen 
száraz és szilárd niagvakból, vagy más növényrészekből kell kipréselni.. Ha 
ezeket a növényrészeket egyszerű őrlés útán préselésnek v·etjük alá, ezzel 
úgyszó1Yán semn1i olajat sen1 fogunk kinyerni, akár-milyen nagy nyomást 
is alkaln1azunk. Ha azonban a megőrölt anyagot vízzel megnedvesítjük, az 
olajok n1ár aránylag kis n:yon1ással is, símán és teljesen kipréselhetők. 

Semlegesítés. (Neutralísatío) 
Sa> aknak lúgokkal, Yagy lúgoknak savakkal rnló semlegesítése hőfej

lődé"el :iár. A semleges pontot indikátornk segítségével állapítjuk meg, A 
Jegfontosahh indikátorok a következők: 

sav lug hatására: 
lakmusz vörös kék 
phenolphtalein vörös 
melhylorange vörös sárga 
kongovörös kék vörös 

_,\ duTYa sen1legesítésekhez ]egink-ább a 1akn1usz és a kongo,,ö1ös hasz
nálatos„ .'.\.. se111Jeges pontot lak1nusznál ak'ko1 értük el. an1ikor a lakmusz vö
rös színe kékbe hajlik el és n1cg-fordítva, Igen célszeril az ú. n semleges lak-· 

b 
73 ébrn 

HydJ"auliku.s p!'ések 

11111:-;z-oldat használata„ Ez az oldat az át1neneti színl'e va11 beállítva s ha va
lan1el~ ik oldat se1nleges, úgy ennek a lakmusz-oldatnak ne1n szaba-d a színét 
ineg-Y{dtoztatnia. Igen kényeln1es alkalmazási n1ódja a lak1nusznak a lakn1usz
vapi1os, aniely vörös, kék és átn1eneti színekben kapható. 

::\_ ,kongovö1ös használatának előnye az, hogy élesebb átn1enetet ad asa
'i""RllJ u es Júg·os állapot között. Előnnyel lehet akkor is használúi, .ha pl.. ás
Yáns i -és növényi savak vannak egymás m-ellett„ A növényi savak ugyanis nem 
gyakorolnak hatást a kongora, an1i-ért is pl. a kongora neutralizált saV--oldat 
még savanyú lehet, de a savanyúság inár csak növényi savaktól származhat„ 
E tulajdonságának gyakran 1hasznát lehet vennL 

Ha a sen::.lögésít& c!dat k'arbonátokat tartal:maz, a neu,tTális nontot az in
rH-k.ái..01· minőségétől fü,ggően, nleJegen kell n1-egállapítani, n1ert a semlegesí
tendő oldatból felszabaduló szénsav fők.ént a lakmuszra és a ph:enolphtaleinra, 
de kisebb mértékbe~ a m.ethylorangera is savi hatást gyakorol. Ezért a szé11-
sarnt az oldatból melegítéssel el kell távolítani. Egyes indikátorokkal, pl .. 
1nethslo1-ang'e-a1 nen1 lehet inelegen d.olgozni, n1e1t elronesolódnak. 

~-\menn:y iben a használandó indikátor nincs külön kiemelve, n1indenkor 
1akn1usz értendő. 

-~Z indikáto1okra vonatkozólag ]ásd az analitikai iészt is 
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Szárítás .. 

dk kA· 8 "~:ítás,e.él.i,a ,ol<lószer~k1,ie_k, \agy. pedig 111echanikusa11 lekötött tol~.a-1 k, ua~ az elta'; 0!1~asa. _A HzaI 1~as tar_g, a lehe.t szilárd, folyékony- vag-;i. gáz
!i~·au test. .. A ~zar1tast iends~:_r1nt ~z~1t akarJu~ Y~g;f'z,ni. 111e1t a sz~l'Ított 

-k go~ konnJ. ebben kezclhetok, ta1 toi-iabbak, ÍO\"abha 11eh·1 bizonvol'i celokra 
csa telJesen szátaz állapotban használhatók„ ' , · 
mé, Az anya.go_~at C?ly~n. h?fo.k~n1 szá1 ítiuk .. anli]:„.-et kú1 os Yclltoz:ls 11élkill 

_g, el ~udnak __ ' ll'.l~lu,i. Kr1~tal;vos test,ek~t nen1 szabad ol~ all 111aga:..; hőfokou 
sz:.ar1tan1, hog} kr1stal:'>v1zuket el\esz1tsek, n1e1t ezáltal a k1istálvalak i:; ri
v~sz. ~aso~1lóan káros _az, ha a ~rü;tál~ok belsejébP zú 1 t 11. n dPkr1'pitaciú:-: 
vrz elta~·oz1k, 111crt. a hrr.!elen elpa19l~ó dekrepitációs \'ÍZ 11 ki istál:rokat szPt
Iü.~ba1:t1a. _A. 111elegbe~1_,ko~nyen ?ld?do testeknél ig·en nag~ pJÖYig;.ázattal k<'-1! 
e!Ja_1:~1, n1e1t a n1~leg1tes,es ~ kr1sta1~-okhoz tapadó kt:\·és \ÍZ hatásál'a a kri:'.
ta)yto111eg rnegol,::;dh~t es Yege~·edmenybe11 alaktalan \llg;.- du1Ya k1·istál;.o,.; 
~eyge~etl ~C:P~nk. Eg_ye,b testeknel figyelen1be kell Yenniink azok psrtlegrs 1ná,.; 
u·~n~ u -oerzek~ns:~eget. A gl; kozida-, ·vag;.- enz;. 111-tartalrnú an;. ag(ik 80~ 
~ -ot n1egh_alado"sot esetleg, 1neg alac>.son;.„ahb hő1nérsékleten hat.ásnkat rlYrsz
~1k, a kol101dok tuln1agai-l hófokon koagnlálnak s1b 

. S~árítás előt! a, szilá1d an;. agokhoz tapadó fol.~ adékokat 1necha-
n1kus uton, pl preselessel,_ centrifugálással {~]távolítjuk. A. fol' adékokat 
ellenben lehetőleg iól besűrüsít.iük, an1i ter1nészrtesei1 e.-;ak akkoi lehrt,.;é
ges, h~. a,z o~do!t a11yug ne1n Yállk ki k1·istál~:osan„ Il;. eu auyagok az ös;,
~ők" b~.ovenyr k1\0llatok, an1rl;.-ek egészf'll ,.;ÜJ'Ünfolyos úllapotÚ.r :-;Ü1ií.síthr--

_l\_ szá1ít,*sJ1_<il, iig:•;·elniink kell ,a heszá1 ított an~ ag· kiilsl'jé1 {, n1i11thog-;. 
a n„en} te~.sze!_os a1 u 1u:'-J1~~e11 aJhato el.. ~;\_ szilá1 cl an.~ agok llf'{h csségtcu tal
muktol fuggoen. ,esetleg o:~szezsugo!'odnak„ ~~z azonban csak akko1 következik 
be„ ha a nedvesseg nen1csak a felületen, 111int a kristál;. os testeknél, hanen1 az 
egesz anyagba~ van elosz'?)va„, _,_~ _siír_ű foly~<lékok, duzzadt állapotban Iévó 
testek \pl, case}n) •. egysz~l'U szar1tasnal sza1 uhoz hasonló réteggé -szárad11ak. 
amely, orles utan is nel;ez port alkot. Az i13-- en anyagokat 1negfelelőcn fi no ni 
e~?s~las.ba~, pl. grann!alva ,,..agy fino1pan szétporlaszt\ a kell szárítani„ .i\ 
nov~nyr k1vünatokat vakui:-n1ban lehet ,1ól szárítani, a1nel;.-bcn azok a Yáknn1n 
hatasa ,?-13;tt fe~hab~anak es .. igen ,la,za szerkezetű szilá1c1 an:\·aggú szá1ad11ak. 
amely orles utan konn)· en fololdodo port szolgáltat. -
, . , A s~ár ít,ás,ni;k úg;..: szól\ án egy~tl,encgy g) a_ko1 lati nlóclja a ·1nr'ler1íté.\' 
utJan valo szar1tas,. Az anyag n1eleg1tese egy1nagaban ne1n eleo·endő 1nrrt :i 

keletkező gőzöket a további -száradás lehetővé tétele céljából el kell tá'volít·111i 
A gőzök eltávolítása kétféle n1ódon történik: l. gázára1inn.ail és 2„ vákuun11~1al·. 

... ~ szárító gázáram.ot a gyakorlatban le\:egő -vag)- füstgáz Hzolgáltatja. 
F.ustgazt csa~ abban az esetben lehet a1kahnazni, ha az a s7áríta11<ló anyagra 
nl,1;C~ ,b-efolyas~~l: Legtöb!J esetb,e1~ ~evegőt használunk a szárításhoz„ (Lég
·~zarztok). A futes ezek~~el a szar1toknál Yagy n1agáv,al a fel-n1elegíri:ett gáz
ar'am,~na1, vagy pedig futött_ felületek útján f,örtéuik. A._ szár·ítandó an\ agot 
1~hetoleg nag:f felületen hozzuk a gázáran1n1al vagy a fütőfelüJettel érintke-· 
~esb~„ A fűrtőfelülette1l n1űködő szárítóberiendezéseke't: kontaktui;szá-rítóknak is 
s~okas ,nevezni, Az~ka,t a szárítóberendezéseket, a::.nelyeknél a gőzök eltávolí
tasa vakuunnnal tortenik, vákuu1nszárítókna-k n('1'czzü.Jc. Ezeknél a :-;zárítók
nál az ap:\:a~ melegítése vagy fűtött felületekkel való érintkezés útján (kon
taktusszar1t.?k) v::i-g~r fű!ött„f~lüleü:k sugá1·zó hatása útján történik„ l\ g)·a
korlatban tob~n?1,re e ket futesi mod kon1binációja fordul elő. 

.. }la a S;!;arr~~:-;t n1eleg levegővel vagy általában n1eleg gáz-okkal végez-
zuk, u~y a 1eve~o fokozatosan g·őzökkel telítődik és közben lehűl;„ ha gőzök
kel, tebes11n, ~elrtve van, szárításra n1ár nen1 használható. A ineleg leYegő 
t~hart a sz-ar1'Í.a.s f0Jy,a1nkn 1nindig_ ],ehiil, ezér;t a szárítandó anyag an1íg 11eJye:;-
seg11t ta,rt,al,n1az, ~gJ-. bizony.a~ hőfo.kon túl ne1n rnelegedhet. A 1neleg levegőYel ~·1\·"-
valo szar1tas tehat igen ki1neletes, n1er t a lehűlt levegő hőfoka rendesen aln-
c~on;,.:-_. Ez a hőfok a szárítóba belépő levegő hőfokától és nedvesség tartahuá-_ 
fo1 fugg. A gy•akor.latban a kilépő levegő sohasem telítődik teljesen minek 
következtében a szárítóban lévő hiifok n1agasabb az ehuéletileg kis~á1nítot-
ná1. A hőfok csak akkor kezd e1nelke<lni, an1ikor n1ár alig van ne>dvesség„„az ~~M- _ 
anyag·ban. A legtöbb anyag pedig száraz állapotban a 1nagasabb hőfokot_joh:-: __ -·~~~:</J1-::f,,·~_: .. ~. 
ban kibirja, n1int nedvesen. .:.„;;,:;:;;;tF\-':L 

A légszárítók egyenáram vag;.r ellená1a1n elve alapján 111üködhetnek. -'~.;E;'.1~1~f: 
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A. szá1 ítók belsejébe11 a sz.á1 ítandó anyagot is lehet mozg·ai:ni. inég pedig 
ful;. ton 1s n1ódon, 'agy per iódikusan„ 

Az e.Q.Yenárarnü szárítóknál a friss n1eleg' levegő és a nedves anyag 
eg·;. üttesen lép be a szárítóba. A szá1 ítás rendkívül gyorsan megindul és a 
száradás tulajdonképen a szárító első szakaszában 1negy végbe. A nagyjában 
1negszá1·adt anyag' 1nár csak lehűlt Bs a telítéshez közeledő levegővel érintke
zik, a1niért js ezeknél a szárítóknál túlhevülés, minden ká1 os következménye
\:f'l eg·yütt nen1 igen lehetséges. 

„4.~ ('l[P1Híran1ú lé.qszárítóknál a levegő és a -szárítandó anyag ellentétes 
iián;. Uan 1nozog-. A f1iss n1eleg leYegő, a már n1ajdnem száraz anyaggal _talál·· 
kozik és L'Zt t(~l.iesen kiszárítja s teljes telítettségét a szárítóba jutó nedve:; 
a.n;. ag·gal Yaló érintkezés útján é1i el. /\ száradás itt az egész szárítón végig 
fokozatosa11 tijrténik„ A hőkihasználás -j.obb mint az egyenáran1 szárítóknál, 
túlhP\-"iilés ellenben könnyen jöhet létre. 

_.\ lP-\'eg·ő n1ozg-atása kén1énn;.cl, vagy \entiláto11al történik„ A légáran1 
te-1-ítf't1s~.g·ft 1e11deseu a szárítón való egyszeri áthaladás alatt éri eL :rvI1vel 
azon hall n lég{u a1n sebességé' el a szár_ adás ~:p!)essége is nő. célszer'ű a lég
ii1 n1not n t0líté,.;ig: 1iihh izben n száríton Út\·pzetni és ezek után <-l szabadba 
hoc·~:ú.i1rini. 

74 ábra 

Sík.szárító. (lgetro) 

Ha a :-.zá1 ító fiitése kontaktus útján történik, úgy túlhevülés rendkívül 
künnyen jöhet Jé ti e A kontaktus fűtése direkt tüzeléssel, füstgázokkal, friss 
vag'y fára<lt g·őzzel, n1eleg vízzel vagy olajjal történhet. Minél alacsonyabb a 
fűtőközeg hőfoka, hetv-esebbeu ininél kisebb a fűtőközeg és a szárítandó anyag 
közt a hőfok különbség, annál kisebb a túlhevülés lehetősége. 

Vákuun1 alkahnazásával a szárítást igen alacsony höf-0kon lehet végezni.. 
F~nnek előnye az is, hogy u száradás sokkal gyorsabban történik, mint a lég
szárítóknál. ~.\. légszá1 ítóknál ugyan szintén 'Rlacsony hőfokon történik a 
sziu·ítás, de a .száradás hosszadalmassága miatt mégis bekövetkezhetnek 
bo1nlások, -..-agy másféle káros tünetek - kivéve a porlasztással működő lég
szárítókat. _,_.\ vákuun1ban való szárításnál a kontaktuson történő túlhevülés 
sz..intén .okozhat zavarokat és károkat. A száradás rővidebb ideje miatt a 
szenvedett kár n1ég·is kisebb, n1int a légszárítóknál. A vákuum.szárítók hO
kihasználás szen1pont;iából sokkal gazdaságosabban dolgoznak, mint a lég
szárítók, n1elyekből a távozó levegő még uránylag meleg és sok ki nern hasz
nálható hőt visz inagával. A vákuumszárítóknál nem kell levegőt melegíteni 
és így tetemes hőt lehet megtakarítani. 

A gyakorlatban használt szárítóberende1.éseket legcélszerűbben szerke
zetük szerint csoportosíthatjuk. Ezek szerint a következő szárító tipusokat 
különböztetjük n1eg: 

1 kamarásszárítók (szá1·ító szekrények), 
2., alagÚt vagy csatornaszárítók, 
3. aknaszárítók. 
4„ porlasztószárítók. 



5„ s~alagszá1ítók 
6. dobszárítók ' 
7„ vályus vagY lapátos szá1ítók 
éi„ hen·geres szárítók. 
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, , ... 4 ~marás.szárítóknál a szá1ítandó anyag eITT' helJ. ben 1na1a<l és a szá-
1~_t1~.s periodikusan történik . .._<\_ fűtés vagy az anyagon átá1an1Ió levegővel va(}'y 
tu -e:tt ~o~t~tfelület~el tör~é~ik„ ~ tipusból a legegyszerűbb fajtájú szárftó
a1 sikszarito, amelyn_el a szaF~,tap<lq, ~_nyag 0.ffY a}u}rpl direkt tüzeléssel fűtött 
,apon (vaslap) fekszik, A feJlodo gozoket a s1kszar1to fölött tern1észetesen lég
aran~ távolítja el. A síkszárítók fűtése ,meleg levegővel is tö1·ténhe'tik .. A. szárí
t~ndo, anyag ebben a,~ ~setb~n perfo,ralt lapon nyugszik, an1elyen át alulról 
folfele ,a meleg Ievego aran1l1k„ (74. abra). Az igazi kan1a1ásszárítók zárt.falú 
kal?ar~k, ,ameJy~kb~ a i:neleg levegő alul perforált len1ezeken át hatol be és 
felul ~en1~ny{n at t~v,ozJk. Ilyen rendszer szerint 4olgoznak a nialátaszárítók, 
amelJ e.~ 1 enaesen k~~--har:o~;n ,ei:1eletesek. A legalso en1eleteu Yan a legn1aga
sabb hofok, a levego tel1todesenek n1egfelelően a felső e111eleteken a hőfok: 
alacson:rabb 

75 ábra 

Vákuumszárító.szekrény„ (E Passburg Berlin.) 

, A kc~lll_tl~ áss~á.1 ítók kisebb 1né1 etekben "asból is készülnek„ tö!ilni~ ire 
~ak~u1nszar1tas cel,iaira s vákuumszárító .szekrények néYen ii':intcrctesck .. '.\. '75. 
abra1_1 eg:y E. ]Jassburu Berlin 1endsz.erű szá1ító szek1ény látható .. :\ ,szál'í~ 
t~n.~lo aHJ·agokat tálcákra kell elhelyezni, a tálcák \rii':izont az ábrán Jüthatú 
f~1tott .Jen1e~ek1.e kerülnek. Ezekkel a vákuun1szárítókkal folyadékok is beszú
T1tl~atok, n11nthogy azonban a folyadékot először szét kell oszta11i a csé:-;zékhe. 
~11é!-Jd a ·~zárítás után a ,szilárd ·~nyagot ki kell kapa1 ni, an1i sok kézilnunkái 
l~'ell) el es au~·arvesz\eseggel is J~I', csak bizon)·os különleges esetekben, Yag·y 
k1seb? n1enny1segeknel alkaln1.azzak„ A Jégi>:izárítással n1üködő kau1arásszárí1ó 
szek!en):ek~en az anyag elheJyez·ése szintén tálcákou tö1ténik (Hordcnt1 ock·· 
uer 15-16„ abra) 

...:1z. ali;in,út vagy csatornaszáríf:ók lu]ajdo11képe11 kan1arásszá1ítók, a111e
l_y~k eg~1k iranyban meg \'annak nyú,itva, a111i által a légál'an1 hosszabb ideig 
er1ntkez1k az anyag·gal. HoisszúS>águk igen különböző (10-60 inéte1 ). Rendesen 
folytonosan dolgoznak, a111ennyiben a szárítandó all:yagot kocsikra helyezve 
az egyik -oldalon betolják és a végén szárazon kijön.' ~ 

, . , Egyen- és ellenáran1 elve szerint dolgozhatnak b különösen ott ln.1::;z
nalJak, :ihol igen l,assú száradásra van szükség (enyv, gelatin.) 
. , _IVI1g az alagut vagy csatorna szárítóknál a szárítandó anJag YÍszíutl's 
11a!1J ban ni.ozog, addig az aknaszárítóknál függőleges aknán lefelé \·agy· fel~ 
f:le :~alad .. A,z ~~n):<;lg f~lü~ b~önilik az aknfrba s vagy szabadon, vagy beépített 
ta,nJ. ~ro!ron at saJat -sulyanal fogva lefele ön1lik. "A.z anyag rendesen két ak
nan at Omlik lefelé, a kettő között egy ú. n„ leven·őakna Yan an1elYe11 a 1nele1r 
lev~~ő ára1nlik lefelé„ A szárítóaknák falán a; ak~1a bel~eje fe.Íé 1ejtősödŐ 
nyilasok v.a_nn~k, amelyeken a meleg levegő az akna belseiébe léphet és így 
az anyag k1szarad, 

Bizonyos speciális esetekben a szárítandó anyag az i O'f..~ erős áramú_ 
felfelé haladó meleg levegő hatása alatt szintén felfelé e1nelk~dik a..., aknfJan. 
és az akna tetejére ~i·ve, n1eg· is szál'ad. (F„ _4_„ Büchlcr„) ... .~ 
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Igen kiváló e1edményeket lehet a porlasztássál műk.ötlő szál'ítók.kal el
é1ni, a1nelyek azonban csak folyadékoknál használhatók„ Ezek tulajdonképen. 
légszárítók, amelyekben a meleg levegő a finoman elporJ.asztott folyadékok
kal találkozik (egyenáramban) és a finoman eloszlott folyadék a másodperc 
tört részei alatt kiszárad. 

A <folyadékok porlasztását többféle úton lehet elérni. Az egyik mód a 
komprimált levegővel való porlasztás. A folyadékot finom nyílásokon (fúvó
ll".\'Ílások) átpréseljük, n1ik.özben az, útjában komprimált levegővel találkozik. 
(Düsenze1st3.ubung.) A porlasztás ilyen módon nem eléggé egy.enletes és így 
a folyadék egyes részei nem száradnak egyformán és elegendő sebességgel. 
EzLel a po1'1asZitással dolgozott a gyakorlatban .be nem vált U1iion-.0ljár·ás 
(1ltüller & Töpfer, Berlin).. Ennek az eljárásnak őse A. Vater e;Jjárása, melyből 
az _,\.Jnerikában ma is használt por·lasztó szárítók fejlődtek ki. (Merrel Soule 
and Go, Syracuse U. S. A. Truford eljárás.) 

Komprin1ált levegő nélkül a folyadéknak igen finom nyílásokon való 
átp1.és·elésével is lehet porlasztani, an1int azit a T„ ~A..„ G.. eljárással Trock
n-un.Qs Anla.gen Ges„, Berlin) lát.iuk .. Ennek hibája szintén az _egyenlőtlen por
lasztás„ Jó eredn1ényhez csakis a tárcsás porlasztó (R.otationszerstauber) ve· 
zetett. A tárcRás porlasztók úgy működnek, hogy a folyadék egy függőleges 
tengely körill rendkívül gyorsan rotáló, sík tárcsára jut, ahonnan a centrifu-

_____ ..:.~.:. --~ _i 

76 ábrn 

folcáslégszárító (Schilde Hersfeld H N) 

:-f~dis ~1ő ~la1úsa alait e·llökődik és közben finoman széipo1lad. Ennek a Meister
t_ele s1k !Hrc..sának a hatásfoka szintén nen1 kielégítő„ G. A. Krause a tárcsás-
1;~1 la~ztas~. a .fi11ou1 !IYílásokkal való porlasztással egyesítette, an1ennyiben a 
tarc~an ket dnnneiialisan elhelyezett finom n~yílást alkaln1az s ezeken át 8-
12.000 percenkénti fordulat hatása alatt fellépett centrifugális erő a folyadék 
keresztül ha,,ladása közben teljesen eg~·.enletese·n ködfinon1ságúra pol'lasztja 
~zét. Egyedül ezzel az eljá1 ássa] lehet a legérzékenvebb anYag.ok szárítását is 
1_negoldanL • .\ l{rau\·e el.iá1 á,s (Kr1ause Trocknung:-.i .Appar.ltebau G. m. h. H. 
e' ::\Ietallbauk llllrl Metallmgischegesellschaft G. 111 b. H. Frankfurt a/M.) 
technikai keresztül\ itele a 77-ik ábrán látható A„z i po1'iasztó-tár.csa a torony
.-;zerü épít111énJ.'- a1t->ó részéLeu van. elhelyezve _.._i\. szétpo11asztott folyadék hori
zontá}j s rétegben t,e1 ül el,,.:\. n1e1eg levegő a porlasztó-tárcsa alatt h nyílása„ 
kon át jut a toronyba s athalad a folyadékködön . ... i\. száraz por eg·y része a 
..;za1 ítótér aljára hullik, ahonnan l fo1·gókefék, 1n t1ansportcsigához juttatják. 
"--\. szá1 az po1 n1ásik Tésze a légár81nn1al o szűrőberen<lezésbe"'jut, ah-ol a por 
egy része önmagától lehullik, 1nás része pedig a szürőzsákban marad vif &Zla, 
a tiszta levegő pedig· ~ Yentillátorokon át távozik„ A szürőzsákokból egy auto
n1atikus po101ó a po1t kiporolja, s az a többi. po1ra1 együtt m transport csi
gái a .int. n1ely a Yégén elhelyezett zsákokba vagy edényekbe juttatja. Agya-· 
ko1latba11 n1űköclő Krause-készülékek berendezése ettől a n1ost leírottól többé
keYéshbé eltér, azonban azzal lényegileg azonos. Eltérések rriutatk-ozhak a 
tárcsa elhelyezésében, a n1eleg ]e\ egö bevezetésében, a hideg levegő elveze
téséhen, stb. 
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A Krause-eljárás szerint a szétpor lódás olyan_ finon1, hogJ.: a szár adás 
1-/40~1/eo mp. alatt bekövetkezik. A meleg levegő hőfoka 140°, a szárítási hőfok 
kb. 41°. A száradás nagy .sebessége és alacsony hőfoka fol:rtán ez eljárással 
még a kg~~ekélyebb anyagokat is ki lehet szárítani, íg:i· vl a digitalis-glyko
zidák, az összes enzymek, a legkülönbözőbb kolloidok (pL tej). a car bamid, 
hexb.·methylentetramin stb. s a szárított te1n1ékek hatása teljesen azonos a 
frisr ányag hatásával .. A Krause-eljárásnál a hőkihasználás aránylag rossz, 
amitrt is használata csak ott rentabilis, ahol másként jó eredményt elérni 
nem lehet, szóval ha nagyértékű készítrnényt állítunk elő, vagy ott, ahol a 
Krause-szárítás nag·y rnunkam·egtakarítást .(pl. enyv, zselatin, szappanpor szá
rítása), vagy anyag.megtakarítást (carbamid sfü) jelent 

A szala.Qszárítók abban különböznek ;az alagút szá1ítóktól. hogy a szá
rítandó anyag nem kocsikon van elhelyezve, hanem mozgó -szalag halad a szá
l"Ítón keresztül. A 78-ik ábrán egy Schilde-féle SZialagszárító látható, an1els 
főként drógok, gyümölcs, zöldség szárításá1a alkalmas„ A szalagszárítók vá
kuummal is működheinek. 

A dobszárítók fekvő. körbenforgó dobok, an1elyek belseiében az anj'a.g: 

77 ábra 

Krause szárító (Kr"Gu.se Appar·atebau G m. b. H„ Frankfurt a/M) 

a dobban lévő betétek folytán állandó felfelé és lefelé irányuló m@gásban 
van. A dobokon hosszirányban rr1eleg levegő, vagy fűtőgázok haladnak át. Az 
anyag a dobban lassan előrehalad és a végére jutva teljesen szárazzá válik. 
Egyen- és ellenáran1 elve ·szerint működhetnek„ A dobok belső bel'endezése a 
79-ik ábrán látható .. A betétek az anyag n1ozgatásához és a meleg levegővel 
való alapos érintkezés keresztülvitelére valók„ A 80-ik ábrán eg~,: füstgázfíí· 
tésre berendezett dobszárító külső képe látható. A dobszárítók csak darabos, 
egymá,ssal össze nern tapadó anyagokhoz használhatók. 

A vályúszárítóknál (l\foldentrnckner) a szárítás kivűlröl direkt tüzelés
sel vagy gőzzel fűtött vályúban történik.. A vályú belsejében keverő~arok 
m.ozognak,. A különböző ily típusú szárítók berendezését a 81-ik ábrán lathat
juk. Csak a zárt vályúszárítóknál megy a szárítón át levegő, a f,öbbiné1 a ter
mészetes légáram és kavarás távolítja el a gőzöket ·s azok -csak szilárd vagy 
pépes anyagokhoz használhatók„ 

A hen.Qeres szárítók fűtőfelülete belül üreges hengerekből áll, amelyek 
tengelyük körül forognak. A hengerek száma 1, 2 vagy több lehet A hengerek 
fűtése gőzzel; meleg vízzel, olajjal, vagy füstgázokkal történhet Az ezekkel 
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szá1ítandó an:y ag pépes, avag·y folyadék lehet s vékony rétegben jut a szár-ító
hengerekre. A dob eJfor.dulása alatt a folyadék -elpárolog és a szá:riaz anyagot 
e<>"Y ké~ állandóan .lekaparja, n1iáltal a fűtőfelület újra s~abaddá válik. A h.en
g.:res szárítók tehát folytonosan dolgoznak ·s teljesítőképességük ennek követ
keztében igen nagy. Növeli a teljesítményt az is, -hogy a száradás vékony ré
teo·ben igen gyors.ain történik, továbbá, hogy a hőátadás igen kedvező„ Az E„ 
P-;;,sxbu-ru Berlin-féle hengeres szárítóknál a száradás ideje kb .. 7---8 másod
perc., n1íg pl. az ugyancsak Passburg-féle vákuumszárítószekrényeknél 
3-4 óra. 

"A. henge1es szárítók céljuknak .1negfelelően különböző kivitelűek„ A 82 .. 
a~.Q áLrán vázlatosan l&thatók a különböző .szerkezetek. 

· ~,\z a ábra eg:r hengeres szárító, a1nelyuek hengere a folyadékba beleme
rül és az elfordulásnál egy vékony, a hengerhez tapadó folyadékréteget visz. 
n1ag:ával. Ez a r-éteg teljesen kiszárad, amíg a dob keHő elf'.ordulá-sával a leka
paró késhez int Sü1ií folydékoknál az a szerkezet i·endesen nem használható, 

78 ébra 

Szalagos l:!gszáritó. (Schiláe Hersfeld H. N.J 

meit a heng.ei hez tapadó folyadéhéteg túl vastag. Ilyen folyadékok, szárítá
sára szolgál a b Iendszer. Ennél nem a fűtött henger n1eiul a foiyqek?a. ha; 
nen1 egy kis átmérőjű felvivőhenger, amely a két hengernek eg:ymastol v:.al,o 
távolságával szabályozható rétegvastagságban viszi át a folyadekot a szar1;· 
tóhengeire„ Sűrű folydékok szárítását e rendszerű, felül al,kalmazott ~?-a~C!l<:> 
vályús hengeres szárítóval is el lehet végezni Híg f.olyadekokhoz a t~m1tes1 
neh.ézségek n1iatt ez a rendszer nem ha-sználható„ Pépes anyagokhoz sze!es~b,b 
a<lagolóvályút és több símítóhengert kell alkalmaznL (82 d áI?ra.) ~ ,s1m1t<?
heuge1·ek cél.ia a félig kiszáradt pépnek a szárító~eng~r hez, ".~lo szor1tasa!. mi
vel az a gyors száradás következtében többé-keve~bbe ~evah~ ~ hengi:;.rrol. A 
két henge1·e,s ·szárítókkal (82„ e, f, .Q ábra) úgy h1g, mint suru folydekok ,es 
pépek száríthatók„ }\.. heng-eieket rúgók segítsé~ével :i:ugaln~as,an l~het egy!1J.aS
hoz közelíteni és így a i·étegvastagságot sza,balyozn1. A !'U~ok k?vetkeztébe~, 
ha nagyobb rögök kerüh1ek a hengerek köze, ~zek egy1n;;stol e}tavolodna~. e~ 
így fennakadás ne1n történhet.. Az e rendszernel a folyadek a ket henger kozt1 
téfbe örnlik és innen kerül a befelé forgó hengerekre .. Az f h_engeres szárító 
speciálisan bu1·gon)'aszá1ítás céljaira szolgál; adagoló vályúJába egy köve-
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ket és más mechan,ikus szenn:y~ezéseket visszatartó be1end.ezés van szerelve 
A n h-en,geres szárítónál a hengerek kifelé forognak és az adagolás egy a hen-··· 
gerek alatt elhelyezett vályúból tfü ténik ' 

A h8n~eres. sz~r,ít?k vákuum1!1~~ vagJ-„ anélkül n1űködhetnek. Igen gyak
ran, nem„t~!J~s, k1szar1ta?hoz hasz_na!J~k, azo~at, hanen1 csak pépes állon1ányig 
valo besurus1teshez, a vegleges k1szar1tas n1as 1endszerű szárítókban történik. 
Ezt .gyakran a végső kiszá1'Ításhoz haszn-álandó magas hőfok indokolja_ a1ne--
lyet hengeres szárítóknál nem lehet elérni. · 
, 4- 83-ik ábrán egy Passburg-féle kéthengeres Yákuumszá1ító külső képe 

lathato .. 
Az eddig Ieí1t szá1ítóbe1endezések 11en1 alkahnazhatók bá11nilv esetben, 
A szárítóka1111ák yagy szárít.ószekrén;i.„ek, alagút, csatorna~ akuaszárí·· 

tók, sza.lagszárítók, clobszá1 ítók elsősorban darabos szihlrd anyagok szúrítá· 

7S! ébr1.1 

Dobszá1 fiók bel.s2_ie 

sához valók,, b_á1 a sz<i1ítü~zek1é11s~ket ,és szulugszciiít6kat Jol~ aJ.ekuklivz i~ 
lehet_ ,haszn~lni.. A ~~rlasztassal 11111körlu szárítókat csak fol\ aLlek<Jk!ii.1z L~u:-
p~nz1okhoz es en1ulz1okl;.oz is) lchet_l.1asz1iúl11L A. \·úlyús yag~~ Japúto~ :-,za1ítcd.: 
pepe~hez, vagy poralaku testekhez Jok, a }H'llgL'! L:-:i szúl'í1.6k ve<lig f'ol~ adékok·· 
hoz es pe_pekhez 

A szárítás lJőfokát 'i"é\e fig~ e1L'111be. al;ie:.':iOll\ J1ófoku11 ll'"'illkúUb \"Ú.
kuun1szárítókban, \Tag)- egyc11á1an1ú légszú1ítükba11.(porla~z1·Ussal!J h·hel túl
hevítés veszélye né.lkii.l dolgozni. )lngasal.JlJ l1őt'c1k ch;1 t!sé1 L'. lL „. jublJau a doL-
szárítók vagy vályús szárítók Yáltak be. 

0 

A szárítás hőfokának n1egfelelőt'11 külön\Jöző íü1ési iuutlokat alkalma
zunk .. ~lacsony hőfokú szá1 ításnál lehetőleg fáraJt gőzt \a 0 ·\' vízfütést kell 
h~sználni, n1agasabb hőfok esetén inegfeJelően n1agas llJ on1á~Íí csetle 0 • túlhe
v1tett vízgőzt, vagy túlhevített ,-izet, olajat, füstgázokat kell hásználn~nk. 

"';\.. szárítás különleges eseie a folyadékoknak é~ gázoknak a kiszáritáiiL · 
,~,e1;111esz,ete~en ~sak olyan folycr<lékokról Yan szó, a111eJyekiiek n1aradékc1 a s'zú
.L1t?8, utél;.n.~ol~ek~ny. ~\z oldószereknek besií.1üsítés, clesztillálús, 111osús (extrt1· 

halas) ntJnu valo el1ú\··olí1ásút a 111pgfeJclő fejezetekben isn1crtet ii.i\: Itt iin5z~·-
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tán a fol\.·adékszá1ításnak azon esetével kívánunk foglalkozni, amiko1 az el
távolít·andó oldószer v-ag·y 111echanikusan elkevert és ülepítéssel el nem távo
lítható folvadék kis 111enn~ iségben van az :anyagban. 

A szltrítás ilyen esetekben hevítéssel, n1eleg gázáram átbuborékoltatása 
által vég·ezhető„ Er1e különösen akkor van szükség, ha az oldószer a desztillá
lásnál zavart okoz. Isn1eretes, hogy. vízben oldhatatlan anyagok„ de~?'t~llálásá
nál víz jelenlétében az oldat nen1 fo1·r egyenletesen, hanem e;.·os lokesek za
ya1ják a desztilláció n}e;netét é.s a fol_yadé~ gyakran átfre0,cse11:· A.z előb!:> e1n
Jített módon való szár1tas .gyakran eredmenyes, azonban neha itt is fellephet
nek nagyobb an~ agveszteségek is, ezért ezt a szárító módszert ritkán alkal-
111azzák. , , , . 

Sín1ábban lehet folyadekokat olyan n1óclon sza11tan1, hogy ol~- anya;go
kat adunk hozzájuk, an1el;vek az eltávolítandó nedvességet magukba s~ÍVJ,ák. 
va~v kristálYképződés, ,agy pedig Dldódás mellett. A gyakorlatban legmkabb 
a ~izet szokás ilyen inódon eltávolítani A víz eltávolítását min4en, olran 
an~··ag·g·al elvégezhetjük, a_rnely vízb~n könnyen oldódik, v~gy- kr:stalrv1z~t 
képr:-; lekötnl. Ennek feltetele tern1eszetesen az, hogy a szar1tando fol:v·~dek 
11 e oldja föl a szárító anyagot. Ilyen anyagok pl. a vízn1entes chlorcalc1um, 
nú1ri11n1sznlfát, káliu1nkarbonát, gipsz stb 

80. ábra 

Füstgázzal működő dob.szárító 

Gázok p,zár ífása nkko1 szükséges, ha a gázo.kban mechanikusan eloszlo~t 
fol:'l adékrészck, vagy pedig folyadékok gőzei vannak„ A mechanikus nedvesse
get a szűrésnél leírt eljál'ááokal lehet eltávolítani.. 

A gázoknak a gőzöktől való megszabadítására több módszer áll l'endel
kezésünkre. A hűtéssel való szá1ítás tökéletlen, mert a gőzök .egy része a le
hiítésnél kondenzálódik, egy része azonban n1egn1arad az alkalmazott hőfok
tól függő n1ennyiségií. g·őz a<lakjában. Ez az eljárás azünban igen sok gyakor-
lati célra te1iesen 111egfele1. ... 

Tökéletesebb az eljárás, ha a gázokat olyan anyagok felett vezetJuk el, 
amelyek a gőzöket visszata1 tják. Ha ezek az anyagok folyadékok, úgy az 
extrahálás fejezetben leírt 1nosó n1ódszerekkel vonjuk ki a gőzöket (pl. vizet 
tön1énJ kénsavval stb). \Tjzet legjobban égetett mésszel, vízmentes chlorcal
ciu1nn1a1, nút1 lun1szn1fáttnl, kállnn1karbonátia.l, foszfor_pentoxyddal stb .. lehet 
eltávolítani. IIasonlónn lehet inás gőzöket is eltávolítani, a különleges viszo
n:yoknak n1eg·fc1rlő anyagokkal. 

":\.. güzök cltá\ olitásának legtökéletesebb n1órlja a Bayer-eljárás, amely
J1'él n gázokban lé,·ő gőzöket eg-y adszor·beáló szénnel, az ú. n. A szénnel (Ak
tiYe ICohlcJ nyelet jük el. A szénen összesŰ1'Űsített gőzöket azután melegítéssel 
ls1n(•t vissza lehet n;;„erni, 1nég pedig koncentrált alakban. Ez az eljárás ki
vúlóan :i1ka]n1as nz értékesebb folyadékok (aceton, alkohol, aether, benzin, 
henzol. széntei1'aklo1id stb.) gőzeinek vlsszanyerésére,. (F'arbenfabrik vorn1. 
F1·i0rh. 13nYer & Co„ T~e,··crkusen-Elberfe]d.) 

A Q.'Ó~öknPk n 'gázokból yaJó eltávolítására két okból lehet szii.kségünk. 
BHí:..:zii1 ·is n :-zúr:.iz Q"c'iz1 <J n1{Jsodszo1 perli.!:!.' <! g·ázokh<Jn, J1l <! leyegőben lévő 
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g·őzök1e lehet szükségünk. A levegőben gáz alakban lé\'Ő gőzök1e, pJ .. exí1a-
1láló telepeknél, desztil1álókná1, szárítóknál, gun1migJ á1tásnál, iuüselye1n·
gyá1tásnál, benzol kitermeléséhez, a világítógáz gyártásánál lehet szüksé
günk., .A._ gőzök kinyerése hűtés, n1osás és adszo1 beálás útján történhetik . . !\.. 
hűtésnél a hűtőgőzöket kapjuk fol;yékony állapotban, azonban a hűtőberende
zés tlrága és ezenkívül a lehűtött gázok még rnindig visznek n1agukkal gőzö
ket, tehát \'eszteségek lépnek föl. l\!Iosással a gőzöket ug·yan teljesen ki 'lehet 
nyerni (ezzel áz Extrahálásnál fog:lalkozunk), de Íg;'I' a gőzök oldatai,t nyerjük,. 
s a tiszta anyagot csak ezek desztillálása útjáu kaphatjuk ki. .:\_ Baye1·-eljá
rásnál egJszerű apparátusával (]Ja1nao-Büttncr) a tiszta g'ÖziikL~t kapjuk ki„ 
veszteségek uélkiil 

a 

b 

81 ábra 

Vályúszárftó rend.szerek 

Szintelenítés. 

t 

Egyes folyadékok különböző organikus bon1lási tel'111ékcktöl néha e1 ősen 
meg vannak festve, annyira, hogy belőlük a kívánt ter1nék ne111 állítható elő 
kellő tisztaságban. Ezeket a színező anyagok.at adszorbeáló anyagokkal leg~ 
alább részben el tudjuk távolítani.. Különböző spooiálisan készített porózus 
szénfajták kiválóan alkalmasak ezen anyagok lekötésére, szóval színtelení·
iésre. Az iparban főként a csontszén használatos er1e a ·célra, azonban 1nás. 
állati szén, sőt növényi szén is alkalmazható. A színtelenítés módja az, hogy 
a folyadékhoz néhány tized-százalék pomlakú szenet keveiünk, a folyadékot 
esetleg felforraljuk, ,majd .szűrjük„ Másik módja a színtelenítésnek az, hogy a 
folyadékot darabos szénnel töltött edényeken vezetjük át 

Szublimálás. 

! 
1. 
1· 
1 
1' 

~O! 

ö2 cibrn 

Hengerszári'tó 1 end.szerek. 

83 ábre 

Kéthengeres vákuumszárító (E Pa.s.sburg, Berlin) 

\1niké11 t \'a ll f 1 a kcio.ná Jt desz ti 1lá~,ás, ~~yan.~g~: \' Ij1\ rr 1k~~Onál~ sz33.z~
nui.lá~ is. auieJ~· et a szükségnek n1egfe!eloen tobbszor 1s e ·e 1e \ egezn1, a 1 , 
a1níg n1egfelelő tb;ztaságú anyaghoz Jutunk. 
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A szublin1áló apparatu1át 111indig a speciális esetnek 111egfelelően kell 
berendezni. A n1odern apparatu1a főkelléke az, hogy a szubli111álandó anyag 
vékony rétegben leg:yen a fűtőfelületen elhelyez'\ e s így· a túlheYűlés, olYa
dás el legyen kerülve. A kisméretű szublin1álókat 1nindenféle anyaghoz fel le
het haszná lui, .a specializálások csak a na~ti21e1ni el.iárásoknál kezdődnek 
A 84. ábrán látható .szublin1áló egyik típusa az il~:·en 111üde111 szublilnáló
berendezéseknek. A szublin1álandó anJ agot lég111entesen záró a töltőgaraton 
át adagoljuk a készülékbe (b), an1e]y e kaYaróva] v·an ellátva„ ,:\ szublin1áló 
feneke teljesen sík és alul olai-, vagy n1ásféle fü1 tlőbe n1erüL Egy- perforált. 
körbehaj,lított d csö,--ön át egy indifferens gázt yezetünk a készülékbe .. A :-;znb
limált any-ag az f szedőben gyülen1lik össze .. Az egyéb szublin1áló berendrzé-
Rek lényegükben hasonlítanak ehhez az itt ábrázolt szalici1-szublin1ú lóhoz 

Szalicilsav.szublimáló 

Szűrés és elválasztás. 

A szures célja szilá1 d vagy folyékony anyagoknak :folrékony Yag> gáz
alakú testektől va:ló e.lkülőnítése. Szűkebb é1·telemben véve csak akkor he~zé
lünk szűrésről, ha ez a művelet olyan határfelületek segítségé,yel történik„ 
amelyek a szilárd vagy folyékony testeket visszatartják, ellenben a folyadé„ 
kokat vag-y g·ázokat á,tbocsátják. E helyütt azonba:u egyszers1nind az ily· határ
felületek: a ,szűrő-felületek nélküli elválasztásokat is ismertetni kívánjuk. l\:ét 
egymással nem keveredő folyadék elválasztása szűrő-felületek segítségé\·f'l 
nem végezhető el, azonban ezek is ugyanezen elvek .szerint különíthetők el 
mint .a szilárd testek a folyadék.októl, szűrő-felületek alkalmazása nélkül.. 

, Folyadékok elválasztásának legegyszerűbb n1ódja a tölcséren való szü-
~.es, am~lyet ol;y !;UÓd~n végezünk, hogy a tölcsérbe ismert módon levá,gott és 
osszeha;itott szu1-opap1rost vagy esetleg vásznat helyezünk. A rendesen össze
hajtott ·szűr·őpapíroson kívül a redős szűrőpapírost is szokás használni a szii
r~~s ~yorsítása céljából. Csaknen1 ugyanezt az eredményt érhetjük el bordás 
tolcser alkalmazásával. A tölcsérben való szűréshez vattát üvego·yapotot as
bestet is J:asználhatunk oly módon, hoITTr a tölcsér megs~űkülő e.végébe ~zen 
a!,1-yagokbol egy laza gom'bolyag.ot belenyon1unk. üvegigyapoton és- asbesten 
foleg;, azo?- anya~ok,at szűrjük, a1ne}J:ek a papírost vagy a gy·apotot inegtá
madJak, lgy a ton1eny savakat, kahu1npern1ano·anát-olclatokat e1·o"s lú 0 ·o·· 
kat stb. "' ' · "' 

, A .tölcsér be?- ,való szűrés S€;bes~é~e, n~~,Y ~nér tékben füg1g a szü1endő 
lyadek, 1lletve szila1d test anyag1 n11nosegetol es c1nellett tern1észetcsc11 a 
rőfelület anyagától. Általánosságban azt n1ondhatjuk hoo·y tölcsérben tuiH-
den anyagot leszűrhetünk, ha a munkaidő n1ellékes. :J-IÚ1e1,2'!:' azonban nao·yobh 
mennJ,'iségek szüréséről van szó, előté1be lép az idő kérdé~e is A töl;Sé1·en 
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való sz~es g-s 01 saságát 111eg·növelhetjük a tölcsér· szárának m-eghosszahbítá-· 
13ával, de csak akkor, ha a tölcsérszáron áthatoló folyadék ennek keresztmet
szetét :teljesen kitölti, an1it a szár hurokká ha.ilí·tásával vagy szűkítésével elöse
gíthetünk. A folyadékoszlop ebben az esetben a tölcsérben levő folyadékra 
szívó hatást fejt ki és így a szűrést m·eggyorsítia, 

85 abra 

Vákuumnutse 

Nag·yobb a11:.-„agn1enn:-iségcket néha vászou-szü1őzsákokon vagy nen1ez 
tompokon lehet előn>·ösen leszürni. J;Jzek csúcsban végződnek, tehát külsőleg 
hasonlítanak a szürőpapí1 oshoz, az-onban hajlássz.ögiik kisebb 60°-nál. 

A szűrés sebességét nagy iné1 tékben növelhetjük vákuum, illetve n) o
más alkalmazása által. ,:\ vákuun1mal való szűrés n1ár laboratóriumi keszü
lékekről is ismeretes. Ilyen késziilék az ú. n„ nu.tRche (nutise) .. Ennek lényege 
egy apró nyílásokkal ellátott lap, aJne1yre a szűrő közeget, pl. vásznat, papí
rost gyapotot vag·>- n1ás alka]n1as a11yagot helyezzük„ A lyukgatott felület 

86 ábra 

Polysius-féle szűrődob 

alsö iészén Yákuun1ot alkal1nazuuk, au1i által a levegő nyo.mása a folyadékot 
a szűrőfelületpu út~zo1 ítja .. :\_ lyukgatott felület célja tulajdonképen nem más. 
mint a szűrőközeg11Pk incgfelclő szilá1 clságot adni.. .r=z a vákuum-nutse kis 
labo1·atóriu111i n1~·rt>tPktól eg-észt'u üze1ni 111érPtekig használatos. (85. ábra.) A 
nutsék többnyire pn1 cPllnnhúl. kiíag·ynJ!h{1l 'nµ:y- f:íhól ké~zülnek„ A szürőfe. 

25• 
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lül~t porceJlánból, k,\)a,in:agból vagy vasrá;csozatbó! (szitaszövet) lehet; ezt a 
~duletet meg .egy szm;okozeggel kell bebontanL Az efajta szűrő felületeket az 
UJabbai:o eltenedt porozus agyaglapokkal lehet helyettesíteni. 

Vakuummal dolgoznak a szűrőcellák„ Ezek olyan belül1ől evakuálrt edé
nyek, a"!;elyek.et a szűrendő folyad~kba áll!~unk és a ~zűrt folyadék a cellán 
b~lul ~yul1k ossze. Innen a folyadekot per1od1kusan \'agy ped1g folJ tonosan 
tavolítJuk eL A szűrőcellák legprimitívebb fajtája a PukaU-féle szűrő: egy 
g?mbaalakú,,mázolatlan agyagedény, amelyet fejével lefelé állítunk a folya
dekba, megvekonyodott nyakára pedig a vákuu1not kapcsoljuk. űze1ni célokra 
s~olgá] a f.olpsius;,fé1,~ ~orgód9b alak~ szürőc~lla„ (86. ábra), amely a folya
d~kba ,1nerul es felulrol allandoa:n inoso folyadek on1lik I'á, A dob elfor dTulása 
kozben a leszív-0tt szilárd an:yagot magával visz] és egy kés a dob bizonv-0s el
fordulása után lekaparja, ami által a szűrőfelület újra szabaddá válik. Ez a 
készülék folytonos n1űködésű,. Használatosak ol1:an lapos cellák is n1elvek 
fa]a .szűrővászonból áll · ' · 

, Vákuummal való szű1éshez nen1 ininden anyag alkahnas„ Íg' pl. n:yál·· 
kas anyagok rövid idő alatt eltö1nik a szürőfelületet és a 8ZŰJés i1an1arosan 
1negakad, Célszerű tehát egy új anyag -szűrés-énél előszö1· kicsiben próbákat 
tenni és a ]egmegfe1előbb szűrési n1ódot kikeresni. 

A szürés gyorsításának nlásik n1ód,ia a nyon1ás alkahnazása .. A ,„ízszű
réshez szolgáló Berkefeld-fé1e poTceIIán henger:~zürők is nyomással <lol~·~z. 
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87. ábra 

Keretes szűröprés vázlata 

uak. \7annak nyo1uássa1 dolgozó nutsék is, a111e}j·ek a \'áknuu111H1I 
n1űködőkkel szemben gyakl'an nagy előnyöket inutatnak, többek küzt azért„ 
n1ert a nyo1nást tetszés szerint változtathatjuk„ Ezeknél a n) 0111ást ku111pri-
1nált Ievegőve; g-yakoroljuk a szűrendő folyadék felü1eté1e, 

Nyon1ássai tJ,1lQ'oznak a filterpré.sek is, an1elyeknél a szűrendő fol~: adé· 
kot nyomószivattyú ;,2gilségével nyon1juk a iendkívül nagy őfelületre. A 
filterpréseknek két fajtáját ismeijük: l keretes fllterp1és és filter-
prés. lvlindkét fajta lapelen1ekből áll, a111el)· ek két pá1 huz-an1os 
eg·ymás melleit nyernek elhelyezé~t é1' különbözö fúr a tokkal rnm1aK 
Az összes lapok két fej által össze~zo1 íthatók; az eg) ik fej fix, a „„„„„ .. „ 

gatható A keietprésnél háro111 lap alkot egy szű1őelen1et (87. áh1 
között szűrővászon van kifeszítve„ A háron1 lap (A, B, C) közül a kö.>:_~Jpséí„ 
egy üres keret, mel:y az oldalán levő szű1őYászo1111al zá1t 
ebben meg:y végbe a szűrés. A fol3 adék F csatornán jut a 
csatorna az A és B lapokon csak e.bYJ'SZerűen át van 
és K egy kis t csatorna segítségéYel össze van kötve. A s"uara 
g'yií.lik össze, n1íg a folyadék a szűrővászn-on áthalad. -~z A 
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bordás felületté van alakítva; ez a felület megakadályÓzza a szÜI"ővásznaknak 
A és B-hez való teljes odatapadását. A szűrt folyadék a bordázaton lefolyik 
és u és w -csatornákon, inajd H és T csapokon át kifolyik a présből. A kama!'ás 
prés abban k-Ulönbözik a keretes préstől. (88. ábra), hogy a K iszaptér nem eg~T 
C keretben képződik, hanem az A és B lapok kiemelkedései alkotják a K teret. 
A C keret ilyenfo1·mán elmarad. F csatorna ezeknél a középen van ellhelyezve„ 
J\iűködése egyébként teljesen azonos a keretes prés működésével. A szűrővász
nak elhelyezése a kétféle présnél a 87. és 88. ábrán látható. Természetes, hogy 
.a vásznaknak az egyes csatornáknak megfelelően kivágottaknak kell lenniök. 
A K isz:aptérben össz.egyűlt szi.lárdanyag a lapokban elhelyezett furatok segít
ségé-v-e] kiilúgozható .. Erre a célra a H és l csapokat elzárjuk és G vezetékien át 
tiszta oldósze1 t -n~ron1unk a szűrőprésbc„ „A„ G furat az A d,ap belsejével u csa
torna útján közlekedik„ G .sen1 B-vel, sen1 C-vel 11incs összekötve. A G és u 
csato1nákon át az A la.po.k L te1ébe lépő víz r és1D csatornán át a présben 
]éYő levegőt kjszo1ítja. D lezá1ása után a víz az L téTből a szűrővásznDn K 
iszapté1 be és innen B lapba jut, ahonnan s és E .:!sato.rnán át távozik. 

.'.\ kan1aTás szűrőprések K iszaptere relative kisebb, an1i,ért is n,agyobb 
rnenn-yiségű szilárd anyagok leszűré-sé1e a keretes szürőpTések alkalm'asabbak. 
~!\. szürendő fol~:adékot néha igen nagy n·yo.mrással ke~l a ka.n1rákba préselni, 
a.n1iért is eg~:es préseknek kb .. 40-50 atn1. ny·o1nást is ki kell birniok. 

.A szürőp1ésrk a legkülönbözőbb nag~·ságokban kaphatók (89., 90., 91.. 

B A 

J:I @ A • 
~1,.-----~D 
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88 ábra 

Kamrás szürőprés vázlata 

álJlal. ~ZL'lkLZl"tiikl>l'll i:-; \aunak ú.iítások (K.rll.y-i'éle J)l'É's :-;tb.), azonban l'Ztk 
uc1n lényeg\)('\ ágók . 

Ha az l'l\·úla~zta11dü a11~ng· túlu;yo1nóan szilá1tl alkat1észekből áll" ug~ 
a folyadék elkiilönítésp csaki~ n~ on1ás segítségével lehetséges, azouba1~ hltci;
p1€::;ekkel ez 1a:>n1 vég-ezla-'tŐ pJ.. A.z e.hhez szükséges berendezések a presf•kllt~l 
\·auuak leí1•a. ~\'0111ási-:al n1iíködnek továbbá a ceut1ifugák. Ezek lényege egy 
köl"benforgó szü1:őfelüle1 (doh). an1elyhez a fellépő centl'ifugális ~rő a szú
rendő folyadékot hozzán~ 0111.ia; a tiszta folyadék a i-:zűrőfelületen athalad .. 

A. crntrifuqák ennéll'og,·a Jlf'l iodik11s n1űködésiíek. Ha a dob ~1!Pg~e]1. 1l
letlil1·g· a dobfelület1P rakódó 1étPg Yastagsága inár túh1ag-~. a cent11fuga1 uir;..; 
kell állítani. ~ 

l(étfélp <_•e11trlfuo·a 1111clsz01t különböztetünk n1eg: l. \·ízszini.es és 2. fiig·
gőleg'l'S tf'n •"e], körül,..., f 01 r"ó centi ifn .,.ák .. J\Iindkét fajta 111 iíködése eg) ni ássa 1 

azo11os és J~1sZtú11 a (p(•ln~ikai szprkt:"zetük kiilö11böző. 11indkét I'endsze1·nél :1 
szürőf\,liilet egy torgódoh ft'lületén Yall elhelyez'\'('„ Ez a felület ]~·ukasztott 
Ien1ez, vagy szita~zÜYl't. a1u(•ly azouln1n Yászonnal. 'ng·y n1ásféle anyaggal n1ég· 
bevonható .:\ forgúdoh pg·y c1ós védöhurkolattal \'an bebo1ítva és esetleg tel
jesen z:'nt té1hl'il fn1n.!..!: -'\. no1uliilis r·ent1ifng·úknúl iendszerint csak a dob 
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felső nyílás,~ szab~„d. ,A_ kis teli_el'.d,fők~pe~,ségű ce11t1ifug·ák többnyire függőle-
gf es tengkely(Huek, m1g a nagy telJes1t1nenyuek gyakran vízszintes tengely körül 
orogna. . , aubold rendszer, 92. ábra.) 

M1ut~n a dobo11; ~elül a szilárd anJ.„ag nen1 teljesen eg:yenletesen oszlik 
~l •. ,a c~ntr1f"?-ga fo~gas~ ten.~~_lye nem egyezik annak geon1et1iai ten el ével 
m,i-ert is ~ JO .centr1fugak kuton~eges szerkezettel bí1·nak„ E nélkül a ~en"1rifu~ 
gak csapbabgya1, de, mag~ ,a ,dob is _han~a1 osan tönkrenienne,. Ezen oknál fogva 
a, n~gyo · t~rili~lessel :iaro ,centr1fugaknak csak egy fix csapággval szabad-' 
b1rn1ok. E p1 oble-ma megoldasa a legnehezebb a \-Ízszintes teng·eJyŰ centrifu-

8;,J ábra 

lfisérleti szű1őp1'és (Wegelín & Hübner Halle 0 .. ,S) 

gák11ál, azo11bn11 i úg·órafüo·o·eszt > · 't ·: "tt · ] ] · ·· · gelvű t ·r ·'k ·1 "'""'··~e:-; u .ian 1 Is t'11!1se 0 ·es .. A fu•><•·oh•o·es teu-
szei·kezceet1u.~ lcle1'1'tg~f na le lleh~lzseg kikiiszübölésé1 e: l 1~Jpcs<1)JÚU'~~s .J fii!...ri.i:ő 
· , . · ~ l uga iasr.na atos. ~~ ,.-~· 

.:\ kis teJiesítőképf>sséo·ü talJ>< ~ J ' . · · · 
csapág·:it \an. a1ninek kÍ~~l'1k,·t'l • ~1>afJH<_18 <c1!f11(uu{(/,11úl e~uk t'g~ taJp-
jára ing·adozik. n1ih~·l:-- 1 azonl~<~lle :.tJ~\ 1':, i\11~·~1.11c~uj!as1!1all· <l .. doh ve1 g1 tt~·~i 111óJ„ 

Jts 01 < u .i1~.zan1ot. a doh 111.u:atlo·-

90 ábra 

J!·e1· etes .szürö prés. 
(Wegelm & Hübner Hal/e a-S) 
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A leg·sín1áLba11 <lolgoznak a füg,()ő cent1·ifugák, an1el:reknél a forgó dob 
a saját tengelyére Yan felfüggesztve. A tengely f.e]ső csapág;rának ca1dan
felfüggesztése ndatt bárnlllJ-' irán) ban kilenghet és így a szabad tengely kö-
1 üli fo1·gásban se111nli sen1 akadál;y ozza, an1-i te1n1észetesen a centrifuga élet
tartan1át nag;v n1-é1tékbeu növeli. (95. ábra Ileine centrifuga.) 

_A. függőleges tengel:-'ü ceut1lfugák kiürítése alul vagy felül történik. A 
felső kiürítés sok kézi111uukát igényel, az alsó kiürítés gy.orsabb és kevesebb 
1nunkát i:-; fog)„aszt .:\ fiiggő centrifugáknál a kiürítés adott módja az alsó 
kiürítés. 

Gázoknak szilá1 ti vag:\· f o])· ékony anJ-· ag.októl való n1egtisztítása szűrés 
útján igen egJ- szerű, anH•nnJ iben a gázokat olyan t-ér1észeken engedjük át~ 
an1elJ ek \" alarnilyen szŰTŐan;raggal, pl. vattával, asbesttel vannak megtöltve„ 
Ezeknek a gázszü1 őknek i·endesen az a főhibájuk, hogy a gázok áramlását erö
;-;eu akadályozzák e.s ezért nyo1nást kell alkaln1azni, a1ni a gázok nagy térfo
g·atát tekintYe, kellen1etle11„ Ezen oknál fogva 1na n1ár n1ás úton-n1ódon való 
g·áztisztítás kezd Pller.iedni, an1iről később lesz Hzó. 

~.\ különböző hahna.zállapotú anJ agoknak PgJ 1nás.tól való elkülönítése 
11en1 ta1 tozik a könnyü feladatok közé, iniután a szürőfelületek han1ar eltön1őd
nek é:..; a sziiTés sen1 n;y on1ás. se.ni vákuu111 a1kaln1azá~a 111ellett ne.ni fo]ytat
linto Il'.'- en csf'tekheu azonban általában jó e1·edn1é11:yekhez jutunk a >iz-űrőfe
llilrt 11éfl,iili r!kiiliinítés igénxbevételéveJ. 

91 ábra 

Kamrás szűr·őprés, 
(\Vege/in & Hiibner Hal/e a-S) 

Iía eg~ hete1oge11 leudszl~li (szHú1tl tcst-fol~aJ.ék, szilá1d test-gáz, fo
b a dék-gáz, fol~Ta<lék-fol~ adék) kPllő i<lPig- állani hag).„unk, úgy a heterogen 
alkatrészek a nehézségi e1ő bt>hatása alatt fa.isúlykülönbségük f.olytán egy-
111á:-;tól elkülöllülnek Il~,-en n1ódon a heterogen anyagokat gyako1latilag is el
kíilöníthet,iük .. :\ szilárd testek a fol:\ adékokban vagy leülepednek, s ekkor a 
folyadékot róluk leönthetjúk, 'ag)' a felületre en1elkednek, ekkor pedig a fo
l:yadék alul1ól leboc1-:>átható„ Ugyanígy tisztíthatók a gázok is„ A nen1 keve-
1 edő fols adékokat az ülepítés után konikus. alul csapos edényekben egymás
tól könnyű szerrel elYálaszthatjuk. Ennek lt.>gprin1itívebb 1nódja a la;borato-
1 iu111 i Yálasztó tölcsér alkahna.zása. 

__ :\z il~ en 111ódo11 ,. aló elkülönítés azonban a leülepítendő részecskék ki
csiny iség·éuek n1egfe]elően n1indegyre nehezebb és nehezebb s a kolloidok ily 
n1ódo11 n1ár eg~ általán nen1 különíthetők el.. 
. .:\z ülepítéssel nyert szilá1d au;.ragok a fol:ya<lék eltávolítása után inég 
igen sok folyadékot \' isszata1·tanak, an1elyet préseléssel kell eltávolítani.. A 
Jnéselést a fentebb leírt szűröprésekkel vagy a később leírandó présekkel le
het t>IYégezni 

?Ili után az ülepedés a nehézségi e1 ő hatása alatt a fajsúly különbségek 
fo]:-, tán .iön Iétrr, a 11ehézségi erőt centrifugális erővel is helyettesíthetjük„ A 
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cent1ifu~ális e1 ö segítségével még az igen finon1 szuszpenziók é~ e1nniziók 
heterogen részecskéit is el lehet különíteni. 

A laboratóriunii centrifu_qák ezen az elv-en épülnek fel. Ezeknél az el\"Ú·· 
lasztandó anyag epruYettaszerű edény be kerül.. -~ centi ifugális erő hatása 
alatt a szilárd anyag vagy folyadék az ep1uvetta fenekén helyezkedik el és a 
folyad_ékréteg leöntéssel \~agy választó tölcsérrel elkülöníthető„ 

Ugyanígy működnek a nagJ·, vedres centrifugák, an1elyek pe1 iodiku~ 
működésűek és en1ellett, n1ivel nagy Í·Ömegek esetén nag,· eentrifugáli~ erők 
lépnek fel, csak kis tcliesítőképességűek. A uagy· teljesftőképességű Yeche~ 
centrifugák használata y·eszélyes, amié1 t is az üze1nekből lassanként ki
szorultak. 

A G.ee-féle cl'nfrif'uga szintén periodikus 111üködésií .. azonban teljesító
képessége jóval nagyobb, mert a megtisztult folyadék állandóan elYEzetődik 
s így újabb :L-ön1eg·eket lehet beve~etni. A Gee centrifugT1 eg:y dob-cen1rifuga, 
a1nclynek fala azonban ne1n szűrófelület, hanen1 tö111ör lnp. :\ szilúrd tlll:\ ag 

92 ábra 

Haubold rendszerű vizszintes tengelyű centrifuga 

a ceut1ifugális c1ő hatása alatt ehhez a felülethez tapad, a n1egti~ztult fol:i. a
tlék pedig a dob közevén g·yülen1lik össze, ahonnan eg~; a tengel;y fölött E·lhe
lyezett lyukgatott lemez lyukacsain át elfolyik és helyébe friss fo]J"adék YC· 
zethető be. A cent1ifuga addig működik, míg a szilárd anyag rétegvastagsága 
nem lesz túlnagy; ekko1· a centrifugát meg kell állítani és a dobot kiüríteni. 
A Gee centrifuga külsőleg abban különbözik a s:uokásos centrifugá:któl, hogy 
a dob átmérője kisebb, viszont n1agassága jóval nagyobb, 1nint a szokái;os 1né
ret-ek„ A 96,. ábráin látható Sha1·pless-féie derítő szupercent1'ifuga szintén félig 
permanens működésií. A hosszúkás, kis át1nérő.iű dobba a folyadék alul jut 
be. A folyadék részben saját nyomása, iés:uben a iendkívül n1agas dobfordulat
szám (percenkint 17.000) következtében a dob fala mentén fölemelkedik és köz
ben a szilárd alkatrészek a falra lerakódnak. A n1egtisztult folyadék pedig a 
dob f.első részén túlfo]yva különödik f'L Ha a dob teli van iszappal, a centr}
fugát meg kell állítani és a dobot kitisztítani Na·gy fordulatszá111 alkalma~a
sával a centrifugában a finom emulziók, illetve szuszpenziók is elkülöníthetok. 

Az eddig említett pe1'iodiku.s n1űkö<léoű .szűrőfeli.if.et (szita) nélküli centri
fugákból a leJakódott iszapréteg eltávolítását auton1atikusan is lehet v-égez~1di 
oly módon, hoITTr periodikusan megszüntet iük a friss foly adékbeö111Ié~t, 1_}1':1_J_„„ 
az iszapot ferdén álló késekkel, vagy ha ez n1ég sürűn fol~y ós, a centrifuga 1;e_: 
remén ,lévő ·csővezetéken át eltávolí,tjuk„ Ily,en n1ódon 111űködik a 92 .. ábrán lat
ható Haubold-féJe centrifug'a. Egyes szerkezeteknél a fol;i.-adékbeö1nlé"S Ineg-
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.szüntetése után a dobban léYŐ zava1os fol:y a dék eg;\· csővezetéken át, amely 
csak ebben a periodusban inerül a folyadékba, kin~y 01nódik a dobból, majd 
ezután a dob fala au10111atikusan letolódik, an1i által a dobban lévő szilárd 
iszap a centrifugális e1 ő hatása alatt kiröpül a kö1 ülfekvő if'zapgyű.itöbe. 
(Tf"cile1-Tcr-llfrer rendszel'„) . , , 

~~zf'kkel a centrifng·ákkn 1 tei_n1eszetesen ket fol;\ adekot is el lehet külö-

93 ébra 

'I'alpcsapágyas centrifuga alsó kiürítéssel. 

11ÍU-11i: n n1<'g1i-.1.111l1 fpJ~ndékokat t>h!Jrn az esetben is lehet anton1atiknsan 
eh··t'Zf'f !l i 

']'pljpsf'!l llH .l.!·:-.zakítú:-: n~lkiil 1111-iköclnek a .'!Z<'parntorok. Ezek két f,?l~-adé\;: 
i;.;zt~1\úlasz1ú:-;úru ;1k:Hl(il:';li:1lannl alkahnazhatók„ ~A.. ~ZPJ)al'atorok az elobb en1-
lí1Pt1 ,",'/1r1rp/e-;-.: '-11pr1<r'Jif1i/ur_10 ($)6. úlira) ki,:étPléYel nlind a Latal-féle szer
kPz01 L11:'inzn1ni t;„ \:tllnznl;_li -\ /.orol-féle Sr7Jn1oforoJ;, .a1nel;i.·ek ina Alfa-

94 ábra 

I alpc.sapágyas zcir t centrifuga 
(Heine-Viersen) 

Separafol'oli („4ffa-.4/;fi('bolar1<'f Stocli.holni-Budapcfif) né' en i8n1e1tek, léu:\·eg~. 
eg\- 1túlfolyás1 a be1 l'!Hlt>ze1 t dob, 1nelven eg:i, 1ná:; n1eUett szorosan elhelyezett ta
ny.é1 ok ''annak (H7. H~. úina). L.\ feÍül heönllö folyadék a dob aljába _jut„ on
nan a dob szélé1 e ke1 ülYc. az után folyó folyadék nyorr1ása alatt a tan:yerok 
n1entén fpJfelé Pn1elke<lik: a ttln;i. érok közt léYő vékon;r rétegekben a centrifu-
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gális erő behatásá1a elkülönül. A szétvált fol:\ adékok a dob tetején lévő két 
nyíláson át külön-külön eltávoznak. 

Szilárd testek szeparaotorokkal csak úgy .különíthetők el, ha vízzel 'agy 
más folyadékkal siírű, de n1ég· fo1yéko.n:v pépet alkotnak. Ebben az esetben 
ezt a pépet szeparálás után n1é.~r külön ki .keJJ préselni E szepa1ato
rok szerkezete nen1 túlfolyás1 a van konst1 uál'\·B, hanein a n1egtisztult folya·· 

95 ábra 96 ábra 
Függő centrifuga (Heine„Ker.sen) .Sha1 piess supercentrifuga 

dék felül folyik el, a pép pedig a <lob alján a folyadékoszlop uyol111-Í:sa alatt a 
tenge]J. hez közel lévő szűk nyílásokon át távozik. (99. ábra„) 

"~z Alfa 1·endszc1 ü szeparatorok igen különböző kiYitelLen kaphahik„ 
a1nel:;,„ek közü] a legisn1ertehbek Lanz, 13a.Zancr, Diabolo, 5yllkrbo1 fl, ll ·c~·tfrtlia, 
J{rupp síO gyártn1ányok„ 

.._.\_ Sharplr'ss Supc1crn.frifu_qák'nál (96. áb1a) n1iudkét tol~ adék \ag~ :J 
pép és a iolya<lék a dob tetején távozik, n1e1t az egész folyadék az aluli ól \·aló 
utánö1nlés s a nagy centrifugális erő következtében a dobban felfelé en1elke
dik, elkülönül s a dob tetejére két különálló réteg é1kezik, an1cl~„ek két n~ ílá
_Ron át külön-külön kiöndenek. Ha a szilárd an1 ag ne1n folyós pép alakjában. 
hane1n nehezen fol~ ó tapadós állo1nányban külöuülnP. el, ezt a zayart egy llC
hezebb folyadek hozzáadása által kiküszöbölhetjük és a 1 ovábbi szepa1 álást 
lehetővé iehetjü:k„ .:\ Sharplc>ss-féle cient1"ifugát a dob teíe.iéu elhelyezett .beté
tektől függően cle1ííő centrifugának vagy pedig szeparatornak lehet használni. 

~.\_ sz.epa1a{orok nag:y f'ordul.atszá1nuk köYt~tkezt.élif·u tg'észe11 fino1n 
en1ulziókat -és szuszpenziókat is képesek clkülö1iíte11L 

A szepa1ato1„ok a veg·~észeti ipa1ba11 Jnin<llnkúbb eltc1,icdnck és a lehető 
legkülönbözőbb célokra felhasználhatók, így a tej-, élesztő-, lakk- és ola,jlpa1·
ban igen szép e1 edn;ény·eket é1·uek el V(•lii.k, ugyaHil) cn ki
tűnően beváltak szil upok, gyün1ölcslevek, nö' én~ i kiY011atok, tinkturák és ál
talában .mindenféle failyadékok tisztításánál. 

Szilárd vagy'· folY-ékony an~:ag'oknak gázoktól 'aló szüuetnélkiili elkülö
nítése néha igen nehezen n1cg;v és ilyen esetekhcu gyak1 au néhány kiJon1éter 
hosszú alagút1·a van szükség, a1ne1~· ekben a gázak áthala<lása közbe11 a szil„á;r~„„„„ 
vagy folyékony anyagok (por) lerakódnak. A Cofrell-Jlocllrr-féle eJjáráss~l 
(Metallbank und 1lletallurgischc Ges„ m„ b. H„ Fran!tfurt au.ll.) a gázokat szu-: 
rés nélkül teljesen portalanítani lehei olyan n1ódon, hogy azokat egy n1agas 
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potenciájú oscilláló elekt1 on~os té1 en \' ezet.i~k ~t, ;;irne]Jt'-~et11 la f?~ I t~zfkI .~/etet;; 
'Olnos tölté8t kapván, ellökódnek az elekt1odtol es a er , ia .a1-0 o .. e u e 
f}~szeCson1 ós~dnak. A„z !3lektromos teret egy d1ótalakú, izolaltan felfuggesztett 
elektróddal állítjuk eló. .. .. f ·1· · k 11 ·a lda-

"\z itt tárgyalt elkülönítéseknek egyik ~ulonlege.s, .a.1 aJa ~ o 01 -o .. 
tok illetve a kolloidok elkülönítése .. Erre a celra speciahs kbollordfilt.~Tf.~ i"-~f\ 
gál~iak, anielyek külsőleg hasonlítanak a nutsékhoz, azon an a szuro e u e 

szűrő 

iiöi;;;;;;;;;;:;,;;iii;)V" te.ifelkiömlés 

s:::.eparalo1 dob olafozó 

97 ábra 

.4.lfa iej.szepa1 ator (Alfa Separator r~ Budapest) 
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Vákuum és nyomás előállítása„ 

Vákuum előállítása a besű1 űsítésnél, desztillálásnál, szárításnál. szűrés
nél s bizonyos vegyi műveleteknél ,stb. szükséges .. 

Vákuum előállítására sokféle módszerünk van. 
A laboratóriumban használt légigzivattyúk közül csak igen ke,-és felel 

meg a gyakorlati céloknak,. A vízlégszivattyú s az ola:ios vagy higanyos lég
szivattyúk bizonyos fajtái üzemi célokra is jól be\·áltak. 

A vízlégszivattyúk ismeTt laborato1iumi forn1ájával, az alk~l1uazott "'~.z 
hőfokától függően, maximálisan kb. 10-12 mm. nyomást lehet elerni. Az elo: 
állítható vákuum nagysága a szivatt)' ú n1-éretezésétől függ. A vízlégsziYattyu 
működése egy tágúló ·vízsúgár fúvócső hatásán (injektorhatás, Düsen,vir
kung) inúlik, Az elérhető vákuu1not a fúvócső (Düse) alak.ia ~zahja n1eg; 

98 ábra 

Alfa te,jszeparator. (Alfa .Separator 1 t Budapest) 

s több fúvócsőnek eg·yn1ás inög·é vag). eg~ n1ás 111ellé hel~ e;-:ése., el a szí,„ú ha~ 
tást nagy mértékben' lehet fokozni. A vízlég'szivatt~út in1g·~· tcJ.iesítn1énrek 
céljaira is konstruálják, legjobban a l(oerting-félék váltak be, n1els·eknek ha
tásfoka igen jó. (100-ik ábra.) 

lTgyanaz.t a hatást é1 hetjük el, ha v·ízs11g.á1 hel~ f'tt eg~„ gőzsug.ara~,,, 
rendszerint vízgőzsugarat használunk a ''ákuu1n előálJításá1 a . ..._.\ gőzsugár8.Zl-:. __ _ 
vattyúkat n1ás néven injektoroknak ne\·ezziik .:\z inJPktorok uor1nális ener
giakihaszná]ása (hatásfoka) 2-0%, an1ié1t is racionálisan 1u·111 ~1lkahnazhat/ik. 
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Eg~:edül a Joss9 és Gensec,k~ álta) 111egja' í!o.tt injek~or (~he1m·~komp~·,esszo,r) 
hatásfoka közehti meg a kesobb taigyalando dugattyus szivattyúk hatasfokat, 
-an1int azt a Besű1 űsíté.s-nél n1ár fel is en1lítettük .. Gőzinjektorokkal 95%-os 
i38 n1n1.) vákuu.mot lehet elé1ni.. 

(;gy a vízlégszivattyúknál, n1int a gőzinjekto1oknál a víz, illetve gözsu-· 

99 ábra 

.:\lfa éleszt6szeparator. 
(Alfa Separator rt Bpe.sf) 

100 ábra 

Koerting-féle vízlég
szivattyú 

~á111ak bizoll)"Os mi11i111úlis nyo1nással, illet\'e sebességgel kell a szivattyún át
lialadllí. \~ízuél a n:von1ás leg·alább l.5 atn1oszf.éra, vízgőznél kb„ 8-9 at1nosz
fé1·n Jeg·~ ell. E1111él kis<?bh 11yo1násoknál használatuk 1nár nen1 ra-cionális„ A 
\-íz ;,;elJest-;é.~:rc kb. 25 111/scc a géiznél 800 és 1200 111/sec között ingadozik. 

J(i~ teLiesítn1ényt, de 111agas Yákuun1ot érhetünk el az olajlégszivattyúk-

101 ábra 

Rotáló lég.szivattyú. (Reavel Co, [pswich.) 

Ital. _\_ ~Zi\ att~ úk belsejében eg·y ,. ízszintes hengerben centráJisan elhelyezett 
tenge1~ koriil gö1 bült lapátok (a111elyek görbülete igen különböző lehet) fo-
1 og·nak .. A. henge1· n1inden 8Zivattyúnál megjelölt magasságig -- olajja! van 
töltYe ... A. heng·er felső üres iészében a lapátok közti térmegielikazevakufölandó 
edényből elszf,·ott g-úzokka1, s a1ni11t a lapát elfo1dul és fokozatosan be]eme-
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1·üJ az olajba, a lapátok közti gáz kon1p1irnálódik és n1inin1ális té1fogat el
érésekor a hengel'ből eg~y nyíláson át eltávozik. Haisonló módon dolgoznak a 

1úgannyal töltött szivattyúk is, Az efajta olajszivattyúkból néha nagyobb tel
jesítményűeket is találunk a gyakorlatban, különösen ott, ahol inagas Yá·· 

lmumban kell desztillálni. 
A rotáló lé.qszivattyúkkal csak alacson;\· vákuumot lehet elé1 ni (101. 

ábra)„ A szivattyú hengerében egy ex·centriku-san ell1elyezett tengely és ,·ele 
..együtt egy ráerösített másik henger forog nagy (12ll0--'15{lO: fo1·d/sec.) sebesf'ég
gel. E másik henger peremén a henger alkotóinak irányáJban és azok hosz
szában egymástól bizonyos táv-olságra 1ések vannak„ E r.f_,sek belsejében ki-be 
mozgathatóan lemezek vannak megerősít,-e. Ezek a Ie1nezek a nagy fordulat·· 

:-Szán1 következtében fellépő centrifugális erő hatása alatt a szi,„att;;:ú ú llú hen·· 

102 ábra 

Egyenes működésű nedve.s [ég.szivattyú 

;ge1·ének falához szo1ulnak J'\live-1 azonban _a fo1gü henge1 l'XéL'Ht1 iku~a11 fni 
a szivattyú hengerében, a len1ezek a fo1gú heug·e1 iéseibl.' 1'izo1·uluak yi...;~za. 
mi~ltal a két henger fala és az elválasztó le1ne-zek által határolt tér 1 é:;zek 
periodikusan kitágulnak, i11.etve összehúzódnak. Az álló henger falán u~ ilá
so_k; .soi--o~ata van úgy elhel:yezve, hogy a térrészek nö\ ekedésével ezek az e...-a
Kua~ando edénnyel állanak_ ös,sz,eköttet~;..;ben, tehát sz~v~:; tö1ténik .. l\. ,szű~ülő 
sza aszban a gazok kompr1malodnak es .a henger ny1lasain ko111prirnalt alla
potb~n eltávoznak. Ezek a rotáló szivatt0úk (Kapselpumpe) sokféle ki\·itel
ben 11ieer.ete~elc Wittig-Ba_den._ Borrukes;•el-BerJin. Reavel Co, Ipswich sth. 
hen ef1]_1ka)~b a dugattyus legszvoattyuk vannak eltc1jed...-e. Ezeknél --egy 
h ger e seJeben pontos3;-ll--záró dugattyú ide-oda lengő 1nozgást végez. _\ 
liknger szelepe_~kel ;.an _el}atv:i, amel_;y~k ~gy része !Jefe~é" n1ás tésze _kifelé n:i:i-

,. A dugat.t3'u eg~ ik 11an1-u inozgasanal a befele n;i;1lo sze1Ppen nt az ('J.-.z1.~ 
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vandó gázok belépnek é~ an1iko1 a dugattyú 'isszafelé indul, a befelé nyíló 
sze,lep elzáródik a o·áz a hengerben a dugattyú uyon1ása alatt kompri1nálódik 
és amikor elért~ a dugattyún kívüli nyon1ást, a kifelé vezető szelep kinyílik és 
a gáz eltávozik„ Ha a nyo1nás és komprirnálás a dugattyúnak csak egyik ol
dalán történik, l'.QY.Szeres műk§dés4 ~~u;.:;z,~va~tyúkr~l beszélünk, ha elle~ben 
inindkét oJdalon n1űködik, ketto.s, múkodesu szivattY_ukkal v~n ~olgun~„ Mind~ 
két fajtájú légszivattyú száraz es ne,dves lehet. Sza}'aZ a le~sz1vattyu a~kot, 
ha csak gázokat, nedves akkor, ha gazok !lleflett :r;neg v~l-3:m1ly~p. ,folyadeko,t, 
rendsze1int -,.:izet szív és ko111prin1ál. E ketfele sz1,:attyu Jelentos~ge !1- pep~-
1 oló telepekkel kapcsolatosan világítható meg le&"J,obba11;_„ A, beparolobol ta
' ozó gőzöket koudenzálni kell, kivéve a kompres 1sz11?s, lepa1.·~lo~at,„ aft-01 annak 
fütőtPste egyszersn1ind kondenzátora is. A kondenzalas,feluleti hutéss~l va~y 
befecskendezéssel, Llletve az egyenáram vagy az ellenaram elve szer~nt tor
ténhetik. Ha a kondenzálás egyenáramban történik, úgy a kondenzatorban 
ös-szegyűlö levegő hőfoka egyenlő a kondenzátum hő.f-0kával, ha ellen9en ellben
ára1nú0 kondenzátorunk va·n, úgy a távozó levegő hőfoka ideális hat~res~t en 
a beö1nlő h-űtövíz hőfokával egyenl_ő,- an1i jobb hűtővíz$:ihasználása es kisebb 
légszivattyút jelent (Lás~ Konden~álás,) .. , , .. .. 

IlJ-'011 kondenzátornal ~ J.eve~ot __ okvetlenn! .. a k~n1denzatort<?l_ fugg~}le~l!l 
keU elszívni mert ha a kettot is1net osszekeverJuk, ugy az -ellenaran1 elon~ e1t 
el,·e~ziettük.' tehát száraz légszivatt}'~t ;kell alkf!ln1aznu,n~. E~~~n :1z esetben 
n kondeuzátu1not. illetve annak a hutov1zzel valo kevereket kulon kell a kon-

a 103 ábra b 

F'orgószelepes szárazlégszivatlyú (E Passburg, Berlin) 

denzátorból eltávolítani, an1i vag~ sziv,a~~yúv~'l, yagy pedig egy baro~etrik?-s 
n1agasságban elhel~ ezett kondenzator utJall tortenhet (Kondensator n;i1t, bai:o-
1netrische1n Fallrohr), A hesűrí.tő telep száraz ~égiszivaittyúná~ kom~l1k~ltab~, 
n1e1t a hűtővizet először barometrikus magassagra kell ~elsz1va~tyuzn,1, ,~
nek következtében az ilyen tclepe~et t\)bb emele~ mag!"ss":gban ~el! beep1te:iL 
A 41-ik ábrán látható _kompres-szios }'3;-kp.un1 szar-az legsz1':att~uval ~olgoz1k .. 
Sokkal kisebb helye( foglal el a besuntotelep, h,!' _n~dves legsz1vatty~val dol
gozunk. A kondenzátort ebben az esetben a ~esu11,tovel egy ,mag~ssagban le
het elhelyezni, a légszivattyú pei;Ug az epena~;a~1: kor_ide~zatorbol a;, kond~.n
zátun1ot (befecskendező :kondenzatoroknal a hutov1~et i-s), -es a leverg<:'~ egrut
tesen szívja el. A nedves légszivattyúk, az ~gy~naramu_ ~ondenzac10 m1.att, 
több hűtővi"et fogyas"tanak u;ryan, a telepkrn!toeirek c~kelyebb vo]ia m1at~ 
.azonban elő113-ösen használhatok. A nedves l,;egsz1vattyu alkal,!fi!LZ~sa nag;' 
teljesít1nényű besü1ítő telepeknél nem célszeru, n1~rt a ~agy.~utov1zmenny~
sége'k miatt a szi...-att). út igen nagyra kellep.e, meretezn1 •. m1er,t 600-;--800 1Fi..· 
órln1kéntl elpá1ologtatásnál nagy9bb besü:·íto,nel rend~zer1nt ID<I;r sza1az leg
sziYnttvú,·al kell do1,!]:ozni. A 39, eR 40-ik ahrako11 feltuntetett vakuu1ntelepek 
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J:~:áf01~é[~ziy-~t.t;'.Út't.,.a~ dolgoznak: .. A. ned\ es lé~·s~i\ at,t:y ús telepeknél a kHn-
s a ~z1; a ;vu ren,desen os:-;ze vannak ep1tve .. 

iint bA ~efv1~s blbgsz1vaít~uk igen különböző kivitelben kaphatók s l'Clldsze·· 
n ~HlJ -~ u a . szerkez.etüe~, ,n1~nt, a s~ár~z, Ié~szivatt:-.-úk„ ~.\ szívás és ·ki-· 
, Y?!fla8 s,zelepeken valP-' .. el,z<l;!odc: ~s, k1n;;.-ilo l'eseken történhetik. _A_ 102·-ik 
abJ af eg~ egys~eres mukodesu sz1vo1esekkel és szelepekkel ellátott álló ned· 
veb 'eg~z1ya;ttyu látható. Az a dugattyú tölcséralakú, leg111élyebb' állá~áb~.n 
a sz1Yoresek szabadok és a víznek leYegőve] való kever.éke rajtuk a 

101 ábra 

I urbokompresszo1 futókereke 

~luga~J-·Ú b,efse.iébe hatol s annak felfelé haladásako1 a sZÍ\;ó1é.sek e-lzá1ótht·tk 
~s a „ evere-, a e szelepeken át távozik. Vannak kettős inüködésü toYáb-bá. 
f~kvoh.e~gérú .1:edves légszivatí~ úk i,~• ~n1~]y utóbbiaknái a szívó ~s 'kib~esátó 
1esek, i.l1:et':e szele,pek a henge1· fel_so 1·e.-,~ehen .vannak clhel~ f'ZYe ·( F'. Hccl;-,
m,ann Be~_lin). A sz:lepek _rendszel'1nt gu1111nibol vannak. Ha a \'ÍZ 111ellett ke
v~~ Ieye~9 ':~na s~1vattyuban, a„d~g~ttJú és a v~z összeütkö:r;éséből szá1n1azó 
e1os ;az_ odasok rn~~tt az, ~~en1 inu:~od1k iendesen es a clugatt~ ú ·harnal' tönkre·· 
n1e~ „ Ha elegendo levcgo van, ugy a dugattyú fokozatos ko1uvri1uá.lódúsn 

105 ábra 

r urbokompre.sszor futókereke 

fol):tá,n ruin~~g-y lcf~kczi.. Ha nincs ~lég IeYeg·i-í jeleu, ukko1 a le\- e "Ű fékezJ 
ha,~asan::ik, h1abn:\'a ~11a-t~ ~_1r.telen,_nyon1asnövekedés jön létre, anii a. :-;~ivattyút 
er?sen l~"eny evesz1 (v1zutes: Wasserschlag} .. Ennek el1keriilése e-él jából a 
~Ílyapt~ulnk sz~lepel k v,~nnak ~Schnüffelveutile), an1e]yek a dug:att \ ú bizonJO~ 
a asana eves e'.'."egot ,bocsatanak a hengerbe. · · 
ken ·tt~1~ge~·k szaralz Jegszivattyúknál a szívás lH'ln szelepekkel hane1n rése---

a 01 en1" a1ne yerk egy_ tolattyúval zá1ódnak és nvílnak. Éz a-tolattyú 
a ~Íng~r .oldalan clh~~y-czett Jura!-ok fölött, ainely furatok a henger két végébe· 
ny1 na , ide-oda lengo n1ozgast veg·ez. A tolattyúban n1agáhan is Yannak fura-

' 

••• ',,, --~,-;l;-, 
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tok, ameh ek kellő méretezésénél az evakuálandó tért hol a dugattyú egyik 
oldalával, hol a másik oldalával kapcsolják össze. A komprimált gáz rúgó,; 
szelepeken át távozik. A tolattyú sík vagy forgó lehet.. A sík tolattyú egyenes 
pályán n1ozog, míg a forgó tolattyú egy tengely körü1l végzi lengő mozgását„ 
.l1. forgó tolattyús légszivattyúk építési módja igen egy-szerű, amiért i-s több
nyire ezek használatosak. Hátrányuk a hosszú csőfuratok miatt fenforgó 
káros tér .. A 103. ábrán eg:; ilyen forgó tolattyús kettősműködésű szárazlég
sziY attJ'Ú 1á-t.ható. A szivart:tyú egy a téren á1t áJl ö:sszek,öitteMsben az evakuá
lan<ló térrel, b-né1 történiik .a ik-0mprimált gázok ikipuii.ogása; a gázok a e sze
lepeken át lépnek ki a hengerbe. Az a tér .aJ,a,tt forgó tol.attyúban lévő vályú 
a tolattyú állása sze1ill1t a dugattyú jobb via.gy baloldalát iköti ·össze az a 
térrel.. Ha a dugattyú mozgása közben vaiamelyik szélső h-elyzetébe jutott, úgy 
a ko1nprin1ált gáz nem tá-v-ozik el teljesen, hanem az u„ n. károstér telve marad 
Yele. Ha a dug.att~ú Yissz,afelé indul, ez a kon1prin1ált gáz tágulní :kezd és 
szíYás csak akko1 történik, amikor nyomása a szívónyomásra csökeknt. A 
dngatt~ ú tf'hát bizonyos utat hatás nélkül tesz meg s a szivattyú volumet
rikns ha-tá~foka ezáltal kisebb a lehetőn-él. Ennek ,e1ke1·üJésére F. J. W eiss-Ba-sel 
~Zf'rint a dugattyú 1nozgás kezdetén a: dugattyú n1indkét oldalát a tolattyú
han Je,·ii furaton át rüvid ideig összekötjük„ Ezáltal 3: dugattyú két oldalán a. 

106 ábra 

T urbokompresszor keresztmetszet 

11:- 0111ú;:; kiegye11lítö1lik és a ::;zívó oldalon inin<ljá1 t n1eg ,--an a szívónyo-
1nás. Ezáltail a sziYatt:yü y·olu1netrikus hatásfoka inegnöYekszik, viszont ener
~;iafogyasztása is n1egnő„ _.\. 103 ábrán a tolattyú felső Yályuja alatt csatorna 
e~zközJi a nyo111ás kieg~„enlítődését. 

,.:\. turbolcompresszor szerkeze.te teljesen elütő az eddiig leírt sziviattyúk 
sz1'1k0zetétől. .t\. turbo ko111presszo1ok fő alkatrésze az ü. n„ furtókerék, amely 
te-ng'elYlf' szerelve gyors forgásban van., A futókerék a 104„ és 105. ábrán lát·· 
hal('i n1ódon gö1·hült lapátokkal i·észekre van osztv·a. A 105. ábrán a futókerék 
eg:~ ik o1dalfala. le van véve. A futók.e.rék közéIJSŐ nyílásán a tengely megy át 
_.\ 111(1;.;ik o1cla1falnak a tengely körfrl gyürűalakú szabad rész~ van. A futóke
rék a benne ]éYÖ gázt (levegőt) a centrifugális erő hatása alatt a periféria 
iPlé szorítja, iniközben a lapátok saiátos alakja következtében ko:µiprimáló~ 
rlik .. A fntókerék központjában tehát szívós, kerületén pedig nyomás mutat· 
kozik. I-Ia. a szívó nyílást eg;;,.,. evakuá1landó edénnyel kötjük össze, vákuumot 
ll~te . ...;ítetil.nk Yele. Eg:i: futókeTékkel nem 1nin-dig érhe;tjii.k el a ~kívánt komp-
1·es;.;ziót.. a1nié1 t is a. gázt egymásután több futókeréken ,·ezetjük át„ Az első 
fntókPrék pe1ifé1 iájáról eg:y álló Yczetőkoszorún át- (a111ely a futókerékhez 
ha:'.Oll1ó szerkezetü) a gázt a n1ásodik futókerék eentru1nába vezetjük stb. 
llíl6 iihrn.\ . 

.Az is111e1 tetett ~r.iYatt~-ükná1 a gázok a ko111p1i111á1ás ideje alatt félme
lf>Q.'f-'<lnek, an1ié1 t j.;; n kon1prf;'r.;szir)s iér hűtéséről kell gonrloskodni.. Így a <lu-

27 

_________________________ ..... „„„„„„„„„„„„„. 
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gattyús komp1esszo1 (csak a szá1az) hengeréi. a turbo ko111p1esszo1nál pedig 
a gázáramot kell hüteni. Ez utóbbiaknál a gázá1an1ot az e~·ik futókerékről 
a másikra való áthaladásánál kell hűteni.. Dugattyús szi\~attyúknál '\"Ízzel, 
turbo kompresszo1oknál levegő,,·el történik a hűtés„ 

A vákuum előállításához használt szivattyúk egyik oldalukon szíYók, a 
m·áisilk oldalukon pedLg llJ~omók„ A nyo111ás előállításához használt kompresz
szorok lényegben teljesen azonosak a légszivattyúkkal, azzal a különbséggel, 
hogy a szivattyúk sz'í,--ó oldalán az atn1oszférikusnál kisebb, a n)-·01nó olda!oi: 
pedig az atmoszfé1ikusat alig n1eghaladó nyon1ás van; a kon1presszorok SZl'\'"O 
oldalán pedig atn1oszférikus, nyomó oldalán ellenben tetszés szerinti nag;.-ob~ 
nyomás van. A kétféle kompresszor között csak túlságosan részletekbf' n1enó 
különbségek vannak. nn1elyeket itt is1ne1tetni nincs elegendő terünk 

107 ábra 

Autókláv. 

.. ~ 

(Volkmar Hönig & Co., Dresden-Heidenau.) 

Az eddigiekben fel nem említett műveletek és apparaturák 
A chen1iai p1eparatiY n1unkálatokná] e1öfo1<luló n1ÜYeleteket o]y·an k~

·szülékekben végezzük, amelyek az eddig en1Iített,ek ko1nbinációi. Ilyen n1ü,·ele· 
tek az eszte1ifikálás, szappanosítás, oxidáció, l'e<lukció, nitráJás, szulful'álás, 
di.azotálás stb„ Ezek elvégzésére az egyes különleges helyzeteknek n1egfelelő 
anyagból készült edényekben tö1ténik, an1elyek a szükségnek 111egfelelöen 
hűtő-, fűtő-, kavaró- stb„ sze1kezettel vannak ellátva. Néha e inü,-eJetek el
végzéséhez nyomás szükséges„ Erre .a célra szolgálnak az autoklá'cok„ .:\.z untow 
kláv-0k vastagfalú fén1edények, amel;r·e.k nyílása úgy zárható el, hogy az a 
munká.Jlat által 111egkíYánt nyon1ás hatásá!'a ne nyíljék kL ~-\z autoklá-r- fal
v.astagsága, annak an:ragától és a nlegkívánt i1yo1nástól függ. Az autokl{iy·ok 
vagy duplaköpeuy, vagy v.alan1ilyen hőközvetítő pl. olajfürdő útján 1111:legít· 
hetők s bizonyos célok1a kavarószerkezetteJ is lehetnek ellát-Ya„ ::\[indrn ant(:
kilávon manométernek és biztosírtó szelepnek kell lenni. .A.z autokláYok z~11«'.i.5t~ 
vagy egy centrális kengyellel, 1an1i11t az .a lahoratoriun1i .autok1áYokon talál
lhaJtó, ·vagy.pedig a zárórtető szélén elhelyezett c-. .;;aya1okkal történik._:\_ 107. ábrán 
egy Volk·mar Haeni.(J-féle autokláv látható, a111e1~- fűtö.köpenn~--el é~ kaYaró
szeI'.kezettel van ellát' a. 

Mind.ezek után közöljük az e k-ézikön~ ,. előirataiban előforduló regyii
letek előállításn1ódját. Ezek tudon1ányn-. neYéuél a fonetikú.S irásmódot ha$Z
nálju!k, a szó,-éd.ieg~„zett készít111én~·-eknél pedig ,„últozatlnnul a helajstrom
zott eilnevezést. 

-:<-': 
___ „,~·--·---~----

Acetaldehid .. 
CH3. COH 
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agji agtánJ ér.o n leprése~jük 
desztilláljuk 223"-on tiszta 
desztillál át. 

Acetanilid, 
- Antifebrin -

CH.s CO NH Co Ho 

és újr·a 
acetamid 

1 hteres twbulált retor.tkban össz'!~e
verünk 250 kcm. anilint és 250. k~Il!; Jeg
ooetet. A keveréket visszaf-Olyohuton kb .. 
8 órán át forraljuk. Most a. retor;!"';, tu
busába hőmérőt helyezünk es a. hut~ el
távolítása után a kcletkewtt vizet .es, a 
felesleges ecetsavat lassan _ledeszti)lá).
juk. Amilwr már ecetsav ahg deszt1ll";l 
és a hőmérő gyorf?an 1rezd ~me.l,~edn1, 
a fűtőlángot erősítJük es ~g;r.1deJUJ!eg a 
retorta nyakát is felmeleg1tJük, hogy az 
ott összegyűlt vizet és eqetsava:t {fY,Or; 
san eltávolítsuk. A mo~t atdes~t~llalodo 
és rögtön megsziJárdulo aeetan~l~~e~ (az 
első ecetsavszagú részletet elkulomtve) 
porcelláncsészékben fogJuk fel. A ~esz
tillációt a lehető leggyorsabt'?a~ vebge1 .~-1 zük. Az acetainiHd 5~ C ha ,!1ran e u 
desztillá;l át. A reto1taban er~.s!3n szeny
ny-ezett és színeződött acetanil1~ .~3.:!a~ 
hátra amelyet még melegen k1o~tu~ 
és sok forró vízből állati szén h-0zzaada
sával átkri.stályosítunk. (H. Erdmann: 
Anl. f. Darst org .. Priip .. Stuttgart, 1894 .. 
F. Enke) 

Eg;)· kétlite1·es g9111hölyí}. ~on:bi~ot 
-c:-.evpentőtöJcs-érrel, e,~ ,ferde~ allo L1e
big·-féle visszafolyohutovel latunk el , ... !\. 
hűtőn 40°-os vizet áram<:?ltat~~ ~~· 
Ezen hütő után egy lefele .~zallo _hu
tőt alkaln1azunk, aJnelyen h1deg v1z~t 
,·ezetünk át. A lombikba 200 gr .. apr~
darabos káliu1rnbikron1átot •es 600 _gr„ vy· 
zet teszünk, majd 250 kcm. a]k9hol es 
270 gr„ tömény kénsav keverek.et , cse·
pegtetjük A lombik tartalma, k1sse fe.!
n1elegszik, kis I.án.~gal mele?".~tve. a J:ow 
fokot legfeljebb 6-0 -ra emelJük. A kep
ződött alclehi~ erősen ,fo!r„ és ~ 40°-ra 
melegített v1sszafoh ohuton !'t)ialad, 
n1íg az alkoholgőz~k J;tond~n~alodna!. 
Az aldehid a rnasod1k hutoben mar 
részben lecsapódik, részben azon?an 
csak a. szedőben, a1nelyet er~,e a. celra 
hű tőke\ erékkel jól le kell hutem. Az 
így nyert acetalqehi_d a~onba.g nem te,!w 
jesen tiszta, ,a111iert,1s celsze:i-u a szedo
Ue teljesen száraz etei t a,?-n1, ,?-~ely az 
átdesztillált aldehidet eros hutes me)
Jett feloldja Ebből az éteres oldatbol 
az aldehidet száraz a111n1oniagáz beve
zeté~éYel n1int a1dehiclammoniát (0H3. 
Cfü (OH\ Nfü) leYálasztjuk Ha a gá_z 
bevezetésénél n1ár nen1 váilik ki se111:ID1, 
az eg·észet egY, órán ~t _állni h~g~:Juk, 
n1ajd a csapadekot l~~z1vJU~, keves _ete~w 
rei ki111ossuk, levegon, maJd exsz1kki;t„ p-.Acetilfenetidin. 
torban szárítjuk. Ezt az anyagot 4 es · d f t 1 Phenace-
72-szeres 111ennyiségü 33%-os kénsavyal, Acetil-prur1a..,aJlll1 o ene o , 
vízfürdőn való ·n1elegítéssel elbontJn~. tin„ -
az átdesztilláló gőzöknek Liebig"hűtó-1 CH'. CO NH. Co H• OC2H5 
ben ,aló cseppfo]J·ósításáv.al egyidejű- . lt 

87 leg .\ szedőt hütőkenrékkel jól kell hű- 167 gr. sósav.as. p-am1d~fene_to , 
te11i.. .:\.z acetaldehidet klórkalciurnmal gr. vízmentes natr1u,ma<(.0tatot es 83 g[i 
víztelenít.iük és rektifikáljuk (Hen!e: jég~ce.tet visszafo[y~ .huton,{ tórántá 
_._\11] t'. tl. org. prEip. Prnkt1kum. Le1pz1g, hev1tunk .. A; r~ak-0~?kt:!7:'ekreAe ~zut f 
l~lfl!J. 1 kb. 3.5 1. forro v1zbe ont~u „ • SZUI k<>.

Aceta1nid. 

CH' CO. NH' 

l kg .. jégecetet 111eh~gíté.s közben (40-
50uJ fi1101na11 porított a111woniun1karbo
náttal :~en1legesítü11k annyi1a, hogy fel
hio·ított próbája kissé lúg·os legyen„ 
.ftI~.icl az egészet a~l<lig- iuele~gí;tjük 80-;
~iuu-on. an1íg egy· klYett felh1g1tott pro
lia ti:irn ~avan~-ü lt·~t. .A.z Így nJ~er,t am
nJ01Iiu1uacetá tot sz<traz an1mon1aa1 am
lrn n desztillá]juk 190". fölött kb. 460 gr. 
.atttn111i<l desztillál át. Az elöpárlatot 
(lHU"-ju) isn1ét se111]1._>gesítjük an1n1oni
u111kai7honáttal és l!J0° fölött am111onia
ára.n1hau ú.i1a de~ztil]úl.iuk. (:jabb 270 
gr. acetan1i<l Uesz.tilli~l út.. A :g:1űveletet 
még egyszer 1111,•g1;;1~~etelYe, meg 110_ gr. 
nce.tanliclot u~·erht~t1111k .. :\.z neetarn1dot 

datból a fenaceti,n halvany-p1ro.san , I·· 
kristályosodik Vízből á11ati szénnel at
klistályosítva, fohér fenacetint kapunk. 

Acetil-szalicilsav. 
Acidun1 acetyJosalicylicum„ Aspi

rin„ -
.......-0.CO.CHo 

CoH•-....cooH 

138 gr. szalicilS"Lva; feloltl,un)r ~20 !fl'· 
ecetsavanhidrid es 0.'9 gr. tc:menji „ke;i:i.
sav·~t adunk hozzá,. A kevereket eloszor 
j ss.an 55-60°-ra., n1iajd fokozat9san 
gQo_ra inelegítjü}c. ~zután. 8;~ .egeszet 
f lvtonos keveres kozb-cn k1huln1 hagy
j~k„ E reakcióterméket _jól leszí vatju~, 
kevés jeges vízzel„_ ~aJd toluollal k;-
1110:.:;~uk„ A n;. el'Í kr1stal:vokat benzolbóJ, 

21• 
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széDJtefa,akloridból, to1ue>lból viagy tetra
Iinból átkristálye>sítjuk. Kristályosítás 
közben a folyadékot állandóan lassan 
keverní ke11, hogy savmentes temnéket 
kapjunk,, 

savas sóját kicsapjuk. Ezt az előbb leírt 
úton itetszés szeri,nti .sóv.á alakíthatjuk. 
Fontos, hogy az összes műveleteket le
h1ető1eg levegő kizárásával, pL szénsa
vas légkörben végezzük 

Acete>n. 
- DimetilketC>Il, 

CHs CO,. CHs 

Az aceton nagyipaJ:i termék. Kís mé
retekben csakis tisztítása j,öhet tekin
tetbe. 

Acetont ,( 60 gr.) felesleges mennyisé
gű (120 gr.) tömény nátriumbiszuftt-ol
dattal össoor'ázun:k:, miközben az felme
legedés mellett feloldódik, Az esetleg 
fel nem oJdott részt válas~tótö1csérben 
elkűlönítjűk. Kfüűlésnél az ooeton bi
sznlfit vegyülete 

(~~:>e C: ~~' Na) 
kristályosan kiválik. A kristályolmt le
szívjuk, kevés nátriumbisznlfit--0ldattal 
me>ssuk, majd 70 gr, vfamentes szódát 
tartabnazó oldathoz öntjük és erről a 
felszabadult '"°ete>nt ledesztilláljuk. Ez
után a párlatot klórkalciummal víztele
nít:iük és újra desztilláljuk. 

Ha az eredeti aceton csak savakat és 
metilalke>he>lt tartalmaZC>tt, úgy előzőleg 
káliumkar,bo'ILát-oldattal kirázzuk és ez
után rögtön desztilláljuk, szárítjuk és 
újra desmilláljuk, 

Adrenalin. 

H 0 í"l CH IOH) ,. CH2 NH, CHa 

HO,.....,_/ 

600 g1, friss, zsírfalanított mellékve
sét 2 literes lombikba teszünk és 3 gr. 
oxálsavat adva hozzá, a lombikot rázás 
közben teletöltjük 95%-e>s alkohollal. A 
lombike>t jól eldugasze>lva néhány (2--3) 
napig ál1ani hagyjuk. Ezután az alke>
holos oldatot lehetőleg gyorsan leszűr
jük, szénsavval teJí,tjük és néhány gr„ 
zinkport adunk hozzá, Az •alke>he>lt víz
fürdőn elpárologtatjuk, amiáltal sok 
lecitin válik ki. A kihűlt maradékot 
petroléterrel összerázzuk, amikor is a 
lecitin fele>ldódik A petroléte!'t eltávo
lítva, az oldatot neutrális ólomacetát
tal derítjük. A nyert világossárga ol
datból az ólmot kénhidrogénnel kicsap
juk, majd ,szénsav áitáramoltatása mel
lett ammoniával meglúgosítjuk A ki
vált adrenalint lepárolt vízzel kimos
suk és .szénsav jelenlétében l0%-:0s kén
savban oldjuk, Az oldatból egyenlő 
hírfogatú alkohollal az adrenalin kén-

Aethyl,: lásd Etil,, 

Allilizotiocianát. 
- Allilmustárolaj, -

CHs. CH=CH N=C S, 

100 gr,, pmított rodánkáliumot, 1-0IP 
gr. alkol101t és 170 gr,, '1lliljodidot visz
szafolyóhűtőn addig forralunk, amíg 
kálium.jodid-kiválás már nem észle1he
tő. A terméket vízzel felhígítjuk, az ola
j,at a vizes rétegtől elkülönítjük, klór
kalciummal víztelenítjük és fr,akcionál
tan desztilláliuk 

Alnminium aceto-tarfarát, 
- Aluminium aooticotar,,taricum„ 

Alsol -

OOO gr. aluminiumszulfátot (kristá-· 
lyos) feloldunk OOO gr. 30%-os ecetsav 
és 800 gr. víz elegyében. Az oldatba 
részletenként 130 gr. Galcium carboni
cum praecipit1atum-ot adunk, amelyet 
200 gr. víz~el kevertü,nk össze. Az ,egész 
keveréket 24 óráig állni hagyjuk, mi
kö7Jben néhán~szor felkeverjük. A csa
padékot vászn.on szűrjük és kip1 ésel
jük A szüredék uninden 10-0 gr.-ját 3.5 
gr. borkős'av hozzáadásával vízfürdőn 
bepárologtatjuk, amíg sóhá1 tya kelet
kezik. Ezt az oldatot vékony rétegben 
vákuum'ban, vagy ,anélkül alacsony hő
foke>n beszárítjuk. (Lásd a Liquor alu
minii acetico-tartarici cím.e-t is, 114„ ol
dal) 

Aluminiumhidroxid. 
- Alun1inium hidrooxydatum, 

Al,OH/a 

r.l'in1só vagy ,aJuminiumszulfát 5%-os 
meleg oldatát belefolyatjuk, hígított 
amn1oniába (1 térf. tön1ény ,am.monia +3 
térf. víz). Annyi an1n1oniát veszünk, 
hogy minden molekula thnsóra vagy 
Alumínium sulfuricumia 1.1 tér[ feles
leges 10%-os a111mo11ia jusson„ A levá· 
lasztott aluminirrmhidroxidot leülepít
jük, a folyadék tisztáját lehetőleg telje
sen leöntjük, ineleg vízzel újra összeke- -- -,._..-;c,,_,~---
ver,jük. Ezt a műveletet addig folytat- '.l 
juk, amíg a mosóvíz báriumkloriddal ·v· ·:;t_:; 
nen1 zavarosodik meg. .ll csapadékról - .„::::;:.LL}.-- -
vásznon leszűrjük a folyadékot és en- -~::.\~-~-~-:-~--~
nek lecsepegése után óvatosan kiprésel~ . -<---""s-<---; 
jük, vékony rétegben kiterítjük és· le"·~"J"SS:':::' 
hetőlell" alacsony hőfokon .kiszárítjuk···'•'···:·'.'.: .•. :·:· ... :.· .. :.'.·.·· .. ,·::-·.·.··:··.-:·.··.·.· •.. ~ ...... · .•.. •·· (50 0'.J A szárítás vége felé a hőfokot :'::';.:,:• ': ' 
óvatosan esetleg 100 C0-ig Jehe-t emelni. -------:~'.;~~'.'.:'.":~:-:'::---~:-

o„AmidoanizoL 
/OCHi 

O; H• , NH2 
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ju. k és szá1az sósavgázt vezetüJ!k bele, 
a1niko1· is a p~·amidobenzoesav etil-eszter 
sósaV1a•s sója (HOi. NH,. (), H,, 0000, 
Ho) kristályos állapothan kiválik. 

A szabad bázist úgy kapjuk, hogy a 
! ·• ,,.n1't1oanizolt részletekben sós1a'va;s 1S·Ót nátriumbilkarbonát-oldattal, 

tliJ g1. l"'k , 
hozzáadunk 700 gr stann9klori~ak 880 v~~ sz~di;i-ol?at,tal ö_sszedÖl;"ZSÖ JU ,es 
_gT. tömény sósavha„n valo, oldatahoz„ A nehany oran at, a~lan1 hagy~u.k. 4-, v1z
rednkció befejeződese yt_an ay; oldatot ben ross~ul 9ldod?. sza_bad baz1st JOl le~ 
náb onlúgga1 me&'.h~~os1tJuk, ugy hogy J s~.ívjuk es v1zz~l ,J~l kimosva„ alacsons 
az ón újra feloldodJek„ 4- .~el-etkezett o-

1 

hof.okon megsza11tJuk„ 
·ainidoanizolt. benzollal k1razzuk. A ben-
zolt 1edeszt~llálj_uk, ~ n1,arad~~-ot híg s9- . 
savhan olcl.1uk es kr1stal;ros1tJuk .. ..._'\.. so- p„Am1dofenol.. 
~avas :-;óhól alkáliákkal a sz.abad bázist OH 
11'"f'J'ht>tjük 1 

. // 
o~Amidobenzoesa'l! „ 
- Antranilsa,„„ ~ 

100 gr. fino111an porított ftalimidet 
hütés közben feloldunk 200 gr. nátriu.m
hidroxidnak iOO gr. vízzel készült olda
tában Állandó kenrés közben 1000 gr, 
(pontosan!) 5.06% nátriumhipoklorit
tartalmúra beállított hipoklorit-oldatot 
f'olvatunk hozzá és a ke,,·eréket néhánJ.,.
pe1;cig 80°-ra n1elegítjük .. Kihűlés után 
az oldatot kéns,avval Yagy sósavv,a1 
sPnilPgesitjük és a keletkezett antranil
!-iaYai feleslf'gcs n1enn:.~iség:ií ecetsavval 
lf''i'[iln:-;zt.iuk„ }t k1·hdályt-ön1eget jól le·· 
szívjuk és hideg vízzel ki111ossuk,. A vi
zes fo.l;radékból nTég nén1i antranilsavat 
·n:ve1'11etünk, ha rézacetátot adunk hoz
zá, a1niáltal az antranilsav rézsója vá
lik ki, Ezt a iézsót kénhidrogénnel el
bontva, szabad antranilsavat kapha
tunk. (R A. S, F,. DRP 55988,) 

p~An1idobenzoesavas etileszter. 
- Anaesthesin„ -

NH2 Co H< COOC2Ho 

50 g1 ,, p-nitrntoluolt (NO,. e, H •. CH,) 
250 gr,. krón1sav, 110 gr. tömény kén
sav és 450 gr. víz keverékével, 18 órán 
át visszafolyóhűtőn főzünk .. A kristá
lyos 1 eakciótern1ék,et, a p-nitrobenzoe
savat (NO, Q, H, OOOH) leszívjuk, 
vízzel jól kimossuk, .azután :kétszerany
nyi granulált zinkkel keve1jük össze és 
a keveréket tömény sósavval leöntve, 
a reakció megindítása céljából enyhén 
megmelegítjük. A reakció .befejeződése 
után az oldatot leszűrjük, kevés feles
leges ami;noniát adunk hozzá és végül 
ecets-avval n1,egsa,-an~„ítjuk. A tömény 
oldatból p-amidobenzoesav (NH,. Q, H,, 
COOH) vállik ki Ezt alkoholban old-

1 1 

// 
NH2 

p-nit.1ofenol Yizes oldatát visszafo
lyóhűtőn zinkpor időnkénti hozzáado
gatása mellett az ·elszíntelenedé;;ig f9r
raljuk A színtelen üldatot forron szur
jük A kihűl~ oldatból ."; p-am!d?fenol 
lemezes kri.stalyok <t.JakJaban kivahk. 

A p-amidofenol nátriumsója tö111énJ· 
oldat alakjában a Rodinal nevű fotog
ráfiai előhívó. (Bai:nherger: Ber. 28, 
(l 895,) 251) 

Amilacetát. 
Ecetsavas amileszte1„ 

CH'. COO, Co Hn 

400 gr. amHalkohol (128-132"), 220 gr, 
ecetsav és 40 gr. tömény kénsav (1,84) 
elegyét 1--2 napon át 60~80"-on m~legí
tünk„ Kihűlés után a kensavas reteget 
elkülönítjük és az eszt.e1 t szóda-oldattal 
sen1legesre mossuk„ A nyers .esztert 
tiszta vízzel még 1-2-szer után,aanossuk, 
majd vákuumban rektifikáljuk. 

Amilbenzoát. 
- Benzoesavas amileszter. 

Co Ho COO. C;, Hn 

500 g1„ benzoesav, 500 gr. an_1ilalkohol 
és 50 gr. tömény kénsav elegyét kb. 3 
na,pon át 115-120°-on melegítjük (amíg 
kihűlés után benzoesav 111ár nem kris
tályosodik ki), A kihűlt terméket az 
alsó kénsav.as rétegtől válas.ztótö,Icsér
ben elkülönítjük, a felső olaJos reteget 
vízzel kimossuk és szódával semlegesít
jük. A változatlan amilalkoholt a frak
cionált desztillálásná-1, mint elöpárlatot 
különítjük el A frakcibnálást Yákuum
ban vé,a-ezzük. 

______________________ .... ____________________ __ 
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Amilbntirat. 1 bikból lehetőleg ne tá' ozzanak A kén 
- Vajsavamileszter _ terméket elválasztiuk. híg kálilúggal 
CH CH CH C 

kim<Jssuk, klórkalciummal víztelenítjük 
s 2 2 00 CöHn és 94-95°-on rektifikáliuk 

Előállítása mint az amilacetáté. csak- / ••. 
hogy 220 gr, ecetsav helyett ugyanany- Amilszahcilat 
nyi vajsavat használunk.. Szalicilsayas a1nileszter T1 ef.o1. -

Amilénhidrát 
- Dimetiletilkai binol 

CH' CH2, .... 
CH1--::;cC (OH) 
CH1 „ 

Előá11ítá1'a 111int az a111ilbenzoáté,._ 
csakhogy 500 gr. ben:ioesav helyett 
ugyanannyi szalicilsa,- at használunk. 

An1ilvaler ianát. 
- \!aJe1ján~aYa::.: a1nileszte1„ 

CH' . ..._ CH CH2 CO OC H11 
CH'.1 ____-

Előállítása lllillt az an1ilbutiláté„ 
csakhogy C'cetsa,~ he]~·ett eg;;, enlő n1eny
nyisé.i.;ü \a 1eriánsa• at hasznú \un k 

„:\n1n1onia„ 

!';Hi 

I. Gázalakú. 1 ié~z A1nn1011iu1n chlo·-
1atu1not összekeYerünk 2 rész szú1az ol
tott 111ésszel és YÍzzel, úgy ]1og:;„ híg pé
pet kapjunk. „A_z anunoniagázt 111elegí
téssel nyer.iük .. :\ gázá1·an1ot égetett n1é
szen, vagy nátroun1észen Yezetjük át. 
szárítás céljából.. · 

200 g1. gondosan n1egtisztított és víz
mentesített, optikailag aktív an1ilalko- 1 
holt (forrp, 128-129°) összekeverünk 200 
gr„ n1egolvasztott, vízm.ente-s einkklorid
dal (Zn Ch). A keveréket néhány napig 
állani hagyjuk és ezután hon1okfürdő
ből ledesztilláljuk. A szedőben össze
gyűlt folyadékot vízmentes klór kalci·· 
umn1al víztelenítjük és vízfü1dőből rek
tifikáljuk. A 30-40° közt át1nenő !'észt 
külön fogjuk ,fel. Az Így nyert arnilént 
fele térfogatú hűtött kénsavval (1 térf,, 
tömény kénsav+l térf. víz) rázzuk ösz
sz.e, mik.özben ügyelünk al'ra, hogy a ke
verék fel ne melegedjék„ Az amilén 
mint amilkénsav oldatha niegy„ Ezt az 
oldatot választótölcsérben esetleges 
szénhidr ogénektől elkülönítjük és szŰl'
jük. A szüredéket felesleges nátronlúg
gal vagy mésztejjel desztillá!juk. Az át
desztillált amilénhidrátot a víztől elvá
lasztjuk, víz.mentes káliumkarbonáttal 
víztelenít,jük és újra desztilláljuk. A 100 
·-103° közt átmenő részeket külön fog
juk fel 

II. Vizes anunoni-a„ _,_4rrt-1noniunihid~ 
1 oxid, NH, OH. Az előbbi módon nyert 
a111111oniagázt vízbe vezetjük, an1elyben 
azután, melegedés közben, roha1n08RU 
feloldódik. Az oldatot a kívánt fajsú
lyúra állítjuk be, 

Amilformiát,, 
- Hangy,asa vas an1ileszte1 „ 

H COO C' Hu 
A1nn1oniu111bron1id, 

- An1111oniu111 b101natun1, 
NH< Br Előállítása n1int az an1ilacetáté, csak

hogy 220 gr. ecetsav helyett ugyanany
nyi hangya:;;avat használunk„ Eg~, Io1nbikba kétfuratú dugót helye-

zünk és 520-530 gl' .. 20%-os a111n1oniát ":i 
öntünk bele„ Az eg;yik furatba egy vá- -1 

Amilnitrit,, 
- Amyliun1 nitrosum. 

C> H11 0 NO 

88 gr. 'amilalkoholt lombikban leön·· 
tünk 80 gr., nátrimnnitritnelk lehető'1eg 
töm~ny oldatával. A lombikban lévő ke
ver-ekhez lassan 200 kcm. tömény sósa~ 
vat (25%) folyatu·nlk Az alsó réteget ké· 
pező náiriumnitrtt a sav hatására 
elbomlik és a f-els:iabaduló nitrózus gá
zok az amilalkoholon áthaladva azt 
nitritté :alakítják át. A savat úgy kell 
adagolni, hogy nitrózu.s gázok a lom-

lasztó-töl'Csért dugunk, amel;yen át bró- ·-:t 
1mot folyraiunk a 101nbikha, A bróm ;.l 
mennyisége 350 g. A másik furatba egy ·----:<·-1 

~tzzze~lf~l~ő n~~~Ó~;l~~fi:~· ~~~lyös:;i~ -.;~;'-~'.'.~-
kapcsolva, a távozó brón1, bró111hidro- --:~:'.;~;;~~-;1~ 
gén és amn1onia-gőzök visszatartá,sára.; -
A lombikot vízbe állítjuk, n1ert a ·brón1 .J::::-};l 

~z~~!l~J1~~~if~~~á'~:t~1~t~!I~1~~;! · ~~I 
nyisége szerint szabálvozzuk.. Felesle:.„„ .. -'-<":':--.,., .. 
ges bróm adagolását feltétlenül kerü1-: · -":~-:,_:·~-:~:;;t17'~"" 
nünk kell, a nagyon hevesen robbanó-'.---::--.~~:<.,.'f;;:ES:;._:c.·- ---
brómnitrogén keletkezése miatt. Ha '-"" 

·::·&~y;::'..,;,t:,,; 

~;::~f!!~M~~~, 
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udnden b1 ón1 a lon1bikban Yan és a fo-
1,-adék kihült„ a n1osó folyadékot is a 
JÜ1nbik ta1 taln1ához öntjük és az egészet 
2-3 napig állni hagy.iuk. Ha előállítás 
közben kristál~ ok yá]tak Yolna ki, úgy 
azokat víz hozzáadásával fel kell olda
ni. . .\. folyadéknak színtelennek és lú-
1rosnak kell lennie; ellenkező esetbenad
Jig adunk hozzá an1n1oniát, an1íg lú
g'OSi<.Ú Yálik. _..,\_ fo1;;. adéknak kénsa,:vaI 
1neg'i'.aYanyítYa nen1 szabad niegsá1·gul
nia-: ellenkező esetben addig kell áHa1i 
hag·yni niíg újabb próbánárl ineg1sárgu-
1<1:~-l1uí.1 nP111 n1ntatkozik„ .A foly.adékot 
1Jle2::-;;zü1 jük. ,. ízfiirclőn bepáro1ink és 
ki j~t;llyo~ítiuk. 

„A.nnnon iun1,jodid. 
.:\.n1n1011i11n1 joda.111111 ,Jóclan1n1D

nilnn. ~ 

'.'iHiJ 

:?54 g:1 iudot leönt iiuk 10110 g;I. a11n110-
11iÚ\ al 110?1;1 l's 1:20 g·1. (3~{,\ hühogén
]iiJ!t:l oxídol ndnnk hozzá. ~·\ jód f'l'ŐS 
p( z:-:~f\..; közhp11 felnlrlúdik„ .A.z nll11noni
HHJ.iodid-tn1 rnl1111í oldatot yíztiirdón lJP
;r<trolo!.!.·ta1 juk 

.-\ u1n1oniun1karbonát. 
\111111c11liu1n ca1 l;onicu1n. 

A. ke1 t'ski\lh len1beu kaphato a11uno11i-
1111ika1 ho11át főként ann11ouiunibika1 bo
nc1thül éi..; keYés ka1baJ1d11sa\~1s nn11J10-
11in1nhól áll. 1~isz1a an11nouinn1kaTIJ011át 
1 lócdlí1asa rl'ljából 1 iész kPrtskedehni 
'-01 ..J: ]'~SZ tii1nP1J~"<"IJlllllOlliÚYa1 két napig 
:20--:2~i''-11úl dig·p1 úluuk. „A cUgcJ"á1ást 
z~11 t L'dl-'u~-!H'll Yég·ezziik. l\:ét nap eltelte 
atúu az edl~·n\ 1 kh1ylt.iuk, a felesleges 
nu11Hu11ii1µ:úzt kibocsútjuk és ezután az 
('µ:~sz( t lt!iútjii.k .. .\z először keletkező 
últetszó ki istál~·o:-; tön1eg· csakha1nar 
o..;z]opo~ kristc-i.Jy·okká alakúl át. _:\z 
a111nioni11111karbonát ne111 állaucló test: 
a111n1unia tá,·cJzása n1r11Ptt las . ..;a1Jké11t 
l1ika1 bonáttá alakul át ~\ kereskedelini 
au1n1oniun1 bika1 ho11iit töhhn:y ire elé_g·
,.!.{> ti sztn 

1\ n1111oniu1nklorid. 
.\111n1ouiu1n chlo1 a111111. 

~H' Cl 

l\.ic:-.il11 n \ alo ehiállításcl ueJJJ .iöl~~t 
ii.:;·y1_ il'nllle: :-.ziikség esetén a111n1onH1-
nak "(l:~i!\ Ya] Y<lló senilegesítése és az 
\ildat !H pál'olog:tntúsa által állítható 
elö ..\_ ke1Pskt-dtlnii so 1Pndsze1int Yas
sal ~s kat1 ún;--·os ~;lka1rPszekkel \'Hll 

}<;Zt'1n1;--·ezYP, T=ztktül 1il:-< lllódu11 tisztít
ható n1Pg-, hogy ;,oo _g·;· an11no11iun1klol'i-

dot feloldunk 1500 gT„ fo11ó vízben és 20 
gr .. a.111moniát a<lun-k hozzá. Az oldatot 
2-3 napjg állani hng:y juk és ezután a 
kiYált vashidroxiclot leszűrjük .. A tiszta 
oldatot vízfürdőn száTazra pá1ologtat
juk, 

An1n1oniun111itrát 
- Ann11oniu111 nit1icu111„ 

NH4 N03. 

„A.ann1011iun1ka1 bouátot vagy liquor 
an1:n1oniaet (10?&) híg salétromsavval 
sen1legesítü-nJk és az oldatot mérsékelt 
hőnéJ. kristályosodási.g bepárologtatjuk„ 

Ugy.ainígy készül 20?fi-os oxálsa:vol
dattal az A1nnioniunzoxalát, fosz·forsav
Ya1 az .LÍ'nt.J-noniu.nifoszfát, 10%-os forró 
pik1i1i:sa\'O:ldattal az A1nm.oniumpikrát, 
i-;z-ali.ci1sa.YYal az A1n n1oniu1nszalicilát. 
hig kéns-aYva] az ::1nunoni111nszulfát.. 

„A.nnnoniu1n1 odanát. 
.\111n1011iun1 ~ulfocJ anatun1. 

NH> CNS 

600 g·1 alkoholt f!i5%), 800 gr. vi~es 
an1n101liát (fs. ú.912} és 350-----400 gr„ szen
dlszulfidot iisszeke,·erünk és a k·everéket 
2--3 nnpig állani hag:;·juk. i\. sötétbarna. 
oldatot Yízfürdőn bepáro1juk, miközben 
;1H1n1onia, an1111oniun1szulfid és alkohol
g·őzök távoznak és nagy :i_nennyiségű 
kén válik ki.. Ha az oldat elszíntelene
dett, forrón szür.iük .. \ kihűlés után ki
kri s tál yoso<lo1 t an11noniu1nrodarnátot 
l1·szívjnk és foi l'O vízből átk1istá1yo
sít juk. 

Aniso]. 
~leti 1 foniléler 
Cc Hc, OCHo 

42.2 g·1. k1 istál~ os fenolt !:I g1. uát-
1 iun1hidroxiddal és 60-64 gi. \"Ízzel fel
ol<lunk„ 23.2 gi. diJ11etHszuJfáttal 10-,15 
pprcig ·1ázzuk. n1aid i·ázás közben ineg 
9 gT„ ná1riun1hid1 oxidnak 60-64 gi. víz
ben y.a]ó oldatát adjuk hozzá. „~z egé
szet visszafolyólnitőn 7 órán át forral
juk. „.\z elkülönült olajat elválasztjuk, 
szá1ít.iuk és dt'·sztillúl.iuk. (GriiLe: „A.-1111 
chin1. ph~ s. (6) ~r1, 118~J3„) 59.) 

Antin1onoxiklor'id. 
- Stihinn1 ox}- eiiloratt:nL Pul\-js A.lga

rot h i. 

Sboü' 2 SbOCI 

.A.n t i1nont1 ikloi i clot 5D-sz_e1 es vízzel 
kt>zelünk; a c~apadékot vízzel jól ki-
1nossuk. kjp1 é~e]j~ik és szárítjuk„ 

•• -„„„„„„„„„„„ ............. „„„„„„„„„„„„„„ ... , 
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Antimonpentaszul:lid .. 
- Stibium sulfuratum aurant1acum 

Sb2 S5 

24 .gr. Schlippe-féle sót (Na,SbS.„ 
9 H,Q) feloldunk 100 ,g1., vízben, az ol
datot esetleg megszűrjük, 600 gr„ vízzel 
ft;Thígítjuk és 9 gr. kénsav és 200 gr. 
v1z kihűlt elegyéhez öntjük, A kivált 
csapadékot Jehetől"g levegőtől védett 
helyen leűlepítjük, s 'a tiszta folyadékot 
dekantáljnk, A csapadékot dekantálás
sal azután addig mossuk, amíg a -szü-· 
redék már csak gyenge kénsavreakciót 
mutat. A csa,padé-kot v-égül vászon-szű
rőn összegyűjtve, vízzel mégegyszer ki
mossuk és gyengén kipréseljük. Végül 
szétdaraboljuk és envhe melegben 
fénytől óvott helJ·en n18gszárítjuk, ' 

Antirnontriklo1 id„ 
- Stibium -chloratun1„ But:v1un1 anti-

n1onii.. - · 
Sb CJJ 

100 gr. porított Stibiunr sulfu1atun1 
nigrumoit forralás közben feloldunk 500 
kcm. tömény sósavban. Az oldatot 
üveggyapoto:n átszürjük és vízfürdőn 
~epárologtatjuk. Kihülés után esetleg 
oloi;nkl_orid válik le; ezt leszűrjük, Ezt 
a tomeny oldatot fmkcionáló Jombik
b~n desztillál:ásrnak Yetjük alá. Először 
sosav desztill.ál, ·később a hőmérséklet 
215°-ra száll, amlkor is vaskloriddal 
szennyezett, majd egész tiszta antimon
klorid desztillál át. 

Apomodin. 
Cti Ht7 NO' 

10 g1 morfint 200 gI. sósavval 3-4 
órán át bombacsőben vagy autokláv
ban 140-150°-ra hevítünk. Kihűlés után 
·a reakcióterméket felhígítjuk kiforralt 
vízzel, és a képződött apomorfint nat
riumh:Lka1.bonáttal kicsapjuk. A csapa
dékot éterben oldjuk; 'a változatlan 
morfin nem oldódik Az éteres oldatot 
vízmentes káliumkar·bonáttal kiszárít
ju.k és ezután sós·avgázt vezetünk bele· 
a sósavas apomol'fin kristál:yalakbari. 
kiválik .. A műveleteket lehetőleg gvor
san kell végezni, mert az apon1or:tfn a 
levegőn könnyen oxidálódik„ 

Arbutin. 
(24 H32 ÜH H20 

Apiított Uvae ursi f-olia-t vízzel 1-2 
napig macer·álunk, m•ajd -az egészet fel
főzzük. Annyi vizet használunk, hogy 
felfőzés után a folyadék könnyen elvá
lasztható legyen, A kifőzés! 2-3-szoi 
n1egismétel,iük. i\. n1aradékot vásznon 
szűrjük és kip1 éseljük. A nlegszűrt fo-

Antimontr-ioxid„ 
- Stibiu111 o:x:'-·-datun1. 

Sb2 01 

lyadékot ülepítjük és ólornecettel derít
jük. A fölösleges ólmot kénchidrogénnel 
távolítjuk el, előbb azonban az oldatot 
szűrjük„ A levált ólon1szulfidot is le
szűl'jük. A szüredéket besűrűsítjük. Az 
oldat kihűlésénél tisztátalan arbutin 
válik kii an1c1;ret forró vízből állati 
.szénnel átkristál:--· osítunk s !0-50°-on 
kiszárítunk„ "A.z íg;y- nye1 t ar butin ol
vadáspontja 17-0°, Ha azonban 100°-on 

l 
:-;zárítjuk, clYeszti k1istáJyvizét és 144-
1460-on olvad · 

Anti-n1onoxiklo1idot híg szóda-oldat
ta.l kifő~ünk. A .kifőzés! 'addig ismétel
Ju~. am1g az oldat n1ég klórt vesz fel. 
Szoda .hely-ett híg an1111-oniával is diO'e 
rán1atj!-1-k az antin1onoxiklori dot. 

0 

A 
csapadekot gondosan kimossuk leszí-
vatjuk és 1.szárítjuk, ' 

Arekolin., 
CH 

/ \, 
CH2 C COO CH" 
! 1 

CH2 CH2 
' / 
N~CH' 

Antipir-in--koffein-citrát„ 
Anttpyrinum coffeino-cit1·icum„ 

90 antipyrint, 9 coffeint, 1 cit
romsaviwt ikeviel'ünk s (5-8 víz·zel el
dörzsölve) gőzfürdőn szárítjuk és da
rwbokra tö1·ve por'ít.iuk, 

Po1 ított arékadiót \'"Ízzel há1 on1szor 
kivonunk, A kivonó vízh.ez ininden kg. 
arékadió1·a 2 gr. tö1nény kénsavat 
adunk. A kipréselt és szűrt kivonatokat 
a. felhasznált n:v er sanyag súlyára be- '.·.·i;::t' 
sűrítjük és kihűlés után az alkaloidá- .';}.;,'}!:· 
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dal meglúgosítjuk. Az arekoli!1t. étenel vízből átkristályosíthatjuk A krist~ly
kirúzzuk. Az étert ledesztilla]Juk. A vízmentes vegyületet úgy kaphatJnk. 
visszama1 adé folyékony arekolint desz- hogy 162 gr. víz hely~ttf 18 9r.-ot has~
tillálá.ss-al tisztíthatjuk, vagy pedig e nálunk„ Esetleg a kr1stalyv1ztartalmu 
nélkül sav;akkal n1eg:felelő sókká ala- nalk -a kiizzítása útján i6 előállíthatjuk„ 
kítiuk át 

Bárinmklorid. 
Atr·opin„ - Baryum c:hlor1atum. 

r-tropas-a,·--i-tr r>pjneszteT. BaCI2. 2H20 

CH•-----CH--CH2 

1

1 

i 1 

N -CHsCH 0 CO 
! ! 1 

1 : CH2 
.cH2- ·CH--

CH. CH2 
1 

CoHii 

OH 

Nyers bár iumszulfidot feloldunk 3-
4-szeres mennyi,ségű forró yízben és az 
oldatot :sósavval gyengén meg-savanyít
juk„ Ezután annyi bárium.szulfidot 
adunk h-ozzá, hQgy ismét kissé lúgos le
gyen. A .szűrt oldatot szárazra párol
juk, újra oldjuk, szűrjük és !kri,stályo
sítjuk. Az atropin az At1opa Belladonna le

veleiből, levélkocsáuyaiból, vagy gyö
kereiből állítható elő, Gyökeréből kö-
vetkező módon nyerhető: telj.esen -szá- Bárium~itr~át, 
Iaz két-három éves porított bellad-0nna- - Baryum 111t11cun1„ 
gyökereket 90%-os alkohollal enyhe me- Ba (N03J2 legítés közben kivo11unk. A szűit alko-
holos kivonatokat ·a felhasznált gyökér-1 Nyers bárimnszulfidot feloldunk 10-
por kb.. 40-%-ának lnegfelelő oltott mész- szeres n1ennviségű vízben. Az oldathoz 
szel keverjük_és 24 órán át állani hagy- addig a-dogitunk s·alétromsavat, amíg 
juk, 1najd szűrjük„ A szüredéket híg az oldat gyenge savanyú reaJkciójú lesz. 
kénsavval kissé megsavanyítjuk„ A Ekkor az oldatot felforraljuk, .szűrjük 
ka.Jciu~s.zulf~tot leülepítjiiik, .a~ o~_dat,9t és bepárolva kristályosítjl;lk. A kristá„ 
dekantalJuk es iaz alkoholt v1zfurdon Jyokat leszívjuk hideg v1zzel mossuk 
lehajtjuk. A -savanyú desztillációs ma- é's a:lacsony hőfo.i{on szárítjuk„ 
radékot, a g;ranták é.s zsí1·ok eltávolítá·· 
sár.a éterrel vagy petroléterr·el kiráz
zuk. A maradékot !káliun1kar bonát--01-
datt-al gyengén n1eglúg·osítjuk, ekkor 
gym1ge zavarosodás köYetkezik be. 

24 órai állás után az utolsó szennye

Báriumoxid„ 
- Bar"j:um oxydatum„ 

Ba 0 

r,ések gyantásau, de atropinn1entesen F-edővel elláitott és fehérizzóra 
kiválnak. A szfü cdéket káliumkarbo- felhevített porcellántégelyhe kanállal 
náttal túJtelítjük és a kivált ·atropint báriu111111it1átot ad,agolunk„ A bárium-
24 órai -állás után leszür.iük, szűrőp·a- nitrát megolvad és hiabzás közben el
pí1 közt szárítva, vízzel újra elkever- boniiik, Ha a habzás megszűnt, újabb 
jiik, leszív:juk, a1koh-olhan oldjuk, állati báriun1nitrátot adagolunk be. Ha a té
szénnel színtelenít.iürk és a szűrt alkoho- gely megtelt, kb, 2 órán át még erőseb
los oldatot bepároljuk. A maradékot kb. ben hevítjük a képződött nitrit elbon-
6~szo1 os Yízzel hígítjuk, an1iáltal .asza~ tása végeit. Á kihűlt tégelyt széttörjük 
bad airopinházis hosszabb állás után 1 és a báriu111oxidot rögtön jól záró 
kik1 istáh osodik. edénybe töltjüik. 

A szabad bázist saYakkal a inegfe
lelő sókká alaikíthat.iuk át 

Báriu1nhidroxid. 
- B'a1 J· un1 ox~ datu111 hJ„d1icun1 

Ba(OH)2 8H2ü és Ba(OH)2 

Báriumszulfid,, 
- Baryun1 sulfu1 atum„ 

Ba S 

A Ph. Heh. IV., az Er gzb. IIL stb. 
egybehangzóan 1% citr-omsavat ren
delnek, a Ph .. Rung. III. ellenhen 85 an
tipyrin és 10 coff-einl'e 5%-ot. Ez utóbbi 
c!trnmsa vmennyiség- gőzfürdőn el nen1 
tavolítható kristá]yvize a Ph. HunO'„ 
III. készí,~~ényét tapadóssá és gyorsa~ 
nedvesedo·v1e teszi.. 

kat káiiun1biz.1nútjodiddal és kén.savval ,.·:~.~:~'-"· 
k . · k F 1 · ,,-----, Bá1iu1noxydot Yízzel po11á oltunk, ~1csapJu . e esleges kicsapószert ke- ,;_;:?!A::,;·::_ az oltott nlész készítéséhez hasonlóan„ 
rülni kell, mert a csapadék oldódik ben- ""'"! 

100 g1. fino1nan Porított báriumszul
fátot (sú]ypát) összekeverünk 25 gr. 
szénporral.~ A keveréket por-cellánté
ge"lybe nyo111ju1k és felü1l -szénporréteget 
alkalmazurrk .. A tégelyt 2 órán át vörös
izzóra hevítjük és kihűlés után a té
gely sötétszürke tartalmát porítjuk, Ez 
a Baryum sulfur-atum crudum. Ha ezt 
vízben oldjuk, az oldatot sz-űrjük és be
párologt'3,tjuk, valan1ivel tisztább minő
ségíí bárin111szulfidot kapunk., 

ne .... <\ Yö1·ös kristátyos csapadékot né- ::.-.::;:'.::-~.--.r.·.:,.--:;.:11~>- Az o1tclst úgy végezhetjitk, hogy a kép-] · · ·n· · „ lk"I" lelnek megfelelő hidrát képződéséhez 
1~Íl~;~ k~1~1n:suk ~1~3ld 8bf{.~~~faTeboI~át: _.--~: __ :.':L.~~Y.-?„L.;i:_.: _-:-. _ s:,.;.üks~ges inennJ"iségTÍ 'i"izet alkalmaz-· 
t l · · ] f" , · .w ... ·--·------·-- - zuk. Igy 153.4 gr. báriun1oxidot 162 gr, ai es v1zze , ozes k-özben elbontjuk~ "A·z··· --y':.•.<;::··1· • 
Ik l 'd'k kk A - -vizzel oltnn:k 111eg és az elpárolgott vi-

a ·a o1 a e or oldatba menµek. z „:,;,ii~e;"f zet JJÓtoljuk. Ezt a n;-·o]c molekula 
oldatot be:.>ürítjilk és báiiumhidroxid- · -_-Li-~Di~~~t:'.'.,' .klistáJyvíz tartahnú \együletet forró 

......... „„„„„„„„„ • ......111..„„„„„„„„„„„„„„„„., 
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Benzilacetát. 
- Ecetsavas benzilesztei. 

CH3 COQCH' C6Ho 

230 a1. benzilalkohol, 150 gr. ecetsav 
(glaciaí'e) és 50 gl' .. tömény kén,s~-:; ele
gyét félnapig 40-50'-on melegi!Juk. A 
kihűlt tern1éket vízzel, n1aJd szóda-ol
dattal se1nlegesre inossuk. A nyer s esz
tert vákuun1ban fr.akcionáljuk., 

Benzilbenzoát. 
Benzoesavas benzUeszte1„ 

CoH,COOCH2 . CoH:> 

Benzilva]erianát 
\T ale1 iánsaYas benzileszter. 

~~: ::::OcH CH?. coo CH2 Cc H; 

300 g1. beuzHalkohol. 350 gr. valeri·· 
::íusa' -50 gT. tön1ti>n~- kénsav, E1öá11í
tás inÍnt a henzilaeetáté. 

Benzoesa"\', 
.\cidn111 beuzoicun1. 

C1 H> COOH 

/„ E l<Rina.: a) ,Vrdtrr.; úton; 100 gr„ 
porított (fahf.i:-;-a\ inente-8) benzoeg·~ an;; 
tát 300 gT. kaleiuu1oxid11ak n1egfc]elo 

2„3 g1. fé1nnát1iumot feloldunk _30 poi i·á oltott iné~szel összeke' er~ink. ;\ 
keni teljesen száraz és f1i~sen de~ztil- ke\·créket 6 liter ,·izhen eloszlat;1uk e".! 
lált ben~ilalkoholban . .A ~eg forro o]- először digeiáljuk. 111ajd Pg'Y órán út 
da.,tot 13;.ssan•~ént hozza~dJ,uk 300 keni. foi Ialju~k. nliközhen az e!várolgsltt vi
szai1az es fT1.s-sein deszt1llal~ b,enzald~- zet pótoljuk. .A foL·•a11ekot Yaszno11 
hidhez. -~ kev,erélke! gy;ako~·1 razo,gatas 1 szűiiii'k és a 11H11 aclékot -! 1iie1, \ ízztü 
vagy n1eg ·cel:sz-erubben ailando 1\e- niég 1-2-szer kifőzzük„ „;\z rgyesiteit ol-· 
v·ergetés közben 2!-3{) ó1ái,!C hev1t- <latokat szihjük és kh. 3 Iite1 le besiil·ít
jük vízfürdőn .. A !'eakcióter111eket ecet- jük„ ~z oldatha11 lé,·ö ka]cjun1henzoú
savval n1eg-savanyítjuk és vízzel jól ki- iot tfszta sósaY\"al elhln1tjuk„ Kihülés 
mossuk, n1íg a n1osóvíz mái csak gJ-TeI}- után a benzoesay· k1istályos állapotban 
gén savanyú; a sav utolsó nyon1ait szo- leválik .AJ1lati szé1111e] vízből átk1"istá 
dával.táyoJítjuk,eI. \Tégü,l kiórk1~lciun,i- lyosíti;k. . , , , 
inal k1szar1t:iuk e~ a !1e.nz1Ihe_1:zoa_tot .:va- h) Szublínuilá'i út1au:· Dur\"an por1-
kuun1.han l!:.f~·akc1onai}J~k J\1~eg, tH.;zt~~b l 1:ott R.esina hPnzoest (Siarn) lap?s Yas„ 
anyagot hutesscl va1lo 'k1·1,stalyos1tas edénvhen 1-2 c111. vastag: l etC'g-hen 
útján lehetség·p-s ·rlőáHítani. _(Claise_n: 1 szétt€reget.ü.nk. _:\z edén:- re laza. sziirő
Ber. "20. 11887 l 649., Be1:kele_y: Journ,. papírost r,aga'sztu11k, s e11 (~ szélrin túl
of Cheni. Soc 109. [1916„] a22.) hajló, f-éll:-'es, sí111a papírral hélrlt k~;-

niénJ-papírkúpot he.Jyeziiuk. :-\z Ü!J, pJo-
B ·1 · •t készített késziilékt>t ho111okkn! lio1·1tott 

enzi cninania " va.slapr,a helyezzük l;S i-;-6 ú1 á_ig: HH'.J<'-
Ch111a1nein„ Fahéjsa\ as heuzil- g;ítjfrk .. A_ szürőpapíri a es :1 kup hPlse--

eszte1 „ ié1 e i·a.kódott sayat kihülés u1úr1 iis:~7.e·· 
CnH:, CH CH COOCzH, kPYe1·.iü k 

II. Szinteti/;11„ 1ítou, fiOO g·i, IH·1~zo-
J iOU g1 szál' az fahéjsa\ as uát1iu111oi h iklo1 idot- (C6 H:·,„ C'Cl:i) :2000 .!.O .• iue:-;z~ 

(vag:y kálin1not) 1270 gr tiszta henzil- 1e.i.iPI (:140 g1. c:aol és O.~) .~·~' \"<tSJH~r1al 
kloriddal \isszafol;ióhűtön addig fú- .'.lU0 -ra n1~~l~·g·ftiiuk„ t:zl 11 l!~?fokot Pl\J\·e, 
zünk 1nía a tern1ék szilárd része csak a inel{'g·de:-;t u1eg·sziintel.1~1k A. ho!ok 
Na c'1 vag~- K CI-ból á:]l. (1-2 uav.) _'.\. ünu1-ag~tó,J, PllH'lkl'ílik ~O\'Cdlh ~111!1Yll:a. 
kH1űlt ter1néket vízzel kifőzzük és szó-j hog~· \'IZ C."i bt>11za!dPl11d <ll•szt:ll~Il .aL 
dás 'ízzel g;i.„e,-i1gén lúgos reakcióil!: 

1 

A,1111~0!'. heHzaldP.lnd _kt'zd 1~t'szt1llal~.11. a 
1nos.s.uk_ .. A szódát YÍzzel újra kin1ossnk„ kepz~H!ott he11z1:1hlPh1ch'.! 1!11(kf .J.!;'OZZl'l 
A nyeTt cinna1neinbenzilklorid keverék- l1"ha.1t 1~1k. _F~nnek n11,gto.1, ti:;:!t1•, uta,11 a 
ből a benzilklori dot' vízgőzzel Jehajtiuki 

1 

1u ara dek oldat c~t . Hl l'g·szn: .n.~k, es, so~a;i
n1ajd a n> ers cinna1neint vákuun1ban Yal 1111:g·saya11:'1· 1t:1.nk. ;\ .1>1h~,ilesne-I k1';a~ 
desztillál)uk Kihűlés után a .tiszta esz-1 lo:t }ií'~1:.of'.~n.:·a'.,}.nr:.o '1zhol csontszf'n-
ter kristalyosan n1egn1el'cved1k. JH.l .1tk11~1c1J,o ... 1t Jlll\ 

Benzilfor1niát„ 
Hangyasavas henzileszte1. 

Iletaiuklórhidr át. 
- _:\cidl)l.. -

CH2 0 CO H COO CH2 Co H5 (CH:i)' N 1 + H Cl 
- 0 

150 gr. benzilalkohol, 90 g1. hang~; a-
sav (100?6), 25 gr. kénsav. Előá11ítás [ 500 g'l'. ineia~zt i5(1 g'l'. alkohollal jQJ 
mint a benzilacetáté,. összeg-J ú1 unk és az egészet 5-6 órán át 
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eiősen 1ázzuk. ~éhány ó1-ai állás utá;n 
a fel nen1 oldott n1elasz leülepedik es: 
ekkoI a kissé za ,. aros, barna, alkoholos 
kiYonatot leöntjük róla. Az alk-oholos 
oldathoz keYés állati szenet adunk é-; 
sziír~jiik. majd az alkoholt ledesztillál
ink. _-\ Yisszan1aradó szirupot vízfürdőn 
it1l bEpá1oljuk .. A._ SŰl'Ű oldatot tömény
~/i~ay-,·al 1eönt.iiiki n1i által a jelenlévő 
szerYetlen sók kiválnak. A szűrt oldatot 
to\"ábh sib-ítjük, an1íg kristáJytömeggé 
nf'n1 n1e1e\·edik. _._;\ lehűtött tön1eget le
szíyjuk„ inajd n1 1etil- Yagy etilalkoho]
hül állati szénnel kétszer átkristályosít
juk lEh1 licb: Ber 45 .. 11912 I 2111.l 

Bizn1ut, ko1loidális. 
Bis1nntln1n1 eolloidale 

Bi. 

a csapadékot lészűrjtik. kimossuk éi
a]acsony hőfokon 111egszárítjuk. 

Bizmut.nitrát. 
- Bisn1uthu1n nit1"icun1„ 

Bi (NO':' 5H•O 

Eav 3 lite1 es lon1bíkban 625 gr. vizet 
e1eg3,;ítünk ugyanannyi nyel'S salétrom
savval.. ~.\. lon1bikot Yízfürdőn fe1lm-ele
gít.iü1k és üg·yelünk arra, hogy a sav hő
foka á1landóarn 80° legyen. 250 -gr. por
alakú fén1 bizn1útot apró rész'letek,beu 
hozzáadogatunk a savhoz; mindenr~sz
letnél l'ázog-atással yégezve az oldast. 
"\ fejlődő nitrózus gőzök Iniatt a~ ~1-
dást fü1kt'.l)ell kell yégezni. Az oldodas 
befejeződése után a lombik fenekén 
szüTkés üledék n1ara<l hátra, amely 
fén1biz1nútból és bizn1útarzenátból álL 
A kihiílt és leülepedett oldatot óvato
san leöntjük, a n1aTadékot pedig leszűr
jük. Az oldatot porcelláncsészében be
párologtatjuk és kristályosítjuk 

Biz1nutoxid„ 
Blsn1utliun1 OXJ.'. datun1. 

Bi~Ü3 

111111_2:1. hiz111útuit1·átot kev·é~ s·alét10111-
~a\·"yaJ feloldunk ;}00 keni. víz.ben és 400 
ke111. 50?h-os a1nn1oniumcitrátoldatot 
adunk hozzá. l\fásrészt 7ú gr. stannoklo
ridot (SnCb) feloldunlk kevés vízben, 
;,oo keni.. ugyancsak 50%-os amn1oniun1-
citJ átoldatot adva hozzá, ammoniáva.l 
~r111legesítjiik. A két oldatot összeönt
jük. 15 literre felhígítjuk és Yizfűr dön 
l:r1>"abb ideig melegítjük A folyadék 
::-ötétbarna. és átlátszatlan lesz, 1na.i<l 
barna csapadék ülilepedik le„ Ezt leszűr- Bizn1útszuh11it1·áto1 ,- agy bizrnút-kar
Yf'„ ~k s~t .. vízzel n1ossu~,, ~1íg .a csapadék i bon,átot té,ge]yben i~_z~~un;k,_ amíg ~~lya 
ol.dudn1 kezd ... ~\ kollod1ahs h1zn111tot to-1 tova:bb n1a. 1 11ep1 ~s?.kkei:i. Ű·~yel;n1 kell 
\ahh úg·;i,.· tisztíthiat.iuk, hogy \'Ízben a11a, hog)- a kepzodott b1zn1utox1d meg 
oldYa. ann11oniu1ncit1 átlal, isn1ételten ne olvadJon 
kiesapjuk. ~.\ sziilárd ,kolloidot vákuun1-
ba11. alacson;i.„ hőfokon szárítjuk. (Lot
trrmo,e.r: Ueber anorg. Kolloide. (1901) 
8 59.) 

Bizmuthidroxid, kolloidális. 
Bi(OH)a 

30 g1. biznnítszubnitrátot feloldunk 
!'1(1 keni. salétron1savval 1000 kcn1„ víz
lten. .Az oldat-ot 3 •napig p-e1·gamennel 
dí~1lizáljuk. IIJ:en .inódon bizn1úthid
i·oxid-hidrosolt kapunk (Biltz. Ber. 35. 
11902) 4434.) 

B·izmutkar honát, bázisos„ 
- Bisn1uthun1 carhonicu•m. ~ 

(Bi 0)2 CQ,, 

100 gr„ ki'istályos bizmútnitrátot víz
zel finom péppé !keverünk és ezt a pépet 
keverés közben, kis részletekben, 50 gr .. 
ammoniumkarbon.átnak 100-0 gr. ví~ben 
v"ló forró oldatához adagoljuk. A ki
váló csapadékot 1-2 órám át vízfürdőn 
kevergetés közben melegítjük .. Ezután 

Biz1nutoxijodid„ 
Bis111uthun1 oxyjodaitun1„ 

BiOJ 

20 g1 bizmútnitiátot (Bi(N0,)3 

5H,O.) hidegen feloldunk 30 gr. jég
ecetben, Ezt í gT. kálium jodídnak és 
10 gr. nátriu'lnácetátnak 400 gr .. vízben 
vaJó oldatához öntjük A keletkezett 
csapadék tégilapirossá válik. Szűrés és 
1nosás után ailacsony hőfokon k.iszárít
ju.k 

Bizmutoxijodidgallát. 
-- Bisn1uthu1n ox:yjodatum subgalli

cunl.. .A.irol -

CüH2(ÖH)1 COOBi(OHI J 

350 gr. frissen leválasztott bizmútoxi
jodidot 500 gr. vízzel és 188 ,gr, gia,Jlus
savval vízfür.dőn addig melegítünk, 
míg szüTkészöld porrá a[akul át. A 
terméket lesziírjük, vízzel és alkoholla:l 
jól kimossuk és alacsony hőfolk·om, lehe
tőleg gyorsan kiszárítjuk„ 
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Biznmtoxiklorid. 
- Bismuithum ox~·.chlo1alun1. 

Bi 0 Cl 

30 gr, hizmútoxidot felold1mk 300 kcm 
1.05 fajsúlyú sósa >ban, az oldatot fel· 
forraljuk és 25 liter forró vizet önt?nk 
hozzá„ Az oldatot n1ost addig forralJuk, 
míg a képződött csapadék újra feloldó
dik. A leszűrt oldatból kihüléslwr a biz„ 
mútoxik~orid kristályosan kiválik. 

Bizmutszubgallát. 
- Bisn1uthun1 suhgallicu1n, De1n1a

tol -
CoH,IOH]s COOBi!OHJ2 

20 gr. kristályos bizmútnitrátot felol·· 
dunk 80 kcm. 1,011 fajsúh'ú higított 
ecetsavban; az oldatot 800 kcm. vízzel 
felhigítjuk és a bizmútot 35 kcm. 0,960 
fajsúlyú ammoniáv,al kicsapjuk„ _,_!\_ kép
ződött bizmúthidroxidot vízzel felisza
poljuk, 7 .gr„ giallussava.t adunk hozzá 
és vízfürdőn feln1elegítjük .. :\. te1méket 
először közönséges hőfokon„ 111ajd 60-· 
70°-ün szárítjuk. 

Bizmutszubnitrát.. 
Bismuthun1 subnitricun1„ 

Bi.O.N03 

100 gr.. kristályos bizmútnitrátot 
Bi(NO,J,.5fü0) !00 gr. hideg vízzel 
felolduIJJk. Ezt az oldatot .apró részle
tekben beleöntjük kevergetés közben 200 
gr. ,forró ví~be„ l{ihűlés és leülepedés 
után a ,folywdék tisztáját leöntjük a 
csapadékról, s ezt vagy szűrőn, vagy 
vásmion gyűjtjük össze és egyenlő tér
fogatú vízzel kimossuk. A víz lecsöpö
gése után 30°-o·n -- kénhidrngén teljes 
kizá1ásával - szárítjuk„ A maradék 
anyalúgban levő biz1nútot szódával, 
vagy amimoniával kicsapjlik és esetleg 
újra feldolgozzuk, tern1észetesen elő
ször nitráttá kell azt átalakítani, sa.lét
romsavban való o1dás és kristályosítáR 
útján. 

Bizmutsznbszalicilát. 
Bi1smuthun1 subsa]ic~·-Iicum, 

Cc Hi (ÜH]. COO Biü 

1 

addig in-ossuk, m11íg a 111osóvíz inár 
ne1n a.d salét1omsav-reakciót ":\ biz
múthidr-0xidot ezután porcellánedény
ben meleg vízzel híg péppé dörzsöljük 
és 69 gr„ szalicilsavat adva hozzá, víz·· 
für dön kevergetés közben addig mele
gítjük, n1íg egJ. leszűrt próbából a ~i
hülés után szalicilsav n1ár nem kristá
lyosodi1k ki. A leszúrt terméket langyos 
Yizzel kimossuk és először szobahőfo
kon, később 75°·-on szárítjuk 

Bizn1uttanuát 
- Bisn1uthnn1 t.a11nicu111 

12„2 bizn1útszubnit1átot 1;) ,·ízzel jól 
összedörzsölünk és a ke.\e1ékhez ke·
ver.getés közben hozzáelegyítünk 10 an1-
moniá.t (10%) és zárt üvegbe.n többször 
összerázzuk .. A 08apadékot papi1·osszű
rőn jól kin1ossuk vízzel, R még azon 
nedvesen po1cplláncsészében összekP
ver.iük 15 n1eleg Yízhf'n oldott 15 tannin„ 
naL 

.A.. tö111eget \:Ízfilldőn kevergetés ki-iz·· 
ben töké'letf'sPn n1rg.-;zóTítjnk s rt szárrtz: 
111a1a<lékot fino111 po1TÚ dörzsi)l,iiik {Ph 
Rung·„ III. és E1·gzh Ill.) 

Bizn1ut.tribró1nfenolát, bázisos. 
- Bi,s1nuthun1 t1ibion1phcnylieun1. 

Xerof0In1 -
Bi"O' OH (OCu H2 Bra) 

200 gr. trib1ó1nfenolt szátaz állapot· 
ban leöntünk 8-9-0 .gr. 36(1 Bé-s nátro11_
lúggal, jól összekeverjűk és 300-400 gr. 
forró vizet adun;k hozzá. J\iliután az 
egész feloldódott, gyapoton leszűr.itik 
és 2200~2500 gr. vízzel felhígítjuk Must 

··•··• .• ·.• ..•. · •. ·.1.· •.• • .. · •. ·.•.· .• • .• • .. •• 

. 
v';_

,y:_-

20-30 perc wlatt hozzáfolyatjuk a kö- '.•)! 
\retk·ező bimnútoldatot: 90 g·r„ kristál~'"OS )::·01 
bizmúlmitrát, 90 gr. konyha.só és 400 'l 
-500 gr„ dví~„ -A-z ok··sszeö.J?;tköit al~cdlato?l~a00t ::~~ .. ~! 
egynegye ora1,g· : e·ver~u' , n1a.J ... <> 
gr. vizet adunik hozzá„ Az egészet 3- Y<i~l 

fio~vá~a f~f~;~dé~~~íá\~1~k.t0~~t1 l;~~~~k ·->.:_If 

r:~Jt:r:~:t :ir::~~:~~- sárö~~~kí~~l~jJ~ --.· •. · ... --.•.• ... •··.· .•. ~ .. •·• .•. : .•.•. •.·.· .. ·.• ... ·.· •.. ~.l.1' .. for1·ó vízzel és szűrjük. A szűrést gya- ___ -
poton végezzük„ A nyers tern1ékből a 
váHozatlan tribrnmfenolt úgy távolít- l 
~1Ji,:~~~~lF\Tu:í~f~~:~i:~:~~::,f f ~ .··.·······:·~ .•.•..•.•. : .•.•... r1 ...•. ·.·• ... •.•.•• 242 g1. krist. biz111út11it1á1:ot (Bi szárítjuk és szitán áthajtjuk„ A tisztí~ ·--·--"61 _ 

~~~.;;„1;'?l1é~~~~-:,~ h~~~á:~i~~n, ál~ l!f ~~ráé~~[;~~~áii~
0

~rJi~ i~~gy toluol- ·······.··.······.'·•·············'.·•.·.•.·.··.·.· .•. · ... :.: .... • tal feloldu111k. Ezt az oldatot híg ammo-, A szódás Jnosóvízből m1egrs·ava.nyít_á.~---- _ -~·l _______ _ 
niá:hoz öntjük és a kiváló bizlllúthid- útján, az alkoho1oi:; oldatb_ól pedig_ az 
r9xidot leül~pítj~k A foh.ad~k tis.~tá- a1ko110l lehajtása útián kapjuk vissza 
.:i·at dekantalJuk es a b1zmuth1drox1dot tribro1nfenolt„ 
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Borneol. 
CH a 

1 
CH2 --C-- CH (OH) 

1 CHa-?-CHa 1 

CH2-- CH -- CH2 
50 gr. lcimfort lombikha téve felol

dunk 500 kcm. alkoholban. A lombikba 
visszafolyó hűtőt szerelünk, melyen áit 
60 gr. aprór"a váJgott ,féannatr\iumot ado
gatunk be részlet€1loben (1 óra)„ Ha a 
reakció hevessége megszűnt, az utolsó 
nátriunnnennyiség feloldáJsa céljából 
!rb. 50 kem. vizet öntünk a lombikba. Ha 
az összes nátrium feloldódott, az olda
tot 3-4 liter hideg vízbe öntjük, a ki
Yáilt borneolt vásznon leszűrjülk és víz
zel m·osva, az alkálitól megsmbadítjuk. 
~<\.. borneo.lt agyagtányéron szárítjuk és 
alacsony forráspontú petroléterhől át
kristályosítiuk (Wallaeh: Ann.. 230 
11885.) 225) 

Borneoliwvaler'ianát„ 
- BornyvaL -
C5 H10 COO Cm Hi; 

115 gl'„ isovialeriansavat és 154 gr. bor
neolt lon1hikban összeolvasztunk és a 
kevei-éket sósavgázzal telítjük, majd 
sósavgáz bevezetése közben visszafolyó 
hűtőn fonaljnk 1 órán át. Killülés után 
a reakcióterméket nátriu:rnbikarhonát
oldattal savni.entessé n1ossuk s végül 
Yizzel kimossuk. Az elkülönített estert 
aether ben vagy chlornformban felold
juk é:;, vízn1entes chlorcalciummal víz
telenítjük. Az aethert ledesz;liHáljuk és 
a marad§kot fraikcionáljuk F .. P 255 
-260° 

Borneolszalicilát,, 
Szalici]savas boineoleszter, 

Sza.lit. -
C" H• (ÜH). COO Cw Hn 

Előállítása ugyanúgy tö1 ténik, mint 
a boineolizovalerianáté, azonban 115 gr„ 
izoYaleriánsav helyett 138 gr. szalicil
.;uyat haszná]uuk fel. 

Bór·sav„ 
- .\cidu1n bo1icun1„ ~1 tobórsav. 

B(OH)., 

Bróm„ 
Br 

40 gr. káJiumbromidot 80 gr. barna-
I követ (mangáru;uperoxid és 600 k001._ 
kénsavat (1:5) retortából desztílláció
na:k vetümik alá. A ,szedő„t erősen (lehe
tőleg jéggel) hűtjük. A nyert brómot az 
átdeszfülált víztől elkülönítjük és víz
zel ismételten kimos1suk„ 

Az így kapott nyers brómot tisztítás 
céljából feloldjuk kalciumbromid tö
ményvizes oldatában és ennek az oldat-· 
n<fük erős felhigításá·yal ismét leválaszt
juk. Ezt a m·ost már ·kl6r·mentes brómot 
k~órkailcium és 1kalciumoxid fölött ki
szátítjuk, szub•limát foszforpentoxiddal 
isméte'lten ös,szerázzu!k és végül sWn
saváramban ledesztilláljuk. 

Brómhidrogén. 
Acidun1 hydrobromicum, 

HBr 

Brón1ot leö11tüuk 10-szeres mennyisé
gű vízzel és addig vezetü1nk bele kén
hidrogént, an1íg az oldat elszintelene-

1 dik„ A felesleges kénhidrogént forralás
sal eltávolítjuk, a kiválott ként pedig 
leszűrjük., A ibrómhidrogénnek ezt a 
híg vizes oldatát desvtill1álás útj,án egé
sz.en 47% hrónrhidrogéntartalomi1g sü
ríthetjük be, amennyrben ,a hrg oJdatból 
főlcént víz deszt1llál el mindaddig, amíg 
a tö1nénység 47%-ig nem emelkedik„ 

Bron1oform. 
- T1 lh1 ó1nmetán, 

CHBrs 

Széles nyakú lombrkot 50°-ra fehne
kgített vízfürdőbe helyezünk és 60 kcm. 
ar-etonit s 300 kcn1. 20%-os szód.a-oldatot 
(kristáilyos szódára száimítva) öntünk 
bele. A lom'bilk nyakát háromd'úratú 
dugóval zárjnk el. Az egyik fúratba 
hosszú biztosítócsövet dugunk; a máso
dikba csapos tölcsér jön, amely a fo. 
lyadék felületéig ér; a ha1m1adik fúrat
ban rövid üvegcső van, amely gummi
cső segítségével egy nátronlúggal telt 
edénnyel van összekapcsolva. A csa· 
pos tölcsérbe 150 kcln. brómot öntünk, 
a1nelyet rázás közben fok-ozatosan. bele„ 
engedünk u. lúgos aceton-oldatba. A fa
l~: adék megzavarosodiik és bromoform 
válik ki. A.mikor a lecsepegő bróm 

ltl(I gi. boraxot feloldunk 250 gr .. forró többé már nem színtelenedik el, a nát
' ízben és .az oldathoz 150 gr, 25%-os só- ronlúgos edényből annyi lúgot enge-· 
Sa\'at adu11k. ,_!\_ kiválott kristályokat dünk az Ű'ldatJ1oz, hogy az gyengén lú
egy napi állás után üveggyapoton le- gossá váljék. Gondosan ügy.elni kell ar·· 
szi\' atiuk, kevés vízzel utánnamossuk, ra, hogy a hőfok állandóan 50° legyen. 
u~ajd ~or1 ó. ví_zb.41 átk1istá]yosítjuk„ (11 Ha a brón1 teljesen elfogyott, a hromo
resz horsav 3.J 1esz víz„) 1 for1not Yálasztótölesérhen elkülönítjük, 
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vízzel kimossuk, klórkalciun1mal vízte·· 
lenítjük, tömény kénsavval kirázzuk és 
végül szénisaváran1ban i·ektifikáljuk. 

(H„ Erdn1,ann: Anl. z„ Darst, 01g 
pra.pa,rate, Stuttgart, 1891, F, Encke . .) 

BI"ómstirol. 
- Jácint-illat 
CaHs CH~CHBr 

kezett palmitinsav kalciun15Ó alakiá·· 
ban, a cetilalkohollal e.gyütt ki\'álik, 
Kihűlés után a megszilárdult lepén:rt 
a víztől elválas:ttjuk és teljesen kiszú-
rítjuk. A száraz keve1<ékbő.1 a cetilalko„ 
holt petro.Jéterr.e'l, benzinnel, ,„agy forró 
alkoho.Jlal kivonjuk. Az oldószer le
desztillálása ui.án a cetila1kohol fehér 
tön1egben inegn1e1eYedik, 

Ciánhid1 ogén .. 
- ~i\.cidu111 h~ dr oc·ranicuiu. 

HCN 

3 gi„ ti8zta Kaliun1 cya11atu111ot ol-· 
du·nk 70 g'l'„ Yízhen, hozzáadunk 7 gI. 
Acidu111 .t.a.1-taricun1ot, s az edén~ t jól 
elzárva, hűvös helyre tesszük, bog:; a 
keletkező borkő kiváljék 

CiháL 

100 .gr. fahéjsaYat feloldurrk 500 .gr, 
forró kloroformhan,, Az oldatot lehűt
jűk, ami.g lkristályok kezdenek kiválni. 
Ekkor rázás köz;ben 108 .gr. brómnak 60 
.gr. kloroformban va.Jó oldatát 2-3 
részletben gyorsan hozzá•adjuk„ Né
hány per-e múlva jelentékeny melege
dés és csekély brón1,hidrogiénfejlődés 
közben, a képződött dibrómfahéjsav 
majdnem teljesen kiválik. (180-190 .gr.) 
A szüredéket bepárolva, 18-28 .gr,. ola-
jos !11.aradékot (kevésbbé tiszta dib1 óm- CH

3 
-·:; CH-CH2-CH~CH-C~CH-CHO 

faheJsavat) 'lrn;phaturrk, amelyet szintén CH3 / 
felhwsználhatunk a további foldol.go-1 . . CHi 
záshoz. 200 gr .. dih1 ómfahéjsavat 1140 . .. 
kcm„ 10%-os szóda-oldattal visszafolyó- I..1en1oug1as-olaJat (Oleun1 ,_ ei·benae 
hűtőn 1 órán át főzünk. A keletkezett indicae) 10% nátriumbiszulfit-oldattal 
brómstirolt kihűlés után választótöl- kirázunk, mindaddig, mi.g az olaj 
csér.ben ellkülönítjük, klór kHlciummal mennyiség.e többé már nem csö"kken. _:\. 
szárítjuk és váJkuun1ban frakcionáljuk.. biszulfit-o1datot szódával 111eglúgosít-· 
(Nef: Ann .. 308, (1899.) 26i.) juJk, a kivált citrált választótölcsérben 

elkülönítjük, vízmentes nátriu1nszulfát
tal vízte-lenítjük és vákuun1 ban frak
cionáljuk. (Tiemann: Ber, '11„ ! 1898„) 
2517,) 

Butilklorálhidrát. 
- Trikló1 butilaldehid-hidrát 

C4H;([30+H20 

Acetaldehidbe, '"ag\" pa1 aldehidbe 
e1ős hűtés közben, ·szá1'az klórgázt veze~ 
tünk. inig .a sósaygáz fejlődése n1{~g
szűn~k. Ezután klór.gázt hűtés nélkül 
vezetünlk be. Ha Yé.gűl így se fejlődik 
m~ár sósav, úgy fokozatosan 100°-ig me
legítjü!k. A ter1né'ket 2-3-szor kirázzuk 
tön1ény kéns•avval. .:\. ·víz1nentes t1iklór
butilaldehidet elkülönítjük, frakcionál
juk és a 163-165°-nál forró részt fog
juk f.el.. 9 rész víz111en1tes triklórbutilal
dehidet 1 rész vízzel ke,·erünk. A kép·
ződött hidrát k1istál~· osan megn1ereve
dik A tömeget vízből átkristálvosít-
fuk . 

CetilalkohoL 
Alkohol cet,!icus 

Dericin, 
Oleu111 de1ici11a1 Hlll. 

Olen111 i iciuit fra!k"cionáló lon1hikban 
lepárlásnak vetün'k alá. ElőszÖI a Yi
zet hajtjuk le, 111ajd 300°-ra en1e]jü-k a 
hőfokot és kb„ 10%-ot átdesztillálunk.. 
_.._.\. ina1 adékot, an1ely c1ősen sa,-anyú. 
össz;erázzuk :'>0%-os alkohollal. inajfl 
fe11olfta]ei11 jelenlétében annnoniáYal 
senilegesítiük. A Yizes-a1koholos olda~ 
tot elkülönít.iük és az olajat Yíziü1dön 
az aJkohoHól n1egszahadítjuk. 

Ha az olaj 50%-át desztillúl.iuk h~. a 
Florizint .kapjuk. an1e]Y kt11tíC'...;-::ze1 ú, 
sűrű állo1nányú„ · 

Dezoxichólsav„ 
.c\cidu111 desox)· cholicu111 

Crn H"' OH e" H•o 0 4 

1 kg. cetaceu111ot 150 gr. káliumhid- Az .acidu111 cholicu1n elCíállítá~ánál 
19xidna_k 5-00 gr alkoholban Yaló olda- hátra:n1aradt alkoholos anYalúg1ól az 
~aval v1sszafol1 óhütón Yaló fo1ralás alkoholt ledesztilláljuk a~ 1uaraclékot 
altal elszappanosítunk (kb. 1 óra). Az vízben oldjuk és a nYe~-~ saYakat só-
alk-oho_lt leqesztilláljuk, a maradékot savval levá1asztv-a, Vízzel jól kflnó'ii __ _ 

9~fgi;~i"'.'cJ:l~~~\~;,\111.;,1;~f:i~~:fJ60ö~t: 1 ~ft;uf J~v2aok%to~ibl~~~1u~~kl~~j~]<l'.:l""~~ .... -~:!§!· 
JUk hozza, A.z elszap1)anosításnál kelet-! C':>apjuk .:\ l_i{u iu111-csnpndPkot keY~..-:. o--c~o~djffil_,-~~-

t~i;;~~1~r::~~-~, 
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Di.jódparafenolszulfosavas bárium. 
- Ba1~un1 sozojod-olicum. -

vízzel hígított hideg a1koholban oldjuk 
és az oldhatatlan iuaradékot leszűrjük. 
A szüredéket felesle 0 ·es szóda-oldattal 
ineLegen elboutjuk; a~z egész keveréket ( _ _____.,,,... Süa (1)) 
beszá1.··ítjuk é1; a inar.adékot alkohollal (ü H2 -=====- J (3) Ba 
kivonjuk. A forró alkoholos oldathoz ----~ OH (4) 
keYés csontszeuet Yag·y ólon1ac-etátot .J (5) 2 
adunk és fo1Tón szü1 ünk. A fölös ólmot . . , , 
szódával eltávolítjuk; az alkoholt le·· 1 Kaliu111 sowJodol1cun1ot szan:1tott 
<lesztilláljuk és a ~zárazn1.aradékot víz- n1ennyiség·ű sósavval me~s~via11~:1tunk 
hen oldjlik. H-n az oldat nagyon színes (500 gr. sozojod9lsavas kal1UI}l es kb„ 
lrnne, úgy újra IeYál~sz!1ratju~ a b,á- l?,O gr. tömény s~sav 1,124 fs) ,~~a lehe
riumsót azt alkoholba! atlknstalyosrt- to legkevesebb vrzben feloldiuili:. Az al
juk, az ~löhb! H_iód~n nátriumsóvá ala- d11J~ot, ~1elegen báriumhidi·ox1ddal n~ut
kítjuk. oldatabol sosayval az epesava- i·ahzalJnk„ Ha .az oldat sen~_,}_eges, ugy 
kaÍ kic;;apju1k és -a csapadékot leszívjuk fölösleg;e8 báriun1hidro~id mncs bem1e . 
rs kiszú1ítjuk .. :\ szár.az savakat (dez- Esetleges fölösleget sosavva•l o~dath.a 
oxjchol:-;-av és choleinsav) jégecettel viheti.iP'k. A ki~"ált Baryun1 sozoJodoli-
péppé dörzsöljük.~!\.. pépet jól leszívjuk; cu:n1-ot leszívjuk,. n1a:id vízzel 'kin1ossuk 
fehér kristály-ok inaradn:aik hátr•a, ame- és szá1ítjuk. 
h eket jégecet:ből átkristáb ositunk. A 
kiYált kl'istályok dezoxicholsavból álla
nak, an1elyek kristá,lyecetsHvat tarta
nak lekötve. 0. P 144-1!5" C. Az ecet
savat vákuu111b_a11 v-aló sz. á1ítással 130 [ 
-13511-011 távo:líth-atjuk el 

Dietilbai bitursav, 
.\cidun1 diaeth~--lba1 bituricun1. 

,.-e1 onaL -

CO C:::.:, ~~ ~~ ::_'::o C (C' H >)' 

:~~ g-1. fén111út1·i11n1ot feloldunk 600 gr. 
nhf.;zolnt alkoho.lban„ az oldatot lehiít· 
jiik (;~ 100 gT .. dietihnalonan1idot adunk 
ho;-:zú, I~nyhe u1elegítés közben felol
dunk bí~nne !O gr. fiuon1,an porított kar·· 
ban1i<lot. --~ keYE'l éket autokiávhan 4---
5 órá11 át 100-llOn-l'a hevítjük„ Lehülés 
után a kivált veronál-nátriumsót le
szlh-jük„ ..c\.. n1a1 a dék oldatot: újra felhe·· 
vítjük, an1ire újabb són1ennyis·ég válik 
ki .. A„ náb·iun1sót Yízben feloldjuk és só
sa' val a. <lietilba1bitursavat levála-szt
ju k. 'Tízből, Yagy alkoholból átkristá
lyosítjuk„ (:B1

1 iedHinder X., 1152„ DRP. 
227. i!21) 

Di j ódpar a f enolszulf osav„ 
- .\cidn111 :--ozo.iodolicun1„ -

_____..--so' H o J 
C" H2 - ···-J (3) -' 3H2 0 

~-OH (41 ' 
"·. J (5) 

Ba1 .\ urn sozojodolicun1ot számított 
1nennyi:-;égií hig:ított kénsa,--ya,l elbon
tunk., (100 gT„ báriun1só és k:b. 200 gr .. 
3?i-oio:i kéns;_l_,-). „:\. ke,-·e1éket vízfürdőn 
n1e1egítjük, inajd a szúrt oldatot bepá
rologtatjuk. l\.:ihülésné.l a sozojodolsaY 
kiki istályosodik. A ki istálvokat újból 
fltk1 istúlyo.;;íthatjnk · 

Di.lódparafenolszulfosavas higany. 
- Hydrargy1 un1 sozo.iodo,lic11111 

Merjodin,, -

--------- J. CoH'--0-Hg -----._ so,/ 
986 .gr. diiódpamfenolszulfosav,as bá-

1iun1ot feloldunk vízben és 542 gr. mer·· 
kurikloriü vizes oldatávail ki·csapjuk a 
higanysót. A ·csapadékot leszűrjük és 
vízzel kló1mentessé mossuk„ 

Di,jódparafenolszulfosavas kálium. 
- I\:áliun1 sozojo·dolicun1 .. -

_____..-- SO' K (!) 
CGH,-J <3l + 0 H0 0 
-~oH (4) " • 
~J (5) 

213 gr. parafen-olsu[fosavas nátriumot 
feloldunk a lehető legkevesebb vízben, 
508 .gr. iódo,t feloldunk kb., 225 .gr. ká
liun1hidr-oxid segítségével, ugyiancsak a 
lehető le.gk·evesebb vízben, Az oldatot 
felfor11aljuk és ha nem volna színtelen, 
kálilu·g hozzáadásával eJszintel.enítjük. 
Ha a kihűlésnél kristályok váJ!nának ki, 
azokat víz hozzáiadáisával feloldjuk„ A 
két szűrt oldatot összeöntjük -és a fo
lyadékot sÓ:s-avv.al .megsavanyítjuk. A 
foly·adiikból kristályos töme.g válik le, 
a1nely kálium sozojodolicum-ból áll. A 
kristálJ.·okiat jól leszívjuk, vízzel ki
n1ossuk é8 szárítjuk, 

Di.iódparafenolszulfosavas nátrium. 
- N atr iun1 sozoj-odolicun1„ -

Co H; J2 (OH) SOo Na. 2 H' 0 

480 gr. Acid11m sozojodolicumot fel
oldu11k kb .. 5,0 k.g. vízben és 296 .gr .. kris
tfll~·os szódáYal sen1legesítji.i.k .. A forró 

.„„„„„„„„„„ ... --~-------------------------· 
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oldatot inegszű1jük és bepá1ologtatás- oldattal jól összeg~ ú1 .iuk. l'~ontos, hogy 
sal kTistályosítjuk„ a keYerék savan~ u legyen. Az így 

ny.ert keve1·éket alacsony hőfokon vá
kuumhan szá1·ítjuk. A száraz anyagot 
~negdaráljuk és benzinnel, é.te11·el, ben
zollal \'agy inás hasonló 0Idósze1rel ki
extraháljuk .. :\z ext1·ahálást szárítás 
nélkül is .iól el\· égez.hetjük. Ha az ex
tr.akció be van fejezve, azaz az anya
rozs 01ajtia1 tahna és a többi kioldható 
iballaszt-anJ a.g el varn távo.lítva, az ex
tractiós n1.aradékot egy bázissal, pl bá
riurnhidroxiddal, nát1 iumka1.honú1-Ln l 
szódával vag·y kevésbé jól ,uatl'onlúg-
gal gyen:gén ineg1ugosítjuk. Az anyag-

Dijódparafenolszulfosavas zink. 
- Zincum sowjodolicun1. -

{CG H• .h (OH) Süa } 2 Zn + 6H20 

480 g1·. Acidum sozojodolicu·lll vizes 
oldatát (ilob. 6.5) kb .. 41 gr. cinkoxiddal 
semlegesítjük. A fonó oldatot meg
szűrjük és bepárologt,atáJssal kristálya·· 
sítiuk 

Dinátr iun1hidrofoszfát.. 
Natl ium phosphoricum„ 

Na2 HPO• 12 H• 0 i 
nak a'.J.apo:-c; összekevel'és után is lúgos· 
n~k kell lt;nni\, .\ tö~1e;~;et 1:eclvese_n u.i
bol kivonJuk es pedig 1sn1et henz1nnel, 
éte1l'el, benzollal stb.-veL Ez a kivonat 

Foszfo1savat nátr-onlúggal fenolfta- ta.1tailn1azza ·.az e1·.gota1nint„ Az e1gota
lein1 ~ sen1,Iegesítünk. A fenolftaleintől n~ii;i. szűrt. ,oldatát„ 30'.1.-on alul _koncent
vö1 ös oldatot néhány esepp foszforsav- ra]Jnk, 1111~lta1 3l?szor alkalo1~'!n1entes 
val e]szinteJenít.iük. Az oldatot bepá„ any,a_.gok. ;valnak k1. Ezeket leszu1:ve, az 
!'ol.iuk és kri-stá]yosít.iuk ol,daic?t \ aknu1nhan ~0°-on alul s~a1 azra 

pa1o]Juk. _A_ n1a1.adekot pct1·oleterhen 
oldjuk. az oldato1 szü1 -jiik és váknu1n
ban heszá1 ítink. A.\_z nlkaloid.anJ.a1·:-11lé
kot étel'ÜŐ] cíf1kri~1iil.\osítjnk (SiolJ: 

Ecetsav„ 
.:\.ciUun1 aceticu1n. 

CHs COOH 

Az ecetsav .speciális nagyipa1i te1-
m·élk, amely11ek kirisiben és teljesen 
tisz.tám. v-aló előá1lítása nagyon. körül
ményes. SzüXség esetén a következőké
pen lehet eljárni: 100 gr. kristályos nát
riumacetátot vasüstben addig heví
tünk, a1níg a víz teljesen eltávozott.. A 
mar.adékot retortáha töltjük és 20 gr. 
füstölgő kénsav és 55 gr. tömény kén
sav (1.84) elegyével homokfürdőből le
desztiUáljuk. Az elő- és utópárlatot el
különítve fogjuk fel. A kapott nyers 
ecetsavat 1 g;r po1í,fott ilffi,1liumbilk1on1át
tal és l gr. vÍzljtlentes nátriumacetáttal 
keve1jük, 48 órán át n1raceráljuik, dekan
tál,iuk és ujr,a dcszti·lláljuk. A víztartal
mú előpárlatot külön fogjuk fel A fő
fT akció-termék a jégecet.. 

Teljesen vízmentes ecetsa,.v,at csak ki
fagy.asz.tás útján lehet előállítani Erre 
a célra a jégecetet üvegben jeges vízbe 
á11ítju1k. An1ikor a j.égecet háron1ne
gyecl része 111.eg-fagyott, a folyékony 
részt leö·ntjük és ezt a kifagya.sztást 
1nég kétsze1 n1egi,s1nételjük. 

Ergotan1in„ 
- Gyne1gen -

1 

Sclrneiz. Apoth. Zt.g· 611. :!41-16. ö:i8-
fi4, 311-83, 510. ) 

EritroL 
- E1:\ thlit 

C• H"(OHl• 

_._!.\._ R·occella tincünia, vag:, a Ii:occella. 
fusifor1nis nevü znz1nó:kat híg n1észtej
jei kivonjuk„ ":\_ kivorK1tot nicg-.-.zűrjük 
és sósavval 111egsav·anyítjuk .. A.z e1·itrol 
csapadék alakjá,ban kiválik. Ezt jól ki·· 
n1üssuk és nJ<észtcjjel 4-5 órá11 át főz
zük. Eközben a keverék ie·akciú.iid· töhh
ször elJenőrizziik. A11n~ i lllt~sztr.iet 
használunk el. hog>- az eritrol nlda.tha 
n1enjen .'.\. szűl't oldatot szénsavval 
lnegbo11ljuk és k_jvált n1eszct Jcszil1·ve. 
az oldatot szirupsÜl'Űségűre befőzzük. 
Eit a szi1 upot tiszta ho1nokkal ke\·er
jük,. kiszá1 ítjuk és ebből az orcint éter~ 
rel kivonjuk. Ezután a. n1ia1adékot víz
·zcl kivonjuk s az oldatból az eritrolt al
kohollal kicsapjuk. A csapadékot 1nég
egyszer oldjuk vízbP11, állati szé111iel 
színtelcnít.iük és Yég·ül kikrishílyosít
iuk. 

E1'itr oltetraniirát 
- :El';. th1itnH1 tei1 anit-Jjc'.UJn 

CJH,{NQ,)1 

Finoman porított anyai ozst g :\ engén 1 
savanyú fén1sóval (pl. a lu1niniun1szul-
fáttal) vagy valiamilyen szerv-es savval -a1, e1 itI 
(oxálsa', citromsav, bo1kősav stb.)) jdeig 
megsavanJ: ítunk A.z anyarozst a sav- 1 pg\ enJo té1 
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atluuk hozzá, iniáltal a képző4,öti ei~t· 
roltet1anitrát kiválik„ ~\. leszurt kr1s
tál\ okat forró vízből vagy alk-0holból 
átk1 istál) osítjuk. .:\.lacsony hőfokon 
;;zá1ítani! ":\ kristál)Tukat 6yatosan ke
zeliük! ~:\on1ásra, iitésl'e künnyen 1ob
han ! 

Ezerin. 
- Ph;.: so~t ign1il1un1 

1'\.akiln11 habot alkoi1ollal talje~eu ki
' cnnn1 k. ~\z .-dkohült ledesztillá;lJuk, a 
1nn1 H(lékot tfin1t'>11Y szóda-old.atiail J.neg·
ltig·fJ~Ít ink és az 'alkalo\dát éterTel. k,i-
1úzznk„ .\z é.tcrf's oldatbol ,az alkalo1dat 
iiíg· kénsn'' al kivonjuk, a savanyú ol·· 
cln1:ból nát1 iun1 hika1·,honáttal kics<ap
juk és éter hen -oldjuk. _._.\z étert. elpároJ
iuk és a n1a1.adékot híg kénsavban fel
oldjuk Ezt a" oldatot ölomacetáttal de
rítjük, n·áti iun1 bika1 bonáttal elbontjuk 
és az -al•ka]oidát éterrel ki1~ázzu:k. Az 
éteres oldat maradékát benzolból át
k1'lstá.lvosítv.a, tiszt1a ezerint kapunk„ 
1 .Jo hst ~Hesse: Ann .. d. Chem Bd .. 129. S. 
11 :1 .. ;J 864]) 

Etilacetát 
\( 1hr1 ucf'ticus. l<~ert~tiYUi-i ciilrsz-

1 !'l 1 :('1 1z•t1·1 --· 

Eio félliteies lombikot kettős fú-
1 atú dugóval látunk el és az egyik fú-
1 ntha egy cseppentőtölc8é1 t dugunk, a 
niásikat pedig hűtővel k,apc.soljruk ösz
szc .. :\. 1·01nhikba 5 kcn1 alkohol és 50 
kcin. tö1né11J kéu.suv elegyét töltjük és 
úlajfül'<lőn 140°-r-a hevítjük. ~.\_ cseppeu
tőtölcsé1 en át abbn11 ·a n1é1t·ékben fo
l~ at jnk hozzá 4ü0 kcn1. alkohol és 400 
keni, jégpcet elc.g:i,ót. cnnilyeu n1é1ték
IH'11 a ké·pzlítliHt eszie1 átdesztillálódott. 
A„ dc;.;ztillátun1ot nyi1o1t lon1bikbnn 1ad
dig iázzuk híg ~zúdu-oldattal, an1íg a 
felső réteg a kék lnkn1uszpapí1ost n1ár 
nen1 YÖl'Ösíti n1eg .. A„ felső réteget vá
lasztólölcsél'hBn elkülönítjük és az al
kohol eltávolításár·a 100 g-T„ klórkal.ci
un1uak 10{) gr. vízben vaJó oldatával 
összerúzzuk. ,<\. két 1·étcget elkülönítYr~. 
n. tPl-.iít kló1kalciuunnnl ·víztele.nít.iiik 
és YÍzfii1dőn rektifikál.iuk. Ecetsav he
ly·l'tt 11át1·iu111.aceiátot vagy kalciurn
ac t•til tot lehet 11asználni n1cgfelelően 
ua~.r;. ohh n1C:'-nnyiségbrn, azonban az al
knln1azott só elbontása céliáhól a kén
~<l\"!ll1'llllyi:-;éget is nö,--eJni kell 

Etilalkohol. 
- .~lkohol aeth:i;licus„ Borszesz 

CH3CH;OH 

Kicsiben ,. aló előállításál1oz nincs 
n1egfelelő n1ódsze1, ezért itt csak a tisz
títása jöhet tekintetbe„ A közönséges 
alkohol víz mellett aldehidet, esztere
ket és kozn1a.olajat i.s tartaln1,az még. 
Teljesen tiszta atkoholt a következő 
n1ódon lehet -előállítani: 

Egy 5 li_leTes edén~be 1 kg .. ég~tett 
i11árványt es 20 gr„ finoman por1tott 
káliun1perma.ng·anátot teszünk. Az 
edényt kétharmadáig megtöltjük alko
hollal és az egészet eg~ héti1g , á~~a.~i 
ha·gyjuk, vagy ped·tg v1ss:nafolyohu~o:i 
5-6 órán át forraljuk. l(is ·m-enny1se
geknél mész helyett jobb kálimmhydro
xldot használni, <le ez költségesebb. Az 
alkoholt most frakcionáló f.e1téttel le
desztilláljuk. Azt az alikohol-frakciót, 
an1ely kálilúgg;ail kifőzve nem sárgul 
me.g, elkülönítve fogjuk fel. (10 kcm. 
a·lkoholrnak 1 kcm. sziTupsűTű 'kálilúg
gal főzve, nem szabad llllegsárgulrria„) 
Az így nyert a.Jkoholt k>lóTka1ciumos 
csővel elzárt edényben tartjuk„ Ha 
100%-os (abszolut) alkoholt ,akarunk, 
úgy 1núg fén1nátriun1ról, vagy még cél
szc1 übben fémkalciumról (Winikler L.} 
kell "" alkoholt ledesztillálnL 

Etílbenzoát.. 
- Rt'nzoesa\· a~ elileszte1, 

OH COOC'H'; 

300 g1 wl.Jsz eti1ail1ko.holt, 500 gJ, ben
zoeHavat 80 gr tö.1nény1kénsavval 36 órá!l 
át vissz;afolyóhütőn g~,rengén fo1 r,aJunk, 
l{ihűlés után a kénsavas réteget -elkü
lönítjük„ Az olajról .a változatlan alko-· 
holt ledesztillcíljuk, a n1:aradékot víz
zel, n1n.i<l szóda-oldattal se1nlegessé 
n1ossuk. A nye1!') esztert 'frakcionált 
desztjJlálás útján tisztítjuk„ 

Etil bromid .. 
.:\etheJ' b1 oniatus 

C:::H·:i Br 

1090 keni. 96?-!i-os alkoholt gyo1san 
összeeleg·y ítünk 1090 kc:qi. tömény kén
savval. l{ihűlés után 1keve1.getés közben 
750 kcin „jeges vizet adunk hozzá. Ezt 
az olclatot nagy üveglornbikban 1 kg. 
porított káliun1b101niddal keverjük ösz
szc. A lo111bikot hosszú biztosító csővel 
és hiitővel sze1·eljük fel. A hűtő vízzel 
telt edéni ben Yég,ődik. A lombikot 
n10.st olajfürdőben lassan melegíteni 
kezdjük. A képződött etilbromid 110-· 
125n között <lesztilJál át, a reakció vé
·g·én azonhan 160°-·ra kell e.n1elni a hő·· 

'" 
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mérsékletet. A nyert etilbromidot (kb. 
580 kc.m.) választótölcsérben elválaszt
juk a víztől. hűtőkeverékkel lehűtjük 
ét:. cs.eppen1ként addig 1adunk hozzá tö
mény -kénsavat, aanig a sav az .edény 
alján külön réteget 1alkot. ~!\_ savat vá
lasztótölcsé1 hen elválasztjuk, ·az etil
ibromidot kevés vízzel kin1ossuk, klór
k,aleiununal szárítjuk és vízfürdőn 
rektifiká!juk. (Erdruann: Anl z. Darst. 
org. Prap, Stutt1gal'l. 1894 .. F Enke) 

Etilbufüát., 
- Vajsavas etileszter„ Vajéter. 

CH3 CH2. CH2,COOOH> 

fol),tatjuk. A hőfoknak 130" alá nem 
szrubad süll:yednie, n1ert ilyenkor \ álto
zatlan alkohol deszti'llál át; visZiont l!O() 
f.ö1'é se emelkedhetik. mert etilengáz 
képződése miatt veszteség-ek lépnek fel. 
A használt alkohol-kénsav eleg:i.„ desz
tilláció köz,ben szenesedik, 111iért is nem 
használható korlátLanul .és ha n1á1 erő
sen fekete, friss elegyet V·eszünk. 

Az í,gy nyert nyers iétert szóda-ol
da ttal és vízzel jól kimo.ssu1k„ A kiino
sott étert -klórkalciumn1al kiszárítjuk· 
és égetett inárványdarahok felett 3 na-
pig állani h.agyjuk.. Ezután ,az étert 
lombikba öntjük és 'Ininden literére 10 
gr. fémnátriumot 1Rdunk hozzá, diót 

1000 gr. vajsav, 1-000 ,gr. alkohol, 400 
_g·r. kénsav (tömény) el,egyét vi1sszafo
lyóhűtőn 4 órán át forr.aljuk A kihűlt 
terméktÖ'l választótölcs-érben ·a kén:sav
Iéteget ,elkülönítjük„ Az eszterrétegről 
az alkoholt ledesztillá]juJk és a maradék 
nyers esztert vízzel, majd híg szóda-ol
dattal jól kimossuk. A klórkalciummal 
szárított esztert frak.cioná1juk. A 119-
1210 közt átdesztilláló frakciót. mint 
tiszta etilbutirátot, elkülönítve fogjuk 
fel 

vagy sza]ag alakjában. A lombikiot óra--'-----'~"'-'' __ _ 
üveggel l,azán lefedjük és egy éjjelen 

Etilcinnamát. 
Fahéjsavas etileszter. 
CoHo.CH=CH COOC2Hö 

Előál'lítása 500 gr .. fahéjsav, 300 gr. 
etila1ko:hol és 80 gr. tön1ény ·kénsav ele
gyéből, mint •az ·etilhenzoáté 

Etiléter. 
- Aether sulfuricus. A.ether depura

tus, Kénéter -

(C>H')'O 

500 ,gr. alkoholt 900 gr. tömény kén
.sa·vval 130---140°-ra hevítünk, míg éter 
.és víz kezd átdeszti1lálni. A desztillá
.ciót :alkohol hozzáfolyatása kö:őben 

át állani hrug:1.iu1k Végül rektifikáló 
feltéttel ledesztillá]jrnk. Az így gon· 
dosan tjsztított éter te'ljesen mentes 
n1inden szennyezéstől és naTkotizálásr·a 
is alkaln1as. 

Ha ineglévő régi éte1 t aka1unk n1eg
tisztítani, úgy az éterben lévő hiper
oxidok·at és vinilalkoholt is el kell tá-
\ olítanu·nik Ebben az esetben .a leírt 
n1űveleteke11 kívül 111ég kénessaYYal is 
kirázzuk az étei t é~ 1°/oo-nyi fenilhid
razin hozzáadás,ávn L 

Etilformiát 
Hang;<i.·asavas etileszter. Hang~; a

éter. -
H CO OC,H> 

10-00 g1. 80%-os hangyasa\-, 1500 g·1. 
alke>hol (96%) és 200 gr,. tömény kénsav 
elegyét 3-4 órán át visszafolyóhűtőn 
forr aljuk és ezután az 1alkohol és a ike
letkezett ,hangyas,av.eszter eleg:rét le
desztilláljuk. A desztillátumot szódá.-al 
semlegesítjük és vízzel, majd 25%-os 
kló11kalciummal jól kimosva, új11a desz
tillá.iljuk. Az Így nyeri etilfo11uiátot 
inég egyszer rektifikálhatjuk, a111ikor 
is 54°-on desztillál a tj,szta eszter. 

Etilhidrokuprein. 
- Optoooin. -

CH 
/, ' 

e' H> o-c· 
1 

CH 

C-CH (OH) --CH- N --CH' 

/ ·~?H i ! 1 C CH2 
ii ! + 

_„ ______ _ 

------"'.\ 

--::0 

<---------:-:·--

- -- '--:---:-_--_ _-

„ ... „t 

C CH ~H' 1 

'~~ 'N/,' CH2-CH-CH-CH2-CH1 ,;i.!\~,t 
<li,etilszulfátot vízgőzz,el lehajtjuk. Az· ---~:·.~'.:{t:f ~;;{::., 
etilhidrokupreint a kissé lúg~os közeg~ 

312 ,gr„ hidrnkupreint feloldwnk 0.40 
g-r. .szénsav1ne.ntes n-átriumhidroxid-0t 
tartalmazó alkoholban (20 gr.) és az ol
datot 0 .. 63 gr. dietilszulfáttrul együtt 10-
15 perdg rázzuk. Az alkoholt leh<ijtjuk 
és a mariadékot vízzel hí,gítva, ·a képző
dött etilhidrokuprein oldhatatlan álla· 
potbau kiválik. Az esetleg változatlan 

bői kloroformmal kirázzuk. A klorof.oi::: ... 1 
n1ot a rázadékról ledesztilláljuk, a Illa·~~
ra,dékot .sósavban oldjuk, majd a OázISt \SiJ~kfL:·:>:':?: 
am1noniával leválasztju-k és szárítjuk. ':~?fl~f:ii_;'f~~fi;:;_ 

„A.z etilhidrokuprein sósa,·as sója az 
o pt och i n >~-;~i~Ybiil:::,~_;~ ·' 
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Etil klorid. 
- .:\.ether chlo1atus„ Klóretil 

C2Ho;CI 

Vhszalol:1óhűtőrnl ellátott lombik· 
ban leöntünk 250 gr. víz1nentes zink
klo1 idot 500 keni.. 95'.%-os alkohollal és 
a? oldatot vízfürdőn fo1Tásig hevítjük. 
.i\„ folyadékon át erős sós,aygázáramot 
vezetünk. _..\._z :alkohol a sósavat gyorsan 
elnyeli és a kezdetben za\· a1os oldat fel
tisztul Egi idő elteltfrel élénk etilklo· 
1idfe.ilődés indul n1eg·. ~A._ igázt víz,zel telt 
1nosópalack-0n Yezetjük át, ahol az a 
só:-:>a Ytól szabadul 111eg; ezután két egy-
1násután kapcsolt és 500 kcm. alkohol
lal tölfött V•fou]ff.paladi<bau elnyelet
jük A Woulff palackokat hideg vízzel 
hi\teni kell. Az alkoholos oldato,t mele· 
gÍt've, az etillklol'id gázalakban eltávo
zik; kén)i;avvial 111osYa a készítn1ény tel
jesen száraz állapotban nyerh·ető. A gáz 
12.;)0 -1 a lehűtve„ cseppfol;\--óssá válik. 
(l'\.J ügp1: .J, f. p1 akr ChP.iuie [2] 14„ 
!lí:iíO:. JH3„) 

Etiln1orfin. 
- Diouin -

C"'H'"NOe 

lOU g1„ 11101·fint feloldunk 700 g1. al
koholban, an1elyben előzőleg 8.5 gr„ fém-
11átriun1ot oldottunk és áll1andó keve
rés közben 51.3 gr .. dietilszulfátot folya
tunk hozzá .. Az oldatot még egy ideig 
keverjük és vég ül enyhén felmelegít
jük; inajd só.sa\-Y-al n1egsavanyítv.a, az 
alkoholt ledesztilláljuk A maradékot 
Yízhpu oldjuk és fölös híg nátron.lúgot 
ndnuk hozzá .. A. lúgban oldhatatlan dio
ni11 Yis:-;zan1'arad, 111íg a változatlan 
1110J!i11 oldatba niegy. A dio1tint vizes 
:•11'1 liill :i1kl'istúlyo~ítiuk. 

Etilnitrá t. 
Salétr(11nsa\·a.., t'tiléte1„ Sa.létI"om

~te1. 

CH, CH20 NO' 

14 fajsnl~ u t i:-;ztu salét1on11sav.at 
l?'o-11~ i n1enn;yiségli ka1 ba,rnidnitráttal 
eg~ ütt jól felforralunk. 1najd lehűtjük. 
A sa1étl'o1nsaYtül íg-:-· 1ne.g'S:őabadított 
salétl'o1Hs·~1vhól 200 gT.-ot, :200 gr .. abszo
Jut n lknhollal és 50 gT karhUJ1nidnitrát-· 
tal t h•g-,..-ít:ve, liútÖ\:el e11áto,tt tubuso.s 
ll't,_i1 t0búl hon1okfü1dőn félig ledesztil
Jálunk. l~kko1· a tuliu:'>ou űt cseppentő
töll'st!1 "t'p;ítségé\ el :200 g·1·. fenti rnódon 
tisz1íto1 t :-;n lét1·0111~nY és 100 kcm. ab
szolut alkohol eleg·y·ét folyatjuk a re
t.ortábn, n dt·szti11úlá~ inértékéne;k nleg'
'2lelőe-n. ~A.. 1 Ptorta tartahnát nem sza
bad száraz1 a pá1 l1lni é~ a rle:-;ztilidást 

nen1 szabad n1egsz.akítani. A desztillá
tumot klórkalciTummial szárítjuk és 
106"-os konyhasós fürdőből újra desz
tiUáljuk. Túlhevítésnél robbanás kö-· 
vetkezhetik be.1 

Etilszalicilát. 
S21alici1sav-as etiles:ő±er. 

__.... OH 
Cofü -....... COOC2 Ho 

Előállítható mint az etilbenzoát, 300 
gr. etilalkohol használata mellett 

Etiluretán. 
·-Uretán-

NH, . .CQ OC'Ho 
300 gr. ruhszo1ut a~koholt és 100 gr. 

karbamidniti,,j,tot visszafolyóhűtővel 60 
-70°·ra melegítünk és két óra lefo~gá
sa alatt 50 gr. NatriUJIIl nitritet ada
golunk hozzá, 2---3 gr.-os részletekben. 
A kevfü'eket 1 óráu át állani hagyjuk 
és ez.után az alkoholt vákuumban le
hajtjuk. A mamd<lkot 500 kcrn. benzol
lal háromszor kivonjuk, a benzolt le
desztillá]juk. Az metán fehér kristá
J;·okban kiválik Benwlból átkristályo
sítiuk 

Etilvalerianát. 
- \T aleriánsava1s etileszter„ 

CCHs > CH CH2 COO C• H; 
H, 

120 gr„ izov,aleiiánsav monohyd.tát, 
120 gr„ alkohol és 25 gr. töm·ény kénsav
elegyét 4 órán át vissza.folJTóhűtőn for
raljuk A kihűlt terméket az első kén
savas rétegtől elkülönítjük, s a felső 
réteg.1ől a változatlan alkoholt ledesz
tilláljuk. A nyers esztert vízzel és híg 
szóda-oldattal kimossuk, majd a vízte
lenített esztei:t fra;kcionáljuk 140-145' 
közt valeriánsavas etileszter desztillál 
át. 

Ezüst. 
- Ar,gentu,111 colloi<la1e. Kolloidális 

ezüst -
Ag 

200 1kcn1.. JO'.J~-os ezüstnitrát-oldatot 
összeeleg·yítünk főzőpohárban 200 kcm„ 
30%-os fé1 i·oszu-lfát-o:ldattal, 280, kcm. 
40%-os nát1iun1cit1ált-oldattal es kb. 
50 kcm. IO%·os nátronlúggaL A kelet-· 
kezett csapadék.ot leszűrjük és an1mo
niurnniírát-oldattal kin1ossuk. .l\„ csa
va.<lék tiszta Yízbeu v-érvörös színnel 
kö111r\--el1 oldódik„ _:\,_z isn1ételten vízben 
Yah'1 ~)}dús„ anunoniun111itráttal v;aló ki·· 

28' 
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csapáJs és végül 96%„os alkohollal való 
kimosás által nyert csapadék ·még ol
dódik vízben, de nehezebben mint az 
első termék, azDnhan 97.2% ezü,stöt tar-· 
talmaz .. (Carey Lea: A.. J. s-Oi„ (Sill) [3] .. 
38, 47; J„ B. 1889, 581.) 

Ezüsteitrát„ 
Argentum e\tricnm ltrol. -

CH2-COOAg 
l/OH 
c---cooAg 
! 

CH2-COOAg 

10 gr. citromsavat feloldunk 150 gr. 
'ízben és 12 gr .. nátriumbikrurbonáttal 
semlegesítjük. Az oldatot slffiikség ese
tén pontosan semlegesítjük és \keverél3 
közben 24.3 'gr .. ezüstn1trátnak 100 gr„ 
vízben való oldatát öntjük hozzá. A 
csapadékot ülepítjllk, vízzel ikimossuk 
és kiszárítjuk. Az összes műveleteket 
lehetőleg fénytől védett helyen végez
zü1k. 

Ezüstlaktát. 
- .'.\.1gentun1 lacticu.m„ Tejsavas ezüst„ 

ActoL -

CH, CH (OH) COO Ag + H,O 

100 gr„ ezüstnitrátot feloldunk 1500 
gr. vízben és felesleges szóda-oldattal 
kicsapjuk az ezüstöt. A nyert ezüstkar
bonátDt vízzel jól kim.ossuik: és még 
nedvesen 80 gr.. 1.22 fajsúlyú tejsav 
(7,5%) és 800 gr. víz elegyében felold
jnk. Az aldatot bepárologtatjuik és kris
tályosítjuk. Az előállítás sö1Jétben tör
ténik. 

voznak és kuprioxid válik ki. A heví
tést addig foh tatjuk, amíg egy kivett 
próba leszűrt oldata.a1nmonia hatására 
többé már nem kékül meg .. A kihűlt ol
vadékot vízben feloldjuk, az oldatot 
meg:szű.rjük és az ezüstnitrátot kiluis
tályosítjuk. 

Ezüstszulfát. 
_:\_r.gentum sulfu1 icum 

AgSO< 

10 gr. ezüstni!r átot 200 gr .. alkohol
ban (90%) oldunk., s az oldathoz hozzá
ikevergetjüik 3 5 gr. töményikéTusav (fs.. 
1,84) és 15 gr·. rulikohol elegyét A kelet
kező csapad~kot elkülönítjük és 'alko
hollal lemosva, sötét h..e'lyen, köOOnsé
ges hőmérsékleten szárítjuk 

Fahéjaldehid .. 
Cinna1nilaldehid. 

C6 Ho CH -e CH. CHO 

100 gr. benza'1dehidet, 200 gr .. acetal
delüdet, 9 liter vizet és 100 kcm 10%-os 
szénsa'Vlllentes nátronlúgot összeelegyí
tünk és az elegyet tern1osztátihain 30°-on 
gyakori összerázás n1ellett, 8 napig ál
lani ha)gyjuk. Ezután a:z elegyet éterrel 
kir.ázzu;k, a rázadékról .az étert ledesz
tillá:ljuk és a mamdékot váikuumban 
fra1kci0Tuá!juk. (30-40 mim. nyomásnál, 
kb. 130"-on.) (Peine: Ber 17 [1884.] 2117.) 

Fahéjsav„ 
Acidum cinnan1:y licum„ 

Co Ho .. CH ~CH. COOH 

I. 20 ,gr .. henzaldehidet és 30 gr. ecet
Ezüstnitrát. savruruhydridet 10 gr„ porított, frissen 

- Argentu,m uitricum„ 

1 

víztelenített nátrium acetáttal együtt, 
visszafolyós hűtő alkalmazása mellett 
ol1ajfürdőhen 80°..,on 12-16 óra hosszat 
forralunk. A hűtő végét klórkalciumos 

Ha tiszta fémezüst áll rendelkezésre, csővel zárjuk el. A J.nég forró tömeget 
úgy ezt salétromsav.b.an vízfürdőn fel- 4-.5-szörös 1n.ennyiségű vízbe öntve, a 
old.iuk. Az oldatot szárazra párologtat- változatlan benzaldellidet és ecetsa,vat 
juk a salétr.omsav eltávolítására és vízgőzzel leh1aj,tj:rnk, a mar,adéko1t ,szódá
ezu,tán a m·aradékot vízben oldva, az virul semleg.esíitjük és gyorsan áltszűrve, 
ezüstnitráitot .kikristályosítjuk. inég fi0.rrón sósavval megsavanyítjuk, 

Rendesen csaJk réztartalmú ezüst áll A kihülés után ikiválo.tt fahéjsavikristá
rende1'mezésre. lDbben az esetben az ly·okwt leszívjuk, vízből újra kristályo
ezüstöt feloldjuk salétromsavban. Arra sítj:ttk és válk:uumban ké.nsa v felett szá- ,, , ' 
kell ügyelni, hogy a sav több ezüstöt rítjuik (Tiemann-Her zfeld: Ber.. 10· ./Ji?cJ 
már ne bírjon fololdruni, szóval telítve [1877] 68.) ..• ;,,:;! 
legyen. Az old3'tot bepá!'Dlogtatjuk és II. Styraxot felesleges nátronlúggal · ' 
a !rristályokat poroollán-, vagy kvarc- hosszabb ide1g főzünk, s a filtrált olda- .ii>-.<l 
«i?Seszébel!, ,hop-iokfürdőn „megolvaszt- tot sósavval elbont.iuk. A ny.ert és ,ki-- ,,,„,_.~ __ ::;;:~:;.~~. · 

Juk. A homexseklettel Iehetolag ne men- mosot.t kristálvokat ,ammoniumkar.bo-. ~-„.)c'"''.C, __ _ 
jünk 225" fölé. Ezen 'a hőmérséikleten a/ nát-oldatban oldva újra kicsapjuk és i52iili•c-' 
r·éznitrát elhomliJk, nitrózus gázok tá- forró vízből átkrisfály-0sítva t1sZitítjukb.· 
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P· Fenetidin. 
- p-Amidophenel-0L 

NH2CoH<OC2Hc, 

212 gr .. p-nitrofenetolt r<\szleteklben 
hozzá.adunk 848 gr„ stann-0kloridnak 
(SnCh) 1060 gr .töm.é;>Y sósa':b>;n va_Ió 
olda.táihoz ~A.. l'edukc10 befeJezodese utan 
az ónt ikénhidr ogénnel a hígított oldat
ból fo11'Ón kicsapjuk .. :\. leszűrt és be
sűiített oldatból kihűlés után a p-fene· 
tidin sósa' n:-;sója bosszú, színtelen priz-· 
111ákhan kik1istály.osodik. 

Fenilecetsa"\. 
.:\.cidru11 phen~ la.ceticum. 

Fenildimetil·Pirazolon. 
- Antip~rin„ -

CH3-C--N- CH3 
11 /N-C6Hü 
CH-CO 

100 gr. fenilhidraziTut (e, Ho. XH. 
NH,) és 125 gr. acetecetesztert (CH,. 
CO. Cfü. COQC, Ho) öss~ekev;erünk; k~t 
réteg ckeletJrn~iik...A.z ?l.~1os ,reteget !:'- v~
zes réteg.tó! elkulo!'-ll}.uk„ es 'az el,obp1t 
kb. 2 óra hossmt vrzfurdon melegi!Juk. 
míg egy kivett próba éterrel leöntye, 
teljesen megszilá.rdul. Ekkor az, ege.sz 
tömeget meleg állapotb""!• kever~s l!:~z·
ben, e.g-y-enlő térfog·atú eterbe ontJuk 
Az éter a képződött kevés festékanya-

1 

got feloldja, mig a keletikezett feniI:m~
til-pimzolon fehér kristályokban k1va· 

CcH;CH2 COOH lik.. Ezeket leszí'"a;tjuk és éterrel jól ki-

( %) k .1. . "d t mossuk. 
60 gt.. tiszta 89 ? .~a iumciani '° Egyenlő mennyiségű feniLmetil-pir.a-

lelaldunk ~5 kem., v1~b~n, az olda.tot zolont, metiljodidot (CH, J) és metilal
Yisszafolyo, golyoshuton felforralJuk kaholt (CH, OH) autoklávban vag> 
és a hűtőn át fokozatosan 100 g_~· ~~n-1 bornrba,csőben 100°-ra hevítünk. A hőfo 
zilkloridot és 100 gr, a,Iiko~ol.t ont11nik kot robbanás v.eszélye miatt nem taná
hozzá. A keYer,eiket 3 ora~ at for:ralJuk:· csos ma:ga-saJbbra emelni. H:árom órai 
A.. felül úszó alkoholos reteget ,az al~o hevítés u.tám. a kihűlt keverékhez kén
Yizes l'étegl'Ől (a1ne'lybő~ .. kál;umklor;i.d dioxido,s vizet adunk és addig főzzük, 
ík1·istú]yosodik ki) ~~ön~.1uk es, deszt~l- a.mí·g iaz egész m·3!ssza el.színitelenedik 
lálink. A 210-215" ,kozt Ta1füalado benzil- ]\fost ledesztilláljuk a metilalkoholt„ A 
cianidot (C" H,'· CH,. CNJ.. k1;llon ~ogJuk keletikezett :i,ntipirint föl)lén~ nátron
fel t.: lDO gT.-Jat ,180 gr. t~n1eny kens::i-v- lúg hozzáiadása által olaJos allapotban 
\".nl l;S 120 gT. ,·1zzel egyutt egy X lite- leválasztjuk és iklo:roformmal kioldjuk„ 
ies lon1hik;ba ~n.t.iük. ~ lon1bikba e_g-;r .1:\ kloroformos olda;tot paszta sű1•ű.ség
tágas., dfrekszogl~e-~1 _rketsz~r .. n1e.gh~:il1- re befőzzük és annyi n1eleg tolu-0lt 
tott veg:·e,·el lefe}.e 1ranrul? i;ivegcs9vet ,adunk hozzá, a1níg az egész ismét fel
erősítünk; az u.,.v.egcso veget dug5?v,al 1 oldódik. Kihűlés után iaz antipirin tisz
eg; vízzel telt VV oul.!f-P!'la0kha, erosit-1 ta álla,potban ikiváliik. (Knorr: Ber. 16 
jük úgy, hogy a cso ,v!'g,e n!' erJen ,a (1883) 2597, 17. (1884) 549 . .) 

Fenil-dimetil-pirazolonszalieilát. 
An,tipyr innn1 salicy licun1„ S1alipJ·

rin,. Antipyrins·alicylat, -

188 gr. antipi1i111t, 138 gr. szalicilsa
vat vízfürdőn összeolvasztunik 'S n1ele
gen feloldimk 135 go_·. alkoholban. Az 
o] datot mág forrón filtráljuk s kihülé
sig 'k.everjük. A kiválott k.ristályokat 
leszívjuk és al1acsony 40-45° e hőfokon 
szárít.iuik. Az 1anyalúg bepár..ologtatva 
újabb salipyrin-mennyiség.et ad„ 

Fenilszalicilát .. 
Szialicils.avas feniie.szter., 

salicJ„licum. Salol 

CeH<(OH) COOCuHo 

Phenylum 

vízbe„ . .l\. palack ny1lasan at hos,szu
szárú tölcsért dTugunk, &n1'ely beleer a 
vízbe a tölcsérre pedig po! cellán csé
szét l;elyezünk A lombikot hs lánggal 
felmeJ.egítjiik, arnfg buborékJképződés 
indul rne,g, a lángot ekk.or gyor,san el
oltiu1k„ _A. nyer,t rea1kció önmagától 
inr:.ggyo,rsu] és rendkívül hevessé vá
li.k. · :i\.z eltávozó gőzök és gázok a 
Woulff-palockból a fol;adékot hevesen 
kin:.·omják,. a7,onb:a11 a cs~sze 1negak~; 
dál,·üzza a szétfecskendezest.. A reakcro 
kb. ·20 111p. alatt lecsillaipodik, s ezután, 
a reakció keveréket =1nég 2-3 per
cig n1elegítjük, an1íg újrnbb reakció már 
nen1 indul ineg .. Ezután a lombikot le
híí.lni enged.iiik és tartaln1á:t vízzel ke
verjük A keletkezett fenilecetsavat 
meleg vízzel kirn.ossuk. Az erősen sa
van·yú n1osóvízből rendesen 'kiválik 
n1iég nén1i kristályos fenil.ecetsav. A re
akciónál ·a Woulff-palackban benzil
cyanid gyűlik össze, a111elyet újra fel-
illas~n.álhatunik (:fi.'lann: Ber. 14. [1881] 69 g·1. sz,alicilsavat és 47 gr. kristá-
1645. Stadel: Ber. 19. J886: 1951) lyos fenolt 135"-on összeolrnsztunk és 

„„„„„„„„„„„ ...... „~„ ............ „„„„„ ... „ ... „ •• 
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kis részletekben 28 g1„ foszfo1oxiklo1i·· 
dot (POCJ,) adunk hozzá, Amint meg
indult a sósavgázfejlődés, a. hőfokot 
125-120°-ia engedjük leszállni. A l eak-· 
cióte1·n1éket sok •hidP>g vízbe öntjü,k .. A_ 
megszilárdult salo1t híg szóda-oldattal 
és hideg vízzel jól kimossuk, an1íg n1ár 
szénsav nem fejlődik. A salolt ,alkohol
ból átkristályosítjuk, a salol oldását 
azonban nie:m az -alkohol forrpontján vé
gezzük, haJUern a sialol olvadáspontján 
(42° C), mert dlenkező esetben a kiváló 
sa'lol nem krisf.ály-os, h:anen1 folyékony, 
amely a lehűlésnél barnás tömeggé me
revedik meg, Az alkoholos oldatnak te
hát 42"-nál kell telítettnek lenni, 

Fenol!talein, 
Phenolphtaleinum, 

Co H; - C _, Co H4 OH 
i Cr.H4 OH 

Fe1 rian1n1oniu1ncitr át 
Fe1;i_u111 cit1icu1n a111111onialu111. 

50 gi. 10%-os fe11ikl01id-oldatot 200 
g1·„ -vízzel hígítunk. s beleöntögetjük 50 
gr„ 10%-os an1111011ia és 150 gr. YÍz ele
gyéhe. ~i\._ klór1nentessé n1osott csapa
dék.ot 18 gr„ citro1nsaY és 20 g1. víz ol
drutában .n1ajclnen1 teljesen fö1oldjuk, az 
oldartot frltráljuk, majd föloldurnk ben
ne 9 gl'. citron1saYat, végül f'le-g"Pnclö 
a~mn1oniáy,al ]ugossá te~sziik P:-: úg·y, 
inint a fer1i citrátot. lneg;szú1 ítjuk 
(Ergzh. I\;· ) X e111 egységes Yeg~- ület. 

Fer r ianunoni um tartarát. 
- Fe11 un1 ta1 ta1icu111 an1n1oniatun1. 

C•H•On (FeO) (NH•) + 2H'O 

1 I " 
C0-0 

1 
,~>6ll gi fe.niU01id-oldatból (fa 128tl 

= :lJS~;;) vízzel -\'aló felhígítása után, :i60 

1 

g1 .an1n1011h1Yal (f:-;, ü .. 96) a Yasat ki·· 
c:-::apjnk ... A_ fpr1 ihid1 oxidot kiulllll'llie1.; 

250 g1. ftálsavanhidridet n1elegítés j :-;é 1110.ssuk és porcelluni?d~ns·beu 1.:iO gJ. 
közben ~eloldunk 2ú0 gr.~ tön1én~y ,~én-l voríto,t.t bor~éí.-.;.ay„,·n) keY~1·j.l.lk ?s.·,sze .. .\.· 
sav;ban es az oldmtot lltJ0-ra lehutve, ke\'e1ekei k1ssp ft h11eleg1tJuk f';'; ha u 
500 gr. inegolva,sztott :kristályos fenolt vas feloldódott és az oldal sárgás színií 
adunk hozzá„ "A. keveréket 10-12 órán lett, addi1g öntünk hozzá an11noniát. 
át 115-120°-ra hevítjük; :a hő1néTőnek 1níg amn1oniaszag-ú,· á 'áJik é~ teljeReri. 
n1ég átn1en-etileg se szabad 120° fölé fölt-isztul, a1kko1· 61.f"-nál alacsonyabb 
en1elkedni.. A meleg olvadékot forró hőn1ér.sék1e'1en he:'.iÜ1 Ü".'iítiiik és szárít· 
vízbe öntjük. Az olvadékot több ízben j1rk 
kifor1aljuk vízzel, amí1g .a feno1soo.1g el-
tiiniik .. A. kiforra1ás uitán hátra1naradó 
sárgás, szemcsés any;agot nag:r-0n híg Fer ricitrát 
nátronlúggal kivonjuk. A fenolftalein - :F'e1:i 11111 cit1 icu1n oxydaln1n. 
sötéübolyaszinnel oldódik. Az oldatot· 
szű1,jük, , ecetsavv.al megsav,f!ny_ítjuk, I . Fe(C'1C·;07) 

kev-e.s snsavat adunk hozza es 24 .. . . , 
óráig állani hagyjuk. A kiváló fenolf- 2o. gi. fe! i 1~ lornl-olrlat (W:i,;-o~,l lOQ 
talein, ~!Jint .Porsze~·ű, ,sárgásfeh~r ~1. v1z~el ~esznlt el~gy'~.t ~~~el~pn1Ju~ .~tJ 
anyag, leuleped1k. Az i.gy nyert rtermek ,,,i. (10%-ois) a111n10~11a e~ /.) \·IZ el_f'gJ·e
aránylmg tiszta. T.ovábbi tisztítás cél~ be. A ·ke1f'rt~ezett .~~ k~o,1·n1f'nt~sse n10-
jaira 10 ,gr, fenolftaleint feloldmtk 60 ~ott cs'!'padeJ:ot ,lololcl.Juk 9 citromsav 
gl', abszolut alkohol,ban és vi,sszafo]:yó- es 10 v1zze1 k_es~ult o)dajhan ~.\z olda
hűtőn 5 gJ'. álla.ti szénnel együtt lX óra tot ho~ssz~,bb, all,as utan J0°7,ot„ J~1e;~. ne~ 
hosszat fűzzük. Az oldaitot lesziírjük és ~alado hon1e1"seklete1_i besurys1tJuk es. 
az állati szenet még 20 gr. alkohollal u,vei~lapr;a ;k~n.\·e. \„agy . \·ak1~uf!1-ban 
kifőzzük, Az .a1k0iho1o,s ·szüredéket két- ~alca.kon . sza11 tJnk; <Fe1; 11111 c1,tr1cun1 
harmad ,térfogatra befőzzük. Víz (4 m lamelhs,) (Ph r,e1m \ ) 
térf..) hozzáadásá:ria ez az alkoholos ol
dat tejszerűen n1eg~avarosod~k. A meg
za.varo1sodott oldatot néhány pillanat Fer·rifoszfát.. 
nyi állás után váiszonken<lőn átöntjük. - Fe1 J'l1n1 pl10:-1pho1 icun1 ox~··datun1. 
A lefoly~ fo_lyad~9t vízfür~őn gyorsan 
felme1,eg1tJu~, am1ia1ta.l 'a te,Jszerü zava
r?sodas feher porrá al1akul áit Ezt a 
tiszta fenolfta1eiint leszfrr,iü.k. A szüie
déket nyitott ed-ény!ben 1-1.Y:; órán át 
víZifürdőn 1n.elegítjü'k, ·ami-által Linég fe
nolftalein válik ki. Ennek leszűrése 
után a melegítést :n1ég ad<lig foivtat
iuk, amíg fenolftalein válik kL (Bae
ver: Ann., 202. [1880 ] 69 ) 

9 ,. ízzeJ hígított 1 fe1 l'ikJ.01 id-oldatot 
(10%) és 9 vízhen oldott 1 náfiiu1nf,osz~ 
fátot e:gyidejüJe.g; belecsu1.gatu,nk 20· 
vízbe A keletkező c~apadékot klórmen
tessé 111.osvH„ ''á~zonszű1·őn összegyűjt.:. 
jük és közönsége:'J hőn1érsék1eten -szú.:-· 
J ít,iuk (Er.gzb IV.) 

139 

F err ig Iicerofoszf át 
Fe1l11111 .~d;y ce1 jno-pho:-:;pho1icn111 

(CH (OHJ,Q PO•)'•fe' 

F1 i..;..;t'll kic"apntt es jó.l ki1nosott 
fr11 i híclroxidot ,-jzps g·lice,1 ofoszfor
... aYhan oldunk. ,\z oldatot vakuu1nba11 
~!l'.';;.os tön1énysl~gTe CF'e1·1 un! gly~ero
pho . ..;ph. liquid1111.!), :·:~1gy))ed115· sz1rup
~ü1 ú,.;égürt> !ies111111nk e~ y~rkuun1ban 
ht>..;zú1·ítY<-1 po1 ít.ink. "A. szar1tast lapok
ra k{'llYt' i.., r l \ ;:;gl'ZIH•.tjük. (Fe1r„ g·J71· ce· 
lll']lho,.;p\t. in lun1ellis„) 

Ferriklorid, 
fl'J l lllll sesqnichlo1atn111 

Fe:fri peptonát. 
- Fe1 rn111 peptonatum„ 

20 ,száraz peptont oldunk 2000 víWerr 
s a hideo· oldathoz kevergetés közben 
hozzácsu1:.'gatunk 200 vízzel hígított 250 
Liquor ferri oxychlo1 a tit Aztán !0%;os 
nátrimnhidroxid-o1daital lugossa„ teve 
a n\ ert. oldatot, az abb.an keletkezo csa
pad„ékot gyors leö1~tögetéss~l kló:i:-meI?-
tessé n1ossuk, s vaszonruhan a hoz~a
ta-padt vizet lecsepe~gtet-v~, porcella.~
tálha öntjük,. 3 t,ö·n1e1~y .. sos-avv~l ,o~do
dásig hPYítjü:k es v·egul beszaT1tJuk, 
n1int a fe1 ricitlátot.. (Erg7.ib IVr„) 

Ferri pirof oszfát. 
I ( 11 un1 PJ 1ophospho1 icun1. 

J 1 "i.znl( //f('s F1r('l:1 'I'i,sztn 1 oz~da
lHt ntt s \" asdrótot \"-agy \' asdarabka~a1 1 
111lndiilt Ü\'eg1 eto1 tá.ba helyez' e, gaz-1 R! uát1"iu111phofoszfátot 5üü vízben 
]ÚJl<>'("al e1·ő:-;en felhevítjük és közben a I oldunk az oldatot belecsurg.at,iuk 800 
tuh';~on át szárított klórg~zá1~a.n1~t ve; v-ízzel 'hígíto,tt 126 ,fe11iklorid-o)d,atba 
zetü11k be„ .\ reto1ta ny~.~an at. tavo,zo 1 (10%) .s a csapa.dekot. ~e:ka111ta1assfil 
kJOrt a szabadba ereszt.Juk, vagy na.t- klóiinente-i-;sé n1osva, vaszonza.cskon 
ronlúgg_al elny~letjü.~. ~-2 ór:; .mu.l:ra 

1 

szÜijük és közönséges hő1nérsék1eten 
a heYí~est 9eszuntetJ~k es,a ,klo1t a 1~- szárítjuk„ (Ergzh. IV.) 
to1 tábol szensavval kiszor1t\:a, a ineg 
n1rleg· l"eto1·tát széttörjük. A ferriklori- . h 't 
dot a Yáltozat]an ,··,astól 'könnyen el le- Ferr1sacc a1a · 
het '<:ilasztani, Befo1Tasztott üvegek·- Fell nn1 oxy<latun1 sac0ha1.atun1 so-
hen tartjuk el.. (BendeJ: .:\ni. z. Darst. lubiJe. -
ano1'g c1ien1.. P13p„ 1893.) 

//„ h·1 i.-.;fdl.IJO~ F<'Cla+·H2() N"ag~ -
hun \ ízH1entes fe1·1 iklo1 idhól 11) erik. 
\ ízlH-ll \"aló oldás és befőzés útján 
>:")-e1 heiö ol~ an 111úclou iH, hogy fé1n
\'a~at súsa\ ban oltluuk, úgyhogy vas 
l\,lesleg~ben n1arad.ion. „A„ szűrt oldatba 
klórgázt vezetünk, mí,g :állandóan klór
szag·ú 1na1 ad s ekkor befőz:űük, amíg 
kihüléskor ineg .nem unerevedik. -
Ströcke1 szerint fén1vasat sósavban ol
dnnk, az oldatlan fémvasat ,szűrőn 
g)·üjtiük, inossuk, szárítjuk és mérjük„ 
Ebből kiszán1ítjuk az oldatban lévő va
_..;at. _\z oldott v1a.s n1inden 112 g.r .. -jára 
:200 gr. „A„cid. hydrochlor .. concent1·atu
n1ot és 80 gr. ,\cid, nitric. concentratu-
1not adunk az oldathoz és 111-ele,gítjük 
addig-, an1íg .a fé1nvas ferrivegyületté 
át nen1 alakult. ,(F,e1riciánkáliun1os 
próba) Az oldatot nwst bep:irnlogtat
jnk, an1íg kihűlés után ineg111erevedik. 

~A...z oldatban lévő vas meghatározását 
Zirnn1ern1ann-Reinhardt szerínt leg
célszerűbb ká1iu1npern1anganáttal való 
titt·álás útján végezni.. (L„ a vizsgálati 
l észt.) 

Ez utóbbi Ye 0 ·yület elöáJ1lításáná1 
figyeJen1be vehetjŰ1k 1a Ph„ Germ. V.-nek 
a L-iquor fel'l'i ,sesquichloiáti készítésé
re Yona.tkozó e1őiratát i's, n1e-lyet a 120. 
oldalon \közöltünk, 

30 '"" feniklo1 icl-oldatot (fs. 1.28) IM, 
g·r. hi~10g vízzel felhígítunk és liassa~
ként belefolyatunk 'inelegen 1készítet es 
ismét lehűtött °'!<latot, amely 26 gr. 
kristályos nátriurnka,rbonátból é~ 150 
gr„ vízből áll. Kezdetben min,den reszlet 
h-0zzáöntésén-él összerázzuk az oldatot 
és megvárjuk, míg a kéJ?ző.döt~ csapf!
dék feloldódik A esapadek te!Jes leva
lfü~a. után 3-5~szörös :mennyiségű vizet 
öntünk hozzá és ülepedés után ~ folya
dék !isztáját leöntji:lk., Ezt addig ismé
teljük, míg a leöntött folyadék öts•örös 
tér:fo,gatT,a hígítva, csak gyenge opali
záló klórreakciót ad. A csapadékot ez
után szűrővásznon összegyűjtjüJk, le
csepegés után enyhén kipréseljük s az
tán porcelláncsészében ?O gr. ,cukorp'?~
ral és 3 gr. 15%-o.s natroo.luggial JOI 
e1'keverjülk, Üigyelve rra, hogy DSOlJ1Ók 
ne mar adjanak 1henne. A kevereket 
111o•st víz!fürdön addig me1eg,í,tjük, míg 
telj.esen feltisztul; szükség esetén még 
hozzá lehet adni 0.5-2 gr. 15%-os nát
ronlúgot .... t\.z .egészet :kever.getés közben 
szárazra. párologtatjuk és a maradékot 
kö?Jépfinom porrá dörzsölve, annyi cu
korport keverünk hozzá, hogy az össz-
súly 100 g-r, ;)egyen. . 

Ferrum oxydatu,m sacc.h.aratun1 11-
ouidun1: lásd Elixirium saccharati oxy
dati cÍlnen 

•n ................................. „ • ..-.„ ........................... „„„.1 
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Ferritadarát. 
Fe11 um ta1 ta1ieu1n. 

(C1H10o) Fe2 H'O 

100 ferriklorid-oldatot (fs 1.280 = 
48%) 400 vízzel higítunk. s az oldatot 
100 ammonia (fs O 960) és !00 víz ele
gyébe öntjük A csapadékot klórmen
tessé mossuk és bele,· isszük 40 borkö
savn.ak 150 vízben Y aló oldatába, me
lyet 50° -ailatti hőn1é1 sékleten tartunk, 
míg· ,a fer1·ihidroxidcsapadék majdnem 
teljesen föloldódik. Az oldatot megszür
jük s 50°-nál .alacsonyabb ;hőmérsékle
ten szi1 up.sű1 űségűre bepár.olo.gtatva, 
üveglapokra k-en.iük, va.gy vákuumban 
heszárit.iuk. (Dietedch és Ergzh III) 

Fer r oanunoniun1szulfát.. 
- Fe110-3Jn1n1oniu111 sulfu1 icnn1 J\íohr

féle só„ -

.139 g1. tiszta fe11osznlfútot és 66 g·i. 
tiszta a1n:n1oniurnszulfútnt külön-külön 
lehetőleg :kevés vízben f'eloldunik„ Az 
oldatokat 60-70°-ra n1eleg-íijiik, kevés 
kénsavval n1e:gsavanyítva- összeöntjük 
és ,po1cellánc,sész-ében a kihülésig ke
ve1jü:k. A kivált finon1 k1"istályokat jól 
les·zí·vjuk és ailacson;y héin1é1 sékle.ten 
kiszárít.iuk. 

Ferrofoszfüt 
I1-,e1 run1 pho:-:pho1 icun1 odydula

tuni.. -

811 fe1 roszulfátnak 18 YÍzzel készült 
oldatát hozzácsurgat.iuk 4 nátriu1nfosz
fátnak 16 vízben Yaló ol<lat~hoz, a 0sa
padékot szulfát1nentcs:-;é inossuk és 
25°-on szárítjuk (Erg·zb IV.) Az így 
nye1.t fetrofoszfát f.errisóval van szeny
ny.ezve. rriszta ferrofoszfátot Evans 
szerint a köv,etkezö il11ódon nye111e-tün·k: 

8 .gr„ f·er1'0szulfátot 150 g:r. vízben ol
dunk -és 10 .gr. nátriun1foszfátna.k és 2 
gr .. nátriumiacetátnak :az -oldatát öntjük 
hozzá. A keve1·éket jól záró, teljesen 
megtöltött üveghen 2-4 napi.g sötétben 
állani hagyjuk .. Ezután az oldat -tisztá
ját leöntjruk, az üledéket újr,a feltölt
jük és újwhb 12 ó1 áig állani ha.gyjuk. 
A csapadékot ezután leszívatju.k . .iól ki
préseljük és széusa,--, hidrog·én- viag;v 
nit:ro,~n-,áran1ban 4-0°-on kiszárítjuk„ A 
itnűveletekhez kiforralt lepárolt vizet 
kell használni 

Fen ojodid. 
~ Fe11um .iodatu1n, 

FeJ2 és FeJ24H20 

A fe11ojodid Je,-egőn könnyen és 
g') orsau bÖntló yeg·J iileL Ezért \-ag~- a 
víz·n1entes veg·~ iilctf't, ya.gy \'izes olda
tát, a1nelyhen 1rduká ló cuk1ok yannak. 
szokás e1lőállítani. 

a) Vízmentes Fe .J,, ,Jól befedett por
cellántégel-yben \'asrcszcléket ízzásig 
hevítünk. közben a iég·el:y be kc\ és jó-· 
dot 'hintüruk, :a1nikor is -a jódgőzök a le
vegőt kiszorítják. A jód többi ineunyi
ségét (1 vasra l7 gi. jód) csak, akk~,1 
adjuk a tégelybe, amikor az itnar ero
sen ízzik. ~;\_ képződött ferroiodid lJ:!-eg
olvad. j\_z ízzítást addig folytat.1nk, 
arníg 111ég jódgözök táYoznak el A ki
hii.11 iön1eget jól zá1 ó üveg·be töltJük. 

b) 17ize.s oldat 1 ,-·.asra 2 jódot ha
"'' unk hatni elegendő ''ÍZ .ie1enlétéhen 
Ha a reakció n1egRzÜnt, a fcrrojodid
oldatot valan1ilyeu 1ednkáló eukoi ol
datáha szűrjük. ~;\_ g~ Og·~ szf'1 könyYf'k
bPn cléiírt llÚdcuko1 alknln1.nzúsa hely
tr 1P11, 111-e1· 1 lH ni i { rI n kú J. Cél :-;z('I úh hen 
inaltóz (\ ag~ nH1lútaki,·ouat). .~.rlükóz 
stb. hasznúllin1ú 

A fpr1 ojodid-oldatot 1e1~zé~ szr1 inti 
lön1Pny:-;éghp11 úllíthatiuk elő 

}-,err okarhoná t.. 
- Feri u1n ca11Jonicu1n. 

FeCO> 

A fe11okarbonát lc\'eg·őn ha111a1 oxi·· 
dáilódik, ntiért is ta1·tós készítn1én~ t re·· 
dukáló cukor hozzákeverése útján állí·· 
tanak elő. (Fer1·un1 car-hon„ sac0ha1 „) 

60 nát1 inn1ka1 bonátot- oldunk 2·!0 for-
1 ó Yízben és hozzáadunk 10 tisztított 
lnézet. .\ folI'Ó filtrált oldathoz részle
tekben hozzáke'i e1getiink 50 fe-rroszul
fútot.. A keletke-zö csapadékot ülcpítjiik. 
a fölötte lé\ ő folyadékot fopóYal le
szív:ju.k, a csapadékot e inűvelet isn1ét
lése útján újabb ..-íz111ennyiségekkel 
szulfáti11ent.essé n1ossuk, n1ajd yászon
zoacskóban g~·o1 san ki sajtoljuk és Yá
kuun1ban szá1ítjuk, r:eartós.s átételé1·e a 
nedves csapadékot 10 tejcukor és 30 
cuko1 por keverékével azonnal össze
dörzsöl iük. vízfü1 dön gyorsan szár-:t
juk é::,; porítjuk, végül cukorpo1raJ ki
egészítjük 100 részre„ E keverék a Fer·· 
i·u111 carhonicun1 ·saccharatu111 és Fe
tarta.l1na 9.,5-10%. (Ph„ .Aust1 .. Y1II.) 
.l\_ nádcn·ko1 alkaln1azásának sen1n1i je
lPntős-ége nincs. épen úg~·. n1int a Pilu_-_ 
lae l<'erri carboniri {Pilulae Blaudii) 
előil1lí1ásánál. ahol ü nádcnkrOt szintéil 
n1c.l:1özzii.k 
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Ferrooxalát. 
Fe11 nn1 oxalicun1 ox~··dulaturn. Fer

ru111 p1otoxalatun1 .. -
Fe(COü)' 

10 oxtilsavat 50 fo1l'Ó ,··ízben oldunk, 
iiz oldatot a.n1n1oniáYal (n1integy 27 
ré,,;z -10%-o:-:;) közö111bösítjük s hozzáad
juk 21 kristályos fe1roszulfátnak 20 
vízben való oldatát. _A_ krletkező csapa
dékot kihűlés után szulfátn1entessé 
1nossuk és 2.5--30°-on sza1·ítink 

Fer-r-oszufát. 
- FP1 1 u1n sulfu1 icn111 ox)·-rlulatu111. 

FeSO; 7H'O 
l(HI 'é:kou:. ,. asd1 útot 'ag~y 'asi esze

] éket 150 tö111én' ké11sa\·· és 600 víz cle
K~'éhen fokozafo:-:; 111elegítésscl fölol
ctunk, úgyhog~· {'g·~ része iné:g oldatlan 
111a1„adjon . .:\. folyadékot filtráJjuk, hoz
záadu11k 15 híg kénsa\·-at és porcellán
táJban bevárologtatjn.k, n1íg kristályok 
kezdf'11ek !Jt•lölc kiválni.. Ekkoci_· keverge
tés kiiz\H'll ]chütjük. a kristálvlisztet 
1:.-~llíhl1 kt·\ ~s' Íhzel, ·inajtl alkohollal szü-
1 ön lP1nos:-;uk és 301)-on szá1 ítjuk. 

Frrrurn 1_;ulfuri<urn prar<'i}JitatunI .: 
100 'asd1 ótot 17'3 tö1nénY kénsay és 

±00 f'o11 ó YÍZ eleg~-ében oidnnk s a 
llit~.g- fn11·ó oltlutot helefiJtróJ.iuk '300 al
kohol ha .. :\ csapudékot alkohollal IeöiJ
lítYt'. szúrít.ink. (Ph. _:\ust1. \Tlll.) Hu
~onlt'i n I.JJ1. Gr111J. \ ..... elóilnta is. 

F'('1·11u11 ~ulf1u irun1 < x~ircat111n: 100 
fPl l OSZ\l lfúiot JJOJ (:Pllú11csész{•üen YÍZ
fii1·tlú11 \agy szúrító:-;zek1·é11yben addig 
rne]{ g·ít ünk, lllí-g· :-;úl~· a 6-l-6.)-re csök
kcu„ (l_)h. Gern1. I\. és Heli. I\!,) 

}""'erroszulfid„ 
- Ff'l l'Ulll sn.Jfnralnn1, 

F,S 

;~ \'HSJH)J t, lh 6tot Yag.' \ as1 eszeléket 
e-; ~ k&_npol'1 :1 n1111, 111agas iétegekbeu 
olYasz1o-1égl'ly.bt' tö111kölliink, úgyhog~· 
u ké111·tttig·ek fPlül leg;yenek. A tégelyt 
bPl'iidjilk tégluclaTaUbal és ezt egy ki:; 
hú.zng ki' t~1elé\"·eI, agy:agg·al hozzáta
pasziju k. }la az ag~- ug 111egszáradt, az 
eg-észpt fl'l!JP\ ítjük, anlikor is a vaskén
kevüJ ék hi1 te]eu áttüzesPdik EkikoI a 
hevítést abbaJ1agyjuk, Ha a főreakció 
lefol~·t és túl11arg~„ Yasdarabokat ha.sz 
náltunk, úgy céh~zcrü a tégelyt n1ég 
eg·~- féll'náig vörösízzás1a hev-íteni. i\ 
kihiilt dal'ahokat npri'ira tördeljük 

Forn1aldehid„ 

N'ng-:vipn1 i te1 n1é!.;:: Gúzalakban szük-

ség esetén pa1afo1maldehid hevítése 
útján állítható elő„ A gázt vízbe vezet·· 
ve, Forn1aldeh~ ·dum solutum (Forma
lin) keletkezik. V:üszont, h1a vizes for
;i11aldehid van készenlétben, szükség 
esetén ebből paraformaldehid állítható 
elő olyan inódon, hogy az oldatot le
desztilláljuk. A n1a1 adékot ,szárazra 
pá10Iogtat\a, par.aforn1aldeh~ d n1arad 
hátra. 

Formamid. 

HCO NH2 

Tiszta han.g\asavat finoman porított 
an1111oniun1karbonáttaI, vagy tön1ény 
-a1nn1onii1Yal se-nile·gesítünk, .a félig szi
lúrd tön1eget frakcionáló lombikba tölt
jük és hét ó1·án át száraz amn1oniagáz
ál'.an1ban fokozatosan 100°-ról 180°-ra 
en1elkedő 1hőfokon hevítjük . .... t\_ ieakció 
be van fejezve, ha 180°-on n1ár nem 
rlesztillál víz. ,_A.._ n1ar.adékot an1111onia
ár·amban lehűtjük és ~ rrn111„ 11~~on1áson 
lefrakcionáljuk. 85-95° közt tiszta for-· 
inan1id de,sztil]ál.. (Freer-Shern1an: An 
Ch em .. J 20 [18981 225.) 

Foszforsav (ortho-). 
_.\..cidn1n phospho1icun1. 

H'P01 

100 .g1 színtelen foi:;zfoit leöntünk 
16-00 .gi. 1..2 fajsúlyú saiétro1nsayval és 
az egészet Yisszafol~-·óhűtőn fo1Taljuk, 
H.a a foszfor feloldódott -és nitrózus gá
zok 111ár nen1 fejlődnek (1-2 nap), a Yi
zes folyadékot ledesztilláljuk. A salét
ron1savat teljesen eltávolítjuk oly n1ó
don, hog;\~ a -111aradékot csész-ében ho
mokfürdőn felhevítjük. A maradékot 
n1er,kurHklo1iddail foszforos-savra vizs
.gálju:k: és ha n1ég· volna benne, 
úgy tön1ény salétromsavval újra ..bepá
rologtatjuk. Kihűlés után vízze.J a kí
vánt faj:sú1yra á]]ítjuk be. A foszfo1· 
oxidálá,sát lényegese11 n1eggyorsíthat
juk, ha kevés jódot adunl-:: a keverékhez 
(100 gr foszforhoz 0.3~0.6 gr. jód). Eb
ben az esetben -a foszfort a salétrom
savval vízfii.Időn f.el;n1elegítjük, a jó
dot hozzáadjuk, a. melegífést beszüntet
jük, 1a1níg a heves reaikció befejeződik„ 

Ha a foszfor a1zént tartalnnaz, ezt a 
ieakció végén 111utatkozó fekete pikke
Jyeken lehet ész1evenni. Ezek arzénböl 
állanak, n1ert az oldatban levő foszfor
sa\· az .arzén.savat színarzénné redu
kálja. Az arzént ké11hidrogénnel távo
lítjuk el, olyan módon, ha.gy a salét-
101nsav eltávolítása után hátr.an1aradó 
szirupsűrű savat vízzel fel-hígítjuk és 
kénhidrogént vezetünk bele„ ... 4,.. kiYálü 
esapa<lékot leszűrjük, a fölös kénhidro-
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gént kifo11aljuk„ inajd a fo::;zfo1.;;n1 at 
szil'upsü1:ü:.;;égüre. n1etve n1eo·felel8 fa.-i-
súl:\ Úl'a. főzzük ht'. '"" 

AcJdurn phosphoricuui olacialr-f- .A.111-
n1q111~1n1 phosphorlcn11111;1k 1101 cellún
csesze!;en \:aló ikiízzításúYal 11~·c1·ünk. 

Ga1lussa,-„ 
- .._\.cidu1n gallicn111 Ti ioxihenzoe

sa1„ ~ 

/ COOH (1) 
~OH 12) , H O 

Cc H' >---- OJ-! (3) T ' 
OH (4J 

lllU g·1 tan11i11t 1101celláucsészében 
neg:--edú1ún út 300 gr. 1ízzel és 300 gr. 
1.1~;{ f:-.úl~·n sósa1·1°al főzünk .. :\z olda
tot l~-2 napon át hü\ ös hel)·en ta1 tjuk 
H a ki1:úié kristályokat 6-SZOl'OH lllCll"I ~ 
n~·iség;ü Y'Ízhen n1e-legítés közben feJ
oldYa, az olclaiot állati szénnel fehne
lt'.gít,jük, foiTÓll szü1-jük és krü5iályo
sít.ink. Szükség esetén a k1 istál:1;osítást 
n1egis111éte l iük Goudosa n iig\ Pl jün k 
a1ra„ hog) n1unka közbe~1 az a11;;ag: ne 
érintkezhessék Yal'isal 

Geraniol. 

CH·, -
CH•_-:; CH CH' CH~CH-C~CH-CH' (OHJ 

c'H· 

Ole_nn1 Ge1a11iit 1ákuun1ba11 lí un11. 
n:\ 0111a~ n1e1lci t f 1 a kci onál tan desztillá ~ 
lu,nk„ ,~:zq 511-ig sa1· an):·ú, kellen1etlen sza· 
gu _e-101~al'lat 111eg)·· át, 120.5-122.5°-ig 
vechg t1szta ge1aniol clesztillál. A 10111-
bi~ban sötétbarna ola.i n1arad hátra„ 
(v anino: Hdb d. p1ilp. Chemie Bd .. II 
1911 s 38) 

Glicer o-foszforsav,. 
Acidun1 glyce1ino-phospho1icunt 

Cl H' (OH); - 0. PO(OH)' 

liJ(l g1·„ báiiun1glice1ofoszfátot, a-ine
]J:et a kalciumsóval analóg n1ódon állí
tunk elő, vízben feloldunk és a báriu~ 
n-iot híg kénsa'\;\'al kicsapjuk. ~.\.híg ví~ 
zes oldatot vákuumban besűrítjük. 

Guajakol 

~OH Ili 
CG Hl ---__ OCHa (2) 

500 gJ. vizet 2ú0 .gi.. tö11nénv kén-sÁ"
val elegyítünk, a inég ineleg 'folyadék
hoz 123 g1. o-ainicloanizoJt adunk; a 
nyert oldatot 1000 kcm. vízzel felhigít-

1 a. lehütjiik é~ ~;, .'2:1 Hall iu.n111it1 iin<~k 
.400 ke111. 1·ízher. 1·aló oldatúliol acldig 
fol) atullk bozzá„ n1íg· a .iótlkáli11111n:-; kc-:_ 
111é11)'ítőpapíro:-.t 1neg: 11e111 kékí1i .Az 
-Íg) 11) f'rt o-di11zo-anizolszu]fáto1 1 í2-
iü1 dö11 :H~-J1l"-on ~~ 01{dg· ll!f'lc~g·ítjiik. s 
a keletkezett µ;na jakuh Yízg;i_ízzel 1l·dL'sz
tillál1--r1, <l , íztől l'lkiilöuiíP1 t g·ua-.jakolt 
1íz111eut<1' 11Útiin111sznlfúttal Yíztelenit·
.iük és f'1akeiou;,:ljnk _.\_ l<•hiliö11 g-uaia
kol k1 i~iályosan 111f•g11H'1't'\ eflik. 

Guajakolbenzoát. 
<Juujacoln1u bt 11zoieun1. Bt1 11zoe:-.<11 a.;; 

g·ua inko]('..;zte1 Beuzosol. 

t24 g-1. gna,ia kolt -±n g:1 .. nU t 1 iu111hi<l-
1 oxid segíL..;l;g-t>1t1 feloldunk lrlietőlc()' 
keYés \ ízlll'll l•s 1-40.J gr. bc11zoilklo1id': 
í~1;1l pg·~ ~itt <u.!dig: 1 úzzuk. uiíg lu·istál:--·o~ 
ton1::.g·~·:-:' nln~;:nl nt... __ \ k1istúl)okn1 :iól 
}0SZ1Y.]Uk. YlZZl] ,Jtd ki1no,.;s11k„ ;10°-on 
n1egszárítjnk t'.,.. \ rg·ül nlkoliolhú] - ezt 
56° föié i1eJ11 n1vhu·ítYl' -- útkril'it·_il\~-
sít.ink ' · 

Gua,jakolkarhonát 
{i1H:1 jacolnu1 c:a11Hn1ic111n Unot<d. 

[Co Hl l0CH:)]2 CO 

50.0 kg. g-un.iakoll ke1 e1és kiJzben fel
oldunk 100 kg 36" Bé fn:ko:..; nátronlúcr 
és 1200 kg. YÍZ elcg:yében _-\z oldús't 
30~1-011 1.égezzük. Eg·)· ó1·n n1att tel.ics ol
dódás kö'\ etkezik bt~ .. ·s ekkcn hitt.és köz
ben foszgéngázt (Ü{) Cb) 1·c>z<:tii11k az 
oldatba. _--\_ g:úzú1 an1ot és a hüté1't úg·y 
sz;abályozzuk, hogy az oldat n1axi11iúli
sau 3;)0 -ú leg-;;en„ H·a az oldat kh. 4 fll·a 
alatt n1iutegy 15.0 kg. foszgéut 11'\ t>lt el 
újabb 200 kg·. 3611 Bé foko;s nát10.n1úg·ol 
adunk hozzá és ug, anannYi foszo·ént 
vPzetünk 1nég bele,· n1int ~1őhh ~.\n1i
kor egy kivett próba rnár csak llS 01nok
ban ta1 tahnaz g·uajakolt (kb„ 10 óra 
n1ulva), a fosz-g·éngáz beyezetését be
szüutetjük„ )._ kiYált .g·ua.iako-lka1 bouá
tot 1eszív iuk, \'ízzel jól ki,n1ossuk, 1najd 
fino111 szitán átuyon1va, 3.0 kg. 36u Bé 
fokos nát1oulúgga1 és 150.0 kn·. vízzel 
összekeverjük, úira leszíYiuk, "lleUíl'á
lissá inossuk és a \'Ízt.öl Jehctöleg n1eg·
sz:abadítva, 50°-on szá1 ítjuk. Az így 
nyert HJ crs guaja1kolkarbonátDt (k-b. 
;)4„0 kg.) vákuu1nban Yaló desztillálás 
útján tisztíthatjuk„ 12-15 111111„ nyo-
111ásnál 240-250n közt de,sztillál át s 
a1nikor a clesztillátun1 sárgulni kezd. a 
clesztillációt f élbeszri kí tjuk. \T eszteség 
kb. 3%. A de'2tillaiurnol .aikoholból · 
kri•stályosítju.k, 1nég pedig akképen; 
ho.gy 5-0„0 kg.-ot Yi:;szaf'olJ ós hűtőn 120.0· 
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kg. 96%-os alkohollal és kevés állati· vöröses pelJ hes csapadékkal teliik meg„ 
szénnel 11 ó1áig főzünk. Az oldatot le- ~-\. eisapadékot JesZívju:k, vízzel jól ki~ 
szűr.iüki a kihűlésnél kivált kristályo- n1ossuk és alacsony hön1érsékleten ki
ka.t leszíyjuk, kevés alkohollal kin1os- szárítjuk 
snk, n1a.-id 30--35°-on szárítjuk„ Az anya-
Júgban leYÖ gua.iakolt, kai bonátelszap- A hexan1etil-entet1a1nindijodid zsela:-
panosítás út.ián vissza11ye1·jük. }\..z al- tino.s vizes ronulzió.ia a lllirion„ 
koholt ledesztilláJjuk, a ka1 bonátot ká
lilúg:gal el,szappanosítjllik, kénsavval 
n1cg·sa \"a n:•; ítjuk és Yégül a guaiako1t 
YÍzg:ózzpJ 10deszti1lál.iuk. 

Hangyasav„ 
.\tidnui fo1n1icicun1. 

HCOOH 

i hn1 g·onyakeanényítőt 10 ,--ízzel és 
:?tt ~1a1 ;1akőYel 15-,.-;zöi te nagyobb lepá
roloedeuy-ben ke\:crünk, a 60u n1eleg ke
Y e1 ékhez üvegtölcsé1 en 20 tö1nénv kén
..;as és 20 ''ÍZ elegyét csurg·atjÜk és 
p11n<ladd_i,g de-sztillálju1k, n1íg r;avanyú 
pá1· lat 111egy át, közben az elhaszná
lódó 'izet folyton pótolg:atva 

_:\ pá1 latot N át1 iun1 kar bonáttal 
..;t•Hdegesítve, szá1 azra pá1 ologtatjuk '8 
'"! 1'Záraz só 14 r-észének 20 kénsav (1.84) 
fs 20 1·ízzt;l Yaló keve1éké1ől lede,sztillá
in11k XO reszt. 

H exa1net ilen tet.rau1in. 

(CH* Ni 

'l'il1uén;-. an1n1onülhoz addiu adunk 
Yizt~s f<n1nalint yagy parafor~naldehi
det. aYa,g'y addig vezetünk bele foI1n.al
del_1i~l-g-ázt, a11níg a lúgosság in.erg nem 
-;zun1k ... :\.. forn1aldehid jelenlétét an1mo
uiu1u1kloriddal átitatott ikék Iakn1uszpa
J?irossal el1cn?rizhetjük. II'orn1ialdehid
fP;le:o;leg, eseten a prupíros megvörösö
~hk .. :\.z igy nyert hexa1netilentet1 amin
n]d:atot an1n1oniával gy eng-én ,meo-lúgo
i-:Jt iuk ~~ kristályosítás ·céljWból "'bepá-
1 o~og,tatv.a„ a n~a1.aclékot a1lkoho.Jból át
k1·1stalyosdhatJuik Szükség esetén az 
~.J.koholos oldatot csont,szénen átszííl'
.1nk„ _:\.z előúllítást úgy is véO'ezhetjük 
ho~C\ .fo1n1alinha gázállapotú ;111n1oniát 
1·ezetnnk. 

H cxan1 e ti len tetr a1nin di.jodid„ 
No-\ojodin. 

(CH,)o N4 J, 

140 g'I .. hex1an1etilentet1·amint felol
dunk 2.50 gr. vízben, s 254 gr. J odum re
suhli~1a~~n111nal és 25 gr„ káliun1jodid
daJ. Y1zfurdőn 111e'legítjük amíg a jód 
tcl.1esen elt iínik és a folJ;a<lék ba1 nás-

Hexan1etilen tetraminmetabor át. 
- Bo1 overtin -

140 g1 hexan1etilentetran1int és 18G 
g1. bórsavat külön-külön feloldunk a 
lehető ]e,g:kevesebb meleg alkoholban, 
az oldatokat sziixé:-; után összéöntjük és 
víz~ürdón k1·istál~ osodási,g bepárolo.g
ta~.i~k; _A_ leszű1 t kristályok.at 60°-on 
szar1tJuk. E v-eg\ ület ú.gy i•s .előállítha
tó, hogy az alikaÍTészeket' kb. 5Q gr. víz
zel összedörzsö-Ive, vízfürdőn rövid 
ideig n1e]e.gítjük, 111ajd a keletkezett 
k1 istályokat iól 1eszívatjuk éR 60°-on 
kiszárít.iuk. 

Hidrogén .. 

H' 

L-abo1 aitó1 -iu111i célok1 a hid1 o-gént 
fén1cin!kne1k .sósavban vagy kéns1avban 
'aló oldása útján á11ítha1unlk ·elő. A 
fé1n·cinket gJ"anulált _-állapotban hasz-
11-á. l juk. ),._ -sósavat 1:1, ia kén,sav1at 1:8 
arányban hígítjuk„ A hjclrogénfejlesz·· 
tés Jegeg:v·szerűhh inódon kiét, alul ta
bulált üvegben történJhetilk, amelyek tu
Lus1ai gumn1i,csőve1l össze vannak kap
c:;ol va. Az egyiJk üvegiben grialllulált 
c1n1k van, a 'máshkha a hígított savat 
töltjük. A cink1ke.J töltött üveg felül 
<:sappal van ellát.va. Ha a ,csapot kinyit
JUk es a savval töltött -edényt -egy ki1ssé 
n~a,gasabhra he1:•;.ezzÜJk, a S'av é1intke
zes'b? jut .a cink1keJ és a gázfejlődés 
il~~e~1n~ul.. H;1a a csarpot lezárjuJk, a fej
lodo h1drogen a sa.v1at vissz.aszorítja a 
savias üvegbe és a ,gáz·fej'lődés meg-szű
ni'k. ,Nagyon kényelmes a Kivp-féle ké
szulek. A hi<lro.génfejlesztéisnél mindi,g 
ügyeljünk arra, hogy a készülékből a 
lc·vegö ki legyen szo·rít~-a. A készülék 
levegőmentes.ségiéről úgy győződhetünk 
n1eg~ hogy a f~jlődő hidrogéllt epru
vcttahan fclfogJuJk és meg,gyújtjuk. Ra 
eles durranással ég el, még van levegő 
benne, hia ellenben -csendes lánggal ég 
a:kikor ~evegő1nentes„ • 

Az igy fejlesztett hid1ogén iendesen 
ni;i-gyon szennyezett. Tisztítá:s céljából 
kensavas káliumbikrnmát-oldaton (50 
gr K; Cr2 U1+25 gr. tö111ény /kénsav, 500 
g'r v1zben oldva), vagy lúgos kálium-

...................... ________ ..iii. ___________________ ___ 



pel'filliang·aná-t-oldaton vezetjük át és 
azután tömény !k:én'8a:vYal klórk1a1lcium
mal, vagy foszforpento~idda1 szárít
juk. A hidrogén e.klkor rendesen még 
levegőt tartalmaz. .l'\.z oxigént iézzel 
töltött és ízzított üvegcsövön való átve-· 
zetés útján távolítjuk el.. .A. nitrogént 
cs1ruk nagyon nehezen lehet eltávolítani. 
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Hidrokinon„ 
- p-DioxibenzoL Hyd1oc.hinon. 

C,H<,--- OH (1) 
~-- OH (4) 

25 gl. anilint feloldunk 200 g1. tiszta 
tön1ény kénsaY és 600 gr. víz elegyében„ 
Az oldat'Ot jéggel 50°-ra lehűtjük és ál
landó erős keYerés közben 25 gr. nát-
1lun1bikrornátna1k 100 gr .. vízben való olHidl'ogénszuperoxid. 

H~·d1ugeniun1 pe1 ox~·datun1, 
génhiperoxid, 

Hidro- <latát fol~.:at,iuk hozzá, üg·yehxe iá. hogy 
a hőn1érséklet 10°-nál n1a.gasabb ne le
gyen. Ha esetleg n1égis 10° fölé en1el
kednéik, úgy a biikro1nát hozzáadogatá·
sát abba.ha.gyjuk és az oldatot jégdara-

Nát1 iu111,szupe1oxidot, v'agy nátrium- bokkal lehűtjük. „A._ kapott keveréket éj
szuperoxid:hidrátot hűtés közben vizes jelen át hüvös helyen állani hagyjuk„ 
foszforsavhoz, va.g~r mononátriun1fosz- J\fásna.p reggel e1ő.s keve.ré-s és hűtés 
fát-oildathoz olyan mennyiségben, hogy közben 50 gr. 11átriun1bi1kron1átnak 200 
az oldat f-enolftaleinre semleges legyen„ gT„ vízben való old,atát folyatjuk hozzá. 
Ekkor dinát1iu:mhidrofoszfát(Na2HP04. A„ tern1éket délutánig állani ha1gyjuik és 
12H20) kri,stáilyosodik kL A kristályo- ezután az nldat.ha gázaJakú kéndioxidot 
kat leszűrjük. A foszforsav illetőleg 'i"ez.etii11k bP. n1Íg' ennek szaga erősen ki 
n1ononátriu,1nfoszfát-oldat tö1;1én)·ségé- lH'lll érzik. 1-2 órai ú]lás után a ;kelet
nek megfelelően 10-20%-os hid:fogén-· kt>zett hid1 oki11out étt>1 rel kirázzuk. _.\l 
szuperoxid-oldatot kapunk, an1P.ly inég éte1 t led0sztilláljuk :1 rnuradékot pe
egynf"hány szá~alék foszfátot tartal- rlig <1gyag·tú11Té1 nll ki1iréscl;jiik éi' 
:z:1~~- Ettől vá]ruun:-ban való desztililálás cso11t,szé11 hnzzÍl;idái-iiiY c_d YÍz;ből átk1is
utJan szabad1thatJuk inegi iniután az tál} osít juk„ (Ga1 te1'lnHn11: Die Praxis 
oldatot előzőleg foszforsaYval v.agy 1 ~,es o;g .. Chen1ikers. XII„ _\nfl.. 1911. S„ 
kénsav' al n1egsa\ an71 ítottuk ; ~49. 2;>3..) 

Hidr·okuprein„ 

C C-CH(OH)---CH---N---CH' 
/ /"'- 1 

HO-C C CH CH2 

1 !i ~H2 
CH C CH 1 
CH N. CH, ---CH---CH-CH2 CH; 

Kupreinnek 1%-os fén1palládiu1n-ili:a
talizátor i.gén:vhevétcléYel, hidrogénnel 
való 1edukálása. útján készül.. 1 gr ikup
reint 20 k011I.. alko.holban oldunk és 2 
gr„ pall.á<lilnn-katalizátort keverünk 
hozzá„ Közön·8éges hő1né1 séikleten és 
nyomá1son, ke\·erés köz,ben lassú áram
ban tiiszt•a hid1 ogéut vezetÍink. az oldat
ba. Az oldat kb. 2-0 perc alatt 73-71 
kcm H-gázt (0", 76-0 mm.) nyel el és ek
kor a redukció be v1an fejezve. Most a 
katalizátort lesziírjük és az 1alkol1olt le
desztilláljulk. A vissza11na1a.dó bázist 
lúgban való oldással tiisztí,thatjuk, 
~gy;ho,gy a lúgos oldatot rneg·~S'avanyít
JuJk: ·~ bázist wmnnoniával ikiesa.pjuk, 
maJd eterrel, kloroform1nal kirázzuk ~ 
az étert lehajtjuk ' 

A katalizátort köve1lkezélképen állít
juk elő: porcelláncsészében 100 ,g1., kal
cium1ka1 bonátot, bá1iun1szufátot, y,a,g\'
gon-dosain n1egtisztított infuzó1·ia-fö'1dCt 
Se1iszapolun,k 2 lite1 forró vízzel és 17 

va.lládiu1nklo1idból (li g1. Pd (~l~ = 1 
gr. Pd) 50 gr. vízzel készült oltlatnt. 
végü-1 1 gr. 40%-os fo1n1alint adunk 
bozzá, n1ajd erős keverés közben ná1·· 
ronlúggal kissé n1eglú.gosít,juk. Közben 
a keveréket 10-15 percjg inele.gítjük. 
míg a folyadék teljesen ki!isztuL Ekkor 
a;szü1ke csapadékot leszűrjüt, forró 
\']-ZZe~ sernlegessé mossuk, váikuu111ban 
l\OH fölött szárítjuk és fino111 porrá 
dörzsöljük (C. Giemsa-J, Halbei kann: 
Be1., 51 S, 1325, [1918,,1) 

Higany„ 
- H.~ ch a1g,~111111 1net·allicun1. 

Hg 

A f é1uhiga113· nak kicsinyben 'i ·aló 
előállítására nen1 igen kerül sor, s 
cs&ki.s a kereske<lehni higany tisztítása 
nagyobb jelentőségű. 

A fén1higan;\ inechanikai szennyezé-

'>i::,~;": 
<S_ 

>~0ES:~ 
:.,L .:J::t 

;'''!)'.;,;.; 
',;;;:;;,,,,_.:;,;,,,_"„_ 
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sei (fémoxidok ~Vb.) szűrés útján távo
líthatók el A szűrést rendesen finom 
nyílásokon át végezzük. Igy egy töl
csérbe helyezett szűrőpapiros csuc.sát 
vékony tűvel átszúrjuk; -a higainy ezen 
keresztül folyik, míg ia szennyezések a 
szűrőn maradnalk„ A iszűrést egy vascső 
alul !kitáguló részére erősített vékony 
bőrdarrubbal is végezhetjük, vagy űgy, 
hogy egy néhány erm .. hosszú náidpálea. 
darabkát gummicső segítségével egy 
tölcsér aljára erősítjük és a tölcsért hi
gannyal megtöltjük. A h;gany a nád
pálca csatornáin átharlad, a szennyezé
sek pedi.g a tölcsérben viisszamiaradnak. 

A higanyban oldott fémszennyezések 
(Zn, Pb,) csak kémiai úton távolíthatók 
el, még pedi'g salétromsaVV13!l meg.sa
vanyított me1 kur onitrátol.d.at segítsé
gével. A hi.gany.t vagy összerázzuk 
5%-o-s ·salétromsavas 11ne1kuTonitrát-ol
dattal, vagy pedig CJSeppenként keresz
tül folyatjuk rajta. Az így megtisztított 
hig·any 1többnyire iinár elég tiszta. 

s"ében térfogatának egytizedére főzzük_ 
be„ Ezután a befőzést platina- vagy 
kvarc-csészében addig foJy,tatjuk, amíg 
a hőfok 105°-ra emelkedik. :Elklkor a 
színtelen folyadékot melegen szűrjük_ 
és addig koncentráljuk, amíg a íhőmérő 
110°-ot mutat, miközben ügyelünk arra,_ 
hogy a folyadék ne fonjon Ezen a hő
mérsékleten negyedóráig trurtjuffi: és 
csak azután emeljük a hőfoikot forralás 
nélkül lassanként 13-0°-ra, 10 perc mul
va a lángot eloltjuk és a folyadékot le
hűtve, üvegdu·gó.s üv.egbe szűrjük„ Az 
üveget 0° alá hűtjük és a hipo-foszforos
savat kristályosodni hagyjruk 

HomatJ:opin, 

CH, -CH -- CH2 
1 1 1 
'1 N-CHa CH-0 CO CH (OH) Co Hs. 

1 1 
CH2 - CH -- CH2 

Ar,a.nytól és ezüsttől csak desztillálás 
útján üsztítható meg, A deszfülálást 1 3,00 gr„ mandulasavat leöntünk 2,6 gr„ 
vákuu1nbian fratkcionáló 101nbiikból vé- acetilklo:iiddal és a keveréket szohahő
gezzliik. _._\ készülék nagyságá1tól és a mér.séikleten állani h1agyjuk, mí1g sósav 
fűtő.forrásiól függően, la•boria.tórium- fejlődése mellett a .t()meg.el nem folyó
ban órán!ként kb„ 200~250 g1·„ higany sodjlk. A reakciót vízfürdőn Vlaló enyhe 
desztillálható át melegítéssel befejezzük. A kihűlt ter-

A hígan~ ólom, 1éz, cink és ón szeny- mékről a felesleges ~cetiiklori.dot leszív
nyezéseitől ú.gy is inegs~abadítható, ha j~k .. A nY,ert acetil,m·~~ul~sav~t ~1 ~r. 
150°-ra melegített higanyon levegőt t10ml.Jdoriddal, k~. 1 oran at v1zfu~do!1 
hajtunk á,t a:n1ely ezeket a fémeket oxi- enyrh1en meleg1tJuk. A felesleges t1om
dálja; a fém oxidokat aztán szűrés út-1 kloridot olajfürdőből ledesztilláljuk, a 
ján lehd eltávolítani, 'maraxlékhoz ismételten kevés benzolt 

Hipofoszfor"Ossav. 
A·citlun1 hypophospho1o·sun1, 

H.PO(OH) 

Bá1iun1hid1oxid és foszfor keverékét 
(3 :1) vízzel addlig főzzülk, am1g a fosz
for, foszfo1hidrogén fejlődése közben 
teljesen feloldódiik és a ,gázfejlődés 
1negszűni;k, ami rendesen néhány óráig 
tart. A báriumhipofos„fit olda,tát le
szűrjWk, a ,gzüredékhől ia fölö's Baryum 
hydri1cu1not ,szénsavval kicsapva, bepá
rnlogtatjuk és a bár iumhipofoszfitet 
kik1·iistályosítjuk. A leszűrt és szárított 
kristályokat vízben oldjuk, még pedig 
285 gr. (1 mol.) bárirumhipofoszfitet kh, 
5 1. vízben. A báriumot kénsavval ki·· 
csapjuk, a,mihez 98 gr,, (1 mol) vízmen
te,s kénsav (k-özönséges tö1mény kénsav
bol kb,, 101 gr.) szülkséges, A kénsavat 
előzőleg 3-4-szeres mennyiségű vízzel 
felhígítjuk. ÜgyelnüDJk kell arra, hogy 
az oldatban se fölös kénsav 1se bárium 
~~e n1al'adjon. A folyadékot' eg·y napig 
u]epítjii'k, n1Hid lelopózva porcehlán.csé-

adunk, n1elyet 70------80°-r.a. melegítve, új
ra le.szívunk; aooti1mandulaisav!k1orid 

( 
/COCl) 

C' H' CH·-..._ O.CO. CHa 

m1ru:··ad hátria .. Ezt 3,.2 1gr. száraz sósavas 
tropinnal 2-0---ilO perdg vízfürdőn hevít
jük: a kondenzá:lódás ,akkor vian befe
jezve, iha egy kivett próba vízben tisz- -
tán, vag3r csaJk enyhe zavarosodás köz
ben oldód1k, A keletkezett termé'k sósa
vais acetil.-hoo:natropin: 

OCOCH, 
/ 

CH CoHo 

A sósavas sót eny,he melegítéssel fel
oldjuk 15 k0m. vfaben„ Ezt az erősen
savanyú oldatot szoba:hőfokon állni 
hwgyva, az acetilgyök lehasad és az ol„ 
datból lugosítás után, homatropin válik 
ki.. Ezt kiéterezve és az éter lehajtása 
után dörZisölgetve, kristályosan 1IDegme- -
revediJk„ 
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IzoamilhidrokupI"ein„ 
- Eukupin„ -

CH C-CH(OH)-CH-N-CH2 
//". /'.,'\.. 1 

C'Hn 0 c c CH Cll2 
1 11 1 1 

CH 2 CH ~l/2 
'' / '// CH,--CH-- CH CH2 CH> CH N 

3.12 gr. hid1 okupr eint 0 4 g1. nát1 i- i nel és izoan1iljodidda1 vagy kloridda l 
umhidroxiddal vízben oldunk és az ol- 1 együtt„ ... \ nyers eukupint vízzel jól ki·· 
<latot szárazra páro1lo.gtatjuk. A hidro- inossuik, n1ajd YÍzzel isn1ét felrázva, 
ki;i--pr_ein-n,átriumot kisz~rítju1:< .Cl0?0

). A azt g~·engén ine.glúgosítjuk a kup1~in 
natr1urn1sot 1:98 g~·· iz~an11IJod1ddal, kio1dáxái\a, .A.z oldhatatlan részt szu1-
va;~y __ l.0~,5 gr„ izo~~1llkl,011dc!.*l kever_~e, ve, iól kin1o,ssuk, s6savban feloldjuk é~ 
?laJfurdon ~ oran, at 12? -ia ]1e\lt- . · ld tot ·zűifük Ebből az oldatból 
:iuk. A reakc10-tern1erket v1zzel ossze- az 0 . a :'.:i •• • , • • , •• 1 gyúrju.k. A keletkezett eukupin oldat- a ,.szabad ~ukupu1-baz1.st an1n10111a\a 
lan n1arad, a változ.at1au hidrokuprein- \alasz-that1u1k le 

Izooktilhidrokuprein, 
- Vuzin. 

C-- CH (OH) CH- N -- CH2 
/" 1 1 . 

/ ~CH CH2 
Dffi ] c1H· CH -

CsH1:-,, 0 
f' 1 1 r{" CH2--CH- CH CH2 CH• 

U.gyanúgy készül, 1nint az izoa1nil-1 jodillot, 'agy l.465 g1 
hidrokuprein, csa<khog:'i-- az izo.a1nilklo.- hasznúl1111k 
rid, vagy jodid helyett 2 38 gr. izooktil-

izookti.Lklo1 idot 

Jód .. 

1. 

. A. jód uagj ipa1 i te1111ék Kicsi Len 
káliu1njodi<l {1 J'ész) é.:s kúliu111hLk1on1át 
{1.5-2 rész) együttes s:-:úraz <lcsztillá
l&sa útján állítható elő„ A só:kat iól ki
szárítjuk. 

Jódtartalmú maradélwkból követke
zőképen lehet a jódot vi.ssza.nycrni.: 

A jódt1arta•ln1ú oldatot felesleges szó
dával n1eglúgosítjruk, szárazra párolog
tatjwk és kiízzítjwk, .a;míg az elszenese
dett szerves anyagok teljesen elégnek 
A m1aradéik:ot vízben oldjuk és kénsav
vail megs.avanyítjuk. Az old·atba nitró
zu1s gázokat vewtünk, a1nelyeket 30 gr„ 
keményítő és 180 gr. s·wlétron1s,av n1e
legítése útján áHítunk elő. A nitl ózus 
gázokat addig vezetjük az oldatba, 
amíg még jód kiválik. A jódot leszűr
jük, hideg vízzel jól kimossuk és ,szub
limáláJs útján tisztítjuk. A 1szublimá,Jást 
kiöntő.s és csiszolt s~élű porce}lánesé
szében végezzük; a csésze tetejére jól 
záró üvegJapot teszünk és az esetleges 
réseket pa:pírral lera.gasztju;k. A ·OSészét 
hon1o:kfürdőn n1elegít.iük, még pedig 

lehetőleg laSS'Hll, ug·~ hog·.\ a :->znblin1á-
ciu esetleg néhán:-, napig ta1 t....;011. .:\. 

jcídhoz káliunijoditlot ke\t1·hetünk a 
k l 01 Yisszatiartásál1oz . 

.:\. jódot na.g:yhan tengeri 111oszatoÍ{ 
hauiuiából, a chilei salét1on1 au,\·alúg
júból, ya]anlint a jócltartahnú káli-.ók
húl IStasslmt) állítják elő. 

J ódhidl'ogén .. 
,\cidn1u h~ tlro jo<licu1u 

Hl 

1.1 fajs1il,\n yj;,o;es oltla1 elöallí1ás{ua. 
k1•Y·l•s fi110Jl1a11 pcn ított júdot vízben el
osr.l111un:k. l·~\Jhe a szu~z1Jenzióba kén·· 
h i drog-ent Yezet ünik IH' le, rniközben 
ujabb jódni.eun;y isége.ket adagolunk 
hozzá. 100 gr. \'Ízhez kb .. 100 gr, jódot 
adunk. A kénhidrogént addig vezetjük 
be, a111íg a iód színe teljesen eltűnik. 
Ha ez n1eigtö1tént, az oldaton .addig ve
zetüruk széIJJsavál'amot át, an1íg a kén
hidrogén szaga eltűnik. A kiválott ként 
leszűrjük; ha a szüredék nem volna 
egészen tiszta, úgy rövid ideig forral-_ 
juk és azután szűrőpapíroson újr 11 szür
jük. 1 7 fs. = 52% H J {15° ('-011) 

-\«X:\_:--' 
-'"'-'•=='fo\>x•c•• 
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Jodoform. 
Jodoformium„ 

CHJ, 

a) 50 nátrium<karbonátot oldunk 200 
vízben, hozzá.adunk 50 wLkoholt (90%) 
s az elegyet 60---80°-1 a melegítve, apró 
részletekben hozzáiadogatunk 2ü jó.dot 
és 1a keveréket hűlni h-a,gJjwk. A jodo
formból álló csapadékról 'lefiltrált fo
lv,adék}io7, ?.00 nátriun1kla·rhonátot és 5 
alkoholt adv'a, 60-8-0'-on kJórgázt veze
tünik bele, míg ennek s:zia-ga éreZ'hető 
lesz .. Az ilyen módon ú,jl"a keletkező 
csapatléikot az elsÖYel ,keve1jük és a 
keveréket szürőpapí1 os k-özött szárít
juk. 

b) 2 káliumka.1bonát, 2 jód, 1 alkohol 
(90%) és 5 víz lkeYerékét addig hevít
jük, míg színtelenné Yáltk. ~A._ kivált -csa
padékot jól ikin1osYa, !közönséges hő
n1éTsélkleten szárítjuk, 

Jódsav,. 
Aciclu1n jodicnn1, 

HJQ; 

50 g1 ,. jódot becsiszolt vissZJafolyós 
hűtővel ellátott lombikban 250 ,gr. füs
tölgő salétro1nsaYYal együtt fo.i.·1:Wlunk 
Az oxidálódáJs kö'i·-erkeztében barna nit
rózus gőzölk táyozn1ak, a.n1elyek a sav·· 
gőzöJ<!lrnl együtt jódot is magukkal ra
giadnalk, ruminek köY·ellkeztében a hűtő 
a jódkriistályoktól hama1'osan ,eltömő
dik. Ha a lombukba 10 gr. széntetmklo
ridot adunk, ÚgT ez a hűtőből 'a jódot 
111irndig vissz:aiszá1llítja a lombilkha, mí.g 
a nitrózu8 .gázok szabadon elt-ávozhat
naJk. _._\._ forralást addig fo:lytatjuk, -amíg 
egy1észt nitrózus gőzök ,többé .mát nem 
távoznaik, má·srészt pedig· a jód fehér 
tö111eg.gé alakult át. Ha ez nem követ
keznék be, úgy újra elegendő fü.stöl,gő 
salétron1savat adu1lk h-ozzá. Ha az oxi·· 
dáció bef.e.ieződött, úgy 'a lum:bikban 
levő keveréket szárazra pár 01log;tatjuk, 
a n1aradé!kot vízben oldjuk és bepáro
logtatiuk. A száraz anyagot ,a S'wlét-
1 omsa Y uto1só 11yo1naina:k eltávoJítá
sára 200°-ra he,„ítjük, _:\. jódsavat végül 
kevés vízben oldju,k. szirupsűrűségűre 
hepá1'ologtatju·k é~ k1istá1:'i·osítjuk„ 

Kakodilsav .. 
_.\.cid. kakodylicu111. 

(CH3)As00H 

EgJ e.nlő n1e1111,·iség·i_-i kálium1ac-etátot 
és a.1zéntrioxidÓt (~-\,s~Oa) összekeve
riirrk és a keYeré.ket retortában homok
fiirdőn felheYítjü-k . .\.z eltávozó gőzöket 

konde.nzáljuk és az Így nyer.\ kaJrndil
o><idot rektifikáljuik, A loa.kodhlox1dot 
vízzel leöntjüik és részletekben higany
oxidot iaiduruk hozzá. A ikeverék erősen 
felmeleg,sztk, úgy hogy az edényt hűte
ni kell. Ami<ut a ika.kodiloxid szaga el
.tűnt, a kiválott fémlhiganyt leüJepít
jük 'S 'a tiszt'a fooyadékot 'leöntjük.. Az 
oldatban ik'akodilsavrus higany van. En
nek elbontására addig aJduIJik a meleg 
o!ruwthoz Joa.kodi'lmoidot, 'amíg higany 
mfil nem válik loi. A tiszta oldatot be
párologtatjwk és ,a m<lJl'adé:kot alkohol
bóJ áiJkri~tályosít;juJk 

A savat megfelelő bázi,so!kl:kal semle
gesítve kapjuk a ikűlönböző kakodHsa·· 
vas sólmt (Na, Ca, Fe kaikodylat) (Bae
yer, Ann. 107 (1858) 261 Bunsen .. Ann .. 
37 (1841) 1; 42, 14; 46, l.) 

Kalciumbiszulfit. 
- Calcium :bi1sulfuro.su1n. 

Ca(HS0,)2 

V eg;1tiszta lkwleiumlkmbonátot, iml
ciumszulfi.tet, vagy égetett meszet víz
zel elkeverünk és addig v·ezetünk bele 
kéndioxidot, amíg .az egész feloJdódik. 
A szűrt oldatot desz,tillált vízzel tetszél3 
szerinti fajsúlyúra ál1lítJhatjUJk ,be. 

A C-a.lciu.n1 bisulfu'l.·osun1 ,szi•lárd á11a
potban nen1 állítható elő„ 

Kalcium!Jromid .. 
- C1alcimn bromatum„ 

CaBr2+G H20 

Előállítrusa úgy történik, mint a kal
ciuanjodidé, csakhog·y 127 ·g1·„ jód he
lyett 8-0 gr, brómot hasznáJun:k. A kal
cium·bron1idot i1en1 víztelenítjüik., ha
n,en1 kristályos állapotbaíll Ől'izzük meg .. 

Kalciumg1icerofoszfát„ 
- O.alciu111 gl3·.ce1·inophosphori

cun1„ -

C3H,(OH)2 OP02 Ca+H20 

100 Acidu111 p.hosph0Ti-cun1 glaci.alet 
100 meleg glicerinbe (fs. 1.25) hintünik, 
:s a keYeréket !)araffinfürdőn 2-3 órán 
át 100-110°-ra melegítjük. A meleg ke
veréket vízbe csur,watjuk, n1észtejjel 
sen1legesítjük, a ikivá·ló 1.ka1ciu11nfoszfL
tot szií.réssel elkii.lönítjük s e .glicerin
foszforsavas kalcium oldatát vákutlm
ban töményítjük.. A ,sót alkohollal 1ki-
csapva Je1nossuk, s újl'a oldássa'l és ki
c~apással tisztítjuk. 
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Kalciumhidrofoszfát. 
- Oalcill'lll phospho1icum 

CaHPO• 2H20 

100 gr. kristályos ilmfoiumkloridot 250 
gr. vízb"n föloldunk, s a megszűr.\ olda
tot meg.savanyítjuk 3 gr. foszfor.savvial, 
azután folytonos kevergetés !közben 
hozzáelegyítűnk ap1·ó részletekben 165 
gr .. kristályos cli:nátriumhidrofoszfátból 
(Na,HPQ„12H,Q) és 1000 gr. meleg víz
ből készített és közönséges hőrnéreékle
tűre lehűtött oldatot. A leülepedett csa
padéíkot néhány óra mu'1v'a vászonTu
háa1 klórmentessé mossulk 1s ia kipréselt 
n;sapadékot közönséges ili.őmérsékleten 
..;zárítva, pori á dörzsöljük,. (Ph. Hung, 
III) 

Kalcium hipofoszfit„ 
- Calciun1 hypopho.sphorosurn„ 

Ca(H2P02l2 

feloldunk 2 liter vfaben és 60-70'·1a 
melegítve, 110 gr. VÍZimentes n:átriu1n
karhonátnak 500 gr„ víz,ben vwló oldatá
val a kalciumkarbonátot kii.csapjuk. A 
csapadékot leülepítjfrk, dekan,tálás-sal 
kimossuk, majd szűrjük és ra szűrön 
kló1;mentessé 1110.ssuk„ A csapadékot 
szárítjuk és porítjuk 

Kalciumklorid, 
- Calciun1 chlo1·atm11, Klórkal

cium„ -

CaCJ26H20 

I C1 ystallisatum.. Ca Ch. 6ffi0„. 
N agyipa1 i te11n-ék .. Szüik:ség esetén k.aJ~- ---- --------
ciumkiaThonátot, Yagy íkalciumoxidot 
sós-avval sen1legesítünk és a jelenlevő 
vasat mésztejjel kicsapju.k. A 1leszű1t 
oldatot sósav·vff1 sen1lege.sítjük és kris
tályosítjuk. 

II.. Siccum. Ca Ch Kristá;lyos klór
k,alciu1not 200°-ia hevítünk, amíg telje
sen f-ehé1 tön1eggé alwkuil át„ 

Kalciu1nlaktát. 
Calciun1 lacOcu1n. 

Ca(CH3CH(OH)C00)2 5H20 

Forrásban levő mésztejhez addi,g ado
gatunk sáTga fo,s:ufort apró részletek
ben, amíg az föloldódik benne .. Amikor 
az oldódás n1egszűnt, addtg főzzük az 
oldatot, amíg a fejlődő foszforhidro
gén sz.aga teljesen eltűnt.. A.z elpárolgó 1 

vizet mindig pótolni kell. Az oldatot 
megszűrjük és a fele1sleges meszet,. 18 te.isaYHt 10 vízzel higít\'a fölfor
gyenge 1I11e.legítés közhen, sZlénsavval ki- iia1unk, 2 :kalciu111karhonáttal se1nlege
csapjuk .. !\z O'ldato.t szűrés után kristá- sítjük és 1kristál:roi;odásig besűrű.sítjü.ik~ 
lyo.sítjuk. A képződő foszforhidrogén Az esetleg 100-ra kiegészített ol<lat 20 
n1iatt jól szellőzött h·elyiségben kell dol·· százalék teisa\ as 1ka]cju,ntot tartaJn1az. 
gozni s a gázok e.lvezetésé1ől okvetle
n ül go11doskodni kell 

Kalcium.iodid. 
- Cal1ciun1 jodatu1n. 

Kalciu1ulakturoszfát. 
-- c,alciun1 lactophosphoricun1 

li kalciu111fo:szfátot !00 \'ízzel ineJegí
tünk és 19 te.isa\at adunk hozzá vagy 
a11J11;i,.-it, hog).: fölo]Lló<ljék„ .._!\.. inegszürt 

127 gi.. jódot leöntünk 400 gi. laug~·.os ?lda~ot sz!r1~psü1 ~is_é·g'l'n:e bcpá~·5>logtat~ 
vízzel és ,annyi (kb„ 80 gT. kailciuniszul- .lu~ es ikr1stal:- o:-;!1,;~s \·~~ett_ ~el~·e~~sz
fitet adunk hozzá kevergetés közben, szrnk. A n~ .. ert l:aktof-01->zfat Yalosz1nnleg 
míg az ü'ldart éppen e]szintelenedik. A 1 nein vegyulct. 
színtelen oldatot enyh.e me1egítés !köz- 1 

ben kb. 50 ,gr. kalciumkarbonáttal sem 
legesítjűk. A semleges oldatot .gyo1san 
szürjük, vákuumban besűrítjük és be
szárítjuk. A vízn1entes só állandóbb. 
Ennek előállítására ,a kristályvízkartal
rnú sót megolvasztjuk é·s addig hevít
jük, n1ig a víz eltávozott. Az olvadékot 
cé1szerfien jól záró p1éhdobozba önt
jük 

l{alciu1n 1nonosaccharát. 
·~ Calciun1 n1011osac0haratu11J 

C1::H::oü11Ca 

56 égetett 111e.szct (Caü) elegentlő \íz
zel 111egoldunk, s a híg l.llész·péphei hoz
záadunk 342 cukorból 228 , ízzel készült 

Kalciu1nkar honát, 
Calciu111 ca1 bonicun1 p1aecipita

tu111 Szénsavas inész -

CaCO" 

oldatot. _\z eleg~:et 2-! ó1áig liÜYÖS he
l:yen állani hagyjuk s uzután bt~leönt
j(ik 1500 alkoholba (90% ) . . o\. csapadék
ról a folyadékot 2! óra u1ulYa hefejt
.iük, s igen kcYés 'ízhPll uhlYa, újra 

1
1500 alkoholba öntjük.. }'.~ inü"i·-eletet 

1 

szükség P~eten lllt'!.!.i-..1n~teljuk, s ·······~·~~·~· 

220 gr, k1 istályos 
padékot \égnl -..z.i1ítiuk vagv 

kalciun1klo1idot lú1 juk · 

Kalciumoxid. 
- Calciun1 oxydatunl.. C·alca1ia usta. 

Égetett mész. 

c,o 

j.Jg 

j lJ-ából. Ezután po1celláncsészében ho
.1 n1okfii1 dő.n 160°-ot lneg nen1 .haladó 
hő1nérsék1eten addlg kevergetjük, míg 
súlya nen1 több 55 g1 „-nál. (Ph. Hung„ 
Il) 

Káliun1blkar honát. 
- Kaliun1 bica1 bonicunL 

.:\. közönsége.s égetett n1ész nag'yipari 
ter-1nék. Ti,szta kalciun1oxidot ki0siben 
többnYi1 e n1árványból állítunk elő, oly 
111ódo1~1, hogy n1árv-ányt lyukas fenekű KHCO·i 
tégeLy b~n addi,g, izzí:tu11k, ~uíg_ a ~zé~·· Telített káliu111ka1 bonát-oldatba ad-
saY te1Je.sen e.ltavoz1k, arni aik~,01 k?~ dig vezetünk szénsavat, a1n1íg egy kivett 
Yet;keze~t lJe,_ ha a _da1ab.?k h,elu1 n1 ~J_ I p1·óh.a neutrális n1agneziun1oldattal 
ne:i1 k11stal-yos szerkezetuek es savva l l'Ög:tön csapa<l0kot ad. A szé11sav beve-
111ar ~1e1n pezsegnek. . . 1 . . 1 zf'1ésénél a kali111nbikarbonát e.gy része 
_Te)~e~en tiszta k1:}c1~1~~1ox1~.-~a Cll~~1~~ 1 ki' ánk .. -\z anyalúg"ból újabb n1e11nyi-

111ti„at 1Ca(N03hl k11zz1tasa ut1an ll:'i ei 1 ség llYt'l h(ltő, ha azt kénsav felett állni 
heto ha:.c\· .iuk. , 

l{alci un1szulfid. 
Calciun1 sulfu1atun1. H_epa1 

sulfuris„ 
CaS 

5 g1. égetett 111eszet és 4 szubliinált 
ként jól összekeverve, olvaisztótége1ybe 
o·,-ú1 unk s ezt befö1d'' e, faszéntűzön 1 
Ól'a hosszat ízzósra heYít--jük. A te1·1né
ket da1 aibokr.a tö1·,- e, jól elzárt edény
ben tartju1k. (Ji~1gzb„ I\T,.) _'.\.. ter111ék 
nJ. e1 ~ ka]cin.111,szulficl 

l{alciun1szulfiL 
- (';,1lci11n1 sulfurosun1 neutrale, 

Ca(SOal -i- 2H>O 
L'tl 1 ciu111kar bonátot vízzel elkeverünk 

é-; a \keverékbe addig vezetün·k kéndi
oxidot, a1nÍ:g a széndioxid fejiődése 
ni cg i1e111 szünirk. Ha felesleges kéndi
oxid lenne az oldatban, úgy azt n1észte.i
jel semlegesítjük Az oldlmtat1an Ji:.al
einn1;-;ót 1e.szűr.iük, n1os1su'k, .majd le,ve
gcin szárítjuk 

Kálium acetát. 
- Kaliun1 aceticuni.. Te11a foliata 

tartari. -
CH, COOK 

1~iszta higított ecetsavat káJiun1kal'-· 
bonáttal se111legesítünk és az oldatot 
szárazra párolo,gt1atjwk. Miután a só 
Yízben igen jó.l O'ldódik, vízből nem 
kristáI~-osítható ki, teljesen ti,sz,ta 
111-ersanyagból kell kiindulni 

Káliun1„aluminiumszulfát„ 
- ICa1iun1-a1lun1inium sulfuricum 

auhydricu111 .. :\1un1en ustun1, Égetett 
tin1só„ -

KAl(SO•J2 

Káliuu1 bitartarat„ 
K.aliun1 hJ <l1·ota1 ta1icu111. rra1 tarus 

depu1.atus, Cren1or tarta1 i.. 

HOCHCOOK 

HOCH COOH 
]50 g-1 boJkősa\' ai feJoldunik 500 g1·~ 

'ízbpn és az ol<latot Yízfürdőn a lehető 
legjobban fehuelegíijük; kb. 138 gr. ka-
1iun1lk·arhonúital se1nlegesítjiik és szűr
jük .. A. szü1eclékhez keverés közben 150 
g'l'„ Lo1kősa\·llak 300 g·1„ vízben való ol
datát öntjük. A lehült oldatból a kivál
tott kú:liu111 hita.rta1átot leszűrjük és 
s;r,á1 í tiurk 

Káliun1bron1át. 
- ICailiu111 bromicu1n. 

KBrOr 
62 gr. kálium hid1oxidot feloldunk 62 

gT .vízben és hűtés ,közben 80 ,gr„ bró
n1ot csepegtetünk hozzá. A bróm felol
dódik, végül azonban az oldat sárga 
színt ölt. Az oldafot felforraljUik. Ki
hülés után a kristályos áJ1lapotban ki
vált KBrQ,-t leszívjuk és 130 gr. forró 
víz:ből átkcristályosítjuk. Az anyalugo
kat célszerűen káliUiID:bromidra dolgoz
zu'.k fel, ol"yann1ódon, J:io,gy azok•at péppé 
párnlogtatjruk. Ebben az áMapotban 5 
gr. finon1 f,aszénporral &:everjük és tel
jesen ki.szárítva porcellárttégelyben 1 
órán át izzítjuk. Ki,hülés utáin a tégely 
tartalmát 120 kcm vízben oldjuk; ·a ma
radékot 20 keni„ vízzel utánnan:nossuik. A 
szűrt oldatot lepárlás útján kristá•1yo
sítjuJk. 

Káliumbr"Omid„ 
- Kaliun1 bromatun1. 

KBr 
lúü g1„ po11á tö1 t tin1sót 50°-on addig· 1 °'1 vas1eszeléket vag)' vasszöget 

szá1 ítuuk„ 111íg 30 :-:úlyrészt veszít sú- 10 g1·~ ~ízzel leöutYe szellős helyen, ap-
29 

E~--.„„„„„„„„„„„„„„ ........ „„„„„„„„„„„„„ ..... 
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ránként hozzwadott 2 gL hrómrnal fel
forralunk és aztán •az oldatot 1.75 gr. 
tkoaliumkarbonátnaU<: 10 gr. víZ"bi;n való 
oldatáv.ruJ gY'0Il!!'én lugossá tesszük, s 
addig fornruljnk, rnig a kezdetben zöl
desszürke csapadék rnegbarnuL A ke
verék tisztáját leöntve s ·a csa,padék mo
sóvízool keverve, vízfür-dőn kr.üstályo
svdásig besűrítjük L Káliumbromát, 

Kálium cianid„ 
- Kailirim c~·anatum. 

KCN 

tKá!liun1ferrocianidot {sárga vérlúg
sót) tégelyben kis lánggal hevítve víz
telenítiink, majd .a tégelyt befödve, 
erősen izzítjuk, amíg :még nitrogén tá
vozik az o'1v<adéikbóL A képződ-Ott lká-
1iumciánidot 60%-os <ilkohollal kiold
juk az olvadékból Az .a;Jkoholt elpáro
logtatjuk. 

Az eg:ész műveletet a ci,anihydr ogén 
tartal1nú ,gázok mi,att óvatosan végez
zük! 

Káliun1citrát .. 
- K1rulium citricum, 

CoHo01K' 

21 .gr. kristályos -citrom,sav töménjr. 
vízes oldatá,t 30 .gr. kálium bikiarbonát·· 
ta~ (KHCQ,) •semlegesítjük és az olda
tot száraz1„a párologtatjuk. A maradé
kot esetleg 60%-o·s rulkoho1ból átkristá 
Jyosítju!k, 

Káliumhipofoszfit. 
- Kaliun1 hypophospho1oswn1. 

KH2P02 HeO 

, 170 gr. Kalcium hipofoszfitet 1200 gr. 
v1ziben oldunk, 1az oldatot belefiltráljuk 
140.!'r· káliumlkarhonát és 500 gr., víz ol
databa,. A :kaldumkarbonátból álló csa
padékról leszűrt folyadékot vákuumban 
beszárítjuk. Előállíta1ató e só ihipofosz
foros savnak káliumkar bonáttal való 
semlegesítése útjáill i,s„ 

Kálium jodid. 
Kaliu111 jodatun1. 

KJ 

az egészet 170 gr. káliumkar~bonátnak 
500 kc.m vízben való forró oldatához 
öntjtiJk. A keveréket porcelláincsé-szében 
hevítjük, :an1iáltal a kezdetben sűrű ol
dat hígifolyóssá válik és a vas leválik. 
Ha szű_rt próbája nem_ vasmentes, addig 
aduinlk hozzá káliumk-al'bouátot, a1níg a 
vas. teljesen Ieválott. A szüredéket be
sűrüsítjük, újra szűrjük és kristályhár
tya képződéséig bepáro]juk. A kihűlés 
után kivált kristály0rkat jól leszívjuk és 
szárítjulk Az anyalugot tovább kristá
lyosítjuk. 

Kálium kar honát. 
- Kalium ciarbonicum. 

KeCO' 

A káliumkar1bo-nát nagyipari te1n1ék, 
am.ely nyers hamuzsírból kész.ül. Tiszta 
k~liumk.arbonátot káliumbika1 honát
bp'l nyerhetürnk izzítás útján„ Az izzí
tast teljese·n rozsdamentes vasedén\·ben 
v,a{fy ezüstedényhen végezhetjük. Áz iz~ 
z1~as aikkor van befeiezve, h1a vízgőz 
n1ar nem távozik el. _!\.. kész karbonátot 
még me'legen üvegbe öntjük„ 

Káliumklorát. 
Kalium 0h1lo1icum. 

KCIO' 

Káli!ugba melegítés közben kló1gázt 
Yezetünk; a klór.gázzal telített oldatból 
kihiilés utám a káliumklórát rkristW!vo
sRn kiválik. A keviés vízből átkris,tál;o·· 
sítjuk. A káliumklorát-0t nagyham elek
trolfö'krus úton állítják elő 

Káliumklorid., 
Kruliu111 ch101atu111. 

KCI 

Szükség esetén 100 gi. tiiszta 1káliu1n
kar;bonátot feloldunk vízben és sósav·· 
v~l semlegesíitjük (kb. 220 gr„ 25%-o.s 
sosav)„ .f;..z olda:tot megszűrjük é,s szá-· 
razra parolo.gt<itjuk A nyert sót 105'
nál kiszá1ítjuík. 

Káliu.m-nátriumtarta,rát. 
- K·aliu111 ·natrio-tartaricu111. Sal Seig

netti, Se! de Ro0helle. 

C•H•O„NaK 4H20 

70-80 gr.. vas1eszeléket leöntünk 500 
kcm. vízzel és rázás közben 250 gr. jó
dot adu'Dlk hozzá kisebb részletekben A 
ke.veréke!, ~,d~.i,g 'lllel~.g!.tjük, amíg a' jód 
mmd leilrntodott A folosleges v"sról le
öntött o.Matboz, még 50 gr,. jódot adunk 
amelyet melegítés közben feloldunk é~ 

500 gr ká:liun1 bita1 ta1 átot 25 1. víz
zel tágas porcellán edénJ···ben beöntve, 
111elegítés és !keverés közb'en 400 gr. kris
tályszódával a.pránként semlegesítjüko· 
J\fikor a :~zéndioxid fejlődése n1e.gszünt, 
a folyadekot az iiledékről lefiltráljuk 
és por celláncs-észében kristál:yosodásig .. 

i:"f:·-~ 

''.iI!)~-
''·>·1 
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·.bepá1ologtat,iuk. A kri.s_tál~:ok, at les. ~ív-1 záadagoljuk; a keverék gyorsan felol
juk, llrevés vízzel mossuk es szárítJuk. dódilk. A forralást még 1/-t-% óráig 
Az a,nyalug.ból bepárologtatás útján folytatjuk, miközben az elpáro1gott vi
rnég egy rész krtstályt kaphatunk, a zet meleg vízwl pótoljuk. Az oldatot 
maradványból p_edig sósavval bor követ melegvíztöJ.eséren ,szűrjük és a szüredé
választhatunk h.. . , ket kristályJiártya képződéséig befőz-

a) Nyers bor!kovet autokla~an ket·· zük. A kiJiűlésnél a tartarus stibiatus 
ann·y:i vízzel 3-4 órán át 5 afunasziférá.J.a kiválik A Jeszívott kristályok,at vízzel 
hevítünk. Ezután a nyers 1bor!követ szó- jól kim-ossuk és alacsony hőfokon (30-
dával melegítés. közben sen;ilegesítjük 40 C') k;szárítjuk. Az anyalúgból újabb 
Ha az oldirut egeszen gyoogen lúgos, a !kr iJstálymennyiséget :lehet kinyerni 
szénsaivat erő:Sebh melegítéssel eltávo-
lítjuk, :majd a nyert oldatot leszűrjük 
és bepárologtatással kristályosítjuk. A Káliumszulfid. 
nyert kristályoik:ia.t vízben oldva á:tkris~ - KaliU·Ill rsulfur.atu.m pro balneo. He-
tályosítjUik. par .sulfuris kalinunL 

Káliumnitrit. 
Kwliun1 nitrosum 

KNO' 

l 1ész káliu1nnitrátot vasüstben rneg
o]vasztunk és hozzáad0igatunk 2 rész 
föl1aprózott fén1óln1ot is ·addig keverget
jük, n1íg az ólom oxidálódott. A kihűlt 
tön1ege.t kilúg"ozzuk s a megiszűrt oldat
ból a tern1é!ket lkiikristályosítjuk. 

Káliumrodanát„ 
- l(aliun1 rhodanatu111. Kaliumsulfo

cy ana tun1. 

KCNS 

2 kaliun1fer1·ocyanid és 1 kénpor 
kevetékét vastégelybe11 n1egolvfüsztjuk„ 
Az olvadékot addig hevítjük, amíg a 
kén kékes lánigjia el nen1 tűniík. Ezután 
a lkb. 100°-ra lehűlt még meleg tömeget 
3 rész vízbe öntjük, az oldatot leszűr
jük. ...;\ szennyezések eltávo1ítására 1 
l'éisz vízzel hígítobt kénsavv-al gyengén 
meg-savanyítjuk, a kivfult ként ,gzűréssel 
elkülönítjük s a ,szüredéket egyharmad 
térfogatr-a bepáro.Jogt<ltva kristályo
sodni hagyjulk és egyenlő térfogatú 
90%-os alkoho1t adunk hozzá. A kivált 
káliumszulfátról leszűrt ekkép hígított 
qldatot szárazra páTO!o,gtatjuk be. Tel
Jesen ti.szta kaliun1rodanát.ot alikohol
ból "'aló átkristá1yosítássnl lehet 
n:-;··e1 ni. 

Káliumstibiotartarát. 
- }( <l l illlll stibiota1 1al iCUlll„ rl'a1 tar U8 

stibiatus. -

K2S 

1 kénport 2 tisztított kálinrnka1 bo
náttal jól ö.sszekeverve nagyobb agyag
vagy mázos vaisedényben gyenge tűzön, 
a pezs.gés uneg;szűnfüi,g, illetve addig he
vítünk, míg lkivett próbája kétannyi 
víziben csaknem :m:aradék nélkül oldó
dilk. Azután a ki·ssé 1lehűlt, de rmég pé
pes tön1eget kő- v·agy agyaglapr,a önt
jük és kihűlés utám. darwbokr.a zúzva 
iól záró edény,be tesszük. (Ph. Hung. II. 
Austr, VIL, Cr .. II, Helv. Ill.) Nem egy-
8éges vegyület (pl poliszulfidot tartal-

11naz)„ Belőle vízben vi~ló old,ás, szűrés 
és 1k,ristályositás útján ti,sztább kálium
szulfidot nyerhetünk. Tiszta K,S-t ká
liun1hid1oxidnak kénhidrogénnel való 
telítése útján lehet ·előállítani,, 

Káliumtartarát, 
Kalium tartaricurn. neutrun1, 

C•H•OoK2+1 'H20 

Előwllítása ú,gy .történirk, mint a ká
lium-<natriu.mtartaráté, azzal a ikülönb
sbggel, hogy szóda helyett káliumkar
bonátot használunk. 

A súlyarány természetesen J.negfele
lő}eg- n1ódosítandó„ 

Kámformonobromid. 
- Can1pho1•a n1onob10111ata„ 

C10H110Br 

15 ká111f 01 t kPl'.tösf ú1 atú gurnn1idugo
val elzárt ]0111hikl.!11 hel~·ezünk s válasz-· 
tótülc.sé1en át JG ln·ón.1ot csepegtétünk 
hozzú„ ... \ keYCl éket vízfürdőn n1inclad-

C1H40r.K (SbO) -+- t 1 H~O cllg hevítjük, 1níg· a dugó második fú-
- .· . . . ratúlia erősített hajlított üvegcsövön át 
t>OU g1. ,' lzei f elí 011 alun k és f oly to · víz be ,··ezetett hró111hid1 egén fejlődése 

nos, ke,ye1es köziben .50 gr. kaliun1hitar-r' .n1cg·~zünik ... A. te1·n1éket forró vízzel ki
t1ara~, es t2 f!.T; antin1onoxid (Sb2 ü~) i·úzzuk és forró <fllkoho]hól kikristá1YO"-

enso k0vP1f'k(•t npr1'• 16:"zle1e-k!ie11 hoz- . ..::ít.ink · 
29" 



Kámfor sav. 
- Acid. camphoricum. 

CH2 - CH --COOH 
'1 1 -· CHs 

c~ i 1 ~- CHs 
CH2-C---COOH 

1 
CHs 
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nit1átot elkülönítjük. A karbamidot 
nagyban foszgén (00 Ch) és ammonia 
egymásra hatása útján á!Ilítják elő. 

Kar bamidnitrátot általában a kar
bamid vizes oldatából és .sa]étromsav
ból nyerhetünk. (Urea nitrica) 

Kazein. 

Sovány tejet vízzel íkétszeresen fel
hí,gítunk és a.z elegyet 1%-os ecetsavval 

150 gi.. kámfo1 t 51-es 1ombikban le- megsavanyítjuk. A savanyítást vigyáz
öntünk 1.5 l. 1.27 f<ajsúlyú salétromsav- va végezzük és c.salk 1fillllyi ecetsavat 
val. A lombiik szájWha iazibeszt zsinórból adunk 1a tejhez, amennyi a ikazein ki
és 1gipszből fkészült du.góvaJ. egy hosszú csapásához éppen elegendő. A kazeint 
üvegcsövet erősítünk„ A lombikot víz- leü1lepítjük, dekantáljuk és vízzel ki
fürdőn néhány napig melegítjük, amíg mossuk. A kimosott íkazeint a lehető 
az üvegcsövön át \kiáramló gőzök már legkev,e.sebb 0.1%-os nátronlúgban old
csruk világos színűek. Kihűlés után a juk, Az old.atnaJk nem szffbad lúgosna1k 
kikristályosodott kámforsavat Ieszívat- lennie. A ,]eszürt oldatot ecetsavval ki
juik és kevés vízzel ktmossuk.. A nedves csapjuk. Ezt az oldást és kicsapást Z-3-
nyerssavat 1 liter forró vízben eloszlat- szor megismé.te-ljük„ A csapadékot vé
juk ·és 100 gr,, égetett márványból ké- gül lkipréscljűk, ·s 96%-os •alkohollal és 
szü.It IIllésztej felével keverjük össze. A éleire! jól kimossuk.. A kazeint előbl> 
ik:á1nforsav 'könnyen oldható savanyú közönséges hőn1é1 sékleten, majd 30-
kalcium-sóvá alakul át. Kihűlés után a 35°-on szárítjuk és végül porítjUik. 
2nég erősen <sav,anyú oldatot .a vá.ltoziat
lan kámfortól leszűrjük. Ezután hozzá-1 
adjulk a mésztej máisilk felét, arrniáltal a 
nehezen oldható .semJeges 'SÓ kiválik. A 
leszívott sót sósavval elbontju.k és a 
nyert ikán1forsiav,ai forró vízből átkris
tályositjruk. (Wreden Ann .. 163 [1872) 
323.) 

Karbamid .. 
- Urna .. -· 

CO ----NH2 
-........._·NH2 

200 gr. 1ahszolut vízmentes sárga vér
lúgsót (K.Fe(CN),) melegen összedör
zsölünk 150 gr .. olvasztott káliumbikro
máttal. Ezt a keveréket lkaná1Ial tágas 
vascsészébe adagoljuk. A vascsészét 
annyim hevítjük, hogy a beledobott ke
verék fokete tömeggé alakuljon át„ Ez 
utóbbit keverés közben hevítjük, a fe
lkete terméket még melegen szétdörzsöl
jük és hideg vízool dörzscsészében a 
képződött káliumcianátot {KCNO) ki
vonjuk.· A vizes oldathoz 150 gr. ammo
niumszulfá!Tuak Wmény oldatát ele
gyítjük és a foly·adékot vízfürdőn .szá
razra párologtatjuk. A terméket alko
hollal !kivonva s az alkoholt lehajtva, 
karbamid mar·ad hátra.. Ezt tisztítás 
céljából, amilalkoholból átkristá;]yosít
hatjuk Az amyalűgból a karbamidot, 
mint jól kristályosodó karbamidnitrá
tot nyerhetjük, o]y.an módon, hogy az 
amilalkoholt lehajtjuk, a maradékot 
vízben oldjuiík, az oldatot salétromsav
val semlegesítjük és a nehezen oldódó 

Kén„ 
- Sulfu1„ 

s 
I. Sulfur depuratum„ Sulfur subli

matum lotum.. Kereskedelmi kénport 
keverünk egyenlő súlyrész vízzel, 10% 
ammóniát adun1k hozzá s ia keveréket. 
többször felkevergetve, 1 napig állani 
hagyjuk„ A folyadék leszűrése után a 
kén,t vízzel még egyszer lemossuk, ki
sajtoijuk, szárítjuk és átszitáljuk. 

II. Sulfur praecipitatum. Lecsapott 
kén. 1-0 fris.sen égetett meszet 6-0 vízzel 
megoltunk s péppé keverjük; ezt 25 kén
nel és 250 vízzel keverve az elpárolgó
víz p6tlása mellett egy órn hosszat ke
ver,getve hevítjük. ülepítés után a fo
lyadék tisztáját leöntjük. Az üledéket 
150 vízzel újra főzzük s az ülepítés! és
Ieöntbst ismételjük. Az összeöntött tisz
ta folyadékokhoz ílrétszer es mennyiségű 
vjzzel hígított annyi (mintegy 85 srész) 
sosavat (fs. 1.24) csepegtetünik, hogy a 
lúgos kémhatás éppen eltűnjön. A csa
padékot űlepítjük, klór- és kalcium
mentess-é mossu·k s 2,5-.30°-on s21árítva 
porítjuk. (Ph Hung I) 

Kéndioxid„ 
- Acidu111 sulfu1 o.sum„ 
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_ , zel elkeve1 t poiára kénsavat, vagy 1 tö„készülékben előállítható yasszulfi~. és 
;Ó~vat folyatunk. A fejlődő ;kéndioxi- ~ó~~v, vagy, ké~sav ~gy,m~_si:a hatasa 
d t klóikalciummal szárítjuk. utJan. A gazfeJleszto4keszulek"t v;a~-

0 szulfiddal (ferrum ,sulfuratum) es h1g1-
. . . . tolt sósavval (1:1) töltjük meg. Ha kén-

Kenhidrogen.. savat hasznáilunk, azt 1:7 arányban hí-
- Acidurn h~··d1osu1furosum. gítjuk. .l\„ fejlődő gázt vízzel mossuk. 

Arzénn1entes kénhidrogén híg sósavval 
való mosás útján nyeiihető.. A gázt 

A kénhidiogén Uá1111ilyen gázfejlesz- klórkalciun1m-al lehet szárítani. 

Kinin„ 
- Chininum,. -

CH e- CH (OH) - CH--N--CH2 
,,, / ' • 1 

CHsO c c CH CH2 
1 

CH C CH 
(frl 

1 

CH2 -CH--CHCH-CH2 ..... / ..... // 

CH N 
I{íniaiké1get híg kénsa\ Yal Yagy só

savval ismételten kifőzü.n1k, s az egye
sített szűrt oldatokat nátrnnlúggal 
n1egüúgosítjuk. A kiváló kinabázisokat 
elkülönítjük és 75-80°-qs al:l;oholban 
oldjuk. Ezt az oldatot Jng kensa vval 
se1nlegesítjülk és ról1a az aliko.holt le
desztilláil.iulk .. A szű1t oldatból a kinin
sznlfát kikristályosodik. \.,.íZ1ből ism~tel
ten átkristáJ,. osítjuk, an1ikor is a 1kony
nvebben o1dliató alkaloidák (főként cin
-ei1onin) az anya1úgban n1aradna1k. Ha 
a cinchonin 111enny1isége aránylag nagy, 

ti.gy .a nát1onlú,g.gal k,apott szabad báz~
sokat először 85-90%-os alkohollal ki
főzzük és a forró oldatot leszűrjük„ Ki
hűléskor a cinchonin főtömege kiválik. 
Ezután az alkoholos oldatot kénsavval 
se111leg·esítjük és 1a fent le}rt, eljá~·ás~ 
folytatjuk. A kinin tisztasagat opt1ka.1 
for g·atóképessége útján ellenőrizzük„ 

Kinin (a)~= -158 2° 

Cinchonin (a) ~ = +223 3° 

J{ininf erroeitrát. Kinin talinát. 
- Chininum ferrocitricu111, Chininun1 tannicú.m insipidum 

, , (Rozsnyai :szerint„) 
30 cit1 on1savat porcellani:alban 2500 

lepá1 olt vízben föJoldunJk, hozzáadunk 40 chininun1 sulfuricun1ot 1200 víz és 
15 vaspmt és ·a táJvat vfafürdőn, a hidro-1 elegendő (Iegfoljebb 67 rész) acidum 
o·énfejlődés rneg.szüutéig n1ele,gítjük. A hydrochloricum dilutun1ban föloJdunk, 
~öldesba.rna oldatot filtrálva, vízfürdőn az átszűrt oldathoz :kevergetés lkiözbi::n 
lassan .bepá101o:gtatjulk 100 r~észre,. Az hozzáadjuk 80 tannin és 560 víz, maJd 
is1nét fe11111elegített vör ösharna folya- 20 tannin, 32:0 víz és 20 rurnmonia olda
dé.kban gondos eldörzsöléssel feloldunk tát. A csapadékot 12 Ó:t'\ft mulva szűrőn 
6 kinint. A szirupsürűségű folyadékot ös1szegyűjtjük, 4ű0 vízzel leöntjük, 
üveg-, vagy porcellán1apo1kra kenve, gyöngén kis·ajto]juk ·S 200 vízben addig 
sötét heh en szál'ítjuk (Ph .. Hu'1g. III) melegítjü!k, míg áttetsző, .gyantaszerű 

Megegi'e~ik. ·!' P)1 .. f.ustr. VIII. ~s tö'lieggé olva1. JD:<t fo)őhb ~0-_-40,. majd 
Helv. IV„ keszitesniodJav.:i.l. Nem egyse- ~~O -on megszar1tJuk es po1ra 4orzsol-
lre.s veuyület 1uk„ (Rung„ III., Austr VIII. es Erg„ ' . ~. IIL) 

KininhidI'át. 

:c20H2iN2ü2 +3H20 

100 gL 1kininszu1lfátot 2 L vízbeu, 112 
g'L. 10%-os kénsav hozzáadásával felol
durnk. A szűrt oldatot 2!-0 gr. 10%-os 
an1monjával elegyítjük és az egészet 24 
órái.g állani hag3rjuk. l\„ kivált csapa
dékot leszűrjük és 1kénsaY1nentessé mos
suk. A cs·[!padékot }e\· egőn 15-20°-on 
.szárítjuk, 

Kényelrnesen állítl1ató elő olyan n1ó
do.n, hogy szilárd káliun1permanganát
ra (KJ\ínü"-) törnény .sósavat csepeg
tetünlk. A klórgáz egyenletes áramban 
fejlődik. Olcsóbb előiullítási mód az, ha 
sósav és barnakő segítségével fejleszt
jük. A barnaköYet lombikban Ieöntj ük 
tön1én~·· sósaYva,1 és az egészet felhevít-



jiik, A ba1nakő először -sötétha111a szín
nel oldódik, majd a melegítésnél J<lór 
fejiőcliik; 20 gr. barnalkőhöz kb. 200 gr. 
tömény ·Sósavat használunk _._~klórgázt 
~~vé~ ví~z·el töltött mosóto1:nyon vezet
Juk at es ese;tleg még kénsavv1al szá
rítjuk. 

"~ kló1gáz víz.be vezetve, feloldódik. 
Tehtett oldata a klórvíz. (Aqua chlorL) 
Telítés közben a vizet hűtjiii'k. _._.\ telítés 
befejeződött, ha az ujjunkkal befogott 
~iv eget erősen rázva, annak nya1káha uj
Jurnk többé bele 110111 tiapad, illetve az 
üveget 11y1akával lefelé fordítva, abba 
meglazított ujjunk mellett levegőbubo
rékok be nen1 tolu:ln·ak„ 

A telítéshez (1 J. mennyiségre) .két
két kis üveget fölváltva alíkalmazunk 
_A_ készítést ·szellő.s helyen, va1gy 1szabad
ba11 végezzük. 

Kisebb inennyiségű klóros víz előál
lítására -célszerű calcaria chlor,ata in 
cubulis -és a-cidun1 hydroohloricum con
ce11t1·atum crudum, inel:rek,ből közönsé
ges gázfejlesztő pal-adkb.a-n n1e1egítés 
néJ,kül i·s fejleszthetünlk klórt. 

, A klór.as vizet színig teleM!tött ap
~_o, paraff1n-111~l ,beolvaisztott, üvegdugós 
~~Yegek,ben, ~otet helyen tartjuk el. Az 
U\' egeket celsze1 ű feuekükkel fölfelé 
fordítva, fűrészpo11·al {pJt fadobozba 
1akni 

Klorálhidrát„ 
Chlo1 alun1 hyd1.atun1. Trichloracet

aldeh~· d-monohyd1,at -

CC!i CH (OH)2 

Száraz 1kiló1gázt abszolut a11koholha 
vezetünik. Az a.ltkoih-olt a kezdetben na
g:von heves reakció miatt erősen lehűt
jük. Az eltávozó sósavgázt vízzel e111ye
Jet_jük. Amiikor hidegen sósav n1ár nem 
feJ 1lődik, a reakcióter,méket fo!koz.ato.san 
felmelegí1t.iüik, 111ig végül kb. 100°-ra 
e~ueJ:kedi.k a hőfok. A klórbevezetést ad· 
di~ folytatjurk, .. amÍJg a ter1n1ék vízben 
te]Jes~n fololdodilk. A lennék klorálal
koholatb_61 á•ll, a1neiy a kihűléSkor meg
i:1ereved1k. ,Az .. :alko~o!.áitot tömény ·kén-
8a VVf11 V•~lo tobbszoros :kirázás8al el
bontJ.uk, es a felszahadult klorált Je
desztrllwl:1uk. J94 5~ C.) Végül 100 gr„ víz
n~entes k.lora]t ossz0keveTünik 12„2 gr. 
vizzel. it felrinelegedett .keverék kihűlés
k?r n1eg1nerevedik„ A ikristályos lclorál
hidrátot benzinből átkristályosítjuk · 

Klorálformamid„ 
ChloTatum formamidatu1n. 

CCl3CH(OH) NHCHO 

.. 147 g1„ vízn1entes lklo1ált össze!keve
mnk 45 gr formamiddal (R CO NR,) 
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Rövid ideig ta1 tó keverés után, fehnele·
gedés közben, ho1nogén .folyadékot k-a· 
punk, .a.1nelyet lehűlni e1"Lgedünk. Ha 
a :kihűléskor k1 istálJ.:-ak nen1 válna1k ki 
úgy az oldatot kész klo1álfor111a1nid~ 
kristál·yoikkal beoltjuk, vag;y·pedig az 
edény falát üvegpálcával \ka1 coljuk 
a111íig a kristályosodás n1e.gindul A 
kristály oso<lásnál az egész tön1-eg lneg·· 
n1elegsziJk. ~4.. teljesen kihűlt ki i-stálytö
n1eget vízből, Y-agy 30%-os alkohoÍhól 
át1kristályo.sítjuk. ~.\z oldatot 601

' fölé 
melegíteni nen1 szabad 

p-KlórfenoL 
Pa1 a-chlorphenol 

CoH•-/ OH (1) 
~- Cl (4) 

94 g1. fenolt (acjdun1 ea1bo-Iicun1 
c1yst.) és 135 gr. szulfurilkloridot 
(S02 Ch) összeke,·erünk„ ... \ \klól'ozás hi
de,gen kéndioxid és sósavgáz fejlődés 
közben ineginduL .A l eakciót Yízfürdőn 
való inelcgítéssel befejezzük. A te1111é
ket szó<lao]dattal iuossuk; 216-218°-nál 
tiszta p-k1ló1 fenol desztillál át. (Dubois:.. 
Z. f. Chen1je 1866, it);)„) 

o-Klór fenol, 
- - 01 thochlo1phe11ol 

,.-- OH (J) 
Co H• ~- Cl (2) 

94 1gr„ fenolt (aci<lun1 ca1 bolicu1n_ 
c1 y.st.) 150°-1 a inelegítiin1k és ezen a hő
foikon 71 gr. száraz iklórgázt yezetünk 
be, n1iközhen .só.savgáz távozik a ke,~e
réikbőI. A nyert o-k1órfcnolt, an1el~, 200:1 

alatt des"tillál, Jedesztillá]juk A páI'' 
lathoz 10 gr náfriu1nhidroxid y ize.s ol· 
da tát :adjuJk és 'ízgőzzel lehajtjuk„ .A 
klórfenolt a desz(illátumból éterrel fel
vesszük, az éteres oldatot \klórikalciun1-
rnal szárítjuk és deszti!Jáljuk (Fried
liinder: IIL 845 [:Merek]) 

KloI'ofor'ln. 

CHCl:i 
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b) 275 klórmész (35%) és 800 víz ke-, I. Zöld vagy fekete teaport, vagy le· 
verékéhez apránként 22 .a-cetonnak 70 ,-eleket vízzel kifőzünk. A vásznon át
vízben való oldatá!t adog-aitjuk, s mint szűrt oldatot felesleges ólom:aeetát-ol
fentehb, de.sztillálunk. A nyert nyers dattal derítjük, a szűrt oldaitból az 
klorofo1rnot további kezelés előtt tö- ólornfelesleget kénhidrogbnn"l kicsap
mény kénsavval addig rázogatjuk, míg ju'k. A tiszta oldatot sziru,psűTűségűre 
ez utóbbi n1ég sz,íneződést n1utat. befőzzülk és a koffeint fölös káliumkar-

JJ„ Chloroforrn pro narcosi, Tiszta bonáttal leválasztjuk. Az el.különített 
kloroformot rendesen lklorálból állítunk koffeint .alkoholból, benzoföól, vagy lldo
elő, oly n1ódon, ho,gy 1..!7 gr ,klorált, 40 rofor1mból állati szénnel, va:gy anélkül 
gT. nátriun1hidroxid vizes oldatávP.l át1kristályosítjuk„ (Peli1got: Ainu. ·,chem. 
(kb.. 10%) lepárlásnruk vetünk alá. Az phy<s .. [3] T .. 11 p. 139. Thompson: Ann 
átdesztHlált vizes kloroformot vízmen- d Chem. u .. Pharm. Bd. 158. S. 305.) 
tes nátriumszulfáttal víztelenítfük Még II 166 gr. 3-methy•lxanthint felol
tisztább •kloroformot úgy nyerhetünk, dunk 2 25 <!. normál kálilúgban (126 gr. 
hogy 100°-ra való lehűtbssel a klorofor- KOR) és 2'1< mol metiljodido.t (322 gr.) 
n1ot kif,agya.sztjuJk, a1111kor is a szeny- adunk hozzá. Az egészet rázáis lközben 
nyezések az anya.lúgban 1na1adnak„ 3 órán át 80° C-on n1elegítjü.k. Ezután 
(Pi etet) Tiszta készítmény előállításá- a folyadékot besűrítjük, hideg ikálLlúg-
i a felh-asznáilhatjuk a szali-cilid gal túltelítiiik és klorofon1nn1al kiextra-

( 
Co) IJáljuik. A kloroformot ledesztináljuk 

Cn H-i (_ • es a 1111aradélkot (illyers koffein) ben-
0 4 zolból átkri,stályosítjuk. (E Fischer -

azon tul1aidouság·át is, ho:gy klo1 ofo11n- .A.ch: Ber„ 31 [1898] 1987„) 
JJla1 1kri,stáI:\ osodik. 100 gT. klo1ofor1n
han fölolclunk 150 gr. szalicili<let„ A ki 
hült oldatból a szalieiiid 2 11101.. kri:;-
1úly-1kI01·of01111111a.l n1ihaJ111ar kiválik 
l~bből az anyag'ból a klorofor1n vízfür
llőn teljesen tiszt.a állapotban 'ledesztil-
1ú1ható„ .t\. sze.n11yezések az anyalúgban 
nHnaclnak. (A11schütz) .Az előállított 
klo1ofor1nhoz u bel;:Ö\·etikcző bo1nlá.., 
JJH•g·akudúlyozrisúicl 1% alkoholt keJJ 
;ul 11 i 

Klórteobron1in„ 
;}, 7-di n1et i l-8-k l ór xa n 1 hi ii. 

HN - CO 
1 1 
co e 
1 

CH'<. N -·-- C -

, 110 gi. 3-n1etilkló1x1antint feloldunk 
b?O. •kc.111. 1101p1ál :káli,lú;gban, 10{) gr. 111e 
ti lJodH:ot (1 /3 n1ol..) adunk hozzá és 
nutokla\'ban az egészet á11an<ló kevei és 
u1~1Jett 3 órán át 9ü0-1a hevítjük .. ~ 
klorteob101niu 1kl'istá1,\"0sau kiválik. „A. 
11~·el's te1111é~.ct nátron]úgban oldjuk és 
h~g sa' Yal 1111 a kiesapju1k és végül 250 
l'~:.;'iZ f~.11ó vízből átkl'istúlyosíthat.ink 
IL F1schei - .\ch: Be1 ,,, S ]'182 
IJR9Rl) . '· ' ... 

Koffein. 
1,:l. 1- t 1 in1etil-2,6-dioxipurin 

1 riu1etil xauthin). -

CH, - N ·--- CO 
I I CHi 
C0 C--- N_ 
1 

(H,-N CH 
e 

(1,3,7 

Koffeiucitrát.. 
Coffeinun1 cit1icun1. 

10 citrom.sav, 20 víz és 10 ikoffein ol
datát vízfürdőn szár-azra párologtatjuk 
és porr ádörzsöljük (Ph. Rung. IIL) 

Koffein-nátr'iun1benzoát„ 
Coffeinum natrium benzoicum. 

10 nát1iun1ba11 benzoát és 20 víz olda
tát 11 coffeinnel vízfü;i,"dőn szárazra pá
rologtatjuk és szárítjuk. (Ph. Rung. III„ 
Austr. III.) Ne111 egységes vegyület 

l{offein nátr'iun1szalicilát.. 
Coffe.inu111 na1t1ium salicyclicun1. 

10 náil iun1szalicilát 20 víz és 11 kof
fei11ből úgy készül, nlint .a koffeinnát
J \nmbenzoát. (Ph. Rung. IIL) Nem eg'Y„ 
seges 'együlct. 

Kokain. 
1-(\ica i 11. 1-Benzo-:,· lecgonin111ethy l

eszte1 -

CH• 
1 

CH--CH COOCH' 
1 i 

N CH·i CH 0 CO OH> 
1 1 

CH2--CH--CH2 

Po1 ított kóikalevele1;::et híO' szóda-ol~ 
tlattal ineg~lúgosítunk. „A. nedves tö1ne
g·et r7Tanuláljuk és '-:,ákuu1nban, vagy le~ 
Y<'gon c1lacson~ hofoko11 :kiszárítjuk; 
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majd Jllagas fo11pontú petrol,éter1e1 m-·KrezoL 
(200-250°) kiextmháljwk.. A petroléteres .. CH< (!) 
oldatokat 5% sósavval kirázzulk, amiál -
tal " !kokain mint klmid a vizes réteg- O'H' e'.~ OH (3) 
h!' .megr át A yizes ol~ato~ i;neglúg~- 1 • • • •• . _ 

s1tJulk es a k1valt ilroka1n-baz1st Iesz1- Egy 10 11te1es cseszeben 2.J'Ü gi. 111-to-
vatva szárítjuik. Az így kapott nyers luidillt feloldunk 7 % liter Yízben é-s 150 
bázi,s ikb„ 80-92% !kokaLnt .tartalmaz keni. enne. kénsaYban, majd ikeYerés 
Ennek sósavas sóját ismételt átkristá- közben lassan hozzáfolvatjuk„ 200 o'l'. 
lyosítással tisztítjuk, .addig, míg végül nátriun111it1it tö1nény YizeS oldatát. Ezt 
98 0° olvadá1spontú sz.aba.dbázist nen1 a diazokeve1Bk:et 1-2 órán át állni 
kapunk„ hagyjuk. Ezután egy nagy lon1bikban, 

Kólsav. 
- Acidu111 cholicu111„ Ohol~aY Epe-

sav„ -

F1 iss epét 5 szö1 ös n1enn;\ iHégű al
kohollal ik:ev e1 ünk össze és néhány na
pig állni hagyjulk :hogy a ki·válott 1nyál
ka leülepedhessen A deJrnntált és filt
rált o!ruatról az alkoholt ledesztilláljuk 
és a n1-ara-dékot vízben oldjuk, úg;yhogy 
az 5% epe.savas sókat tartal1nazzon. ~"'-z 
oldatot l/1 résznyi 30%-os nátronlúggal 
keverjük és 30 Ól án át Yasedényben 
(leghelyesebben autoklávban) főzzük, 
l{ihűlés uitán a lúg főtö1negét se1nlege·
sítjiik és szűrés után -a nyers epesava
kat .sósavval kicsap.iuk. A savakat le
szűrjük és jól kin10.ssuik, inajd alkohol
han oldjuk Az alkoholos aldatot szirup· 
sű1·üségű uátronJúggal g~·engén meglú~ 
gosítiuk és 1-2 órán át vízfürdőn visz
s7iafol·yós hütővcl forraljuk. Ezen idő 
a~1at,t. a kólsava.:-; 111átriu1n kiistályosan 
k1Yah1k .. A. Jn„istál\okat fo11ón leszívat
juik é.s fo11ó a1k()ho1lal kin1ossuk„ .:\ 
nát1iun1süt YÍzhen oldjuk, .a szabad kól
s·avat sósavval leYá1aszt.iuk. kiszárít
juk éR dupl.a1ne1111) iségíí alkoholt <r\ n-
1·unlk hozzá, an1iá]Uil a kó!sa\· krisfc.'ilv
alkoholt tartalnu1zci kri:0;túl~ nkkú <i1ak-i11 
át 

Kotarnin hidroklot"id„ 
-Cota1ninnn1 h~ d1ochlo1ic11111 

Stypticin -

C12HrnNO" HCl--j-1-110 

20 gi, Narkolint feloldunk ;,r; gJ. J,l 
fs. salétton1sa\ és 160 gi. Y-Íz cleg~·éb('ll. 
Az oldatot 50°-ia n1elegítjük és addig 
ta1 tjuk ez0u a hőfokon. aulÍg kihül.és
nél na1ikotin n1ár ne1n v:álik lki. A szü1t 
oldatból a !képződött kota1·nint lúgg·al 
kicsapjuk és aztán hf'nzolból útkrisiú-
1:\:osítjuk. O.P. 13:l'-C .. :\_ szabad bázist 
sosavban oldjuk é~ az oldntot ex:o;zikká
tol"ba n beszúr ítjuk 

a.n1el;\'·nek dugóján át e,gy heg;)„esre ki
húzott cseppentő tölcsért dugunk és 
an1elyet eze:nikíYül egy Liebi.g hűtővel 
kötiin!k ö,ssze 150 keni. tömény kén.sav és 
3{)0 kru:n„ YÍz elegyét felforraljuk .fr cse_p-
pentő -tölesé1 en befol~ a;tjuk a diazóolda--··--·· ----""'l- -
tot 111-l{rezol é:-> Yíz desztillál át. A 
<lesztilláturnhoz 80 gr nát1"iun1hidroxi-
dot adnn:k és a keletkezett oldatokat 
leszűrv-e. szabad lángon 1 lite1te be-
főzzük„ Ezt az olclatot újra szüTjilk és 
a szill'edéiket 90 koni. kénsav és 270 kcn1, 
YÍZ keverékébL' fol~ atjuk„ _.\_ 111--krezol 
olajosan ki' áli1k :-; azt 'álasztó tölcsér-
be11 elkülönítjük .\ vizes réteµ;P.t éte1·-
re1 kirázva újabb Jne1111yisége'ket kap-
hatun(k. _A_ 1 á~arlék1 ól az étert h~desztil-
láljuk. A 111-krezolt klórkálcin1nu1al YÍz
telen~t,iük é:..: 'clk11nn1hnu <lesz1illúl,ink. 

Kr eozot kar bfJnát. 
- K1 eosoiun1 ca1 honicunl, K1 eo~otal 

K1 eozoiot feloldunk hü1é~ kiizht'll a 
lehető ]t'g'kl'\ l'~(•li!J rn111;-()S 11a{ 1 Oll}Úg'
!Jall és az olda1l1~1 lníti;s küzhl'll (u1a:x. 
B5" C) addig ~ l zet liük foszgént (l'()Cl~) 
n111íg .a fo]) ntlék ki,-<,tt próhúj:.ibúl :-;n
vany.í:tá .... ·uúl llL'lll Yúlik JJJÚr ki k1eozot. 
•1\ kreozot•karbo11ut a foszgén be\ ezt'té
st kiiz.\ieu sih lÍ olaiként Yólik ki. ::\li:ko1 
1nilah ll ·k1 Lozoi útulrnkult, az ola,int t'l
kii!önit.iük és híg szódnolclntfnl nHi.hl 
ti:-;zt:l YÍZZ( 1 jú! kiluo:-;~uk _.\_ k1 POZO
luh \<tli11111nli<!u J'rnkrion:íljnk. uz t>lő
t:-- l111"ipu1lnt1i1 t lkillii11Í1\t iogi11k t'<·l. 

1{1 (ji.nsa \. 

\t idu111 ( li1 unii( 11111 ( !11 n11111 i·" 
1 ~" \" d 

100 g1 d111\;1n 111(g·po1í1ott uútri-
an1hi.k101n~11o1 ();°;1„{'1c()-) :Z~)ll k<:1ll. 
lll'll fp/o\clunk t;:-; az oldatot 
poretillú11rsP~zélH' iin1 jiik 
ll;\ i.l 1 ' 
lm n A 1Pl'n11ele!~'t·clelt 
oldatot hilllli 
let'kezct11krón1say 
kiYálik . .._-\_ k1 ist.áJ,·okat 
Yi.lg~· fi11on1 l;\·nknkknl 
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kúpon les~?1.iűk .és ,~z any al1!--g~t _va
kuun1n1al ~ol Jesz1Y~t~uk„ lt ikr1st~l~ ok
hoz tapado ,kensa;··tol, a.z,okat ·saletr~m
savYal valo n1osas utJan szabad1tJuk 
111eg .. e:\. kristálJ- okat salétron1savval be
fed.iii.k és váTunlk, an1íg az lec.sepegett 
Ezt' 5--6-szO.l' isn1ételji.i.:k és a ikristályo
k~at végül új1·a- jól le~zíyjnik, n1ázatlan 
agy.a-gtán;\ ér1·a ,ken.iilk. hol R salétT01n-

:Sa\„ gJ orsan feisziYódik, :a kristálypé
pet porcellánspatuláv.al jól átgyúrjuk. 
A salét1 omsaY utolsó nyomainak eltá
volításár,a a k1ómsavk1istályokat por
celláncsészében, ·víz.ifürdőn addi.g mele
gí·tjfük, amíg ·a s-alétro1nsav .SZ'aga telje
sen ,el 'llen1 tünik .. :\..króm.savat n1ég me
leg állapotban üYegbe töltjük, 

Kup rein. 
~ Cuprein. -

CH c-
0CH 

! 

CH 

CH (OH) - CH- N --- CH' 

HO-CH C 

CH C 

CH N 

1 1 ' 

TH2 + 
CH2 
1 

CH2-CH-CH CH2 -, CH" 

2Hz0 

_<\ ki11illg'~ <i1111~ llll'llék1l1 n1é~(' .... !\..ki-' lítllatjuk elő .. 
11 iunel hírt n1údo11 :t ~ayun~·n .alka- _A_ kuprein a :kinintől csupán abb~n 
lnid<i-oldathol 11:11J"onhíg·g:al a szabad-· különbözik, hogy nen1 tartaln1az :rnet:l
!iúzi~okot kir:-;ap.iuk. Egyrdül a kup- gyúköt: a 'kinin ugyanis ne111 eg~eb~ 
n in 11H11 ad oldatbnn . .n1i111 nát1"iun1só. 111int: inetil:kuprein. 
A„ kininbúzisokat elkülönítjük, inajd a A kuprein több n1odcrn szinteti1tus 
111éµ; oldott húzisokat é1cr1el ki1·ázva, a gyógysze1•készítn1énJ'" alapa;n:r~,ga .. Igy 
]úµ:o~ oldc1tot kéus·nYYa] ineg:-;avanyít- kuprein, i1letYe hidrokupre1nbol 111d"?-
ink é~ a kupreint vé~·iil n1nn1oniával lnnk ki az eti1hidrocuprein = Opt-0ch1n 
l~i<:~·c111ink. (:11·11·e1 kii ;_'1zz11k é::' az étert (l„ J30. o„), az izoan1ilhj .. d10,cupr~in = 
ll'dt :-;z1illúlj11k. I:ur11pin (] 4J6. o.). toYabba az izoo~-

'l i l.i( ...;1111i~z1a i1ll:11.1d!1n11 ;i k11p1Li.11t ii!hichocnp1piJ1 \nzin (l 446 o) elo-
l·'.1rlHí! \;iln :'i1k1i:·:t;1]\11 ... í1:i ... u1j(J11 <ll- úllí1ú:-ún:.ll 

Ii:u1na1 in 
- l{11n1n1 i11...;;1,·Li1.;1011 

CH LH 

CH CH 
1 1 

CH C CO 

CH 0 

] JJl!Ji •. ..;;1,ulic•i\dchith•J (J:Z:J g'1.) es 1 
znol. 1nalo11sa,'at (10-1- 1-·D _) YÍzfürdi)n 
Y<1lc'i lllt'll'gítés közhC'll f0loldn11k 123 gr. 
alkoholban. _\ nd'g: 1ne]pg oldathoz H5 
µ:r <lni!int adunk \_z u1tlat kU. 1 

1 óra 
ll!ltl\ tl llH g'llH'l t'\ ('tlik ~ l'ZUtán ineg 24 
ú1(1n út albnli hng~·.iuk, 11ta.itl 2 Ól'ai hc
\ Í1l"s:-;t l az ulkohoh (']Úzzii.k„ _\_ 'issza-
111:11 atlú 1ii111pg·1{ \ÍZ/'.i'•] )ll']lJlé dö1z:-;öl
jiiJ.:. 1ifn1('Jl;. :-;<'i„n\Yai 111t·.!.!.·,<1\anyít.iuk 
1'>._ kl1 ,n·;Ji~.: \ ízfii1 \l-tj11 n1cll g:ít iük 
J\.i\1\i](':-; lll<l!l i.1 l.;1i:-;tn1~1i)t1'1!.:'.tl llSZÍ\'
juk, kii!Hh:--t1k 1·;._ szú1ító->-ZLk1l1 11~·bL11 
... z;'i1 íl..it1k \z Í.:!'~ ti~ l'l"1 k11111al'ink<.u'
ho11s;1\ nt 1101·111a]i...; h;.!.!'11~ Ol!Ji\:-, 111e1lett, 
dt• ... z1il!útiu11;1k \{ 1 iii·k <.il<L. uuliko1 i~ 
SZl~ndioxitl lt•h;1satlú.:-;;.1 JllL 11( tt kunu11 in 
kelPtklzik. (l\:11ih·t 11au.·p]: I3Pr Hl l.S!lt\.-
2fi18.) 

l{upriacetoarzenit.. 
- Scln' einful'tizö}d, -

(CH« C00)2Cu 3Cu(As02)' 

10-20%-os ecetsaYat felesleges fris
sen leYÚ;lasztott rézhid1 oxiddal (Kupri
szulfát + nátronlúg) kezelünk és az ol; 
dn 1 ot ]psziír;iük Arzént1·ioxidot f 01'1' o 
nútro11lúgh.a11 oldunk. Az oldathoz fe
nolftal<'int adnuk és ecetsavval se1nle
g·p~ítjük ... :\két oldatot o·lyan ar~nyb.an 
ii111jiik össze, hogy .2 inoleku)a iexox~4-
1·a 3 n1olekula arzénessnY J11sson. Ne
hún, napi állús utún a keletkezett 
sch\\ pinf\n·tiziHflet lrsziil iük és szárít
inJ.::. 

l\."uprioxid. 
('np1 n111 o:x~· datn111 

Cuü 

111 ku1nhznlfii1o1.(CnS0,,5H,Q) és 15 
na !1 iu111kn1 bo11útot külön-külön oldunk 
~>lJ--30 Yízhen s a ikét oldatot eJeg~~ítve 
addig· niel(~g-ítjiH..:„ n1íg· a csapadék telje
se11 lt•Yúlik„ I-:zt szulfát.111entessé mos
·.;11k. :-;zarít,jnk és a széndioxid eli1lauá
"'dg· IJp\·ítjiik 
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:Kupriszulfát. 1 

- Cuprum sulfuricum,. Rézszulfát. Réz
gálic. 

Magnéziumklo1 id. 
}..:1agnesium chlo1 aturn 

CuS01.SH20 

100 gL rézfo1gácsot leöntünk 400 gr .. 
víz és 160 .gr. kénsav kihűlt keveréké
vel. Apró i ésZJletekben 270 gr·. salétrom
savat adunk hozzá és ikezdetben enyhén 
melegítjük, imajd később felforraljuk 
az oldatot 1\:1iu.tá'l1 a réz teljesen felol
dódott, az oldatot forrón szűrjük. Kihű
lés után a iézszulfát kristályosaiJ.1 kivá
lik. E,g~' Slleri átlkristályo.sítás által sa
lét10111savmentes sót kapunk„ 

Lecitin„ 

G:rako1lati céloknak 111egfelelő th~z
tiaságú ]ecitint a követlkező inódon nyer
hetünk: 1 kg. tojássárgáját háro1n ó1·án 
át 1 kg meülalJrnhollal rázogatunk. Az 
olda,tot n1ás·napon Ieszü1jÜJk és a inaria
dékot 1 k.g. metilalkohollal kimossuk. A 
metilalkoholos oldatot vákuumban be·
sű1ítjük. A visszan1iaradó lecitint éter
ben feloldjuk és acetonnal 1kicsapjuk 
Ezt a inűveletet tisz,títás céljából 1neg
isn1ételjük. (RrJz.adék 30-35 gT, lecitin.) 

Mag·néziun1citr·át. 
- 1via1gne·siu111 cit1 icu111. 

6 1ész n1agnéziu111oxidot és 20 iész 
citro1nsa\ at '7 vízzel péppé gyú1 unk, 
n1elegítés nélkül ke111én:reclni hagJ. juk, 
s azután pori.fi dörzsöljük (Erg-zb. IV-.) 

:Magnéziumkarbonát„ 
- ~Iagnesiu111 ca1 honicn111. 

MsCO" 

r. 1llagnesiurn carbonicuni lel't'. 10 
magnéziun1szulfátn.aik 100 vízzel készült 
n1eleg oldaitárhoz hozzáa<logatjuk 12 
kl'istályos nátriun1karbonátnaik 120 
vízzel készült meleg oldatát ·S a ke\·e
réket fölforraljuk A csapadékot vá
szon.szűrőn ,összeg~ űjtjük s 50-6011-0-; 
vízzel szulfátmente&sé n1ossuk és koc
kákká ala1kítvia ezek·et, a levegőn szá
rítjuik., 

b) Jl-faunesiuni carbonicum pondero
sum. 100 inagniéziurrn.szulfáitot és 12:l 
nát1iun1k1arbonátot külön-külön 111ele
ge11 fö,loldunk 500-500 rész vízben, a 
filt1·ált é.s még forl'Ó oldatokat össze
öntjük s a keveréket addig melegítjük, 
n1íg_ a csapadéik porszerüvé és sűrűvé 
válik. Ezután szulfát1n1entessé m-os.sruk, 
kisajtoljuk, szárítjuk és szétdörZsölfiik. 
(Ergzb IV.) 

30 ig1„ sósavat (30%) fölhí.gítunk lG 
gT .. vízzel s beleszórogatunk sen1legesí
tésére elegendő 111integy 9 inagnézium
karbonátot. ,\_ sen1leges oldathoz a ben
ne lévő v1as oxidálása céljából kevés 
klórv-izet adun1k, 111,ajd a yas levála•sz
tása céljából az oldatot ke\r-és fölösleges 
m1agnéziun1oxiddal digeráljuk„ .:\. le
szűrt oldatot bepá1ologtatjuk 1nintegy 
20 r~észre, n1íg a kiv-ett próba 111eg111ere
vediJk„ A félig kihült tö111eget ,n1-01eg por
cellánpisztillussal szétdörzsölYe, kénsav 
fölött szárítjuili: 

l\ilagnéziun1laktát.. 
- ){ag·nesiUlll JactiClllll.. rl'ejs-H\"<-lS Hlag

néziun1 -

2 rész te,j::;a' at és 20 i ész ,. izet f ölrne
legí tüuk s l l·ész 111agnéziu111karLonát
tal sen1legesítjük, .\z oldatot filtráljuk 
és ikristályosodúsig· hesÜl'Ü·:-;ítjük. (Ergb„ 
IV.) 

:\Iag·néziuu1oxid„ 
- ~laguesiun1 ox;i: dwtun1. :i\lagnesia 

usta„ -

MgO 

Födeles, u1úzatk111 tüzúlló '-!g~ ag
féo·el\ be szitán útclörzsölt B1ag'Jleznu11-
ka~·h(n1átot tön1köclünk és :szél1ke1nencé
ben a téo·eJy t clőszö1· át•111ele.gítjiik, 
rna jd y;--1° ó1:án át a szénsav elüzéséig 
(1níg az 111á1· 11c111 r,agad inagával 
u1ag:nézia port) gyellge vörös ízzáson 
tartjn'k. --\ szt~nsa\ tá\·ozás·a után a 
fel.;ő 1éteg: küzepéhől 1Jróbút \·eszünk 
és HH: g11ézziilk, 'aj ion az híg: kéHsa \"Yal 
pezseg-e n1ég s ha pcz..;g·és 1H:'Ill 111nia1-
kozjk, .az ég·t·tett 111<1g'lll'ziút ltíilni li<1g·~·
ink 

::\iagnéziu111szupe1 oxid„ 
~lagnesiun1 pe1 liyd1 ol 

MgO~ 

100 gr. 1ua.gnézin111oxidot összekeve~ 
1 ünk 400 gr. 10 súly %-os hidro@énszu
peroxiddal. "A. keve1·ék fehne1egszik. 
s azért hüteui kell. Egy napi állás után 
a 1kelet1kezett szuperoxidot leszívjulk és 
30u-on 1szá1 ítjuk .. :\ te1·n1ék kb. 42% szu
per oxid-tarta]n1 ú 
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Maudulasav. 
- Acidun1 an1y:gdalicu1n. 

CoH> CH(OH) COOH 

papíroson gyűjtjük .. A. lecs~pegő old~t 
alk.alikus legyen .. A csapadékot lehet_o
leg tkevés hideg desztiUált vízzel addig 
mossuJk. arní,g a inosóvíz semleges ma
rad. Hossziabb 111osást bázisos \Illerk:uri
an1Jn1oniu111klo1 id keletikezése miatt ke
rülni kell. (E. Schmidt : Ausführ L 
Lehrb d .. pharm Chemie .. 5 AufL [1907] 
I 1049) 

Mer kuricianid„ 
H)-dl ar,gy1u111 c~1anatum. 

ci,a111id„ -
Higany-

50 .g1. 40%-os :nát1in111biszulf}-t-oldiatot 
összer.ázuuik 15 g1. be-nzaldeh~.ddel. . --;!\._ 
nieg1nere-vedett bi1:1z11lfit. vegyu,lete~ JOl 
]eszh· juk, keY-és Yízzel knnos.suk, v.1zzel 
!'-iirü pépJJé 1keve1jüik, és 12 .gl'., kal1u.~1-
cianidnaik 25 keni. v1zben valo > oldatat 
adjuk hozzá. I~ezdet!Jen hon1ogen-old.at 
keletkezik, 111aJd oliaJOS 1nandu1liasavn1í
ril válik le _(C." H: CH [OH)._C~), ame-
het , álas,totolcserrel elkulomtunk. ~ Hg(CN)' 
n1andulasavnitTilt négyszeres 'térfo.g.atu , 
töniéuy sósav\1 al vízfürdőn. ikezd~dő Hígított viz~s cián}1idrog~?--oldath?z 
kl'ü.;tál~ osodásig bepárol-ogtat.1uk .. To_hb 1 addig ·adunk ·sarga h1gianyox1dot,„ am1g 
ói fii h-fí]és ntán a ki"ál1 n1and11lasa"\.at 1 az old-nt alrkalLkussá válik. A Jeszu:t. ~1-
Jeszí\· .. iuk, ~L'Yé:-; YÍz~e.~ 111<?ssuk. „\z 'I dat<'!t <.:,i:ánhic~rog~nnel. n1,eg.sa~a.ny1tJu.ik, 
·inYnlúg·oi el'; a u1osov1zet eterTe1 k1- bepa101ogtatJu:k es kr1stalyos1tJuk Az 
;„áiYa. újabb 111audulasav111ennyiségek an~ alúgot további bepárologtatás előtt 
n,·e1hetők„ Benzolból kristiályoRítható„ 1

1

. isn1ét n1egs-avanyítju!k 
(~'1 iedliinder IV 160) 

~Iaunit .. 
1\Iannitun1 

Mentolvalerianát.. 
1\leu tholu111 \ ale1'i·anicuni. \r alidol. 
\T alél ian:s•avas 111en toleszte1 

C4HnCO OC10Hrn 

156 g·1 n1e.ntolt ,összeke\el ünk 120.5 
g1 • ...- aleri11kloriddal és 13 keveréket víz
fü1 dön Jnelegítjük, an1íg a sósavfejlő
clés inegszűnt. A terméket híg· szódával 
jól :kin1ossu1k, 111•a.id kevés éterben, vagy 
benzolban oldva vízmentes káliu.mkar
honáttal teliesen neutrailiz.álju!k és víz-
1nen1esítjiik. Az O·ldó.szert leh1aj·tjuk és 
az esziert váiknu111ban rektifikáljuk„ 

~.\ ralidol 1 rész Jnentolrn•aik 2 rész 
esztel' hen való oldata, 

Merkur'Ía1nmoniu1nklor·id„ 
·- H:y dr:a1 g:vrun1 hiehlo1 at.un1 ·aa11111oni
atuu1, ~1e1cuTius praecipitatu•s aJ-bns„ 

Merkuri imidosuecinát. 
- Hyd1 a1gy1u1111 in1id0isu·cciinicum, 

1 ~N- Hg 
( 

CH2 - CO -----.._ ) 

CH2-CO/ 2 

Mercurijodid„ 
Hyd1.a1gy1u111 bijodatun1 rubl'um .. 

Hi,g1anyjodid. 

Hg.12 

4 g·i. lüga~1yiklo1;idot (Hg Ch) . fel?l
duruk 80 gr. v1zbeu es ezt 4 g;r. kal1umJO 
didnraik 25 g'I. ví11ben való oldratárvia[ egy
idejűleg vékony su,gárban ikeverés köz
ben 100 gr. hideg vízbe öntjük. A ka
pott finom csapadéko·t leszűrjük és víz
zel a·ddig n1os.suk, a'lnÍ.g a n1osóvíz már 
csa.Jk j,gen .gye.n1ge klórrooikciót ad. A 
csapadékot 70"-nál szárítjuk. (D.. A .. 
B V..) 

Mer.kurioleát„ 
Hydr1arig) 1 un1 oleinicun1, Olajsavas 

higany„ -

Hg(NH2)Cl 25 gr .. 'sáu-ga hii~anyox1dot és 25 gr„ 
alkoholt (90%) porcelláncsészéJben p1sz-

io gi. meiikmiklorido·t feloldunk trnus•sal elíll:everünlk s kevergetés köz
~00 1"!: fonó. desztillált vízben, Kihiilés 1 ben ho~záad_unk 75_gr. olaisa;vat. A. ke
~s szu1 es utan 6{) gr. arrnmon1ához ont- verg-etest m1ndadd1g fo'lytatJruk, m1g a 
Jük. j\ csapadékot ülepírtés után szűrő- tömeg sűrűvé válik. 24 óra mulva a ke-
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veréket 60'-ra hevítjük s mindaddig ke
v,ergetjüiJr, míg a kenőcsszerű termék 
súlya 100 lett.. (Dieterieh után Ergzb. 
III.) A ikereskede1mi olajsav többféle 
zsÍTsav keveréJke és így az abból uyert 
-0leátok i,s keverékek. 

Merku1'Íoxicianid. 
- Hydrar:gyrum oxycyanatum, Bázisos 

hi.giany-cianid„ -

Hg(CN)2.HgO 

4{) gr. meikuücianidot (Hg [CN],) és 
~O gr. sárga hi·ganyoxidot mozsárban 
-Osszekeve1ünk és 15 k-cm. víz:iel péppé 
.alakítjulk:. További 1 /~ órai dörzsö[és 
alatt lll f,ömeg viláigosahb é'S sűrűbb lesz. 
Most 0:5 rkmn. 20%-os nátronlúg.ot adunk 
hoz~á és tovább dö1zsöljük, iamiáltal a 
szín még világosabb lesz. További dör
zsölés céljából időnként kevés vizet kell 
bekeverni. Végül fehér pasztát ka,punk, 
melyet éjjelen ái állni h1agyu·n:k és azu
tán 200 1kcm. vízzel keverjük össze. A 
keverék.et nélhány csepp ecetsavval fe
nolftaleinr1a meg.savanyítjuk. Ezt a ke
veréket összekeverjük 20 .gr,. higany.cia
nidruak 700 •kcm„ forró vízben v·aló ol
datával. A forralást 'addig folytatjuk, 
amíg már csak !kevés oldha.tatlain n1a
radék van. Az oldatot gyorsian szűrjük, 
majd kris,tályosodni hagyjuk. A kivált 
kristá[yokat leszű1rjüik és kevés hideg 
vízzel kimorssurk. A kristályokait levegőn 
szárítjuk„ Az any,alúgot újabb gyártá8-
hoz lehet felhasználni. 

Az :Lgy nyert 1nerlku1 i oxicianid telje
sen állandó, vízben ti.sztán oldódik s ol
·data forralható. 

A száraz hydrar gyrum oxycyanatu
mot óvatosan kezeljük, niert dörzsölés
re robban' 

Mel'kulioxid. 
- Hyd1·,argy1un1 oxydatu1111 flavrun:L 

Mercurius praecipitatus flavu.s. 
HgO 

100 gr .. mer'kmiklo1idot 1000 gr. me
leg vízben oldunk s ,az oldatot rész.le
teruként s kevergetés közben hozzáele
gyítjük 50 gr. nátriumhidroxidnak 1500 
vízben való oldaitához. A .csapadékot l 
órai 1állás után szűrőpapírosra gyűjt
jük, kimossuk és 30°-on száritjuik. (Ph, 
Rung. II, a Ph Austr. VIU előirata 
hibás) 

Merkuri szalicilát. 

27 gr. 1nerkuTiklo1i1d és 540 gi. vízből 
készült 15°-ra lehűtött c>ldatot belefiltrá
lunk 81 g1 nátronlúg (fs. 1170) és 200 
gr. víz olda.táJba s a 1nyert csapadékot 
klórm.entessé mo.sv.a„ poroelláncsészében 
péppé keverjük 15 .szalicilsavval . s 
azután vízfürdőn kevergetve addig 
inelegítjük n1íg a sárg1a tömeg hófe
hé1Té alak{il. .A. terméket sz.ü1őpapíron 
jól kimossuk ,s 100'-ig fokozott hőmér-. 
sékleten szárítjuk. 

l\ferkurojodid. 
- Hyd1a1gy1 u1n1 jodatum fl1avu1n 

Hgl 

280 gi. .me1kmonitiátot feloldu!1k 32 
gr. ~·ömény sa]étromsavban (98%) es 690 
gr „ víz :kevere·keben, n1,1hez 166 ~r. ka
liumjodidn:ak 100 gr. v1zben V1ago olda
tát öntjük„ Zöldessárga csapadekot ka
ipunk, an1el:v fén~tőJn1,ente,s helyep ,?-e; 
kantálással 1110.sva, szep sarga sz111uve 
váliJk . . l\ esapadékot 1cszií1jük, kin1os
suk és fény·:töl Yédett hel;.-en 110°-on szá
rítjuk 

Mer km oklor id .. 
Hyd1·a1,g·y1 un1 eh1lo1 atu111 

n1·el -

HgCl 

Kalo-

a) 100 .g1. 111e1ku1,oni,t1átot fe_loldunk 
15 g.J. salétro1nsav es 885 gr., v~z keve
rékében. Az oldathoz 30 gr. nat11ui1.nkl9-
1 itlnak 120~150 1gr. vízben való oldatat 
öntjük. Az oldatokat fordított sorrend
ben ö:s1szeönteni nen1 ·SZiahad. A nyert 
csapadékot sötét,h.elyen ülepítjü~c, a ~o-
lyatlékot rlefkantalJuk, a csapadekot 1s
n1ét elkeverjük vízzel stb„; ezt n1indad
dig folytatjuk, an1í1g a n1osóvíz ezü;st
nit1áttal már csak gyenge z.a.va.rodast 
mutiat.. A csapadékot szűrő11 gyűjtj~k 
és 1sötét helyen al1acson~T hőfolk-011 sza
l'Ítju'k. (30' C.) 

b) 1\1.:erkurikloridot 30-szoros n1ennyi
ségű ví:oben old,uITk s az oldiat9t. J0-80~
ra melegítve kendioxiddal ~ehtJuk„, N;~
hány óra mulva a esia1padekot szuron 
össz.egyűjtve jól kilnossuk és .szárítjuk. 

Hydra1gy1um sa.Jicylicun1. 
1SZialicilát.. -

e) 500 gr. szub1l,imáitot 370 .gr„ fén1h!· 
gannya:1 dob.1nalon1ba1n, vagy dörzscs~
szében jól összedörzsölünk, a·n1íg a, 111-
gany1sze1ncsélk eltüntek.. A kevereket 
agy,agretrnrtából szublirnálju~k. A ny~rt 
k,alon1elt szívótölcséren Yízzel .a k1o!d'-

Higany- reakció megszűnéséig mossuk, n1aJ 

coo 
CoH• / -~ Hg 

"--. 0 ,.---

1 50°-on ,szárítjuk és porítjuk. 

1 

A száraz úton készült k.rulomel 
sen fé1nhiganyt tarta:hnaz, hasonló m.ó".' 
don a redukció útján nyert tern1ék is. 
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Merkuronitrát. 
Hyd1ar·gy1um nit1icum oxy

dulatun1. -

Hg(Nüs) HcO 

10 gi. higanyt tág,as lombik>b.aa„ 10 
gr ·swlétiomsavval (fs. 116) le?ntunk, 
s.~ keveréket hűvös helyre állítJu'k Ha 
3--4 nap mulva .a vöröshiarp.a ,gőz~,k ~~.J
lödése rnebrszünt, a folyadekot leO'ntJuk 
az oldatla.nul maTiadt hig:anyr.ól, esetleg 
ha "tksistáJyok yáltak vo1ln~ ~~' ia folY:a
dékot vízfürdon fo!melegi!Juk a kri.s
tályok ,oldód~ásái-~. Ezu;tán fél1etesszuk 
kristá1yosoda.s vegett, metyneJk esetleg 
késedehnező .bekövetkezését ia.z edény
falá:nak üveigpál_cáYaL való ikar colásá
val n1egindíthat.1uk„ Uvewgyapottail la
zán bedugaszolt üvegtöloséren leszárít
va egyenlő rész .43 salét1on1savia.t tar
tai'111azó \'Ízbő1 ujra kristál;\'üsítjuk. 

Metilalkohol. 
- _A._1lkohol 1nethylicus„ 1iethanol 

CHiOH 
i 

mn,f. feloldunk 10-szei e8 me1111yiségű 
ví~ben és 14!2 gi. metiljodiddal együtt 
4 órán át virSSZiafotyós hűtőn for1al
juk. A forralás közben kivált olaj ki
hülés után 111eg1filerevedi!k, az o,Jdott,ter
méJk pedig hosszú tüloben kilkristályo
sodik A nyers terméket forró alkohol
ban oldjuk és addig adunk hozzá meleg 
vizet, míg raz oldat zavarosodni kezd„ 
Kihű!és után a metilantraniLsav .hosszú 
tűlohell kikristállyosod]k (H. l\Ieyer: 
Monatsh .. 21 11900 ] 930) -

Metilbenzoát. 
Benzoesay·-a1:11ncti leszte1. 

Niobe ola:i. -

Cn!-hCOOCH' 

I~lőállítása Úg':\ tö1 téuik, nlint az 
e.tilbenzoáté, csnlkhog:') 300 g1·„ etilalko
h-o:l helyett ugy-anann;;. i n1etilalkoholt 
használunk. 

Metilcinna1nát.. 
--- Fahéjsa\'as n1Ptileszter 

CcH •. CH- CH.COOCH1 ~-\._ n&g':\· ipa1i me~ilalkohoI r en<lesen j 
ege1:1z sor szennyezest tart~llnaz. (;\-ce- i 
ton, allilalkohol, stb..) 'l1el1esen t1szta' I~lőállítása 500 g1. fahé.isav, 300 gl'. 
1netilalkoJ1ol deszitirnáció útján nen1 1netilalkohol é~ 80 g1·„ 1ö1nén~ kénsav
kapható, haine111 ,csakis vegyiúton, n1ég ból, n1int az etilbC'nzoát'é. 

NH 
1 co 
1 

3-Metilhúgysav. 

co 
1 

C-NH +- 1 ~H~O 
co 

CH-N -C-NH·· 

2() gr, húgJ- savat feloldunk 1300 g1. 
vízben és 24ü gr. UOTD1a,J kálilugban és 
az oldatot 38 g-r, metiljodiddal együtt 
fo1ytonos kever&s közben 2 órán át 
au.toklávbau 100°-on n1e-legítjük, s ez
után az oldatot keYés sósa\rval megsa
vanyítjulk. Kihiilés ufá.ll a n1ono111etil· 
húgysav kristályosan ki,--úlik. (F1ied· 
liincler IV„ 1253. DHP. !!1811) 

3-3f eti 11< l órxan tin. 

pedig legcéilsze1 übhen a benzoesav n1e
tileszterén át 200 gr. olvrasztás útján 
víztcle-nített benzoesavat összekeve
rüruk. 108 ,gr. n1etilalkohollal és. sósav-1 
g-ázzall itelítjük, iabban ·a inértBkben, 
a,hogy a benzoesav oldatba n1egy, foko-1 
zatosan ·111ég; 300 g1, ül\riasztott henzoe
savat adunk hozzá. Két réteg keletke
zi•k. A reakció-ter111éket jégre öntjük, 
az oliajos réteget szódáy,ail kim·o.ssuk, 
k1ó1~k1alciu1n:mal ·szárítjuk és desztillál
ju'k. (199'', 760 mm.) Az így 111yeit kb. 400 
gr. benzoesavas n1etilesztert 110 gr. nát
riu1n11id1oxiddal és 400 .gr. vízze1l együtt 
egy óra hosszat visszafo'lyós hűtőn főz
zük. A felszabadult metila;l;koholt víz
.fürdőn ledesztilláljuk. A des~tillátum
hoz szilárd káliun1karbonátot 1adunk, 
inire a n1etilail'ki0hol eJkülönül. I-Dzt ége
tett mészről ledesztilláljuk. Az első 
desztillációs n1a1·adék a benzoesav nát-1 
riumsóját tartalmazza. Ezt 300 kcm.. HN --- CO 
nyers sósavv·al elbo·ntjulk, amikor a 1

1 1 1 
forró oldatbúl a benzoesav kristálya- CO C-NH 
san ·llleg111erevedő olajként kiYálik. Ez 1 1

1 
C Cl 

··- H;Q 

szá1 ítás utá11 j.srnét felhasználható a CH3-N -- C-N 
inrtilester előállításához. 1 

l\fetilantranilsav .. 

____.-·COOH 
CoH< ~~ NH CHs 

100 g1. tSzá1az és finon1an po1ított 
1 tiszta 8-111etilhúgysa.vat 850 gr. fosz-
1 foroxikloriddal (POCh) zárt edény-

1 

ben, &llandó keveiés mellett, 130-140'
ra 1111elegítünk, an1íg tiszta, vörösbarna 
oldat keletkezik, ami kb„ 5---0 óráig 

1'76 g1 (1 inoJ) antrani1savas káliu- tart ... l\.z oldatot a foszfo1oxiklorid el-
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távolitására vákuumban lehetőleg tel-1 . 198 gi.. 3-metilklórxantint 1980 gr .. 
jesen besürítjük és a 1barna, sűrű ma-· jódhid1-0.gé11nel (fs„ 1,96) jódfoszfonium 
radékot 20-szor.os meThllYiiSégű a.l<kohol jelenlétében (81 gl'„) ví~fü1dőn meleg·í
lal 2-3 órán át, visszafoly6s hű1tőn me- tűnik, míg az oldat szintelenné nem vá
legítjük. Először tis"1la oldat keletke- lik. A besürí!ett oldatbM kihüléskor a 
zik, amely1ből azoruban a m.etilklórxan- 3-meti-lxantin jódJhidrogérnsója kris
tin sárga, 1szemcsé.s lkriSltálytömeg ala'k-· tályosain kiválik. A kristályokat elkü
jában foi!r_,ozatosan kiv1á!lik. A terméket lönítve, kevés vízben feloldjuk. Az ol
híg f-0rró nátTonlú.gban o·ldjuk, állati datból 1nihamar 3-metiJx,antihin válik 
szénnel szÍ.illtelenítjük, kénsavval el- ki, minthogy jódhidrogénsója a víz 
bontju,k és foiI'rÓ vízből állati szén hoz- hiatására e1lb0:mlik. "A._ 3-metilxantin tel
záatl'ásávial mindföddig' átkristárly-0sít- jesen úgy vá1as~tható le, hogy jódhid
juk, .amíg színtelenné váliik. (E Fischer Iügénsójánalk vizes oldatát ammo
-AcJh: Ber .. 81. (1898) 1982.) niával elbont.iuk és az oldatot .szárazra 

pároljuk. A száraz maradékot hideg 

Metilmorfium. 
- Codeinum. Kodein 

vízzel kioldjuk. a 3-metil:xiantin o1dat
lanul hátr.a-m:arad. Tisztítás céljából 
híg n1eleg nárt1 onlú.gba.n oldjuk, állati 
szénnel szintelenítjük, ecetsayval levá
lasztjuk és fotl'Ó víz1bő1 ái:kristályosít
juk. (E. Fischer-Aeh: Ber. J1 (1898\ 
1986) 

Metilenleni!glikoléter. 
- Oleun1 JH·;.;n1ini a1 tefactuni. 

8,5 gI. fémnMiiumo.( feloldunk 700 
gr. oahszolut alkoholban és az oldatban 
100, gr„ morfiu:1not oldva, folytonos ke
vergetés köz:ben 4il 6 g1·. dimetilszulfátot 
folyatunk az oldathoz, azt még· egy
ide:ig 'keverjük vagy rázzuk és végiil 
enyhén felmelegítjük Só.savval ''alól CnHiCH--CH2 
semlegesÍllés wtán az al1koholt ledesztil- 1 1 
láljuk. A marndékot vízben oldjuk és 0-CHe-O 
felesleges híg nátronlúgot adunk hozzú. _ . . „ 
A válto11atlan ·morfium feloldódik, iníg J &'L. feuilg1:kolt, ·JOü g1. vízze!, 125 
a kodein old·atllanu1 hátran1arad. A le- gi.akensa':~.val ·~~ }00„ gi. fo~1I?;al1nnal 
szűrt ikodeint víztartalmú éterből át- (40%) ~gy~,tt v1~f1;lrdon DJeleg1t_unJk. Ha 
kristályoisítjuk„ A szaibad kodein-bázis- a k_elet~ezo olaJ1·0te_g; n1ar .ne~11 __ ,szapo
ból sósavval, v~a.gy fnszfor.savval való rod1k„ u:gy_ ,a rea~·~10 hefeJ,ezodot,t. A 
sen1legesítés utján kapjuik a Codeinu·m ter1nek,et k1~terezzruk, _'; ~z~raz eteres 
hydrochloricurnot és :a Codeinum phos- old~tral a~. etert le~eszt1.1lalJnk, ,s a_ 111,a-
phoricumot (Frierlliinder v.. 807 !'adek olaJat fr~akcronaltan dc,„tr!lal-
Merck) lllk (DRP 109116.) 

l\'Ietilszalicilát 
Oleun1 Gaulthe1 iae .. 01eun1 Vilinte1-

green s~·ntheticunJ. 

···OH 
Cc H' :::__ COOCH·r 

200 ·gr .. S·~aBcHsa\· at felol<lullk 2UO g1. 
metilaJkoholbait és az oldathoz .100 .;·1, 
tömény kénsavat adunk„ A keYeréket 
vissz;af.o]yós hűtőn 2! órán át hevítjük. 
A termékről lehajtjuk a változatlan 
metilalkoholt, majd a 1keletkezett esz
tert vízgőzzel ledesziilláljuk és az ola
jos iéteget vízzel .ió1 kin1ossuk. Végül 
a1 olaiat vízn1ente~ nátriun1szulfáttaI 
szárítjuk és szii1 jük 

3-}Ietilxantin„ 

HN--CO 
1 i 
CO C-NH 
i ~CH 

CH'N --C-N 

Morfiun1„ 
- 1\Ioiphinun1 

CH 
// ' 

HO-C CH 
1 1 c c 

/ . c/ 
CH' 

0 1 1 

/ /C~ /CH 
e c NCH 

H 1 CH2 li i 

,':C CH CH' 
HO ' 

CH' 
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(A sósav-felesleget !kerüljük). Az olda-· 
tot szén.ne} szinteilenítjük és kr~:st,á~~~o-· 
sítás céljából vákuun1pa.n b~sur1tJ,uk. 
K-N1űléskor .a inorfiun1es~kodein1~.neh'.11 
n1ég a psz·eudon1orfiun1 sosava.ssoJa ki
kristályosodik, míg a n1ellékalkaloidák 
az anva1úgban o.Jdv:a n1aradnak„ .A- 1 

uye1 . .;; ~ sósav,as 1sókat vízben oldjuk és 
az oldafot káli!úggal túltelítjjik. ami 
által a kodein oldhatatlanna vrulva, ki
csapódik, a n1orfium el1!;enben oldatban 
marad . .._\. kodeint leszu~·ve, az ol~atot 
semlegesítjük via.,gy .pedig am1m1on1un1-
klorid hozzáadá1s,árval .a mo~·fi:umo~ ki
csap.iuk. ~.\.. sz,aha•d mor;fiumbaz1st so~av
ban oldjuk, úi'ból kikristályosítJuk, 
n1io- só:sav:as Bója teljesen tiszta lesz, 
A 'Szabad bázist ammorúával választ
hatjuk le. (Gregor,, Ann d. Chem. Bd. 
7. S. 261.. Merek. Ann .. d. Chem. Bd 18 
S .. 79 B<l. 21 S. 2ll2 ) 

A morfium sói a inegfelelő sav 
egyenértékű n1ennyiségeivel állíthatók 
elő„ A gyakor1latban úgyszólván kizá
rólag a sósavas is e1ne11ett néha az ecet
savas só fordul elő. 

P-Naftol.. 

CH CH 
//'-,,/"._'.., 

CH CH COH 
1 11 1 

CH CH CH 
'-,,'-.. / "'// 
CH CH 

300 gJ 1szilárd, tisz.ta, apróra törött 
nátriun11hidroxidot 10 gr. vízzel együtt 
n;kke1lesész.ében, keverés közben 280°-ra 
h~vítülllk. A keverést fémto!kb;t erősí· 
tett hőmérővel végezzülk. A femtokba 
rna;gas forráspon,tú olajat ·Öntünk. 01· 
v.adárs közben a náfuiu·mihidr·oxid erősen 
frecseig, amiért is a rnüv-eletnél védő
szemüveget !kell hordanL Ha a hőmérő 
280'-ot mutat, apóruként 100 gr„ P-naf
talinszulfüsavalS nátriumot !keverünk 
hozzá. A hoz.záadáisnál mindig megvár
ju;k. amíg a hőn1érő tbJganya ismét 280 
l)_l'a emelkedik. Ha a szu-lfosavas nát-
1iu1m mrind a 0sészében van, a lángot 
megnöveljüik, míg •a hőfok 310'-ra emel, 
kedik; ezen a mérséJrlclen kezdődik a 
reakció. Ra a hőfok mintegy 5 percig 
310'-SW'volt é.s az olvadék thigan fo-P-N aftalinszulfosa vas 

/'\./'-..SQsNa 
1 1 1 
'/' / 

nátl'inm. 

500 g·r „ fino.man porított 1rnaftalin és 
600 g1. 1tiszt.a tön1ény 1kén-sav keverékét 
nvitott 1on1bilkban olajfürdőben, 4 órán 
ái 170-180'-on hevítjruk. A hssé lehűlt 
folyadékot ezután keverés közben óva
tos'au 1 Bter vízbe öntjük és a nem 
szwlfurált „ruaf!Jalinr ól a folyadékot le
s~ü1jük. Az oldrutot 1forrási hő.fokán, tá
g-.as csészében, híg m-észpéppel semlege
sítjük. A mészpé:pet 700 .gr .. száraz ol
tott mészből készítjüik. Az egészet for
r ón szűrjük és a osapadétkot forró víz
zel jól kiln-ossuk A szüredéket szabad 1 

lángon befőzzük, .amíg egy kivett pró
ba kristályosan megmerevedik„ .l\_ ki
liiílt oldatból 'kivált P-naftalinszulfo
savas \k1alciumot leszívjuk és kevés víz
zel kilnossuk. Az így nyeTt kalciu1nsót 
forró vízben feloldjuk és 500 ,gr„ kris 
tál:r·os szóda tö,n1ény oldaitával nátri
un1sóvá a>lakítjuk át. A k·a1ciu,msó ol
datához addig ,adunk a szódaoldatból, 
an1ig· e.gy leszűrt próba szódával többé 
n1á1· ne111 ad ésapadékot. A \kivált kal
ciun1karbonátot ]eszívjuk és ia szüredé
ket szabad lángon kristályosodásig be
főzzük. ~4-z an} alúgof tovább :kristályo
sítlratjuk. A kivá,lt ikristályoikat 60---
70(1-on szárítjuk. Az anyalúg további 
be.főzésénél nye1 t só a-naftalinszulfo
saYvnl erősen szenn~ ezett (Gatter-
111ann: D.ie P1axis des org-. Che1nikersi 
XTT. \ n fi rn14 ~ ~í2 \ 

1 

lyós lett, a .r"akció befejeződött. Az ol
Yadérkot „ezután felJh,ajrtott peremű réz
lapra öntjük A kihüLt olvadékot dara
bokra ·törve, vízben oldjuik„ A P-naftolt 
forralás közben tömény .sósavval levá·· 
l.asztjuJk és éterrel, vagy más or:ganiik.us 
oldószea·Tel ki·rázznk- Az oldáiszert a P
uaftolról l,edesztilállju·k, olyan módon. 
hogy az old<Utot melegített fü rukcionáló 
lon1biJkba eseppentjü1k; iaz oldószer rög
tön e]páro]og, míg a /i-naftol hátrama
rad. Ezután a há<hiamaradt /i-naftolt 
hűtő nélkruJ ledes?JtilláJjuik, 286'-on. 
(Gattermann: Die Praxis des org. Che
mikers. XII AufL 1914.. S. 274.) 

P-Naftoletiléter .. 
-Biton1·elia„ Nero]in. 

CH CH 
// " / '" CH CH C--OC2 H•, 
1 li 1 
e c CH 
"' / ' // CH CH 

1 kg. /1-na.ftol, 1 kg. metiJalikohol és 
0.4 k.g. törn1ény kén,sav keveréJkét 4 ó1án 
át 140°-on, visszafolyáis hűtőn főzzük. A 
hőfolmt lehetőleg lassan, az előrehaladó 
e[o,zterifilkáilásnak 1111egfelelően emeljük 
140°-ra„ A reakció-terméket suk vízbe 
öntjii'k. A megmerevedett P-naftoletil
éteit 3-5%-os nátronlúg-gal n1ossuk, 
an1íg változatlan P''"naftolt n1ár nerrl 
tart.ahnaz, A IlJ ers ter111éket alkoholból 
á i krj stályosítjuk„ 



fi. N altolmetiléter. 
- Ya1·a-J·-a1a. 

CH CH 
//' /''' 

CH CH C-OCHi 
1 il 1 

CH CH CH 
~ / " // 
CH CH 

ElőáLlítása ulint a /i-naftoletiléte1 é, 
csakhogy a l'eakciO-keYeréket n1axi111á
lisan 125°-ra heYítjük Célszerű :higany
oszloppal g~enge tú]nyon1ást előidézni. 
Legjobb a reakciót óhnozott auto1kláv
ban végezni 

Nátriu111acetát.. 
- Nat1iun1 aceticu111. 

CH' COONo 3H 0 

400 g1 30%-os ecetsa,:at 286 ,g1 k1is
tályos szódával sen1Jegesítünk. "~ se1n
legesítést kezdetben 11idegen, később 
vízfiirclőn n1elegítés közben vé.gezziik, 
Az oldatot bepárologtatjuk és kristá
]yosítjuk. 

\Tízmentes nát1iu1nacetáiot úgy ka
pun\k, hogy a kristályos sót g·;\·01san 
120°-ra hevítjük, 1an1iko1 is az forrá,;; 
közben víz1nentes sóvá alakul át 

Nátr1un1benzoát„ 
- Nátriun1 henzoicnnL 

CoHsCOONa H 0 

143 .gr. klistályos szódát feloldunk 
700 gi. vízben és az oldathoz annyi ben··· 
zoesav.at adunk, hogy az oldat .gyengén 
saYanyú legyen, amihez kb. 122 .g1', ben
zoesav szükséges. A 111eg,szűrt oldatot 
vízfürdőn beszárítiUJk és 100°-on kiszá
r ít.iuk. 

Nát1·iumbi-kar-bonát. 
Natriun1 bica1 bonicu111. :N,at1iun1 

hyd1ocarbonicu·m„ 

NaHCOa 

100 gr ti-szta szódát feloldunk 200 gr .. 
víz.ben és addig vezetünk az oldatba 
szén·savat, n1íg az fenolftaleinre semle
ges reakciót 'ad. A keletkezett só ,szilárd 
á!l„potban kiválik. A ,kristályokat jól 
leszívjuik, 1kin1ossuik és szá,rítjuk. 

Nátriumbiszulfit .. 
Nat1ium bisulfurosun1. 

hy dx osu:lfurosu11n„ 
Nat1iun1 

!tlgot 111elegeu ké-ndioxiddal telítünk. 
J(jhülésko1· nát1·inn1biszulfit kristályo
sodik ki . .\z anJ. alúgból bepárlás-sal, 
\- ag~ alkohol1al \aló kicsapással to
\ álJLj 111enn~ iségek llJClhetölk 

Nátriun1bron1id 
- Nat1iun1 b101natu1n. 

'laBr 2Ho0 

Nát1 iu1ncit1át.. 
--:\-c1t1 inni ciiricu111, 

8 ié~z k1 i~túl~ u:'l n{d.1ju111ka1bonátot 
12 ié.sz fo11"Ú 'ízben oldunik: és 4 rész 
citro111s1a\ at, illetYe ennek elegendő 
inennsiségét hozzúatlogatva, sen1lege
sítjük. ~.\_ ÍO'l;-, adékot hepárolo.gtat.iuk, s 
a krLstál~ okat nagyon ·nlacsonv hőfo-
kon szárítjuk„ ' · 

N á tr i uni g lice1 ·o t' oszf át 
Naü iun1 g]-yce1 ino-1Jhospho1 icun1. 

Bá1iun1 glice1ofo~zíát vízes o,ldatát 
nátriu111szulfáttaJ, ,- agy ikarbonáttal 
nátriu11nsóv á alakítjuk. A vizeis oldatot 
50%-ig beslbítjük. 1~ovábbi besűrítés 
által k1istályos nátriun1gilicerofoszfát 
nyerhető, a111ely azonban n.ag;yon víz
szívó. 

Nát1 iuni<lihidrofoszfát. 
- Nat1iu111 phospho1icun1 monohasi

cunl.. -

Fenolftulei111e nút1onlúggal semle-

NaHSOs 

Tömény szódaoldatot vagy 

gesített f oszf 01 ~a ,~-olda tihoz addig·---- ---
- 1 adunk foszfor.;;a' at, iníg báriu111klorid,,. __ -, -

1

1 dal. csapadék többé már nem keletke· 
nátron zik. 
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NátriUDlhipo!oszfit. 
Nat1-iun1 hypophosphorosuu1. 

Na2HP02 H'O 

l{alciumhipoloszfit vizes oldatát 
szá1nított n1ennyiségii szódaoldatta1 e,l
bo11tjuik. A netrul~n fe~~~-Sleg~~ szodat 
kalcimnhipoloszl.attal t);lntetJ~k eJ .. A.z 
oldatot felfC!rra~Juk, szur]uk es a szu
redéket bepa1'ol]uk. 

Nátriumjodid. 
:N"at1 iun1 j-odatu1n. 

NaJ <H20 

! jódot ap1ó iész.letckbeu bele.szó
IUnk 1 vas por fölött levő 8 vízbe .. A ke
letkező fol'l'o-ferrijodid oldatot bele· 
csurga.tju~ 4.5 ~ri~táJlJ;'"üS __ nátr1umkar
bonátb&I e.s 10 v1zbol ikeszult oldatba. A 
folyadék ~'J- ,engén 11~gos „le~yen. f1.- )~e
' eréket nehany percig fozzuk, szurJuk, 
a csapadekot kilugozzuk, s az eg·yesített 
ohl;ito,kat szülkség esetén jódhidrogén
ncl se1nlcg·esít\'c, ~zá1az1a páro!ogtat
juk. 

N á tii un1kar boná t. 
:Xat1 lnn1 c.a1 bonicun1 dilapsun1 

siccu111„ -

\la~C01 

J\: 1 i stálJ- os uú t1 iu111 ikar bonátot du1 -
'a purrá. törünk és néhány napig kö
zön~éges hön1é1'sé,kleten, 111ajd 40-50°
ou sz~1 ítjuk ad<llg, JllÍg súlyának felét 
e]Ycszíti, végül po1rá dörzsöljük. Jól 
zú1ó pJi?_11yben ta1tsuk. (Ph Rung. III.) 

:N" :i tri un1klorid„ 
:Xat1iu111 clilolatu111 lJUI u111 

NaC! 

lu'.'-.'.-us ko11\ h.asóoldai.hoz cseppen
kéli.t au11yi Gá1'iu1nklorid-oldatot ön
tünk, hog; csapadék kcletkezzéik„ Ezt 
ülcpítjiik, a folyallékot szürjlik és f~Hös
lt'ge:-:: nút1·in1nkarbonát-old1.1toi adJunk 
hoz:zá. 24 óra inúlva új1a szűxiük és 
n ~zil1 edékct sósa\ Y.arl pontosan sen1le
!-\'l'~ÍtYc. liepá1ologtntjuk 

:'-1 á triiunlaktá t. 
- \:11tiju111 lt:lct-icunJ. 1\h;a\"as 

nat1iunJ.. -

CH1 Cll(OH) COONa 

:'.~).~ ~-1. kalciu1nlaktái.ot \.J iuoL k1is
túfy,-:z;'ze1) feloldunk 600 gr. 'i·ízLeu és 
a fv11ó oldtt1lioz ~80 gT. kri:-;tályos szó
dánnk jOO gT \'ÍZhPn \aló iJldatát önt-

jük. A kivált kwlciumot melegítéssel tö
inorítjük és leszürjülk„ Az oi1c1atiot, me~y 
a Natrium lac.tieumot tiartalmazza, ·sz-a
razr·a párologtatjruk. 

Nátriumnitrit„ 
- Natriu·n1 nitrosum„ 

NaN02 

1 nátriu,1nnit1átból és 2 fémólomból 
úgy k-é-szül, n1int a káliumnitirit. 

NátriumnitrofeI'rici·anid. 
- Nitrop1 usszid-nátrium„ -

Na2Fe(CN)5(N0) 2H20 

40 gr. káliun1ferrocianidot finon;t-3;_11. 
porítunk és 60 ke1n. vízben melegitt:s 
közben feloldjuk„ Az oldathoz keveres 
közben 64 ikcm. salétromsavat (l,24 _fs„) 
ön1tünk és vízfürdő11 cligerálJlllk, a_,m1g a 
reakció befejeződik. .'.\. rei:kció akkor 
végződik .be, a1nikor a harnas ;oldat fer
roszulfá:ttal többé ináx nen1 kéJk, hane~ 
sötétzöid csapadékot ad~ Ha a reakc:o 
Le van fejezve, a kevereket 1-2 napig 
állni hagyjuk„ Ezlltán szódával - en
nek feleslegét kerü1lve - pontosan sem
leo·esít.iük. i\. sc111leg.es oldatot f_elfor-
1 aljuk, n1c.gszürjük és sz·abad lango1: 
0"\'01·san befőzzüik, egyenlő térfogatu 
~i'koholl1al olegyítjük és a hideg oldat
ból ~ivált káliun-initrátot leszűrj~k ... A 
tiszta oldatot isn1ét gyorsan befozzuk„ 
A kihűlt oldatból a nitroprussid-nát
rjun1 kiik1istllilyosodik„ A krist·ádyoik:at 
Jeszívjuk, hideg vízzel ki111ossuk és aJ1a
Cl'>OUY hőn1érsékleten szárítjuk„ Az 
anyUlúgból t-oYábbi kristályolkJat nyer
!Jetünik. (Rüst: .\ni. z. Dar.st. anorg„ 
IJr tip. 1903,) 

:Nátriun1per borát.. 
- N-at1iu1n pc1 boracieum. 

NaBOe.4Ho0 

20 gl.. boraxot és 4 gr., nát1iu~hid-
1oxidot kevés Yízben feloldunk es 129 
kc111. 3%-os hid10.génperoxidot adunk 
hozzá. Eg·y idő n1ulva a per-borát a hi
deg oldatból kivá1lik; leszűrjük, hide6 
vízzel, a]koho]lal, n1ajd éterirel kimos
su·ik„ Az előállítást lehetőleg 1alacsony 
hön1{~1·sék1lcien YPgezzü,k 

Nátriun1pirofoszfát. 
- ;\'at1iu111 11yrophosplio,1icum„ 

NaePoO• !OH 0 

1 nát1iu1nf'oszfátot "\íz-fürdőn lehető
lco· kristálYYÍzn1entessé szárítunk, s u. 
...;;oi1 az sót ·porce1lántá1ban gyönge vö-

30 
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I os1zzás1a hevítjük mindaddig, míg 
kivett próbája ezrustnitrátttal már nem 
ad <>.sapadéilrnt. A kihüilt tömeget föl
oldjuk 8 fora:ó vízben, s a f1lfaált olda
tot hepároJogtatással kristályosítjuk. 

Nátr iumszalieilát. 
- Natrium salicy1liieum. 

C•H4(0H) COONa 

138 gr. szalicil.savat és 84 gr. nát1i
umbiíkar:bonátot porcelláncsészében le
öntünlk :apró részletekiben 100 .gr. vízzel. 
Ha a pezsgés megiszünt, a szén-savat 
vízffudőn V1a1ó melegítéssel eltávolít
juk Az oldatnak savanyúnak kell •len
nie. Ellenkező esetben szalicilrsavval 
magisavanyítjurk .. Az oftdatot víz.fürdőn 
60°-on .gyoris,an beszárítjuk és a száraz 
maradélwt 8-0~100 g1r alkoholból át
krlstályosítjuk Az előállításnál kerül
jük a vasat 

Nátriumszilikát .. 
- Na.trium sili-ci.cu1n. N.á.tron 

vizüveg. -· 

Na2Si2Q;i 

450 gr „ ikvia1rcpor t, 230 gr. vízmentes 
szódát" és 30 gu:„ szénport ö1sszeolv1asz
tulllk. Az olvadékot vízbe öntjük, ami 
által az apró c1arabokra hullik szét. A 
szilá!'d víz.üveget felc'ldás -céljából nyo
má·s alaitt 1(autoiktáv~an) felhevítjük, 
Autakláv ué>Jlkül ,az oldódrus 1a,ssan 
megy végibe, 

Nátriumszulfantimonát. 
Schlippe féle só. 

NasSbS•. 9H20 

77 gr. nátriumhidroxidot porcel•lán
csészéhen feloldunk vízben. Az oldat

Nátriumszulfát. 
Nat1·iu111 sU11'fu1icun1 dilapsum„ 

Natrium ·Sulfuricun1 siccum -

Na2S04 

Kristályos nátriun1szulfá1:.ot du1 va 
po:nrá rtörünJk, s nehány napig közönsé-· 
ges hőmé:nsé'kleten, majd 40--00°-on szá
rítjuk, míg 1súlyánafk: felét elveszLti. Vé
gül poI"rá dörzsöljük,. Jól záró edénJ-ben 
tartsruk! 

Nátriumszulftt .. 
- Nat1ium sulfu1osu.m neut1·ale. 

Na2S02. 7H20 

Tömény ,gzóda,old1a.tot, vagy nát1 on
lúgot melegen 'kéndioxidcfal telítü11k 
Ezután az oldruto.t tömény szódaoldat
tal, v.agy tömény lúggal gyengén ineg
lugusítjuk. Kihülésnél a nátTiun1szulfit 
kikristályo.sodtk. Az anya,Júgiból bepár
lás útján további ik1i·stá1ly1ne11n)"ii5ég·ek 
nyerhetőlk. 

N átr iumtioszulf át. 
Nát1iun1 thio1sulfu1osun1, 

Na2S202 SH'O 

100 gL küstá]Jos nátriumszulfitot 
2-00 gJ„ vizet és 14 .gr. ikénpo1 t f.orralu11k, 
amíg kén többé nTár ne111 o,ldódi.k„ A 
feles;leges kénről az oldatot leszii.rjiik 
és a sót bepáTologtatás·sal k1istáJ~-osít
juk 

Nikotin .. 
a-pi1 idil-/3-tet1ahid1 o-K-nietih)il'

roL -

CH CH2 -~ 

// " 1 

CH CH-CH 
1 11 "N/ 

CH CH I 
''tf CH:i 

hoz 180 gl'„ finom•an porított antimon- Besüríitett doh.ány.gyá1i doháns·lúg'ot 
triszufidot és 30 g;:r, kérnport adunlk, mi- k€:vés vízzel felhigítunk, 111ai<l tön1én:r
köZJben forirásig hevítjük. Az elpárol- nátronlúggal meglugosítju1k. A lúgos 
gott vizet pótoljUlk 1s a forralás,t addig oldatbó1l a nikotint v·ír..gőzzel ]edesztil
folytatjuk, amíg a !Szürke színű keve- láljwk:. A des~ti1lálást addig folytatjuk, 
rék sárgás szinű·vé v·áilik .. Az oldatot 1níg erős dohán:vsz:ag·át elYesz.tette. Ek
dek1antáljuk és a maradékot 500 ikcm. kor a pá1latot bárn1inő sav\ral n1eg.sa
forró vízzel ill1égegy1Szer kivonjuk .. .._t\_z vanyítjnk és be,pi1roljuk. _'.\._ ·sÜrű niko
oldato!kat 1szűrés után egyesítjük és tin-oldatot a szennyezések c1ltávolításá-
víz~ürdőn kristályosodásig bepároiog- ia éterrel ki1ázzuk. A n1e,glugosít.ott ol
tatJ~lk. J!a az ?ldat eközben n1egbarnul, dafból a niJ\:otint éterrel kivonjuk, az 
k,eves nat~'9nlugio_t ad:u1irk J:iozzá.. _A_ l\:ris- é1eres ki·yonatot bepá1·olju·k és a niko~--„ 
talyokat Jol lesz1vatJuk es -alkoho1lal 1 tin-n1aradékot hidroo·én-ára1nban frak---
gondns·an kimo~~uk. (R.ü.st: AnL z j cio11áljuk. A f1akcioi=:ú.ló Jo1nbikot ola.i: 
Darst. •a.no1g„ Prap„ 1903) fü1 dő'ben 6 órán át 12W1-on tartjuk . .an11 

------~"l±é ..... _________ _ 
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.-által az éte1 az a.mmonia és .a víz főtö
roege eltávozik. ]\fost 2-3 óra a.Jatt a 
-hőfokot 210°i1'1a emeljü1k, amikor is a 
maradé'kvíz és ikBvés nikotin desz.tillál 
át Az olajfürdő\ ekkor eltávolítjuk és 
a desztilláció\ sza;bad lángon folytat
juk 230"-on ikezdődik a nikotin átdesz
tillállása, n1:iJközben a hőmérő 

1 
fokozato

saJl 250°-I"a e-melkediik. Az 1gy nyert 
színtelen nikotint hidro·génáramban 
addig frakcionáiljuk, amí.g 240---242° 
közt desztH!ál. SaYakkal tetszőleges 
sókká alakítható át 

o„Nitroanizol. 

_,.,- OCHs (!) 
C'H'---_ N02 (2) 

300 g1. finoman por :Ltott, 10.5°-on szá
J: ított o-nitro.fen-0Inátrium.ot lo:mhrk:han 
aeöntülllk 100 k0m. toluoLlal és 240 kcm. 
frissen desztillált dimetilszulfáttaL A 
!keveréket 1 órán át olajffudőben 110-
1200-r,a hevítjüik, miik·özben néhányszor 
jól .megkeverjük .. A hevítést addig foly
.tatjuk, a1mig .az olvadék nariancssáTga 
szine eltünt. Ezutá11 vízzel felihigítjuk, 
me1glugosítju'k és a keletkezett o„-nit
anizo:lt éterrel 'kioldjuk. Az éte1 t le
hajtva. az o-nitroanizolt fra'k.cionáljuk 
(276", 131 mim) (Ullmann: Ann. 327. 
(1903) 114.) 

p-Nitrolenetol, 

N02CoH> OC2H' 

p-Kihofenolt lelo.Jdunk náhonlúg
ban, az o[dato,t szárazra pál'ologtatjuk 
és llü0-on szárítv.a, 200 gr. p-nitrofe
nol-.náh-iumsót 1 liter alilrnhoUal, 83 gr .. 
etlkloridclal (vagy 140 gr .. etilbromid
daJ) 4 órán át autoklávban 100"-ra he
vítjük. Kihülés után az alkohoat ledesz
tillálju'k, a miaradékot vízzel elegyít
jük, a g:ro:rsan megJ.nerevedő p-nitro
fenetolt leszívjuk, vízzel jól kimossuk, 
majd vízgőzzel desztfüáljuk, vagy pe
dig váikuun1han frakcionáljuk„ 

o· és p-NitI'ofenol. 

G '/ OH (!) , (!) 
C H ,, N02 (2) es (4) 

50() gr. lnistályos fenolt 50 gr, vízzel 
melegítés ,kö.vben elfolyósítunk, azután 
keverés és hűtés közben 3000 kcm. 1,1 
fajsúlyú salétron1savha csepegtetjük, 
úgy, hogy a hőmérséklet 25-30° fölé ne 
emelkedjék. A fenol nit1e:Llása ba1nára 
szineződés és gyantaképződés :közben 
megy végbe .. Ezután a tern1éket néhány 
·Órán át hideg vízzPl T·aló hií.tés 1közben 

állni hagyjlllk, a savat lehetőleg leönt
jük, a viiss~m:aradó gyantáis o1ajat víz
zel ki.miossu'k, maj.d 1 ·liter v:íz b.ozzáadá
sa uián vfagőzzel des~füláJljuk.. Az o
nitrof enol niint gyorsan megmereved9 
olaj desztiJllál át. A hűtő oső a megme
revedő olajtól gyallm:an eltömődik. 
Hyenkor a ihűtéiből a hűtővizet kien
gedjük, amiálltal a nitrofenol kiolvad. 
A szedőben összegyült megmerevedett 
o-nitrofenol teljesen tiszta. Ezt ileszív
juk és e:xiszilkkátor.ban szárítjuk. A 
desztillációs maradékot 10%-os nátron
lúggal (kb. 8 liter) meglugosítjUJk:, álla
ti szenet adunik hozzá és a forró, .sötét 
szüredéiket befőzzük, míg egy kivett 
priiba megmerevedik. A kilhiiJéskor .ki
váló p-nitr-0fenol-n·átriumot ileszi:vatJuk 
és 10%·-os nátro·nlúgig.al mossu·k é8 
agyagon lepréseljülk:. Ha a termék nem 
ti,szta sárg,a, úgy kevés vízben még
egyszer feloldjuk és fömény•lúggal új
ra leválasztjuk. A nátriumsó forró ví
zes o·ldaiDbó1l a p-nitrofeuolt híg .sósav·
va1 leválaisztjwk. A p-nitro.fenol kristá „ 
lyosan megmerevedik. Tisztítás céljá
ból híg .sósavból átkristáilyosítjuk„ 
(Henle: Anl. für das org. pr&p .. Pmk·· 
tikum, Leipzig, 1909.) 

Nikoglieerin, 

CsHo(NOs)a 

50 gr„ ví.ooi.entes .gli.cerint összekeve
r ünlk 1,5 ~- 66 Bé fotlws kénsavval Ezt 
a keveréket apró réSz.lete'k!ben hozzáad
jUJk 140 gr .. salétromsav (48Bé0

) és 150 
gr. kénsav (66 Bé") jéggel jól lehütött 
elegyéhez, minden részilet 1glicerin+kén
sav hozzáelegyítése után óv.atosan fel
ráz:v,a a rea!kció-term.éket. Az utolsó 
részlet hozzáadása után 10----15 percet 
várunk és az eg"észet 6-iswros térfogatú 
hideg vfabe öntjük. A iképződött nitro
glicerin alaj 3'laikjruban kiválik. Ezt 
vízzel addig mos·suk, míg többé már 
nem muitat sa v1anyú reakciót; majd vá
kuumban kénsav felett teljesen kiszá
rítji:rk, vagy pedig rögtön rukoiholban 
oldjlllk .. A nitroglicerin előállítása, ha a 
leíd feltételeket betartjruk, ilyen kis 
rnennyiségiJIDben vesz&lytelen. Legfon
tosabb a jó hűtés! Ha előállítás közben 
barna, nitrózus .gőzök '· muiatkoznak, 
úgy gyors hűtésről kell gondoskodni, 
vagy pedi.g sok vizet 1kell a ·reakció
elegyhez adni. 

Nukleinsav. 
- Acidun1 nu·eleinicu·m. 

10 :kg„ friss élesztőt összekeverünk 
kevés vízben oldott 110 gr. nátriumhid
ráttal és azután 280 g1. k1·istáilyos nátw 
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1 iumacetátot keverünk még hozzá. A'l. 
oldatot 24 óráig ál1ani hagyjuk és ez
után 1 óráig forraljuk. A forró olda
tot jégecettel ,gyengén savanyú tkém
hatásúra állítjuk 'be, 1szűrjük és a ki
hűlt szfüedékhen annaili: 5%-át kitevö 
11agnesium sulfu1icumot oldunk. Most 
addtg adunk hozzá ,sósavat, mí.g pely
hes csapadék keletkezik. Felesleges sav 
a csapadékot ismét tejszerű folyadékká 
oldja, Ebben az esefüen ·az oldatot meg 
kell •lug-0sítani és a nufk:Ieinsavat újra 
kicsapni. A csapadékot Jeülepí-tjük, de
kantáljuk és ·szűrjük Mintegy 50 gr. 
nukleinsavat ili::apun!k:„ 

Az így nyert nuJreinsavat nátTium
karbonáttal pontosan ·semlegesítve, 
kapjuk a N atrium nucleinicumot„ 
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Jlapaverin .. 
-Tet,1·1an1 etoxi benzilj zokinolin. 

CH CH 
//'-.. / '-" 

CH;OC C CH 
1 !I ! 

/ 
CH 

CH;QC C N CH '" / '// ~ 

OCH3 

~ 
"' CH 

1 

CH 

CH C-CH2--C 

_;_:\._ rno1fium előállításánál i1s·e1 t, s a 
n1ellékalkaloidákat tariabnazó anya
lúg-ból az alkaloidákat arrunoniával le
választjuk és a rkimosott és szárított 
csapadékct éterrel kivonjuk Az étert 
ledesztillálva, a n1al'adékot ecetsavban 

Olajsav. oldjwk, az oldhatatlan alkatrészaket le-
. . . szűrjük és a na1~kotin-, papaveramin-, 

Ac1dum 0Ie1n1cum papa·ve1in-, és pseudopapaverin-tartal-
CuH33 COOH rnú ~ldatból ~z a]k,aloidák;it. arnmoniá

val UJia IevalasztJuik, 1naJcl 100 rész 
Tiszta olajsavat (Aciduin oleinicuui 

1 

szá1i.~z -~lka1oi<lát 37 rész oxálsavval 
pururn) m,andulai0lajból nyerhetünk for1 o v1zben feloldunk„ l(ihüléskor a 
Ú#'Y• hogy mandulaol'ajat fölös nátron há1·,?n1 utolsó. alkaloi~a ,o_xálsav.as ~ója 
luggal meleg.ítés közben elszappanosí-/ ni_;;tJd,ne.-~n ,t~l1ese11. k1vahk. .Is!lletelt 
tunk; a szappanoJdatot lhig kén-savval k,r1sta1J os1tassal tiszta papaver1noxa
f?Ibontjuk, s a kivált olajsavat vízzel h.1tot ,ik~ph:atunk,, an1eilynerk, fn1ró vízes 
Jó\ ~irpossuk, majd Jiilórlklalciummal ki- oldatabol az .oxalsavat klmkalciumol
szarrt1uk datta;l krcsapJUk. A nyert sosavas o!-

Az olajsav nátriumsóját (Eunatrol) datb9l a, papaverint_ . .an1moniával ki-
100 gr. olajsavból és 10 gr. nátriumhid- 9sap1uk es alkoholbol átkri·stályosít
roxidból nyelhetjük, aJkcrholos oldat- Jul;; Hesse: Ann, d. Ohem. Bd .. 158 .. S, 75, 
ban. Az oldatot .bepárologtatjuk / (l8i0.) 

ólomacetát. 1 Paraldehid, 
- Plunrbum aceticum (CHoCH0)3 

Pb(CHaC00)2 3H2U 1 Acetaldehiclhoz kevés sósav,at adunk, 
10-0 gr. finoman eldörnsölt ólomoxi- amiáltal az aldehid, spontán felmele

dot (Pbü) melegítés kö~ben feloldunk g9dés ikö,zben, paraldehiddé . polim,!"'!-
200 gr. 3-0%-os ecstsavhan .. Az oldatot zal. Az igy kapott paraldeh1de! huto
melegen szfu-fük és hideg helyen kris- keveréklkcl 10' alá hűtjük és a kiváló 
tályosít.iuík„ ' kri,gtályokat gyor,san 1kiprése1.ifrk. A 

n1egolvadt paraldehidet desztilláció út
ján tisztít.iuk„ Oxigén, 

02 Pepton, 
- Peptonurn si0cun1„ . I. 2, rész ikáliumklorátot (KOJO,), 2 

re~z natrmmtkloridot (NaO!), 3 rész vas·· 
oxidot i(Fe20a), vagy pedig 12 rész ká- 500 gr. zsfo:mentes és csontruentes
liuip.:klorátot, § rés~ nátrium~~ori4ot és 1narha.i11úst húsvágó gépen elaprítunk 
1 re~~ 1b~nal~,o::-et o-sszek~~.er,?nik ~s Fe- s 2000 g. ~esztillált vízzel összekeverünk. 
~'\r~"Jian hevrtunk. A feJlodo oxrgent A keveié:khez 2,5 gr, abszolut pepsint 
kaliluggal mossuk.. „„ . , '(1:4000) adunk, amelyet 500 grammnyi 

k 
.. II. D~rva !3Z9;~9seJu, .~z~~alt barna- 25 .gr„ tön1ény ,sósavval megsavanyított 
ovet Krpp.Jreszulékb~ toltunk. A ke- vízben oldottunk. A keveréket 50'-on 

reskedel8;ID-hen !ra,phat?. 3%-os h,idrogén- .t~.rtju;k, amíg egy megszűrt próba sa
szupe;o.~1dot hutes ki9zben kensavval letr.omsavval hidegen megsavanyítva, 
eleg;yrtiuk (150. kc'ó'. 'k·ensav, 1 liter hid- tö~bé már nem zavarosodik meg ...... A 
roft"enszuperox1d) es ezt az elegyet a szurt folyadékot NaHCO,-taLsem!ege~ 
Kf l_PP,-1?ala<;ik9a a 9ar11wk?re töltjük. A sítjük, vákuumban besűrítjük, majd ki-
e:ilodo ox1gen telJesen tiszta, szárítjuk. 
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Pirogallol. 
Acidum pyrogallicum„ 

CoHs(OHJs (1, 2, 3) 

Gallussavat retortában ola;ifürdő
-·vel 210-220°-r-a melegítünk é~ 1szénsav
áraimot vezetünk a retortán at.. A lfal
lu.ssav elbo-mlik ,és a .kel~t1~ezet~ :p,u·~
gallol átszublima'1 .T1sztrtfrS celJa;bol 
vízből átkristályosítjuk, 

Pyramidon-butilklorálhidrát. 
- T1igemin., -· 

Cl3H1; N'O CJH<02 

193 5 or. butilklorálhidrátot és 231 
gr.· pj·ra~1idont vízfürdőJl ö,ssz~oJ.yasz
tunk. ICihüléskor az e,gesz kr1strulyos 
tön1eggé n~erev1diik„ a1nelye~ _,benzol
ból áthistalyosrtunk. A !lo:1stalyokat 
azonnal ;jól záró üvegbe töltJUk. 

Salétr-omsa v„ 
_:\cidu1n nit1icun1 

H~O' 

~ag~ ipari te1n1ék. Előállítására 
csak speciáli~ viszonyok között keTül
het a '-'Ol' - Po1ítoti Kaliun1 nit
rátot reto1 tú ban leöntünk egyenlő 
súlv1éi:;z lön1ény ké11savval (1,84), 
s ·a reto1 ta c·sövét egy lom:bi1k 
nvakába tolva, ez utóbbi hűtése inel
Jétt majd a retortát homokfürdőn 
fok~Ziatosan hevítve, mindaddig desz
tillálu111k, n1íg s-av párolog· át s a re
torta tartaln1a egJ- en.Ietesen megolvad„ 
A pá1Iatot a fo-rró vízzel kimosott re
to1 túba Yisszaöntjük s újra desztillál
juk„ A kezdetben áfa_nenő klórtartalmú 
r(..-;zl rliintjük s ekkor .a lepárlást rneg
sznkítús nélkül befejezzük és a tiszta 
~a\ nt 1npgfc]('lÖ fa.isúl;-,Ta higítjuk. 

Sósav. 
- .A(·icluu1 h;-. d1och101icu111 

HCI 

I. Gázalakú sósat•; a) labo1ató1iun1i 
-célukra legkén;i ehne-sebben tö1nény 
nyers sósayból állítható elő Egy 3 lite
re:-:; Ü\ eget C'g;-.-·har1nadjg n1egtöltünk 
kon,·hasüvn] és erre au113 i nyers sósa
vat 'öntünk, hogy az 5 cn1..-11;-. ire álljon 
a :-;ú fölött .\z Ü\'Bgbe kétfu1 atú dugót 
hel~ ezil11Jk ~-\;', eg~ ik furaton át csep
pentő tölcsér segítségével tö111ény nyers 
kénsavat (1.84 fa) fol;atmrk be. A fej
lődő sósnyg·.ázt tö1nény kénsavval töl
tött n1osópala0kon Yezetjük át. 

b) Kipp-féle gúzfpjesztő palackot 
n1egtöltünk da1 a ho~ a n1.1noniu1nkl0Tid-

dal (NfüOJ) és tömény kénsavv~l;. .A 
sósavgáz teljesen egyenletesen feJlodlk. 

e) 50 ;gT„ nátriumlcloridot .. tu9usos ~e
tortruban 'leöntünk 90 ,gr„ tomeny ken· 
savval (f,s .. l,84) és 20 gr. vízzel; felhe
vítjük és a fejlődő, s6savat töm~~Y 
kénsavval telt !!llosopalackon vezetJfuk 
át . . t 'k II Vízes sósav Nagy1par1 er.me· . 
ElőáÜítható oly módon, ho!fY az ~· &a!t 
leírt módszerekkel nyert 1sosavgazt hu
tés iköZlben víz.be vezetjük és a \kivánt 
fajsúlyra állítjuk be .. 

Stannoklorid. 
- Stannum chloratum -

SnCl2 2H·O 

Granulált ónt fe1oldun:k tiszta sósay
ban; az oldatot ó1;mak ism~telt, hoz~a
adása iköz:ben beparo'logtatJuik es kr~s
tályosítjuk. Az ón oldódását nagy mer
tékben lehet gyorsítani, ha az oldatba 
egy p<la!in,adarnbkát (lemez vagr drót) 
helyeziink, v.agy egy cisepp pla t1naklo
rj clŰt a-dunk. A kiváló kristályokat le
s;rívatjnk és alacsony hőn1érsékleten 
kisz·árít.iuk„ 

Strichnin,. 

C<1H22N:!02 

Ebvész1nfügvailrat 3%~os kénsavval 
eryvütt addig főzünk, míg megpuhul
n~·k„ A megpuihult n1a.gvak-at szétzúz
zuk, kjpré-seJjük és vízzel újra kifőz
zük. Az egyesített ki vonó folyadékokat 
oltottmésszel ·n1eglugosítjuik és a kiváló 
csapadékot alke>hollal keverjük, amikor 
is az alkaloidák és z.sír egy része az 
alkoholban feloldódik. A besütített ol
datot 85%-os alkohol'1al kezeljilik, ami 
áltail a festőa11y1agok, továbbá a b1ucin 
feloldódik, 111íg a -stl'ichnin hátra.marad. 
J-i}zt a nyer-s stTi0hnint forró 96%-os ~1-
koholból kristályosítjruk, amíg olvadas
pontia 265'. (Merek: 'l'rommsdorf's 
Jom:n. cl Phal'm. Bd 20 S L) 

Szalieilaldehid„ 

/OH 
CcH< ---. CHO 

15 o~r. szalicilsavat 5,5 gr. szódával 
ponto:an se111legesítünk és az oldatot 
1 literre higítjuk A.z oldatot felmele
gítjük és 18 gT. p-toluidint oldunk ben
ne 1najd ,az oldatot erős rázás közbe11 
g·y'o1·san lehi}.tjüik, lfl.ire _a. ~„-t9luidin 
fino111 e]oszlasban uJra k1kr1stalyoso
dik 250 gr. rkonyhasó és 15 gr. bórsav· 
hoz.~áadása után, erős rázás 1közben, kb. 
330-340 gr„ 2'.YO-os nátriumamalgámot 

·-----------------------~-· -----------------------
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k~verünk hozzá ap1ó 1észlete'kbe11 és 
:kozben ,az -0Jda~ot bórsav segítségével 
s~ v:anyuau tartJuk, amiihez ikh„ 12(t gr„ 
borsav k"11. A realmió be v"n fejezve 
ha egy szűrt próbából s-av hatásár~ 
s~_alicilsav .. már ·nem váltk Je. Reakció 
kozhen a tomeg Schiff-féle házi.s 

m'.'n porított virágait annyi oltott 
messz~ keverjük, hogy a !kever ék erő-
sen :lugos ·l_egy~n. A keveréket 60%-os 
alkohollal_ tobb .1zben kifőzzük, amiáltal 
a .• sza:qt_on1n, mint a szantoninsav fu:al-
91ums0Ja, oldatba megy, Az oldatot 
ov.;tt~san 1!J-egsavanyítjThk: és előzetes 
PI obak ~tan sikerürl is a .gyantaszerű 
szeunyezeseket az első :savanyításnál 
leválasztani, míg a szantonin még old
v.a marad„ További savanyítás .által a 
ny_ers santonin i.s ikiváli1k s azt állati 
szen a1ka1mazásáa n1el1leti forró alko
holból átkristályosítjuk. (E, Wedekind: 

( Ccfü·~ OH ) 
"- CH~N Cr.fü CHs 

képződése miatt mindirukább sárgáibb 
lesz. A ~e~kei~terrlJ-é'k,~t ihíg savval meg
sava.n-r1tJuk es v1zgozzel desztjlláljuk. 
;'l~a.hc1}aMe:hid desztillitl át és a p-tolu-
1dm hatramaTad, (H Weil· Ber 41 
(19ü8) 4147,) . ' 

S'!;ntomngrnppe SammL Ohem. Vor
trage 1903, Heft 96,) 

Szalicilsav„ 
- Acidum s·alicylicum„ 

CoH • _,.--· OH (1) 
---.. COOH (2) 

94 gr, küstályos fenolt (Addum 
carbolicum) nikkf>I csészében felolduruk 
40 gr, káliumhidroxid 20%-os oldatá
ban és az oldatot erős keverés !közben 
szabad lángon szárazra páro.log-tatjuik 
Nagyon fontos, hogy a keletkezett nát
riu11n f en9lát teljesen vízmentes legyen. 
Ezt a v1zn1entes, fino.m1an porított sót 
tub!11so;s reto:táb.an , 11~~-ra hevítjük, 
m·::Jd all~ndo keveres koz.ben, 1 Óián át 
szar.az szen,savat vezetüruk bele. A hőfo
kot azután kb. 4 óra ailatt foikozatosan 
190[}-ra emeljüik:„ Ezalatt a retorta tar
t.aln1át töhb ízben n1egkiavarju,k .. A hő
fokot tovább növelve, feno,J kezd át
dtsztillálódni, először kisehb, rr:na.id na
gJ obb, mennyiség.ben A hőfokot most 
kb. 2, ora alatt 200°-ra emeljüik. E!közben 
a s~nsa'\T.~t gyors. tempó.ban kell a ke
verékben atvezetn1, hogy a fenoJ desz
tillációját e1Öisegítsü1k, mert .máskülör;
ben 1a retorta tarta.Jma összesül. A mű
veletet abbahagyjuk, ha 200°-on a fenol 
deszti·lláció,j.a megszűnt. A felhasznált 
fenol mennyiségének fele átdesztiilál. 
(47 gr.) A retorta tartalmát kihülés 
u,tán, vízben o,ldjuk, a gyantás részek
tol sosavvial vagy kénsavval való frak· 
~!onált meg,savanyítás és kicsapás út
Jan megtisztítju.k. További sav hozzá
adására a s~alicilsav is ikiválik. A 
nye:r-t sza.lici1lsavat szublim·álá.s, vagy 
ped11g 17-0°-J·a túlhevített vízgőzzel való 
desztillálás útján tisztítjuk (Koibe: J, 
pr (2) 10, 89, 27, 39, ~1, 397.) 

Szénsav. 
- Széndioxid. 

co, 
. J;.egcél~zel'űb,b 111~rványiból és 1:1-hez· 

h1g1~ott ~osavbol fe,Jl<>Szteni A gázt ví
zt;,n es kensa,von vezetjük át. Ha J.e;ve
gom\nte;S szendioxidot ,akarunk, akkor 
a, n1arv~nyda1abo1k-at néhány órán át 
v~zzel k1 kell főzni., A gázfejlesztést 
ba.~n~11lyen !használatos gázfejlesztő ké-
1.Szutekben lehet vég'ezni. 

Szulfog·uaja.kolsava.s kalciun1. 
Calciu111 snlfoguajac0Ii0un1. 

( CG H' .e~: g~.H. '') Ca 
~·SO·i 

2 

.. E,g:y enl? n1en11) iségű .gua.iakoJt és 
tomeny ikens-avat 70-80°-Ta n1eleO'ítü11k 
8!11-Íg a tern1,ék vízben teljesen f'eloldó: 
dik. A ternn,eket vízben oldjuk és kal
c1,u:r:ikarh?nattal se1nlegesítjűk. A ki
valo kalc1un1·szulfátot leszűJ.·jük a szü
r~dé>ket 1lepárol~~!k, a inég kiválÓ cal
c1un~szulfatot UJl'a leszűrjük, inajd a 
Cal~1u,~1 sulfoguajacolicumot további 
bepailas,sal kristályosítjuk 

Szu!foguajakolsavas kálium„ 
Kalium sulfoguajacolicun1„ 

Thiokol. -

OCH3 (2) 
CoHs~ OH (!) 

~SO,K (6) 
Szantonin. 

- Santoninum. 
C10H1,0s 

ola~f fi-1
1 temisia cina-nak vízgőzzel -illó 

Ja 0 megfosztott, szárított és fino-

.. ~gyeulf) n1e11Byiségű guajakolt és 
to!fleny 1kens~vat í-0----80°-ra melegítünk~ 
lli}g. a keverek 1a vízben teljesen __ feloJ::~ 
dod1~. A reakciólel1lll<\ket vízben old-_ 
Juk es a .keletkezett guajakolszulfosa
v.a t báriumkar,bonáttal bál'iU·msóvá. 
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alakítjuk át A semleges oldathoz, ad
dig adunk ká,Jiumsz~lfáto~d:itot, illl!l' ." 
bárium.só telJese.~1 .1~1c~pod1~. A ba11· 
u1nszu1fátot le.szu1.]u~ es i; ~iszta olda
tot hepá1 lással kristaJyos1tJuk„ 

Szulfoszalicilsav .. 
.:\cidun1 sulfosalic~ licu111 

OH 
CG H,..------::_ COOH 

~SOsH 

100 gI"„ szalicilsav:it 25~ gr„ tö:r;n~nJ'-·· 
kénsavva1l 4-5 órán at 160 -ra hey1t~~~k„ 
.A. reakcióte1méik:et s~k. v1zbe_. on~Jnk. 
.A- fölös kénsavat bar1?-1:1lka1 boi;atti;l 
kícsap~u~ és a ,sr.:ulfo~zal1c1lsa~,at is ba
riun1sova alak1tJuk at. A leszurt ~ld~
tot besürítjTuk és a ·bárium.sót kiik,r1sta-
Jyosítjuk., , 
,.\_ báriun1sót vizes oldatban kensavval 
~lbontv-a, !kapjuk a szabad szulfo-szali
cilsavat, amelyet a viz"8 oldatból le
pávlás útján kikristályo.sítun.k, 

.A báriumsóból nátriu1nszulfáttal 
11' erhetjiik a ,.;;zulfoszalicilsavas nátriu
niot, a1nelyet a vizes o,Jd-atból a báriu1n
szu]fátról való leszűrés és kristályosí
tás útján nyerhetünk„ 

Tanninalbuminát. 
- 'l1auna]biu„ Tanninun1 albun1ina

tum. -

1000 g1·. 10%tojásfeihérje-oldatot ö.sz
Hzceleo'yítünk 650 ,gr. 10%-os tan·nin-ol
dattat A csapadékot összegyűjtjük és 
vízzel addig mossuk, míg a mosóvíz. 
ferrikl-0riddal már csaik gyenge rreakci
ót ad„ A csapadékot először 30°-on ki
szárítjuk, n1ajd poTítás után néhány 
(4-6) órán át 120-125°-Ta hevítjük 

Tannoform„ 

500 gJ., tannint feloldulllk 1500 gr. 
fo11 ó vízben és 2250 .gr„ 40%-os forma
lint adunk hozzá. Az oldatot 1200-1500 
gr .. sósavval megsavanyítjuk, vízzel 
kilnossuk és 50°-on iki'8zá1 ítjU!k, A kész 
tannofomnot lehetőleg sötét helyen, 
vagy sötét üvegben tartsuk„ 

Teobromin„ 
- 3,7-Din1etil---'2,6-dioxipur in, 

3,7 Din1etilxantin, -

NH-CO 
1 1 _CHs 

CO C-N" 
I 11 /CH 

CH3-N -C-N 

I Zsírtalan, vagy préseléssel lehető
leg zsírtalanított k-akaómasszát össze-

keverünk fele n1ennyiségű oltott mész-
szel és a keveré-ket 80%-os alkohollal, 
vissrofolyós hűtőn, kifőzzük. Az o~d:i
tot fo.rl'Óll szűrjük. A szüredéikibőil k1hn
léskor a teobromin r-észben kiválik. A 
n1aradék teobromint az alko'hoJ ledesz
tililálása után lehet kinyerni. A nyers 
teobromint alkoholból átkristályosít
jwk, áUati szénnel szintelenítjük,, (E,, 
Schmidt-Presslei: Ann d.. Ohem Bd„ 
217, s. 288. 1873 ) 

II 245,5 gr .. .klórteob10mint ,172\l gr,, 
vizes jódhidrogénnel (1,9,6 fs.) es 80 i;-r , 
foszfóniumjodiddaJ egyutt (PH,J) v1z
fürdőn melegítünk. 15-20 rperc &lat! az 
oldat színtelen é-s tiszta lesz. Az oldi:t
tot el pár olju:k, amikor is a .teobrom1n 
jódhidrogénsó alakjában vis-~za~arad. 
Ezt a sót an1n1oniávail elbpn~Juk es ~z 
1ammoniUJmfelesleget beparlassal elta
volítjn.k,, A maradékot hideg ví,zzel 
mo.s.suik. Az oldhatatlan ·m·aradekot 
(nyers teobr0:min) forró vízből átkris
tályosítjuk. (E. Fische1-Ach: Ber. Bd„ 
n, S, (1982.) 1898 . .) 

Teobrominnátrinm-nátriumacetát. 
- Theobrominu-n1 natriu·m-aceticum„ 

A.gurin„ -

C7H1N•O,Na+NaC2Hs02 

180 ,ryr, teob10mint feloldun.k kb. 
10%-os ""alkoholos nátronlúgban, amely 
ö~,szesen pontosa11 10 gr.. nát,riumhid
roxidot tartalmaz es ~00 gr. v1z•ben„ Az 
oldathoz 136 gr. nátTiu,macetátot aduruk 
kétszeres mennyiségű ví~ben old~a. J\.-z 
egész oldatot szárazra parologtatJuk eo 
porítjuk. "k, 

Az alkoholos oldatot a követ~ezo' ~
pen készítjük: 1 rész ~át-riun,ih1dro~1-
dot fe,loldunik .rendes v1zben es. 8 resz 
alkoholt aduruk 1hozzá. Az oldatot wllani 
hagyjuk és dekai:táljuk. '.l'itrálással 
megihatá1ozzuk a lu,gtartalmat.. 

Teobrominnátrium-nátrium szalicilát. 
Theobrr ominum natriu·m.sa:ltcylicum .. 

Diuretin„ -

C1H1N•02Na+CoH,(OH)COONa 

180 gr, teobrnmint feloldunk 200 gr„ 
vízben és 40 gr. nátriu·mhidToxidot tar
talmazó, kb. 10%-os ai1koho.Jos ·nátron
lúgban. Az oldást melegen végezzük. Az 
oldathoz 160 .gr. nátriumszalicilátot 
adun!k, rumelyet előzőleg 150 gr. vízben 
oldotturuk. A nyert oldatot ·szárazra pá
rologtatjuk és a száraz terméket porít-
jtik. '"'! t Az alkoholos oldat kesz1téset , a e-
obr,ominát-rium acetátnál. 

Ha a diuretint (és agUrint) vizes 
nátronlúg.gal 'készítjük, úgy a készít-
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mén7ek szabad alkáliát és pedig kar
bo;iatot tarta~<;l;Z~1aik, amiért kifogás 
~la esnak, nemkulonben azért is, mert 
ilyenkor teobromintartalmuk .kisebb, 

nát1iu1n~ipoklorit va.gy kló1n1ész ol
datb,an „e~. ece~sa;rv(l.l megsavanyítjuk. 
1\ Ji;epzodott drkloramint kJorofoTmmal 
krrazzuk „ A kloroformot ledesztilláljuk„ 
"'\. maradekot klorofor.mból ál•kristályo. 
srtiuk Teofillinátrium„nátriumacetát.. 

-· TheophiJiinun1-natriun1 aceticum. 

C1HsN•02 NaOH+CH3COONa 

Előállítása ugyanúgy történik, mint 
a ~eobTomin nátriun1 acetaté. A súly
aranydk azonosak, csakhogy teobl'omin 
helyett teofillint használunk 

P·Toluolszullokloramid-ná!rium„ 
Ohlo1an1in, '.Mianin 

CH2 C<'H' SO // ONa 
~NCJ 

Teofillinátrium·nátrJumszalicilát„ 
,_ 'Dheophyllin-Nahium salicylicum, 

C;HsN•OiNaOH+CoH•(OH)COONa 

Előállítás!"- u-~Ya.núgy történik, mint 
a, te~brom1n-natr1un1 sza1liciláté. i\.. 
suly_aranyo:k .azonos~k, csakhogy Teob
romm helyett teofillmt használunk 

TetrajodpirroL 
- JodoL -· 

C•J•NH 

1 gr„ pir101p felol~u11k kevés kálilug
gal megJu,gos1tott lvO g'l'. vízben és az 
o)clathoz 15 gr. jód káliumjodidos olda
tat ~seppen.tötölcséren rázás .közben 
hoz~afolyatJuk Piszkos, kékeszöld csa
p~dek ikeletkezik és ha minden jód hoz
zafo!yt, úgy _a „csapadék fölött az oldat 
sz~p. ~o,ld ,sz1nu lesz. A csapadékot le
szu,rJuk •. v1zz,el kfu:nossuik:, forró alkohol
ban ol.dJuk es az oldatot állati szénnel 
fqrr.alJuk. A„. barnássárga szűTedéket 
v~zzeJ ikeverJUJk, an1ikor is a tetraiod„ 
p1rrql kiválik. Ezt leszű1ve hi,gftott 
fo1r? a1~0holból mégegyszer' átkristá
Jyosithat.JUk. Wiarnician-Silber· Ber 
18. (1885 ) 1766 ) . ' 

J>·Toluolszullamid,, 

CHs CcH• S02 NH2 

240 g1, p. to.!uolszulfodikloramidot 
felolduruk 900 gr„ 107-b-os nátronlúo-ban, 
A ,képző_d_Qtt , , kiór.a1nidnátriumot '=' tö-· 
~neny nat1·on1uggal kicsapjuk Ieszivat
JU~, yízzel kimossuk és alacs~nY hő-
n·1ersakleten szá1 ítjuk, ~ 

o~ és p~Toluolszulfoklor'id„ 

CH 
/'CH'J /, 
1,)so2c1 és „„.1 

SO'CI 

_ 40-0 ~T. on-1a, hiitött klórszulfonsavba 
allando ke,_eres közben 100 gr, toluolt 
ff?13'' atunk, UITTT.elve, hogy a hőrnér.séklet 
~ ~la\t mar·adJon. Ezután az elegyet 12 
~1 8:_Il :;t 0° ~-s 5° ~özt.~. hőnél keverjük .... ~ 
ke-\ e1~ket Jeg1·e, ont.1uk, a.miáltal a szul
f<Yklorrdok folyekonyan kiválnak. Az o
~s0 P-:Szu,~f?~~lo1).d keverékét 12 órán át 
20, -.ra_ .hut.1nk ~s . a kiváló p-toluolszul„_ 
fol~.Jo11dot Jesz1v,1uk. Az olajos ortove
~lfulet~t f~ akci~n1ált deszti1i'ációval to
>,abb hszüt~~alJ)Ik. _A p-toluolsulfoklc-
rrd_ot. etei hol atb 1stáli osítjuk (Soc. 
Ch11n1.que <les ns1n.es du Rlll'one DRP 
9~030,) . . ., 

Tr ibr·o1nfeno1. 

CoH2(0H)Br3 (1, 2 4, 6) 

d
„ 100„ ~r P-toluolszullokl01idot össze-
9rzsol!1nk 150 gr. a111111oniumbiikar,bo

f·attal es 10-0 gr. vízzel. A keveréket ikis 
ango~ ·add1.g melegítjük, a1níg a szul-

k
foklor:1d szaga eltűnik. A 1 erukcióter·mé
et vrzzel felhigítjuk, a keletkezett 

SZ1;>lf'."rmd9t. Ieszűr,iük és alkoholból át
kr1stalyos1t1trk 

P-Toluolszul!odiklóramid„ 

CH' CcH• S02 NCJ2 

71 
171 gr. P_-toluo.lszullamidot feloldunk 
gr aJktrv klort tartalmazó 10%-os 

94 ~r; krist~lyos fenolt kevés vízzel 
elf~Iyos1tunk es 480 gr. bTómot csepeg
te,~unl~ hozzá. A keve1 éket 1kezdetben 
hp.ten1 ke1l; a vége felé eny11e melegí· 
te~s~,I ;kell !:l- b1 ó1n hatását elősegíteni. 
K~hu!es :i:-tan a, reakcióteTmék sárga 
kr1stalyt0:megge n1erevedik. Ezt forró 
alkoholban oldjuk s a forró oldatot 
n:eg~zű,rjük; kihülésko1 a tTib101nfeno1 
k1k.r1sta;Jyosodik. A kl'istályokat kipré
sel,iuk es sok fonó alkoholban ol<ljuk. 
~z olq.a~h9z a keletkező zavarosodái; 
f~Jo}dodasara elegendő vizet adunk. Ki
hyJeskor. a tribró111fenol hosszú, fehé·í"· 
tukben kikristályosodik (Körner: Ann. 
137,, (1866) 209,) 
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Triklóreeetsav. 
Acidu_m t1ichloraceticun1, 

Ci2CCOOH 

163 0·1. klo1ál tö1nénJ vizes 01ld.atát 
összeel~gyítjü'k 158 _gr .. káli1:~p~rman
ganát tö1nény ol~ataval..„A. ~1v.alo ~.a11-
aánhipe1·oxi,hidratot eszurJuk, a szure
dé:khez tön1ényfo8zforsavat adunk és 
desztilláliuk. Előszö1 víz táYozik, inajU 
195°-on tiszta triklórecetsay- desztillál, 
ainelY a szedőben n1egn1erev eclik (Cie1·
mont' Ber. 9 (1876,) 191.) 

oxidációnál Valériáns.av és amiJv:aléri
anát képződik l\Iindkettőt vízgőzzel 
Jedesztillálju:k. A desztillátumot szódá
val ,se1negesítjü:k, a n~·ers old~tot be
sűdtjűk és 1:1-hez higított ikensavv~l 
megsavanyítjuk. A felszabadu1t vale·· 
riánsavat választótölcsér.ben e1különít· 
jük vímnentes klórkalciummal vagJ· 
nát~ium.szulfáttal víztelenítjük és vé·· 
gűl desztilláljuk. A 171}-178° k<izt átme
nő fra:kciót elkülönítjük és újra desz· 
tilláljuk. „ 

Az elkülönített olajos reteg amilva
lcr ianátból á.Jl, amelyet kifrakcionálha
tunk . (190°) 

TrinitrofenoL 
- A·cidun1 picronitricu1n. Pik1insav„ - ! Vas. 

~ Fe11un1 reductum„ 
CoH2(N02),0H 

fe 
1{1 istályos fenolt (_9:! gr.) és tö- . 

111énY kénsvavat (94 gr.) egyen1ő n1eny- 163 g1„ víz1nentes Fe1run1 sesqu1-
nyiségben összeke\"erYe~ felhevítjük_ chloratun1ot feloldunk 1600 gr. v;ízbe11 
J.00-120°-ra. ":\.n1iko1 egy kivett próba 1 és felesleges ammoniával kicsapJuk a 
kevés ·hideg YÍzben oldódik, lehűtjük é<; 1 ferrihidroxidot. A leü1lepedett csapa· 
kétszeres 111P11nYi8égü Yizet adunk h-0z- dékr61 a fo}y,adéikot ismételten dekan
-zú. Ez1- az oldnÍot 250 .gT. salétTon1sav- tí1.Jljuk, a csapadékot leszűrjük, a szű
nak inegfelelő 60~í~-os savba fo:lyatjuk„ rőn iól ki1nossu1k és 110-----J.20°-on szárít-
1\fikor az erős nitrózus 1gázfej.lődés n1eg- juik. A szárított fe1rihidroxidot fino
sziinik, a keveréket fehnelegít.iűk és ha' inan poritjuk és nehezen olvadó üveg
a reakció teljesen lezajlott, az oldatot Yagy porcelláncsőben vékony rétegbe11 
lehűtjük; a pjkrinsav kristályosan ki- kiteiítjük .. A csőböl a levegőt, hidr~· 
válik. ~.\. k1istályokat leszívjuk, ineleg génnel kiszoJítjuk ·és .1.:;i.:ssankent so
Yízzel jól kin1ossuk, forró vízből eset- tétvörös ízzásra 1hev~tJuk„ - A re,: 
leg {dkristályosítjnk és alacsony hő- dukciót addig folytat,Juik, amíg a cso 
n1é1 sPklf'trn shúrítjuk. végén vízgőzök n1ár nem távoznak, 

1\'ar1.uon óvato~a11 krzrlni, 1 obbanll amiről úgy győződhetünk meg, hogy 
i a távozó .gázokat vékony üvegcsövön 

á1 amoltatjuk át és a „gázára111ba hideg 
üveg- vagy porcellánJlapot tartunk„ Ha 
víz nen1 csapódik le, a redukció be van 
fejezve .. A. reduk.ált vasat a csőben ki
hagyjuk .hűlni, 111i1köz-ben a hidrogént 
inég folyton átvezetjük a csövön„ A re
<lukcióhoz használt hidrogént haszná
lat előtt tisztítani kell, mely célra a 
gázt nátronlú·gos ólomacetát-oJdaton, 
n1ajd Cupru1n sulfuricum-oldaton és 
yégiil tö11nény kénsavon vezetjük át 

Tropin, 

CH,-CH-CH, 
1 1 ~ 
, N CH' /. CH(OH) 
1 1 

CH,-CH-CH' 

2,9 atropin! l g1 Ila (QH), tartalmú 
haritvizzel fél ó1áig f.őzünk. .:\._ ter-
1né~\et kiéte1 ezziik, a szú1 ított éteres o.1-
-0atbó1 atropint sósa·ygázzal .sósavas só 
alakjában ikicsapjuk 

Valeriánsav„ (izo-) 
- ~L\..cidu1n iso,-·ale1ianicu1n„ 

CH' -.._ 
CHa -~CH CH' COOH 

Egy lon1bikba 510 gi„ kálinn1bikro-
1nátot 700 .gr„ vízben és 390 gr. tömény
kénsavban felo.ldunk. Az oldathoz 100 
gr, amilwlkoholt (izo. 13-0-1@0

) foh,a
tun.k„ Az egészet visszafolyós hűtőn for· 
rnlJuk, n1íg a bi1kro1nát vö1'ÖS színe el
iíinik és az oldat zöldszinü,·-é Yálik,. Az 

Víz 
Aqua destiUata, 

H;O 

Közönséges ,,·ízből úgy készül, hogy 
azt káliu1nper1nan.ganáttal meg·festve, 
desztilláljuk. A desztillátum ruső rész-
letét, amely az elnyelt gázokat tartal-
1nazza, külön fogju.k fel. Ha a víz am
n1on1umsó'kat tártal~maz, ú,gy minden 
Uier vízre 0,5-1,0 gr. timsót adunk„ Ha 
kloridok is vannaik benne, úgy literen
ként 0.66 gi. nátriumfoszfátot oldunk 
benne és végül nagyobb 01ganikus 
szennyezés esetén literenként 0,025 gr„ 

! 
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k~liu1npe1rna11ganátot alkalmazunk., .l\„ 
vízhez célszeTÜ először 'káliurnperman
ganátot (oldva) adni.. Félnapi állás 
után a timsó oldatát adjuk a vízhez és 
csaik egy órával késő-hb adjuk hozzá a 
nátriumfo-szfát oldatát. További fél na
pi állás után desztil1áljuk a vizet, n1i
után előző,leg lú percen át forraltuk. 

„:\.hszo-lut tiszta desztillált víz előál
lítása céljábó1 a desz011ációt platina-, 
vagy ezüst-edényben végezzük; a hűtő 
ter1nészetesen ugyanezen anyagokból 
legyen. Legal·ább is a hűtőnek kell pla
tinából vagy eziistből lennie. 

lfinthogy a víz idővel az üveget is 
n1egtán1adja, célszel'Ű a desztillált víz 
eltartására szolgáló üvegeket előzőleg .

1 jól kigőzülni a felületről kioldható 
anyagok eltávolítása cél.iából. 

szín va, niegszá1 ítjuk. ~~ n1egö1n'lesztett 
fén1zinkbe egy-egy go1nbóckát tolunk 
az olvasztótégely fenekére, s megvár
juk 111indig, 111íg a cin1k bugyogása 
inegszünik. Ily 111ódon 10 rész cinkre 
inintegy -0.3 rész ként használunk el. 
Hogy a f,apálcikák lassan szenesedje
nek e], azokat bőven kenjük faggyú·· 
val. A felszín1e ·ke1 ült salakot vasla
páttal leszedve, a n1egolvatlt tömeget 
vízibe csurgatjuk. 

Zinklorid. 
- Zincun1 chlo1 at11111, Klór cink -

ZnC2 

Lon1bikban '70-80 gr. cinket leön·
tünk 300 gr. vízzel és ap1 ó részletekben 
300 gr, sósavat öntünk hozzá. Ha az ol-

Yohimbin. Júdás 1nár la~san n1egy, a 10111bikot víz-
1 J fü1·dő11 fclu1elegítjük. „A.z oldást úgy 

c~2H 3• Nz0-1 kell vezetni, hogy végül n1ég· fe;l ne111 
Du1'\ án po1 ított :i:'.'ohinibehe-kér·get o~clott cink ~paradjon J;át1 a, an1iáltal a 

21i-os .sósavat ta.rtalmazó aJrkohoJlal cn1kben. le:o szennJ czesek (Pb, Cu, Cd 
.(96%) kivonunk. Az alkoholt a kivonai-- stb.) .szinten_ olda~lanok n1aradnak; 4 
iól 1edesztil1á1juk és a nlaiadé'kot víz- Jon1b1.kot ~g-~ ~~a_p1g,111_eleg l}ely(:)u,allrn 
bC'n oldjuk. A \'Ízes szüicdéket szódával hagyJuk,_,i<l.?kuzou)\:e.1~.t feh_azzuk es az 
tl'lítjük és éte1Tel kirázzuk .. ~z éteres oJdatot _: eg·td Iesznr,Ju~ Jia Yasn1entes 
oldat mar~déka Jágy, baTna .gJ,--anta, 1 c11y~1kJ0~7clot .;;:k,r:_1·;11_i~, ugJ- ,a_:;;. ?J,dato!; 
a1nelyet h1g kénsavban oldunk. Ezt a klo1g!1zzal tc~1t1nJ ... ~~ 1~,-24 o1 a1g a}l?;~ll 
kúns,avas o-ldatot k1orofornnual, inajd lJag~:Juk, rr1aJ~~ '1~fu1clc:in feI:11eleg1tJuk 
éterrel több ízben kiiázzuk. Az így tiSz- es v1,zzel _eldo.1zso}t. c1nkox1do,t adva 
tított oldatból szódával fehér, le\Tegőn h~zza, ad~1,~ d1ge.ralJu~ vele, n11_g_ a vag 
n1egba1nuló te~tet lehet •leválasztani, in111É r.err1h1d1ox1d„ telJesen Jevahk„, A 
irieiyet kloroforniban oldunk. _A szűrt leszu1 t .?ld:;i,tot e;rosen in~gsa\:any1.tva 
k!oroforinos oldatot kénsavval ú.ira 'ki- hon1okf~r~on __ szarazra pa.1ol?gt~tJnk. 
rázzu1k. A kénsavas oldatot szódával el- Ha ~eparlas ~ozbe~1 az oldat P~l~Pe al~
bontjuk és a leváló anyagot k.Jorofortn- kul at, a bepa10Jg~s~ nieglasR1tJuk, SC?
bun oldjuk A klorofoÍmot ledesztillál s~vat ad,unk hoz~a es gy~nge rn1e]e~1-
\ a, barna szirup n1aJ ad hátra, anic]y t~ssel sz.a1 az1 a parolo_gtatJuk _ .. --'-<\_.~esz 
p(~troléterrel ősszedörzsölve, sárga po1: c1nkklol'1dot llll'lt.'g- edenyekbe to.Jt1uk 
1·ú alakul áé. Ez több ailkaloidának a ke
'\_'.'el'éke, an1elyet hideg benzolból kiol
dunk. Ezt a f1arkcionált kioldást add1·-~· 

Zinkoxid. 
végezzük, aniíg a uehezebben oldható - Zlncu111 ox~ dat11n1 Cilikuxicl -

ZnO rész 234.5°-on olvad„ Ez a fr,aikció a yo 
l1llnbiu. CI'horns : _Ber. d. deutsch. 
l'har m Gcs. Bd. 7 S 279. J 89i) 

Zink 
- Zincu111 n1etalicun1 depuJ"atuJn. -

110 gl'. k1"istál:yos nát1iun1karbonátot 
feloldunk l()QQ gr. \ízben; az oldatot 
fo1Tás1a hevít,:e, folytonos keverés 
köziben 100 gl.. ciuk.szuJfátnak 400 gr. 
vízben való oldatát öntjük hozzá„ Ha a ,./;: 

Zn 

J\fegolvasztott lQO zincnin1 1netalli
cnm vena.Ie-ba va.srúd végére kötött 
rjtkaszemü vashálóba burkolt 2 amrno: 
niumkloridot tolunk be. Ha a cink bu· 
gyog-á-sa meg.szünt, az olvadt tömeget 
vízbe csurgatjuk. 

b)_? ~é~.z rnos9tt k~n és 1 rész g·ipsz 
kcver~kebol keves v1zzel meggyü.rva 
go.mboc1kákat készítünk s páicikár a 

leülepedő csapadék felett az oldat nem ,, 
volna lúgos, inég szóda-oldatot .adunk ·'.~;;:· 
hozzá és Jnég egyszer felfoT1·aljuk az ·:%~;~:-._ 
egészet. A leülepedő csapadékot dckau- -_.--:·· __ :„·· _ _. 

tá1ással n1üssuk, an1íg a ll1osóvíz há- .:.;":.~·;_::: .· 

~i~{t~~i;;~!Q~)~:~1i~?!i;l~~ff i~ ........... ~i~tk 
v1tes be van fejezve, ha egy kivett ______ :: .. ~:;?<!-:.:__~~---
próba kihűlése után kénsavval máf 
nem pezseg. 
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Zinkper oxid. 
_ Zincum pe1oxydatum. Zinkperhid

roL -

Zn02 

Előállítási módja azonos a magné
zinn1peroxidéval A megadott hidro
genperoxid..,mennyi-ségre 20-0 gr„ cink
oxidot veszünk. A nyert termék kb. 50% 
szuperoxidot tartalmaz. 

Zinkszulfát. 
- Zincum sulfuricum„ 

ZnSO• 7H20 

50 .gi. kénsavat (fs. 184) felbígítunk 
200 gr. vízzel és 50 gr. cinkoxiddal el
dör zsö'1jük. Az oldást melegítéssel elő
segítjük, s az oldatot azbeszten meg
szűrjük. Az oldatban "évő fölösleges 
vasat úgy lehet eltávolítani, hogy 
ólomszuper oxidot adunk hozzá, míg 
minden vas leválik A Jeszűrt oldatot 
bep&rologtatjuk és a sót kikristfülyo
sítjuik„ 

TÁBLÁZATOK. 

1. Atomsúlytáblázat 

Ag Ezüst IOi,88 ~f n lviang,an 54,93 
.AJ . .\lun1iniu1u 27.1 Mo l\folybdiin 96,0 
. .\1 .-\ l'g'Oll 39,9 N Nitrogén 14,008 
.:\s „:\rsen 74.96 Na Nat1·iun1 23,0 
Au .:\Tany 197,2 Nb Niohium 93,5 
B Bm 10,9 Nd Neodym 144,27 
Ba Ba1iun1 137,37 Ne Neon 20,2 
Be Beryllium 9,1 Ni Nickel 58,68 
Bi Bisinut 209,0 0 Oxygen 16,00 
Bi Bl'Ol11 79,92 Os Osn1iun1 190,9 

12.0 
P Phosi;hor 31.04 

C Szén Pb ólom 207,2 
Ca Ca1ciun1 40,7 Pd Palladiu111 106.7 
Cd ICadn1iun1 112,4 Pr Pr.aseodyn1 140,9 
Ce Ce1iu1n 140,25 Pt P.Jatina 195,2 
Cl Chlor 35,46 R.a Radiun1 226,0 Co Cobald 58.97 Rb Rubídium 85,4& Cr Chron1 52,0 Rh Rhodium 102.9 (;s Ciisiun1 132,81 Ru Rutheniu1n 101,7 Cu Réz 63.57 
J)y Dysp1 osiun1 162,5 S Kén 32,07 
E111 En:anatio 222 Sb Antimon 120.2 
Er E1binm 167,7 Se Scandiu1n 45,1 
Eu Enropium 152,0 Se Selen 70.2 
F Fluo1 19,0 Si Siliciu1n 28,3 
Fe Vas 55,84 S·m .Sa1narium 150,4 

Sn ón 118,7 
Ga Galllurn 70,1 Sr Strontiun1 87,63 
(hl Gadolinium 157,3 Ta Tmltal 181.5 Ge Gern1aniun1 72,5 1~b Terbiun1 159.2 
H Hyclrogen 1,008 'l'e TeHur 127.5 
He He,liu1n 4.0 Th T·horium 232,lZ 
Hg· I--Iigauy 200,6 Ti Titan 48.1 
Ho II0Jn1i111n 163.5 Tl Thrullium 204.0 
ln I ndiun1 114,8 Tn T.hulinn1 169,4 
Ir lridinrn 193.1 U Uran 238.18 
J Jod 126,92 V Vanadiun1 51,0 
K Kaliu1n 39.1 w· WoJfram 184,0 
K1· KrJ.- pton 82,92 X Xenon 130,2 
La Lant.han 139,80 -,f Yttrium 88,7 
Li Lithium 6.94 Yb Ytter bium 173,5 
I_Ju Lutetiun1 lí5.0 Zn Zink 65,37 
J\lg :ilíagnesiun1 24,32 Zr Zirconiu.m 90,6 
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2, Vegyületek fizikai állandót 

R?':'iditések: A veg~~let neve ~s képlete mellett =jel után a molekula„ ill. atomsúly. 
fs = faJsuly. _Op = olvadas1 pont. fp =forrpont Old. =oldódás. Alk = alhohol Ae = 
eler: ~ =: oldod1k .k. o. = könnyen oldódik r o. = rosszul oldódik mel o. = melegítésre 
oldod_1k. 1 r o. = igen rosszul oldódik n o. = nem oldódik boml. = elbomlik .szubl = 
szublimál. S = gőzsűrüség L =lug. s = sav 

l, Anorganikus vegyület„k, 
Alumínium .. AI = 27..1 .. Fs 2.7, Op 657, 

Fp kb, 2000. Old, víz: -; alk: Old .. L s 
.lluminiumhidroxid. Al(OH), = 78.l 

F~ 2 .. 3-2.43.. Op 300' ALQ,(OH), Old 
v1z: -; alk o. a. s .. 

:B\; 1.69. Op: bon1L Old„ víz: o.„ n1eleg 
boruL 

Amrnoniurnper szulfát„ (NH4)2.S20s 
= .22~. Ov:. bo111l Old. víz: 58, n1eleg víz 
OX.i.g'ent feJL 

L1mmoniu1nroda.nát. NH11.CNS = 76.12 
Fs L31. Op: 150°. Fp 170" bomL Old, víz: 
0'-011 122, 20°-on 162; alk: k. o, 

Ammoniumszulfál,. (NH,), SQ, = 
13214 .. Fs 1.77 Op: 140. Fp bomL Old. 
·.ríz: lOa-on '73, 1ooa-ün 103; alk: n„ o. 

--'-4-nirnoniumszulfhidrát. NH4 HS = 

Aluminiumklorid. A!Cb(+6fü0) = 
13S .. 5. F.s 3.10 S. 400'-on 9.34, 835'-on 4.51. 
Ül' nyomás alatt 190'. Fp 183, Old .. víz: 
anh„ 15°-Dn 70_; n1eleg 1k. o; a1k: 50. 

Aluminiumoxid. ALQ, = 102,2. Fs 
3.75-4.00, Op 2020". OJd. víz: 
ff,so., o, 

51.11 S 56°-on 0 . .89,. Op: szubl Old .. víz: 
o; aLk: o. 

Aluminiumszulfát A],(SQ,), = 342.4, 
Fs. 2 .. 7L üld .. víz: 10"-on 33.6, 100"-on 89; 
alk., -

. Aluminiumszulfhidrát. Ab(SQ,), + 
1srr,o 666 7. Fs 162 

Ammonia. NHo = 17,03. Fs S.0" 0.596. 
qp - '77' .. Fp: - 335,. Old, víz: O" 1305 
terf, alk: o, 

Ammoniurribroniid„ NH4B1 = 97.96. 
F~.?39, S. 44ü" 164. Old .. víz: 10"-on 66.2, 
10v ·on 1'!8; a.lk: 15°-on 3.1. 

Animoniunifo.szfát prim.aer„ NH4 H2 
PO, = 115.10 Fs 119., Fp - Old víz: o, 

..1./nimoniun1.for;zfát srrundaer„ (NH4)2, 
Hl Q, = 15213. Fs 1.62. Op: bomlik. -
Old, víz: 25, ulk: l], 0. 

. . .lninioniunif oszf cí t te r liac1. (NH-~)3 
Po., = 14917. Old. Yiz: o 

A11111ioniunijodid, NH4„J = li4.96„ Fs 
2.47, S. 440" 2.49. Old, víz: 15"-on 167, me
leg k. o.; 67% alk: 43.5 .. 

Ammoniumk01 honát. (NH,), CQ, + 
lf.;O 114,11. Fp 58" boml Old .. víz: 15'-on 
101 n1elegen bon1l. 
~ Ammoniumhik01 honát. NH,co, = 
,9 06, Fs,159. Op 60' boml. Old víz: 11.9, 
1nelcg v1z bo1nl.; a1k: n. o. 
~rnm.oniunibikarbonát-karba1nát. NH~ 

RUQ, + NR, COONH, = 15713. Fp 60" 
'f-rZ~bl Old„ víz: 15°-011 25, 65()-011 70; 
-alk: o. 

..t.1mmoniuniklo1 id,. NH1Cl = 53.49. Fs 
l?2. S. 350"-on 174. Fp 350" dissz, Old. 
VIl: lOa-on 3.3.3, 1-00°-011 i7.4; alk: o 
M Amm.oniunimagnéziu1nfoszfát,. . NII~, 

5
1Hdo'Oo.6H,Q .= 245,5,. Fs 163 Op 100"-on 

' , Old, v1z: 0,005; alk: n. o,. 
Arnmoniummol11hdát, (NHo), l\foQ, 

H
="1

0
96 .. l Fs 2 .. 27.. Old. víz: k. bomL; 

l.'< 3 : 0. 

}_f A1n1noniurnrdtrát. NH4N03 = 80.05. 
~ 1.72. Üp 166. Fp 200" horni. Old. víz: 

12 on 153, meleg k. o.; a,lk: 67%-os: 43.5, 
.Llmmonnnnnitrit„ XH1.XO~ = 6405 

Antimon. Sb = 120.2. Fs 6.62. Op: 
63D. Fp 1440. - Old. f.. HGJ, H,so.: o. 

Antimonoxiklorid. SbOCl = 171.7„ 
Oo: bon1l, Old. víz: n„ o, n1eleg bon1l,, 
alk: n. o. 

Antimonpentaklorid. SbCL = 297.5 .. 
Fs 2 .. 35. Op: 4. Fp 30 mim 92, Old, 'íz: 
boml; HCl, CS,; o. 

Antimonpentaszulfid. Sb,s, = 400 .. 7. 
Fs 4.12. Old„ víz: 11. o, aceton, alk: o„ 

Anti111ont1 ilclorid SbCh = 226 6 .. Fs 
3,06. S. 7 .. 9 Op 73,2 Fp 222. O!cL víz: 
Ob-on 602, n1eleg bond; aceton, alk: o. 

Antin1ontJ ioxid. Sb2Ü:1 ::.= 288.4. Fs 
5.20~5.67„ I•'p: sznbl.. Old. 'íz: 11. o; konc. 
HCI, bo1kősav o. 

Antin1onfiiszul{id. Sb283 = 336„6. Fs 
4.63.. Üp 555.. Fp: deszt. Old. ' íz: n o, 
NH,SH: o. .. 

Ant-in1on.yll-1:áliu.nitar tar át. (Sbü.Q_,, 
If,,o,rq, füO = 661.7. Fs 2 6!1, Op: boml. 
Old. viz: 21"-on 8, 100'-on 36; alk: n. o. 

Arany. Au = 197 .. 2 .. Fs 19 25. Op 1064. 
Fp ,kb. 2500. Old víz stb: no· királyvíz 
KCN: o. ' . ' 

Aranycianid, Au(CN), 3If,Q = 329.2. 
Fs 329.2. Qp 50, Fp - Old víz: k o; 
alk: o. 

Aran.11/rlorid An CL = 303.6, Fs 3.9. 
Üp: bon1l. Fp 150°-011 szubl old: hjgrusz
kopo~, a lik: o, 

.. 4rzén. fén1rN . . A.s = 74 96„ Fs 5„i2, Fp: 
illó. Old: víz, alk: ii.. o. 

,4 rzén ne1n fén1es ( sá'/ ua)„ .A.s = 74.96. 

C
Fs 2.03 Fp illó OlcL víz: u o, alk: k. o, 

S2: o. 

S 
Arzénhid1 ogén As ff, = 77.98, Fs .. 

. 20695 Op: - 111" Fp - 55' Old .. víz: 
20 terf, alk: r. o. 

Arzénpen.taklor id. 
Üp: bomL Fp: diss. 
olk: o. 

Ar.zénpentaszulfid., As,s, _ 
Üp: k ol',-„ Fp 500a dissz„ Old„ Yíz: n. o, 
alk: o, 
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A1 zénsa v„ 2H,AsQ„H,Q = 30198 Op 
36. Old, víz: 16.7, meleg 50, alk: o .. 

Arzéntrioxid. As,Q, = 197,92. Fs 3.8 
2.16, S, 6.30, Op 18. Fp 130. Old, víz: i, o, 
n1eleg bo.n1J; HCI, a-lk: o 

Arzentrioxid As,.Q, = 19i.92, Fs 3.8 
-4„0; 3.'ill8 O.Jd„ Yíz: 2u-011 1.2, 40°-on 
2„9, I-101: o„ 

A1 zénti iszulfid .. As,So = 2466.10 Fs 
3.47, am, 2 .. 76 .. Qp 310" .. Fp 707. Old víz: 
n. o., alk: o., 

Bárium. Ba = 13i.3i. Fs 3.K Op 850-
91l0 Fp lWO fölött Oltl. Yizet bont. 

Bár iumliidi oxid, Ba(OR),.8H,Q 
315 51. Fs 166, anhydr .. 4 .. 5 Op - Qltl, 
YÍZ: anh. 0°-011 J.7, 100°-0ll 178; alk: l'. O. 

Báriurn!;arbonát,. BaCO.~ = 197.38, Fs 
4„R-4.J. ()p 795„ Q]cl ';íz: n. o, i11eleg víz 
j. T. 0, -

Báli11mlilotid l3aCL2H,Q = 280.i5, 
Fs 310. Op: anh~:dr. kb. 950[) 0.1d víz: 
anh. 0°-on 316, 100('-on 58.7; alk: n„ o, 
HCI: L Q, 

Eá1 iumnitrát Ba(NQ,),. = 26139. Fs 
3 .. 24 Qp 593 Old '"Íz: 0°-on 5, 100"-on 34 2, 
alk. n„ o. 

Bá1 iumoxid. l3a0 = 133.37. Fs 5.i2, 
Bariumplatinocianid. BaPt(CN)•. 

4H,Q = 508.7. Fs 3.L víz: 3 3; alk. o . 
Bciriumszulfát .. BaSO. = 23343, Fs 

4.3-145 Op 1580 .. Old Yíz: n, o; H,so.: 
r„ o. 

1Jcí1ium.w,Zfid., BaS = 169.43, Fs 4 .. 25, 
OJ<l. YÍz: hon1l, altk: n„ o. 

TJríriunu;zuveroxid. Ba02 = 169„37. Fs 
t~Jö. ()Jd. ,·íz: bonll, .sav: o H202. 

liáriu-nz ro;zu1Jcro.xidhid1' át. Ba02.8H~O 
= B13 5. ()hl víz: r. o, n1-eleg bo111L 
alk: n. o, 

Bdriu1n.tct1 a szulfid. BaS„ = 265.61 
I•"'s 3.0. Op 105° bon1L Old. víz: 15n-on 41.3, 
alk: n. o. 

Bizmut. Bi = 209 .. Fs 9.80 .. Op 269. Fp 
kb. 1430 .. Old, víz: n. o. HNQ, o. 

Bizmuthidroxid, Bi(OHh = 260, Old: 
\íz: n„ o, alk: n„ o, savaik o. 

JJizmut.iodid. BiJo = 5888. Fs 5,7. Op 
440. Fp: illó Old víz: n. o, forró horni, 
alk, HJ: o, 

BizmutnitHít,. Bi(NQ,) ,.5H,Q = 484.1. 
Fs 2.8. Op: boml Old, víz: bornl, alk: 
n. o. HNOo: o. 

Rizmutoxid. BhQ, = 466, Fs 815, 
Old, víz, alk: n. o, HCl: o. 

Bizmutoxiklorid. BiOCl = 259,.5, Fs 
7.18, Old, víz, ,a)lk: n. o, HCl: o. 

Bizmutoxijodid, BiOJ = 350,9. Fs 7,.9. 
Op: horni. OJd., víz, alk: n. o, HCl: o, 

Bizmutszubnf.trát. BiONOa.H,Q 
304. Fs 4 .. 6. Qp: bornl Old, víz: L o, 
HNOa: o, 

Bizmuttriklorid, BiGh = 314.4. Fs 
4,56. Fp kb. 445, Old víz: borul, HCI: o, 

Bór amorf. B = 11 Fs 2.15. Qp: n, 
ofr. Old. víz: n, o, savaill:at bont 

Bór kiistitlyos, B = 11. Fs 2.55, Op: 
n. old. Old: víz, alk, savak n,. o 

Bórsav (01thoJ. HoBO~ = 62. Fs 146„ 
Qp 185. Old, >Íz: O"-on 2.65, 100"-on 39, 
alk: 16.6 o. 

Bórsav, mcta. HBQ, = 44 Old, víz
zel bórsavvá oldódik. 

Bór sav, -pyr o. HsB401 = 158„ Vízzel 
bórsavvá oldódik„ 

Bórsavanhydrid. B,Q, = 70. Fs 179. 
Qp 577 Vízzel bó1savvá oldódik 

Bróm Br = 79.92, Fs. S .. 5.52 (228'-on) 
Op: - 7,3, Fp 59 .. Old. víz: kb .. 3,1, 50'-on 
3 .. 52, alk-t oxidá,I, alkaliak: o, 

Br óm/J idrogén. HBr = 80, 95 .. Fs, S„ 
285, - 69°-011 folyékony. Op: - 88.5a, Fp. 
-- 68°. Ol<l. víz 10°-on 580, 15°-on tel 5-0%, 
75°-on 41ú tél'f. a1k: o 

Brómrnv. ·RBrQ, = 128.93 .. Fp 100°, 
bornl. < tld. víz: o. 

Ciánhromid., CNBi· = 105 94. Qp 52', 
Fp, 613. Old. víz: o, alk: o. 

Ciánhidrogén, HCC\I = 27.03. Fs 0,697, 
S, 0 948 .. Op: - 15". Fp: + 26", Old víz, 
alk: bá1111ily 111ennyiségben. 

CiánjodicL CCII J = 152.94, Fs 185. Op 
146.5, Old alk: k o, ae: o .. 

Ciánldorid. CCl!Cl = 6148, Fs 2.22. 
Op: - sn. :F'p. + 13° 01d„ víz: o, alk, 
a.e: o. 

Cicinsav. CONH = 43,02. Fs: - 20°-on 
116. Fp ·O"-on boml. Old. mint a HCN, 

Ezüst, Ag = 107.88, Fs 10.5., Op 961.5' 
levegőn, 955° levegő néliküt ]'p: kb. 
2000". Old, víz alk: n. o, HNOo: o . 

Ezüstbromid„ AgBr = 187 . .88. Fs 6.47. 
Op 422. Fp: boml. Old, víz: n„ o, NHo: 
J'. o, konc„ HBr: ü • 

Ezüstcianid., AgCN = 133 .. 90. Fs 3.94, 
Op: horni. Old, víz„ alk: n, o, KCN, 
NH.s: o. 

Ezüstklotid. AgCl = 143.34. Fs 5.56„ 
Qp 452. Fp: ,kb. 1000' Old, víz: n„ o, 
KCN, NHo NfüSoOa: o .. 

Ezüstnitrát. AgNOo = 109.89. Fs 4,35 .. 
Op 208.6. Fp: bomL Old, víz: O'-on 115, 
100"-on kb. 900, a,}k: o. 

Ezüstszulfát, A·g,SQ, = 311.82. Fs 
5.43. Op: kb. 650, Old víz 18'-on 0„7, 
100°-on 1.5, HNOa: o„ 

Fer> iammoniumszulfát. FeNH.(SOo)o 
.12fü0 = 482.19. Fs 171 Op 230 .. Old. víz: 
20°-on 14.3, 111eleg k,. o, al1k: n„ o . 

Ferrife1 rocianid„ (Berlini kék) Feo 
(Fe[CN]o)o.xfüO = 859.15. Op: boml. 
Old. víz, alk: n., o, szalicilsav: o„ 

Ferrifoszfát. FePQ,,2ff,O = 186,,91„ 
Fs 2,87, Old víz: n„ o; J\TJI,, savak: old
ják. 

Ferrihídroxid, Fe(OH), = 10686. Fs 
3,.4---3.9. O,ld. víz: n. o, savak: o. 

Ferriklorid, FeCb = 162 22, Fs 2.8; 
S. 400'-on 112. Op. 298. Old. víz: O'-on 
75, fon ón hidrnlizál, alk: k, o., 

Ferrinitrát. Fe(N0o);.9H,O = 404,01. 
Fs 1.68, Qp 47 .. 2 Fp: boml Old,. víz: o, 
alk: o 



478 

Ferrioxid (hama!it). Fe,o, = 159.68. 
Fs 5.12 .. Op 1568 .. Old: víz, alk n. o, sa
vak: o. 

Foszfortriklorid. PCb = 137.42. Fs 
l.575. S 4.88. Op: - 112" .. Fp '78 .. Vízzel 
bomlik. cs,: o 

Ferripirof<;szfát. Fe.(P,o,).9H,o = 
907„74., Old. víz: n. o, NH,, savak: o. 

Ferriszulfát. F8'(S0,),.9fü0 = 562. 
Hidrazin. H,N.NH, = 32 05. Fs 

1.011.. Op 1.4 .. Fp 113.5. Old. víz: o, alk: o. 
Fs 2 0-2.1. Vízzel, a;lk -Ja] bomlik. 

Ferroamrrwniumszulfát (Mohr-féle 
só). FeSO„(NH.) •. so.6H,o = 392.14. FG 
181. Old. víz: 17, alk: n. o .. 

Ferrobromid. Fefü·,.6H,O = 323.81. 

Hidrazinhidrát N.H.H,O = 50.07. Fs 
1.-03. Op - 40°. Fp 120. Old víz: bá1-
mily arányban, forróan k. o, alk: r„ o. 

Hidrazinklorid. N.H.HGJ = 6852., Op 
89" Old. víz: k. o, alk: r. o. 

Fs 4.64. Old. víz: an11ydr 10°-on 110, 
95"-on 172, alk: o. 

Ferroferrioxid. (llfagnetit.) Fe,o. = 
231..52. Fs 5.16 Op 1527" Old. víz, a;lk: 
n„ o. 

Hidrazin diklorid,. N,H,2HOI = 104.99. 
Fs 1:423. Op 198 .. Old. víz: 23"-on 37, fonó 
o, a,lk: r. o„ 

Fmrofoszfát Fe,(P0,),.8fü-O = 50173. 
Fs 2.6-2.7. Old. víz: n. o. 

Ferrojodid. Fe,J,.4H,o = 381.78 .. Fs 
2.87 .. Op 172 .. Old. víz: k. o, forrón bom
lik; alk: o. 

Ferrokarbonát, FeCO, = 115.85. Fs 
3.8. Op: boml. Old .. víz, alk: n o, sa
vak: o. 

Ferroklorid. FeCJ, = 12676. Fs 2.99, 
S. 1400"-on 4.34. Old.. víz: 20"-on 69, 
100"-on 106, alk: tk. o. 

Ferronitrát. Fe(N0,),6H,O = 287.96. 
Fs 1.12. Old. víz: anh. O"-on, 71, 100"-on 
106, alk. k. o. 

Ferrooxid FeO = 7184 .. Op. 1420. Old. 
víz, alk: n. o„ savak: o. 

Ferroszulfát Fe SO„ 7Ho0 = 278.01. 
Fs. 1.90, alllh. 2 .. 71 old .. viz: anh O"-on 
15..7, iJO"-on 37.3, aJ!k: n .. o. 

Ferroszulfid, FeS. 87.9 .. l<'s 4 84.. Op kb. 
1190". Old: víz, aJlk. n. o, sava;k o. 

Fluor .. F = 19. Fs 1.11 (foly) S .. 1.31. 
Op: - 233", Fp: - 187° .. Vizet stb .. stb. 
bont. 

Fluor hidrogén HF = 20. Fs. 13", fo]y, 
0.987. S 32"-on 1.39. Op. 92 3. Fp + 19" .. 
Old: víz: bármely n1enny. f<Jrró k. o. 

Foszfoniumjodid. PH,J = 161.99. Fs. 
S32" 1.39 .. Fp. kb. 80" .. vízzel stb. bomlik. 

Foszfor, fehér„ P = 3104 .. Fs 1.83 .. Op 
44 .. 2. Fp, 287.3 Old. víz: n. o, cs, o. 

Fos,zfor, vörös. P = 31.04. Fs l.88-
2„34. v1z: n. o, 082: o. 

Foszforossav. H,po, = 8206. Fs l.65. 
Op 73.. Fp: boml. Old. víz: n. o .. 

Foszforoxiklorid POOb = 153.42. Fs 
1.69. S 5.3 Op + 1-2°. Fp 107 .. Vízzel ·Stb.. 
bomJ. 

Foszforpentaklorid. PCJ, = 208.34 Fs. 

Hidrazinszulfát. (NH,),.H, SO, :e 
162.18. Op 45, Higroszkopos Al:l<aliak: 
n„ o, alk: n„ o. 

Hidrazin-difizulfát. N,H,H,so, = 
13-0.13 .. Op 254. Fp: bomL Old. víz: 21"-on 
3.5, forró k. o, alk. n .. o. 

Hidrogén H = 10-08. S. -006952. Op: 
- 259". Fp: - 252.6. Old .. víz: O"-on 2.J5 
tér f, 100"-on 16 térf, alk. 1 o. 

Hidmgénszilikotluorid. H,SiFo2H,O 
= 180 4„ Higrosz-kopos, me.leg k„ o, alk: 
r. o. 

Hidrogénszuperoxid. H,o, = 34.016„ 
F.s 147.. Op: - 2, Fp 35 m/m 74 7 .. Old., 
víz: bár·mily a1 ány.han„ 

Hidroxilamin. NH,OH = 33.03.. Fs 
1.22. Op 33. Fp: 22 mim 57.. Old .. víz: for·· 
ralva bo·mlik; ae: n„ o„ 

Hidroxilaminklorid. NH,OH.HCl = 
69.5. Fs 1-68 .. Op 151. Fp hami. Old, víz: 
o. HNOo: o.. . 

Higany, Rg = 200 .. 6 .. Fs 18" 13.550. Op: 
- 38.5. Fp 357.2. OJd .. víz: n .. o, HNOo: o. 

Higanyvegyület, lásd Merkuri és 
Mer kuro-nál. 

Hipabrómsav. HOBr = 9693.. Fs 
Víz k. o .. forralva bomlik. 

H ipofoszforossav. HoPO, = 66.Q6 .. Fs 
1.493. Op 17.4 .. Fp bomL Víz 'k o forral-
va bomlik. ' 

Hipoklór sav. HOC! = 52.47 .. Víz k o, 
fonalva bomlik. 

Jód. J = 126. 92. Fs 4.94. S. 600" 8.12. 
Op 113. Fp 183.5. OU víz: 10"-on 0.018, 
55°-on 0.09; alk, ae, kJloroform, széndi
szulfid, széntetraklo1id stb .. o. 

J ódhidrogén. HJ = 127 .. 93 .. Fs S .. 4.38. 
Op: - 50.8". Fp: - 35".. Old. víz: 
10°-on 4250 tér!; alk: o. 

S: növekvő hő esetén. Op 148" (nyomás) 
140 szublimál Vízzel alk. bomlik 
CCI.: o. 

Jódklorid. JCl = 162 .. 38. Fs 3.22 .. Op 
13 9-27 .. 2 .. Fp 101. Vízzel horni; HCI: o. 

Jódsav. H,J,o, = 35186 .. Fs 4.63 .. Op 
170„ Higroszkopos; ae: n„ o. 

Jódtriklorid. JCJ, = 233.3. Fs 3.11. Foszforpentoxid p,o, _ 142.08 Fs 
2 39. Fp. szubl. Higroszkoposan bomlik. 

Foszforsav, orto. HoPO, = 98.06 .. Fs 
188. Egyebekben mint a pentoxid. 

N 
Foszforsav meta. (HPOo).x = (8005)x 

em egységes; polymérekből Ml 
Foszforsav pyro. H,p,o, = 178.Jl. Fs 

Op. 65. Old víz: :k.. o, alk: k. o. 

Op 25. Fp: i'1ló. -
Kadmium .. Cd = 112.4 Fs 8 .. 64. S„ 3.94. 

Op 321 ". Fp 778". 
Kadmiumjodid. CdJ, = 366„24. Fs 5.6. 

S. 3.94. Op 385 .. Fp 710. Old .. víz: O"-on 80, 
100"-on 128. alk; ae: o -·--·~-"\-~'·-··-

Kadmiumklorid. Cd Ch.2 5 ff, 0 = 
228.38 .. Fs 3.33 .. Op 12-0. 
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Kalcium. Ca = 40 .. 7 Fs 155. Op 800. 1 Kálium.bilcromát K,C101 = 294.2. Fs 
A vizet bontja.. . '2.70.. Op: kb. 400. Old víz: 0°-on 4 .. 6, 

J{alciwnbronu.d Cafü, 6H,O 'f 3-08 . .0l lOOK"-oalr'u1~·bfff:~zt';Jt.° KHSO, = 136.17. 
Fs 3.32 Op 'i60 OlcL víz: anh .. 0 -on 125, 

1 
Old , 

105"-on 312. • Fs 2 .. 36. Op: kb. 205. Fp: bom , v1z: 
· 'd C CN 80 09 0°-on 34, 100°-on ·ik_„ o. 

Kalciumcianam1 . a • , = . . Ka'li·umbr·oma'.t. KBrO, = 167 .. -02. Fs Kalciumfluorid. CaF, = 78.1. Fs 3.15 
-3.18 Op 1378 .. Old .. víz: -0 .. -004, forró víz 3.24 .. Op 434 .. Fp: boml Old. víz: -0"-on 3.1, 
n o; 002-ta.rtal~ú víz: ?· 100°-on 49.7, aJ..k: r„ o. 

Kalciumfoszfat, pnmaer:. CaB;o. Káliumbromid. KBr = 119.02. Fs 
(PO•),.H,O = 252.2 .. Fs 2 3 .. H1gros?Jko- 2.75. Op .. 741). Old. víz: O"-on 53, 100"-on 
pos. Savak: o. 105, ,aJk: r. o. _ 

Kalciumfoszfát, secundaer .. CaHPO, Káliumcianát. KCNO = 8112. Fs 2-0a. 
2H•O = 172. 15. Fs 3.18. Víz: n. o, for- Víz: o.. 

2 ;.ón bon1Iik, ammon„ cit1át o, Káliumcianid„ KCN = 65.12. Fs l,5 „ 

Kalciumfoszfát, tertiaer. Ca,(PO,), Old víz: k. o, forrón borul, alk. r. o. 
= 310.29. F.s 2.5. Víz: 11. o, savak: o.. Káliumezüstcianid. KAg (CN)' = 

Kalciumhidroxid. Ca(OH), = 74.09. 199.01. Old. víz: O"-on 12.5, 100"-on 100, 
F ·s 2.8. Old. víz: O"-on 0.17, 8-0'-on 0.09.. lk n 0 

Kalciumhipofoszfit, Ca(PO,fü)' = a. káú,;mferricianid. KoFe(CN). = 
170. Op: bomL Old. víz: 15"-on 16.7, for- 329 .. 23 .. Fs 1.83,. Old. víz: O"-on 14.6, 100'-on 
1·óvíz k. alrk, ae: n. o. 76, alk: n. ü,. O 

Kalciumjodát.. Ca(J0,), .. 6H,O = 498.-01 Káliumferrocianid. K.Fe(CN)o..3H, 
Op: boml Old víz: anh .. O"-on 0.1, 1-00"-on = 422 .. 38. Fs 191 Old víz: 0°-on 14..6, 
1. HNO,; o 98"-on 74, alk: n. o. 

Kalcium.jodid. CaJ,.6H,o = 402.01 Fs Ká.liumfoszfát primaer. KH,PO. = 
3.96 Op i40.. OllL dz: anh. O"-on 192, 136.16. Fs 2 .. 34. Op 96" bomL Víz, alk: 
92°-on 435, alk: o. n„ o. 

Kalciumkarbid. Cac, = 6!.08. Fs 2.22 .. 
1 

Káliumfoszfát secundaer.. K,HPO, 
Vízzel acetylént C,H, ad. , = 174.25. Op: homL Víz, ,alk: k. o. 

Kalciumkarbonát. Caco, =;e 100.-07 .. ' Káliumfoszfát, tertiaer. K,Po, = 
Fs 2.7-2.9. Op: boml 91cL v1z: 0..-001, 212 34. Op boml. Víz: k. o, alk: n. o. 
100\on 0 .. 002; co, tart. nz: o. Káliumhidroxid. KOH.2H,O = 92.14„ 

Kalcwmklornt. C,a(Cl\;h),H,O = 243. Op. anh: 360". Old víz: 9"-on kb. 100, 
02 9p: !JOml. Old v1z: 18 ··On 178, alk: o. ll-0"-on kb. 200, alk: 0 

Kalciumklorrd. CaCh6H,O = 21909. K .
1

. 
1

. f fit KH PO - 10416 
Fs 1.65. Op 29.5. a iuni ii~o asz . 2 2. - „ •· 

Kaleiumlclorid anhydr. CaCh = 110.9. Op: bomL H1g.roszJrnpos .. Alk. r. o. 
Fs 2.22 Op 7'i5 Old dz: O'-on 60, Káliumhipoklorit .. KCIO = 90.56 Op: 
100"-on 160. boml. Víz: k. o. 

Kalciumnitrát. CaCNOo), = 164,09. Káliurnjodát. KJO, e;= 214 .. 02. Fs 
Fs 2.36. Op kb. 2000. OlcL dz: anh .. O"··on 3.89. Op 560" bomL Old. v1z: O'-on 4 .. 7, 
39, for1 óan 11 o, alk: o. 10{1'1-on 32.. _ ,... 

J(a/c,:111110\Cid CaO = 56.Ui. Fs 3.2- Kálium}odid. KJ = 166.02. Fs 3.01. 
3 4 .. Op: kh .. 500 .. Yízzel hich ooxiddá ala- Op 680. Old. víz -0'-on 126, 100"-on 2-08. 
kul. Old: CQ,-ta1 t , ízben. Káliumkarbonát„ K,co,. 2H,O = 

l{aüiunisrnlfát, CaS0,.2H,O = 172.17 174 .. 2!. Fs 2.29. Op: 'kb 890. Fp: boml. Old. 
Fs 2„32. Ol<l. ,-];.-;: 011-011 0.23, 100°-on 0.22, víz: 0°-on 111, 100°-on 156; alik: n. o. 
alk: n. o. Káliumklorát. KCJO, = 122.56 Fs 

Iútlclum.mllfid CaS = 7213.. Fs 2.8 .. 2.344. Op: kb. 360. Fp: bomL Old víz: 
Old. vízzel: bo1nlik _ 0°-011 33 100°-on 56, alk: n o„ 

Kalcium„ulfit. . Ca (S(L) .. 2 H, 0 = J(álil.imklorid: KCI = 74.56 .. Fs 198 .. 
156li. Fp: szublirnúl. \ízben r o, SO, Op 788 .. Old. víz: O"-on 28.6, 100'-on 56. 
olda,.t; ~'" ; ''· Káliu.n-lhronuit. l{20rÜ4 _;= 194(; 2. Fs 

I~~1(w!r!. K ,= 39 .. 1. Fs 0862. Op 62 .. 5. 2.721. Op: ,]di 1180 .. Old. v1z: 0-on 59, 
Fp 1,J8„ \ izet es H'lkoholt elLont. l00n_

011 
79 ·dl„ ll. o„ 

ll'.á!iun1alum-iniun1szulfát„ KAI(SO~):i 7.- ,
1
. · · ' ,',· 111.1·a1

·odr'd K
2
HO'J4 = 

l"l·]() l-1· F 1"- 0 (l•) F ·b l LlUf/{}//}}/(' l • .• "' · ~ ' „=- 1 J. s · tJ. )J ._,..,, p. om · ··86 :'i () __ Old. YÍZ: bo111l, alk, ae: o. 
Old 10 -(JJl 2 .. H, 100°-on 1<), alk: n .. o„ ' 

1
„·,- ,

1
!1· -

1
,.,,·1 KNO" - 10111 Fs 

1 ·r. . 'd I" (CN) H 0 '" i 11111 „ i , „ " - . . _ „\'~ 11 uiirn·o~1-~:·1~111 „. _:·:\ 11 
j_ 

4
· - ~ 2.11. üp a.to„ }'p: boinl. Old yíz: 0°-on 

-- ,,, __ 1-1 . .J. ()lel '1z. k. o. ,1lk. n. o„ 1 i" 
100

11, 916 ·i]J·· 
1
1 

0 1·1· 11 '/I"'Cl"HO " -,Jll"••"'· .„ ,-\'.·'·1:1_1J1r11(11111, 011r. __ \..~.u 4.7:! 2 =i · ,, . . . I'N·O _ 
8

-
11

F,190 
3~1. l \ 1z k. o. ]lal11nnn1f11-t. \.I ~ - v ,. „ „ ... „ 

11áljun1l1i1'u1 0111ít., I-\'Ff~'(l: _~-:: 100._l!. Old. ~J_''··Oll kh. -±00, 3;Ik: _}l. ~·- •J ~ 
Fs :2.11. ()p: lio 11 (J:c1. y;1: 0'- 1n1 ~·.~: 1 f\rif.11111p<'1lfar;;,z11lfid. l\.~S.,-----: ..,38.<J Üp 
6011

-011 ft liil h('11· ::11-:: 1· 1 ! 1': 1101;d. {)ld \"Jí': k„ o, nlk: li.. o„ 
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Káliumperkarbonát K,o,o, = 198.21 
Olpk: boml. üld .. víz: k o, meleg boml lú ám. C1 = 52 .. Fs 6 8. Op: kb .. 1550. 
a · r 

0 
, · ' Fp: kb. 2200. y-jz: 11. 0 

KáÍiu"mperklorát. KClO, = 138.56 Krómoxid .. Cr,Q, = 152. Fs 5.04 Víz: 
Fs 2.52. Op 610 boml Old. víz· O"-o l 0 7 11 o .. 
100"-on 18 . .8, alk: n. ~. · · 1 · ' Krón1'av .. CrOo = 100. Fs 2 .. i4„ Op 

K T 196· FJ;i: bom!._ Old. meleg víz: k. o .. 
a iumpermanganát KllfoO, 

0 01
K1

0
o
1
md sz'flfát. OH(SO.), = 392.2 .. Fs 

ij5,f 03 Fs 2 7 .. Op: bomL Old. víz 13"-o-;; " -. . ;iz: o, alk: n. 0 
K T F Krómtirnsó. KCr(S0.),12ff·O - !99 4 

0 
a iumperszulfát. K,s,o, = 2i0 39 s. 1.84. · - · · ·· 

alt ~~1,;'.l. Old. víz: 1 7, melegb bo~i. 
3 3

]íu
0

p1i/1idroxid. (CuOH), = 9i 59 Fs 
I[.áliurnpirofo.szfát. 1. p:. bon1I Old„ víz: n o, NHs: „o, 

384.o. Fs 238 .. Op: aruh. 1~i'l'8í;fH:o. = (o{fi':Pl_!kg2boná!, b.áz!sos 1) CuCO,cu 
meleg k. o. »z. 0· NH - l.l F s .. 3.8o. Old víz· 11 o 

F 
Káliumpiroszulfát. K,s,o, -· 28439 síz-"'n° ,;) 2CuCO •. Cu(OHJ,=344Ú. Old.'. 

s 2.27 .. Op: kb. 300" Old. víz: 0--- . " "if . . 'l K 'l 2 - OUJJJ lt< orid, CnC12,2lizO _= 1/ü 5•J }-, . 
F· ~;lfm(Jlatiniklorid K,PtOJ, = 486.16 9;~~n P10: 1

kb
0
. ·lldOü". ~lel: anh .. úz: 11"-o;; íi: 

10
8

0
, · ·· p: boml. Old .. víz: O"-on O 71 · . s 1z. o, alk: o. 
-on 5.3, alk: r. o · ' K · · 

3H
KOáliumplatinocy:Xnid K,Pt(ON), Fs20'5vo11il1át, Cu(N0,),3H,Q = 21164 .. 

. ' = 43148 .. F1s 2.52. Op boml Old; GÓ" . '!USP 114.<J OlcL anh .. víz: 0"-011 8" 
lngro.sZ"kopos, alk, H2SO.·. ~ld. - . -on - ' aJk: k„o. ""• 

v , Kuprioxid. CuO = 'i!J.51'„ :F\; f 4 Old 

1 
Káliu11:!:rodanát. KCNS = 97„18. J<"'s v1z: n. o. alk. 0 · '· 

89li)?
1
1? 114 Old. víz: O'-on 17i a,lk· 0 /(upliszulfid Cu8 = H5 63. Fs 3.98. 

9 
l._a zumszulfát,. K2~4 = 174 36.· Fs V"íz: n o · 

-· 66· Oj,1 1074.. Fp: szubL Old ví~· O" on E' · z i.4, lf!-0.·on 24, alk: n. o. . - F '~!.-'11sz11 fát. CuS0,5H,O = 24971 
J( l l „s 2„~/. Old, auh. \'ÍZ: oo-011 14 8 1000 

455 O
a

1
ium!zu fhidrát KSH = 7217. Op 7o all·· 11 0 • · • -on 

" d. VIZ: o, a.Jk· 0 '1T ~- ' . KT lfi . . iuvro/,lolld CuCl = 9903 F 3"' 
0 

a iumszu. d K,s - 11026 Fs 213 Op 420. Fp: kb 1000 o ' s .o;, 
p: bo:ml Old . .;íz: -,-;;,ik: 0 · · IICl, Nfü: o. ld \ÍZ: 23"-on 15 

0 
!(~lHiu0mszulfit. I~,so,. 2H,o = 194.29. 1 Kuprooxid Cn.O=ll314.. Fs 5 88 0 . 

p.lk ' 120, 190 -on boml Old vi'z·, liornL Old nz· 11 0 "JI· <> · p. o a · n 
0 

„ „ • ,, · • l_' ·' .. 
, Ké;, .. S ~ 32.06 F ' , Litliium. L = 6 .. 94. Fs 0534. Op 180 

JllOJJoklin (fi) 1.96, d~;1 ~~~F 111f~~ (a) 206~ i Fp kh. 14011. Old 'izd, alkohuli. honi. · 
112.8, /3 119.2„ Fp 4445 Old. ,', .Op '-> l~1.tl11un1ha1úouút- Lh(~Q,; = 7·> 8~ F, cs„· o · „ 'iz. 11 · o„ 1 -.11 l)p· ku í~o 01c1 , o" ..,, · l'i 

K~·,· ·100" q(„_) ·1 '· · \'JZ -on 153 
'1 endiklorid. S:iCJ., _ 13- 04 ~ , · lfll .1J .• ov, n k: ll.. o. · ' 

S 4 47. Op: -80. Fp iss-01J : _ ~b 1.68• : Lit '".!"" 1.lor id. Li Cl.2J-I,Q - 78 13 F . 
cs~: 901111 ' ' VIZ. 01111 : ; :~J~lh. 2.0~, Op 606. ()Jd nnh. ví:: oo'-~l~ 61' 

Km!di7xid SO, = 64 06 Fs. S 2. 261 " -on J„!, a!k: o. ' 
PP/~ö Fp: - 10,1 O.ld. víz: 0"-011 80000 6'0 A/Fqllezwm. ~lg = 24.32. Fs 1 i4 Op 

e1 , -on 1900 te1f. alk: r}{ o. 1.? . 'P kb ~200 Old víz: 11 0 nielegb 
Kenhidiogén R·S _ 34 08 F '"a11 bomlik. • 

Op: - 83 Fp- _ 617 Old .. 8;S 1191: Maq11éziumb1 amid M B 
térf 100"-o BO i. f lk kv1z. O -on 46o '18416. Op: anh 695 o·Jd. ~ ,k,.6H,o =-ii' n er , a r : • o j M , . · · . \ iz: , 0 

10 
/énsav. K,so,=9808 Fs 1.83 Op: _' 38 34 °f"e~

1~rli11J1oxid. Mg(OH), = 
· · Fp 338 boml Old víz· b" , '[. 8

• : · V1z: n o 
menny . a1n1 'F 13• aq. nezlumkarbonát l\f<~CO - 8' 3" 

IC ' 's 01 Old \° ki 0 ~ " - '"' ensa,v-n:,onohidrát H2S04• H
2
0 = ! ll • , • iz. T J„ 1, 002-1.art víz: o„ 

116.09 .. Fs 118 .. Op 8.5. Old víz· '. . , , . "'l.aqnezrumklo1id 1110'01· 6Tl. 0 n1enny. ,. . ua11n. 203.34 F 1 r:6 " "" . - 2 --
. , . . 00-01 '6 7s ;.~ „ Op 106 bond„ O.ld víz: 

0 
Rentrwxid. SO, = 8006. Fs .. S 2.i7. 

1 6
.; 61 --on 208, alk: o. 

PJ{z4:8; ~f 46. ()ld víz: bá1m. menn,- 256~tf,i~ztumnil!át. J\lg(N0,),.6H,O ~' 
Fp: _"33

7 
= 3o;4?. 

0
S 2 488 .. (_lp: -102. ·· '. 1:146 Op 100 .. Ol<l higi 

339 t "·f · .lkOldk. v1z. 0-on 461 terf, 60"-on O Mag11ez.1u11101id. Moü = 103" F 3 6 e1 a·· o p·11 1 F" "' ·-·· 8
•• 

, .' • • ;· „ .- : · 0 \·„ lJ. szubl. 2{)00° körül. Old 
lfloi lndrogen. OIH = 36.47 .. S. 1268 '1Z. u. o . . . . 

2f.i. 60,~12 f:f
9
:
1
-;-- 83. Old. víz: O"-on 506 2221lfro~~~z.;111npi1ofa?zlM. :i\Jg,p,0 , = 

Kl, on erf,,~.alk: k„ 0 „ ·1 · _. i:;_ -:.4. Old .. ':1z: n. o. 
l "8 Oorsqv. HOIO, iH:O = "10 58 Fs 9!614!9aunez111111sm//at. l\lo-SO, "1I-I 0 
·- . p· uoml v· " . . - }< . 1 68 0 - ~ . : · · iz: o„ Rlk.: ~ ~ · P 1J0. Old. víz: k„ o, 
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j{agnéziumszupero.xid. Mg-02 
56.32 Fs ·- Op - Fp - Oild. víz: n. o, 
savaik: o„ bon11. 

ltlangánoklorid, Mn01'4H,O = 197„91. 
Fs 2 (anh. 2. 98) Op 650 .. Old anh .. víz: 
8"-on 62, 100"-on 116, alk: o. 

Manganonitrát. Mn(NQ,),,6H,O = 
28i.05. Fs 1.82. Op 87.2 Old. víz: 0°-on 
100. 30°-on 200, alk: o 

J[a11ganoszulfát MnSOdH,O . 
150.99 F s 2.26„ Op 241 Old.. all'h. v1z: 
o(l-on 50, 100°-on 33, alk: n. o„ 

Jllangánszuperoxid. ~in02 = 86.93. 
Fs 5„03„ \Tíz: n„ o„ 

Jferkurianiidoklorid. H-gClNH2 :-= 
:?:52.1. Op: boinl. Old. víz: n„ o, n1eleg·„ 
bon1 l. 

Jle1 kuricianid. Hg(ON), = 252.6. Fs 
3„77. -Op: ho1nl. Q,ld. víz: 0°-on 8, KCN: 

víz: 0°-on l.4, 100°-on 55.1, alk: n„ o. 
Nátriumbromid. KaBr 2H,O = 138.99. 

Fs 301. Op. anh: kb .. 760°. Old. víz: O"-on 
79 .. 5, 100"--on 112. 

Nátrium.foszfát (ortho) 1) pnmar: 
N aH,PO„.H,O = 138 .. 0'i. Fs 2.04. Old. víz: 
k. o. 2) secundiir: N;i,HP0„12fü0 = 
358.24. Fs 1.53. Old. anh., víz: O'-on 2 .. 5, 
100"-on kb. 100. 3) tertiiir: Na,PO..IOffiO 
= 344.20. Fs anh. 2.54; lOH,O: 1.63.. Old„ 
anh .. víz: 15"-on 10.5 .. 

N átriumhidroxid. NaOH = 40.0l .. 
Old. víz: 50, meleg kb. 360, alk: o. 

Nátriumhipofoszfit .. NaH,pQ,H,O 
106.07. Op. boml. Old. víz: k o„ higrosz
kópos, a;Lk. k. o. 

" 

Nátrium.iodid. NaJ.2H,O = 185.95. Fs 
anh: 3.67; 2H,O. 2.45. Op .. an:h: 664. Fp: 
illó Old .. Qnh. víz: O"-on kb .. 160, 100"-on 
kb .. 300 . 

Jlr1kuri}odid. HgJ, = 454.4 .. Fs vb- Nátriumjodát. NaJO, = 19792 Fs 
i ös 6 .. 26, sárga 6 .. Op 253. Fp 354. Old.. 4 .. 28. Old. víz: O"-on 2 .. 5, 100"-on 3.4. 
Yíz: r. o. Nátriumkarbonát. Na2C0:1.lOH20 = 

,Vferkuiiklorid. HgOh = 271.5 .. Fs 5.42, 28616. Fs 1.46. Q,Jd. víz: o, a1k: n. o. 
s. 9.8. Op 277. Fp 307 Old. víz O"on 4.3, Nátriumkarbonát, anhidrid. Na,oo, 
100"-on 5.4, alk: o. = 106.0L Fs 2.48. Op 883. Old .. víz: O"-on 

Merkurinitrát Hg(K0:):.8H,O = 4687 7.1, 100°-on 45, alk: n .. o. 
Fs 4.3 Op a11h 79 Old víz: o, meleg Nátrimnklorid. NaCl = 58.46. Fs 2.17„ 
bomL Op 800, Fp fehéi izz. Old víz: 0°-on 35„5, 

,llrrkurioxiciánát .. Rg(CN),.HgO = 100"-on 39 .. 2, alk: n. o. 
169.2 Op: boml. O:ld. víz: o.. Nátriurmnetafoszfát .. NaPOo = 102 .. 04„ 

Merkuiioxid. HgO = 216 .. 6 Fs 1114 Fs 2.48. Op 613. Old .víz: r .. o„ 
Op: boml. Víz: n. o. Nátriumnitrát NaNOo = 85.ül, Fs 
, }lerkw iszulfáf. HgSOo = 296 . .i Fs 2.27. Op 316 .. Old. víz: O"on ·73, 100"-on 
öli. Op: bomL V1z, alk: n .. o. 174 .. 

)Jer!. uri.szulfid. HgS = 232.7. Fs .. vö- Nátiiumnitrit. NaNO, = 69.01 Fs 
1 ö" R09 .. fekete: 767 ... Fp: szubL Víz:, 2.16 Op 271 Old víz: 15'"0ll 83, alk: n. o„ 
n JÍrrlwrobromid„ HgBr, = 561. Fs , Nátriumnitroferricianát. Na,Jfe_(CNh 
-31 F bl kb 50" v· N0.2H,O = 297.96. F·s 1.7. Old .. VlZ. k o .. 
1. • !J.: ~zu ".. „ -on. iz: n. o. Nátriuniperborát. NaB0:1„4H20 = 
,„Jlc1 kw o/clo11d (Kalo'!'cl.) Hg,CJ, = 154 .. 06. Op: boml. Old. higrosz;kopos. 

41-1. Fs 7.1~. ~P 383. Viz: n. o. Nátriumpirofoszfát. Na.P,OdOH,O 
Jle1kuionitrat._2Hg,(NO,),.H,Oc;o543.2 = 446.24. F.s 182, anh: 2.45. Op, anh: 970„ 

~~1:i~· Op 70 .. Fp. bom!. Old v1z: o. Old ~!'h: víz: ~·~01: 3 .. 80"-on l!O· aJk: n o„ 

" _Mer kur oszulfát .. Rg;,so. = 497 .. 3 .. Fs 212.f ~~'~ó'(Jzilikat. N a,fü,Q,.5H,O = 
1 oO. Fp: horni. Q.ld. v1z: T. o. N. . . . . 

Nátriumammoniumfoszfát. Na(NH,) . at:iumszulfantimonat (Schlippe-
I-!P0,.4fü0 = 209.15. Fs 1.55. Op 79 .. Fp: fele s~). NaoShS,9H,O = 479.6. Fs 1.8. 
boml. Old. víz: 16"-on 100, alk: n .. 0, Old. y1z_: o, alk: p.. o. 

.Vátriurnarzená.t. 1) primfu: NaH, Natriumszulfat Na.so,10H,O = 
„.\.sO<AH,Q = 236.04. Fs 232. Old. viz. 0, 32222; ~s 146. Op 32.28. 
2) secundiir: Na.HAsO •. lzH,O = 402.16 NMriumszulfat anhidrid.. Na,so, = 
Fs 172 Op 28. Old .. anh. víz: O"-on 7 .. 3, 142 .. 06, J!1s 2.66 .. Op 884. Old. víz: O"-ou 
meleg k o. 3) tertiiir: Na,As0.12H,O 4 . .7, l<lO -on 43. . 
= 424.15. Fs 1.76. Old .. víz: o. Nátriumszulfid„ Na'89H,O = 240.2. 

Nátriumbi/carbonát. NaHCO, = 84.01 Fs. anh: 2.74 .. old .. víz: k. o. alk: n. o. 
Ps 221 Op: bomL Old. víz: O"-on 6 .. 9, Nátrium.szulfit .. NaoSOo.7H•O =·252.17. 
melegb. bomL F.s 156. Op: bom!. Old .. aruh„ víz: O"-on 

.Vátliumbikromát„ Na,or,0„2H,O = 14, 100°-on 93, al'k: n. o .. 
2~8 Fs 252. Op. anh. 320. Fp: boml Old Nátriumszuperoxid. Na,o, + 8H,O 
v1z: k. o. = 222.13. Fs 1.73. Op 48.. Fp: bomL 

Nátliumbiszulfit. NaHSOo = 120 .. 07 .. Old. víz: k. o. bomL 
Fs ,us, Op: b~ml. Old. víz: o. 

1 

Nátriumthioszulfát. Na,s,0„5H,O = 
,\ <~t1;umborat (Borax). Na,füOdOfüO 248 .. 2. Fs 1.73. Op 48.2. Fp: bom.J. Old„ 

== 38c .. c. Fs 171 (anh: 23i) Op 741. Old. víz: 0°-on 52, 100"-on 266, alk: n.. o .. 
31 
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Nitrogén. N = 14,01. 8., 0.9614, Op: -
210. Fp: - 195 .. 7,. Old, víz: O"-on 24 térf, 
100"-on 1 térf 

Stannoldorid SnCb.2H,O = 225.7. 
Fs. 2.7. Op. anh: 2!í. Fp 604. Old víz: 
k o. melegb, boml, wlk: o. 

ólom, Pb = 20i.2, Fs 11.34. Op 327,. Stannoo.xid. SnO = 1317 .. Fs 6 3 .. Víz: 
n„ o. Fp: kb. 1600. Old .. víz: n. o, HNOo: o, 

ólomkarbonát. 1) PbCOo = 267.21. Fs 
~.4-6„6. Op 490 .. Víz: n. o, 2) 2PbCO,, 
Pb{OH), = 775.63. Op: boml. Víz: n„ o, 

ólomklorid. PbC1' = 278.12„ Fs 5.80, 
Op 5líJ .. Fp 960„ Old. Yíz: O"-on 0„66, 100"
on 3.,3, alk: o. (O 5). 

ólomkr omát, 1) PbCrO• = 323.,2,, Fs 
6.12,, Víz: n. o, 2) PbCrO• PbO = 5464. 
Víz: n. o. 

ólomnitrát, Pb(NO,), = 331.22.. Fs 4,5, 
Op 350" boml. Old víz: O"-on 36, 100 fo
kon 127, alk: o 

ólomoxid. 1) PbO = 223.2, Fs. sárga: 
9,3-9.5, vörös 9.28 .. Op. 879-906. Old, 
víz: n. o, lúg: o,, 2) PboOo = 685 .. Fs 9 .. 07,, 
Op. boml. Víz: n. o. 

ólomszulfát. PbSO, = 303.26 .. Fs 6 .. 2-
6 .. 3. Op 110„ Víz: n. o. 

ólomszuperoxid. PbO, = 239 .. 2,. Fs 
8..91. Op: boml. Víz: n. o. 

ón. Sn = 118.7. Fs .. tetragon: 7.28, 
szürke: 5.70, rhomb: 6.56; átvált. hőfok: 
szfü,ke .+ 18, rhomb,. + 101 Op 2319. Fp 
2270. V IZ: Il. 0, 

ónvegyületek L Stanni- és Stanno .. 
Osmiumtetroxid.. OsO. = 259.4. S, 

8 .. 9. Op 20, Fp: kb,. 100 Old.. víz: o, 
a1k: o, 

Oxigén, 0 = 16. S 1.106, Op: - 227, 
Fp: - 182.8,, Old, víz: O"-on 5 térf, 100"-on 
l, 7 tér f, ,„Jik: o .. 

ózon, o, = 48,. Fp: - 120. Old, víz; 
r .. o. 

Palládium.. Pd = 106 .. 7. Fs 119, Op 
1549.2. Old. HCl,HNOo: o„ 

Pall<Ulokl01id, PdCh = 177.6.. Old 
higroszkopos, 

Piatina. Pt = 195.2. Fs 214 Op 1751 
Old. !királyvíz: o. 

Platiniklorid. Ptel •. 8H,O = 48. 1 Fs 
2 43. Op: bornl. Old. víz: k o. 

Platinoklorid„ PtCh = 2661. Fs 5 . .87, 
Űp„ boml Víz: n, o. 

Rádium. Ra = 226. Old: boml. 
Rádiumbromid,. RaBr·, = 385.8 Op: 

!kb .. 700. Víz. o, 
Rádiumem.anávió„ Ra.En1 vagy Nt =::::: 

2~2. S 7.7., Op: -7L Fp: -64 Old .. víz: 
-0 -on 51 térf, 50"-on 10 tér f, alk: o. 

Rádiumklorid. RaCh = 296 .. 2. Víz: o, 
Réz. Cu = 63 5'1. Fs 8. 933,. Op 1084, 

!ev. 1-064. Fp, kb. 2300. 
Rézvegyületek l. Kupri- és Kupro. 
Rhodánsav, HCSN = 59 .. 08, OM, víz: 

ik,, o, 

Salétromsav. HNOo = 63.02. Fs 1.53. 
Op: -41.3 Fp 86. bomL Old,. víz: bár
mily menny, 

Stan;nioxid, SnO, = 150. 7 Fs 6 95,, Op 
1127.. V IZ: n,,Q, 

Strontium S1 = 8í .. 63, Fs 2.51 Op: 
kb 800. Old. vizet bont 

St.ronciumbromid. SrBr2.,6H20 = 
355.7.. Fs .. 2.363. Op 630. Old. anh YÍz: 
Ql-on 88, 107°-on 223„ 

Stronciumjodid, SrJ, 6H,O = 419 .. 51„ 
F·s 4.55. Op 50í. Old .. víz: 0°-on 160, 11){1 
fokon 370, 

Stronciumklorid Sr Cb6H,O _ 
266.65. Fs. anh: 305, 1.96 .. Op 872, Old 
anh. víz: -0°-on 44, 100°-on 100, alk: o, 

Stronciumnitrát. Sr(NO,), = 21165,,· 
Fs 2 .. 93, Op 645, Old .. víz: O"-on 39, 100"-on 
1-00, alk: n o, 

Széndioxid. CO, = 44.01. S L529. Op: 
-57 (5.3 átm) Fp: -78". Old víz (1 
térf.): O"-on 171 térf, 60"-on 0.36 térf; 
alk: o. 

Széndiszul{id. CS, = i'6.13. Fs 1.263, 
Op: -110 .. Fp 46 .. 2,. Old víz: n .. o. alk. o, 

Szénmonoxid,. CO = 28.01. S 0.967. 
Fp: -190. Old. YÍZ (1 térf) O"-on 0 035 
térf, lúO"-on 0,014 té1f; alk: o, ClhCb: IJ. 

Szénoxiklorid (Foszgén). COCJ, = 
98,93 s„3.5L Fs O"-on 1.492 Fp 8.2 .. Old .. 
víz: boml, benzol, ecet s a Y: o 

Szénoxiszulfid., COS = 60.07. S 2.105. 
Op: -138. Fp: -50. Old. víz (1 tér fl 
on-011 133, 30°-on 0.4, aJ:k: Q, 

Széntetraklmid CCI. = 153.85, Fs 
25"-on: 1588. Op: -21 Fp í6.5. Old. Yíz: 
n. o, alk: o. 

Szulfurilklorid, SO,Cb = 13l.38. Fs. 
L6I. Fp 69. Old. víz: boml 

Thionylklorid, SOCh = 118. 98 Fs 
1675 Fp 79, Old .. víz: horni, 

Thoriurn. Th = 232.4 .. Fs 11 Op 1700., 
Thoriumnitrát. T.h(N0o).,.12H,O = 

696.6, Op: bomL Old. dz: k o. alk: old. 
Urán. U = 238 .. 2. Fs 18.i .. \'íz. n o. 
Urnnylnitrát, UO,(NO,), + SfüO 

= 514.4.. Fs 2 81. Op 59.5. Old anh. 
víz: O"-on 100, 45"-on 190, alk: k o. 
ae: o. 

Vas. Fe = 55.84. Fs i.85-7,88. Op 
1507. Fp 2450, OUd. savak: o 

Vasvegyületek l. Ferri- és Ferro. 
Víz,, H,O = 18.016,, Fs O"-on: 0.9168,. Op 

0", Fp 100,, Old .. alk: bármi,, menn-c 
Zink. Zn = 65. 37. Fs 71. Op l19.4. 

Fp: kb .. 930, Old. víz: n. o, meL boml, 
-savak: o. 

Zinkjodid, ZnJ, = 319.2. Fs 4,7, Op 
446 .. Old .. víz: O"-on 430, 100"-on 510, 
alk: o, 

Zinkkarbonát. ZnCOo = 125.38. 
4„44. Old„ víz: n. o, savak: o„ 

Zinkklorid. ZnCh = 136.29. Fs 
Op 365. Fp 730. Old Yíz: O"-on 208, 
fokon 665; alk: k o 
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Zinkoxid, ZnO = 81.37,, Fs 5.78. Old. 
víz: n. o, alka.liák: hárm. menny. o. 

Zinkszulfát.. Zn S0 •. 7H,O = 287,.54. Fs 
2.2, anh: 3.49„ Old, anh, víz: 42, 100"-on 
78,5. 

Zinkszulfid ZnS = 9743. Fs 4.,06„ Fp 
1180 szubl, víz n„ o. 

2, Organikus vegyületek. 

Acetal. CHs.CH(OC,Ho), = 118.1. Fs 
-0 82L Fp 104. Old, víz: 5.55, alk: o, ae: o. 

Acetaldehid. CHo.CHO = 44, Fs 
{)„8úl. Op: -· 125„ Fp 21. Víz, alk, ae: 
bár:m .. a. o. 

Acetamid, CHs.CO„NHs = 59„l,, Op 
83. Fp 222 .. Víz, alk: k. o, ae: n. o. 

Acetanilid. CHs.CO,NH.Cofü = 135,1., 
Op 117. Fp 304. Víz, alk, ae; o„ 

Aceteceteszter. CH" CO.CH„ COOC,Ho 
= 130.L Fs 1.026,, Op: - 8, Fp 18L 
Víz: r .. o, al:k, ae: o„ 

Acetilén. c,H, = 26., Op: - 82. Fp: 
- 74. Old, víz: 0.118„ 

Acetiléndiklorid CHCJ:CHCI = 96„9. 
Fs 1.278,, Fp 58. 

Acetiléntetraklorid,, CHCh.CHCI, = 
1678.. Fs 1.614.. Fp 147. 

Acetilklorid. CfüCOCl = 78..5., Fs 
l.13L Fp 56„ Víz, alk: boml. 

p-Acetüfenetidin. (Phenacetin.) CHs. 
00.NH.COH.OC•Ho = 179,2., Op 135. Old. 
víz: 0.067, alk: 6.25,. 

Acetilszalicilsav, ( Aspirin.) CHoCO. 
O.CoH..COOH(l, 2) = 180.L Op 135„ Fp: 
bomL Víz: Lr, o, alk, ae: k. o, 

Acetofenon, CoHo,COCHo = 120,.L 
Fs 1.027. Op 20,, Fp 202 .. Víz: r. o„ 

Aceton CH,,CO,CH, = 58,L Fs 0.792, 
Op: - 98. Fp 56. Víz, alk, ae: bárm .. a. o. 

Acetonkloroform (Cfü),,C(OH),,CCJ. 
= 177, J Op 97"-on felüJ .. Fp 167,, Víz: 
h. n. o, mel. o, alk, ae: k. o. 

Adipinsai•, HO.CO,.(Cfü)..COOH 
146 L Op 150, Fp 265/100,, Víz: meL o, alk, 
.ae: k„ o. 

Aesculetin„ CoHeO„H,O = 196.l Op 
270,. \Tíz: inel. o, alk: k„ o, ae: r. o. 

Akonin.. C»HuOeN = 499,3. Op kb. 
140,. Víz, alk: k„ o, ae: n„ o. 

Akonitin, c„H„011 = 645.5, Op 197. 
Old. víz: n,. o, alk, ae: o. 

Akridin. ÜoHeN = 179,1. Op 110„ Fp 
360°-on felüL ()Jd, víz: r. o, a1k: o, ae: o„ 

Akrolein, CHo:CH.CHO = 56, Fs 0.841. 
Fp 52. Old. víz: 2.,5, alk, ae: o. 

Aldehidammoniák. CfüCH(OH)NH, 
= 61.1. Op 70-80. Fp 100, Víz: o, ae: r. o. 

Alkannin. CrnH„o, = 258L Op 
100°-on alul meglágyul. Víz: n. o, alk: 
r. o„ 

Allilallwhol.. CH,:CH.CHoOH = 58 .. L 
Fs 0858. Fp 9í. Víz: bárm. a. o, alk: o. 

Alliljodid, CoHoJ = 167,9, Fs 185 .. Fp 
102. Víz: n. o. 

AllUklor id. CoHoCl = 76,5. Fs Q,937„ 
Fp 46. Víz: n. o, alk: o. 

Alilmustárolaj. ( Al!iliwtkiocianát,) 
C,fü,N :CS = 99.2. F·s U117.. Fp 151. Víz: 
r„ o, alk, ae: ik:. o. 

Allilthiokarbamid. (Thiosinamin.) 
Nfü.CS.NH.C.JI, = 116„ Op 74, Víz: r. o, 
alk: ik. o, ae: o„ 

Alloxan,, CO:(NH.00),:00=142J. Op 
boml. OJd. víz, alk: o. 

Aloin,, c„H„01„Y,H,o = 343„2, Op 100 
boml. Víz, Mk: r„ o. 

Amigdalin. c„H„011N.3H,O = 5114„ 
Op 200. Old. víz: 8, alk: mel. o. 

Amilacetát, iso. CHo.COOCoHu = 
130.1. Fs 0 . .857. Fp 138„ Old, víz: n. o, alk, 
ae: o„ 

Amilalkohol, aktív, Cfü.Cfu,,CH(CH,) 
.Cfü.OH = 881, Fs 0,816. Fp 128. Alk, 
ae: o. 

Amilalkohol, iso. (CHs),CH.Cfü.CH, 
OH = 88.1, Fs 0 . .824 Fp 1318,. Old,. víz: 
2„58, alk: o, ae: o„ 

Amilbenzoát. CeHo.COOCoH11 = 192, 2 .. 
Fs 0 .. 992. Fp bomL . 

Amilbut.irát. c,H,.CQOC,H11 = 1589„ 
Fs 0,87.3. Fp 176 .. Víz: r. o, a1k, ae: k. o. 

Amilen, iso. (CHo),C :CH.CH, = 70 L 
Fs 0.681. Fp 37. Víz: n. o, alk, ae: o. 

Amilenhydrát. (CH.)„C(OH).Cfl,., 
CH, = S8.l. Fs 0.828.. Op: - 12. Fp 103. 
Old. víz: r. o, alk: o. 

Amiléter. (C•H11),o = 158. Fs 0.799, 
Fp 176. Víz: n,. o. 

Amilformiát. HCOOCoHu = 116,1. 
Fs 0.874,, Fp 116, Old,, víz: r. o, alk: o, 
ae: o. 

Arniliodid, iso, CoH11J = 198„ F1s 1..468. 
Fp 148. AJk: o. 

Amilklorid, iso„ CoHuCI = 106 6, Fs 
0.875,. Fp 107 .. Alk: o, 

Amilnitrit, iso. C,HuO„NO = 117 .. 2. 
Fs 0.902. Fp 98. Víz: n. o, alk, ae: o, 

Amilpropionát. C,H,,COOCoHu = 
144,2. Fs 0,888 Fp 160. Víz: n„ o, alk, 
ae: o. 

Arnilvalerianát. (CHs)„CH.Cfü.000 
CoH11 = 172.2 Fs 0..87, Fp 196. Víz: r. o, 
a1k, ae: bárm„ a„ o. 

Aminoazotoluol. (CHo,N :N,CHo,NH,, 
=l,2,5,1,2.) :CHo.CoH•,.N: N.CoHo ( CH,),NH, 
= 226.3. Op 100. Alk: o, 

p-Aminobenzoesav. NH,,.c,H.„COOH 
= 137.l Op 186. Víz, alk, ae: o. 

Aminoecetsav. (Glykokoll.) NJLCH, 
COOH=75, Fs 61 Op 236,. Fp: horni. Old, 
alk: 0.2, víz: 23. 

p-Aminofenol. NH„CeH•,OH(l.4) = 
109,1, Op 184. Fp: szubl. ·Old. víz: 1.11, 
alk: 455 2) orto: Op: 170 .. Fp: szubL Old. 
víz: 1.7, alk: 4.,35, ae: k„ o. 

Anethol, CH,O.CoH •. CH,,OH:CH, = 
148, Fs 0.989, Op 21 Fp 232.. Víz: n. o, 
alk: o. 

Anilin, C,ff,NH, = 93.1. Fs 1.022, Op: 
- 8. Fp 183. Old .. víz: 3, alk, ae: k. o. 

31• 
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Anisaldehid. CILO.C,füCHO(l.4) = B 
136. Fs 1123. Fp 248: Víz: r. o a1k ae· o C enzoesava.s kalcium. (C,Ho.COO), 

F 
o-4nisidin. Nfü.C,fü obB:, ~ liu: 3 tfi~füO = 282 .. Op: szétmállik .. Old víz: 

s 1108. Fp 227 .. Alk: o .. 4 . l CH OCR Benzoesavas nátrium. c,H,COONa 
F 

!'JSO: ' '- s = 1081. Fs 0.991. H,o = 14<L. Op: szubl. Vi'z·. ,_ 0 , a"-·. r .. o•• P lt>a„ V rz: n. o, a.!k, ae: o. B :K„ l.K. •· ·· 
4nthranilsav CH (N.,,.·)COOH(l 2) O enzofenon. CoH„CO.CoHo - 1821 

· · ' • '-" P 48. Fp 306. Old. v1'z·. n. o, al'-,-ae·. o·.· • 
= 1371. Op 144. Víz: mel. o. ' B · K 

l
4ntipyrin (1, 2, 3 fenildimetilpyra- 80 .,J.nzol. CoHo = 78.L Fs 0.879. Op 6. Fp 

zo on).. CuH„ON, = 188„2. Op 113• Fp ·· iz: n, o, alk, ae: bárm. a. o. 
3391144. Víz, alk, ae: o.. 176 fe~zolsz~lfoklorid„ C,H, SO,CI = 

Antipyrinszalicilát. CoH.(OH).COOH alk, ae:s 0:· 318. Op 14 Fp 247 .. Víz: n„ o, 
= 326. Op 91-92„ Old .. víz: r .. o, alk, ·chlf: k o, ae: o. 

1 
Benzoilklorid. CoHo.COC! = 140 5 Fs. 

Apiol. C„H„o, = 222 L Fs 1.015 .. Op 212·· Fp 198. Víz, alk: boml ae CŰI. 
30. Fp 294 .. Víz: r .. o, a1k, ae: o. C .fl.enzoilszuperoxid. CoH:.co.0 . .0.DO: 

Apomorfín c„H„o,N = 267 .. 2 .. Víz: 1. 'B = 242.1. Op 103. Víz: n. o, benzol· 0 
o, alk: o.. erberin. c„H„0.5Y,ILO = 434 3 (Jjf-----"''•1! 

Ar~utin. C„HrnO,.Y,H,O = 272 .. 2 .. Op anh: 145. Víz, meleg: o alk ae· 0 ·· „ 
16A2. Vrz: meL o, alk: r. o, ae: n .. o. i:r1·zl3_e!lafin.,1~CsH1102N ~ ll'Í„2„ 'oP 293„ 

rsanilsav. {1,4).CoH.{NH,)AsO(OH), ' · .0
• ·a"': o, ae: n .. o. 

= 183 ... 2. Op 200.-on feliH Víz: n .. o, alk, Blkilirubin. C„H„OoNo = 572 5. Víz· n 
ae: 1. o„ o, a· , ae: alig 0 • · 

Atropa.sav. CoH,C(COOH) CH, = Bilive1 din. C„H„06N, - 604 5 v· . 
148.1. Op _106. Fp 202/75. Old. víz; 0.13. n o, .alk: o, ae: r .. o, CS,: ;;-- ·· · IZ. 

0 
Atr.opin. C„ff„O,N = 289.19„ Op 115. ·COl/-..•~mutszal_icilát, bázisos. CoH.(OH). 

Id. v1z: 0 .. 33, alk: k. o, ae: o. "'°'O = 3o8. Op: boml Víz alk ae· 

6
" At

0
ropinszulfát. C„H„(NO,),.H,SO,= n .. o. ' ' • 

h
16

1
.f p 180. Old .. víz: 11, a1'k: L3 ae B'OBizmu_tszubgallát. C,H,(OH),COO 

e : r. o„ ' ' r = 36<>. • 
O Behenolsav. Cfü(Cfü),C:C.(CH,),CO C Borkősav, HO.CO.CH(OH) CH(OH) 
a~k".'o~364 Op 57. Old .. víz: n .. o, alk, ví~?~9 :Afk~ l:io, ~~,1~50Ó. Op 169. Old: 
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n:IJe_hensav. C„H„COOH = 3404 .. Op 

1 

_ Borkosqvas kalcium. c,H,o,ca H,o 
„ v iz. n. o, alk, ae; o. - 188.1 V1z: r. o. 

l 0fse"(!/~dehid. C,fl, .. CHO = 106.L Fs _ Borkősavas f~álium. Q•H•O,K,+ Y,fl,Q> 
a!k-' P-. -. 26. Fp 179 .. Old. víz: o .. 33, - 2263. .Fs L9rn. Old. v1z: 150, alk: r. o .. 

· o, ae. barm,. a .. o Borkósava k -z· , 
129ie'ifgJ~ft~f: _c,H~CHCb = 16L Fs kő.) C.H.O,HK ~ 'fss'2 s'ó~~~·~y~/~06· 

B ·a· ,. iz. n„ o, ,aJik, ae: o. 0,.3, alk: n,. o. • . · 
128 .. eF~ ;i6{j_ 01;•f.,\füH'~i~-fü-1-;-1842 ?.!' só )BoCrkHősa0vKas ,káli-nátrium. (Seignette 
ae· o .. . a Lg o, a"', OJ·d· .• ' ' N.4H,O = 282 3.. Fo 179 ' ' VlZ' "'9 . .„ " ,. 

Benzilacetát.. c.H •. CH,o co CH B .: 0 
.. 

150.L Fs 1057. Fp 206. Alk · ae:' 0 '.,,í:;': (Sb8)Í{'sy,a:í'[a0s antimonylkalium. c.H.Oa 
n .. o. ' • · 10 , · ' ' = 341.2. Fs 2.607. Op, 

Benzi/alkohol. c,H,CH,OH _ O -on anh. bomL Old víz: 7.94. 
FsB1041. Fp 207 .. Old. víz: r. 0 alk ~~~· 1Ó 204 BF~n2fJ $!"H"O = 154.2. Fs. LOll. Op 

enzilamin, C6H5CH2.N.H2 ~ 1071" " ·· . iz: n. o, alk, ae: '°· 
Fs 099 .. Fp 183. Old .. víz, alk, ae~ bár,,;,_: 15lv0 r,n!lkl;:rid C„H,,CI = 172.6. Op· 
a„ o. " iz. 40 -on bon11] aLk ae. k 0 

Benzilbenzoát. C,H,_CfüO.CO.CoHo= o B~·ostyánkősqq. HO..ÓO.ÓH;.cH:,.co 
212.l Fs 1122. Op 20'-on alul.. Fp 345 !f - 11~8.L Fs 1 002. Op 185. Fp 235. Old. 
Alk, ae: o. · viz llll~ • 50, alk: 7, ae: 125. 

F 
Benzilcianid.. C,H,CH, . .CN = 117.J 146 flf.·sa0v8t8~!:etileszter.. B(OC,Ho),. = 

s 1.015. Fp 232. Víz· n o alk· o B„ s . '· Fp 120. 
c:rf.cenHziClcOinnamát. 

0

(Cln:.Um~in) c,H, Op 9'
0
;;,

0
{?}"\,P!!Br. = 252 .. 9 .. Fs 2.884. ,0z~~·~:::_ 

. . .O.CH, c,H, - 2381 Op 30 B. . 0 • IZ. 1. r. o. -··· 
Fp: des~t .. ALk: o.. - ' „ · 155175omstirol CofüCH:CHBi = 183. Fp· 

Benzileter„ (CoHoCH,),O = 198.1. Fs · . 
1036. F~ 296 .. Alk, ae: o. Brucin., C„H„o,N •.. 4H,O = 466.4. Op-
11rfiew1lN~rrV·d, Cafü.CfüCI = 126.5. Fs 

178e~}g~zfzi 'j o, ae: n. o, CHC!s: k. o. . Ji P „ iz: n .. o alk ae· o 741 F 0 o '° norm. CH,(CH,),OH =; 
1 20/(foesav. c,H,_cóo:H = "1i2.1. Fs 7 S6 s .810. Op: - 80 .. Fp 117 .. Old. yíi:'_~-~= 

f~rrÓ: g, ~1, ~t 2;,9 szubL Old. víz: 0 .. 2, 74 f 'íJ1Zg~ighF~ ii& \§l~';:~1;f!J°f;?Jf~ · .~~~•~tfü 
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Butilformiát, i so HCOO. Cofü=102. l. 
Fs 0„825. Fp 98. Víz: 0.1, alk, ae: o. 

Butilklor ál. CH, CHCLCC.h. CHO = 
175.4. Fs 1.395. Fp 165 .. Víz: boml. 

Butilklorálhidr át.. CHo CH Cl.Ch.CH. 
(Off), = 193.4 Fs 1.694. Op 78. Fp: bomL 
M"leg víz: o, alk: k. o .. 

Butilklorid. norm. CH,(CH,),..Cl = 
92. 5. Fs 1907. Fp 78. 

Butilklorid iso. (CH,),CH.CfüCI = 
92 5. Fs 0.895. Fp 69. 

Cetilalkohol. CrnH„CH,OH = 2"'2„3. 
Fs 0.818. Op 50. Fp 341. Víz: n. o, alk, 
ae: o. 

Cinchonidin. CrnH„Ofü = 294 .. 3 .. Op 
202. Víz, alk, ae: r. o. 

Cinclwnin CrnH„ON, = 294.3. Op 256„ 
Fp szubl Old víz: r. o. alk: 0 .. 71, ae: 0.29. 

Citral. (Geranial.) (CH,),C:CH.CH, .. 
CH,.C(Cfü):CH.CHO = 152.2 .. Fs 0.897. 
Fp 228. Víz: n. o, ark: o. 

Citronellal CIL:C(CH,).(CH,),.CH 
(CH),CfüCHO = 154.2 .. Fs 0.856 .. Fp 205 
-208 Alk: o. 

Citromsav. c,H.(OH)(COOH), .. H,O 
= 210.1 Fs 152. Op 153. Fp: bomL Old. 
víz: 133, alk: o, ac: n. o. 

Ciánecetsav. CN CH,C0.0H=85.1. Op 
70. Víz: o, alk: o .. 

De.xtrin. (CoHrnO,)x = 162 L Fs 1038. 
Víz: k o, alk: n. o .. 

Diacetylmorfín (Heroin). C„H„NO.. 
{CH>COO), = 369. Op 171-173. Víz: n .. 
·O, a1k: o, meL r. o. 

Dietilbarbitursav. (Veronai.) CO: 
(NH.CO),;C(C,fü), = 184 .. 2. Op 191. Fp: 
szubl. OJd. víz: 0.69, lúgok: o. 

Difenilamin. (CoH.;),NH = 169.1. Fs 
1158. Op 54. Fp 302. Víz: r. o, alk, ae: o. 
. Dionin (Etilmorfín).. CrnH„NO,.HCJ. 
R,O = 43545 .. Old. víz: 8.3, mel. 50, alk: 
10. mel. 66 .. 

Ecetsat'. (Jég ecet.) CH>.COOH = 60. 
F~ 1.057. Op 17. Fp 118.. Víz, alk, ae: 
barm a. o„ 

Ecetsavanhidrid .. (CH,CO),O = 102.2. 
Fs 1.073. Fp 136. üld. víz: lassan bC>llll 
-alk: boml, ae: bárm. a .. o„ ' 

Ecetsavas ammonium.. CH,COONH, 
= 77.06, Op 89 .. Higroszkopos. 

Ecetsavas kalcium. (C,ff,O,)Ca.ILO 
= 158„1. Op 100 .. Víz: o, a1'k: r. o. 

Ecetsavas kálium .. CH, COOK = 98 .. 2 .. 
'Üp 292. Old .. víz: 200, a•lk: k. o, ae: n .. o. 

Ecetsavas nátrium. CH,COONa(+ 
lll;I,O) = 82. Op 319, 100'-on vízm. Old. 
VIZ: 35.7, a]k; r. O. 

Ecetsavas ólom. (ólomcukor.) (CHo 
COO)sPh.3fü0 = 325„2. Op 75, 280 anh 
Old. víz: 67, mel 200, glyc. o .. 

Ecetsavas réz. (CH,COO).Cu(H,O) = 
181. 7 .. 100'-on vízm Old„ víz: 7 .. 7, mel 20, 
alk: 14. 

Ekgonin c,o,H„N.H,O = 203„2. Fs 
1370. Op: aruh .. 198. Víz: k o, alk: o, 
ae: n„ o„ 

Emetin. C„ff„O,N, = 544.3. Op 68. 
Old. víz: 0.1, alk, ae: o .. 

Emodin. (Trioximeti!antrachin-0n.) 
CuH.Oa(OH),CH, = 27-0.L Op 253. 

Erithrit. c,Ho(OH). = 122.1 Fs 
1452. Op 112 .. Fp 330. Víz: o, w1k: r. o, 
ae: n. o. 

Erithr oltetr anitrát„ ( N itr oer ithr it.) 
C.Ha(ONO,). = 302.2. F6 1.527. Op 61. 
Fp: robban. Víz: meL r. o, alk: o. 

Eserin. C„H„OoN, = 275 .. 3. Op 106. 
Víz: r. o, alk: o, benzoJ: o. 

Etilacetát. CHoCOO.C,H, = 88.1. Fs 
0 .. 924. Op: - 88.. Fp 728. Old. víz: 7.8, alk, 
ae: bárm. a. o„ 

Etilalkohol. c,fl,OR = 46.l. Fs 0 .. 800. 
Op: - 130. Fp 78. Víz, ae: .bá_rm. a. o. 

Etilbenzoát. C,H,COOC,H, = 150.1 
Fs 1.066. Fp 213. Víz: r„ o, alk, ae: o. 

Etilbromid .. c,H,Br = 109. Fs 147. 
Fp 38. Víz: r„ o, ailk, ae: bárm„ a. o. 

Etilbutyrát. c,H,cooc,H, = 116.1. 
Fs 0.902 .. Op: kb - 80„ Fp 120 .. OJd. víz: 
0.5; alk, ae: o. 

Etilcinnamát. C,ff,COQ.C,ff, = 176.L 
Fs 106. Op 12 .. Fp 271. Alk: o .. 

Etilendiamin. H,N (CH),NH,+ ff,0= 
78 .. Fs 0.97. Op 10.. Fp 123. Víz: o. 

Etiléter (C,ff,.),0=74.L Fs 0.720. Op: 
-- 117. Fp 35. Old víz: 8„3; alk: bárm. 
menny„ 

Etilformiát. HCOO..C.fü = 74„L Fs 
O 936. Fp 54. Old. víz: 11, alk; ae: o. 

Etiliodid. CofüJ = 155.9„ Fs 1.933. Op: 
- 118. Fp 72. Víz: r. o, alk, ae: o. 

Etilklor id. C,H,CJ = 64.5. Fs 0. 923.. 
Fp 12 .. Víz: o, alk, ae: bárm. a. o .. 

Etilnitrát .. C,H,NOo = 9LL Fs 1.112. 
Fp 80. Alk: o. 

Etilnitrit. c,H,NO. = 75.L Fs 0 9. Fp 
17. Víz: n. o, alk: o. 

Etilpropionát. cH, .. cH, .. coo.c.H, = 
102 .. L Fs 0 . .896 Fp 99. Alk: o. 

Etilszalicilát. HO.CoH.COO.C,fü = 
166 .. 1. Fs 1.18. Fp 232. 

Etilszulfát. SO,(QC,fü), = 154.2. Fs 
1.84. Op: - 24. 5. Fp 208. Víz: n„ o, alk: 
bomJ. 

Etilvalerianát„ C.H,COO.c,H,=130.1 .. 
Fs 0.869. Fp 134. Víz: r. o, alk, ae: i. k. o .. 

Eugenol. CoH.(OH)(OCH,).C,.CH= 
CH.(4, 3, 1) = 164 .. Fs l.072-1074 .. Fp 
232-254. Víz: r .. o, alk, ae: k. o. 

Fahéjaldehid.. CoH,.CH:CH.CHO = 
132; F.s l.050. Op: - 8. Fp 210-250. alk: o 

Fahéialkohol. (Styron.) c,H, .. CH:CH. 
c;r,oH = 134. l. Fs 1034 .. Op 33 .. Fp. 25!. 
\ rz: o, alk: o, ae: o. 

Fahéisav„ CafüCH:CH.COOH = 148. 
F.s 1.249 Op 132 Fp 300. Víz: mel, alk, 
ae: o . 

p-Fenetidin. c,H,.O.CoH„NH, = 137 .. 3. 
Fs l.061. Fp 255 a-Lk: o„ _ 

Fenetol. C,füQC,H, = 122.L Fs 0.92. 
Op 172 Alk: o. 
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Fenilcinchoninsav. CoHo.C•HoN.COOH Glwerofoszf01 savas kalcium. C,H& 
= 249.10. Op: kb. 210 bomL Víz: n.. o, (OH), . .O.PO,Ca.2H,Q = 308.23 Op 12<l'-on 
me!F. o, a

1
lk: o, ae: k. o. anh. Old, víz: k .. o, alk: i. r. o. 

eni ecetsav. CoHo.CHo.COOH=136l Glwerofoszforsavas nátrium C,H. 
Fs 123. Op 76 .. Fp 266 .. Víz: mel. o, alk: o. (OH),PO •. Na, = 216.l Op: bomL Víz: 

Feniletilalkohol CoHo.CHoCH,QH = k. o, alk: i. r. o. 
122„L Fs 1.034 .. Fp 212. Alk: o. . Glikol. CfüOH.CH,QH = 62.1. Fs 

Fenol (Karbolsav). CilioOH = 94 .. l 1125 .. Op lL Fp 198. Víz, alk: i. k o„ 
F·s 1.08. Úp 43. Fp 182. Old. víz: 6, a1k. Glikolaeetát. CH,C0.0.(Cfü),OH = 
ae:F~n~lftalein. c„H„Q, = 318.2.. Qp 104.l. Fs 1 kö1üL Fp 182 .. Víz, alk: k o, 

250-253 .. Víz, alk: r. o, ae: o. ae;G~ajakol. (1.2.) CoH.(OH)(OCH,) = 
Fenalszulfosav„ l) HO.C.H.SQ,H 124.1 Fs 1138. Op 28 Fp 208. Víz: r .. 0 , 

= 174„1. Víz: o. 2) para: mint az orto. alk a 
Víz, alk: o. 3) meta: HOCoH.SOoH.HoO ' ' e: 0 ·· 
= 210 .. 2. Víz, alk: r .. o.. Guaiakolbenzoát. CH,QC,H •. O.CO. 

Filixsav. CuHuOo = 2íi2.2„ Op 184. CoHo(l.4) = 452 . .09. Op 59--60 .. Víz: n .. o, 
Víz, al>k: n. o, ae: 1. o, CSo: o.' forró a1k, ae, chlf: k„ o .. 

Floridzin .. C„H„Ow.2Ho0 = 472 .. 3. Fs Guajakolkarbonát. (CH,O.CoH,),CQ, 
1429 .. Op 108, an!h 170 boml. Víz mel: o, = 598.05. Üp 86 .. Víz: n. o, fonó a!k, ae, 
alk: o, ae: i. r. o. chlf, benzol: k o. 

Floro.olucin (1, 3, 5).. (CoH,)(OH), Han.0ya.sav. HCOOH = 46 .. Fs 1.227. 
. 2ILO = 1261 Üp 218. Fp: szubl Víz, a1k, Op 7.. Fp 101. Víz: bán11. m. 0 , alk, ae: 0 „ 
ae: o. Han.oyasavas kalcium .. (HCOO),Ca= 

Fluorescein.. c„H„Q = 332.l Op 290 1~1 Old · 11 1k 
f 1··1 V' Lk ~.. . . vrz: , a : n .. o. 
e u .. rz, a ' M: r. o. H "t . HCOON Formaldehid HCHO = 30. Op: -92. an.oyasavas na rzum. a = 

Fp . 21 V' lk 1 · 681 Víz: k o, alk: o. . - . rz, a , g ycerm: o. 
Formamid. HCONH, = 45.2 .. F.s 1146 Haematoxylin. CrnHo0(0H)o3HoO = 

Fp 192-195. Víz, alk: o.. 302.1. Víz: mel. o, alk, ae: o .. 
Fran.aulin. c,Jl:„Q,v,H,Q = 404 .. 2. Hexametiléntetramin„ (CH,)<N, = 

Üp 226. Víz: n. o, alk, ae: mel. o. 140 .. L Víz: k. o, aJk: 14.3, ae: n. o. 
Fran.oulinsav, C„H,Q,,1Y,H,Q = ,Hidrastin. C„H„Q,N = 383.3 Op 132. 

267 .. 1. Üp 252-254 .. Fp: szuM. Víz: r. o; Vrz: J. r .. o; alk, ae: o. 
alk: mel. o. Hidrochinon (1.4.) C,H,(OH), = 110.1. 

Ftalid. C,H,:Cfü,CO:O = 134.1. Op Fs 1326 .. Op 169 .. Fp: szubl. Old .. víz: 5.9; 
73 Fp 290 .. Víz: i. r. o, alk: o alk, ae: k o. 

Ftalimid. C,H,(CO),NH = 147.1. Op Hiosciamin. Cnlfu·OoN = 289.2. Op· 
233. Fp: szubl Alk: o, ae: mel o„ 108 .. Víz, aolk, ae: o. 

o-Ftalsav. C,H,(COOH), = 166.1. Fs Homatropin. CrnH„Q,N = 275.3. Op· 
159. Op 203. Fp: bomL Víz: i r .. o, 95-98 .. Víz: r .. o, ae: o .. 
alk: o.. Hú.oy.sav. CoH.N,Q, = 168,2 .. Fs 1.855. 

o-Ftalsavanhidrid. c,H,:(CO),:O = Op: boml Víz: r .. o, alk, ae: o. 
148. Fs 1.53 Op 128: Fp 285, benzol: o. „ lndi.oo (tin). c,H,:CO,NH:C:C:CO,. 

o-Ftalsavetileszter,. CoH<(COQC,H,), NH. :Coli• = 262 .. 2.. Fs 135 Fp szubl. 
= 194 L F·s 1.132. Fp. bomL Víz.. L r .. o, Víz, alk, ae: 11. o. 
alk: o. lndi.ooszulfosav. Cm H, Q, No (SOo. 
F ~u2·c20hsiV·n .. (Fuxin,) C„H„N,CI = 3378 H), = 422 3 .. Víz, alk: k o .. Barna. 

s . . . r. o, alk o, ae: n. o. J d" lf e HON Furfurol C.H.CHO = 96 F.s. 1165. n r.oo monoszu osav. " , , „ 
Fp 162. Old .. víz: 9.1, aJk, ae·. o. SOoH = 342 .. 2. Op 200 boml. Víz, aJk: o. 

\Törös. 

H H
Ga1

0
· lussav. (3. 4. 5. 1.) C,H,(OH),COO Indol.. CoH1N = 1171. Fp 254. Víz: 

. ' 'O' 188.1. Fs 170.. Üp 239„ Fp: r. o, alk mel: o. ae: o. 
boml. Vrz: forró 33, alk, ae: o. Inosit. CoHo(OH) o.2H,Q = 216.2. Fs 

Gallussavetileszter.. C,H,(OH)„COO. 1 524 O 210 F b 1 Old , 10 1k 
C,H, = 199.L Op 15 .. Víz: mel o, alk, . . P .. P om . . vrz: 'a. ' ae: n. o. 
ae: o lnulin. (CoHrn05)0.H20 = 99-0.6. Fs. 

Gentianin-Gentinin. CuHrnO• = 258.1. 1.35. Üp 160 horni. Víz, alk: r. o. 
Üp 267 .. Fp szubl. Víz: i. n .. o, alk, ae: lsoeu11enol (4. 3 .. 1.) CoHa(OH)(OCHo) 
mel. r. o. .CH:CH.CH, = 164 .. L Fs 108.. Op 258: 

Glwerin .. C.H,(OH), = 92.1. Fs 1.27 .. -262„ Alk: o. 
Op 20 .. Víz: Fp 290. Víz: bárm. m. o, alk: lsapren. CH,:C(CH,).CH:CH, = 68.1„ 
o, ae: n .. o. Fs 0.682 .. Fp 34„ 

Glicerinfoszforsav. C,H,(OHJ,OPQ,H, Isopropilalkohol. (CH,),CHOH 
= 1711 Op: bomL Víz: o, alk: o.. 60.1. Fs -0 .. 791 Op 83 .. Víz, alk, ae: o. 
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Jsosafrol. CrnHrnÜ• = 162.1. Fp 249. Koffein. (Thein.) CoHrnN,Q,.TuO ,= 
' · '·'- 212.3 .. Fs 1.23„ Qp 230. Fp: szuM Old. vrz: V1z: n. o; <Mh, ae: o. 
Jodoform. CHJ, = 393.8.. F·s 4.09 135. alk: 2,3; CS,: o .. 

Qp 119„ Fp: szubl, horni Víz: n .. o; alk, Koffeincitrát.. CoHrnN.Oo.CoHo01 
ae- o 386„3. Víz: r. o; alk: o. . 

0

J~non a. c„H„O = 192.2. Fs o .. 932. Koniin («-propil-piperidin) .. CoH11N 
Fu 124/12 mim Altk, ae: o, CHCJ,; o. = 127 .. 2. Fs 0.863. Op: ·- 3. Fp 167„ Old .. 

„ Jonon P. c„H„Q = 192 .. 2. Fs 0.946 Fp víz: 1.11, a1k: bá1m. m; ae: o. 
132112. Alk, ae: o. Kolin. (Cholin.) OH.Cfü.CfüN. (CH,). 

Kakodilsav. (CH,)„AsOOH .. = 1381 OH = 1212. Víz: o, alk, ae: k. o. 
Fp 200. Víz: k. o, alk: o. Kólsav. (Cholsav.) c„H„Oo.HSO. ,= 

Karbamid„ CO(Nfü), = 60.1. Fs 1.323 .. 309.010 Op 180 .. Old. alk 4 .. 8, ae 19 , v1z: 
Op 132. Fp. szubl Old. víz: 190, alk: 20, i. r. o .. 
ae: L r. o. Kovarnin. c„H„Q,N = 237„2„ Op 133„ 

Kámformonobromid. C10H150Br Víz: ír. -0; aJk, ae: o. 
2311 Fs l.437„ Op 76 .. Fp 274. Alk. r„ o; Krea.tin. C1.1H902N3.H20 = 131.22. Op-

___ ,_:;'1____ CS2: o. anh: 100. Víz mel: o, alk: o, ae: n. o. 
<•í ... . . Kámfor c„H„O = 152„5. Fs 0.811.. Kreatini'n„ C,H10N„Ho0=131.06„ Old. 

Qp 176. F11 209. Alk: o, ae: k.. o. víz: 8 .. 7, alk: o. 
Kámforsav. C„H„Q, = 200.2.. Fs Kresol. CH• c.H.OH = 108.1. 1) 01-

1193. Üp 187. Fp: borul Víz: mel. 8 .. 3; to: Fs 139. Op 31. Fp 190. Víz: r. o, ae, 
alk 112; ae: n.. o„ alk .. o. 2) meta: Fs 1.033. Op 4. Fp 201 .. 

Kantaridin. (Canthaiidin.) CwH„O• Víz: r o, alk, ae: o .. 3) para: Fs 1.033 .. 
= 196.l Üp 218 .. Old víz: n o; alk: 0 .. 03, Op 36 .. Fp 201. Víz: r. o, alk, ae: -0. 

ae:J2~1i;ninsai.1. Q22ff22Q13 4941 Víz: Kumarin .. (Ortooxifahéjsavanhidrid.) 
= . CoHoO• = 146.l Fs 0.935 Op 67„ Fp 291„ 

0 . alk: o, ae: r o, V' lk k 
K rvakrol (124) c,H,(OH),CH.. rz: o, a : · · o, ae: o .. 

a ·· ' ' · Kuprein. c„H„N,Q„2Ho0 = 346.0p (Cfü), = 150.l Fs 0 .. 986. Op 0" .. Fp 237.. Tuh 
190 

,\Jk k 
Alk: o„ 120

1
-f 125, a . • ' : . o, ae: r .. o, 

Kinin (hidrát) .. c„H„Q,N.3Ho0 = ch : r .. o 
3i84. Op 5'7, vízm.. 177.. Old víz 0 .. 06; alk, Kupriacetoaizenit. (S.chweinfurti 
ae, CS,; o. zöld.J Cu.CH,CO,(AsQ,), = 467.03. Víz: 

Kininklorid„ C„H„N,o •. HCLH,Q = n. o. 
396.4. Old. víz: 15'-on 3, 25'-on 5, alk: 33, Laevulinsav. CH„CO.CH„CH„COOH 
ch]ol'Of 10. = 1161. Fs 1.36. Üp 33 Fp 250-253 Víz: 

R·in,inszulfát (C20H2~ N202) 2„H2S01+ 1 bár,1n. m. o alk, ae: o. 
7H~O = 872.62. Old. víz: 15'-on 0.125, Laevuli~savetileszter„ üH10,C,Ho = 
100 -on 4, alk: 1.1, glyc. 2.5; h1g s: o.. 

9 
1441 Fs 1.016. Fp 205. 

Kloral .. CChCHO = 147.4. Fs 151.. l (G .. ..1 k ) cu·OH 
Fp 98 .. Víz, alk, ae, lúgok, 082 : o. Laevu o.se„ yumo cscu or.. J..L2 

Klorálallwholát. CChCH(OH)OC,H.; .(CHOH),COC~,QH = 180.1„ Op 95. 
= 193.4 .. Fs 1143. Op 40. Fp 115-117 .. Víz, Fp 170. b~ml. Vrz, a<lk, ae: o. 
alk: o. Lecrtl}in. pl. c„H„OoNP = 777. 9. Op 

Klorálhidrát .. CCJ.CH(OH), = 165.4 .. bomL V1z: 11 o, alk, ae: o. 
Fs 15í5 .. Op 57. Fp 98 .. Old. mint a klo- Limonen, d-.. CrnHrn=l362. Fs 0.846. 
rá!. Fp 176. 

Kloroform. CH Ch = 119.4 .. Fs 1526.. Linalool. c„H„O = 154 2.. Fs 0 . .868 .. 
Op: - 63 .. Fp 61 Víz: n. o; alk, ae: o. Fp 198. CH (COOH) 101 0 

Klórfenol. ClCoH.OH = 128.5. 1) or· Malonsav. ' ' = · P 
to: Op 7 .. Fp 176. Alk. o .. 2) aneta: Op 28. 132 .. Fp. boml. 
Fp 214 . .&lk o .. 3) para .. Fs 1301 Op 37.. Malt9se. C„fü ,Q„ H,O = 360.2. Fs 
Fp 217. Víz: r o, alk: k o. 1540. Vrz, alk: o. 

Koleszterin.. c„H„OH = 3864. Fs Mandulasav c,H, CHO~.COOH ;--z 
1067.. Op 145. Víz: n. 0 , alk mel ol, ae: o .. 152.l Fs 1.36. Op 118. Fp. bomL V1 , 
ol ae· 0 a:lk, ae: o„ 

'Koiw'in. CnHnNO, = 303.3. Op 98.. Mandulasavnitril (Benzaldehidcián-
Ol<l. víz: 0.14, alk, ae: o.. hidrin.) Cofü.CH(OI!)CN = 13!J.l Fs 

Kodein. c„H„Q,N.H,9 = 317.3. Fs lfi~4 O_p: - 10. Fp 110.boml Vrz: n. o, 
l.31. Op: anh 155. Old v1z: 128, alk: o, a M' ae. ?1· d- c H (OH) _ 1821 Fs chl:f. o. anni '~ . · 6 s 6 -;-- „ „ , • 

Kodein hidrok.lorid„ c„H„NQ,HC!. 1.489 Op lo6. Fp 200. Old .. vrz: 154, alk. 
H20 = 3715. \líz: i„ o, forró 1k. o, alk: meL o, ae: r„ o. 
r. o. M enthol. CrnH„Q = 156.2. Fs G.870. 

Kokain hid1oklorid. CnH„NOoHCl= Op 42. Fp 212. Víz: r o, alk, ae: k. o, 
339.5 .. Víz: o, alk, chlf: k. o.. CS•: o. 
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Merkuri•zalicilát. CoH.(COO)O.Hg= 1 Narkotin.. c„H„O,N = 413.3.. Fs 
33?.03 Op.: bomL Víz: o, alk: IL o, lig- 1.395. Op 176„ Fp: boml Víz: n .. o; aJk. 
ro1n: o. mel: 5, ae: 00.3 

Metilacetát .. CH,000.CH, = 741. Fs 

1 

Nikotin. C,fl,~.c.H,N.CH,, = 162.2. 
0.957. Fp 58. '"1z: r. o, alk, ae: o. Fs 1.011. Fp 250 .. V1z, alk, ae: barm. a. o 

Metükalkohol .. (Metanol.) CHoOH = o-Nitroanisol. Q,H,(OCHo)NOo = 
32, Fs 0.789 Op: - 98. Fp 67 .. Víz, alk, '153.64. Op 9 .. Fp 276/234. Víz: n. o; aik, 
ae: bárm. a. o. ae: ·o 2) para: Op 54.. Fp 258/260.. Fs„ 

Metilamin. CH, NH, = 31.1 F·s 0 .. 699. 1,233 .. Víz: n. o, alk, ae: o. 
Fp: - 7. Víz, alk: o. p-Nitrobenzoesav. c,H,(NO,)COOH= 

Metilarsiwsav. OHoA·sO(OH), = 140.l 16i.1. Op 238. Old .. víz: 0.04. rnel o, alk: 
Op 178. Víz: r. o, alk, ae: k. o. meL o, ae: 2 .. 2. · 

Metilbenzoát. CoHoCOOCHo = 136.1. Nitrobenzol. C,fl,NO, = 123. Fs 120 .. 
Fs 1.103. Fp 199 .. Víz: n, o, alk: o. Op 6 .. Fp 205. Víz: n .. o; alk, ae: o. 

Metilbutyrát CoH,COOCH, = 1021 NUrofenetol. Q,H,(OQ,fl,)NO, _ 
Fs 1029. Fp 102 Alk: o.. 167,06 Op 60 .. Fp 283 .. Víz n. o, alk. ae: o. 

Metilbutyrát, iso. (lsovaisavas metil- Nitrofenol. OoH.(O_H)NO, = _139,05 
eszter.) .{QH,),OHOOO.Ofü = 102.1 Fs 1) orto: Fs 1.451. Op fa Fp 214, vizgoz-
0 .. 906. Fp 93. .AJ!k, ae: o. zel deszt. Víz:. r .. o,, alk, ae: o .. 2) meta: 

Metiienkék, (Tetrametilthionin-· Op 96. Fp 194/10. V1z: o, alk, ae: k .. o. 3) 
hidroklorid.) CrnHoofüSOl 3H,Q. Víz: k. para: Fs 1468. Op 115. Fp deszt. V1z: o, 
o alk: o. alk: k. o. 

' Metilforrniát HOOO.CH, = 60. Fs Nitrog/icelin. C,H,(ONO,), = 222.7 
0 .. 993. Fp 30. Víz, alk, ae: k. o Fs 16 .. Op 12. Fp 257 robb. Old \íz: 0. 16, 

Metiljodid CHoJ = 141.9. Fs 2.199. alk.,~e: o. .. 
Op: - 65. Fp 42 .. Old. víz: 0 . .8, alk: o.. A 1t10toluol. OH,.O,H..NO, = 131.l 

Metilkénsav .. 0Ho0.SO,H=ll2.l Op: Fs 1168. Op 16 Fp 231. Alk: ü 
- 30 Víz alk ae· o OlaJsav. Ü«HooCOOH = 282.3 Fs 
1182.· Fp 66 e,;pl. · 0.898. Op 11 Fp 264/50. Víz: n .. o; alk, 

Metilklorid. QH,Ql = 50.5. Fs 0.252 .. ae: o. 
Fp: - 24. Old .. víz: 4.1, alk: 0 . ,Qenanthscm Q,H„COOH = 2823,. Fs 

Metilklórxantin„ Q,fl,O,N„QJ =153.49. ű..93J. Op: - 11. Fp. 268-271 Víz: n o; 
Op 340-500 borul Old .. víz: 0.4, alk, ae: 'ük, ae: o. . 
r„ o. Oenthsavetileszte1. C6H13„COO.C~H, 

Metilszalicilát. HO.OoH„QOO.CH, = = 1582. Fs 0.817. Fp 188 .. Alk: o. 
152.1. Fs 1197 Fp 22!. Víz: r .. o, alk, Oxálsav. HOOGOOOH.2H,O = 126.1. 
ae: 0 F.s 1.63 .. Op 189. Fp: szubL Old. \íz: S, 

'f ·z a.lk, ae: o. 
11 eti .nitrát. CH30.~ü~ = 77„1. Fs O.xálsrn:u 8 rnnu1oniuni. c~01(NH~)~ 
Metilvalerianát. CoHo .. COO.CHo = H,O = 121.2 .. Fs 1.5{)1, Víz: k o 

116.1. Fs 0 .. 91. Bomlékoni . Oxál rnva s kalcium. Q,O,Qa füO = 
360MFetilxbantlhi1Vi-,CoHl,kO,N, = 16609. Op 128.7 .. Fs 2.2. Víz, e.lk, ae: n. o. 

„ P om · iz, a··: 1. i· .. o. Oxálsavas kálium,. 1) Q,O,K,.H,O = 
Morfium. C„HrnO,N.H,O = 303„3. Fs 166.7. Fs 2.08. Old. víz: 33 .. 2) C,O,HK = 

132. Op 230. Fp: boml. Old .. víz: meL 128 "' 9 03 Old · 3 84 lk ] 
025 lk 1 7•0 . ~s"' . . viz: .. , a .. me: 2.44. 

·· • a : me : a • ae: 11 · o. 3) (Sóskasó) Q,O,HK.Q,O,H,.2fl,O = 254„ 

79 
1'.F'a.ft2all8inV. 9„H„ = 112k8.1, 9Fs 1.145. Op Fs 254. Fs 1..165. Old. víz: 5 .. alk, ae: n. o. 

P . iz: n. o, a· : a .. , ae: <>. o-Oxibcnzila/kohol. (Saligenin.) HO. 
Naftalin5Zulfo.sav. 1) a; OwH,SOoH Q,fl, CH,OH = 121. J. F·s 1.161 Op 86. 

H,0=172.2 .. Op 85-90. Víz, alk: o, ae: n Fp szubl Víz mel bárm m alk. ne: 
o. 2J P: c„n,so,H3H,o = 208 .. 2 ov 91 k o. 
\Tíz: o. l)aln1i.fi.1Isar„ CH.H:nCOOH = 256„3. 

Naftol. CrnH,OH = 144.L 1) a; Fs Fs 0.853 Op 62. Fp 3!0-356 .. Víz: 11 o. 
1224. Op 96 .. Fp 278-280. Víz: r. o, alk, fonti alk: o, ae: 0 , · 

ae: o. 2) P: Fs 1217.. Op 122. Fp 286.. Papaccrin Q„H„O,N = 339.2. Fs 
VíÍV,:f.igie~~te~~PoCwH,OO,fü = 172.1 131'i. Op 117.. \íz: alig o, alk nm!: k. 
0 33 F o, ae: 0387. 

P ·· P 275. Alk: o. Para/de/1id. (CH,CHOJ, = 132.1. Fs 
Naftolmetiléter. P. OrnH,OCH, = 158.1. 0.998 .. OP 10. Fp 124 .. Old. dz: 12.5, alk. 

Üp 72„ Fp 274. Víz: I„ ·O; alk: o; ae: k. o. ae: ba1111. a. o. 
Naftilamin .. 1) a; CrnH,NHo = 143.l. Pilainsar .. (1.2,4.6,) HO.C,fü(XO,), 

Fs 1.101. Op 50 .. Fp 300. Old. víz: 0.167, = 229.2. F·s 174 .. Op 122. Fp szublim„ 
{'/)<:. ae: o. 2) P: Fs 1063 Op 111. Fp 3.06. robban, ae: o 
'iz: o. Pilocarpin ltid1 oklo1 id. 
1 Narcein .. C„fl„Q.,X.3H,O = 445 .. 2. Op HCI = 244.5. Op 193-195 .. Víz: o. 

70. Víz ,111el: o, alk„ n1eJ o, ae: n. o o, ue. chlf: r., o 
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Pinlin Crn!Lo = 136 .. 2. Fs 0.86 Fp 160.. Szalicilaldehid.. c,H,(OH)CHO(l„2) 
Víz: n. o, alk: o. = 122„1. Fs 1.173. Op kb: - 1„ Fp 197. 

Piperazin. (CH,.CH,:N"H), = 86 .. 2 .. Op Víz: o, alk, ae: i k. o. 
104. Fp 146. Víz, alk: k. o. Szalicilid .. (-OQ,H..CO-), = 240.1„ 

Piperidin.. c,HrnNH = 85.1. Fs 0.78. Op 200-220 .. Fp homl Alk: 1111el. o. 
Op: - 17 alul. Fp 106. Víz, alk: bárm. Szalicikav. (o) HOQ,H,OQOH = 
a o 138,05. Fs 1.443.. Op 155. Fp: .szubl. Old. 
'·· Pirogallol. (1. 2. 3..). c,fü(OH), = · o 225 I k o alk ae· o 
1~6 .. 1. Fs 1.463. Op 13.3. Fp 293. Old víz: VlZ: '' ' me '" ' ' ' . " 
- Szalicikiavas nátrium. c,H,OH). 

44 alk, ae: 0 · 00 16004 O b l V' k • Pirokateehin. c,H.(OH), (1,2) = e Na = '' ' p; Olll. iz: . O, 
110,l Fs l, 3, 4. Op 104, Fp 2!6 víz, alk, alk: o .. 
ne. benzol: o. Tannin ?? Fs 1.35„ Op: bomL Víz: o, 

Pirrol Q,fl, NH = 67.1. Fs 0„967. Fp alk:•r .. o, ae: i. r. o. 
131. Alk, ae: o. Tannoforrn .. CwHw0„=656.2. Op: kb„ 

Pyramidon. (DimethylaminoantipJJ- 23.0 borul. Víz, ae, chlf: n. o, abs; aEk: o„ 
rin.) (CnHuON2)N.(OHo), = 231.1. Op Te.icukor. OrnH,,0„.2H,O = 378. Fs 
108. Old víz: 10, alk: o, ae: r. o. 1.525 .. Op 203. Fp: boml. Old. víz: 17; alk„ 

Resorcin C,H,(OH), (1,3) = 110„1. Fs i. r. o, ae: n. o. 
l.28 .. Op 118 .. Fp 277 Old. víz 229, alk, ae, Tefsav. CH..CHOH.C.00H=90.L Fs 
benzol: o.. l.240. 1) rac: Op 18 .. Fp 122/15. Víz, alk. 

Rosolsov. c„HrnOo = 304.2. Op: bárm m. o. ae: r. o .. 2) akt. Op 26. Fp 
bon1]. \Tíz: i.. r„ o, alk. mel: k .. o, ae: o. bo,ml Víz, alk,. bárm„ m .. o, ae: r .. o. 

Saccharose. (Nádcukor.) C„H„Oo Tejsavanhidrid. (Lactylsav.) OHo. 
(OH),=312.1. Fs 1588 .. Op 100. Fp: borul. CH(OH).COOOH(CH,)COOH = 162.1 
OJd. yíz: 190, alk: r. o. Op: k. olv. Fp: boml. Víz: i r .. o, l<lk, 

Sacchar in ( o -benzoesavszulfirnid.) ae: o.. ) rro 
Q,H,:CO.SOd\'H = 183,2 Op 220 Víz: Tejsavas kalcium. Oa(9oHoOo '"" 
1- o. aJ,k: k o, ae: mel o. = 308..23. Op 120'-on anh. V1z: k. o, alk: 

Saliqenin. L Ox-ibenzilallí_ohol„ 1 L r„ o„ 
Sal~/. HOQ,H •. Cooc,n, = 214.5. , Tejsavas vr:s (ferrn) .. Fe(o,H,_o),,H,O 

o 12 Fp lí'3/12. Víz: lL o. alk: mel o, f = 288. Old .. v1~: 2 .. 5, mel. 83, alk. r. o. 
P · · Terpinhrdrat.. OrnH„(OH),.H,O = 

ae: 
0 

. HOi NH (OH) CH As_ 11190.2. Op 117 .. Old. víz mel: o, alk, ae: o. Salrrn ~·an„ .1 2. • a a„ - • 0 H OH 154 2 F 
As Q,H,(OHJ.NHdICl(As,OH,NH, - Terpineol. rn _" = . .. s 
1. 4,3.) = 439.1 Víz. alk: o, ae: i. 1 o. 0.936-{)923(P). _Ov 3a-32(P). Fp 218-

. C H o 016 9 F l 187 210(P) Alk.. ae. o. Santon1n.. 1:; 18 a = „. ·"'· s · · . . · ( . z· ) e H 
Op 169. Fp: szubL Víz: 1. o, alk, ae: o. Tetrnhrdron.aftalrn. Tetra in. rn " 

l ( a t'l' d z) e H N 1311 = 132.L Fs 0.981. Fp 205. 
Scato · 1•-!nc \ tn o · " 01

.' = .. · ·· Tetrajódpyrrol. (Jodol.) C,J,NH = 
Üp 93. Fp 26a, Viz: r .. o. ~!k, hgi ?m. 0 · 570.4. Op 140. Old .. víz: 0„02; forró alk: 

SC'qpol~11nzn. Cr:H21:NO~HBr,.3H20„ o; ae: 50, benzol: o. 
Okl. '1Z: "O. Thebain. OrnHnOoN = 311.3. F.s 129. 

S])m tein, Q„H20N, = 231.3 Fp 181/20 Op 193. Víz: alig o, alk, ae: o .. 
Víz: r o .. alk: o, ae, chlf .. o.. Theobrornin. (Dimetilxantin. 3, 7) 

Stcm insav. c„H„.OOOH = 284.4. F·s C,H,N.0,=180.2 Op 290-295. Fp: szubl. 
0 .. 852. Op 69. Fp 291-300 .. Yíz: n o, alk Víz, alk, ae: T. o. 1: o. . 
forr: o, ae: o. Theophyllin.. (Dimetilxantin, 1.~.) Q, 

Sfl _ychnin. Q„H„o„ N, = 334.3 .. Fs fl,N.02. = 180 2 Op 264 .. FoTro v1z: o, 
1.359 .. Op 268 Fp 270/5. \'íz: r .. o,. alk a.lkT:lr: 0

1 CH.S= 841Fs1.062 .. Op 
forr. o, ae: n. o. i_iop ien. _ ~. ~ 

. l . .1 .1 O H ,„ O H'TO 84. V1z: n. o, alk. o .. 
St-ric 1n1nru 1a-. 21 2~~"- 2 2 · ~" a= Thytnol .. C10HuO = 150.l. F·s 0„940„ Op 

397. Old v1z: 11, mel. 33.. alk: 1.25, 51 Fp 232 Víz: r·. o, alk, ae: o. 
rnel. 20. Toluol. c,fl,.OHo= 92.1. Fs 0.882. Op: 

Succinimid. (C,fl,O,)NHH,o = 117.1 .. _ 92. Fp 111 Víz: 11. o, alk: r. o, ae: o .. 
Op 123. Fp 288. Víz, alk: o, aceton: o. Triklórece.tsav„ COhOOOH = 163.4. 

Sulfonal (CH,),Q(S!J1.üH,), =_ 228.3. Fs 1.62. Op 52. Fp l.95-200.. Hig:roszk. 
011 127. Fp 300. Old nz. mel: 6.61, alk alk ae: o. 
fono: 50; ae: 0 .. 75 Trimetilamin. (CH,),N = 59 .. 1 Fs 

Szulfo.szalicilsar.. (3 2 .. 1.). HOoS. 0 .. 673. Fp 3 .Víz, alk: k. o. 
Q,fü(OH) COOH = 218. 1. \íz: o Triono.l. (Q,H,) (CHo) 0 (SO,C,fü), 

Szulfanilrnv lásd Arninobenzolszul- = 242 Op: bomL Old. YÍZ 0 .. 32, alk: lk. o, 
fo.ro:av„ ae: o„ 
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Tropasav„ Cafü.CH(CfüOH)COOH 
== 166.1. Op 117„ Fp: borul„ Víz: k. o, alk, 
ae: o. 

m-Toluúlin. CH •. C.H.Nfü '== 107.1, Fs 
1998. Fp 200„ Ae: k.. o. 

p-Toluolszulfoklorid„ CaH.(CHs)SO,CI == 190„65. Op 69. 
Trapin„ CaH.oON == 1412„ Fs 1.039 .. 

Üp 63., Fp 233„ Víz, alk: dr. o, ae: o„ 

U.r ethan„ NH,QOOCofü = 89.L Op 5-0,. 
Fp 184 .. Víz, alk, ae: k,, o, benzol, chlf„ o .. 

V a.isav. Cfü(CH,),COOH = 88.L Fs 
0.962. Üp: - 8,, Fp 163.. Víz, alk, ae: 
bárm .. a .. o„ 

Vajsav, iso. (CHs),CH.COOH = 88.L 
Fs 0.952„ Üp: - 79. Fp 156 .. Old „víz: 20 .. 

Valeraldehid, izo. (Cffi),()H..(Cfü) 
CHO = 86.1. Fs 0. 768. Fp 93. Víz: r„ o, 
alk, ae: o. 

Valeriánsav, izo. (Cffi),CH.Cfü. 
COOH = 102,l, Fs 0.947. Op: - 51„ Fp 
174. Old. víz: 3.34„ 

Vanillin .. (1. 2. 4.) CaHs(OH)(OCffi) 
CHO = 152.l, Op 80. Fp: ·szubL Víz: 
mel. <>, al!k:: o, ae, -chlf: o, 

Veratrin. (Cevadin,) Q„H„O,N = 
591.47. Op 205 .. Víz: n. o, alk, ae: o .. 

Xanthin. Q,H,NO, = 152 .. 2. Fp: 
szubl, Meleg víz: r. o, J: o. 

Xylol. (CHs),.Q,H, = 106„1. Fs 0.756. 
Üp: - 28. Fp 143. Víz: n. o, alk, ae: k„ 
o. 2) meta: F·s 0 .. 878. Op: - 55. Fp 140. 
3) para: Fs 0.862.. Op 15 .. Fp 138,. Old: ·----"'<·-· 
mint előbb.. 

Jegyzet. Az előbbi 1) és 2) táblázatban az oldhatóság 100 rész oldó
szerre vonatkozik: A forrpontok mellett levő ferde törtvonal alatti szám a mim 
nyomást jelenti, pl.: Fp 276/234 = forrpont 276°, 234 mrniméter nyomás mellett. 

fajsúly 1 

0995 
0'990 
0985 
0980 
0975 
0970 
0965 
0960 
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Ill. fajsúly táblázatok. 

0/oHaN 

114 
2 31 
355 
480 
605 
731 
859 
9 91 

Ammonia fs 15•/15° 
(l unge és Wiernik.) 

fajsúly 0/oHsN J fajsúly 

0.955 11.32 0915 
0·950 1274 0910 
0945 1417 0905 
0940 1563 0900 
0935 1712 0895 
0930 1864 0890 
0925 2018 0885 
0920 2175 0880 

Kálilúg 15°-on. 
(Lunge) 

1 
'/oHaN 

2335 
2499 
2664 
2833 
3003 
3173 
3367 
3560 

Is 
1 

· i K201 KOH Baume o;0 ~ Is / Baumé 1K201 KOH O/o Ojo 

1007 1 07 09 1252 29 227 270 
1 014 2 14 17 1263 30 235 280 
1022 3 22 26 1274 31 24 2 289 
1029 4 29 35 1285 32 250 298 
1 037 5 38 4.5 1297 33 25 8 307 
1 045 6 47 5'6 1308 34 267 318 
1052 7 5'4 64 1320 35 275 327 
1060 8 62 74 1 332 36 283 337 
1'067 9 69 8"2 1345 37 293 349 
1075 10 77 92 1357 38 302 359 
1083 11 85 10 1 1370 39 310 369 
1 091 12 92 109 1383 40 318 378 
1100 13 10 1 12 0 1397 41 327 389 
1 108 14 108 12'9 1'410 42 335 399 
1 116 15 116 13 8 1424 43 344 409 
1 125 16 12 4 14 8 1'438 44 354 42 l 
1134 17 13 2 15 7 1453 45 365 434 
1 142 18 139 16 5 1468 46 37 5 446 
1152 18 14 8 176 1'483 47 385 458 
1162 20 15 6 186 1498 48 396 471 
1 171 21 164 19 5 1514 49 4G6 4.83 
1180 22 17 2 20'5 1530 50 415 494 
1190 23 180 214 1546 51 425 506 
1200 24 188 224 1563 52 436 519 
1 210 25 196 233 1580 53 44 7 532 
1220 26 20'3 24 2 1597 54 458 545 
1 231 27 21'1 251 11615 55 470 559 
1 241 28 21 9 261 1634 56 483 575 



fs 
1 

100.7 
1014 
1022 
1 0;:9 
1036 
1C45 
IC52 
!C6J 
!(67 
1075 
IC83 
1 C91 
l 100 
IIC8 
1 116 
11;:5 
1134 
1 142 
1 152 
1162 
1171 

1 180 r 1!90 
1200 
1210 

Baumé l lCl mésztej 
súlya g-ban 

15 10(8 5 
27 1017 
37 10245 
47 1C31 5 
57 !(>39 
67 1046 
76 IC53 5 
85 1C605 
95 1(67 5 

1035 1075 
112 IC8!5 
121 1(895 
130 1(965 
139 11C4 
14 7 1111 
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Nátronlúg 15°-on. 
(Lunge) 

B . 1 Na
20 1 Na OH fs 

1 
aume O/o üjo 

1 

Baumé 1Na
201 NaOH O/o o;o 

1 0461 059 1220 ::6 15 23 19 65 
2 0931 120 1 ;:31 27 15 97 20 60 
3 143 185 1241 <8 16 70 2155 
4 194 250 1 ;:52 29 17 43 22 50 
5 244 315 1'63 3J 18 21 ;:3 50 
6 294 3l9 1'74 31 18 971 2448 
7 349 45) 1::85 32 19 77 2550 
8 4C•3 520 1;:97 33 2060 :6 58 
9 454 586 1 3:8 34 2143, 27 65 

10 510 658 1320 35 2235 ::883 
11 566 730 1332 36 L3 L5 30.00 
12 6<5 8ú7 1345 37 2418 31"20 
13 6 81 8 78 1357 38 ;:5 19 3250 
14 736 9 50 1370 39 ;:514 33 73 
15 798 10 3) 1 383 40 ;:7 13 3500 
16 857 l!C6 1397 41 ::818 3636 
17 

1 9 22 11 9 J 1410 42 ;:9 18 37 65 
18 984 12 69 1 4'41 43 3027 39 C6 
19 10 46 135) 1438 44 3137 io 47 
20 11 12 14 35 1453 45 32 57 42 02 
21 11 74 15 1.0 11 468 46 33 77 4358 
22 1240 1600 1483 47 3500 4516 
23 13 11 15g1j1498 48 3622 46 73 
24 13 80 1781 1514 49 37 52 48 41 
;:5 14 5) 1871 153) 50 3883 50 10 

Mésztej 20°-on. 
(Georg Lenart, Ch. Zbl. 1919 II. 561) 

CaO 1 CaO 0/o 11 Baumé 11 Cl mésztej 1 CaO 1 1 l-ben g 
11 sulya g-ban 1 l-ben g 

10 099 15 55 11185 160 
20 196 16 4 11225 170 
30 293 17 2 1132 2 180 
40 388 180 1140 190 
50 481 18 8 11475 200 
60 574 19 6 1154 5 210 
70 665 2035 11615 220 
80 7 54 211 11685 23) 
90 843 2185 1176 240 

100 930 2265 11835 250 
110 10 16 233 1190 5 ::6J 
120 11.01 Z4 l 1197 5 270 
130 11'86 248 12(5 280 
140 1268 1 ;:55 1212 5 ;90 
150 13 50 I' ;:52 1219 5 3JO 

CaO O/o 

14 30 
1510 
15 89 
16 67 
17 43 
1819 
18 94 
19 68 
20 41 
2112 
2184 
2255 
23 24 
2392 
2460 

1 
Bé 1 Tw 

1 
fs 

1 1 

!OOO 00 00 
1005 07 1 
1010 14 2 
1015 21 3 
1020 27 4 
1025 34 5 
1 030 4 1 6 
1035 47 7 
1040 54 8 
1045 60 9 
1050 67 10 
1055 74 11 
1060 80 12 
1065 87 13 
1070 94 14 

HCI 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

16 
15 
14 1 
12 J 
13 1 

15 
15 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
17 
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Sósav fs 15°/4° 
(L unge és Marchlewski) 

IU75 100 15 
1 

15 16 1145 
1080 106 16 1615 1150 
1085 112 17 17 15 1152 
1090 119 18 1811 1'155 
1 095 12 4 19 19 06 1160 
1100 130 20 2001 1 1631 
1105 13 6 21 2097 1165 
1110 14 2 22 2192 1170 
1115 14 9 23 2286 1171 
1 120 15 4 24 23 86 1175 
1125 160 25 2478 1 180 
1130 165 26 2575 1185 
1135 171 27 2670 1190 
1140 177 28 2706 1195 
114251 180 - 2814 1200 

Brómhydrogen (vizes) fs 14°/140 
(T opsöe ; Gerlach) 

Bé Tw HCl 

183 29 28 61 
188 30 2957 
190 - 299& 
193 31 3055 
19 8 32 3152 
200 -

1 

3210 
203 33 3249 
209 34 3346 
210 - 3365 
214 35 3442 
220 36 3539 
225 37 3631 
230 38 3723 
23 5 39 3816 
240 40 39 11 

HBr0 
o 1 Fs 11 HBrOfo 1 Fs. 11 HBrO/o 1 :_J HBrO/o 1 Fs. 11 HBrO/o 1 Fs. 

' 
1 1 00"7 11 
2 1014 12 
3 1021 13 
4 1 028 14 
5 1035 15 
6 1043 16 
7 1 05) 17 
8 1058 18 
9 1 065 19 

10 1073 20 

HJ fs Hl 
o. ·o ü/o 

1081 21 1 167 31 
l C89 22 1 176 32 
l C97 23 1186 33 
1106 24 1 196 34 
l 114 25 12l6 35 
1 122 ~6 

""I 
36 

1131 27 1225 37 
114) 28 1235 38 
1 149 :<9 1 246 39 
1158 3J 1 257 4J 

Jódhydrogen (vizes) l:S0/13o 
(Topsöe ; Gerlach) 

fs 

1268 
1 279 
1/9) 
13J2 
1'314 
13'6 
1338 
1351 
1363 
1376 

11~:1 fs ll~tl fs 
~~~~==le~~~~~~ 

1 IOC8 13 
2 l 015 14 
3 1 022 15 
4 1029 16 
5 1037 17 
6 1045 18 
7 1 053 19 
8 1 061 20 
9 1 069 21 

10 1077 22 
11 1 C85 23 
12 1C93 24 

l 102 
1 110 
l 118 
l 127 
l 137 
l 146 
1 155 
1 165 
1 175 
1185 
1 195 
1205 

25 
26 
27 
28 
29 
3J 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

1216 
1227 
1238 
1249 
1 26) 
1271 
1283 
1295 
1 3 ,7 
1 32) 
1 333 
1 346 

37 1359 
38 1372 
39 1386 
4J 14JO 
41 1414 
42 142[1 
43 1444 
44 1459 
45 1475 
46 1491 
47 1 5~8 
48 15?5 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Hl 
O/o 

49 
5) 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

1389 
14J3 
1417 
1431 
1445 
1459 
1473 
1487 
15)2 

fs 

1543 
1:.561 
1'579 
1597 
1615 
1634 
1654 
1674 

1 
1694 
1713 
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Is. 1Baumé1 SO' 
O/o 

1010 14 128 
1020 27 247 
1030 41 367 
1040 54 487 
1050 67 6 02 
1060 80 716 
1070 94 832 
1080 106 947 
1090 I1 9 1060 noo 130 1171 
1110 142 1282 
1120 15 4 13 89 
1130 165 1495 
rt40 177 1601 
1150 188 1707 
1160 198 18 11 
1170 209 19 16 
1180 220 20 21 
1190 230 2126 
1200 240 22 30 
1210 250 23 33 
1220 260 2436 
1230 269 25 39 
1240 279 2635 
1250 288 2729 
1260 297 2822 
1270 306 2915 
1280 315 3010 
1290 324 31 04 
1300 333 3199 
1310 342 3294 
1320 350 3388 
1330 358 3480 
1340 366 35 71 
1350 374 3658 
1360 382 3745 
1370 390 3832 

fs SO' 0/o 

1835 75 31 
1840 7738 
1850 8001 
1860 8184 
1870 8241 
1880 8281 
1890 8313 
1900 83 48 
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Kénsav fs. 15'/4o 
(Lunge, Isler és Naef) 

H2 S04 
fs 1Baumé1 

S03 
1 H

2
S0•11 fs 1Baumé1 SO' 1 H

2
S0

4 

O/o Ojo o;o 1 •/o O/o 

157 1380 398 3918 4800 1 750 
303 1390 405 4005 4906 1760 
449 1400 41L 4091 5011 1770 
596 1410 420 4176 5115 1780 
737 1420 427 4257 5< 15 1790 
877 1430 434 4336 5311 1800 

1019 1440 441 4414 5407 1810 
1160 1450 448 4492 5503 1820 
12 99 1460 455 4569 5597 1821 
1435 1470 461 4645 5690 18,2 
1571 1400 468 47 21 5783 1823 
1701 1490 47 4 4795 5874 18:4 
18 31 1500 481 4873 59 70 1825 
19 61 1510 487 4951 60 65 1826 
2091 1520 494 5028 6159 1827 
22 19 1530 500 5104 6253 1828 
23 47 1540 506 5178 6343 1829 
24 76 1 550 512 5246 6426 1 830 
2604 1560 518 5322 652) 1 831 
2732 1570 524 5395 6609 1832 
2858 1580 530 5465 6695 1833 
2984 1590 536 55 37 6783 1834 
3111 1600 541 5609 6870 1835 
32 .8 1610 547 56 79 69 56 1836 
3343 1620 552 G749 7042 1837 
3457 1630 558 5818 7127 1 838 
3571 1640 563 58 881 7212 1839 
3687 11650 569 59 57 12rn 184J 
3803 1660 57 4 6026 7381 18405 
3919 1670 579 6095 7466 18410 
4035 1680 584 61 63 75 50 18415 
4150 1690 589 62 29 76 38 18410 
42 66 1 700 595 6300 7717 18405 
4374 1 710 600 6370 7804 18400 
44 82 1 720 604 6443 78 92 18395 
4588 1 730 609 65 14 79 80 18390 
4694 1 740 614 6586 80 68 l 18385 

Füstölgő kénsav fs. 20° 
{Cl Winkler) 

100 rész tartalmaz 
fs 

1 
SO' 0/o deszlillálható H2SQ-* O/o SQB0/0 

9225 1910 8373 
9479 1920 8456 
9801 1930 85 57 

154 9846 1940 8678 
428 9576 1950 8741 
642 93 58 1960 8822 
816 9194 1970 89 83 

1007 8993 

617 6658 8156 
6'3 6730 8244 
628 6817 8351 
632 6898 8450 
63 7 6996 8570 
642 7096 8692 
646 7208 8830 
650 73 51 9005 
. . 7363 9020 
651 7380 9040 
... 7396 9060 
65 2 7412 9080 
... 74 ,9 9100 
653 74 49 9125 
... 7469 9150 
654 7486 9170 

7503 9190 
... 7519 92 10 
655 75 46 92 43 
... 75 69 9270 
656 7589 92 97 
... 7612 93 25 
65 7 ·76 38 9356 

76 57 9380 
... 76 90 9425 
658 71,3 9460 
... 7755 9500 
659 7804 9560 

7833 95·95 
7869 96"38 
79 47 97 35 
80 16 9820 
8043 9852 
8059 98 72 
8063 98 77 
8093 99·12 
81 08 99·31 

1 100 rész tartalmaz 
1 desztilléJható \ H2SQ-* O,'o SQ30/o · 

1143 88"57 
1595 84"05 
2134 78"66 
2803 71"97 
3146 53·54 
3587 6413 
4464 55·35··· 

fs "h' 1 
SO' 
O'o 

10028 05 
10056 10 
10085 15 
10113 20 
10141 25 

15° 
fs 4ö 1 Baumé 1 

1010 
1 

14 
1020 27 
1 030 

1 

4 1 
1040 54 
1 050 67 
1060 1 80 
1 070 

1 

94 
1080 106 
1090 1 119 
1100 1 13 0 1 
!!10 14 2 
1 120 15 4 
1130 16 '5 
1 140 17 7 
1150 1 18 8 
1160 i 19 8 
1170 i 209 
1 180 1 22 0 

i 
1 
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Kéndioxyd-oldat fs. 15°/15° 

fs !5/15 1 

10168 
10194 
10221 
10248 
10275 

S02 

Ofo 

30 
35 
40 
45 
50 

11 fs. !5/15 1 

10302 
10328 
10353 
10377 

1 1 

Salétromsav fs 15°/40 . 
{Lunge und Rey ) 

HNO' 
11 

15° 
1 Baumé 1 

HNO' 
0/o fs. 40 •/o 

190 
1 

n9o 
1 

23'0 3088 
3 70 1200 240 3T36 
550 1210 250 3382 
726 1220 26 0 3528 
8 99 1230 26 9 36 78 

1068 1240 27 9 38 29 
12 33 1250 288 3982 
1395 1260 297 4134 
15 53 1270 306 4287 
1711 1280 315 4441 
1867 1290 3<4 4595 
20 23 1300 333 47 49 
21 77 1310 342 4907 
23 31 1 1 3,0 35 0 50 71 
2484 1 1330 358 5237 
26 36 

1 1340 366 5407 
27 88 1350 374 5579 
:938 

' 

1360 382 5757 

1 

1 

1 

SO' 
o;o 

55 
60 
65 
70 
75 

15° 
fs. 40 

1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1 450 
1460 
1 470 
1480 
1490 
1 '100 
1505 
1510 
1 515 
1 520 

Arzénessav fajsúlya (Clayton) 

Fs 15/4° 

10014 
10070 

As20s 

027 
098 

Fs. 15/4' 

10168 
10245 

2 18 
320 

fs. 15/15 

10426 
10450 
10474 
10497 
10520 

Baumé 

390 
398 
405 
41 2 
420 
42 7 
434 
441 
448 
454 

1 461 
468 

1 
47 4 
481 
484 
487 
490 
494 

502 

O/o 

80 
85 
90 
95 

100 

HNO' 
0Jo 

59 39 
6127 
6323 
6530 
6750 
6980 
7217 
7468 
7728 
7998 
8290 
8605 
8960 
9409 
96 39 
9810 
9907 
9967 
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Foszforsav fajsúlya 150-on. (Schiff) 

Fajsúly 
1 H'P0

4 
I 

p2os 
11 fajsúly H'PO' I P;?Q5 li fajsúly 

1 H
3
P0' I 15°/15° o;o 0/0 il 15°/15° O/o Ojo I' 15°/15° 010 ,1 

il 

1 

15 246 11 1 0054 1 0726 :1 11262 21 12731 41 
10109 2 1452 1 1 1329 22 15 972 1 

12812 42 
!0164 3 2178 11 11397 23 16 698 12894 43 
10220 4 2904 ;, 11465 24 17424 12976 44 
10276 5 3 630 'I 11534 25 18 150 1 13059 45 
10333 6 4 356 :1 11604 26 18876 11 13143 46 
10390 7 5 082 i• 1 1674 27 19 602 : 13227 47 
10449 1 8 5 808 'I 11745 28 20328 

' 13313 48 ' 6534 11 1 0508 
1 

9 11817 29 21054 1339J 49 
!0567 10 7 260 'I 11889 30 21,30 13486 50 
!0627 11 7986 !1 11962 31 22506 13573 51 
1 0688 12 

1 
8112 1

1 1 2036 32 23 232 13661 52 
10749 13 9438 il 12111 33 23 958 13750 53 
!0811 14 10 164 !I 12186 34 24 684 13840 54 
!0874 15 10890 : 12262 35 25 410 13931 55 
1 0937 16 11616 12338 36 

' 
26 136 1 4022 56 

1 1001 17 12 342 12415 37 1 26 862 1 4114 57 
1 1065 18 13068 12493 38 

1 

27588 11207 58 
1 1130 19 13 794 1 2572 39 28 314 11301 59 
1 1196 20 14 520 11 12651 40 1 29 040 14395 60 

Ecetsav fajsúlya (Oudemans) fs. 15°/150 

fs O/o fs Ojo 11 fs n, o 11 fs 'I IL_ I~-

09992 0 1 0363 26 1 C6:!3 51 10747 
10007 l l ('375 ;7 IC63 52 10748 
!0022 ? IC388 :8 !C638 53 l 0748 
10037 3 1 C4 111 29 1 (646 54 l 0748 
1005'. 4 1 C412 3J !C653 55 l 0748 
l OC67 5 1 04;4 31 1 066' 56 1 (747 
IOC83 6 l C436 3' 1 l666 57 l 0746 
l OC98 7 10447 33 1C673 58 1(744 
!0113 8 1C459 34 ll679 59 l C74' 
1 0127 9 1 C47J 35 l L685 6J 1 G739 
1 0142 10 1 0481 36 1(691 61 1C'736 
l 0157 ll l 0492 37 1C697 6' l 0731 
10171 12 l C5J2 38 10712 63 !07<6 
1 0185 13 1 C5 3 39 1 07(7 64 1 0720 
1 0200 14 l G5 3 4J 1 0712 65 !0713 
10214 15 !C533 41 l 0717 66 1 C7í5 
10228 16 l C543 42 1C72' 67 1 (696 
!024' 17 )(552 43 10725 68 l C686 
10256 18 l C56! 44 l 0729 69 1(674 
10270 19 1C57l 45 10733 71 1(661 
1 0284 20 1 (58) 46 1 0737 71 l C644 
!0298 21 1C589 47 1074; 7.' l C625 
10311 22 l (598 48 l 0712 73 1C64 
1c3:4 23 1 C6 7 49 l 0744 74 1 C581 
10337 24 1C6 5 5J 1 0746 75 l C553 
1035) 25 

;-·-

f 

p2ori 
O/o 

Cr03 010 

1 

29766 
30492 
31218 

0 
5 

31944 10 
32670 
33496 
34222 
34948 
35674 

15 
20 
25 
30 

36400 
37 126 
37852 
38578 
39304 
40030 

fs. 15°115" 

40756 
41482 
42208 1005 
42 934 
43660 

1010 
1015 
1020 
10~5 
1030 

O/o 
1035 

1 
1040 
1045 

76 
77 
78 
79 

1050 
1 055 
1 060 
1065 

8j 1070 
81 
82 1075 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

fs 
9] 
91 
92 100725 
93 101450 
94 
95 
96 ,. ;/ 
67 

,.,:<.'.:: 98 ''Í•·• 

' 

1 02174 
102899 
103624 
104366 

99 <···'); 

100 '>·.'.;J 

".'.jf;;;,:;.'.:'.: ..• 
105108 
105851 

: .. · .. '.<:'_':'/ 
- - -- '-="'-"'~,~~ ----

- --,0,-·:;;,:·2,:_- 1 06593 
_ ~---:l:~_~g;;i~il:L~ 
' ,- --~<:.~-.~<;;_<-~-

""dJ::.!:.Ft:;;_:· 
. __ JJdff$fili:;~i~::, 
. --~iiif~'.~~--•"" .... 

s• 17 
fs„ irso 

1000 
1037 
1076 
1118 
1162 
1208 
1258 
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Krómsav. 

150 
fs. 40 CrO' 0/o 

1 1 

0999 35 
1036 40 
1076 45 
1119 50 
1166 55 1 

1215 60 
1 1268 

Tejsav Is. 15°/15° (Ekkert) 

fs 
15° 

fs. 40 

1312 1324 
1373 1383 
1440 1415 
1512 1510 
1587 1579 
1665 

0Jo C'H'O' 11 fs. 15° 15" 1 °/o C3H00 3 
11 fs. 15"Jl5" 1 °/o C3H60 3 

20 1080 296 1155 541 
40 1085 310 1160 55'7 
60 1090 325 1165 574 
80 1095 341 1170 591 

100 1100 35 8 1175 60'8 
120 1105 374 1180 626 
140 1110 391 1185 644 
160 1115 40'7 1190 663 
179 1120 424 1195 683 
19 7 1125 441 1200 702 
216 1130 457 

1 

1205 722 
234 1135 474 1210 741 
251 1140 491 1 1215 760 
26 7 1 145 50 7 ' 1220 779 ' 
28 2 1150 52 4 1 1225 798 1 

! 1 

Nátriumklorid, (Gerlach) fs 15";15" 

NaCI 0/o ~ fs, 1 NaCl 0
/ 0 Is 1 NaCI 01° 

1 107335 10 1'14315 19 
2 108097 11 115107 20 
3 108859 12 115931 21 
4 1 09622 13 116755 22 
5 110384 14 117580 23 
6 

1 

111146 15 118404 24 
7 1 11938 16 119228 25 
8 

1 

1 12730 17 120098 26 
9 113523 18 120433 26395 

32 
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Kalciumklorid. fs 18 3o/18 3° (Schiff) 

fo 1 CaCF 0, 6H'0 1 CaCl'°/o 11 fs 1 CaCI' + 6H2Ó 1 

1 O/o 1 

10Q39 1 0507 1 1575 36 
10079 2 1014 11622 37 
10119 3 1521 11671 38 
1 0159 4 2028 11719 39 
10200 5 2535 11768 40 
10241 6 3041 11816 41 
10282 7 3548 11865 42 
10323 8 4055 11914 43 
10365 9 4562 11963 44 
10407 10 5068 1 2012 45 
10449 11 5 57 12062 46 
10491 12 608 12112 47 
10534 13 6 58 1 2162 48 
10577 14 709 1 2212 49 
10620 15 760 12262 50 
10663 16 8 10 12312 51 
10706 17 861 12363 52 
10750 18 9 12 12414 53 
10794 19 962 1 2465 54 
1 0838 20 10 13 1 2516 55 
10882 21 10 64 12567 56 
10927 22 11 15 12618 57 
10972 23 1165 12669 58 
11017 24 12 16 1 2721 59 
11062 25 1267 12773 60 
11107 26 1317 12825 61 
11153 27 13 68 1 2877 62 
11199 28 14 19 12929 

1 
63 

11246 29 1469 1 2981 1 64 
11292 30 15 20 13034 

1 
65 

11339 31 1571 13087 66 
11386 32 16 21 13140 67 
11433 33 16 72 13193 68 
11480 34 17 23 13246 69 
11527 35 1773 13300 70 

F erriklorid.. fs 17. 5°/ 4, (Hagen) 

FeC!sO/o 11 1 F eC!sO/o 11 fs fs fs 
' 

1 0145 2 11385 16 1362 
10315 4 11585 18 

1 

14125 
10495 6 r 1785 20 14665 
10675 8 1 221 24 

11 

15175 
10855 10 1266 28 15705 
11025 12 1314 32 1 621 
1'1215 14 11 1 667 

: ' 

CaCl'°/o 

18 24 
18 75 
1925 
1976 
2027 
20 77 
2128 
2179 
2230 
2280 --~ 

23 31 
2382 
2432 
2483 
2534 
25 84 
26 35 
2686 
2736 
27 87 
2838 
28 88 
29 39 
2990 
3040 
3091 
3142 
31 92 
3243 
32 94 
3344 
33 95 
34 46 
3497 
35 47 

1 FeCl'°/o 
-- - -<"-'-

36 
40 

;;~; 
44 
48 
52 
56 
60 --- ------~·--~~~'2-„ __ -„_ ---

_--·--:~~i'.'.i<(_':'.;_' 

_::_-;i~lil\ii\~,f---
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Merkuriklorid 20°, ilL 15°(*)-on, 4°-os vizre vonatkoztatva. 
(Schröder, Gerlach) 

fs HgCl' fs HgCl' fs. 

10072 1 10411 5 11035 
10148 2 *107!0 *8 1115 
10236 3 10815 9 1127 
10323 4 10950 lO 

HgCl2 

11 
12 
13 

:Kalium, Natrium, Barium, Strontium, Calcium, Magnesium bromidok. 
(Kremers) fs .. 19 5'/19 5°. 

O;o 
1 

KBr 1 NaBr 
1 

BaBr2 

1 

SrBr2 CaBr2 

1 

MgBr2 

' 
5 1037 1040 1045 1046 1044 1043 

10 1070 1080 1092 1094 1089 1087 
15 1116 1125 1144 1146 1139 1137 
20 1159 1174 1 201 1'204 1194 1191 
25 1 207 1226 1262 1266 1252 1247 
30 1256 1281 1329 1332 1315 13!0 
35 1309 1344 1405 1410 1385 1377 
40 1366 1410 1485 1492 1461 1451 
45 1430 1483 1580 1590 1549 1535 
50 1500 1 565 1685 1694 1641 1625 

1 

Kalium, Natrium, Barium, Strontium, Calcium, Magnesium jodidok. 
(Kremers) fs 19'5Q/19 50 

tto KJ NaJ Ba12 SrJ' Ca.J2 MgJ' 

5 1038 1040 1115 1045 
1 

1044 1043 
10 1078 1082 1091 1091 1090 1088 
15 1 120 1 128 1143 1142 1140 1139 
20 1166 1179 1201 1200 1198 1194 
25 1218 1 234 1265 1262 1260 1254 
30 1271 1294 1 1333 1330 1"321 1320 
35 1331 1360 1 412 1410 139& 1395 
40 1396 1432 1495 1 491 1477 1474 
45 1469 15!0 1596 1590 1567 1568 
50 1546 1600 1 704 1695 1665 1668 
55 1636 1700 1825 1 812 1780 1780 
60 1 734 

1 

l 810 l 970 1955 1910 1 915 
! 

32• 

;::,_L ------------------··· --------------



10234 
10433 
10668 
10881 
11112 
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Káliumjodidos jód-oldat Is 79'-on 
<Dossios és Weith ) 

KJ O/o 
J O/o 11 fs KJ O/o 

180: 1173 11382 8663 3159 2303 11637 10036 4'628 3643 II898 11034 5935 4778 12110 
7201 6037 

11893 
12298 12643 

Káliumcyanid. Is. 15o/4•. 

fs 
1 

KCN °,u fi fs KCN °/o 
:1 

10154 1 325 11 l 0514 964 1 0316 
1 650 

11 
10768 1442 

' 

1 
1 •; 0 

7368 
8877 
9949 

11 182 
12060 

Káliumklor át, bromát fs 19 5o/ 19 5o (Kremers, Gerla ch ) 

KBr0
3 

11 o 0 
KC!03 

KCI03 KB 0 3 

1 
r 

1 1007 1009 6 2 1014 1 039 1 046 
3 1020 

1016 7 1045 1054 
4 1026 

1024 8 1052 1062 103! 9 1059 5 1033 1 1 039 
1 

1070 
10 1 066 1079 

Nátriumbiszulfit 15'-on 

fs / Baumé / NaHSO' 1 SO' O/o 
11 

fs. 1 Baumé 1 NaH SO' O/o S02 0/o 
' 

1 

1 O/o 

1008 1 1 6 04 1171 21 1022 3 21 13 1190 
165 102 

1038 5 36 22 1210 
23 185 115 

1052 7 5 1 3 1 
25 209 12 9 

1068 9 65 39 
1240 27 235 145 

1084 11 80 48 
1252 29 259 159 

noo 13 95 57 
1275 31 289 17'8 

II16 15 112 
1298 33 317 196 

1134 68 1321 35 347 225 17 128 78 1345 37 1 152 19 146 1 90 i 
38 236 

' 
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Magnézium és zinksztrlfát. fs. 15o/15o (Gerlach.) 

fs 
1 

MgSO' '/o 1

1 

MgS0
4 + 7H'0 
•/o 

·1 ZnS0
4 + 7H'O 

! O/o fs 
--" --

102062 2 40g7 10288 5 
104123 4 81 5 10593 10 
1'06229 6 12 292 10905 15 
108379 8 16390 11236 20 
110529 10 20487 11574 25 
112806 12 24585 11932 so 
115083 14 28682 12310 35 
117420 16 32 780 12709 ~o 
r!9816 18 36877 13100 45 
122212 20 40975 13522 50 
124718 22 45072 13986 55 
127225 24 49170 14451 60 
128802 (teL) 25 25 51726 

Rézszulfát. fs. 18•/18 (Schiff). 

1 CuSO• 1 11 1 CuS0• 1 11 
CuSO• 

fs + ~0aq 1CuSO• 0/o fs + ~ aq CuSO• 0/o fs. +5aq CuSO•O/o 
'io Ojo 

10063 1 0637 10716 11 7012 11427 21 13 .. 387 
10126 2 1275 10785 12 7650 11501 22 14.028 
10190 3 1912 10854 13 8287 !1585 23 14'662 
10254 4 2550 10923 14 8925 11699 24 15300 
10319 5 3187 1 0993 

1 
15 9572 11738 25 15 9:i8 

10384 6 3825 11063 16 10200 11817 26 16574 
10450 7 4462 11135 17 10837 l'l898 27 172!1 
10516 8 5·100 11208 18 11475 11980 28 17848 
1.0582 9 5737 1 1281 19 12 111 1<063 29 18486 
!'0649 10 6375 11354 20 12 750 12146 30 19125 

Káliumkarbonát. fs. 15°/15 (Gerlach). 

fs 1 K2CO' 0/o fs. 1 K'CO' '/o 11 
fs 

1 

K2C03 0/o 
··~ 

100914 1 118265 19 138279 37 
101829 2 119286 20 139476 38 
1 02743 3 120344 21 140673 39 
103658 4 121402 22 1 41870 40 
104572 5 122459 23 143104 41 
1 05513 6 

1 

123517 24 144338 42 
1 06454 7 124575 25 145573 

1 

43 
1 07396 8 125681 26 146807 44 
1 08337 9 

1 

1 26787 27 1 48041 45 
1 09278 10 127893 28 1 49314 46 
110258 11 

1 
l 28999 29 150588 47 

l J 1238 12 130105 30 151861 fg 1 12219 13 
1 

1 31261 31 153135 
113199 14 132417 32 154408 50 
114179 15 133573 33 155728 51 
115200 16 1 34729 34 157048 52 
116222 17 135885 35 157079 52024 
117243 18 137082 36 

_,_;:~::~~~:;:,~;;_~--

.n~„„„„„111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111„„.~ ..... 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111„„„„„„ 
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Nátriumkarbonát. fs. 15°/ 40 (Lunge) 

fs. Baumé Twaddell Na2COs0Jo 

1C07 1 14 063 
1014 2 28 129 
1022 3 44 200 
1029 4 58 283 
1036 5 T2 342 
1045 6 90 416 
1052 7 104 493 
1060 8 120 565 
1067 9 134 6 36 
1075 10 150 708 
1083 11 166 785 
1 091 12 18 2 857 
1 100 13 200 9 31 nos 14 21 6 1008 
1116 15 232 1085 1125 16 25.0 1167 1134 17 26"8 12 46 
1142 18 284 13 25 
1152 19 304 1409 

Ezüslnitrát fs 18°/4° (Kohlrausch) 

fs. AgN030/o Is. AgNO'°/o fs 

1"0422 5 12555 25 15705 
10893 10 13213 30 16"745 
11404 15 13945 35 17895 
11958 20 14773 40 19158 

Káliumacetát-oldat. fs 15o/15° (Ekkert) 

fs. 1°/oCH,COOK 11 fs. / 0/oCH,COOKll fs. 

1050 9.90 1.110 2119 IT70 
1055 10.88 n15 2209 1175 
1060 11.85 1120 2299 nso 
1065 12..81 1125 2388 1185 
1070 1317 1 130 2477 1190 
1075 14.72 1135 2566 1195 
1080 15 .. 66 1140 2655 1200 
1085 16.60 1145 27 43 1205 
1090 17.53 1150 2831 1210 
1095 18"46 1155 2919 1215 
11-00 1938 1160 3007 1220 
1105 20 29 1 165 3094 1225 

Na2C03. 10H2QO/o fajsúly 15°/15•1 Súly0/o 
1 

1700 
3480 
5 396 
7639 
9227 

11224 
13301 
15 244 
17159 
19 102 
21179 
23122 
25118 
27196 
29273 
31486 
33617 
35749 
38 015 

09995 026 
09985 080 
09970 1 61 
0 9955 245 
09940 3 31 
09925 420 
0 9915 4 81 
0 9900 5 76 
09885 675 
09875 7"42 
09065 8 12 
0 9850 920 
09840 994 
0 9830 1071 
09820 l 1148 
09810 12.28 
09800 13"08 
09790 13.90 
09780 14"73 
09770 15 56 
09760 16 40 
0 9750 17"23 
09740 18 07 
0 9730 1889 

AgN030/o 09720 19.71 
0 9710 20.52 
0 9700 2132 
0 9685 22.49 

45 
50 
55 
60 

0 9675 23.25 
09665 24.00 
0 9655 24 73 
09640 25.81 
0 9630 26 51 
09615 27 53 
09605 28 19 
0 9595 2885 
0 9580 29 81 
0 9575 3012 

/ ü;oCHsCOOK 
0 9565 30 74 
09550 3166 
0 9535 32 55 

1 09520 33 42 
09505 34 28 

3181 
3268 

0 9485 35 39 
09470 36 21 
09455 37 01 

33·55 
3441 
35·27 
36"13 
36"99 

0 9435 3807 
0 9420 3884 

1 

09400 3986 
09380 4087 
0 9365 41 61 1 

' 
3784 
3869 
39.53 

1 
40·37 
41"21 
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Alkohol. 
(Windisch.) 

TérI-0/o Fajsúly 15°!15"1 

033 09345 
100 09325 
2 01 09305 
307 09285 
414 09265 
525 09245 
6 01 09225 
TIS 09200 
840 09180 
923 09160 

1009 09135 
1141 09115 
12 32 09090 
13 25 0 9070 
14 20 0'9045 
1516 09020 
16 14 09000 
1714 0 8975 
1814 08950 
19 14 0 8925 
2015 0 8900 
21 16 0 8875 
2216 08850 
2314 08825 
2412 08800 
2508 0'8775 
2603 0 8750 
2742 0 8720 
28"32 0 8695 
2920 0 8670 
3006 0 8640 
3132 0 8610 
32 14 0 8585 
3333 0 8555 
3410 08525 
3485 08495 
3595 0 8465 
36 31 0 8435 
3702 08405 
3806 08375 
3907 08340 
4006 08305 
4102 08275 
4226 08240 
4317 08200 
4406 0 8165 
45 22 0 8125 
46 07 08080 
4718 08035 
4826 0 7990 
4906 0 7940 

SúlyO/o 
1 

Térf .• Ofo 

4259 5011 
4355 5114 
4451 5214 
4546 5314 
46'39 5412 
4732 5508 
4824 5603 
4939 5721 
5029 5813 
5120 5905 
5232 60 17 
53 21 6106 
5432 6217 
5520 6304 
5631 6412 
5740 6519 
58"27 6603 
59 36 6708 
6045 6812 
6153 69 14 
62 61 70 16 
6368 7116 
6475 7215 
6582 73'14 
6689 7411 
6795 7507 
69 01 7602 
7027 77'15 
7133 7808 
7237 "7900 
7363 8009 
7487 8117 
7591 8205 
7715 8310 
7838 8413 
7960 8514 
8082 8614 
8203 87 l 1 
8323 8808 
8442 8902 
8580 9009 
8716 9114 
88 31 9201 
8964 9300 
91 13 M09 
9241 9500 
9385 9600 
9543 9708 
9696 9809 
98 46 9905 
100 oo 10000 



--
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Alkoholhlgítás. 
.Mkohol hígítása a következő !képlet segítségével történik: 

amelyben 

a 
x=P -

b 

x a híJ!'íJ>í;shoz szük~éges .J:öményebb a1kc!ho~ mennyiségét, 
P a h1grtas által elerendo alkohol :mennyisegét 
a a töményebb alkohol aethyJalke>hol-tartalmát 'sú!yszázalékban 
b a kívá'!t a1k0ihol aethyla1kohol-tartalmát súly.százalékban jel~ntL 
Példa. Keszítendő 1000 ,grnillm spiritus dilutns (közelítőleg 70 térf.-száza .. 

lékos szesz) olyan szeszből, amelyneik fajsúlya (i~: e) 0 .. 813, aethylalkohol

tarta1"!\a t~át ~2.96 súlyszáza1é.k _(térfogat százalék-tartalma ?5.38). A hígított 
szesz sulyszazol.ek-tartalma kozepertek-ben 62.4, a me!:'felelő érté!keket a képletbe 
helyettesítve s a kijelölt műveleteket végrehajtva: ---e"}---- -

624 
x = 1000 " 92 96 = 1000. 0 6688 = 668 8 

1000 •gramm !hígított szesz készítése céljából tehát az adott tömény al:koholból 
668 .. 8 grammot, a vízből pedig (P-x) = 331.2 grammot lemérnünk. 

Hektoliterfok számítás. 
a) Ha az alkohol literekben (L) és térfogatszázalékban (V) van megadva: 

LV 
H =100 

b) Ha az alkohol ko-ban (K) és téifogatszázalékban van megadva úgy 
a tabellából k>keressük a fajsúlyt (s) és a térfogatszázalékot (V): ' 

H =KV 
IOOs 

Ammoniumacetát fs 16° J6o (Heger) 

Is. NH'C'H'02 
11 Is NH4C2H30 2 

Is. NH4C'H'02 
O/o Ojo O' ,o 

11 

1008 3 11 1042 20 10725 37 
1010 4 1044 21 10740 38 
1012 5 1046 22 10755 39 
1014 6 1048 23 10770 40 
1016 7 1050 24 10785 41 
1018 8 1 052 25 10800 42 
1020 9 1054 26 10815 43 
1022 10 1056 27 10830 44 
1024 11 1058 28 10845 45 
1026 12 1060 29 10860 46 
1028 13 1062 30 10875 47 
1030 14 10636 31 10890 48 
1032 15 1 0651 32 10905 49 
1034 16 10666 33 10920 50 
1036 17 10681 34 

fi 

10935 51 
1038 18 10695 35 10950 52 
1040 19 10710 36 

11 
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Ammoniumbromid (Is 15°/4°) és Ammoniumjodid (fs 180/40) 
(Eder és Kohlrausch) 

Is. NH4Br 0,o Is. NH4Br 0/o 
11 

Is. 

10326 5 11285 20 
1 

10652 
10652 10 11921 30 1 1397 
10960 15 12920 4109 1 12260 

11 13260 

Glicerin„ !s 15° 15° (Gerlech) 

Fejsúh 1°,oC3H3(ÜH)3 I fajsúly 1°/oCaH>(OH)a 1 fajsúly 1°/oC3Ho(OH)3 

1 
1 

!.265 100 0 1230 862 1195 73 6 
1'260 980 1 225 844 1 190 71 8 
1255 96 0 1220 825 1185 700 
1250 940 1215 807 1180 682 
1 '245 92 0 1 210 79 0 1175 66 5 
1 340 90 0 1205 772 1 170 64 7 
1235 88 1 1200 75 5 1165 62 9 

Nádcukoroldatok. 

NH4J 0/o 

10 
20 
:30 
40 

O/o fs 15" 4" 11 °,u j fs 15" 4" 11 °,o 1 fs 15',4° 11 ° o 1 fs. 15°/4° 
' 

0 0 99913 18 1 07347 36 1 15806 11 54 125412 
1 100301 19 10771i9 37 116308 55 125981 
2 100693 20 108233 38 116814 ~ 56 126554 
3 1'01087 21 108682 39 117325 57 127131 
4 101484 22 109134 40 1T7837 

1 

58 127711 
5 1 01884 23 109588 41 1 18355 59 1 28296 
6 102287 24 110046 42 118875 60 128884 
7 102692 25 1 10507 43 119400 61 1 29476 
8 103100 26 110972 44 119927 62 130071 
9 1 03512 37 111440 45 1 20460 63 130672 

10 1 03925 28 111911 46 1 20994 64 1 31275 
11 1 04343 29 1 12386 47 121534 65 131882 
12 104762 30 1 12863 48 1 22076 66 132493 
13 1 05186 31 113345 49 122623 67 133109 
14 105612 32 1 13831 50 123173 68 1 33727 
15 106041 33 114319 51 1 23721 69 1 34350 
16 106473 34 114811 

1 

52 1 24285 70 134976 
17 1 06909 35 115306 53 124847 



térf. 0/o 
alkohol 

Ojo 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
9T4 

fs 
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Nádcukor víz és alkohol keverékben. 

fs. 
1T5" 

12480 
12991 
12360 
12293 
11823 
12294 
10500 
09721 
08931 
08869 
08062 

g. cukor 
100 kcm 
oldatban 

858 
794 
73 4 
660 
567 
457 
329 
178 
64 
07 

o·os 

fs 17°-on 

18528 
13000 
12662 
12327 
11848 
13050 
1 0582 
0.9746 
0"8953 
08377 
08082 

1 g cukor 100 1 g cukor 100 

1 

kcm„ oldatban kcm. oldat-
140-on 1 ban 40G-on 

87 5 
81 0 
74'9 
67 7 
584 
471 
33 9 
18 7 
67 
09 

0·35 

105 2 
96 7 
89 7 
833 
749 
636 
500 
314 
13 1 
;,·3 
05 

F ormaldehyd 18 5°-on (B Lüttke) 

fs 11_" o 1 fs 
0
/o _fs l~I fs 11 __::_1 

~'~l~~~~--,~-lle~I= 
1 1002 9 1023 17 1 041 1 25 1064 33 1078 
2 1004 ! 10 l 025 18 1 043 1 26 1067 11 34 1079 

l 188~ ,1

1 

1
1
2
3

1 18~~ ~5 18!~ 
1 

~~ 18n !! ~~ 18~~ 
5 1 015 1031 21 1052 29 1073 37 1 083 

~ 1 8g 1~ 1 8~~ ~~ 18~~ ,1 ~? r8;~ ~~ 1 g~~ 
8 1 020 16 1 039 24 1061 32 1077 40 1 087 

1, 

(-16) 
Oo 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
(Ü 

100 
110 

IV. Oldhatósági táblázatok. 
Ammoniumsók. (Klorid Bromid Nitrat Szulfat) 

'' o (NH')'S3 
1 '

1 0NH4CJ 1 °,u NH:;Br 11 u NH~NO:i 
~-"--~~~~-'-~~~~-

19 4 
23 0 
25 0 
7 1 

29 3 
314 
33 5 
35 6 
376 
396 
41 6 
43 6 
456 

! 

321(-174") 

39 8 
1 

1 :: : 

1 

1 56 1 

41.2(-17 4o) 
5-12 

70 8 
74 8 
78 0 
812 
83 7 
85 3 
88 1 
89 7 

38 4(-19 )<.) 
lt 4 
42 2 
43 0 
438 
44 8 
15 8 
46 8 
-17 9 
18 8 
49 8 
508 
518(1089°) 

Arsentrioxyd <Bruner és folloczko.) 100 cm1 oldatban 

1 As'O' 11 

2" i' 1201 g 11. 25" 
15 1656 ! 398 

;I 
As"03 11 t As"03 

il 

2038 ;[ Forr-1' >60 
2 930 !/ pont 

t 

()o 
20 
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Barium- és Kalciumoxid. (Rosenstiehl ) 

1 Bao 1 Cao 11 Bao 1 Cao 

O" 1 5 0 131 45" 912 -
5 1 75 - 50 1175 -
10 222 0129 55 1471 -
15 289 - 60 1876 0.088 
20 3 48 0 126 

1 

65 24 67 -
25 419 - 70 319 0080 
3J 50 0"116 75 5685 -
35 6 17 -

11 

80 9077 0073 
40 7 36 0 107 90 - 0063 

Borsav. (Nasini) 

t 1 H3B030
1011 t 1 H

3
B0s °" 11 t 1H'Boso;o11 t 

1 
H3B03 

-0760 2 27 
11 

310 6.44 
1 

690 15.58 

11 

107 5" 36701) 

0 259 40 8"02 80 19"1 l 115 45 002) 

12 2 369 
11 

50 1035 
1 

90 2330 120 52 402) 

21 490 60 1290 99 5 2810 11 

Kalciumklorid, -bromid, -jodid. Zinkklorid, -bromid. 

1 (~~~:, 1 ZnCl2 1 ZnBr2 1 CaBr' 1 Cal' 

O" 49 6 675 79 5 125 192 
5 54 - - - -

10 60 735 - - -
15 66 - 80 7 - -
20 74 786 - 143 204 
25 82 809 825 - -
30 93 - - - -
33 100 - - - -
35 104 - - - -
40 120 81 g 855 213 228 
50 120 - - - 286(43°) 
60 129 8"30 86 6 278 -
70 136 - - - -
80 142 844 871 -
90 147 - - - 435 (92') 

100 159 8"60 - 312(105°) -

Kaliumbromát és jodat. (Kremers) 

1 
KBr03 KJ03 t 

1 
KBrO' KJ03 

11 
t 

1 
KBrO' KJO' 

1 

1 300 
1 

311 4 74 400 1324 1288 3390 2488 
692 814 60 2276 18 52 ' 100 49 75 3226 
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Káliumkarbonát, nátrlul'tlkarbonát és ·bikarbonát. 

K2C0' 
Na2C03 

11 

NaHC03 
t 

(Löwel) 1 (Mulder) (Poggiale) 
1 1 (Dibbitsl t 

Oo 8312 6 97 71 792 00 
1 

688 
5 -· - 95 - 56 754 10 8892 1206 12 6 888 82 T89 15 - 1620 165 - 14 8 883 20 9906 

1 

2171 214 984 205 9 68 25 - 2850 28 - 248 1033 30 10009 3724 381 1080 30 2 11 15 38 - 5167 464 (32o) - 34 7 1185 40 10620 - 59 (3250) 11 76 406 1284 50 11290 - - 12 72 448 1357 60 119 24 - -· 13 68 514 1479 70 12710 - - 1464 572 1590 104 164 4547 - - 600 16 44 

Káliumkromát és bikromát. (Alluard ) 

t 
1 

K2Cr04 

1 
K2Cr201 K

2
Cr

2
0

7 
11 t 

1 
K2Cr04 

1 
K2Cr2Q7 / K2Cr'07 

(Kremers) 
1 (Kremers) 

oo 5890 
1 

46 497 60° 7102 45 505 10 6092 74 85 70 7304 56 7 -20 6294 124 13 1 80 7506 686 73 30 64 95 184 
1 

- 90 7706 811 -40 6698 259 29 1 100 7910 941 102 50 69 35 
1 

-

Kálium- és nátriumnitrát (Mulder) 

t 1 KN0
3 

1 NaN0
3 

11 t 1 KN03 
1 NaN03 

11 t 1 KN03 1 NaN03 

Oo 133 729 450 74 - 1 850 189 -5 171 - 50 86 112 90 206 162 
10 211 808 55 98 - 1 95 226 -15 26 - 60 111 122 1100 247 180 20 312 875 65 124 - 1105 272 -25 373 - 70 139 134 110 301 200 
30 445 999 75 155 - 1114 326 -35 54 - 80 172 148 1141 327 4 -40 64 102 

oo 
10 
15 
20 
30 
40 
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Káliumsztdf~lt. (Mulder.) 

t 1 K
2
S0

4 
11 t 1 K

2
S0

4 
1 t 1 K

2
50' 

' 

Oo 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

100 r. oldat 
tart 

64.18 
65.58 
66 23 
67 89 
68 79 
70 42 

846 350 131 
9 1 40 14 
97 45 149 

103 50 158 
109 55 168 
116 60 178 
12 3 65 188 

Nádcukor. 
100 r„ viz 

felold 

179 2 
190 5 
1970 
2039 
219 5 
2381 

50 
60 
70 
80 
90 

100 

70° 198 
75 208 

801 218 
85 228 

1 

90' 239 

951 25 
100 262 

100 r. oldat 1 100 r .. vjz 
tar~ felold. 

72 25 2604 
74 18 2873 
76 ;z 320 4 
78 36 35, 1 
80 61 415 7 
8 2 97 4872 

Natriumborat (Borax). Mekuriklorid. 
(Horn és v. Wagener.) 

1 

11 1 

t 
1 

Na2B,1Q1 t Na285Q; 
t 

1 

HgCl2 

11 

t 
1 

HgCl2 

1 

50 1 13 5001 20 
10 1 6 65 22 
20 39 70 24 4 
45 8 1 80 31 4 
50 10 5 1 90 408 
55 142 1 100 1 

52 3 

0 573 60 1396 
10 667 70 1729 
20 7 39 80 2430 
30 843 90 3705 
40 962 100 5396 
50 1134 

11 

Gázok oldhatósága. 

Br Cl HBr 1 HCI C02 NH3 

0 605 4 610 6116 5252 

1 

1 713 0875 
4 48 3 - - 497 7 1473 0792 
6 43 3 3'411 - - 1 371 0751 

10 85 1 3095 58rl - !194 0679 
14 284 2 740 - 462'4 1 050 0612 
16 25 7 2 553 - - 0985 0582 
18 234 2309 - 451"2 0 928 0554 
20 213 2 260 - - 0878 0526 
24 177 2 035 5321 (85) 435 0 (23) 0781 0474 
30 138 1 769 - - U665 0403 
35 - 1575 - - 0592 0360 
40 1 9·4 1 414 - - 0530 0307 
45 1 - 1300 - - 0 479 0259 
50 6"5 1204 468'6 - 0 436 0229 
60 49 1 006 - - 0359 -
70 38 0848 - - - -
80 30 1 0 672 406 7 (75) - - -
90 1 0 380 - ' - 1 - 1 -
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IX szakasz. 

Homoeopathia. Organotherapia. Serotherapia. 
Homoeopathia. 

-·Hasonszenvi gyógyszerek,.·-

, A haso':1s"."nvi _gy_ói:yít&smódot +,810 körül Hahnemann Sámuel rendsze·· 
1·es1tett,e a „s1mil1a ·8~~119~~ cu:i;-antur elve alapján, - az eredeti betegséghez 
haJon:Jo ·kfoli:a'!1":!o.t elo1de~o 1';vogysz.er.ek Jegszéle_sehb körü alkalmazásával, s 
a oziso, m1nrm~li·~ra valo csokikente.sevel. Vizsgálatainak egyik-másik irán"\·
ba!1 y

1
a!to h~lyesse_g~t ~egujabb tapasztalatok megerősítik (jód adagolása stru

mana, ox1nok doz1sa1 stb„), 
A 'homoeopathiának 1871-1885-ig a budapesti tudomány egyetemen is 

tan,szeke volt ,s ma is va~ :két kórháza. Németor·szágban a WiJmar Schwabe 
hk~m. Central Apotheke hivatalos hasonszenvi gyógyszer!könyvének ·legújabb 

radasa 1924-ben Jelent meg, E gyógyszerk·önyv szerint: ' 
A h~flU/eOJ)athikU;S szerek„előállítá~ánál figyelembeveendő főbb szabályok, 
A I_!.oyenY:.1 g;alen~umo'.k o,st1nkturai mindig friss növényr észekből illetve 

azok levebol kesz1tendok. ' 
, .f'émek, ásványok és vegyszerek,. Szabály az, hogy az ezen osztályba tar

to~o ?San~,·~got oly. finom~,n eloszlo.~t .. ~lapotba hozzuk, hogy a tritu1:ációkba 
il}'.lar i~en ~J:?:Oilll por ailakJab.an keru1Jon. Ezt az anyagoknál nagyrészt zuzás 

h
altal .erhetJuk el, a legtöbb fémet azonban lecsapott (precipitált) alakban 

a;sznalJuk. 
.k 1z őstir}ktura előállítása Az őstinktma előállítása ki:Llönfélekép törté-

t
n: • ,reszbe~ ugy, hog~; 8: f1iss növényt, vagy növénné-szeket, miután homok
ol. es P?rl.ol stb. 1':ellokepen m!'gtisztítottnrk - összezúzzuk s alkohol hozzá

~.~kasa ,nelkul, ,tisztán a ,levet .. P1:esel.iük ,ki ~ a s~ccust azután alkohollal kever
JU • .reszben )l&'Y, hogy a novenyt preseles elótt alkoholban áztatjuk s csak 
azutan hasznalJuik, 
. . Ekpy~té.Q„, A kisajtolt növényrész leve, a d.róg a vegyi vagi· gyógy.sze, 

I"esz1 1 eszi meny Hahnemann sze · t· · . l · , A 1 „ . , r.111 az a. apanyag a gyogyszertartalom 
euu,;sege,.. ,z e so ·Centezimalpotenc1a az egység -század részét tai ta.ln1azza az 
els1 ~~C11J1flpotenci'! a tize.drész~.t .. E hígítások a később közölt L § és 2. § 'sze
Í1~ eszu t ~szenqiáknal ugy keszrilnek, hogy az 1 centezimálpotenciához az 
h es il § ,sz<:rint keszült eszencia 2 részét 98 alkohollal az 1 decimálpotenciá-

oz . res~t 80 ~„ ~· ali1~ohollal eJegyítjük, 8 s .. 1„ vee~dő 97 alkoholra, ha az 
eszencia ~riss nove"!yresz.ből, ~észl!lt a 3,. § szerint„ A 4„ § szerint száraz 
~n~.ag?fbil v~Jff ifr1ss ,an111~~hakbol 1:10 aiányban készült, tinikturák az első 

eci.ma P0, encia szolgaltatJaiJc Alko11olban nehezen -0ldódó vagy változó 
.anyagoknablb!l~ i::lacs~ny potenciáknál vizet, illetőleg erősen hígított alkoholt, 
~ rmagasa, ~nal 45%-os alkoJ10.lt al:kaln1azunk n1ég pedig 9 s. i vízben tei
~esen -0.ldodo any.ago~nál .1 / 10 oldatot az 5.' § a) szerint, ' a" többieknél 
lioo-.ot. 5: § b)_: ~ava~nal a ~1szta sav az egység. 

f.r~ss T n,ovel}yre~zek letar~r;ilniátlf'k 1neghatározása„ A finoman fölapl'ó-
zott novenJ re-szbol mindenek elott 100 -orr nec!vesse'g· megh t · · t · ·· k T 'bb · d d · ·· · k" a aroza·s vegzun o,va a a n~ v us nov~ny 1sebb menn)iségéből a levet kipréselve filtl'álá~ 
utan ·meghatározzuk 100 -on ennek nedvességtartalrnát is„ Ha a nö~énY szá-
razmaradványa a, a Jé sz„ n1„ = - b, a növén:'i- létartalma X = 100~~ 
Ha f 1 · tt ·· · • · 'Jk' 100-b d" ka 1 e .aprozo p.ovenypep igen nya r as vagy IétartaLma ol~y csekéJ,· hogy· 

ire ,t ki n~m. s,aJ~olhat,ó, ak!ror. a vi~sgálat előtt egyenlő s, 1 . vize{ 'adunk 
hozza '8 ,24 ora1 alias utan saJtolJuk 1k1. A filt1ált lé száraz lnaradékát 1oou-on 
meg'hata1·ozzuk; s ha ezt c-vel jelöliük: ~ 

X ~ 100 (a -f:_c;) 
100-c 

A létartalorn meghatározásának ered!fZé,nye sz_?J int az eszenciát a 2 
f!VCfgy .a 3. § szerint készítjük mindazon nove kb"l z k 
ilZoolaJta:ta!m'fak, továl;bá azokból, amelyektÍ51 ':n'a!:a"ie ~Jt~!t~f,;:~'}, ve/f'f_ 
nere, nyalkas ;elle.gukr1;el. fqgva 60%-11ál kevesebb lé sajtolható ki 
90% ~4... folapr1tott noven~reszeket a le1.a1talon1-uneghatározás idejé~e feleré:;z 
alkoo-h08

1 alkoh~ll!'l gyurjuk össze s a földolgozásnál hozzáadJ"uk a hián;-zó 
, · o menny1seget.. -

J 

•.·.• .. ··.• •• •.·•· .• 1. 
----:] 

•.· •. :.·.·.l.·.·.· 

'""'.;J 

@ 

l 
· .. ·~.·.·.····.·.····.· .. ···1_ .•. • 

,„ j 
·. i•!&1' 

,, ,,.;:.:~\::;' :_, ' -
'<-t ----- :„::-_~-:~i -~----
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Ada.ooló higítás Potenciálás. A potenciálás kifejezéssel Hal1nemann „a 
gyógyanyaig hatásának moleku.láris hasadása vagyis atomisatiója által el
ért ama milliomod v, billiomod .stb. fokát akarta jelezni, mely a molekularis 
minőséget az eredeti ,gyógyanyag mennyiségi decimális törtszámaiban kife
jez.ésre juttatja„" 

A homöopatiában két erősségi skálát különböztetünk meg: a centesimal 
és a decimal skálát.. . 

Centesimal .skála„ Alapel·ve Hahnemann szexint: 'hogy az első potencia 
a gyógyanyag 1 /100-át, a következő potenciák pedig mindig .az előhbinek 
1 /ioo-át tartahnazzáik. Miután a kivonatok, tinkturák és oldatOlk különböző 
szabályok szerint állíttatnak elő, a gyógyanyag tehát bennök 'különböző meny
nyiségi arányokban fnglaltatik, ez-él't esaik az őstink.tura v. oldat mennyiségi 
értéke az első, indifferens anyaggal (alkohol) készült potencia egyenlőtlen, a 
második és a következő poten-ciák ellenben mindirg az előbbi 1 cseppjének v. 
sú.lyr észének 99 csepp v„ súlyrész indifferens anyaggal való keverése által 
készítendők 
. Decim.al-ská!la. Még Hahnemann korában kezdeményezte több ihomöopata 
orvos. Az első potencia a gyógyszer· 1 /10-ét kell [hogy tartalmazza, míg a követ
kező potenciák ú·gy tk:észülnek, hogy 10 csepp v„ súlyrészt 90 esepp v„ súlyrész 
indifferens an3ragg.al keverünk. 

Folyékony anyagok potmwiálását napsugaraktól védett helyiségben esz
közöljük. E művelethez gön1bölyü üvegeket használunk, melyeknek szája 
lapos, széles és sírna. űrtartalmuk legalább félannyival nagyobb legyen, mint 
amennyit bennük potenciálni akarunk„ A szer nevét és a pcte:icia száJ:mát úgy 
az üvegen, rnint a dugón jelezzük„ Az 1 /10 potenciát D) az 1 /106 potenciát 0) 
betüvel jelezzük. A potenciálást magát, a már fentemlített arányban eszkö
zöljük s minden eg~'es üveg tartalmát legalább 10 erős, rázó lökéssel össze
xázzuk. 

A száraz anyagok, vagyis oly szere'k potenciálása, melyeket !használat 
előtt először tejcukorral keverünk, szintén külön·ös gonddal eszk,özlendő, s 
ahhoz mindig friss, száraz tejcukrot használjunk„ A gyógyszer.- nevét itt is 
a·z üvegen és a dugón is jelezzüik, épp úgy a dörzsölet ,gzámát. Ma már a keverés 
külön e célra készült csukott dör7.söJógépekben történik, melyek a leipzigi 
közp. hom. gyógyszertárban (tulajd. Dr. Wilmar Scihwabe), már régebben 
használatban vannak, s :kitűnően beváltak. 

Potenciált cukor golyócskák. Egy_ kétha1mad részeig cu'korgolyócskák
kal megtöltött üveg·,be csakis tiszta alkohollal készült ·gyógyszerből annyit 
csepegtetünk, hogy a .golyócskák avval teljesen be Jegyene:k vonva .s jól össze
rázzuk és a dugóra fordítva 8-12 órái,g állni hagyjuk úgy, hogy a golyók jól 
telítődjenek, azután leöntjük ró.la a felesleges folyadékot s a ·golyócskákat 
tiszta fehér szürőpapi1oson megszárítjuk. 

Elnevezések„ V ényirásnál a homeopaták mindig csak röviden a species 
nevét lhasználjátk: pl. A-conitun1, Belladonna stb„ a szignaturán azonkívül a 
decimal v. centesimR'l skála jelzését írják föl pl: 

Eis111utum Tr„ D. 2 = Bismuth 2-ik decimal dörzsölet, 
Belladonna Dil C. 5 = Atropa Belladonna 5-ik centes>mál poten-

ciája stb. 
A potenciálás té1 fo.oat és súly.arányai, eszenciák, tin/.cturáik, potenciák és 

t.ritu1·aciók~nál.. Ez adagoló higításokná,l 100 csepp lepárolt víz - 100 grán 
(6 2 .gramm); 200 csepp spiritus = 100 grán (6 .. 2 gramm). 

1 .. §, Eszenciák. Egyenlő súlyrész sai- [ Decimálskála, 2 s. r. eszenczia 8 s. r. 
tolt friss növényléből és 90%-os alka- 45%-os a1kohollal adja az 1 deeimMpo
holból .. Gyógyszertartalom Y,. A finom tenciát. 1 s, r. l decimálpoten"1a 9 s. r. 
péppé zúzott növények, vagy .növényr-é- 45%-os alk:Oholl.al adja a -2 decimáJ.po
szeket kisajtoljuk. A nyert növénylevet tenciát stb. Kwlső használatra ha 'kü
azonnail eg~:enlő ,s„ r. 9-0%-os alk-0hollal :lönleges előirat nincs: 1.s. r. Ő'Stinkturát 
ikeverjiirk erősen ·Összerázzuk .s ülepítés és 1.5 -s. r. 45% alkoholt elegyítünk:. 
után filt1áljuk, hogy átlátszóak legye- Az 1. §. szerint készítjük mindazon 
nek„ növények illetőleg növényrészek eszen-

CentezimáZ.skála 2 s„ r„ eszencia 98 s„ ciáit melyek .sem gyantát, sem illó ola-
r. 45%-os alk1hohoilal adja az 1 centezi- jat, sem campheneket nem tartalmaz. 
málpotenciát. 1 s. r. 1 centezimálpoten- 11-{])k és sajtolásnál 60% vagy ennél több 
cia 99 s. r. 45%-os alkohoL!al adja a 2.. levet adnak. 
centezimálpotenciát.. 2 ·§. Eszenciák egyenlő s. r. számított 
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léből és 90%-os allwholból„ A felényi s. 
r„ alkohollal kevert növénypéphez még 
annyi 90%-os alkoholt adunk, ihogy en
nek súlya a növényben nregá1lapított 
mennyiségű nedvtartalommal egyenlő 
legyen. A keveréket alaposan átgyúrjuk 
18-14 napi állás után sajtoljuk s a fo
lyadékot néhány napig ülepítve filtrál
juk, hogy teljesen átlátszó legyen. 

Centezimálskála. 2 r„ eszencia, 98 1s. r„ 
45% alkohollal adja az 1 centezi.nráJ po
tenciát. 1 s„ r. 1 -centezimálpotencia 99 
s. r. 45%··os alkohollal adja .a 2 centezi
málpotenciát stb 

Decimálskála„ 2 s., i.. eszen-cia 8 s. r„ 
45%-os alkohollal adja az 1 decimálpo
tenciát„ 1 s. 1„ decimálpoteneia 9 ,g, r. 
45%-os alkohollal adja a 2 decimálpo
tenciát stb. Külső használatra, ha más 
rendel:kez·és nincs, 1 s. r. őstinkturát 15 
s. r. 45%-os alkohollal elegyítünk. 

E § szerint készülnek mindazon nö
vényrészek eszenciái, amelyek leve több 
mint 70% .s amelyek f'lem gyantát, sem 
illóolajat, illetőle.o cam.pheneket neni 
tartalmaznak„ 

S. §. Eszenciák 1 s„ r.: .számított nád
léböl és 2 s. r .. 90%-os alkohol. Készítési 
mód mint a 2. §-nál ' 

Centezimálskála. 3 s. r. eszenciát 97 
s. r. 60%-os alkohollal adja az 1 eentezi
málpotenciát,. 1 s. r„ 1 centezimálpoten
cia 99 s. r. 45%-os alkohülla.l adja a 2 
centezi1málpotenciát <Stb. 

Decimálslcála„ 2 s, 1 „ eszencia 7 s. r„ 
60%-os alkohollal adja az 1 decimálpo
tenciát. 1 s. r. 1 decimálpoten-cia 9 s. r. 
60%-os a.lkohollwl adja a 2 decimálpo
tenciát., 1 s. l'. 2 decimá]potencia 9 s. 1 
60%-os alkohollal adja a 3 decimálpo
tenciát.1 s. r., 3 decimálpoten·cia. 9 s. r. 
45%-os alkohollal adja a 4 decimáJpo
tenciát. Külső használatra: 1'5 s .. r. ős
tiukturát 1 s .. r .. 60%-os alkohollal ele
gyítünk. 

E § szerint készít}ük mindazon nö
vényrészek eszenciáit, amelyek létar
ta1ma 70%-nál kevesebb, vagy amelyek 
gyantát, iblóolajwt vagy kámforfélesé
get tartalmaznak, 

4 .. § Tinkturák 10. s .. r. alkohollal. 
(1:10) A tiukturák készítése, ha ezt a 
dr óg jellege megengedi, W. Schwabe 
szerint lehetőleg perkoilálás útján törté
nik. A perkolálást a drógnaJr fél s. L 
alkohollal kétnapi áztatása előzze meg. 
A perkolátorból percenként 20 csepp 
hatoljon ki s annyi alkohe>Jt töltsünk 
föl, hogy 1 drógból 10 perkolátumot 
kapjuruk. A még nedves drógmaradékot 
kisajtoljuk s a nyert folyadékot a kö
vetkez'ő 1lliunkálatn·ál, azonos dróg' ázta
tásnáJ használjuk el. Nem perkolálható 
drógokat, vegetabHiákat és animáliá
kat jól összezúzva, a rendelt alkohol 
tízszeres mennyiségével 14 napig kell 

többször felrázva áztatni .Ekkor a fo· 
Jyadékot leöntve a kisajtolt lével kever
jük s több napi Mlás után filtráljwk. 

Cewtezimálskála. 10 s. r. tinktura 90, 
s. 1·. alkohollal adja az 1 centezimálpo
tenciát. 1 -s .. r. 1 centezim-álpotencia 99 
s .. r. 45%-os a!<kohollal a 2 centezimál
poten-cia. 

Decimálskála.. Maga a tinktura az 
1 decimá.lpote11cia. 1 s. 1. tinktu1 a 9 s„ r .. 
a1kohollal a 2 decimálpotencia, - 1 
s. r. 2 decimálpotencia 9 alkohoUal ad-
ja a 3 decimálpotenciát. - 10 s .. r .. 3 de
cimálpotencia 9 s. r .. 45%-os wlkO'hollal 
adja a 4 deci.lnálpotenci-át s így tovább„ 
Külső használatra 1 s. I.. őstin-kturát 
1 s. r. megfelelő alkohollal elegyítünk„ 

5. ~ .. Vizes oldatok. Az 1:10 vizes ol
datok az 1 decimálpotenciának felelnek 
meg. 1 s. r. anyagot föloldunk 9 f':i, r„ le
pároit vízben és filti áljuk. 

Centezimálskála .. 10 s. oldat 90 s. r. 
lepárolt vízzel adja az 1 centezimáipo
tenciát 1 .s, r'. 1 centezimá.lpotencia 99 s. 
r„ 45%-os alkohollal adja a 2 centezi
n1álpotenciát s így tovább. 

De.cimálskála. Az oldat maga az 1 
deci111á1lpotencia. 1 s. r. oldat 9 s. r„ le
párolt vízzel a 2 deci1nálpotencia. - l 
s„ i. 2 decin1álpotencia 9 s, r. 45%-os 
alkohollal adja a 3 decimálpotenciát 
stb. · 

5. § .. b). Az '/rno vizoo oldatok- a 2 de·· 
cilnál vagy 1 centezinuilpontenciának 
felelnek n1eg„ 1 s. r. gyógyszeranyagot 
föloldunik 99 s„ r·„ lepárolt vízben és az 
oldatot filtráliuk. 

Centezimálskála. Az oldat inag.a az 
1 centezirnálpotencia. - 1 s. r. oldat 99 
s. r. 45%-os ailkO!hollal a<lia 2 centezi
n1álpotenciát 

Decimáüká[a. Az oldat maga a 2 de
cimálpotencia. - 1 s. r. oldat 9 s„ r .. 
45%-os alkohollal adja .a 3 deciinálpo
tenciát. 

6 .. § a) Alkoholos oldata/e .. 'lm gyógy
szer anyag e.gy s„ r. gyógyszeranyagot 
föloldunk 90-, 60 vagy 45%-os alkohol
ban és az oldatot filtráljuk 

Centiezimálskála. 10 s r. oldat 90 s. 
1 00-, 60-, vagy 45%-os alkohollal adja 
az 1 centezi:n1álpotenciát. -1 ·S. r. 1 cen
tezimálpotencia 90 s. r. 45%-os alkohol
Jal adja a 2 .centezimálpotenciát. 

Decimálskála .. Az oldat maga az 1 
decimálskála„ - 1 s„ 1 oldat 9. s„ r. 90-~ 
60-, vagy 45%-os alkohollal adja a 2 de
cimálpotenciát. 1 s. r. 2 decimálpoten
cia 9 s. r. 90-, 60- vagy 45%-os alkohol
lalia, 3.. decin1álpotencia. - 1 s. r. 3. 
deci'málpotencia 9 s. r. 45%-os alkohol
lal: a 4. deci111álpotencia. 

·6. §. b) 1
1100 gyógyszeranyag. Az 

dat megfelel a 2 decirná] vagy 1 ceuc-... c_--c--'.""P·-· 
terimálpotenciáuak. 1 s r. gyógyszer
anyagot 99 s. r. 90-, 60-, vagy 45%-os 
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alkoho·lban oldunk s az oldatot filtrál- c10 es 9 tejcukor adja a 2 decinroí1tri-
·ru1r turációt. 
J Centezimálskála. Az oldat maga az 8. §. Csepegtethető folyékony anya-
1. centezimáJ skála. - 1 s .. r .. oldat 99 s. gok triturációi. Ez anyagok eldörzsölé
r. 45%-os .alkohollal: a 2 centezimálpo- se ugyanoly súlyarány.ban történik, 
tencia mint a 7. §„ triturációináJ„ Ha !kis meny-

Deciniál.skála:· az oldat maga a 2„ de- nyiségekről van szó, a f„ s. szerint 2-4 
cin1álpoteneia. A 10 r. oldat 9 is .. r„ 90, e.seppet s-zámítunk 0,.1 .g-ra s ez esetben a 
60. vagy 45%-os alkohollal: a 3 decimál- készítési utasítás a következő: 
potencia. 1 ,s. r„ 3 decimálpotencia 9 s. r. Centezimálskála;' 2-4 csepp gyógy-
45%-os alkohollal: a 4 decimálpotencia szeranyag 9.9 tejcukorral adja az 1 oon
stb. tezimáltriturációt. 1 s. r„ 1 eentezimál-

7 § Száraz gyógyszeranyagok tritu- trituráció 99 tej.cukorrai adja a 2 oon-
1 ációi. A centezimal ská.Ja szerint O, 1 tezimátltrituráeiót 
g·ot 9 .. 9 g-mal, a decimálskála szerint 1 Decimálskála; 24 csepp gyógyszer
g-ot 9 g tejcukorral eldörzsölünk, még anya,g 9.9 tejcukorral adja a 2 decimál
pedig a tejcuikrot három részre osztva. triturációt. 1 '8. r. 2 decimáltrtturáció 9 
Az első részt por.cellánmozsárba téve :s„ r. tejcukorral adja a 3 decim:áltritu
néhányszor összedörzsöljü.k s hozzáad- rációt.. 
va az ősanyagot, ezzel 6 percig erősen 9. §. Triturdciók előállítása őstink
dörzsöljük. Azután 4 percig levakar- turákból megfelelő mennyiségű tejcu
gatva újból 6 percig dörzsöljük és 4 korral eldörzsö[és útján történiik„ 
percig levakargatju:k„ E műveleteket Centezimálskála. 2 s .. r. őstinktura az. 
megismételjük a roásodiik és harmadik l vagy 2. §. szerint 99 tejcukorral adja 
tejcukurrészlettel, úgyhogy 10 g eldör- az 1 centezimáltriturációt.. - 3 s .. r. ős
zsölése 1 órai n1unJkát igényel. Az 1 cen- tinktura a 3„ ~. sze:..·iLt 99 s. r. tejcukor
tesi_n1al-t1i.tu1á;,ci.ó, 01 ~-ját ~a.gy az .1 ral adja az ·1 centezimáltritur·ációt. -
decrmal-tntumc!o l .g-Jat __ 9.9, i!L. 9 g .. teJ- 1 •s. r. őstinktura a 4. §. szerint 9 s. r„ 
cukqrral hasonlo ;z:no,do_n -0sszed_or~so.Ive tejcukorl'al adja az 1 centezim.áJtriturá
'.kapJuk a 2 centez1mal JJlL 2 dec1mal po- eiót - 1 s. r. centezimáltrituráició 99 s„ 
tenciát. Hasondó ·I?;ódon készítendők a 1 r. tejcu:korral adja a 2 centezimáltritu-
magasabb potenc1ruk.. rációt„ 

Centezirnálskála. 1 s. r. gyógyszer- Decimálskála. 20 s. r; őstinktura az 
an:ya.g; 9.9. s. r .. t~jcukorral a.dja ~ J .. cer0- 1. §. vagy 2 .. §. szerint 90 tejcuk?rral, 
teZl!Jlaltrrturac10t. 1 s. r. cen~ezrmaltr1- iJL w s. r„ őstinktnra a 3 .. '§. szermt 90 
tur.ac~o 9~ s„ i;„ ~~JcUJkorral adJa a 2 cen- s. r. tejcu·korraJ részletenként kiszára
tez11nalt11tu1ac1ot.. dásig eldö.rzsölve s tejcukorral 100-ra 

DecimáJiSkála. 1 s. r. gyógyszer- kiegészítve adja iaz 1 decimálpotenciát„ 
anyag 9 ·S. r. tejcukorr al adja az 1 de- - 10 s. r .. 1 decimálpotencia 90 tejcukor
cimáltriturációt.. 1 -S„ r .. decim·áJtriturá- Ial adja a 2 .decimálpoten.ciát„ 

A homöpatiának lehetőleg külön helyiséget rendezzünk be, mely por·· 
és fü,stmentes s lehetőle,g napsugaraktóJ védett legyen, szóval arra kel,l töre
kednünk, hügy a szereket kál'os behatásoktól, erős szag-, ,gőz-, füst stb„-től 
kellőleg megóvjuk. 

Csaikis új, vagy alaposan kimosott és ki.szárított üvegeket hasz,náljunk. 
Oly szereket, melyekre a fény behatása ártalmas, sár.ga üvegekben expediá
lunk„ Az üvegdugós üvegek a.ny.aig.a káJ.iüveg legyen. 

A legjobb minőségű dugókat használjuk, hogy a szerbe a dugópor bele 
ne hulljon; a menzurák üvegből, a mozsár fényezett vasból legyen, más fém
bö~ készült mozsarat nem ,szabad használni; keveréshez porcelJánesészéket is 
használhatunk. A prés szétbontható Jegyen, hogy használat után !kellőképen 
m.egtisztíthassuk; p.réseléshez minden szerhez fehérítetlen, tiszta vászonból 
készült, saját küJ.ön szürőru.hát használjunk„ 

A dönsülő csészék vagy porcellánból, vagy achatból legyenek, rézből 
vagy más fémből készülteket használni nem szabad .. Mérgek és erő,s szagú 
szereknek külön mozsarat és pisztiLlust tartsunk. 

Cswk szőr és selyem szitákat szabad ih.asználni. A saccharum lactis 
tészél'e külön szitát kell tartani, azon .semmi egyebet szitálni nem ·szabad. A 
spatulák és kanal.ak anyagja szaru. Osaikis csont vagy üveg-tölcséreket sza
bad használni. , 

Mérleget háromfélét kell taytani: L receptqrai tárnméileget, 2.· szar!' 
mérle.o·eket a) tejcukorhoz, b) mergekhez, e) egyeb anyagokhoz, 3. uvegcse
széjű ~mérl~geket; ezek kizárólag nedvszivó és maró anyagok méréséhez 
használtatnak. 
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Sul;yokul a g1a1nn1ra átszámított iégi nü1nbe1gi g1anun1ot használják 
(1 g1án = 0„062 gramn1 és 1 gramm = 16.09 nü1nbergi g1 án„) 

Indifferens· alapanyagok„ 
Alkohol. a) 9ű%-os spüitus redestillatus (s. 0.830). 
b) '10% a;koholt (fs868--0.8Z0:70 s .. r. 90%-os alkaholból 15 s. i. , ízzel készül 
e) 60%-osokat: 909/á-o.s alkoholból 7 1észt, 3 i·ész desztiillált YÍzzel készítünk 
d) 45?-ó-o.s szesz (fs ú.932-0.934): 90% szeszből eg·yenlő s„ r. vízzel hígítás-

sal lé.szítünk. 
Desztillált 'VÍZ„ Az isme1 t mód sze1int készül, ol:-· készüléken, 1nelYen 

soha egyebet ne.111 <leszttlJálunk. " ~ 
Saccha1 un1. lactis. Te}cu.kor. Arubeli, elsőrendü tejcuk1·ot lehetőleg keYés 

desztillált vízben feloldunk s azután az oldatot megfilt1·áljuk . ..._t\._ tejcukrot az 
oldatból bo1szesszel kicsapjuk, .A._ csapadékot összeg·yűjtjük s a rátapadt anya
lugtól bo1 szesszel Yaló n1osás által megszabadítjuk s gyo1san és óvatosan 
n1egszárí tjuk 

Golyócskák. ~ti._,_ legtisztább nádcuko1ból készülnek és desztillált vízben 
könnyen és tisztán oldhatók legyenek. lvfint vivőszer 1-10 nag;\:ságban hasz
használatosak. 2,. -!. 5, 10 111g, 4, 10, 2ü, 33 és 50 cg súlJ.'·ban. 

l„egg,yak1abban a :1: ing-.os használatos, ezekből 1 g 25{l db 

(l,yak1 abban előfo1 duló UYÓ.(J.Y.Sze1 ek, 
Ha a <l1ógnál a f1 is~' Yagy száraz .4pisinun1. F1issen ölt n1éheknek fn-

n1inőség nincs külön kie111elve, úgy az lánkját és a n1éregzaeskót kihúzzuk, 
.általában használt ( wllopathikus) tartahnát üveg·csőbe ny-on1juk s a 8 . .::,, 
anyag legtisztább ini11ősége használan- szerint földO']gozzuk 2 r„ 90% és 2 i'. 
dó. Fig:rele111.be kell azonban vennün·k 60%-os a,lkohollaL 
az általános résznek a növények gyűj- Apocyn1on cannabinurn, radix re-
tésére vonatkozó u-i:asításait is. Az cens 3. 
anyago:k f.öldolg·ozá~át az fdtalán-os Argenfuni 1n<?fallicurn praecipita-
részben isn1ertetctt Jnódon, a lPgításo- turn 7. 
kat az 1-IQ. ~. szerint végezzük; ez Argentuni nitricu1n 5. a) és 7. §„ A 
utóbbi §-kat az e.g~-es d1ógok· után .kö- potenciák a 4 decin1álhígitásig YÍzzel, 
vetkező egyszerü l'ÓJnai szám_ 1, 2, 3, 4. az 5-től kezdve 45% alkohollrul .. 
5, 6, 7, 8, 9 vagy 10 jelzi. of'_A.rnica rhizo1na et radix ex.siccatus 

Aconitu1n herba florida J"ecens 1 §. 3. 
1, 2 és 3 d, .L11·nica ad usuni externum„ Tinctura 

Actaea radix recens 2„ §„ 1, 2, 3 d„ herbae siccae spirituosa 1: 5 
A.ethusa herba recens florida -3. Arsenicuni. Acidurn arsenicosum 1 
Agaricus 'lnuscariu.s 3,. §„ 1, 2, 3 d„ iészét 90 vízzel főzzük, filtráljuk, a szü-
Agnus ca--tu<; fructus 4. §, 60% ak. 1 J e<léket vízzel kiegészítjük 90-re és 10 
Ailantlius gla11dulos·a friss i ügyek,! a.Jkohollal elegyítjuk„ Ez oldat a 2 deci-

levelek, ·virágok és kéreg egyenlő súly-] n1al hígítás, s ezt a 6, b) §„ szerint to-
1·észei, 3,. §. 4, 5. vább potenciáljü.k:„ A tritu1 ációkat a 7„ 

Aloe 4 .. § .. 60% alkohollal és 7. § és § szerint készítjük 
4. §. . , Arsenicutn jodatuJn 6. b) 451-'ó alk. 

AlunJ.zna es alu1n infuni 1netallicum és 7. 
7. ,41 u1n 1noculatun1, rhizon1a 1ecens 3„ 

"''Arnbl'a g1 isea í„ és ·t §. 90% .alk.. Aru1n fl·ipllillu1n,. Arisae1na atrOl'U-
* Anitnoniacunz 4. és 7 .. §., 90% alk Leus 3. 
Anim,oniuni car bonicurn 7 *.Lisa foetida 4. 90% a11k. és í„ §. 
A11imoniu1n jodatuni 7. _Asarurn rhizonia e.xsiccatuni„ 3. ~. 
Ani1noniuni n1uriatlcu1n 7„ Aururn chlo1at.urn, aranyklorid-ol·. 
AnacaYdiu1n fru.ctus niaturus 4. dat friss ·ferr.oszulf.átoldattal való ki-
Angostul'a cortex e.xsiccatus 4. cs~pása útján előállítva. 7. '§. 

{)0% alkohollal. Auruni niuriati.cunl. 7. és 5. a) . .._.\. 4 
Anti1noniu111 crudu1n í. hí.gításig vízzel, a többi 45% alkohollal. 
Ant-inioniuni sulfuratuni aurantia- Baptisia, i·adix és cortex recens 3,. §·. 

cuni 7. Baryta acetica í. 
Aphis chenovodii .alauci. Az élő r o- BaJ'yfa ca1 bonica í. 

var, 4. § Belladonna, planta tota i ecens 1. 
Avis rnelli"{icia. „.\z élő n1éheket tá- Bellis perennis, he1ba flo1ida 

ga~ palack.ha rakjuk,. rázogatással inge·· cen,s 2. 
relJük s leöntjük 2 s i·. 1na.id 8 s. r„ Benzoe.s acidunz 6„ a 90% alk. a. ~ .... esik---"'~~-cc--
60%-o.s alkohollal Hat napi álJás és há· d. p. 60?-ó és 'i · 
romszor naponta tö1·ténő fölrázás után Berber i.s t.:ulgaris. co1 tex radicis ex~ 
filtráljuk. siccatus. 1. ~. 609&-o~;alk„ 
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Bis1nutu1n nitricu1n 7. 
Borax 5:. b) és 7 
Bovista._A Lycoperdon bovista érett, 

-póTákkal telt termése .. 4 §,. 60% ahll:. 
0 

Bromu.m 5. b) §. A hígítások a 4-ik 
decimá!-oldatii;-'vízzel, az 5-től 45% aJ.. 
kohollal. . . 

Bruonza, I ad1x I ecens l. , . , 
Bufo .. A Bufo cinereus békafaJ hat

niirÍg'j eiből indukciós áram polus-~val 
kiYálasztott nedv, n1elyet .szarukanahlal 
Jevakarg·atunk. A 8. §. szerint dolgoz-
zuk föl .• 
, Cactus„ A Cer eus grandifolus haJta
sai és virágai. 3,. §. 

*Calabar. 4 .. §. 90% alkohollal, a 4. d. 
p 60, a n1aga,sabbak 45% alk. 

Caladium scfJUinum, rhizoma 1ecens 

3 ) ' -Ca1carea. acetica„ 5. a es t„ 
Calcarea arsenicosa: 1 acidum arse

nicosun1 anhydricum-ot 30 forró -yízben 
oldva 650 vagy annyi aqu~ -calc1s-szal 
keverünk, hogy az oldat lugos legyen„ 
A nyert csapadékot kimo.ssnk. 7 .. §. 

dalcarea bromata. 10 -calcium ca.1bo
nicun1ot oldunk 30 acidum hydrobron1i
cumban (fs. 1.208) s .az oldatot az üle
dékrő.J lefilháJva beszá1ítjuk. 7, §. 

Calcarea carbonica Ha1znemanni. 
Az Ostrea edulis fehér bélű részének 
pora 7. 

Calcaria Jodata csak a 2 dec. pot..-tól 
7. ~. és 6. a) 45% alk. 

{'alendula, herba recens 3. § 
(!a111phora 6. a) 60% alk. és i. 
Cannabis, sumitates recentes 1. 
*Cantharis 4. '). 90?fi alk, a 4 dec„ pot„ 

60%, feljebb 45% alk. 
*Cap.sicurn 4. §. 90% alk. 
Carbo animalis 7. 
Carbo vegetabilis 7. 
Carduus " marianus. Egy rész szét 

nem zúzott érett n1agvat egy rész 
45%-os szesszel leöntünk és 8 napi ál
lás után filtráliuk. 3.. §. 45% aJkohollal.. 

*Castoreurn sibiricutn 4. §. 60% alk. 
Caulovh;11llun1 thalict1'oides, 1hizoma 

recens 3. 
Causticu1n Hahnemanni.: 4 causti

cu1n oxydatun1 és 4 vízben oldott 4 nat
riun1 sulfur icun1n1al készült pépről le
desztillált folyadék, melyet 45% szesz
szel az 1. §. szerint potenciá!lunk. 

Ceva J. 
Chornomilla planta tata 3. 
Chelidonium, radix recens 3 
China. Cinchona ealysaya, cortex 

exsiccaius„ 4. §. 60% alkoh{)llaL 
Chininurn sulfuricum. 6„ b) és 7„ 

C-icuta viro8a, r hizon1a recens l, 
Cimicifuga 3. §. 
*Cina, flo1es exsiccatae 4 ~. 90% al

kohollal. 
Cinnabaris 7. 
Clematis, caules et folia 3 .. 

.,_,., -„u.zus Anamyrta cocculu.s fruc-
tus 4. 

*CocC"us cacti nősténJ.··ei 4. 
Colchicum, tubera rec. 1. 
Colchicum e seminibus 4. 
*Colocynthis 4 9ű% alkohollal. 
Conium, herba florida recens 1. 
Covaiva 6 .. a) 9ű% mlkohollal 
Crocus 7. és 4. 90% alk. 
Crnton tiglium 4. 9ű% alk. 
Cupruni niet<illicum reductutt} 1. 

Cnvrum aceticum 6. hl 45% ark. es 4. b). 
Cyclarnen, rhizoma re?ens 1 
Digitalis, folia !'ecent1a 1. 
Drosera, planta tota recens 2. 
Dulcon1oro, stipites l, 
Eupatoriu1n perfolia.tum, planta tota 

1eceus 3 
Eupl1orbia cYpa1'issias, ·planta tota 

iccens 3„ 
Euphor biuni 1 esina 4. 90.% a.1k. 
Euphrasia, planta tota recens 3, 
Ferrum carbonicun1 sacch. egyenl9 

s r. cukorral = 1 dec. tl'it tovább 7. ~. 
Ferru111 reductum 7. 
Fer1um }odatum. Első decimal tri

turáció: 10 ősanyag, 90 tejcukor, min
den további Tr. 7. §. szerint. 

Fe-rrutn muriaticum. Ferru·m sesqui
chloratum solutum. Első decimálpoten· 
cja 3 liquor, 9 víz, a .másodi1k vízzel, a 
ha1:n1adjk és toYábbiak 45% szesszel 

J?ili.x inas, rhizoma recens 3. 
*Fucus vesiculosus 4. §„ 90% aJk, 
Gelsemium radix recens 3. 
Gin.seng radix exsi0catus. 4. §„ 90% 

szesszel. . 
\Jíonoinum Nitroglycerin 6.. §„ b) 

90% alk. 
*Granatuni '(punica) cortex radicis 

4. §. 90%. 
Gmvhites depur atum 7. 
G1'atiola, herba florida recens 2. 
*Gua.iacum 4. §. 90% alk. 
Gutti. Gummi gutti 4. §. 90% a1k. 
H ama1nelis, cortex :recens rhizomae 

et caulium 3„ 
* Helleborus rhizoma ex,siccata 4„ §„ 

90% alk. 
Hepar sulfuris Hahnemanni 1 -0ssa 

saepia és 1 sulfur keverékét tíz percig 
vörös izzás1 a hevítjük és ikiihihlés után 
palackba zárjuk 7. 

Hydrastis rhizoma lecens 3 .. 4 §. 
60% alk. 

Hydrocyani acidum. 2% HON egyen
lő .rész vízzel = 2-ik decimál tovább 
45% alk.. 

Hyoscya.1nus ni,ger, herba .flo1ida re
cens 1. 

Hypericum, planta tota recens 3. 
•iatrovha curca.s, semen 4 .. § 90% 

alk. 
Jgnatia. 1semen pulve1atum 4„ §„ sze

rint 60%-os alk. 
Jodurn 6 .. b).. 90% alk 

33" 
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fpecacuanha, Tadix 4. §. 6ű%-os alk„ *i\7ux tnoschata í„ és 1. 
Iris, rhizoma recens 3. 1Vux vo1nica 4. §. 90?-ó alk. 
Ju.glans regia:, pericarpium et fo·- Oleander, folia 1ecentia 3., §„ 

lia recentia aa. 3. Opium 4. §. 60% alk. 
Kali bichromicum 5 .. § .. a) vízzel és 7. Petroleum crudum 6 .. b). 90% alk. 
J(ali carbonicum. 

3 
. .f.etro.selínum, planta tota recens.~ 

Kali hydroiodieum 6 45% a1k. 5 .. §.. , 
a) és 7. §. · Plwspori acidum. Mint a Muriatis 

Kalmia, folia recentia 4. § .. 90% alk.. acidum. 
Kreosotum 6. a) 90% alk. , Phosphorus. Egy iész foszfort 100() 
Lachesis trigonocephalus .. Kigyómé- iesz 90%-os alkohollal nyitott üveglom-

r·e~. A méreg egy -cseppje 6.2 .gramm bikban addig melegítüuk, míg elfolvó·-
teJcukorral a 8. §„ szerint sodik. Erre az üveget jól bedugaszoiva 

Lactuca, herba florida recens 1 addig rázzuk, míg a folyadék kihül, 
Laurocerasifs, folia recentia 2. m1ko1 is a tiszta folyadékot a n1ég nem 
• Ledum palustre, sumitates exsicca- oldódott foszforr ól leöntjük. Ez oldat a 

tae 4. 60% alk. 3 decimálpotencia; a 3 do .. p .. 90% a 4 
Leptandra virginica, radix recens 3. d„ p. 60% a töbi 45% alk„ _____ ____::_:;_l_ 

Lithium carbonieum 5 .. §. b) és 7 .. §.. Phytolacca, iadix recens 3. ·~·!··.•.l.j 
Lobelia, p!anta tota iecens 3. Platina 7 l 
Lycopodium clavatum 4. A lycopo- Platina niur iatica 5 és 7. v>J 

dium-ot előbb porcellánmozsárban pép- flumbum aceticum 6 .. §. b) 45% alk; .·.·.'.·.·.·.·.·.i.: 

pé dörzsöljük„ es '. · 
J.l!aonesia carbonica 7. Podophyllu1n rhizon1a 6 .. §. a) és 7„ .:ifj 
lliagnesia rnuriatica 6„ 0 a) 43% alk. frunus spinosa, f1os recens 3 .. §. · .... •.•.:.· .. '. .. ·.•.•.'.).1.· 

és 7. §. §·.Ranunculus bulbosus, herba rec 1 Manaanu1n aceticuni és carboni- 3. " 
cu1n 7.. *Ranunculu:s ~cele1atus, herba re- ;~."i 

jfeniantlies t1ifoliata, planta tota re- ccns 3. §„ ;;{'.1 
cens 1. Ratanhia, radix 1. ~· 60% alk ·,,d. 

Mercurialis perennis, herba Ie- fl:heu„ni, 1liizonla 10 s i„ g-~·ö.ké1törzs ~1 
cen.s 2. P?rat 2~ kaliun1 carbonicununal és 2.5 ;.~:::, 

llfercuriu.s aceticus 7„ v1zzel sürü péppé g~ u1juk s 60%-os al- ·'c<tj 
, ilfercurius cyanatus 6 b).. 45% alk. kohollal 100 tinkturát perkolálunk. ';;,) 
es 11 *Rhododend1 on ch1isanthun1 4 § .·/"" 

1l~;~~;m; r~;1~1~~:~~:::1elruber 7 .. :0 (:1~!1~ toxicodend1 on, folium re~n~ ;~~ 
Mercu1~us praecfP_itatus ruber 7. 1 Ru111ex cris)Jus, 1adix 1ecens 1. 
Mercurius solubili-s. (Hydrar.gyrum 1 Ruta a1·aveolens herba re. ce.ns 3 

oxydatum et ammonionitricum) 7„ Sabadilla, serner! vulvis 4 ~ 60%'-os 
ilfercurius solubilis Hahnemanni,. alk. · · · 

Hydrarg!1um nitrigum o;x:ydulatum Babina, frondes iecentes 3. 
10

1
d%-o,s vizes, ~~engen salet1pmsavas *Sa·1nbucu.s, friss levél és viiág 

o a~at arr1m_on1aval •semleges1tve ki- 3, §. aa. 

kcsapy~rk s 3; keletkez~ ~z?rike csapadé- Sanguina1 ia 1 hizonia, 4, §„ 60% alk„ 
ot v1zzel !nmosva szari!Juk 7. Santonin 6. § a) és 7 .. §. 

~ Mercuriu.s sublimatus corro.sivu.s 7„ Sarsaparilla, radix 4„ §„ ·60%·-os alk:. 
es 6 .. a). . . Scilla, bulbus recens 3. 

Mercurius vivus 7. Secale cornutum 60%-os al:k. 
Mezereum, cortex recens a) 3. Seleniurn. szénkénegben .oldódik 7 

%
Moschus 4. §„ 1 mo.susz1a. 100 1ész Senecio aureu.s planta tota rec~n.s 

30 o-os alkohol. 3.. ' 
ilfuritas Cf:Cidum;. 2?%-os (fs, 1.24) só- *Senega, rndix 4. §. 90% alk. 

s~v. 1\-z elcso d~c!!?alpote:iciaP,oz 1.% Sepia officinalis 7.. ·:<:_:;;;1 

resz v1zzel ele-?Y1tJu.k, a masod1kat víz- Solanum, planta tota l. ";~?i 
z~l, '.' hamnadi:kat 6-0%-os 1"lk9hollal, a *Spigelia herba 4 .. § 60% alk. . .• „ .• 
lobbit 45%:os a1kohollaJ kesz1!iük Spon.oila fluvitalis 4. §. 60% a1k. .::;:!3} 

Naphtwlin 6. §. ~) 90%, alk. e.s 1; §. ~tannum metallicum 7.. .i°:Í 
5• t;a!;iY..§.carbonicum es muriaticum. 

90
%·-srfíJfhy.sagria, sen1en pulvis 4. §. 0'0~·?z'.~:J::·:·" 

N_atrium sulfuri~urn 5. a) és 7„ . f!.tict~ puln1onacea, co1 tex recens 3. , :'"->'>{· 

NNic1'tcro1!uamc1'dmu1enta(lfliculml85r)edl\~.etut m l\i,, 11 oSttrania_1ziuJn, herba. recens 1. ."~,:2~~8.."!:.: __ 
riati~ a.cidum. s„ ,. „ 11n a 1u- alk·. a.·1nonzu1u e sc11li1.·1iúur: 4. § 60%-..:ó~-----~~~.-

Nitrum. Kali nitrát .. 5 .. § a) és 7. §. , St1 ontiana cai bonica z ''"'"·' 
~:,:;~E~i: 

}}~f1~i~l\:;.t2::\: 
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Strophantus, sernen 4. §. 6()%-os alk. 
Sulphuris acidum (f.s.. 184) 5.. a) §, 

]\{int }rluriatis acidu111. 
Sulfur 0.5 s. r .. kénvilágot alkohollal 

leöntve főzünk s 200 alkohollal higí
tnnk, a tiszta folyadékot leöntjük és 
fütráljuk. Ez a Hk dec .. pot.., és 90%-os 
a1k. a többi 45% alk 

Syphytum, 1adix recens 2. §„ 
Symphytum ad usum externum 3.. §. 
Tahacuni. Havanna.dohány nem feI-

nientált levelei 4. § .. 60%-os alk. 
TaJaxacum, planta tota 1ecens 1. 
Tartarus e·meticus 5„ §„ b) és 7 .. §. 
Te1 ('.binthina és Te1'ebinthinae ole-

un1 6„ § 90% alk 

Thuja occidentali.s, sumitates recen-
tes 3. §. , § 

Uranium nitricuni 6. ~. a) es 7. . 
Urtica ad usum externum 1 herba 

recens és 2 r„ 90%-os és 2 r„ 60%-os al:k„ 
3 .. §. 

Valeriana radix 4. § 60%-o·s alk 
Veratrum' (a1bum), rhizoma 4 .. §„ 

60%-os alk. 
Veratrum viride„ Mint a Veratrum. 
Ver ba.scum, 'herba Tecens l. 
T7 er bascu1n ad usum e.xternum. 1 

herba recens és 2 1„ 90%-os é-s 2 r„ 60% 
alk. 3. §. 

Viola tr icolor, heI ba i ecens 2. 
Zin.cum 'rnetallicum, reductum 7„ 
Zincu1n surfuricum 5, §,. a-) és 7„ §„ 

Organotherapia. 
Szeroi gyógyszeranyagok. 

.\z 01ganothe1apia. (histo-, opo-, zoo-the1apia) fiata1, egé~zséges álla,~ 
iok, friss, nyers .sze1·vei11ek, vagy .szöveteinek avagy az azokbol n1egfe}elo 
módon előállított készítn1ényeknek a beteg en1beri szervezetbe adagolasi;.: 
évezredes n1ult1 a tekint vissza s Brov,rn Sequard óta (1869-1886) tudoma
u~ us alapon tovább fejlődve, ina n1ode1·n és ered1nényes gyógyászati iTány .. , 

... ..\.z 01gánog~·óg--;\·ászat1.a és készítn1ényeinek el?állít~;sára .. vonatko~o 
legfontosa,bb tudnivalók a következők: A szervezet k1vezeto csovekel!- ,at 
távozó külső váladékokat teJJuelő n1irig,·ei (111áj, vese stb„) mellett regota 
jsn1·e1etesek a szeryezet bolső (cndokril1) váladékokat te11nelő ,mi!'igyei 
(paizs1nil ig)-, a.gyyelőfii.ggeJé;k, inel}ékves~ _, st~.), amel~1ek termeke1 i;e1n 
ii.1 ülnek kifelé hanen1 a 'éi· es u ny1rkok utJan Jutnak n1as szervekk·el ~ap
csolatba. \Ta111~ak to,·ábbá nlirigyek, 1nelyck úgy kü~s?.'. mint bel,ső _válade}~o
kat te1 n1eluek (nen1i n1i1·ig;.·ck, p.a11k1 cas). lvia azt v~l:r1~k, hog,y u.g~ a.z ~lo~h 
e1nlített é:-;; általában az összes szervek, a vérk,cringes es belsonedv-.szr'i.11fl:rga8 
útján veg~ i leg ha 1 na k rgynuí ~1 <'} (co1 re la tio) és az egész ·~ze~vezetre a,z id~g
l'endi>zer szálainak kapcsolotlasaval. Pl. a duodenum-ba JUto sav3;_TIY~l 15~.o
n1orned\, illetőleg chy111us a \Jélnyálkhá1tJák há1nsejtjeiben, vála_dekk1v::;.las~ 
okoz. u1el:- a 'ér útján pankreasnedv leválasztá·sát ered·meny,ez1,, , tovabJ;>a 
fokozott epekiYálasztást a inájban és a succus ent.ericus ke~et.~eze~et a be~· 
miiig:-ekben .... ;\ vé1, az összes 1nirig~:e.k, az ,össze.s szövetek s vegul 111~nden se,1t 
sa.iát ké11dzn1usának ie,rrné.keit közvetíti. A szervezet ternielte vegyi .anya.go
kaL a111Pl:i;ek közül csa.k néhány (.adrenalin, thy1 oxin) van pontosan karakte
riz.úlYa. kölcsönhatásuknál fogva: hor111on-oknak nevezik„ A hormo1~okat ·~zol
g:últa t ú eg'J. es .sze1·„-ek h ián) os n1 ükö<lése (ho1111011 kiesés, 1yor111on~i~ny) fo.~r·
tá u bl?'á11ó zaYarok a inegfelelő állati sz<'l \ Yagy an11ak k1vonata1 altal cso1'.
kenthe1ök, esetleg teljesen ineg is szüntethetők és teoretikusi;i1~ is indoko}t 
111egfele.Jő kezeléssel sokszo1 az ob zaya1 ok is, arne];yeket a n11r1gyeknek va-
ladéktúlter111elése (hvperfu11ctio) ok~>z. . , 

A. n1irí.gypk bi.ológiai :-;zerPpét á1latkísé1lctek hosszú so10,zataval, az 
eo·,--es-111irío'\ ek kinie1élésc utún beköYetkező tünetek n1egfig;yelése es ezzel kap
e~ŰlaÍhan ;~ouos szervek a11ya.gának .atlag-o.Jása állapította Jueg, a .szerYezet 
a11yanc:-;e1 e1e1111ékei11ek pg·;-·ir_lpjií_ kén1iai yjz.sg·áln1á,:nl kapcsolatban. , 

· ~--\z úllati szer,·ek an~".agai többn~ iJ·p pe1 os adagolva .~ :legl~,atas<?·
:o;ahhnk. n ielleg;zet.e . ..; ha1óa.nyag1artahnüak pPclig· kivonat alak.1aban bor ala. 
Yng·\ \ t'J hefec:.:kendez.és útján alkaln1a;.-;ha1ók. . . 

· _--\ g:i,011101· ü1ján adagolt :-;ze1,·i g~ó.g~szP1a11:-a;go·ka~ az.egyeR i11111g·~·ek. 
\ a.!.:Y sze1·\·ek kln1Ptélése, a hiu tyáktól, z,s_írlP1:a~o,<laso,ktol ;st~: .g~:1-1~os p1~.g'
tisztítú~<:1. :-.zé1dni-nlJo1ása, YÚknu111ln111 ,a]o szal'11asa es ·szetdo1zsolese, utJan 
állít.iúk t Jő a 1cg·:-;zigo1 úhb asze1):·ds uH:ll<'tl I<~g~;es any,agoknál a ha,toanra:g 
átlag·os llH'nn:- ist>g;e i~ llH~·köYetclte1Yen. azoknak hatoauyagra v.alo beall1-
túsa is sziik:-;t~g·l-:-i. 

_\ ha1ún11\H"'lll ,nJó heúllít?i:-; nz inil·kcio L:él.iai1a ,':izolgáló kivonatoknál 
n1ég· inkábh t•l\.Í kii\1 te.li11en:-·- Bz nfiihbi készít111én:-;„eket leg·nagyobbrészt fizi
-0lóg·ikn~ konyhn,(1-tildnttnl 20-:l0 1!-;; glicerintartaln1ú vízzel l'itkábban glice-

~w1 ........................................ „~„„„„„„„„„„„„„„„„. 
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iinnel áilítják elő. Használatos n1ódsze1 a .sze1 vek piésued\ ének tisztítása és 
fehérje1nentessé való kivonása is„ Leg.újabhan Opton-ok né,:-en a fehé1·iék el-
9ontá·sa útján nyel't kivonatok ,sw.Jgálna.k injekciós célokra . .._<\z elbontás eu
zin1.ekkel mesterséges emésztés útján történik: pepszinnel majd pankr.easszal 
(esetleg trypsinnel s végül erepsinnel) megfelelő hőf0:ko1{ való áztatá,ssal és 
fehérjekicsapósze1ek (füszfo1-vrolfrarn.sav, alkohol, óJon1ecet kivételesen tan·
nin stb„) igénybevételével történő kicsapás után a kivonat ;:ákuun1ban eset· 
Ieg dispergáJás 1nellett tö1 ténő 111egfelelő besűrüsíiésével.. ' 

.'.\ legiha.sznáiato.sabb szervi készítmények a következők: 

Paizsmirigy .. 

Glandulae thyreoideae. A légcső 
felső iészén, a gégefő alatt elhelye
zett két ,hosszúkás, paizsalakú le1nez, 
iüelyeket k~skenyebb rész az „isthmus" 
köt össze. Ep .szervezetben e mirígy és 
készítményei érverésélénkiilést, bá
gyadtsá,got, szédülést, Basedov{-kór·
sze1ű tüneteket okoznak a N aCl, fosz
forsav- és szénsavkiválás fokozásával, 
tehát erősebb zsír- és fehérjebo1nlás
se.l. Ron1lott (rothadó) paiz-smirígy
készít1nény lázt, fehérje- és cukorvi
zelést, bői kiütéseket, co1na sze1 ű álla
potokat, görcsöket, sőt halált is okoz
lrnt. 

ily állatok teje is lfodagen néven. 
inindkettő főleg Ba.se<low-kór eJlen 

l\'lellékpaizsn1ir'ig·y„ 

Glandulae ])(11 athyreoideae. .A. 
paizs111irígyck szon1szédsáO'ában (ál
latoknál ez€ktől néha távol) léyő ini-
1ígyek. Hiá-HJ-'as horn1011ki\-álasztásuk 
a perifériás idegek zava1 át. izon1gör
csöt, g:yo11101- és bélfekélyéke1, calci
~111-.~nI agcse1,eza\'a1 okat okoz ,.; pzért 
onkentelen koros izounnozgások (cho
rea va.gy \ 1 itustá11c), inere\0.kórság 
(tetaniaJ, epilepsh1, reszkető bénulás 
(paral1:sis ag{t.ans), idült gJ 0111orfeké
J",\ ek es lial1osze1 \ e,lII101e\ eclés (otos
kI,erüsis), to'i ii.bhá a szen1észetlicII zöld 
hal~·ognál (glauko1na} jóhatású 

lf-'és2itn~én.1J<>i.: .. (f{ru1dula(' l)(tl athy-
1 eoidcar; Stl'(, toYrrlJ!;u tZ un;.-tH:' inJi.;:le0-
IJ~oteiJ1Je s f'L nlou!d 01d11:·a in 1 t"kr~ó~· celok:J"a 

'lellékvesék. 

A paizsn1irígy hatóan~ agát Ken
dall izolálta: 4, 5, 6, tiijodo-2 oxibeta
iudol-pr opiousav alakjúban, lnelyet 
()stcnburg th;yroxin néven szintézi:~ 
ú_~ián is előállított.. ~;\._ jód a paizsn1i-
11gyben thyroglobulinhoz van kötve s 
ennek hi d1 .olitikus 1hon1lástcr:1néke a 
Baum,ann-fé}e j,odoth~y1·hI. t:gy a jodo
ihy10,qlobull:n, n1int a thyroidnukleo
}Jtotcin: vaia1nint a th,1Jroxin is kc1es· , (}lpndulac s11ptal<'J1a/('~ .. -\ n1e]!ékve
kodehn1 forgalo1nban vannak. seknel nH·g·kiilönböztethe1ő: a .ké1 eg 

,. A,ll~alniazds. E, n1i1íg'y hiányos inű- (co1 tex) e~ a -,, elóalloniáu,· (ine<lulla}. 
k?dese~1ek .. ered1:1en,se:, a.z „ú .. , n kreti- .A. n1p]~ék\ tseiuktől n1egtosztott álla-
1~1z1n:is (~!ul.)~~eg ~s. s1:i)l?des), a!t~-. 1o~ be11ul~an pusztulnak el és \érük 
l~n?s gyo_i:i~,ese~,~fiz1k~1 es ~n~ntal1s 11_1~~~·-~r-·~. s \~l!P ~g:-, nié1gcs a niellékve
e .er~y~<l~t~se~. (a.sthen1a),. dugul.as, ha- ll ~e.J~;J\_~10J ( 1t>alh1ott an)·ag ls, int' ly az 
\ 1J;aJk11na1ad~s (a.111eno1.1,h9ea) - , s, e1 ~o 1deg1 (·ndszr11<' hatYa a Yél'n\o
e~ert go_l,yva ,e,s az e,zze,I ,Jar,? s~nyvedes ! i,nast- .nö)·f')i.: .Ezt a ]eg·ki.„cbb aitei·iák 
O~achex1~) es llJ.al.kas Uo.1:v1~en~ese- es_ lia;i~z<tlrsciyPk ö.-;szl'húzódása és a 
~.2s .. (n1y:,::o,~~len1a), pikk~lyson1or. (pso- ;~aporabh sz1\ iiitikiid(~s okozza. Ha-
1.1a~1s), utne1e~mesz~sedes (arier1os~le- 1assal \1111 tovúhbá a sí 11111 izo 11 iszilY'e~ ros~s_J, e~ontla~'JuJ~s (oi;;,~en1nalac1a), tc;k1:1\, io\p~· a n1élu <'. fokozza a 11 , úlka
el~a1~sod~.s (ad1po-~1tas), f<;J1eg, .h~ ez k1Yal,as,~ ,s tliliiag·y adag!iali k(li·éJs <'ll· 
U~O'bb1 . b~~komo1saggal, ideg'g,youge- ko1 \ eru~eglt (h~·p1•rg·b-kaeniia) cs eu~ 
seg_gel 18 ,Ja~· (a. dolo1osa) el:'eten ren- ko1\izrl.est,(gbkos111·i11J okoz, unu:b·et 
<leh.k,er,edn~eny~sen. . . (•J'g~otox1nT es pituiil'in csökk<'Hi. (-Já-

Kes~itnten.Y<>i: Th.JJ1ro1dt!1u <:;~CCU}n. ~ol,Ja ~~ 1\aCI ki\ úlnsút a \'izt-·ll'then s 
~~h. 1-J .. Si.) Ennek eg·:v· ~esz~ J resz ~~lJ?n<lobh adngul{1sa 11h11('szesíti az. 
friss JUh-paizsn1irígJ- nek felelJen n1eg, utoe1et és a n1edia ízo111seit.ieine]~ el-
5% han1utartaln1ú .JegJ- en és ú.17--(L23% halúsá1a , f'zet · \. 
jódot (mol. s. 126„92) tartalrnazzon tl1J- - ~'i. iuellékY~sék iöhatóan,-·ao·a az 
l eoidg]~1bulin~oz ~ö,tve. , , , adrenalin (epinepln in=bali·atéríÍő di-

Egy~b pa1zsn11r1gy kesz~t.n1enyek: OX)-· phen)-Jaetha1,.iol111ethylainin) nie-
/Jegras_in, Extractuni fhJJreoideae, Jo- l;vet szjntézis utjáu is előáÚítanak. 
ioth:urin, TJ~yrad('1~.. ~'hyrcoglandin, Ren4kívü~ e1ős 1né1eg s n1ár 0.2-0.3 

hu1 eo,qlobulu1, Tfr.111 o:x.1_1!„ , . 111g.-1a sz1vdohogúst és fulladást -oko-Z""< 
. ,F~rg~lon1ban. ~_an to.'i1 abba p~1zs111i-· s 10 mg·.-ia bő1· alá fecskeudezyc h-ali1~-

11gJ-uktol n1eg-fr szt.ott .1nhok szerun1a: los v.olt. 
„.Jntit-/1,yJ<_>O}odi l c:iio-ebius) s ugyan- Ké.szítn1én.11ek: 5í;tprar('nal111n 
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eunz. (Ph. lJ. St.) 1 g1 „-.ia ,p1egf_elel 6 ; ján összef.üggő _ h~,hi-:ze_1nnyi szürké~: 
gr. n~ersan~"a.gnak„ 0:4-0.6% .. ep1;1~ph- ,·örös inir1gy kepzod1neny, inely p~1s 
Tint tartaln1azzon, anut ~ol?11n1et11~u- anterior (adeno-h) és pa1'S post.e1·1?.r 
san és e1őzőleg inangand1ox1dda! eI<lo1:- (neulo-h) és a köztük le-,,·ő lebeny1eku
zsólt an\ a•-"szürlct11ek n1egfe1e1oen h1- löniil. Befolyásolja a no1·n1ális csont„ 
o·ítot t 'kobalt- é cn·anyklorid-oldat é-.: zsí1·képződést é::; a nen1i sze1vek-et. 
"1 , ' ' 1 -,,a1Z osszchasonlítá:ssal,. Iiiánya daganatokat akron1egáliát,hí
<' ('!.!,'bl~zine\Pel l" ~t b-111 1··e'szletezett ;. z:~s1- ·]Jotencia C;'.;.ökkenést, -havibai el-
to\ a )a a 1 • 0 .- ' • · .~ · '" 11 'k 'l k' „ 
fiziologiai yizsgálattal kell 111egá1_1apí-' n~~n,nc!á?,t és a ,.iue .~ -ye:;-};;: Toros n1]_1;-
tani. uH·ly szerint egy g1anun szal'aZ-: ko~le.s2boJ. e_1cdo_, t1.~netek.1ez .. has9~ o 
nn,· ag e-k\ iYa1ens 10 ing„ ]aeYo-1nethJ-:_l- ~a io.ka~, iel1e~ h1allJ a P~~l:g to1pese-:e~ 
;:-ni-iino-ethanul- c;_, tt•cholla: ( ~111 n·.'.tl l';11a , e;; f'·lz:;n osodast ok?z. l\..1;]_ onatd ,eg.~ e~ 
:::;-..-nth.) _.\.dagja O ~j gr. E_zeuk1-,,·:ul f9r-: snna. izo111zatok 1.b~J,-: n1e 1-, _ ,e~ e.~'S z!= 
g~alon1ban Yan a szá1 ított g~~ tex~.;~sz i lak .. 1-~;>:1,1zata) n1e1s~~elt ... ~aI~C!s o_ss 'r
és a inednlla-1ész l)Ora kulon-ku1on,: huz9t~a~,at. Ye11:~ on:-a~ no;,ekvest, es '; __ 
tablettázYa .. --\ sup1 a1 e11úl-co1 tcx: _--\d- , Yrresit~:-:snbbodast 1dez elo. Hatoany a 
li ·on-kór ueu1astheuia és hype1ten- ! gai a.lkaloiclaszel'Ü ...; az. anyarozs :-a
~i~nál. a ~'>np1·a1~e11úl-n1cdnl1a: as,!h.~u_ia, 1 tóan) agai:iuz ~i11ric1azub·J-ae!~1yla:n11~.~ 
ynscularis h) pci lcnsío. cukorveruseg- 1 stb.-l,1,02! hasonlo a11~·c:gok (Fuhner~ es 
uél ..;tb. ic.nclt..:lhető. , _ , , : ~zulfat1u~ lf.vJJpJJhusu1-Ho<>clist neven 

L\ inellék\ ese 11li11t szá11tott keszit- 1~~111er1 kesz1tn1en). 
111 é11\ alig li<1szuálaios„ Hatóa_nya-: ~·-/_lJ,alnu1zá~·.: _A_ h~poph)si~ pp~s 
µ:úl ~1 kén1iailag izol_áh ud.1P11al~1·1t l'eIJ.- vosterjor-részét ,sziilé:-. Yagy_ e)\eteles 
delik: szí\g:·üngf:',.,eg„ Yeseg)ullada- utáni vé1zések11el.. <1 va1s ~111ter1ort pe
:;ok Yizen;i.:ője. (Oel,h-'1na.) és f~le~· tüdf:?-: dig distr-ophia adjpu.~o~ge,11ita1i,snúl .és 
a..;ztn1áuál, intd1- es hol~·ag1·e1zeseknel a nPiniszer\-ek pnng·asanal rende.11k, 
~s jellt_1gzetes hí'I) i lu1tása 111iat1 pal'en- keszítn1én~ eit l)Pd1g lúg;;.,- inint az a~
C'b\:tn\'érzések csillapításá1a, \é1edény- 1·enulint an1elYnél enyhébb, de tarto
_..,z-t°Ikítüiil; a szeniészetLen .és katéte1c- snhb Iia!ású): 'JöJeg' selJész_-i- n1íivelet~.k 
zésnél stb„ jnjekciúk alakiaban. Pe1" os utú11 .,,.-,~111~·0_111ás e,.,ökkentesrt:', .a ~zu
lill! . .difzhata1lau hatású , lé~zrthl u .111~-hi)sszel~~l?:órlást, (Y~Jnda;;;;t) 

A·r;„;;;ftntén1;el-.: „4d1rnafiil ('r;:iknn1i- 1nc·gi11dííósz~ i·ül. s7:nles .~1tan. es elott, 
ue ill. Pa1·ke-f)aYis), iHelyet Epirr11U1, YC.!.!,'ül ndre11<1liunn1 egynttc.scn, a8zt
Pr;, 1111rpl11 it:, R(110fo1 n1, S11pra1c11_i11, ]l1Únn1. 
/1._ o' !ilü1 e 1ii11, '1'011or;cu 112\ en is gs·~~1·- f{ é>!zf t n-uh1 l}ek.: H 1; popli y si.„ 8'icca 
tan<tk 0.1?1~-os oldatban töbli11:-i1e OJi-- (J.Jb. l.'. St.) sZCTl\"flsnutrlták sze1yé11ek 
tUJ'.:~;, XaCl-dal .:\. :-:n1H·ar1 1 lli11 h;i.dioch- · -,,-úkunrnban szú1ított uoste1·io1·-1észe. 
ln1·ienu1-líut'('hst szinh_tikns kl'-~~zit-. liq1101 111;po/'iJllli~t~ (j; l l. St) az 
111t11~. : ntóhhi nz ( St H' glenic Laboraiori-

_\z ad1Lnalin potsze1fiiil n.iiinlott ban st.a11da1dizill,-a (ni, exi1·„ secalis 
„.-ír t( I'< 110!, 1oY ubhú a Hon101<11011 az co1 nn1ihoz h-asunloan fiziológiai pró
adrenn linnnl azonosnak 11e111 tckjnthe- bákkal heúlJít,a) ('oluitrin-Ji'1e11nd, 
tők., Extracf11n1 /i.1.f/Jí.:'.ih,!J'\/'- (ilaHcúiifrin, 

\z acli ('llali11 legsz~IPsebbko1 u és Hypolylandin (pa1·s posterior), Pitu
i'ze1t legfontosabb rtlkal11iazá~a kok,a- ulandol, ]3 ituitri1~ és H1JJJOJJ!iy~·in snlf. 
inn;ll és t->nnek pótszerciYel kon1binal- (0.1 ~;;.os o.lclat.) 
'u helYi érzéstelenítő g~- anáni.. Yala-
1uint c_{ inindennapi sebészetben és fo
g·usznthan YérzéscsjJlapítóul és ,-é1 te
len 1nútét-i terület elé1ésére. Il~ aclre-
11ali11-ké.szít1nények az: ,Jt1abili11 l: 
JOOOO tTikrezollal, a (!od1 e11i11 cocaill
nnl, az Ii:ur>en1in ü.1~6-os ad1enalin 5 
g'l'.-.ia 0.75 kokain-klo1iddal, továbbá 
uz .-1.slfnnol11-si11 0.0008 supra1erin és 
O.ll.! h~ poph~-sis kiYonat. Fö]en11íthető 
YéJ . .riil a Rcnofo11n · snp1·arenh1 (0.2'.'f'&) 
!iúrsa\·\al es enkorporral nátha ellen. 

Ag) lüggelék 

HJJJJO]J/1L..,i.s ce1eÚ<'J i vag·y (ilandu-
la pituitar'ia .(turhan1í1 ig·y ). ,\z ag'J-."
iü eg'ben a látoideg kerei:,:ztrzi.ídé~e alatt 
a sella tu1 cicái inajdneni kitöltő ~ az 
aggyal ag;ytölcsé1 Onfuncl1bulun1) Üt· 

I-!asn) áhnirig) „ 

11 011!-..i"<'as, _1,_ ha:-'11~ úlnJi1jg-:- ek kü1-
só 'áladéka. 11!i11t nz 1 ~~g·óta isn1c1ctes, 
lug·os oldatban hatékony cnzln1eket: 
t1·ypsi11t (111\ ovsili l. erep;.;,int stb. tar
taln1az, n1el~·ck a fphé1jéket peptonná 
oldiii.k s a zsil okat glicerinre és zsír
sa, ak1a bontják. E n1iligy_ek teljes ki
ír1ása cnko1 vize]é,.;t. ~ú]~·os diabetikus 
tüneteket s a kisé1 Jeti állat elpusztu
lását okozza. :r:zen tüneteket a has
uy áli11i1igy-'kiYonat {pankrin, pankre
af-in) nen1 szünteti n1eg, n1ert a1ni11t azt 
1922-hcn J-Janting, B('st. C1ollip é.s ~~fa.c
doJ~ald an1crikai (To1011t.o) biokén1i

kusok kilnutattúk,. a cukorasszin1ilá
lást 11en1 a tryp:;in (stb) tartahnú külső 
\'Ú la dék„ hanen1 az u„ n I.angerhans-



520 

sze1t Allen, Piver. lt'irnball és Llfurlin 
publikáltak (Proc. Soc.. Exp BioL 
New-York 20.519; pei Handb .. dei Bio
chemie L. 30/31 1925.) 

Készih-nén.yck :· Pank1 eas-ta,bletták. 
(Pa.nkrea.den, Pankrin) en1észtési zava-
1ok n1int achytin gast1ica, hen1ikrania 
g.astrieia, to\ ábbá ikte.rusnáL 

lnsulin. 1 kg. pankreas 3-4 gI„ 
nye1 s insulint a<l, ez súlyának 1/12~ 
li'l5 1észét kitevő pikr-átot s ez utóbbi 
'j-J------80% kloridot, n1el~ vízben és 
80%-os alkohoiban oldódik, 92-%os al
koholban nen1. Vizes oldatából a1nn10„ 
niumszulfát kicsapja. Doy.si és JJT ebe1 
1!% N-t inutattak ki az insulinhan, 
n1elynek 70%-a a111ino-N„ Készít111é
n~ iikben 1-0% t:-s: i osint és 13% cvstin~. 
találtak, de tryptophánt nen1. Az in-· 
sulint minden fehérjehidrolizáló en
zhn elbontja„ Alkalloidákkal .szen1hen 
~·ől1g, 111elegen érzék.eny, ellenben saY~ 
a]lo es ,savan)·Ú oldata föl i8 főzhető 
~ e111 dializál. 

Alkalniazá'i.: Az insulin. hog~ ha 
nen1 tul régi, a dinbétes hathatús 
gyúgysz,ere s azt 3-6 hónapi a is n1e_2·
szünte1], eon1iinú l és nt il.téteknél élt.•!'· 
1neniö 

Herék 

féle sejtek (insulae) endo.krinváladéka 
közvetíti a vérkeringés útján„ E hor
mont a külsőváladék fehérjehidr-0li
záló ,enzimjei elbontják, úgy hogy azt 
a hasnyálmirigy egysze1ü vizes kivo
natai (L Pankmatin) nem tarta1maz
hatják. E föltevés alapján Banting az 
inzuláris sejtek endokrin váladékának 
elkülönítésére törekedett és ezt legelő·· 
ször úgy érte el, hogy ki.sérleti á-lla
~okn,ál a hasnyáilmiTigy nedvkivezető 
Járatait (csöveit) a külsőváladék-ter
melő részek elhalásáig történő lekötö
Wse után extrahálta. Az íg~,r nyert 
friss .kivonat vérbefecskendézve dia
be~.eses állatoknál a cu'k·orvizelést meg
szuntette. Ug_yanily hatású készít
I~ényt sik~rült később a nem prepa
ralt, t~rmesze,!~s , hasnyálmirigyekből 
oly .modon eloall1tania, hogy a pank
reatint nen1 oldó 95%-o.s alkoholt hasz
nált kiv.onúszerül, s a kivonatot rne-· 
lY;et lnsulin-nak ne,:·ezett el, frakcio
nalt alkoholos extrahálással tisztítot
ta. Ily-en inódszer Dudley szerint a 
következő: Friss ·szarva·s1narha ha.s
nyáI1miiigyeket egyenlő .s1·„ 95%-08 al
kohollal szitán fi11onI<111 ös„zotliii'Z-iÖ
lünk s két órai áztatás után ki.sajtol
va, filtráJjuk és a szűrletet n1ásfél tér
~Oi\fat, 95%-os i:;lkohollal elegyítve, 12 
9i:an at ---,:3~on allani hagyjuk s ezután 
u~1·a filtralva vákuu1nhan (455-on) kb„ Testrs. Tr8ticuli„ _._\ fontos belső- é-, 
terfogatának 1/4'0 rés~r·e besürüsítjük. külső váladékot terrne]ő herékből elő
Ha a sűrű kivonat kihülésekor állított -en1ulzió volt az első anyag, 
zsí1 szilárdan ki nen1 váJt Buchner- n~elyet a nen1i ler1nékeuység fokozá
szü1~őn filtráJjuk, ha kiválik: úgy előbb .sa1 a Brü\Vll Sequa1·d nyo1nán .ajánlot~ 
keves petroJéterrel kirázzuk. A zsír- tak .... ~ mutatkozó hatás úg;yiátszik 
ine_n\es„ vizes oldatot négyszeres meny- szuggesztív volt, csupán genitalinfau
ny1segu abs .. alkoholial elegyítjük s ezt tilismus és g.-hízás esetén ténylege~. 
a leváló szirupról dekantcilv.a, annak Ilynemű készítn1ény a Sperniin-Poehl 
c~apadék1nentes, tiszta részét újra 2 (orchidin) i,s, inely anyag a heréken 
térf.. abs alkohollal elegyítjük -s hű- kívül a legtöbb in.ás sze1 vbcn is kirnu~ 
tőszekrényben történő 15-20 órai állás tatható. Hirdetett hatása be nen1 iga
után az elkülönített csapadékot alko- zolódott. 
h9llal és éterrel centrifugán kimosva, A herék hián:-s: os 1nűködésének 
y.a.kuun1ban kénsay fölött .szárít.iuk. Az e1edn1én}e: nenü é1zéktelenség, infan-
1gy I~yer~ nJ:er.s j~1sulin l„5%-os vizes ti1isn1us.' Készítn1ényeit clin1actériun1 
o.!da~at fel terf. hidegen telített vize-:; I virile, .sexualis neura.sthénia, in1poten
p1k~;insavoldpttal 1jlegyítjük s a kelet- cia, p1·ostata, hypertTophiánál rende
kezo -c.~.apadeko~ ket nap 1nulva centri- lik kétes eredménnyel. 
fq_ga'?soben addig 11}-o~suk, n1íg újra ol- Készítnién.yek;· Testes siccati (or
dc:idn.1 kezd, (a mosov1z megz.ava1·odása chidin-substance) bti.rkaherékből: 1 r. 
p1kr1nsav!ü~.) Ekk~or kevés vízzel szárazanyag· = 6 i.. friss; továbbá: 
szuszpendal1uk s kis Buchner-tölcsé·· Horniin (n1.ascula1is) 1'leurotin Ter;;-
r.~n ,sz~ry,e_, agyagtány,éi~on kén.sav fö- tialandol, Testo.aen.' ,, · 

'j 
;,,,.-:t 

lott sza11t.1uk. A pikrat, 1-2 .gr.-ját 6 
kcn1. abs„ alkoholban .szuszpeudálva 2 
kmn. abs. alkohollal centrifugacsőbe 
vi1ss·zük át és száraz sósavgáz 5%-os 
abs. alkoho.Io.s oldatának 4.5 kcm-vel 
5 percig keverg·etjük. 30 kcm„ ab.s. éter 
hozzáadására a sósavas .só fehér por 
ala:kjában kiválik„ Sz.áraz éterrel két
szer kimosva, kénsav fölött szárítjuk. 

1 
.l . ----- --:-,<,';'·'~;,„· --:~-·-

Egy n1ásjk ín.sulin-előállítási n1ód-

Petefészek 

Ov-a1iun1 .. A petefészek különböző 
i1án:vban fontos endokrinho1'n1onokat 
választ ki.. Készítményeinek hatásvizs
viz.sgálata 111ég nincs :lezárva. Hiányo.s-
működé,.qe havihajhiányt, sza:bálytalan 
n1enstruációt, sexuailis .érzéktelenséget 
okoz A havibai zavarainál. vagy hi_<Í'." 

~'"4 .. 
_,J " 

,~g,1 
. ~·--~~~·"":c~t~·-„, 

·: ·~;;:::};~:kiBí::·::" 
/-'>C<t:, 

.. c.'-.',~;;;;'2ScJ.~~.-

_, ;~:.:.~:-:2'.EiÍ ,-: . 
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nyánál, petefészekkiesési tüneteknél és 
magtalanságnúl (sterilitas) rendelik. 

Készítn1én.yek„ Gla'nduovin, 1\rovari-· 
al és Fc1 ro var'ial, Oro.(Jlandol. Ovo .. 
phorin, Ovoraden. 

... \z o' á1 iun1ban léYő: Co1 pufi luf.e-
un1ból előállított készít1nények: Cor

pu'i luteuni ,-;icc111n, Opton (luteoglan
dol) .Jgon1.en.si11 Oivan1i11) Sistonien
sin (luteolipoid) az lltóbbi kettő pu
be1 tas\ é1·zéscknél Yált be. J\Iindeme ké-
1'.'Zítntények tehenek é~ kocák petefész
Kébő 1 e lőállí tva„ 

l{eYerékek: Hor111in (fen1inál) 
(Jrob1ol (ov'Oglandol és sedobroI)„ Te
li.rJ(lll (o,·a1iu111 és yohin1bin). 

Thyn1us1nirigy, 

(;fandula thyn1u~ „'\. szegycsont 
alntt fek\ó fel~ó nielhiieg (gáto1·) la
za szöYetében fekYő te1.iedehnes páros 
n1j1·ig~ (Yulgo: n1irig:- Józsa), niely a 
1{!--1;} é\ től kezdYP Yisszc1fejlődik, il
let\ e zsjrosau lh-'g·e11C'1álócHk Hiány-a 
a ho:-;szanti nö' t>kYés és a csuntok szi
!árcls{un:'1.11nk s ln11u11tnrt.ril111ának C8Ök
kenésé"~ Pi i{n, 1t hút súlyos rachitis és 
több i1icis fn11kcionúlis znYar tüneteit 
okozza (Jcukoc:- túk szán1ának csök
krntségP :-,:tlJ.) rl'u}tp11g:ésr jnfanfj]jz
lll11SS;1] és 11e111i érPtlPnséggcl ~júr. H.a-
1ú;:rn~·a.f..(n js1nel'etlen 

~·1!kaln1uzásol;: ~:\ngolkó1 (1 achi1is 
eso1HÓis iziile1-i g~·u1lallás. 1 htu1natid
a1tl11 iti-; defo1 nu1nsl hangszalag·
g~ ii1 cs (lai ~·ng·o spasuius) álniatlan 
ság és p]ég.!2;é { I r:-du1é11y{'SPll Basedo"'
kórnal. _\ status 1l1:-·11Jico-l~ inphaticus 
ér; az izon1ele1·11:- Pdés (as1henia) esetén 
elle1daYalt 

]{ ér;.zitnzényrl • . : (ilandu1ár f /iyJn i 
siccatae, n1eJynck an:-· aga többnyire 
.iódot js ta1 tah11az„ 7'hy111oulandof. 

Az endokrin ho1111011kivúlasztással 
bíró sze1 Yek n1ellett a kiYez.etőcsator
nákkal is bii ó n1irig~ C'kből és niás 
sze1·,·ekhöl és szövetekből i.s készülnek 
org.a110-készít111ények. Il~\'enek az: Agy
~'c/ő (cc1 ebru111) és grrinc,i;,elő (lnedul
Ja sph1alis) ideges zavaroknál. Lép 
(lien) és rörii.~ (~·ont velő (medula ns
siun1) egJ: iitíesen: keYésvé1 üség (anae-
Ilni,a) fe11é1 Yérüség (leukaen1ia) és 
csüntlágyu lásnál. Fiilnyálkaniirigy 
(parotis). Előlálló húgycsőniirifJJJ 
(p1·ostata): prostata hypertrophiánál 
Afú} (hcpm) l'iidö (pulmo) Vesék (re-
11es)„ ez utóbbi ."frpllron néven 

Gyo1nornyálkhártya„ 

A g~ 01110111~ álkahá1 tya főképpen 
Pepsint tartahnaz A pepsin sava,nyú 
oldatban fehé1.iét lé; fibrin!) oldó en
zin1 ,rnelyHek llÚlunk tejcukorral ke-

ve1 í és saját súlyának százswros 
n1ennyiségét kitevő tojá,sfehérjét i0ldó 
készítn1énye hivata.los a gyógJszer
kön·vvben„ A pepsin gyári előállítási 
rnód.ja: sertések gyon1rának az iz-om
részektől levaka1 t mirigytartaln1ú ré
szeit szénsavas ·vízzel kivonják; s a 
fíJtrált oldatból a pepszin! sok konyha
sóval kicsapják. A csapadék.ot vízben 
oldva a NaCl eltávolítására dializál
ják N Yákuumban besürüsítve· végül 
ÜYeglapokra ecsetelve 40°-on alul szá-· 
Títjá.k (hatóanyaga 60/-on n1ár <telje
sen elbon1ljk)„ Előállítj,ák úgy is, hogy 
foszforsa'\- tarta1rnú k'iv.onatát mész
'\-ízzel kicsap.iák, a csapadék.ot sósa'Vval 
oldják, éteialkoholhan oldott eholeste
rinnel újt·a kic.sapják s a csapadékból 
a cholesterint éteTrel kivonják. (Alko
hollal való kilnosással nyert más ösz
:szetételű gyo111.orn:rá1kahá1tyakivona
tok, enzim illetve l1orn10.n-hatása még 
isn1eretlenebb, n1int a. vizes kivonaté). 
.i\.z Íg) n~'ert koncentrált pepsjn Jen1ezes 

s kb. 4000-szeres rn1enn~·iségű főtt tojás
fehé1 iét képes oldatba vinni.. Ebből a. 
Ph. l~. St.. n1egfe]elő n1ennyiségű tej
cukorral eidörzsöltetve 3000 tojás fe.
hé.rjen1ennyiséget ad, ,3 Ph. Brit. 2500, 
a többi európai gykv,-ek 100 s. 1 t. fe
hé1 jét oldó erősségű, „hígított" pep
szint készíttetnek (A Ph. Ga11..-ban 
:JO és 25 s. részt oldó: Pep'sinrun n1edi
cinale hlv.atalus.) "!\.. ,pppsint víz és gli
cerin is old,ia, sok alkohol, ne'11éz fén1-
sók, tanni11. gallnsa\" kicsapják. Alkn
liúkkal t.;s karho11{1t,iüikkal inkon1pati
hilis 

Organo lipoidok„ 

.:\z injekciós 01g·anokészítn1én;i·ek, 
n1illl J11á1 e1nlítettük, fehérjementesek, 
a tabletták zsí1 taI-anok. Az e készítn1é
ll~'ek előállítása közben eltávolított fe
hérjékben és zsirokban jelenlevő ható
anyagok az injckció,k és tabletták hatá
i-l{;nak kic.Qé8zítésére, Tomor E, jayas
latá1a Lipoid-Kosmos néven organo
kenőcsök kerülnek forgalon1ba az 
egyes sze1 vek en1:lített összes kiegészí
tő hatóanyagaival. E készít1nények be
dörzsölés útján alkalm,azandók az in
jekció vagy tabletta ada'golásáYal egy
idcjüleg 

Összetett készít1uények, 
Az endok1in 111i1igyek horn1onjai

nak 11atása eg~' inássa] kapcsolatosnak 
bizon~· ult s ezért legújabban az egyes 
szervek elkülönített .készít1nényei he
lyett ezek együttes rendelése kezd tért 
fogJalni. IJ~·en összetett ké-szítn1ények 
is előfo1du.lnak. Pl. a lrleo-Hormor
S( hcrinJJ gyon101·ns·álkhártyából és 
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lépből készül s 111ás szerekkel le nen1 
küzdhető dugulás ellen, továbbá epekő
nél használato.s é1 befecskendezésekre. 

nálás1 a \agy 5~~ -os oldatba 11 iu.iekci
ókhoz„ Koaqulcn 'é1 testecskékbőL ni e ly 
a ·yé1 me.ialvadó képességét növeli .. 
5%-os oldat él'befecskendezésre: 111or-

Organo vérzéscsillapítók bu~ n1acnlosns. skorbut és vé1zesre 
Itt elllll •. tJ'u'·k ·e' "] . ·. ·, ,1·11api' _ hajlan1o~·n.;ág11ál. - Tllrom.boíi.in_, StHg-

. 'gu a H1zesc' · · ( 1· b'l) · TI b' · J "] tóul használt következő készít1nénye- ! nu1 .a -ep °' es /1 oni tn a 'e1 io . 
ket: Claudcn a tii.dőszö,,ctből. Barna i EzPkkel e11entétben .a piócák fejének 
po1· 2„5%-os k101ofor1nos vízben oldva, i'izes kiYonata E:xtiarturn_ sanguisu
an1pullákban jön forgalo1nha tan1po- · uac a ye1 111egal\·ntlásút g·Utolja. 

Serotherapia 

E cí1n alá so1oztuk a bakté1iun1ok, hakté1iuruan,\ ag;ok é.s te1u1ékek 
szolgáltatta összes 'édő (i1nn1unizáló) és gyóg:i, í1ó készítn1én;v_eket.. 

Ezek küziil legrégebben is1ncreies a tehénből nyert lii111lúuyilol, a ,Je.n 
ne1: vaccina, n1cly en:v·he lefolyá:-;ú tüneteket okoz,- a. a hinilő ellen igen 
hosszú időre i111n1unizá1. líg} anily hatású a gJ e1111ekek hilnlő11,\·i1 kából 
n:ye1 t oltóans ag· a f 1]1npha. 

~.\ hinllő elleni 'édőoltást kö\ett< a \·l•szttiség· (lsssa) e1len I1aste1u-től 
felfedezett Yédőoltá:-;, n1nel,\ l't iutp1 nacionáli:•sá Ilőgyes tök~letfsíit11. I: 
gyógJ 1nodncí.1 a y-p..,zeltsPg \ il usá\ al bl'oltott úllatok ag'J vele.1ének ht>~:zi:'irí
tá!'.'ával 1(~g':\Íingített s lll<'gÍ!'ll'lőcn higí1ott an,\·ag fokozatos heoltúsúi <tlkaJ 
n1azzák . 

. -\. hi1ll lő elleni \ édőoi1ás és n \ (~szc11sé-gi fe1 tőz:;s g:-. og·~ íto111ódja f r 1 f()_z1i 
(tir1t!C'n~) baktériun1ok illet,- e ioxinok kls u1Pn11;-:, iségt>illl~k ulkalll1azús~1 
könn~ű lefolyású betegség előitlézésé1 e: akti\' iinitn111izúlú:.;, n1el-:i uek fob a
n1án a sz,er\ ezet a \-irust lekötő elJena1n- a;.;okat: autitnxinokat tc1 llH-l. J<:r. 
utóhbi,ak g;y-Óg'yító hatásnak s a vé1hen ho.sszabh ideig (a hinllönél kh JíJ é\ ig) 
fenn1na1·adYa, új fe1 tőz.ésse.1 ."Szen1beu ellenállóképességl~1: iI11111nuitás1 C'l'('dn1é· 
nyeznek .. J\iinden1e foly.a:n1atok u vérben, illC'i\'P .a Yé1 saYóban fol~ nak IP, 
igen ko111]J]1ikáltak s azo·k ina.g:-r aráz.aiá1 a a köYetkezők szolgú lhatnak. 

.<\ júrványokat okozó s frakcionúló el:különítés.-;el faj1 isztán ki1enJ-ész1_. .. 
hető bakiériu111ok és azok anyagcse1·f-'te1n1ékei11ek alkahnazúsa a jár\-ál1,\T01t 
eJ,leni védckez-2s1e. ]{ocli. J]clirinl], l~llrl-ich é-s igen szán1os, inás 1udós kuta
tásai IévBn alakult ki. l{isérletrk úij{:u Iue,~·állapítúst UJert, hogy az en1he1·t 
szervezet nliuden eg:1 fS bakté1iu111fa.i1<-tl sz~~n1ben bizon;-:,„os s kizri1 óla_q az '(Jl 
11icotá1nadó bakiérinn1lai ellen 11aláso~· (specifikus) Y-édőan} agokat, iI11111un
tes1"eket te11nel a vérsavóban„ Ezeket, - n1inthugy eg}„12:;.;zt a ielíőző bnkté 
riun10.kat (v.ag;-,-. a Yé1 savóba .iutó illeg·e11 Yé-riestecskéket és st1.itPk('1). HJÚ:~
lészt a vér n. n. hon1,plcJnentu1n-f('.~·tecskéit (uliraYisildlis o.ldalláncnk) lc•
kötni képesek --· E!trlich a1nboel'ptoroknok IJ('Vt>zt-c el. .A_ \"Ól's<"!\'Ó e k{•pp--:
ségP az illető ideg;enan}agok vé1hefccs-kcn<lez.ésé\rl ni.i'\t'lhető; ~--\ lest-ból p). 
vörös vé1 tPstecskék befecskendezésével kezelt álluibóJ lt>csapolt vé1 hő! ü('Htri
fugált ib szé1un1 az u. 11. fla('1noZ.11."ii11, 1nely a bPlf'hel:-t'zPt-t- idPgc11 \Ö1iL.; vér~ 
sejteket vö1·öses színnel oldja, azonban 56--58°-ra hevítéstő.l a kun1plern('ntunt 
elbon1lása fo]:-'tán e hatása n1eg1szűuik (inaktívvU lesz), vjszont üjra Yisszu
té1 e hatás, ha bá1 n1ely f1 iss, uo11nál (föl ne,ni ,n1elegített) szérun1ot keV('
xünk hozzá, inely utóbbi tehát a kon1ple1nentu1n-oldal.láncokat változ.ailan11l 
tartaln1azza. ~.\z iuakti\:á,lt ,·érsaYÓ n1nboceptorninak hatá~án alupul a Hibhi 
között a .szifiJis,ne.k se1.o-djg11üzisa: a fflassertnann-fél(! reakció is. Tia 
ugyais a vizsgálandó, centi ifugáltú.ssal nyel't s az elta1 tható:-;úg \ ég{'tt 36-
580-on inaktivált \:él'savóhoz l. az endített inaktiv anibocepto1 t (nagJohh 
laborató.riun1ok útján készen kapható), 2. a kon1p]e1nentun1ot i::-1 1a1 tahnazé: 
no11nál vérsa\'·ót (csakis tengcrin1-alacból), 3„ iuhvé1·ből HYert vé1 testec~kéket 
s v-égül 4. szifilises szerv- (n1áj) 96'.?:i-os alkoholos ki\ouailtt (készen kapható 
ú. n. syphyli•s antigen) adjuk hozzá és 37°-on hosszabb ideig (45-60 perc) 
állani hagyjuk; ú,gy az esetben, ha a vizsgált vérsavó .s.YJJ!t.ylis i111111untestec~
kéket vagyis .s]Jecialis a1nbocopt0Tokat is ta1tahnaz, ez utóbbiak az ant1·· 
gén ül hasznáJt ,syphylis-spyr ocihetákat vala1nint inásrészt a Yö1·ös ·v értestec~
kék-et le'köiik s azok leülepedvén, a folyadék színtelenné Yálik (pozi,tíY rea~-~ 
ció). EI.lenesetben a kisérleti folyadékkeve1ék élé11k '\Ö1ös ;-;zinű (negat1\~--"---· 
eredn1ény.) 

A kisérleti kutatások hosszú so1 ozata .a bakté1iun1ok fertőzőanyag;~-_ 
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nak elpusztításá1a szolgáló antitestek, továbbá ellen1né1eg.anJ agok (antitoxi
nok), fehér.ieoJdO (baktero és h81110Jitikus) .anyagük keletkezé.sét rnhtatta ki a 
tern1észetes vagy 111-eg·felelően kezelt vérsavóban, továbbá a fehérvértestecs
kék és \'egyes s€.itek által tö1ténő baktériun1elnyelést és ele1nésztést (phago
cytosis) a baktériu1nokat összecso1nósító agg]utinokat, pr3-cipitinoket (-ez 
utóbbiakka,l az egyes állatfajok ,·ére is megkülönböztethető) mely anyago'k 
is1nerete igen fontos in1111unitús reakciókat, a hiin10Jytikus eljáráist beteg-
1'iegek szerodignózisához, a ~zé1 iunrvizsgá]ó baktericid111ódsze-rt, az egyes 
bakté1iu111fajták indentifikálásá1a szolgáló agglutinálási n1ódszert, a bakté
riun1faló fehér\érsejtek phagocyt és -0psonikus indexének megállapítási 
n10dsze1ét, a Yé1differ-enciálási rnódsze1eket stb .. stb. s ezek kapcsán S végül 
a já1 ványok el1leni eTedn1ényes ,:é<lekezés lehetőségét e1edn1ényezte 

.A. járyányos betegségek elleni védekezés n1a passziv és aktiv in1muni-
zálás, illet\ e g:\ Ógyíiás. Yégii.l e két inódszer ko.n1binálása u„ n„ szimultán
in1111unizálás útján tö1 ténik. 

l~gy az akiiY, 111int a passziv in1n1uuizálás lehet 'Védő (p1eventiv, 
p1 ophylaktikus) tulajdonképeni jn1n1unizálás a já1 Yány elleni v.édekezésre 
ü' agy (1.'IJÓrJ.1Jító a n1ár fellépett betegség :kezelésére„ .A leg·több hakteroké
;-;,z:ít1nén;.-: sze1u,1n, b.aktériu1ntenyészet, (vakcina) bakté1·inn1kivonat stb. ineg·
felelő inás és 111á8 adagokban, ndndakét célra használható. 

l Passzív-i1n1nunlzrilás„ A passziv-ilnn1unizálás; a betegségekkel szen1-
ben ellentál10\-á tett, fokozódó erősségű baktériun1készítn1én;.-ekkel i111111u· 
nizúlt -<illatok -l-'érsai~6jának befecskendezésév<!l \·aló kezelés„ Ez a tula.idon
képcui sero-the1 a pia„ , . 

.A. lPg;:-. öugített kó1okozó n1ik1ocnganiz111u~ok, illet\·e toxinok fokozodo 
adng·olú_sávnl in1111unissú tett úllatok vé1e és \ érsnvója ol~:an anyago.kai: 
ú n .. rnifilo:\inol;af ta1 n1J1naz, an1elyPknek befccskenclezése. az en1be1i szerve
zt-1tl az n~c,·nnoly kórokoz.óktól e1 Pdő fertözé.., ellE'n hos:szabb-1'övidebb időre 
111t ff\ t•di }legkiilö11hii1,1l'íiink an1itoxikns es h;1kte11n111eJle11es szérun1okat. 
:\z, Hilliíoxinok ne1ncsak az egészség:es .-:zp1·\'CZ<"tPt Yétlik, de n fertőzés által 
llH'glll 1-t>g'f•d1 11( t is, .. .\. szél'u1n in1111uniza,Jó ér1ékét úgy á1lapítják ineg', hogy 
11or1nál~.zéru11111rt!; ne\ PZik az olyat. arnelybő] 1 keni. a száz;;zo1 os haláloi5 
111é1'('~·;1d;1g:ot (toxi.nn1érget) hatústalanná te-sz. En11ek 1 kc1n-e a2 in11nuni
zál6 ·('.f/.IJ.~éu; l. 1~~„ ~-\z oly szé1un1 tehút, anH_•lytől 0.01 elegendő .a halálos 
n1ér<'gll1t'lll1Yiség e.lpu~ztítás;ira egy köbcentirnéte1ébe11 100 l. E~.-t ta1 taln1az„ 

-\_ yérsa\ ókezelós általában annál hatá"°o~obh, n1inél korábban kezdéí
dik az i11ficiálús utú11 .. ?ileg·jpg';'ZC'1H1ő, hogJ' iniuden széTnn1, n1ég; a norn1ál
;..:z~11111n is. alkaln1nzúsunak kb .. JO-ik uapián toYábbi szérun1befecskendezés
sel sz;·Jld)(_n iülérzékrn> ségt>i idéz elő s ez súlyos tüneteket, aléiltságot Yált ki. 

_-l lil'ifif,11~ idiJpo11tbo11. <1zo110'' szér11n1 ú]abb. kis<:bb JnennJJi-ségeinek 
b(frc•.J,rnd(:;ése 11alrít.t ( 1) ol;o:;f1at, n1ás f.ajta állatból (pl. ló hely,ctt juhból 
,-ag~ ..;ziJJY<L"'111<11liúhol t'rcdő ng)anoly hakt-óriun1okka1 n}·e1t szé1u.n11 ellen
be11 c'l11n]n1u1lan .. -\ kritikus időpontban f0llépő túlérzéken;.-·séggel inegegyező 
r111rr1Jf111iaxia ('.~r:---ts eg·JénPknél az. L'lső szé111111 befecskendezéssel sőt a ·1;érbe
}1rtrJ 111iude11 ideg'('ll fché1'.it•a11yagg:al szen1ben (pl. él'ett pa1adicso111gyü-
111ii!( ~ proleiu jpi) is lc'JJUfo1·oghat szintén halált okozó intoxikáeióval. 

/Ji /tér ia. _.-\_ ]eg'e l .. t rr.i( 1d1 r-h h \ érsavó-g-)·óg:vkészí t111é11:-· a d-if tériu elleni 
f/,lfrí.r1,11.".<.é1·1un. n1el:- Pt- 1-lg'~ c-lllítr111ak elő„ hogy· kezdetben legyengített djftérl~l 
hacillu~knl1111 akat \agy kis111t J1n:-i~é.u;ü difterian1é1g·21 ::-; bizon;i.„os időközök
hPn ( J.n re l'l Ö~t>hh hn1úsunka~ fPrskeudf'znek be ]o,·ak Y-é1ébf' s ha a leg'.n1a
g·nsnhl) i111111nnii11st eléTték. n Yf.11 Jec:-;apo]ják, a Yér:-;a,-ót eJkülöuítik és kon
ZP1 Y;-íliúk (0,,;'1?{, plH111ol. O . .J?-r; tl'ikrezolln] .stb.) _:\_ ,·é1·sa\'Ó ]-10 J. JlH'IlHyis-égét 
á1Jan1j iutézetPkliP11 a1·tnl111n1lansúg·uk1a és hatás11k1 cl n1eg·, jzsgúlják s 1neg-á1-
lapít.iák h11n11<ni?úL) {~rtt>kli.kPL (1 .. E.) o.ls n1údon. hng·y a ~aYói n1egfe1e1ő 
lllPllll,\'iségü diítel'ianH:>1 ( gg<'l kr\ e1 ik s 11H'gliat{11 ozo11 ..;ú]yú állatokba fecs
kt ndrzik„ J kcn1 \ é-rsa\ ónak legalább 100 I. }~.-t (Já..;d eléibh) kr.Jl ta1 t.ahnaz
Hi<-1. _.\ vizsg-úh11ot hlőnként n1eµ:is111étlik s a forg·nlo1nhakerülés után a n1eg·
g:~ t ng·iilt szél'11n1ot hatásossal. díjtalanul kicserélik. 

1-<~g:-. t~h szér111n ok _:\ g:~- \ elö,g·vn lladás, i 1 lPt\ e 11 ;-,- a kszil t:n1er evedésnél 
111e11iµ:oeeoc11sok ellen, in1111uuiz;ált- 'állatok ~:zérun1út„ JHieun1ococcns-ok által 
okozott sz<-11·uliú11) a-dag·anatoknál az ez("khól előúllított <Szérum és ugyanez 
tiidőg;-:,·nlladús11ál i:-;. Streptococcusok el!e11 in11n11nizúlt állatok ,-érsavója 
g} e1n1ekú_g') i láz. orhá1H'. vörhen:-. és n1{1s streptocoeen:-:;ok által okozott in
fekcióknál kerültek kip1·ó.bálás alú, pg·~·ik-1ná:-;ik esetben elég_ ered1nényesen„ 
'Térhas ellen, főleg ha .azt bakté1 i11111ok okozzák. a 111eg:felelő (pl., S'higa-Kru
se vag) Febexner-féle kól'okozókkal 11}ertJ szérun1 jóhatású 
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Calmette kigyón1a1.á;s ellen készített védő.szé1un1ot. 
Normálszérumok l-0vak és más állatok véréből néha igen jótékony 

hatásnak a testi hőn1.érsékletre, nedvkeringés'.re és idegrendszer;i:e, 
A k-0lera, tifusz, pestis, foketehimlő, szifilisz, kankó, lépfene, rák stb .. 

ellen hasonló immunizálással készült s7_.é1um-0k nem mutatkoztak eredmé·· 
nyesen haszná1hatóknak. 

II„ Aktiv immunizálás, Az aktív in11nunizálás történhet élő, virulens 
vagy leg,•öngitett, avagy elölt fajbaktéiiumokkal, továbbá a baktériumsejtek 
any·ag·áva-1 (endotoxin) vagy azoknak anyagcserete1mékeivel (toxinok)„ Ily 
készítmények közül a -legrégebben isn1ertek a követk.ezők: 

Tuberkulinok. A Koch-féle bacillusokból előállított készítmény: Alt
Tuberkulin-K-0ch 6-8 hetes tubeerkulozishacilus kultur.áknak, melyeket borju
hú~slé (bouillon) fe1szinén 4„5% glicerinnel és peptonna] tenyésztettek, a táp
folya.dékkal való kivonása, vizfür dön 'bepárologtatása, a bacillusok elölése 
és .a kivonat agyagszürőn való filtr.álása útián előállított barnás, tiszta és 
tartós folyadék 4()-50% glicerin mellett a kilugozott baktériumokat és awk 
any.agcse1·ete.rn1-ékeit tartahnazza. Erősségét tütlő,,-észes tengeri1nalacokon 
kell ikipróbálni. Hatása az igen súlyi0s es-ete:ktől eltekintve, :ruegfelelő élet
mód n1ellett, elég kedvező. 

Baktéri.unitenyészctek főle,g i1nrnunizálásra„ A tuher kulin e] terjedése után, 
főleg kolera, tifusz és pestis eJlen kezdtek védőoltásokat 1a.lka]mazni. Elölt 
haktériumkulturák bőr alá juttatásával i1n1nunitás éThető el s a gyógyítási 
kísérletek js fig;velen1ren1éltók. A kole-l'a és tífusz elleni ojtóany.ag 53-55°-on 
elölt fa.ibacilusok 5% fenoltartaJ111ú fiziológi'kus konyhasóoldatba iszapolva„ 
A készítményeknek f0Tgalo1nbahozatala előtt n1egállapítják azok csiran1en-
t-ességét. A vjlághá!J.oruban n1indkét készítn1énnyel való védekezés bevált s a 
ti fusz ellPni beoltások 6 havi in1n111nitást f'l edn1én~ rztek. l\. n1~1 jcJentkezö 
betegségeknél 60°-on elölt és vízzel össze1.ázott baktéTiumten~részeteket alkal 
ltuaztak vakcin né1ren, néha a beteg genn;'>·éből (autovaccin-ok) a csi1ák ineg
szá1nlálásával. 

Bakté1 iun1-készítinén;o. ek staph;o. Iococcus, gonococcus, baci Ilus coliból 
előállítva, ,szintén jó-hatásunak 111utatkoztak ily kó1okozóktól e.redő H1PghC'te
gedések kezelésére„ 

A Bchring-félc Sc1un1-Antitoxin kb-;éTleti úlla1oknál akut nH•1c,·kór 
(tetanus) ellen is hatásosnak bizon} nlt s Pzé11 l'HiherPk rothadó földd<'l szPll)''," 
nyezett sebéből l'l'edő tetanusnál is alk2h11aztúl~ a háboTuhan, t•lég f'lt'dn1é
n)'-ese11, "\ala111int gyel1uekágyasok 1t,1anu:-:únúl Js P1lH• fec·ske11dez"\t. 

1\íe.ge-111líthetö, hog·:i, ·élsz.tökkel és PI.iPsztökkt>1 s kó1t IH'ltl okozú (ne1n 
pathogcn) baktériu1110.kkal is kísérleteznek, íg:i,· n yoghn1 t hacillussal té.lsaY
bacilussal is kisérlf'Í('ZllPk. fC'he-rfoh ús. !ias11H'1H-s t'·s idiilt hélzaya1·oknúl.. elég 
biztató e1 r.cln1énnJ- el. 

Vakci,náh-. FcJJgalo1nbau \a11nnk 10\~1libú u. n poJ:-.,alens vakciI1ák. 
111int p]. az Opsonogen, n1cl~ különböző stapl1:. lococcu~~-bi;io.k (kelev-ények. 
tályogok sib-ből előá1Iíi"\.a, hatúsos fö]eg s;r,akúls;t,Ö1 tilszőg')"U],Jadás (s;\-·COSi:"> 
barbae) ellen és nénlileg 111ás bői bajok Pllcn is. Jgy készülnf'k a Leukogen. 
Histopin s ,az ehhez hasonló Ncpcntnn i:;;, 'nlan1eJJ11~ i elölt bal.;:ié,ri111nok 
·vizes en1ulziója, épcnúg~, n1int a gonococcus-\akcinük: .:\1thig·o11, Go11a1gi11 
1 kc1n-ben 5-50 nlillió gonococcus tartalonnnal. l,eginkáhl> bevúltak a rheu
matismus gono1rhoicus-nál .A.z influenza elleni 'édekezésnél s az azzal púro
sult tüdőgvuliJ,adásnál p1ieu1nostrepioeoccus-ok 111ik1 ococcns catarrhaUs és 

i.nfluenza-há'cilluso'kból n;'>'ert Ynkcinákat ajánla11ak );leuralgia és itlt'gbé
nu~l&snál .ab. prüdigiosus és sb1ph}lococcusból készült Vakzincu1il1 okoz né111i 
javulást ,. _'..:~-

Par ente1 ális-p1 oteintlter a pia. Legújabban a ter inészete~ tej, ,. ag:'; - ::::-__ ;c.t,:i;i 
mesterséges fehérje anJ„agok, szé1 u111ok és n1ás e1e<letű vakcinák, szövetned· <c,\:,\~:i, 
v.ek, sőt gyó.gys;r,cr.anJ agokp

1
a:k (bőTalá !lz izrnokba, YagJ Yérbe fecskende- ::S~i,_-----·-

zése) bizon3ult góc- Yagy a talán-os hatassftl ereedn1ényesnek„ Leg'elsős-orban · 
egyéb vakci.nák (coH, py-ocyaneus) tifusz ellen, deuteroalbun1ózok tüdővész· ___ .~,)da-„. 

[~~:~~:~~l~t~' !ir~r~J~K~Jr~;,k:~~~~lr~!:~~~\~lli~ffl;n~~~~:~~iih:,:it~~: .. -~-.-.••~.•.r.•.~,:~ .• _:.·.~ .•.. ,.t,•.•.l.f.-4_~.~.•,••.:_._ .••....... _ .. -_ 
vábbá izületi csúznál, keratitisnéJ, pJ-ü<lern1iánáI, kele\ én-:. eknél és gonorr- _ . __ :.:,..:.: · l„ „ 

hoeás szen1hajoknál. A befecskendezést ~isérő n1agas láz el'ŐS fájdahnakkal ·- --·---·~:I?T~~\N~~-;,.-:,;, __ 
szokütt páTO:sului s a n1ag1as láz 38-40° lhő1nér:séklete a haktéríun1ok :-;za.r1or<F 

<lásá1·a kedyezőtlen léyén, azokat a sz.ervezC't n1ihan11a1 l'lpn'8ztít.in. 
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Az eg~szerű J.)szérun1, illetőleg más 11u11nálszé1uum-o·k is difté-
1iánál a diftériaszé1un1 influenz·ánáJ. és egyik-n1ásik organo-nedv injiciálása 
szintén ehhez a csoporth-oz tartozik 

Baktérimnkészítmények. 

Tuberkulinok. E készítménye'knél a 
köYetkező rövidítések fordulnak elő: 
tbc. = tube1kolózis. TB = tuberk-010-· 
zis bacillusok. Egyéb iövidítések a ká
szítn1én~· ck neve után zárjelben van-· 
uak. 

Tuberculoniucin, Tebecin-Dostel TB„ 
saponin tartaJmú táptalajon te-nyészt
v e glikoidmentesen, nem patogen, a 
Tuberkulose vacci.n-Marti.net.ti a baei
lusokból nyert proteinanyag; a Tebe
lon a.ktiv immunizálóanyag, mely a 
tbc„ visszburokba is behatol és végül a 
Friedn1ann-féle élő és virulens teknő.s
béka bacillusokból előállított készít-
111ény, mely csak a .szemészetben vált 
be és az eihhez hasonló Chelonin,. 

1 TB = tenyészriek filtrátuma az: 
_4lt tuberkulin-f{oc/1 és a be nem sü
Tiisített válfaja a Tube1 kulin-01 igi
núl-.4.lt (1,0„) s az ezzel v.alószinüleg 
azonos Den.ys-tuber lculin. CC Vakuu-ni Vakcinák. 
1' ubrrkulin-Spengler. Albunióznientes ElőálJítúsukra és hatásukra nézve 
tnherkulin-Koch (TO.) fehéTjenlentes lásd az általános részt. 

folyékony táptalaj1·ól. A ti ' ( 1 
~ Szétőrölt TB.: lieotuberkulin- r tigon.: 50 millió gonococus 

lt-oc'1 T„ R. száraz vi1 ulens baktérium- ~~:d_~~é~{e.az izinokba és ·vérbe fecs
tPn;, észetel.: szétdö1zsölése és fiziológi- Go·na1 gin; pnlivalen.s gonococcus
ai :\-aCl-oldat centt'ifug·álása által e'lő· '7akcina fiziológikus konyh.asóoldat
áIJítYa .. A felső réteg a TO-nak felel ban. 
n1eg, a n,1~1·a~l\-{niy (1,„ R.) _ a ba~ilJ~- Histopin. Staphyb_coccus-os fa ·te
,„ok11<.1k g11cC'-1}1!

1
hen . 0.ldh_.~tatlail resze~t nJészete vízzel összerázva és Ifistoiin

t~y·1~l111c~~z.a_, ~~){, gh0~e1111:11~~ ~01:~ei- kenőc.~, az utóbbi főleg a bőr felület 
'~d' a, kc.-ken~ 10 n1b· szJlai d anJ ag- · staphJ-lococcus infekcionáL 
.gnJ,; . „. „ , , _ • , J Lf>11hOfJ('11.:· különböző .staphJ lococus 

., ')~'etu1 ol~ 113;-szai !'iaz,_ek a 1Veutu- 1 megbetcg·t:déseknél nyert v.akcinok, 
11< 1 I. 1!1111 1-lactll„ E1nulsio-l1-och 1 r„ po- 4-féle keverékben. 
l'Í,tot1 thc„ bacillus _50%-os glicerines 011sonogen.: polivalens staphyloco
' 1;.r,li<'n: 1 kcn1.-rr J n1g. Tb.-nek felel coccu·s-va.kcina an1pul1ákban kcm„
t'i:lt-'.l 11ag, 1ehú1 a TO„ és T. 1?. ni.ne.s, ként 100 és 500 inillió kokkusz.' 
(•!kitlii.1.'.ít~·e _.\ ,baktér~un1oka,t és a ~e-1 .IJyozyanase.:· barna f.olyadék, helyi 
11~ eszto fol~ adek hatoanyagat egyut- 1 szétporla-sztás1a. 
t1~:-;e11 1arialn1a.zó készítrp-ény a Bera- 'l'r,ychophytin, Trychosykon és Tri
uerl1.-TulJcrkulln albun1oz1nentes tap- chon egymáshoz közel álló 'készítmé
lewsuől és a TB ,sejtjeiből 1%-os fosz- nyek tr:ychophyton-f.ajokból többféle 
for:->U\·Yal JJJ e1 t ~iv;ouat:, ,Landmant}- erősségben. 
Tifbcr_kulol f okoz.?d~ „ honel N ~C,l es V aJLzineurin:· :prodigi-0sus és 
g:bcPr1nol<lattal torteno extrahalassal J1:i;.;lococcus-vakcinák izm-0kba 

stap
és ér-

(::\11?1 ck). befecskendezésre. 
:1 Alkoil?l 18 bizrnutlal, tehát ve- Xifal-tej: steril tej, „gyengén viru-

g~ ileg l.e~'yong1tett TB an:yag a: - Tu Ien,s ,b~kté1ium fehérje" epile:psiagyó„ 
bc1}1·u!o1.dtn f{le~s. gy1tasara„ 

.-, a. [n!-'l!'lit;n szer~t1nm.al .ke~elt 'f'B a jJfultivale1~s vakcinák; Dysbakta és 
~ens1b1J1zalt hac1l:lu~emuls10 , (SBE.) D.Ysrnosil.: v·erhasnál, Lipogon goc-o~k 

}_,l1bPn a TB. ok tbc. in1n1u11sze1um.ban olajban. 
szé,1Üriilve 50'.N;-os .:gJjc~rjnvízzel emuJ- Polyvalens va:kcinák Wright sze-
gr_alv~1 \annak. H1g1tas: 1:10-1:1-ig iint (J\ierck), Staphar: magas lipoid-
n11IU0 (Hoec~st)„ . tartalom111al a ,staphyJococcusok par· 

6. hc·verekek.: 7'ubcrku,lin-Rosen- tíalis antigénjeiből :pyodermia és fu-
bach:. TB. es üychop~ytonbol (Kalle) .. runkulosis ellen, Staphylósan., staphy

::\'1n1Ue_n1e kesz1t111enyek, Per_lsuch- lococus v.akciná!k, V accigon: poliva-· 
tubcrkuline C Sven.ale1, neven is sze- lens gonococcus vakcinák stb. 
lepelnek. 

Szérumkészitmények. _F'öJe1nlíthetök még a következő tu
berkulin készítn1ények: A kevéssé mér
ges Calmette-tuberkulin (CL . .) a Tubo- Serum antidiphtericum, Diftéria 
li.tin-llöhnier ({?; SiebeJ't TB, kivonat ellen in1munissá tett lovak vérsavója. 
\Beh„i11gwe1ke Marburg), a Tebean-

1

400-400-0 I E. erősségű folyadék és 
Lny1 lR galaktózzal (Sehering), Te- 750-0-10,000 I E .. erősségű po:r alakjá
vesapin-Zeu·ner, n1ost J1olli1nent; ':CB„ ban készül. 
olnjsa\·as Xa-n1al. Tuberkuliripla.smin, A merev görcs tetanus vérsavója 
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Rektoserol ·állítólag fo-In1aldehid és 
a Seruni antitetanicu.1n n1ás néYen An
titoxinuJn tetanicunl uen1 in1111uni
zálás, hane1n fe1tőzé-s után gyógyítás 
céljai1a i;zolgál. napi 600 antitoxiku.s 
eg~rségenként (E. E. összesen 200 A„ E. 
mennyiségben. Egyéb g~·-ógyszérumok. 

Dy<;;enteria serurn-ok: Dy-senteria
seruni Shiga-Kruse, Dyscnteria-serum 
lllexner és D. polyralcus s.zéru1n. 

I nf l uenza-.ser u 111 (Széna láz-seTum, 
Höchst, Pohva,Jenta stb.) 

Lépfenc-sC1 uni - Behring. 
],fenin.()okokkusz-sze1 un1ok,:· Polyva

lens meningokokkusse1 tnn (Höchst), 
1'1 eninqol. ohku s seJ"u 1n ()Ie1 ck), nyak
szirtn1crey·edés elleni szérun1 Kolla
Vi,T asse1111ann szerint (Seru1nvle1ke) 
stb. 

Pn('u1no!tol;l~us~cr11111 :· (::J.Ie1ck Neu-
feld, Höchst, Handel.) ' 

1\r 01·1udlszér u n10/.'.~ Lcu 7-. of er n1entin .: 
fokozat antife1'1nentta1 talo.nnnal az 

e1nbe1 tryptikus leukofe1n1entje ellen„ 
novokaintartahnú szérun1an:yag Rönt„ 
oenin besugároztatott állat-ok szé1u-
1nából bőrbajok és ihachitisnál 

Pat enterális proteinauyag 
készít111ények. 

Aolan, csira és p1otei11111entes tej
fehérje az izn1ok közé fecskende?.ésre 
(Baier sd01 f). 

Kaseosan, ste1il kazein0ildat, bőralá 
és az izn1okba„ (HaJ.„den). 

Tej, 5-10 kcn1. tehéntej 10-15 pe1-
cig forró vízben ste1·ilizál-va (tyndal
lizálás megfelelőbb, lásd a következő 
Steril-injekció oldatok fejezetben) 

Parenterális befecskendezésre szol~ 
gál toYábbá a Terpicliin;· chininnak 
gyantától inegtisztított te1pentinolaj
ban való oldata anaesthesinnel, toYáb
bá szá1nos n1ás steril oldat, an1e1~~ek 
készítését a kö' etkező feiezetben is
n1ertetiük 

Steril injekciós folyadékok. 
Ampullázás. 

A ké,szletl~e1: ta11ott steril injekciós folyadékok alkaln1azása. inin<l
n~.g.Y"ü.?b tert hocht ,az, orYosi pra,~isban. Ez a folya111at .akkor gyorsult ineg: 
k.~l(_!nosen nagy 111e~ te,kben; :lnidon az; injekciós folyadékokat dozirozva é!I 
tokel~tesen steril 1eza1assal, könnJ-en kezelhető alakban, az u n. a1uvu1láhba·ii 
kezdtek fo1 galon1ba hozni 

Az un1pullailvegek készítése és kezelése„ 

Az a1npullák 111egfeleló Ü\ egfajtákból előállított kis Ü\ égtartál\· ok Yé· 
k~n.~r ny~kkal elJát \·a, hog~-· úgy a leforrasztás, inint a felnyitás könn~ en' esz·· 
kozolheto leg;y en. 

. Az an1pullák elé~·gé változatos alakúak (golyó, heng"e1, hasáb stb.), iend~ 
sze11nt egy llJ·akkal es ennek f.olJ tán egy nyílással de vannak speciális cé· 
lokra készül,t ~ét nyakkal és két UJílássa.l bíró a111puÍlák is. 

Rendk~vul fontos, az a111p~tllák kellő n1e.gválasztása. I~Ia n1á1 eldöntöttük 
azt, l~ogy n11lye~1, alaku a1;np~llakat fogunk feldolgozni, akkor arra kell töre
k,ednunk, hogr :io anyagL~l es 10hetőleg egyenlő nagyságúra készített an1pul
l~~a~ szerezzu~lk _.be. ~i\.z uveg:inyag vizsgálatára nézve gyakorlati n1ódszert 
ko.~lunk, az utobb1ra vonatkozolag pedig arr.a kell ügyelnünk, ha.gy az a1npul
Ja~\~~g:_eket val_af!1ely_ nagyon n1egbízható cégnél és n1inden1kor U.g') anabban a 
m1?os~b-e? ~as~1·olfuk„ A legmegbízhatóbl?. és Jegis1nertebb cégek eg·yike a 
Fridolt"!f. Gre~n~1 (N-e~h~us am_ R.enn\ve&') ~1vegtechnikai vállalat, ne1n:külön
ben. el~or an,g~ a1ut szall1t a Bo1 nkessel ceg 1s. Ezeken kívül F'ranz Hu.(Je1 slloff 
(Lerpz1g), Erich Jfoellner (J en_a) §s H. Rohrbcck (Berlin) említendők. 
, . Az ,~mpUi11B;k uvega1~Y0;,gqt 11-gzaJ/ szerint úgy yjzsgáljuk 111eg, hog~·· fél-
0.1,~~ 4eszt1Jlalt v1~~~1~. va~o fozes .~tan fenolftaleinncl indikálva 1 / 100 n. sósa,„Yal 
ti_.tra1Juk. Ha, a k1fozott ,uvegok u1 tartahna összesen 50 kcm„ volt úgy a kifé)
zeshez h.asznalt deszt. \·1znek 3 kcm .. 1 /rno nor1nál só.savnál többet' 11en1 szaba-d ·-·-···--"·~c,="-·--
fo.gyasztanü:~, ~nert _kül(_)n~~n a vi~sgált ÜYe~fa.ita nen1 alkahnas subcui:an ol
datok eltarta 1sara. Fenti koveteln1enynek te1Jesen n1egfelel a jenai Schott-gyár 
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16/III.. sz. 1101n1ál-üvcgje, de sokkal jobb ennél az ugyanott gyá1 tott fiolaxüve"g„ 
újabban kizárólag ezt használják az an1pullagJ.„ártáshoz 

Jóllehet az a111pullák g·yártáisára szánt üvegcsöveket felhasználás előtt 
kifőzik és fo11 ó deszt. vízzel kin1ossá,k, az elkészített ampullákat pedig lefor
rasztják, n1iégis az eset0k legna·gy:0.hb részében nen1 mulaszthatjuk el azoknak 
újból Yaló tisztítását. Ev€g.bő1, miután az .aanpullákat kíYü.l ruegtiszt-ogattuk 
a rá.iuk tapadt e-son1agolóanyagtól, portól sth., -eg·yenként felnyitjuk őket gyé
anin1tvágó V·ag'y inég könn;;,rebben e.gy háromélű carborundun1-ha,sáb seg.élyé 
vel, egy külön -erre a. célra szerkesztett készül-ékk-el (Silten: Berlin), azután 
ónozott 1 ézszita-szövetből készült dobalakú rekeszbe rakjuk azokat, melynelr 
fedőlapja levehető és újból iázá1ható. Eg"}r vagy több ilJ"'en dobot, melyek 
egyenkint 1000-2000 1 kcm.-es an1pul.lát fogadna·k be egyszer1e, tiszta desztil
lált vízzel telt edénybe rakunik, ügyelve, hogy a legfelső dob is víz alá legyen 
n1c1ítve, jól felfőzzük és kihűlni hagyjuk. li'őzés közben a kiterjedő levegő bu
borékok alakjában távozik az .a111pullákból, viszont a kihűlé.ssel járó össze:hú
zódásko1 a külső levegő nyo1nása a vizet az an1pu1lákba ny-0mja be .. J\iost ki
.szedjük a dobnkat. néhány,szor lefelé-fölfelé fordítjuk, an1ivel az ampullák tar
tal1nát n1integ·y összerázzuk .... \ n1o'sóvíz eltávolítására az a1npuJlá1kat n:v ílá
saikkal lefelé fordítva alkahnas n1ódon perforált tálcába rakjuk .s ebben a 
helyzetben egy közönség·es exsiccatorhan, vagy -ha vákuun1tölté.ssel -dolg-0zunk 
- a tü!tőkészülék harangja alatt evakuá]á,ssal víztelenítjük .. A nyaka·k végén 
függve 111a1adt vízcseppeket rázással vagy centrifugálással távolítjuk el s az 
egész 1nűveletet szükség· esetén n1egis1nételjük. 

1\1-eg kell itt jegyezni, ho.gy a víztelenítő centrifuga csak \0 ákuun1töltés 
e.setén és akko1 js csak úgy használható racionálisan, ha az ampullák befoga
dásál·a nen1 eg·y kör.szalag, hane111 n1aga a vákuu1nha1ang Letétjét alkotó an1-
pullatöliő á11Yány szolgál. I-ía1 ilyen kis állvány iszimrnetrikusan elosztva és 
n1egfe]elő ke1ettel kilncre\'Ítve, kitűnően használható a centrjfugá~1oz. Igy az 
egész hos:-;zú n1üveleisor,ozat fó.lya1nán csak e.gy,szer kell az a,111pul1ák bera
kását vég'('Zlli, n1cly utóbbinak isn1étlése az eljárást vég nélkül kinyujtaná é!:i 
az u111pullatörések szá111át is nöYelné. A centrifug·áláis,sal víztelenített a1npul
lák szárazaknak tekinthetők és így azokat rögtön hasznáJatba lehet ·venni. Ez
zel .szen1l.Jen a kézzei .kirázott an1pullákat legtöbbszür még szárítani kell, vi
gy·ázYa. hogy az an1pullák po1n1entesck n1aradjanafk. 

NagJ, obb g~ áraknak feliét]cnül saját üvegfúvó műhe],lyel kell rendelkez
niök, hol az a,111pullákat .házila.g állítják elő. Ez n-e.n1 csupán a tern1e.lés olosóbbá 
tétele rniatt fonto.s, ha11en1 azért is, n1e1t így eg·y 111űveletet kikapcsolhatunk a 
g-yá1 tás Jnenetéből ligyanis, nlíg· az idegen helyről bcsze1zett an1pullákat ok
vetlenül ki kell n1osnl, az .ainpullák házi gyá1 tását 1neg lehet úgy ür,g·anizá;lni, 
hogy a kész an111u1laü,·cgck tisztítása föiüslP-g0ssé válik. E célból .a jól ikin10-
.sott és forró desztillált vízzel isn1ételten kiöolített csöveket olyan szárító (egy
ben ste1ilizáló) szekrénybe kel] elhelyezni, inelyen át 150 0°-{1 száraz, POlJ.llell
tes,sé szűrt leveo·őt á1·a.111oltaiunk át. Il}·en szekrényt legalább kettőt kell az 
iiveufú\ ó teren1ben elhc.J:•i'"Pznj, hogy an1íg az egyitk-l:)ől a lehűlt csöveket ki
szec~Te 1nunkába Yeszjk, .a-~alntt a 111ásik n1űködésben ]ehessen. Az üvegfúvó 
tere1Jt ]eveg·őjének hasonlóképen por111entesítve kell lenni s vigyázni kell arra, 
hogy a 111u11kások a ruhájukon se hozhas,sanaik be port. Szükség esetén a fel
dol.i-ozandó üvcgcsőnek 1két yégét lazán bctörn:iiik Bunsen-lángon áthúz.ott vat-
tapaniatta,l. , 

} . .._ kilnosott és n1e-gszá1adt an1pul1ák azonnal tölthetők, ha az injekcios 
folya<lék a gőzzel ·való sterilizálásra a1ikal1nas. Ha azonban olyan anyagokhoz 
akarjuk az n1pu1laüvegekei feJhasználni, a111el's·ck a sterilizálá·snál szenv-ednek, 
iaz esetben a n1é-g üres an111ullákat kell 8terilizálni kb„ 2 ór.a hosszat 150 0°-ú 
szá1 flZ levegé)vel. 

..:4z anivulla.ovártásnál használt rninden helyiségnek - kivé-t•e az ampul
la.csorna.golót - ú.G.11 kell ltészítve lenni, hogJ/ teljesen porrrientesít]iető le·gyen. 
I~eg·jobb, ha a falak és a n1enn~czet fel~ér olajf~stékkel ,van~1ak bev·9nva, az 
a.szta.Jok üveO'- vao·y 111árván-ylappal ellatva, esedeg feheI. viaszos vaszonnal 
bu1kolva, a T~adló Pea.ig betonírozva van„ Az a~npullázó inunkások„kez~nek, ru
házatának stb. tisztánta1·tására ugyanesaik naigy g-0ndot kell forq1t:ani. „ 

Az an1pul1ák töltésénél szerepet ;játszó folyadékokat hasznalat elott ok
·vetlenü.l tjsztíta11i kell. A legfontosabb és Jegi11kább használt oldószer a de!!:z
tillált víz, mely ha n1eg is felel a gyó-gJ: 1~zer~önyvi k?v!3teln~ény~kn815, 111eg' 
nen1 a.Jkalmas a111pullázási .célokra„ A legtisztabb desztillalt vizet ~s n1eg eg;,
ízben kell desztillálni a haszná}at e}őtt, n1ég pedig j.enai üyegből, készüJt ,app~-
1·atnis sc-gé1>-éYP1 Ha a <lesztillalt v1z nen1 Yolna telJesen tiszta, ngy a 1na-sodik 
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d~sztillá~ás előtt ~á~as ,üyegtöJcs~1 be helsezett vattapan1aton is1nételt felön
tes.sel sz_alrrn.~n.tesse í1ltral.J~k. A kfsze1 desztillált vízből csak annyit ta!'tsunk,. 
amennyit ri0v1desen, leihetoleg meg a·znap, el tudunk 'használni., 

. Has:?n.lóképen t~sz~ításnak kell, aJávetni a zsíros olajokat, mint ~esam- és 
olrva-o.._aJ„ lJzvk m1nd1g szabad zs1rsavakat tartalmaznak 1ne1veknek e.ltávolí
~ásár;;i, ~.b. 25~-nyi 96°-~.s a:~-0hollal rázzuk ,össze -S pár n~pi ál1ás után a felül 
osszezyulemJo szeszt leontJuik .. Ugyanezt meg t::gyszer isn1ételiük és az alkohol 
vis-sz'limaradt 1észét vízfürdőn való n1elegítéssel űzzük eL ' 

, A ,P~Taffinolajat csa'k akkor lehet használni, ha tiszta, átlátszó, .sen1leges 
kemhatá1su, szagtalan s egyebekhen is megifelel a Ph„ követelményeinek el-
lenkező esetben ti·sztításn-ak. kell alávetnünk. ' 

Az aLkalm-a.ziandó vegyszerekből mindig legjobb n1inőségűeket veg·vük és 
azokat úgy az elraktároz.ásnál, n1int minden esetben, midőn azokból v~lamit 
elhasználunk, a legn.agyobb gondo.ssáigg,al kezeljük. 

Az oldatokat általában valami igen el:lentálló üvegfajtából O':v-ártott 
edényben, legcélszerűbben jénai üveglombikbi:ln készítiük. Kisebb n1~{1nyisé
geknél egyszerűen méTőlombikot alkalrnazun'k, nagyobb nrerinyiségeknél egy 
közönséges jénai lo~n1bikot előzetesen kikalibrálunk éspedig oly módon, hogy 
letá1·álva, desztillált vizet öntünk bele, addig nrí.g a víz felszíne a .lombik nya
kába emelkedik ,fel. Most 111.egmérjük a lornbtkban levő víz .súlyát s ha ne1n 
kapunk eléggé kerek számot, akkor vagy leöntünk belőle, vagy hozzá töltünk, a 
ny3Jk n1egsz.abta határon belül s aztán pontosan n1egjelöljük a n1eniscus helyét. 
Mintho:gy úgy a f-oly.adék, illetve oldat elkészítése, mint a töltés szobahőrnérsé
ken történik, az esetleges té1~f.ogatváltoz.ásokat eH1anyagolhat,iuk, s így nlinden 
1 kg desztillált vizet bát1an l literneek számíthatunk. 

Az oldást az oluó.szernek csak eg~y részletével végezzük s csak a teljes 
feloldódás után egészítjük ki az oldatot, úgyhogy az oldószcr1el egészen a 
meniscus-jelig töltjük ni.eg az edényt. Ez azért szükséges, inert az oldásnál leg
többsz.ör oontractio, vagy más .kísérő jelenség (föhnelegedés, gáz,fe,ilődé·s stb„) 
n1utatkozik, n1ely a n1unkát za~Tarja .s az eredn1ényt n1eghan1isítja. 

Az elkészített oldatok szűrése egyik leglényegesebb n1omentu,m .az 
an1puJ]agyártásnál. Amint a desztillált vízkészítésnél :inár n1egjegyeztük, a 
szűrőpapirron történő filtxálással nagyo11 nehéz száln1ent'es folyadékot kapni. A 
keményített szűrőpapír sem ad .egész.en kifogiásta.lan szüredéket és ll1asz.nálata 
igen drága„ Az.onkívül a szűrőpapíroknáJ a nagy felüJeten való párolgás kö
vetkeztében, főleg h-osszadaln1as .szűrésnél az -oldat koncentráció.ia is szám'ba
vehetően változ1k. Sokkal cél_szerűbb a vattán történő sziirés, 1n1ely a legtöbb 
injekciós oldatnál megfelel. Kiviteléhez tágas üvegtölcsérhe vattapan1atot he~ 
lyezünk, ráteszünk eg·y üvegbotot, hogy a folyadék beöntésénél a vatta ne tud
jon kiugorni a töle-sér 1szükületéből és a kezdetben lecsurgó folyadékot ilnind
di1g visszaöntözgetjiik, míg teljesen tiszta szüredéket neun kapunk. Néha 8-10 
felöntés is szükséges, de azután állandó utántöltés 111ellett állandóan tlszta. 
folyadék csurog Ie. Csak arra kell ügyelni, h<l'gy a tölcsérben az utántöltés
nél legalább félma;gassái<ban álljon a folyadék, mert különben a beömlő folya
dék 1az .elhelyezkedett v:attaszálakat felkav.arja éis m.e·giut zavaroR szüredék 
csu1og le. Ha a .feldolg-0zandó folyadék szűrése lassan halad. akkor nagyn1ér0tű 
tölcsért !<el! alkalmazni, egyszene sok folyadékot felönteni a tölcsért felül 
letaikiarni, úgy lh-ogy éppen .csak egy kevés levegőt kapj-on és' így pároiglis ré
vén a hosszú szűrés aJatt ne álljon elő nagyobb veszteség. 

l szűrés segélyével egy.szersmind bakté1·iummentP,ssé .is tehetjük a folya
dékot, ha azt u. n, agyi>g- vagy porceI!ánszűrőn (Bcrkefeld C!Íamberland, 
Kitisato) szűrjük, ' 

Az ampullák megtöltése 

A kész folyadék betöltése háromféleképen történik: kézietővel, vákuum
haran.ogal és végül auto1natával. Ha csak néhány ampullát aka1·unk nleg
tölteni, ,úgy azt eg~r közönséges Pravaz fecskendővel végezhetjük, a megtöltött 
ampullákat pedig egyszerűen egy kis bo11szesz.Ián1pa segélyével leforrasztjuk. 
Ha több ampulla betöltése szükséges, úgy csapos burettát használunk mely
nek ·aJ.só nyílására gummicsővel Prav.aztűt erősítünk. A tilt n1indei{kor a 
nyakánál mélyebben kell -az .a.n1pullába tolni és vigyázni kell arra hogy---a"' 
nyakba folyadék ne kerüljön, mert az a beforrnsztásnál esetleg elb;,mlik és 
bepi'szkolja az. üvegeket, Meg kell jegyezni, hogy az an1pulla tartalmának 
fe1hasznáiásártál mindi,g van va1an1i veszteség és ezt szá1nításba kell venni 
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a betöltésnél Igy pid, az 1 kcrn-es ,ielzésű arnpuUákba Ll kcrn folyadékot 
öltünk. 1 

Gyári használatra okvetlenül olyan töltőeszközt kell alkalmazni, ailllelyik 
maga méri a betöltendő folyadékmennyiséget. Ilyen a Telle-féle töltőkészülék 
1nelynek k-ettősfuratú csapja van„ !1:indegyik furat pontosan Ll cm3 foly·a
dókot tud befogadni s mialatt az egyik kiüritl, a másik megtelik. A kiürítás 
tempójának fokozására szolgál egy gu•mmilabda, mellyel a kiürítendő folya
dékoszlop fölé levegőt fújtaúhatunk E készülék segélyével a töltés rendkívül 
gyorsan és pontosan esziköWlhető. 

· Teljesen elavult módszer a vákuumnuil való töltés, Jegfeljehb némely 
nehe"':e:1 ll{)t;gÓ folyadéknál indokolt, va·gy akko1, ha valamilyen speciális 
köyvetehnényt ·állítunk fel a munka folyau:nán, pL szénsavatmoszféráiban akar
juk a töltést végezni.. 1\1Jndazonáltal fogla1koznunk kell vele, mivel igen .so.k 
helyen használják. A legegyszerűbb ilyenfajta készü.lék egy euiccator, mely
nek belsejében van az injekciós folyadékot taitalmazó széles hengerpohár„ A 
felnyitott ailllpul!á;k nyílásukkal lefe,!é fordítva állnak a folyadékban. Ha az 
e-xsiccator ból .a levegőt kiszívjuk, úgy az _ampullákban Jevő levegő nagy része 
is eltáv-ozik s midőn újból levegőt eresztünk -a készülékbe, akkor az eltávolított 
levegő helyébe folyadék tódul és az ampullák megtelnek. 

A közönséges exsiceatorban csak igen primitív munkát lehet végezni. 
Sokkal jobban megy a vákuumtöltés az úgynevewtt Mwttévi-f&le készülék 
(Steinbuch, Wien) segélyével. Ennél az összes ampullákat egy háromlábú két
lemezes tálcába .(az ú., n, töltőállvány) rakjuk bele,, A tálcák úgy vannak per·, 
forálYa, hogy a feJsö és alsó táilcán levő nyílások egymással korrespondeálnak 
és a beléjük nyílással lefelé állított ampulláikat egyenesen tartják. Egy ilyen 
tálcarendsz.e1 be egyszerre kb. 200 a111pullát helyezhetünk el és az elhelyezés 
11tán azokat egy f.edőYel leszorítjuk. Az áb1án láth:ató készüléknek igen nagy 
hibája, hogy a °töltőállvány lábai a folyadékba érnek, már pedig a rendszerint 
YÖ1ösrézből készült és ni1kkelezett rudak::it némely injek-ciós oldat erősen meg
támadja. Az ilyen készüléket nem haszn.ilhatjuk. Az újabb Mattévi modell.ek
nél az a1npul.1ázandó fol\'adé:k fémmel n-em érintkezíik s ugyanezt mondhatJuk 
a H Rohrbeck (Berlin, NW 6.),~féle vákuumtöltő !<:észülékről is. .. „. , 

l\faga a töltés úo·,, törtenik, hogy -az ampullakkal megrakott töltoallvanyt 
a vá:kuu1nhar ang al:tt ell1elyezett kristályosító csésze fölé állítjuk és meg
kezdiük az eva1kuálást egy légszivattyú (rendszerint vízlégsz.ivattyú) segély~·
veL ,_\ ·kristály.osító csészében 'ran a töltésre szánt folyadéY- s az ampullák ve
o·ei inélven lenyúlnak a folyadék szintje alá. Abban a pillanatban, midőn az 
~vakuál1st m·egkezdjük, az a•mpullanyílásokból buboré1kok jönnek ;k:L Ha az_ 
evakuálás .a szükséges mértéket elérte, akkor a lé.c;szívó csapot elzárJuk és egy 
másik csapon át vattaszűrőn keresztii] levegőt .eresz.tün1k a l{,3szülékbe, mire az_ 
ampullák megtelnek. Most az ampullák 1neg vannak ugyan töltve, de a ,9zá1ak 
is tele vannak folyadékkal és il:yen állapotban nem .szabad megkí,sérelni a le
forrasztást. Egy.enként lkéZ!be véve le lehet u.gyan rázni a szárból a folyadékot,_ 
de ez hosszadaln1as és fáraisztó. E célra tehát .szintén a vákuumot használjuk 
fel még pedi·g úgy hogy a vákuun1har.ang alól kiszedjük az injekció-s folya
dékkal telt kristályosító csé.szét és helyébe egy ugyanolyan üres csészét állí
tunk viisszatesszüik a megtöltött ampullákat- tartó állványt és a vákuumha
rang'ot helyére rakva, az egészet evaku~l~uk, ~Í!f annyi folyadék .csepeg ,ki „az 
ampullákból amennyi a nyak befogadokepessegenek megfelel. Ha ezt elertu1k, 
a:kkor a szi,;attyúzást n1eg.szüntetjük és újból levegőt eresztünk a h-aTan'g alá,_ 
mikor is a szá1akban levő folyadék visszahúzódik az. ampullák belsejébe. , 

Természetes, hogy a pontos töltés érdekében gyakorlatilag kell m~al
lapítani az evakuálás nlértékét.. A töltő szerkezet váikuumméterrel van ellátva, 
amely pontosan n1utatja az evakuálfa.s foká~, még pedig h!s~nyce~t~mé~e
rekben. Néhány üres, szár.az ampullat megszamozunk s :meg1merunk ikéz1 mer
legen majd :a váJkuumkészüJákben szemmérték szerint megtöltjük őket tiszta 
desztÜlált vízzel,, Azután üres tálca felett egy kissé evakuáljuk s a levegő 
beeresztése után megfi,gyeljük, hogy az utóbb ·a1kal1mazott evakuálás eltávolí
totta-e a .szárakból a folyadékot~ Ha nem, afilk?r az eg'ész töltést elit!ről k~zdv~ 
megismételjük és az eltávolításnál va.lamivel Jobban vagy valamivel ikevesl.be
evakuálunk mint előbb. A próbálgatást addig folytatjuk, míg pontosan elta
láljuk azt ,; fokot, melynél a szárak egészen folyadéikmentesek ,lesznek. Ehl:or 
feljegyezzük a válrnummérő állását. Tegyük fel, hogy 18 cm.-ig kellett men
nünk a folyadék eltávolítáJsánál, ak_kor annál az 3Jlllpullatípusnál mindig 18 
cm„-es váikuurnot kell használnunk a szá_rak folyadékmentesítésére. 

Na,gyon fontos, hogy csa'k annyi folyadékot húzzunk ki az ampullákhól. 
34 
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amennyi a szára~ ür tart:;ilm.ának megfelel, mert ha túlmegyünk ezen a hatá
rr;>n. akkor buborekok sza)Inak az ampullatörz;sbe és egy-egy kevés folyadék 
visszazuhan a nyakba, .szoval a folyadék eltávolítása nem sikerül. Egyéb.ként 
e~ crnegtürtén1'ötik a legszakszerűbb eljárás mellett is, ha sírna nyakú arrnpul
la,t 'ias,ználuuk.,Ezért vfükuumtöl~re kizárólag csak az olyan acrnpn1la hasz-· 
nalJhato, melynel a nyaknak golyoszerű tágulása van a törzs közvetlen 
!közelében. 

, Ha ily módo~ már .. meg,áJlapítottuk, n1ennyi1 e kell visszahúznunk a fo
h adekot, hogy a szarak uresek legyenek, hozzáfoghatunk az ampullába betöl-
tendő folyadékmennyiség felszívásához .szitk:séges fok pontos meghatározásá
hoz. A letárált ampulláikat magában foglaló állványt újra a deszt. vízzel telt 
ikristá~yo~_ító csésze fölé áJ,lítj!lk ~s kb .. 50-;-60 cm, közötti evaJmálással egy töl
test vegzunk, maJd (az elobb1 példa eseten) az üres csésze felett pontosan 18 
c:rp.-es evakuálással a szárakat kiürítjük, Most a megiszáanowtt, Jetárált deszt„ 
v1zzel megtöltött .am.pul}ák~t egyenk~nt lemérjTuk, ho,gy meg van-.e a kellő sú
lyuk, 1 kcm.-es ampulláknal a felsz1vott foJyadékn&k 1.1 gr.-nak kell lennie .. 
4szer~nt, amint átlagban enri-él töhbet vagy kevesebbet ny-0mnak az a.mpul-
l&k, k1-sebb, v&gy nagyobb vakuum mellett kell a következő próbatöltést esz
l;?zölni, ,még airnpull~nikén~ az 1.1 gr „ súlyt elérjük. Ha ez megvan, úgy ezt az 
UJahb va~u~fokot ''s felJegyezzük .. Vegyük, hogy 52 5 cm.-nél értük el az 1.1 
kcm.-es toltést, akkor tudJuk, hogy a használt típusú ampulláknál a folvadék 
felszívását mindig 52 .. 5 cm,., a szárak kiüresítését pedig 18 cm.-es váku11ni mel
lett kell végeznünk, ll<fost az ampullaállványt teletöltjük ampullákkal a kris
tályDsító c-sészébe víz helyett az arnpullázandó folyadékot öntjü1k bele' és ezzel 
a folytatólagos 1n:mnkát elkez1füet.fük 

W, Boltze (Berlin 8026) olyan vákuumkésziiléket konstruált, mehnél a 
másodszori evakuálást elkerülhetjük. Ennél - ha ismét az előbbi példái "'·esz .. 
szülk: - az 52.5 ikcm .. -re evakuált készülékbe .esruk 18 cm.-ig eresztjük vissza a le
vegőt és ekikor ,a levegőcsapot beOO·rjuk. J\fost a vák.uumharang tetőnyílásában 
légzá1 óan le-föJ m-ozgafili.ató kampós rúd segélyév-el az egész ampulla.állványt 
felemeljük annyir.a, hogy az ampulla.végek a folyadék felszíne fölé kerüljenek 
s azután a Jevegőcsapot újból megnyitjurk, mire a :betóduló levegő nv-omása 
az ampullaszárrukból ki1szorítja a foly'adé'kot. ':. 

A vákuummal való töltés több okból nem ajánlatos. Először is csak egé
szen egyforma nagyságú ampullá:k használhatók, mert enélkül egyikbe több, 
másikba !kevesebb folyadék jut. Ahszolute egyenlő nagyságrú ampullákat ter
mészetesen nem is lehet ikapnL Azonkívül például erősebb illó folyadékok be
töltésére egyáltalán nem használható, mivel a váikuum előidézte gyors párol·· 
gá:s veszteséget ok-oz„ Maga a módszer .gyor-snak tűnik fel, valójában azonban 
nem versenyezhet ·a kézi töltéssel sem, mert az .rumpulJák ber rukása az ampulla
állványba, továbbá azoknak kiszedése nagyon időt ra'bJó 

Ha már olyan am:pullatön10ge.ket kell előállítani, hogy a kézi töltés nem 
felel meg, akikor autoimatát kell használni erre a célra„, Az auto1nata n1aga 
nyitja fel az ampuliáikat, megtölti és .Je is forrasztja őket.. IJyer készüléket 
gyárt a Wilhelm. Busse und J. Perl & Comp. cég (Berlin 8016). 

Az ampullák lezárása 

A megtö.ltött ampullákat azonnal le kell forrasztani, hogy tartalmukat 
fertőzés ne érhesse. A leforrasztást fúvóJámpáva.l végezzük, még pedig leg-he
Jyeseb.ben gázlámpával. Olyan 1hely-en, hol gáz nincs, a Fridolin Greiner (Neu
haus) által k-onstruált bor:SzeszfúvóJámpa használható, vaigy esetleg egy n1eg
felelően szerkesztett benzines forrasztólámpa. 

--„.;,:~'.'_±,~'-! '- --

:~::~< 

,,_.,,, ___ „ 

-~·\},'. .. 

A ,gázlámpa szabályozása meglehetős gy.a.korlatot igényel és vannak so
kan, wkik éveken át foglalkoznak ampul.!ázással, mégsem tudják a lángot éle-
sen beállítani. Először is .sem a beállításnak, sem az egész forr3Jsztó munkának ,-_,-,:~:,„>~~-: 

ne.mt sza?ad, ~~ ősen m1 ekgvl !l~gtítottkhfe)lhyisé~b1enb törltéhnnti'. ~l ert gfiúgy a
1 
lán

11
g.r színét, ..•. ;:c•···.:.:::„.".: .. ~·-.·-~„.·,'l"-.·.· ... · .·.· min az izzo uveg a a U· asa csa e. oma y an e e JO me gye ni.. 'J.a,ga. az _ :;__„,_;__ 

ampullaforrasztáJshoz va.ló ,gázJámpa egészen kisméretű (a cső maga mind- >,~1'.~,-'t 
össze kisújjnyi nagyságú) és gáz-, valamint levegőszabályozó csappal van el- g\'.\;j::L~l 
Játva. A g.áZ és levegő beömJését úgy szabályozzuk, \hogy e,gy· ,kis kb. 6-8 cm. <<::::~/-; 
hosszú, hegyes lán,got kapjunk, n1elynek vastagsága a hosszának csak mintegy·-- „_'".:,~;:,_;;:;;;:;f;_;;:;:; .. -::< 
tized'!·észe„ H,a ezt elértük. akkor a levegőcső nyíl81sát szűkít.iiik v.agy tágítjuk -_-::_c~,T:(~_:f;--_-:L:.~~-
(kiilönböző belső átmérőjű fém- vagy üvegcsücskö.k segél:rével) mindaddig, - cé-:,;:;;,;i,-,').,;'< 

míg a láng egyenletes zizegéssel ég, hegye semn1iféle iszakadozottságot nem :df!fi~_~[~~;F 

l~L l: ~--I~;ií~?~~~i::-
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mutat, belseje pedig a félhomályos hely1ség.ben ragyogó kék színű. Az ilyen 
láng a legnehezebben olvadó üvegből !készült ampul.!át is pillanatok a:latt be-
forrasztja. , 

Maga a forrasztás úgy történik, hogy az ampullákat egyenkint kezbe 
vesszük, hegyüket a láng belső, ikékszínű része elé tartjuk kb .. 2 m/rn.-nyire. A 
fonasztás tartama alatt az ampullát állandóan forgatni kell, hogy a fonasz
tás egyenletes legyen„ Az ampulla 'hegyét nem szabad mélyen besüllyeszteni a 
lángba, mert ellenkező esetben a .szár vége !könnyen lek-onyuL Ha cazt tapasz
talnóik, hogy az ampulla vége a d:omasztás közben a bezárt és fölhevült levegő 
kiterjedése folytán golyóalakra fúvódik fel, akkor " forrasztfüs előtt az egész 
ailllPUllanyaikat egy phllanatra keresztü1húzzuk a lángon. Ilyenik:-or eg~r mini
mális mennyi-ségű levegő 'Szorul ki az. ampullából és a felfúvódás nem követ
ike:zihetik be„ Túlsok levegőt nem szabad kiszorítani, mert akk'°r viszont a be
forrasztott és még lágy végződés behúzódik, Ha ezekre nem ügyelünk, akkor 
az ampulla nem lesz 1sWp külsejű, de awnkívül ·a g-olyós ;felfúvódás könnyen le 
b~~ . , 

A Bornkessel cég olyan fúvólámpákat hoz forgalomba, mely„knek ket 
összehajló -csövük van. A csövekből kiinduló lángok hegyes szö.g aJatt talál
ikoznak és a taláLkozás :helyén, n1egfelelő szabályozás mellett, papírvékonyságú 
láng keletkeziik, mely csak akkora területen olvasztja meg az üvege~, amekko
rára a Jezátás .érdekébBn épen .szükség van„ (BornJr,essel\vBr:ke, Berlin N. 4.) 

A könnyen il.!ó gyúlékony folyadékot pld .. aethert v, &milnitritet tartal
mazó rumpulláikat befor.rasztás előtt erősen le kell :hűteni, n1ert különben a 
kiáramló gőz meggyúlad és a for·raiSztá:s nem .sikerül 

Az ampullák sterilizálása„ 

Mint a tárgyalás sorrendje is mutatja, szi.gorúan 1a.gaszkodunk ahJ1oz a 
felfogáshoz, hogy a,z am.1!u:fl?Jf!lf csak a fezárás ut_án szabgd__ste~ilizálni:. ~ nyi
tott állapotban valo ster1l1zalas ro1s,sz, celtalan, minden lkorülmenyek kozott el
vetendő. Vezérelv legyen, h-0.gy az ampullák tartalma a sterilizálás után ne 
érintkezihessék többé a külső levegővel, mert különben tki van téve a fertőző-
désnek, , 

Mivel a lezá1t ampullák az erős fölmelegítés következtében explodalbat
nak gondoskodni kell megfelelő külső ellennyomásróL Ezt légmentesen zárt 
térben, auto·klavban való dolgozással érhetjük el. Ennélfogva a ster;ilizálást 
kizárólag autoklavban végezzük„ A nyomás alatti sterilizáJásnak meg az az 
előnye is meg·van, hogy amennyiben az injekciós folyadék tu.Jajdo,nság~i. ~e~
enged]k, a, hőmérséklettel jóval felüJm~hetünk a 100°-on gőzzel yalo ~terihza)as 
esetén is es így gyorsabban Jutunk celhoz, Az alkalmazott hofoktol fuggoen 
1{~-x óra alatt" bizt-0s 1sterilitást érhetünk eL Ilyen sterilizáló .autoklavokat ké
szen is lehet kapni, de ezek legtöbbnyire !kisebb méretűek és amennyiben meg
felelő nagyok is, nincsenek praiktikursan berendezve nagyban történő munkára. 
Laboratóriumi célokra azonban kitűnően használh·atók. Gyári üze·m részére 
eddigelé meg.felelő sterilizáló autoklavoikat ne1n készítettek s ezeket minden na
gyobb üzemnek magállJaJr kell összeállítani, úgy, amint az alább kö,retkezik. 

Kiválasztunk egy megfelelő nagyságú ca„ 50 Jiteres autoklavot. Az am
pullamosásnál említett ónowtt ré~szitaszövetből :készült dob alakú rekeszeket 
úgy készíttetjük el, hogy kényelmesen beleférjenek az autoklavha, és köztük 
és az autoklav fala között !köröskörül csak egész keskeny köz maradjon. A do
bokiból annyit rakunk egymás tetejére, hogy az autokláiv csaknem színültig 
tele legyen. A doboikat egy háromlábra, vagy mfüs alkalmas állványra :kell állí
tani, úgy hogy a Jegalsó dob .alatt mintegy tenyérnyi üres hely maradjon. Ide 
annyi vizet öntünk, amennyi erős forrás esetén sem. tudja elérni az .ampullá
ikat, Gondoskodnunk kell arról Ls, hogy az egyes dobokat egymáshoz tudjuk 
erősíteni és fölül fogantyúval ,ellátni, mellyel valan1ennyi dobot egyszerre ki 
tudjuk emelni az autoklávból, Ra.khatnók valamennyi rumpullát egy nagy 
rekeszbe i,s, de egyrészt ·a tapasztalat szerint túlsok an1pulla összeroppantja 
egymást, másrészt, ha többen végzik a forrasztást, minden n1unkás külön meg 
jelzett Tekeszbe rakhatja az an1pu]láit és a sterilizálást ikövető vizsgálatnál a 
végzett munka minősége szigorúan kontrollálható. 

Mielőtt az összerakott dobokat a sterilizátorba helyeznők, beleál!ítjuk 
azokat egy mély üstbe va,gy valan1i m.ás alkalmas edénybe és annyi tiszta vi· 
zet öntünk rájnrk, hogy teljesen el legyenek lepvei csak a fogantyúk álljana!r 
k.i. Azután kiemeljük a dobokat és az autoklavba he]~·ezziik, az üstben lev'3 
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vize,t pedig .~I?-é]k;i_il, hogy a9ból l]á1~11it is .elöntenénk, rnegfe~tjük metilvi-0let-· 
t~l es a ste11Jizalas befe]eztéig keznel tart,1uk. 
.. lVIost az, autoklávba rak.ott d-obok felső pereme és az .autokláv fala közé
oss~csava1't es „m·e.gnedvesített v.ászonru!hát szorítunk és meg·kezdjük a fűtést. 
A fode_let egyelore nem helyezzük rá az autoklav1·a. hanem várunk, n1íg a felső 
dob szr~.atetőjén át gőz jön ki. Ez az elővigyázat azért -szükséges, n1e1 t ha a 
peremes fal közének tön1ítését elmulasztjuk és n1i11den Yárakoz-ás nélkül awn
n~l lezárjuk az auto:klávo1, akkor a fejlődő gőz eg:;, része keresztülhatol egy 
b1z~nyos an1pullarétegen, ina.id lecsapódik s azután csak lassan-lassan hatol 
tovabb„ Ugyanezen idő alatt pedig a ,gőz másik része akadálytalanul elhalad 
a, dobrendszer palástja meg az .autokláv fala között és csakhan1ar eléri a fö
delbe helyezett hőn1érőt, n1elyet egyébként a készülékben visszan1a1 adt ]e,,·egő. 
is melegít Így n1egt-örténhetik, hogy az autoklav közepe tá.ián :még hideo-ek az 
ampullák, holott fent a hő111érő n1ár 100°-ot mutat "" 

Mihelyt azon-ban a fenti elővigyázat betartása esetén azt tapar;zta]juk 
hogy a dobfedélcn át fo1ró gőz tódul ki, akkor minden aggoda.Jon1 nélkiu' el: 
távolíthatjuk a tömítésre használt vász-0nteke1:cset, lezárjuk az autoklá,·-ot. 
megvárjuk, 111íg a hőn1érő a kívánt fokot eléri és ettől az időponttól szárnítvá 
egyenilctesen tartjuk a hő.n1é1 sé.:kletet 1/4-X ór.a hosszat aszerint aiho 0 ·.- az elő
írás v.~gy ~. st.erilizála-ndó anyag term1észete n1egköv~teli s a~után""~a fűtést 
111egszuntetJuk. Az autoklav feln-yitását és a további eljá1ást Az a111pullák 
vizsgálata" e. alatt közöljük. · " 

M.eg kell jegyeznünk, h.og~ ,kellő g~akorlat esetén az autokláv felső ré
szén elhelyezett csapot is :használhatjuk a készülék légtclenítésére. 

,., Az
0 

ol,r.a1:i_ ~i;1~·agokat, 1nelJ-'ek h? _hatására l~ornlanak. ~ ór.áig taJtjuk 
60-iÚ 0 ho111el·S~k,leíen, 1neJJ,1 e,}pURZtliJ.a a bakter1un1oka1 de a sokkal elJen
á}lóbb rsp?ráka.t ~~~s eze,k n1á1· n1ásnapra újabL baktc1iu/ngc11e1ációt hoznak 
le!re, teh;;it .a~ e}JaJ~ast i~1asnap 111e,g ~ell i~~:nétclui, ügy:o;zintén har.1nadnap is, 
mn:e steril kesz1tn1enyt kapunk. A 1e1rt n1uvelet, B1eJyet frakci-011illt ~·ferilizá
lásnak vagy t.yndallizálásnak nevezünk, soJ1a.sen1 olyan n1eo·bízhn1ó ... 111int a 
tulajdonképeni sterllizálás &s ezé1 t .az ily inódon keznit a111puí1ákat bakte1iolo
giai vizsgálatnak kel] alávetni, 111eg·tudandó, ,,-ajjon csakugyan c:-;i1·an1e11te·
sek-e. 

újabban a tyndalizáilást kezdi kiszorítani a használatból a chéniiai 
sterilizálás. Ez n;bhan ,ál~: hogy az inje~ciós oldat~oz l~/oo 111etakrezo1t (1. 456 .. 
old.) adnak. Az rgy keszult oldatok te]Jesen rnegbrnhatok 

.. „ .SzokáJsos még a .t:ynd:;llizáilás )ri:lyett az az, injecti6~ folyadékot agyag
szuro~ (Ber~~fe}tl1 _K1t1~ato) .. bakt~r1un.11_mentes.se, szű_rni, esetleg t-elje.sen 
aseptiJkus elo.all1tas1 modot kovetn1. Al1.g hasznalhato, hoisszadaln1as. költ
séges eljárások ezek, melyeknél sokkal :iobb az előbb említett chemiai 
sterilizáció. 

Az ampullák megvizsgálása 

A sterilizálás befBjezése után az autoklávot to~ább is zárv-a. ta1 tjuk -s 
me9vár juk, míg belsejében a hőn1érséklet 900° alá sűlyed„ Ekkor n1.á1· nein kell 
attol kirtal!uuk, hogy az ampu"1ák explodálni fognak és í.gy fokozato.srun 
II!-egny1tl].atJuk a levegőcsapot, inellyeJ a készülék belsejében nrég uralkodó 
túlny.-oon.rust me~sz~ntetjük. Most lehetőleg ·gyorsan felnyitjuk a készüléket, 
a dobokat kiemeJlJük és egy hirtelen mozdulatta.I belesű!yesztjük a kéznél 
tartott 1netilviol.ett. ol~atba„ M~vel az oldat mennyiségét már eleve úg;s..„ szab~ 
twk meg, hogy befedJe az egesz dobrandsze-rt: a 1neleg a111pullák egyszerre 
:i;nind ~eleke~ülnek egy erősen megfestett hideg folyadékba. Gyors Íehülés 
all be ily m~don, s ha valamely am.pul1án csak a legosekélyebb nyí:lás van. 
azon keresztul a megfestett folyadék behatol a lehűléssel járó összehuzódás 
következtében. Pár percnyi v.árakozás után kie111eljük a szitad-0bokat bőséges
s~n megöntföwetjük vízzel, ha.gy az ampullákon maradt festkkoldatbt eltávo
htsuk ~ azutrun ·:> d~b?kat kinyitva, kiöntjük az ampullákat és fehér a;]apon 
egyenk1~t megv1zsgalJl:!;k„ Ha valamelyik a1I11pull1a nem tö,kéletesen zárt, azt 
a bel.seJebe hatolt festek azonnal elivrulja és az ilyeneket természetesen 
elvetJük. 

IaJtuk, meggyozodunk arrol, :rnncs-e bennük valami kis . . A m·egm:a.;~3;,dt __ ampulI~kat ~ondosan megtörülgetjük, s ,1~)f:l~~~;~~~~t=:·~i A me.gvizsgálást legkönnyebben ú,gy vége?tbetjük hogv 
újjnyi széles fekete papírcsíkot ragasztunk, közvetienü1 ~ 
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1ehé1 fényes keramitlapot helyezün.k. Így a szükséghez képest hol fehér, hol 
fekete lapon nézhetjük az arrn,pullát. Röwd gy.aikorlat megtanít arra, hogy 
.az .aimpu1lát mennyire kell lesűlyeszteni 1a fekete papírcsiktól vetett árnyékba, 
lrogy a belsejét a legkedvezőbb megvilágítás mellett nézhessük 

Az ampullák csomagolása és eltartása. 

A megvizsgált és kifogástalannak talált ampullákat kis szignaturákkal 
dátjuk el, vagy esetleg a Bornkessel-féle gép segélyével feliTást nyomtatunk 
rájuk„ Azután becsO'magolju:k meg1felelő dobo.wklba, vagy kartonokiba, me
lyeknek úgy kell készítve lenniök. hogy az ampuJ!áJk szállítás köl'lben ne sé-
1ü:Lhessenek meg ~finden egyes dobo.zba egy kicsi, keményre edzett fűrészt 
teszünk, mely .az a1npullák felnyitáisá1a való„ A dobozt a készítés n:apját jelző 
dátummal kell ellátni. 

Az ampullákat állandó közepes temperatúrájú helyiségben kell eltartani.. 

Oldatok előiratai. 

Az alábbi előirntok legnagyobb ré
szét H. Freund: Die Ampullenfabrika
tion (Berlin 1916) munkája nyomán 
közöljük, akinek a könyve a J..egj-0bb, 
leg;gyakorlati:bb irányú az összes ide
vágó munkák között. 

Az előiratok szövegében a víz min
dig kéts.zer des.z.fillált vizet jelent 

Az an1pullák nagyságát röviden l, 
2. 5 stb. kcm-mel jelöljük Magától ér
tetődik, hogy mindegyikben bőségesen 
kell ·h·elynek ,lenni a szokásos 10% f.o
]yadéktöbble.t befogadására. 

Solutio adrenalini. a) 0.1 gr. adre
nalin puriss. (Parike Davis & Co. vagy 
Pregel) Oi.2 gr. acidum lbydrochloricunr, 
0.8 gr„ natriu111 chloratum chem. pur., 
két csepp aciduUll carbolioe. liqu. és ele
g.endő víz lüO kcn1.-re„ _A_ konyhasó, só
sav és víz keverékét felforraljuk, az 
oldath-0z ,adjuk az adrenalint, r,négegy
szer felfőzzük és barna ampullákba 
tDltve, 1/4 óráig sterilizáljuk lOOll-on. 
Az oldat színtelen és gyengén savanyú 
kén1hatású legyen. 

b) l{l gr. adrenalin, 1.0 gr. kénsav, 
7.5 gr. natrium, 0hloratu1n .cJhem. pu1. 
siccu,n1 s elegendő víz 1000 kcm.-re,. Az 
adrenalint 100 kcm sterilizált physiologi
kus konyhasó-oldatban oldjuk, melybe 
előzetesen .a kénsavat crnár beletettük, 
s azután az egészet .steril konyhasó-ol
dattal 1000 kcm.-re egészítjük kL 

Solutio apom,orphini, Kétszer desz
tillált vizet a le\' egő kiűzése céljából 
felforralu·nk és üvegdugós lombikban 
hűlni hagyjuk,. Az így előkészített víz 
egy részében 1.0 gr, apomorphinum 
hyd1ochlo1icun1-0t öt csepp hígított 
-ecetsav hozzáadásával .feloldunk s le
vegőmeirtes víz hozzáadá,sával 100 1kcm.
re kiegészítjük. A kész oldatot Berke
fel<l-szűrővel az a1npullatöltőhe szűr
jük és barna ampullákba töltjük A 
töltőapparátu.st és az a'rnpul1ákat elő
zetesen sterilizálni kell. Egyes szerzők 

tyndal-1izálást, sőt 100°-on végzendő ste
rilizálást írnak elő„ 

Solutio atropini sulfurici. 0.1 gI„ at
I opinu1n1 1sulfuricumot vízzel 10-0 kcm„
re oldunk és filtrálá1s után 1 kcm.-es 
barna ampullák.ha töltve tyndal!izál· 
juk. Az oldat színtelen legyen„ 

Miv.e.l a kén.savas atropin állás köz
ben kristályvizet veszít, ·célszerű azt a 
beszerzés utan üveg-estőI együtt egy 
extraktüvegbe helyezni, n1elynek üre
ges üvegdugójába nedves vatfapamatot 
teszünk. 

Solutio camphorae a.etherea. 10 gr~ 
kfum,foit aether su1f-ril'icusban 100 
kcm-r·e oldunk és 1 · k.cm-es barna 
ampullákba töltjük Mindennemű ste
rilizálás fölösleges. 

Solutio camphorae oleosa. A Ph. H.. 
III„ szerint li0%-os •solutio készítendő, 
de a praxisban a 20%~os oldat a sz-oká
so.sabb„ Az oleum se-swrnit a bevezető 
részben leírt módon ti.sztítjuk meg és 
feloldva ,benne ·a kárrnf.ort, 1 kcm.-es 
barna arnpullákba tö.!tjük és sterili
záljruk. 

Solutio chinini hydrochlorici cum 
urethano. 30 gr. ·®ininum hydr-0chlori
cun1 és 30 gr. uretilian keverékét forró 
vízzel jól eldör~sölve mérőlombikba 
öntjük s lehűlés után kiegészítjük víz
zel 100 kcm.-re .. Filtrálás után 1 kcm.-es 
barna ampullákba töltjük és 3 ízben 
80°-on tyndalli"áljuk. Az oldat semle
ges kémhatású legyen. 

Solutio cocaini hydrochlorici. 1 gr. 
cocain nm hydr ochloricu.mot vízzel 100 
kcm,-re ü.ldullllk, 1 ikem.-es barna ampul„ 
lákba töltjük és 3 ízben 90°-on tyndal
lizáljuk. 

Solut.io coffeini nat1io-benzoici. 25 
gr. coffeinum purum'°t és 35 gr. natr. 
benzoicumot vízzel 100 kcm„-Te oldunk. 
Mivel a kereskedelmi nátrium-benzoát 
legtöbbször savanyú kémhatású, azért 
azt tiszta kristály-0.s nátriu1nkarbonát
nak vizes oldatával semJegesíteni kell 
s csak ennek megtörténte után ·lehet a 
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koffeinnel együtt feloldani. Az oldás feldolgozás előtt megvizsgálandó, hogy 
vízfürdőn történik. Kihűlés és 100 kcm„- nem tartalmaz--e me1•ku1·ikloridot.. 
re való kiegészítés után 1 kcm.-es ar.m·- Solutio hydrargyri salicylici„ 1 ,gI'„ 
pullákba töltve Y2 órán keresztül 100°-on hy~~argyrum sa.licylicU!Illot paraffin
sterilizáljuk. Az oldat csa;knem telje- olaJ.Jal eldör~sölünk és 100 kcm.-re ki
sen színtelen és semleges kén'hatású egészítve, 1 kem„-es ba1na ampull<ikba 
legJen. töltjük. Eljárás, mint a kalomelnél. 

Solutio dionini„ 1 gr. dionint vízzel Solutio 1norphini hydrochlorici. Asze-
100 kcm.-re oldunk és 1 kcm.-es barna 1 int, amint 1 v„ 2 centigian1m 1norphint 
ampullákba töltve 3 ízben 90°-on tyn- tartalmazó ampullákat a:karun:k készí
dallizálju.k teni, lem~rünk 1 vagy 2 gr. sósavas 

Solutio gel.atinae„ 100 gr. Gcla- lllOTfint, v1zzel feloldjuk 100 kcm.-re és 
tina albissima, 850 gT. aqua ·bis- ~ :lf:~m.-es barna ampullákb.a töltve 1 {4 
destillata, elegendő tizednorm,. natrium oraJg 100°-011 sterilizáljuk. 
hydrooxydatum, két drb Albumen ovo- , ~A._ n1orfin-oldat ig·en hajla1nos a bom
run1, 8 gr. natriu,111 chloratu!m puriss. lasl'a„ ~A._ hosszabb ideig magára ha
kiegészítve dest., vízzel 1000 gr.-ra. Az grot~ n1orfin-0Idat meg.barnul, ha az ol
oldat készítéséhez a legjobb minőségű dasnal nem tartunk be bizonyos mű-sza
zselatint vesszük és azt az előirt meny- bályokat. Stfoh és Wulf („Bakteriolo
nyiségű víz-ben 12 ó1a hosszat duzzadni gre_ und Ster1lisati-onstechnik im Apo
hagyjuk s azután vízfürdőn feloldjuk t~akenb,et!·iebe") a morfin-oldat bomlá
~iost neutralizáljuk tizednormál nát- sat k1zarolag az a1npul.laüveg behatá
ronlúg.gal és várunk, ·n1íg az oldat hő- sának tulajdonítják. Ez a föltevés azon
mérséklete 40-~45°-ra süllyed le.. Eköz- ba°: nem hely.es, n1e-1t a bo1nlás né-ha a 
ben a tojásfehérjét habbá verjük, fo- lsgJobb fio.la-üvegekben is bekövetkezik 
kozatosan hozzákeverjük a zselatin-ol- Freund. sgkkal közel,eb,b ,jár az igazság: 
<latot s felmelegítve az egészet, 100°-on hoz, m1don a bon1lase1 t magának a 
tartjuk n1i.ndaddig, u1íg a tojásfehérje rnor:gnsóna:k belső alkalicit.ását okolja 
koagulál. azután ,melegvíztölcsér:be he- s ezert azt inondja, hogy előzetes pró
l:rezett redős szÜl'Őpapíron lefiltráljuk„ baol~ást. kell végezni s csak az olyan 
_.\_ lecsurgó folyadékhoz hozzáadjuk a n1orflnt fel:használni, mely -színtelen o.I
desztillált vízben oldott konyhasót s datot ad, A gyakorlatban azonban e:< 
kiegészítjük 1000 kc.rn.-re. _A_ tiszta olda- sen1 llYUJ_t elegendő biztosítékot, mivel 
t~t ~100 kcm„-es barna ampullákba az eredetileg 1ninimális alkalicitás az. 
t~lt.1uk s beforrasztva 3 egymást köve- oldatban inaga után vonja a további 
to napon 80-30 pe1 cig tyndallizá.ljuk bo:r;nlást é,s így n1egtörténlk, hogy az_ 
100°-on, az egyes frakciók közötti eleinte sz1ntelen oldat később 1négis 
i~őkben 85-3~- C0-on tartjuk az ampu1- megbarnul .l\.z e.gyes szerzők által aján-
lakat, s ha kozben tartalmuk zavaros lot.t 

1
/ 1000- Y:!coo no1·111á1 sósa\'ban való 

lenne, va,gy a sterilizálás befejeztével ol,dás viszont azért ne1u teljesen kifo
ba~ti:;,1io~ogiai vizsgálat útián arról gastalan, n1ivel az egyes készítmények 
g;rozodi;enk me,g, 11ogy az ampullák al~alicitása igen változó.. l\iindezek 
nen1 cs1ramentesek, ú.gy azokat el :kell n1iat~ a u1orfin-oldatot esetl'ő1-esetre 
vetni.. Mivel a t:vndallizálás eredn1én:ye a, sz_o szoros é1 e]n1ében me•r kell tit
nen1 ,abszo.lut biztos, célszerű itt is 1 l"aln~, ha teljesen biztosake aka1unk 
ezrelek n1etakreBolt adni az oldathoz. lc,nni a.~ e1ed1nény felől . .l\. tit1_álást úgy 

,_';olutio heroini hydrochlorici„ 0„5 gr, \ e.g·ezzu~,. h-o;gy az oldathoz n1ind.a.ddig 
heroinum hydl'ochloricun1ot 100 kcm.- adunk hJ.g sosavat, n1íg· a kivett próba 
re oldunk hjdegen és agyao·szűrőn bak- I~ietl~ylorangc-zsal ilHlikálva neutrális~ 
té1iun1n1entessé szűrve 1 k~m„-es barna '. ~g:ii- nieg h_el;veseOben: igen gyengt~ sa
a1npullákba töltJ.ük. Az oldat színtelen ' 1 v~gyJiatast niutat. A.z íg~' készített 
l 111orfln-ol<lat hoi.;szú ideig változatlanul egyen. " eltar !ható 

Solutio hydta1g-y,,.i biclilo1ati cor10- Sol!t1io. natrii clilo·ratl vlt.11siolog. 
sivi.1 gr„ n1e1ku1ikloridot és 5 g1·. vegy- Phy~1olog1kus konyhasó oldat 0.90;g 
fis:o3ta konyhasót for1ó vízben oldunk natr1un1 chloraturn chen1. purt.-t két
és lehülés után 100 kcrn„-1·e kiegészítve szer desztillált vízben oldunk 100 cri1a
l kcn1„-es barna an1puJ1ákba töltjük re és a filt1·áJt oldatot ~ Ól'áig 110 C0w0Jl 
Sterilizálás 120 C0-ú gőzzel 20 percen át. s1erylizáliuk. 

Solutio hyd1a1gyri chlorati 5 gT. ka- Solutio nat1ii hakodylici. 5 
101nelt eg~ kevés pal'affillun1 liquidun1 10 . nat1 dinietilai·zenátot 
~.~bu1111!lf!) eldörz.sölünk, i11ajtl beleönt- 1 kcnl.-es am~u11~p:a 
~uk n1e1·olombikba és ott paraffinolaj- 110°-on ~~~,gt~~"~'i(~'"~· .....•... =~~!:~:. Ja] 100 keni.-re egészítjük ki és l 2 g

1
, 

~c1_i~.-e-s ~arua an1pullákba töltve 1 !" f 0,9 gI. vflgytiszta 
ora1g 100 -011 sterilizálj11k .. :\ kalon1el a oldunk t-s '1 ke:

111 
-rs 
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it4 ó1 áig 100°-011 -st.e1ilizáljuk 1 Mi,,~1 .. a pilok_a1pin igen higroszkó-
Solutfo novocaini cuni suprarenino. , pos~ e-zert. a legki.sebb. (~ gr„-o.s) cso~!l--

5 g n-0vocain, 5 cm3
, adrenalin (supra- golas~k~t. kell, venn~ es eze!ret a ,fol

reniuJ oldat 1:1000, 0„0 cn13 !J.air., bi- ha,sznalas1g kl_orka.lc1umdugos edeny-
sulfitol<lat (fs. 1.3~1.35), 100 cm'-re fel- ben kel) tartam. . . . 
-0]dYa eg~ olyan eleg~ ben, n1ei;)'.ben S?.lutto ,sc9pola~.in~ _comp. „Th~o~~.s-
0.75'.% natr. chlorat. ch-en1. pur„ es cop . KBtf-ele <;19sseghen hasznalJák. 
0.2~& benzoesav van. ~\z adott n1enny1se~ek 1 kcm .oldatban 

„A. noYokaint a uatr 0hl-01 atun1 és foglaltatnak. a.) rnite 0.00025 g s·~opo
benzoesavoldat i5 cn13 -ében feloldjuk. i 1anlinu1n 11yd1ob1on1. 0:02 -~ morph1num 
elözetesen felfoI1a.1Ya az -0ldaiot, a le-1 hyd1_ocJ1lor. 0.003 g_ d1011111„ b)_ . forte 
\"egő eltáYolítása célj.ábóL Ezután hoz- 1 0.0004 g sc-0~polam1nun1 hyd1obrom. 
zútes~zük az adrenalin- és bisu]fitol- 0„~2 ~ 1no~·ph1~um ~yd:r:ochl-0r. ,0..!103. ~ 
datot. \--égü~ kiegészítjük a natr. ~10~~1'~1. ,1'~1nd~et Dld~tna! csak c'hem1a1 
c-hloratu111 -.- benzoesaYoldattal 100 ste11hz~las alkaln1azhato. , 
cn13-1e. .:\z 1 cn1:1-es an1pul1ákba töltött Sol~,r,h.o .Sf,C„ ,Pear·son_ .. ~z oldatok ha-
és 10- percig 110 C''-011 stcrylizált ké-1 Ion1fele ei·ossegben keszu.lnek: 
szítn1ény ta1 tósan színtelen n1arad„ L II. Ili 

Solutio pilocrn pi ni /1_1;drochlorici. 1 0'10 g Ü)5 g 0 20 g natrium. arsenicosum 
gl.· pi]OCHIIJi11Ulll h~·(hüc-hlOiiCUnlOt 1001 020 03Q ?040 nOVOCl::l:n . 
kc:,ni.-re u]dunk és J kcn1 .. -es barna an1- 120 00 2.JCC ~0-00 , aqua b1sdest1lleta 
pnllákbaJJ 3 ízlH-11 ~)0"-on tyndal:lizáljuk. il kcn1-es an1pullitkha 

X szakasz. 

Fontosabb közfogyasztási cikkek vizsgálata. 
Váladékok vizsgálata 

L Természetes tej vizsgálata„ 
A tej az anJ aállatok tejmiríg-yében képződő fehé1, vékony iét_egben ké

kes, opcllizáló, édeses ízű, lak'lnuszra a1nfote1' vegy-Jiatású folyadék. Osszetétele 
k• aliratÍYe n1inden állatfajnál az-onos, csak k·vantitatív különbségek fordul
nak t.'lö. ":\z alábbiakban is1nertetett \·izsgálati n1ó<lszerek nlindenfé]e tejre al
kahuazhatók, de a 111eg·adott határé1 tékek tf"héntejrc \"Onatokznak. 

. .ftla.<1ör.;s_zrtétel„ l''ajsúly 1,0316 (1Y1
) YÍZ 86.ü-895%, zsi1· 2,í-.J„3%, tejcuko1· 

;-1.Q--:) :>1 
e •.• lecithin 0.05-0 06'.%, fehérje 3,0-:1,0%. 

llinfaiétel„ ..-\ tartánJban lé\·ő tejet áilag111illtavétcl céljából jól össze 
kt-11 key·el'ni s teljesen tiszta és száraz üveg·be n1intcgy 400 kcn1.-t önteni. „ 

J.'a.j~úl.111neg!tatd1 ozd.s. 1~ö1 ténhet5.k pikno1néterrel, de sokkal e.gysze1 ubb 
SoA/il('t sze1"int készített laktodenzi111ete1rcl. 

a) J.Jil-i.·nolneteres eljárás„ „\z üres pikno1nete1· súl",\'.át n1eghatá1ozzuk, 
czu1.án 1epá1 o.lt vízze-1 töltve 15°-os fü1dőbe a jelig beállítjuk és 1en1érjük a 
sül~ át. Ezt az eljárást \-égezzük a tejjel töltött pjknon1cte1rel is„ .:\ fajsúl"Yt 
a köYetkező egyenlet adja: 

T-p 
V-p ~ F 

hol J7 a ,··ízzel telt piknon1ete1 sú1~ a, T a tt.•jjel telt pikno1neter súl~:a, P az 
iiI es piknon1etcr súl:ra és F a fajsúly. . 

b) A Soxh/et-féle eljárásnál leheetőleg + 15°-ná.l határozzuk meg a faJ
:-;úl1 t s ha ez n.e1n valósítható n1eg, akkor 10-20° !határok között végezzük a 
1nél'ést.. .A.z éterrel len1osott laktodenzilnetert egy tejjel n1egtöltött hen.ger
iivegbe süllJ,-esztjük és két perc 111111,-a leolvassuk úgy a hőn1érőt, n1int a den
zin1éte1 állását. Ha a tej hőn1é1séklete 15°-nál magasabb vagy al0.csony.abb\ a 
faj.súlyt ko1rigálni kell. Ez a korrekció rninden C0-ra, .amiv.el a hőrnér·sék et 
a 15°-tól eltér, 0.2 laktodenzirneterfo:k; ha a ihőf.o.k J5°-ná1 alacsonyabb,_akk-0r 
1ninden C0 különbségre a .0.2 denzin1eterfokot a leolvasott értékből le kell 
vonni, ellenesetben hozzá kell adni. A leolvasott tejfokok éTtékének a tizedes
pont utitn ,következő 2, 3 és 4 .szán1jegyek felelnek meg. 

Zsírrneghat.ározás,. a) Lieberniann-Székely-féle el}á'lá·S. 50 keni. tejet 25 
cn1. n1ag11s és 4-5 cm. átméJőjű, jó.lzáró dugóval ellátott edénybe mérünk be 
és 5 kcn1„ 127 fs, káJilú.ggal összerázzuk .. Ezután 50 kcm .. pet1_olétert _adunk 
hozzú. isn1ét ÖS:'-lZerázzuk. "A_ keletkező e1nulzióhoz 50 kcn1. 90-95%-os etilalko
holt aclnnk s a ke\;eréket félpercenként 4-.5-ször összel'ázzuk, hogy a zsír jól 
kio]dúcljék: 5 percn~·i állás után a petroléte1 külön\'álik„ Ezután 1nég párszor 
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öss~:;á~_zuk. A ,felső i~t~gbe:g összeg~ü.lő pet1~0Jéte1es oldatból 20 k01n.-t egy 
.lemert vveg~ohar,b,a ~e1:unk ~s, a~ .o-ldosze1·, elpa~·ologtatása után a zsírt 2 óráig 
~Of}-1]--0 _-o_n all~udo ~úly1g szar,1tJuk; A !alalt zs1~· súlya 5-tel szorozva 100 kcnL 
~eJ ~s1r"ta1tahnat. ad.J;a„ (:p~ A suJy.s_zazalekot kap,Juk, ha a 100 keni. tej:ie 'f·onat 
kozo szamot a teJ f.a.Jsulyaval osztJuk: 

b) A G€fr"/;Jer-f.élr l'ljárás az9n_ alapszik, hogy 92%-os kénsa,·val és a111ilal
~ohüllal a teJ es teJte11nekek feherJeanyag.ait felo.ldjuk s a zsírt kicent1ifu-<rál
JU1k. A ·me~h~t~~ozást ,Gerber-féle ,butiro1néte1 csöYekben végezzük. Ezek ~vé
~onya-b~ reszukon -o~ztaly~attal ellatott s gu1nn1idugóval záT.ható 20 crn. hvsszü 
mes edenyek. Egy 1l:v edenybe 10 k-cm. 92 súly.százalékos kénsavat inél'ünk 
b~le. E~!e egy kc111~ 128~132°-on ~orró. a!lli.lalkoholt és 11 kcn1. vizsgálandó tejet 
Te~eg~zup:~. ,Gu1~1n1dugov,al ,,V·<~Jo el~ras után a keveréket iól ö,sszerázzuk„ A 
te~ h?-fe]lo~es !ro~be.n keve1od1,k a kensa\'Val és n1egbarnuL Ha forn1aBnos a 
teJ, lila sz1nez_C!de~ is keletk9z1k„) J!a '~inden fehérje feloldódott, a. csöv-eket. 
be-forrasztott yeg·e1kke! l~efele, -centT1fugaba tesszük és 3 percig cenh·ifugál.iuk; 
65-70°--on valo temperalas utan leolvassuk a zsí1százalékot. A tei zsírta1talm·1 
2.7-4.5 között szokott lenni. ' < 

. Szárazmaradék 1s 1JÍZrneqhplározás. 5-10 g1-. tejet is1ne1 t súlyú lapos 
P]a.t1na- v.~gy kva,rccses?..Bbf n;erun;k )\. vízfürdőn beepá1·ologtat.iuk és \ ízszá-
1:1to .szekrenfr~en alla1}~,? -suly1g _sza11t1uk. Az eredn1ényt száza]ékok1a szán1ít
:iuk. at. A m1n1~nun1. 8„;)7(), .Az, e~t1~ktanyag .a fajsúly és zsh· h;n1erete alapján a 
Flctfjchrrurnn-fele keplet seg1ts-egevel ki is szán1í-tható: 

E= 12 x zs (2665 -1) 
hof f' .a szá1az!nai-atlék -S~ázal~kt;t, zp· a: zsÍl·;-,;zá,zalék, d =.:: 100 X f' - 100„ f a tej 
faJsuly,a. A -Szar.az_111~rad~k faJsu]yat is szan11thatiuk,. a tej fa.istil~- és ~zúraz
ma1adek inellny1segenek isn1eretevel: 

E 
Ef= --d 

E-T 
Ef a száraz1~1aratlék faj~úlya, a tö~bi betű .ieleutér-;e, 111lnt a szá1 azan, ag kép
lepbe1;. A ~s1rn1-ente~ szaraz1naradek-0t kapJuk a te.i zsíriának a ·SZÚl'az1nara
d0kbol valo levonásavaL 
, , _Haniume,.q!~?-láro~á~. A sz~1azma1!'1-d.ékot elhan1vasztjuk és g;\·enge YÖI'ÖS-
1zzas1g feJ.Jhev1tJuk. l(1hules utan forrov1zzel felvesszük k.ilúgozzuk s i8111e-rt 
hamutartal!mú szűrőn l]_ne~szűrjük. A szűrőn maradt el i;em égett szén1·észeket 
a s~űrővel eg1:ütt le1nért p]atinacsészében elégetjűk és erős lángon kiízzítjuk 
addig, míg a han1u kihűléskor teljesen fehér. Ezután hozzáadjuk a kilúgozás 
nál. n:r-e;rt .szüredéket. inely az alkálisókat tartahnazza; vízfü1·dőn bepárolog
tatJuk es gyenge vö1ösízzásig hevítve kiízzítjuk„ A han1uból a szűrőpapír ha
muj.át. levonjuk és o:?Z így nyel't n1ennyiség-e-t %-ra szá.n1ít.iuk át.. A. tiszta te.i 
hamu.ia kb .. ű.6----0 8ro. 

, .~avó fa.ifjúlyánah nie_gállapítása. \Tégezhető t-e11nészetesen n1egalvadt te.i 
savoJan va,gy Ripper szerint 60°-on 100 kcn1-ként 2 kcn1 ,20%·-os 1027 fs .. ecet
~avv.al megalvasztott tej savó.ián, 1\il:indkét esetben az alvadt tejet 1negszűrjük 
es laktodenzin1eter1 el 1negl1íltá1·ozzuk a fajsúlyt.. A <Savófajsúl•{ alsó ha-
tára 1.026. · 

Szérumfrakció. Ackermann-féle .. (Deutsche Milch W .. Ztg. 1906. S. 628.) 
Kísérletét a :következőképen végezzük: 30 kc1n. tejhez hozzáadunk 4 csepp 10.25 
kcm„ olyan Ca012-oldatot, inelynck fajsúlya 1.1375 és 1 : 10 hígításban 17„5°-nál 
26 a r 1efrakciója; a keveréket fe11ázzuk és eg~i 22 cin., hosszú hűtőcsőYel ellátott 
hűtőcsővel ellátott széles epruvettában forró vízfü1dő.be téve n1egalvasztjuk. 
Áramló vízben lehűtjük és a szérun1ot refrakciós pohárkába de·kantáljuk. (Ha 
zavaros, megiszű1jük.} A pohárkát 17„5°-os vír,zel telt kádban te111peráljuk, a 
hőfok átvételét a R~érumba elhelyezett hő1nérőve1 eilenőrizzük és Zeíss-féle 
merülő refrakto1néterrel megrefrakciózzuk, de csak a:kkor, ha inintegy 10 per
ci,g volt a refrakto1nétel' prizm.ája a szérun1ban, 11ogy a 17.5°-os temperaturát 
átvegy.e„ .... !'\.. szérum refrak-eiójából, tudva azt, hogy 1% vizezés 0„25 refrakciófok.. 
továbbá Ackermann tapasztalati táblázatának segítségével, a tej vizezésének 
a foka is megállapítható: 

l 
_ :.':„„.-„:i'.~~~: ::L„„-.. 

--·-,--- _: '_:.::-_::.~„~-l-~,--' 
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Ackermann„féle táblázat +>1 a chlorcalcium serum refrakció számából, vagy faj
súlyábót ·+)1 az esetleges vizesés megállapítására +J2 

420 10290 - 390 10259 - 360 10229 - 33'0 10198 32 

41'9 10289 - 389 10258 - 359 10227 14 329 10197 33 
41 8 1 0288 - 388 10257 - 358 1 0226 - 328 10196 -
417 10287 - 387 1 0256 - 35 7 1 0225 15 327 1 0195 34 
415 7 0286 - 38 6 10255 - 356 10224 - 32 6 10194 35 
415 10285 - 385 1 0254 - 355 J 0223 16 32 5 1 0193 36 
414 10284 - 384 !0253 - 354 1 0222 - 324 10192 37 
413 1 0283 - 383 10252 - 353 1 0221 17 323 10191 -
412 1 0282 - 38 2 10251 - 352 10220 - 322 10190 38 
411 10281 - 381 10250 - 351 1 0219 18 321 10189 -
410 10280 - 380 1 0249 - 350 1 0218 19 320 10188 39 

409 1 0279 - 379 10248 4 349 10217 - 319 1 0187 40 
408 10278 - 378 10247 - 348 10216 20 318 10186 41 
407 !'0277 - 377 10246 5 347 10215 - 317 10185 42 
406 1 0276 -- 37 6 1 0245 - 346 102141 21 316 1 0184 -
405 10275 - 37 5 10244 6 345 1 0213 - 315 1 0183 43 
404 1 0274 - 37 4 1 10243 - 344 10212 22 314 10182 44 
403 1 0273 -- 37 3 10242 7 34 3 10211 23 313 10181 45 
402 10272 - 372 l 0241 - 342 10210 24 312 l 0180 46 
40 l 10271 - 371 1 0240 8 341 1 0209 - 311 10179 47 
400 10270 - 370 1 0239 - 340 1 0208 25 31 0 1'0178 48 

399 1 0269 36 9 l 0238 9 33 9 10207 26 30'9 10177 49 
398 10268 - 36 8 10237 - 338 10206 - 308 10176 50 
39 7 1 0267 - 367 10236 10 33 7 l 0205 27 
39 6 1 0266 - 366 1 0235 - 336 1 0204 28 
39 5 1 0264 - 365 10234 11 33 5 10203 -
394 1 0263 - 364 10233 - 334 10202 29 
393 10262 - 36 ö l 0232 12 33 3 10201 30 
39 2 1 0261 - 36 2 10231 - 332 10200 31 

1 

39 1 10260 - 361 1 0230 13 331 1 0199 -

+)2 Schweizerisches L.ebensmiltelbuch S. 390 

Az e 1nódszerhez szükséges kalciu1nklori<l-oldatot ,következő n1ódon ké
szítjük: 20:0 gr.. víz1nentes kalciu1nkloridot feloldunk 100-0 kc111. vízben. Az ol
datból 10 kcn1„-t kivéve, nor1nál lon1hik·han 1-00 kcn1.-1e fe1higítjuk és 17.5°-nál 
n1eghatározzuk a ief1ak-cióját, melynek 26-nak kell .lenni. Ha több, akk~.1· a;.z 
oldatot hígítani kell, ha :kev·esebh, kaiciun1kloridot kell hozzáadni.. A szukse
ges mennyiségek k,i,szán1íthatók. 

A deszt. viz refrakciója 17.5°-on 15. 
A klórkalciuni-széruni fa.isúlyának 111,eghatá1 ozása Acker11iann sze1int. 

A klorka1cium-szé1un1 refirakciószámán.ak ineghatározásánál leírt n1ódon 100 
kcm. tejet alvasztunk 1neg 0.83 kcm. kalciun11klorid-olda~tal, 111eJy ugyqno,IJ:aIJ-. 
mint aiminőt a. refrakciószá1n n1eghatározásáihoz -szük.seges szeru1n ikiesz1tese
hez ha1sználun:k. A leszűrt szérum fajsúlyát piknon1é~e1re~ határo~zuk ,meg 
15°-ná.L Töni-egn1u.nkánál a GreineI-fé~e széru:r'!1-·~r-eorn1ete1'. ,is hasznalhat?, ,A 
ine11ékelt táblázatból a k1DI ka.lcium-sze1 u111 f.aJsulya alapJa11 .a, megfelelo re-
frakciószám, valamint az esetleges vizezés nagysága le9lvasha.to. , 

Fehérjék rneghatá-rozása.„ a) Az ö-sszes Jll-tartalmu anya,go~ ~egh3;_taro
zásár a 20 gl'. tejet egy hosszúnyakú roncsoló 10111 bikban fO ken:. tpn1e,n~:ke~s~ v 
és egy csepp l-Ig-n1al addig forralunk, míg az old.at telJ~sen atla~s~o:ra va.11k„ 
Ha ez bekövetkezett, lehűlés után 2-00-400 'kem. lepaTOlt v1z~el, felh1gitJuk. Hor. 
zsaköv et teszünk bele és az esetleges higany.an1idok elhontasara 5-10 kc~ to
mény nát1iun1ti-oszulfát-o}datot vagy 2--3 gr, ~áliuni-szulfidot adun'!c h-ozza;

7 

~z 
oldathoz vég·ül annvi 301-"o-os NaOH-t, hogy lugos .Jegyen„ A l,omb1-k.?t ~~J'fU
ratú gummidugóvn1 elzá1juk és golyós e.söré.sz közbeiktatásaval fuggoleges 
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hűtővel -kötjük össze, a.1nel;i,. nek '' ége 50 keni. n/5 -vagy 100 .kcm„ n/10 kb„ 8 csepp 
kongóval festett lOOnsavat és 100 kcn1. vizet ta1taimazó E1Jenruayer-Ion1bi•kba 
ér„ Az ammonia .ledesztillálását a for1ás kezdetétől számítva 30 percig végez
zük. A desztillálás befejezése után a savat Iúg.gal vi1sszatitráljuk és megálla
pítjuk az amm-onia által leköt.ött norn1álsav mennyiségét, an1iből az amm·onia .. 
illetve nitrogén mennyisége kiszán1ítható„ 1 kcm .. n/10 sav = 0.001401 gr. JV,. 
.lt 1V számot 6.37-te.l szo1 ozva n1egkapjuk a le1nért tejben lévő fehérjemennyisé
get, a1nit .még százalék1 a kell át,száunítani. 

b) Hoppe-Seuler e/Járása kazei.n, albumfn és globulin rneghatáro.~ásá1a;· 
20 gr. tejet 400 k-cm„ Yízzel felhíg·ítunk .s híg (10%-os) ecetsavat csepegtetünk 
hozzá, míg a kazein kezd kicsapódni. Ekk0r 30 percen át széndioxid-gázt haj-· 
tunk iajta keresztül. ,<\_ kazein és a zsír lecsapódik és a csapadékot teljes le
ülepedés végett kb„ 12óráig állani hagyjuk, azután nit1·og-énn1entes szűrőn meg
szűrjük ,s vízzel, majd pedig alkoho.llal és éterrel .iól kin1ossuk. A szűrőn ma
radt csapadékból vagy K.iehl-dahl szerint határozzuk n1eg a 1\.1-t és 6„37-tel .szo
rozzuk, vagy vízgőz.szárítóban állandó súlyig szárítva inérjük„ _t\._ csapadékról 
a vizes szüredéket és n1osóvizet a laktalbumin és laktoglobulin kicsapása vé
gett addig fo1 raJju.k, míg több csapadék n1ár ncni válik ki.. Nitrogénmente-s: 
szűrőn n1egszű1ve a csapadék 1V-jét n1e,ghatározzuk s fehériére átszán1ítjuk. 
A laktalbumint külön 1is meghatározhatjuk oly 1nódon, hogy 10 g:r„ tejhez 34-
40 keni. tön1ény :magnézÍU·111SZU1fát-oldatot adunk és :í0°-1a melegítve a keveré
ket, kristályos magnéziun1szulfáttal telítjük, n1ire a kazein és lakto_qlobulin 
Jeválik .. <\_z oldatot szűrjük: a sziil'edékben o1dott lalctoalbuniint ecetsavval 
\-aló savan:', ítás által csa11.iuk ki s a fent leí1 t inódon kezelYe, nit1-ogéntartal
n1át 1negihatározzuk. 

Cukornieqha.tá1ozás (laktose). 25 c111:1 tejet eg:-,.- isllH'J t súlJ.·Ú po1ce11án
csésr...ébe bepipettázunk, a súlyát n1egl1atározzuk és kb. 300--350 keni. vízzel 50(} 
kcnI..-cs jelzett lon1b:ikba he1nossuk„ Hozzáadunk 10 kc1n. olJ. an kupY-iszulfát-ol
datot, nlelynek 1 litere 63.5 gr. k1ist. Cu.SO~-t tartaJniaz (Feh]jng-olda-t).. 
továbbá 6 .. 5 kcm„ olyan nátiiun1hid1 oxid-oldat{)t, n1elynek Pg-;;,,- lite1je 10„2 gr. 
NaOH-ot tartahnaz ..... '\ NaOH-oldat hozzáadása után a keverék ne legyen lú
gos, az.az épen savanyú inaradjon . ._A. fcihérj€k rézsók alakjában leválnak„ A 
csapa.dék leülepedése után a lor111bi.k tartaln1át vízzel a jelig feltöltjük és 15°-on 
heá11ít.iuk, jól összekeverjük és szűrjük„ A ·szűrlet 20 kcn1c.-éből (= 1 keni. tej) 
Bertrand s~e1int a következőleg határozzuk n1eg a laktozt: Négy oldatot ké
szítiink: I. 10 gT k1 istályo.s kupriszulfát 11. vízben oldva. II. 200 gr. Seignette
só (KNa-tartaiát) és 150 gr. N-00H = 11. vfaben oldva. III. 50 gr. feni.szulfát 
és 200 g1. kénsav 1 1. vízre higítva. Ez az ol<lat a 1káliun1pe1n1anganát-oldatot 
ne színtelenítse el. Ila elszíntclenífPné, fino111n-y ílású pipettából addig csepeg..: 
tetiink hozzá n-10 K-pe1n1an.ganát-0Jdatot, 1níg g~yengén rózsaszínű n1a11ad. IV .. 
n/10 káH11n1pern1anganát--01dat. .A. módszer akko1 ad jó eredn1én·yeket, ha a le· 
n1é1 t 20 kcn1. oldat cuk-0rtartaln1a lú-90 ing. 

A kísé1 letet a következőkép végezzük: Le1né1 ünk a fenti l és II. oldat
ból 20---20 kcn1„-t és vagy egy sín1afelületü fafogóval ellátott J)01·ce1Jáncsészé· 
hen. vagy egy jénai üvegből készült 200-300 .kc1n.-es Erlen1neycr-lo111bikban a 
fent leírt módon nyel't cukor-oldattal fo11ásig hevítjük és ponto1san 3 percig 
foTrásban ta1t.iuk. Ezután a lángról levéve n1cgvárjuk. rníg a leválott ikupro· 
oxid-csapadék leülepszik. Ha ez bekövetkezett, Gooch-tégely-cn vfz]égszivattyú-
val leszűriük, ügyel\·(\ hügy a tégely .azbeszt szű1·őrétegére, kevés kcsapadékk -A~ 
jusson .. A_ Ion1hikban lévő csapadékot kiforralt fo1róvízzel többszö1 · in1ossu ·_:r 
és a 1nosóvizet a Gooch-tégelye.n átszűrjük., ._<\_ kin1osás után a szívópa.lackot „ .• ,.;. 

fehér üve.i;hől készült tiszta palackkal kicseréljük. A lo111bi:k.ban 1naradt csa- :.:'./'_-:·'.1·:::·· 
padékot 20 kcrn. III-oldattal feloldjuk és az oldatot a Gooch-tége]yen gyengén .<;i · 

f ~~~ iJ:Jdi~~H~1~~~· c~;/;~rJ'ék8 k~~· fil z~~::Íí~Ő1 ~~vaőz ~Í~i~s~~~~;·*~1u ~~i{é~~a 11~~~~{~; -:·:'.~.:·.•.-~.:;~.t .. :.~.· ;:~· 
üvegpálcával fe]kaparjuk a szűrőTéteget. _<\_ szívást egyidejűleg beszüntetve -;:_„·..-::·_;:_: 

még 5-10 kem. HL-oldattal az összes csapadékot teljesen feloldjuk. A ]ombi- . ·>;1t 
kot és a szl:írőt kifor1·alt hideg· deszt., vízzel kirnos1n1k. __ :\_ szívópalackot a lég- :_·_-,,:;:r:-<, 
szivattyúról lekapcso]juk, a G.ooch-tég:el1t eltávolít.iuk és tartahnát n/10 ká~ ._.,,.;';:Jf:: 
liun1peTma.n.ganátta.l (ezt oxáJ.savval kcII beállíi'ani!) halvány Tózsaszínííre :-.~'.35::7,;:~,?f~:,_.' 
titráljuk. 1 kem. n/JO KMnO, = 0~06357 gr. Cu. Az ·elhasznált n/10 káliumper- ·· }~}i;Í( · 
~rrff1~t~~af a~l~~!:~~~;;~~~tl~~~:;~~~;,1íi~j;~jr~~;1~~T1~~:~~~;/:!if~~:~t ·· 51;:1!z· 
mítani. an1i tekintve, hog·y 25 kcnL tej súlya isn1eit, eg·yszerű aránylattal vé
gezhetó 
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„4_ tej savtartalrnátuJ.k meghatározása So/tl(f és Henkel szerint úgy tö1·
ténik_, hog;\" 50 kcm„ tejet 1 kcn1. 2%~os alko,holos phenolphateinnal elegyítvB 
1

/ 11 n-ormal KOH-val halvány rózsaszínűre titrálu1rk ~\tejet nem szabad ':Ízze! 
felhigítani s így titrálni.. 1 kc1n„ KOH 2 sav-foknak felel n1eg. Frissen fe,Jt teJ 
4---8, főzésnél .megalvadó 11-13, önn1aigától megalYadó, az alvadás előtt hide
gen titrálva 30-32 savfokot mutat 

Alkoholp1óba (Grosse-Bohle-féle kettős alkoholp1óba) A tejek _térfo
g·ata kétszeresének 111egfelelő 50%-os alkO'hollal keverjük„ 1\._ 9 savfokú teJ meg
aJ"\~ad, 8 és 9 savfokú térfogatának kétszeres mennyiségét kitevő 70%--os alko
holtó,1 ellenben 8 1s·av.fo:k alatt 70% alkuhol a tejet 1neg nem alvasztja„ M_inél 
frissebb a tej, annál több alko'hol szükséges a 1negalv.asztásához,. Friss teJnek 
a dupla alkoholpróbát (96%-os alkohollal) ki kell bírnia. . 

Lecithin ·1neghatározása Nerlcing és Haensel szerint: 1-00 kcm„ teJet 200 
kc1n. alkohollal n1egalvasztunk, .szűrünk és a szűrőt a csapadékkal együtt 30 
óráig Soxhlet-féle extrahálóban kl-orofo1n1rnal kivonjuk. A ik:Joroforanos olda·· 
tot 60°-nál szárazra párologtatjUtk és 60°-on való teljes kiszárítás utá_n pl_atina
csé.szében vízn1enh~s ,szódát és salétromot (1: 1) .adva hozzá elhamv.asztJuk; a 
ha1nu.ban a foszforsavat gravin1et1ikus úton határozzuk n1eg m.agnéziumpiro
foszfát alakjában. ~\ n1ért 111agnéziun1 p.irofoszfátot 7.27-tel szorozva a Jecitin-
n1ennyiséget kapjuk„ . 

12. Enzyniek kirnutafát;a .. Pe1oxida1":0e kilnutatása: 10 kcn1. te.ihez 5-10 
csepp Rothenfus-serreagnest adunk s hüzzá 111ég 4~5 csepp 0.3%-o,s hid1ogén
pe1oxid-oldatot; :hatásos. oxidase .iele~1IétéJ:ien intenzív vi-ol~.szín~zód~~ n;iut!lt
kozik„ ~.\ Rothenfusser-fele I·eagens kesz1tese: 1 gr. paTafenrlend1am1nkl9rh1d· 
rát 10 keni. vízzel készült oldatát keverjük 2 gI. guaja.kolsavnak (kristaly.o.s) 
135 keni. 96%-os alkoholos ol<latá,,al _<\_ reagens Yíztiszta; hatóképes 10-12 
hüuapig . , . , 

.:-\. tej fo11 alt "\ agJ fo11 alatlan "\ o]tának eldöntése vegett per·ox1dazra 
\iz:-;o·álunk. Ha ezt ~ike1ül ki.rnu6atni, a tej 75') fölé neni volt 1nelegítve. 

,.. .·-l. trj f:iZCntn1tartal111ának n1eghalározáfJa.: Dafour 18-as gazeszű1'Őn töT
t~nik. t 0'\

0

iS eljál'hatunk, hog;y eg}' Jiier tejet n1agas ÜYCg.lJengeJ'ben áJlani ha
g;;unk. J~1,íg· a szenn} az edény fenekére 1esül1J ed .. ~\ tiszta tejet leöntjük és az 
ü1td€ktt ,-ízzel eleg"Sítve sziírő1·e visszük, ahol vízzel, 111ajd _alkohollal és éter
lfl 1110..,suk, szá1'ítás után 111érjük, .s n1ik1oszkoppal vizsgálJuk 

ldrqcn an11aqoh. a) Salétrornsav é8 sói„ Célsze1 űen kin1utatl1atók a re-
1'1 ak(:iÓ ii1eghatárÜzásánál 1na1adó szérun1ból kénsaTban oldott difenila1ninnal 
oly 111ócloll, hogy a széru111edényke falán ll'fol~·atjuk a kénsavas difen~lamin
oldatot, JJJe]y fa;jsúlJ áuúl fog"\· a alul hel} ezkedik el Az érintkezési felületen a 
f:;a]étron1i.;av- n1ennyisége szerint vagy g·s engébb vagy erősebb kék színeződé~ 
ke]('1kezik, an1i nitrátos vízzel való haJ11isítást bizon".'i ít ~Difenilaanin-oldat: 
20 g'l'. rlifenila1nint 20 kcn1. híg (1:3) kénsavban oldunk és töniél1J.'kénsavval 
120 kC'll1-1 e feltöltjük.) 

b) „-1/h,r1lilía1 bonátok Schrn.il.t szerint kiinutaihaiók 10 kcn1. tejből, ha azt 
10 kc:111. alkohollal és néhán:-l esepp 1 : 100 alkoholos rosolsav-oldattal elegyít
jük .. \lkalikarbonát .ielcnlétébf'n vörös vagy J"Ózsa színeződés lép föl ~i\. nor
rnális tejhtu 15-2% széndioxid van. Süss szerint 100 kc111. tej 5-10 keni. 
0;2'

1
;;.os alkoholos alizarin-oldat1tal e.1eg~-ít' e alkalikarbonátok jelenlétében 

I óz-:;<1 szín lÍl e szí nPződi k; tiszta tejnél sárg.ás színeződés észlelhető. Lel li szerint 
l{J kt111. te.iet 10 kcnJ.. alko.hollal és 1-2 kcn1 telített alkoholos aszpi1in-oldattal 
'ízfürclőn 60-·-i0°-on 10-20 percig 1nelegítve, a inegszÜl't oldatot 8-10 csepp 
\. asklori d-ol da tta 1 t> lPg;. í tiink: niinin1áH san 0.5 % a lkalika l honát jelenlétében 
\Ö1össá1gás csapadék Yállk le. 

e) JJorax és l)()r,<.r1r.: 100-200 konL, szódú\·al alkalikussá iett tej harnuját 
tön1€nY sósaY\ al leöni' <-'. fölös n1enny,iségü alkoholt adunk hozzá: borax vagy 
bó1 ~aV .ielenlétéb011 az {'1ilho1·át jellpg·zö sznga észlelhető .Az elszálló gőz 1neg
g\ njt, a, szép zöld lánggal ég. 

· dJ Ji_.onzerL-ál6 a-11yo.r1ok. 1. S.zaficil~ao kiu1utatására Phil·ivpe eljá1ását 
:ilkalinazznk: 1.00 keni. trjet eleg~ ítünk 40 keni :F'ehling-féle rézszulfát-oldattal 
(}iJ:-;d Tejcuko1), 10 keni.. no1111ál nátronlúggal és 1;)0 kc111. \"Ízzel. Ha a jól ösz
SZt1 <lzoti eleg) ben a csapadék u1ár leülepedett, 1e<lős szűrőn szűTjük. A szűr
letet t'gy \á]asztótölcsérhen .g;.. üjtjiik ö-ssze, hozzáadunk 5 kcn1. sósavat és 60 
keni. éter1el kirázzuk„ ..._.\ szalic>ilsny kiniutatása végett 25 kcn1 .. éicres kivonatot 
bepá1 ulunk. a n1araclékot YÍzzt l ft'lY{'~sziik és ferrik1oridda1 kénilelünk: .szali
cilsa\ jpJeiilétébl'n benzoesarra is ké1ulelünk l.-ahn1an szel'int: _<\_ szalicilsav 
ki111utatásúhuz készített étf:res ki\ onathól 25 kcnl.~t 15-2 keni. vízzel bepáro· 
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lunk„ A ,vi~-es maradékot kémcsőben meg<Savanyítjuk. hozzáadunk néhány da·· 
l'abka ,natr1~ma:n_alga;n1ot s elzárjuk; ha má1 élénik hidr-0génfejlődés észlelhető, 
a dugo~ ~It~v:°l1tJuk es a tá':"ozó ,gázokat meg,szagoljuk~ ha benzoesav van je
l,en (m0,mrnali~an 1 mg.), elénk henzaldehidillat (keserűmandulaolajszag) 
e:rezheto. ' 

2, I[ormaUn: 200 kcm, tejet lonrbikba téve desztillálunk és 30 kcm, pár
latot gyuJtunk ossze, melyhez ha kendioxiddal éppen elszíntelenített fukszint 
a~unk: f.orJ?-alin ,jel~nlétében a v-ÖTÖS szín visszaalakul. A tejből a formalint 
k1mutathatJuk „meg ugy i,s, hogy a vizsgálandó tejből ferriklorid-oldat!'a óva
tosan megfelelo mennyiséget rétegezünk reá. Az érintkezés síkjában Jila gyűrű 
k~letkezik, A f~rriklorid-oldatot úgy készítjük, hogy 0.05 gr FeCL-ot kevés 
v1zben oldunk es kever,getés közben 100 gr. tömény kén.savat adunk hozzá„ A 
kevergetést addig folytatjuk, :míg sósavgáz száll el. 

3, Keményítő kimutatása káliumjoditos jód-oldattal (kék színeződés) és 
mi.kro.szkopiai úton. ' 
. , 4. Hidrogén•zuperoxid: 10 lrem. tejhez 10-15 csepp hí.g kénsavban oldott 

t1~ans·~vc;t adunk. 0.015 .gr. _hidrogénsuperoxid 100 kcm„ tejben már erős sárga 
sz1nezodest ad. Ha a teJ meg nem volt for:ralva, a Rothenfu,sser reakció is al
kalmas a 'htldrog.énperoxid kirr:nutatásá1a. 

, , Colostrum (fuc·s tej.) annyiban kü1önb-özik a Tendes tejtől, hogJ. színe 
sar.ga·s s a benne lévő zsírcseppek nem oly egyenletesek, mint a tejben„ Faj
súly.a 1046--1.080, több benne a fehérje és anorganikus ·SÓ, ellenben kevesebb a 
zs;Ír, mint a normáli,s tejben. 

Aludt tej, yo.ghurt, kefir viz,sgálata, megegyezik a rendes tejével. \Tizsgá
lat előtt az anyagot jól ö.ssz.e kell dörzsölni és rázni.. A fajsúly azonban így 
sem határozható meg, azért az aludt tejhez térfogata egytizedrészének meg
feelő, de .súly szerint pönto.san len1é1 t 24%-os amrnoniát adunk s azzal össze
rázzuk; ha a keverék már egyenletessé vált, a fajsúlyt a1e0:méterrel állapítjuk 
meg .. A haszn.ált amrnonia faj,súlyát is meghatározzuk A tej fajsúlyát a kö·· 
vetkező képletekkel számítjuk: · · 

= ~ V= _g_ P 
v s S! 

q = az a::n11noniá val kevert tej súlya, p = a haszn.ált a111n1onia súlya, 
s = az ·amrn,oniával kevert tej fajsúlya, .s1 = az a.mmonia fajsúlya. 

Pa.sztőrözöt.t tej viz.sgálata n1egegyezik a tej vizsgálatával, A magasabb 
hőf.oikon, 75° fölött sterilizált tejnek 2 percen belül nem szabad adnia a R.othen
fusser-reakciót (lásd Peroxidase kimutatás)„ 

A tej minősítése. 

A tej fizikai és kémiai vizsgálatának az a célja, hogy egy1·észt a ha1ni
sítatl-an termék -ö,sszetételére nézv.e tájékozódjunk, :másrészt az esetleges ha
misításokat kimutassuk. A legközönségesebb hamisítások a vízzel való hígí~ 
tás, lefölözés és ikeverés, vízzel vagy teljes tejjel.. Ilyen egyszerűbb hamisítá
sok megállapítására a tejet az előbb megengedett módon kell megvizsgálni. 
A vizsgálati adatokból a ha;misításokat a következőképen állapíthatjuk meg: 
ha a tej vizezve van, az összes alkatrészek mennyisége, a tej és a savó faj
súlya, valamint a refra1kció .csökken. A szárazmaTadék fajsúlya rendes. A tej 
lefölö·zésekor, vagy fölözött és teljes tej •keverésekor.: a zsírtartalon1 csökken, 
a zisírrmentes szárazmaradék n1ennyisége 8%-nál több is lehet, a sz·árazany&g 
faj,súly.a 14 fölé emelkedik. A savó fajsúly a és a. ,szé1umrefT.akció rendes. Le~ 
fölözés és vizezés esetén a tejfajsúly lehet rendes. Savó fajsúlya l.028, a szé
rumrefrnkció 38 alatt vau A ·szárazmaradék faj.súlya 1345 fölött. Mindezen 
m,egáLla.pítások szig-0ruan csak az elegy - több tehéntől v.aló tejre érvénye
.sek. Egy tehén teje nagy-0bb elté1éseket i.s n1utaflhat, s az átlagos tej össze
tételtől eltérve, sokszor hamisítottnak tünik föL I!yerikOT úgynevezett istálló 
p1:óbát tartunk, mely azt jelenti, hogy a vegyész jelen van a fejésnél és ~ 
mintát a,wnnal átveszi lgy azután kétséget kizárólag m,e.gállapítható a teJ 
minősége. 

'.-\!L~:~:t::?:\ 
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Jegyzet. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 71000-1924. F. M. IX. B. számú ren
delete mely a tej forgalmát szabályozza, a tej féléket a . követke_zőkben határozza meg ; 

1. §. Teljes tej a tehéntől megszakítás nélkül _fejéssel teljesen kifejt édes állapotban 
levő romlatlan tej„ melynek alkotó részeiből semmit e1 nem von-f8k, sem idegen anyagot 
hoszá nem adtak. A teljes tej kellékei' 1 Fajsúly legalább 1.0290. legfeljebb 1.0330 
{15°-on). 2. Legalább 3. 3°Jo zsirlartalom. 3. Legalább 12.3°/o száraz anyagtartalom. 4. Leg
alább 8 5°,:o zsirmentes száraz anyagtartalom. 5. Legalább 0.6°/o, legfeljebb 0,90/o hamu
tartalom 6. Legfeljebb 1.340 száraz anyag fs. 7 Legalább 38 savórefrakció (Ackerman 
módszere szerint 17.5°.on mérve) 8. Legalább 1.0265 savó fs. önolvadás útján vagy 
1.027 fs.-ú ecetsavval készített savónál 15°.ra vonatkoztatvB.. 9. Legfeljebb 9 savfok 
(Soxhlet-Henke szerint mérve)„ A teljes tej legyen enyhén édeskés izü, fehér vagy sár
gásfehér szinű, átlátszatlan és könnyen folyó'; ne legyen savanyu vagy más kellemetlen 
mellékizű vagy szagu, sem csikolt vagy tarkázott szinű. Minden közelebbi megjelölés 
nélkül tej elnevezés alatt edes állapotban lévő teljes tehéntejet kell érteni. 

2. § Lefölözött fej az édes állapotban lévő teljes tej zsiros részének elválasztása 
után maradó tej Legalább 2°1

0 zsirtartalommal részben lefölözött, e mértéken alul egé
szen lefölözött a tej. Ugyanezen megkülönböztetés áll arra az esetre is, ha a fej nem 
teljes kifejés vagy lefölözött fejjel való keverés által nem éri. el az 1. §-ban elöirt zsir
larta!mal 

3. § F'orralt tej az édes állapotban forralásig felmelegített tej Minden közelebbi 
megjelölés nélkül a forralt tej a!att teljes tejet kell érteni. A forralt tejben a forralás által 
képződött bőr is hozzátartozik Egyébként a 2. §-ban foglaltak mérvadók. 

4. §. Pasztörözött tej a 65°·on legalább 30 percen át vagy 700-on legalább 20 per
cen át vagy '75°.on legalább 15 percen át vagy 80-85°-on legalább 5 percen át melegen 
t~rtott, azután legalább a kútviz hőfokára (12°) azonn1:11 és gyorsan lehűtött tej. A 750_00 
l:J percen át vagy 80-r5°-on 5 percen át pasztörözött tejnek a Storch reakciót nem 
szabad adnia. A 60°-on 30 percen át vegy 70°-·on 20 percig tartó pasztörözés időpontját 
vegykisérleti állomások székhelyén az állomásnak más helyen az elsőfokú hatóságnak 
be kell jelentení 

5. § Saoanyutej. melynek sovfoka 9 savfokot meghaladja. Közelebbi megjelölés 
nélkül savanyutej alatt teljes tejet kell érteni. Egyébként a 2. §-ban foglaltak mérvadók. 

6. § Aludtte.i természetes vagy mesterséges úton a teljes alvadásig megsavanyodott 
kb. 36-38 savfokú tej Az aludttej legyen kellemesen savanykás izű éS egyenletesen 
májszerüen megalvadt. Közelebbi megjelölés nélkül aludtej alatt megalvadt teljes tejet 
kell érteni. Egyébként a 2 §·ban foglaltak mérvadók 

7 § Yoghurt. Édes állapotban levő teljes fejnek főzéssel (rendesen felére) sűrített 
50'·on a bacilus bulgaricus és ezenfelül esetleg más előnyös hatású baktériumokat tar
talmazó tenyészettel. avagy May a fermenttel beoltotl. majd 3-5 órán át 37-:--45°-on érlelt, 
végül 3-4 órán át hidegen tartott terméke. A yoghurtnak legalább 5°/o zsirt kell - és 
tej savban kifejezve legfeljebb 1°/o savat szabad tarfélmaznia. 

8. §. Kefir édes állapotban levő teljes tejnek Sacharomyces kefir vagy Sacharo
myces fragilis élesztőfajta és más elönyös hatású baktérium alkalmazása által alkoholos 
erjedéssel készült terméke. A kefir savtartalmának tejsavban kifejezve 0.8°/o.ot nem sza
bad meghaladnia 

9. §. a) A bivalytej kellékei' 1. Legalább 103 legfeljebb 1,036 fs. 15'-on mérve 
2 Legalább 5°/o zsirtartalom„ 3. Legalább 15°/o száraz anyagtartalom. 

b) A juhtej kellékei: 1. Legalább 5°/o zsirtartalom. 2 Legalább 15°/o száraz anyag
tartalom. 3 Legalább 9.5 zsirmentes száraz anyagtartalom„ 

c) A kecsketej kellékei : Legalább 3.5 zsírtartalom. 2. Legalább 12.5°/o száraz 
anyagtartalom. 3. Legalább 9°/o zsirmentes száraz anyagtartalom. 

11 §. A közfogyasztásra szánt tejet tilos vizzel (jéggel) savtompílószerekkel (szóda
bikarbona szóda, marólug, mész stb.) konzerválószerekkel (hidrogénszuperoxid formalin, 
szalicilsav, bórsav, benzoesav stb.) sűrífőszerekkel (keményítő stb.) vagy festőszerekkeí 
általában bárminemű idegen anyaggal keverni. Tilos jobbminóségú teljes tej összetételét 
víznek vagy vizezett tejnek ht)Zzákeverésével, avagy vizezett tej összetételét jobbminóségú 
teljes tejnek hozzákeverésével a megszabott határértékre beállítani.. Különböző faJú állatok 
tejét nem szabad egymással keverni. 

12. § Forgalombahozni csakis egészséges állapotban lévö olyan tejet szabad és 
csak olyan elnevezéssel, mely a jelen rendelettel az egyes tejféiékre meghatározott kellé~ 
keknek megfelel.. Literenként 12 mg. szennyülledéket tartalmazó tejet nem szabad forga
lornbahozni. Kolostrumot forgalombahozni tilos. 

13. §. Az olyan tejet mely a teljes tej kellékének megfelel ugyan, de zsirtartalma 
a fejős állat fajtája szerint, vagy valamely egyedi sajátsága miatt a teljes tejre szabott 
határértéket el nem éri, csak a zsírtartalom százalékos feltüntetésével vagy gyenge tej 
elnevezéssel szabad forgalombahozni 

~il •. „„„„„„„„„„„„ ... „ ... „„„„„ .................. „ ...... 
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Cukor-táblázat Bertrand szerint.. 

• A réz mennyisége milli- • A réz mennyisége milli-
5 ·~a grammokban • e grammokban /..„"" Cl;I 

,..:.: ~·f _g ~·~ 
1inml1 1 1 loj :i s:: ca glü- 1 invod 1 golok-1 maltóz·· [ ''i- , e• 

u S E u S E g!ü- galak- maltóz·· 
kózná! cuk~r· toznál né.! cukor· kózná! 

1 
c~~~r- tozná! né.! ] c~:~r-na! n6.l 

10 
1 

204 206 19 3 112 14 4 51 
1 

971 9711 929 56"1 698 
11 224 226 21 2 123 15 8 52 98 9 988 946 571 711 
12 243 246 230 13 4 172 53 100 6 !006 I 963 58 2 724 
13 263 26 5 249 14 5 18 6 54 102 3 10231 980 59 3 73 7 
14 28 3 285 26 7 156 200 55 104 1 1040 997 603 749 
15 302 305 286 16 7 214 56 105 8 105 7 101 5 614 76 2 
16 322 325 305 178 228 57 1076 1074, 1032' 62 5 775 
17 342 34 5 

1 

323 18 9 242 58 1093 109 21 1049 635 788 
18 36 2 364 342 200 256 59 1111 1!091 1066 646 80 1 
19 381 384 360 211 279 60 112 8 1126' 1083 65 7 814 
20 

11 
401 404 379 22 2 284 61 114 5 114311100 66 8 82 7 

21 420 423 397 233 298 62 116 2 115 91 lll 61 67 9 839 
22 43 9 442 1 416 244 31 1 68 9 

1 

63 117 9 1176 1133 852 
23 458 461 434 255 32 5 64 119 6 1182 1150 700 865 
24 47 7 481 

1 

45 2 26 6 339 65 121.3 1209 116 6 7l 1 877 
25 49 6 498 470 277 35 2 66 123 0 122 6 118 3 722 890 
26 515 51 7 489 289 36 6 67 1247 124 2 1200 733 903 
27 534 53 6 507 30 0 380 68 126 4 125 9 121 7 743 91 6 
28 553 555 52 5 311 394 69 128 1 U75 123 3 754 928 
29 57'2 574 544 322 40 7 70 1298 129 2 125 0 76 5 94 1 
30 59 1 593 562 333 421 71 1314 1308 126 6 776 95 4 
31 609 61 1 58 0 34 4 434 72 133 1 132 4 128 3 78 6 

1 

96 6 
32 628 63 0 59 7 35 5 448 73 134 7 1340 130 0 79 7 97 9 
33 646 64 8 615 365 46 1 74 136 3 1356 131 5 808 99 ! 
34 66 5 667 63 3 37 6 47 4 75 137 9 1372 1331 818 100 4 
35 683 68 5 65 0 38 7 48 7 76 139 6 1389 1348 829 101 7 
36 70 1 703 668 398 501 77 141 2 140 5 1364 840 1029 
37 720 722 68 6 409 514 78 142 8 142 1 138 0 85 l 104 2 
38 73 8 740 704 41 9 527 79 144 5 1437 1397 861 1054 
39 75 7 759 72 1 430 541 80 

1 
146 l 145 3 1413 872 106 7 

40 775 "77 7 739 441 554 81 147 7 146 9 142 7 883 107 9 
41 79 3 79 5 75 6 452 567 82 1493 148 5 144 6 894 !09 2 
42 811 81 2 77 4 46 3 580 83 1509 1500 146 2 904 l!O 4 
43 829 830 79 1 474 59 3 84 152 5 1516 147 8 915 111 7 
44 847 84 8 80 8 485 606 85 1540 153 2 1494 926 112 9 
45 864 S6.5 825 495 61 9 86 155 6 154 8 1511 93 7 114' l 
46 882 88'3 843 50 6 63 3 87 1572 156 4 152 7 948 115 4 
47 900 901 860 51 7 646 88 158 8 157 9 1543 958 116 6 
48 918 919 87 7 52 8 65 g 89 160 4 159 5 1560 969 117 9 
49 93'6 93 6 895 539 672 90 16' 0 161 1 157 6 98 6 119 1 
50 954 954 912 65 0 685 

2. A sűrített tej és a tejpor vizsgálata. 

Mindkét termék vagy teljes tejből, vagy fölözött tejből készül, vákuum· 
ban való teljes vagy részleges bepárologtatás által, rendszerint cukor hozzá
adásával. A kereskedeLmi kész árú dobozain feltüntetendő, hogy a gyárt9.s· 
nál lefölözött, vagy részben lefölözött tejből indu.Jtwk ki. A tejkonzervekben . 
nem szabad semmiféle idegen anya.gnak lenni, kivéve a sa-c0har-0set. 

Sürített tej vizsgálatánál jó átlagminta vétele céljából az egész doboz 
tartalmát 80-85'-ra felmelegítjük, jól összekeverjük, lehűtjük és 50 grammot 
250 kcm-res jelzett lombikba mérünk, vízzel a jelig feltöltjük és jól i)sszeráz· 
znk. Az így elkészített oldatot ha.sználjuk fel az egyes alkatrészek meg· 
határozására. 

Zsírmeghatározás. Ugyanazon módszerekkel történik, mint a tejnél. A 
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butirnméteres eljárás esetében a fenti higítás szerint készült oldatból hatá
:rozzuk meg a zsírt (lásd a Tejnél) de a .leolvasott zsírszázalék<Jt a lligítás 
fokánruk sz.ámértékével kell szorozni. (A lemért 50 gr. eredeti anyag és a 250 
kcm-re bJgított oldat viszonya t.ehát 

zs = _E9_ 
r 

p a butiométe1ről leolvasott zsí1·sz.ázalék q a fö1higított oldat súlya, r, a 
len1ért anyag súlya = 50 gr.) 

Ennél a módszernél 1s egyszerűbb a Gerber és Kr·andijr-féle tejtermé· 
kekre méretezett hutriométerrel való eljárás. Ez a .készülék a tejbutriométeré· 
hez hasonló, mind.két végén nyitott üvegcső, melynek ,gzélesebb végét záró 
gummidugóba egy üvegpohá~·ka van erősítve„ A )emért .súlyú üvegpo~~~.kába 
bemérünk 4-5 gr. anyagot es 10 kcm. meleg vrzzill 60-70"-ra melegrtJuk. A 
felmelegített -oldathoz a kénsavat kis részletekben adjuk hozizá, míg tiszta 
oldatot nem kapunk. A tov-áibbi eljárás olyan, mint a tejnél. A leolvasott z.sír
százalék = p„, a len1ért anyag (,süTített tej vagy tejpor) = q akikor 

zs = _§:: 
Q 

Igen elterjedten alkalmazták a gyakorlatban a van Gulik-féle butiro
méteTt, Enn.ek kezelése olyan, rnint a Gerber és J{randi.ir-féle butir,o~éter~é, 
azzal a különbséggel, hogy a pohárkával pontosan 3 g-r,. anyagot merunk e::; 
a zsír értékét közvetlenül percentekben olvassuk le„ 

Fehér.le me.ohatá1 ozá.st az eredeti higítatlan. anyag 1-2 grammjából 
végez•ük K ieldahl szerint. 

Keményítővizsgálat. Keményítőre a vizsgá;lat jódos káliumjodidoldat
tal történik, vagy pedig miln oszkópikusau. 

Száraz anya,q, hamu, konzerváló szerek meghatározását '-a tejnél Jeíi;t 
vizsgálati módszerekkel végezzük. Nehéz .fémekre a sósavval oldott hamubol 
kém.lelünk az ismert anaJitik·ai .módszerekkel 

Cukor meghatározás. a) Laktóz (tejcukor) megh<Jitározás; 10 a-r„ konden· 
zált tejet lemérünk és 200 kcm. vízzel bemossuk egy 500 kcm.-res, jelzett lom· 
bikba. Az oldódás után a fehérjék leválasztása céljából hozzáadunk 15 kcm. 
Fehli11g-oldatot és 2.5 kcm. n/10 NaOH-o.Jdatot.. Ezután a jelig feltö1'tjük, 15 
fokon beállítjuk és 3ű percig állani hagyjuk a csapadék Jeüllepítésére. Ekkor 
sz.áraz redőszűrőn szű1jük és a szűrlet 20 kcm-éből (= 0.4 gr. ·kondenzált tej) 
Bertrand szerint (lásd Tejcukor) me!l'határozzuk a tejcukrot. 

b) Sacharóz (nádcukor) meghatározás. A fenti szürkülethől 50 kcm-t 
bemérünk egy 100 kcm.-re.s, jelzett lombikba és 1 kcm. nor,málsósavat lrozzá
adv.a 30 percig forró vízfürdőn invertáljuk. Ezután az oldatot 1 ikcm. 
NaOH-dal közömbösítjük, 1ehűtjük, vizzel a jelig feltöltjük és 15°-ra hűtve 
a jelre beállítjuk, végül összekeverjük. Az így .felhigított oldat 20 kcm.-éből 
(= 0.2 k<Jndenzált tej) Bertrand szerint meg1határozzuk az invertcukrot. A 
számítást úgy végez-zük, h-0gy az a) meghatározásnál nyert és %-ra számí
tott tejcukrot 14-el való osztással invertcukorrá számítjuk át .. A b) meghatá
rozá,snál nyert és % száimított invertcukor mennyiségéből levonjuk a tej
-cukorból ,számított inv1ertcuk.rot, a kettő [közötti különbség a nádcukornak 
megfelelő invertcukor %-ban kifejezve: ha ezt a sz·ám-ot szorozzuk 0.95-tel, 
nyerjük a nádcukrot %-ban (lásd a Bertrand táblázatot a tejnél)„ 

7'eipor vizsgálatánál meghatározzuk: 1. a nedvesség tartalmat; 5-10 gr. 
anyagot ismert súlyú mérő edénykében állandó súlyig szárítva. 2. a zsirt: 
a sajtok vizsgálatánál leírt móds"8rreL 3 .. A hamut lemért platinacsészében 
isme1t súlyú anyagot eLhan1vasztva s a hamut iki.lugozva. 4. az oldhatósá
_qot. Oldhat6ság alatt értjük azt a tejpor mennyiséget, melyet egy liter víz 
szobahőmérsékleten felold. A ilJleghatározás úgy történik, hogy 14 gr. tej
port 100 kcm. vizben oldunk s ö„sszerázás után 30 percig állni ha·gyva vattán 
átszűrjük; a szüredek egy részletét lemért platinacsészébe bepárofogtatjuk, 
100°-on 1 óráig száritjuk és mérjük. A talált mennyi,séget 1000 kcm-re átszá
mitjuk: a nyert szám a tejpor o.Jdbató.ságát fejezi ki. A jó tejpor olyan olda·
tot ad, melynek összetétele megegyezik a normális tejével. Teljes tejből elő
állitott tejpor legalább 25% zsirt tartalmaz. 5„ A konzerváló anyagokat a tej
nél leírt módon. Oukorn1eghat.ározás a süTitett tejnél leirt módon, 

.... m: _____________ ~•-------------· %~ -
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3„ Tejszín és tejfel vizsgálata. 

Teis~in„ és te~jfeln~l a következőket vesszük fig~elembe· 
l, Kü1so tulaJdonsagok: · 

, 3 y1ztartalo~ megh~~:á~_ozás~; ~~mé1~nk egy izzitott és sósavval m-0sott 
kvarnhomokkal fehg megtoltott hs uvegpalcikával ellátott 6 7 't · „ ... 
porcelláucsészét m lyet 1" "l ' 1000 k - cm a ·meroJu 
töttünk A . , ' 'be b l e ?Z9 eg -on iszáritottunk ,g exsiccatorban lehü-

, k .. ·b cses~e . e. e e;i;nerunk 5---10 ,gT anyagot, viz·fü1 dön folytonos keve-
~·es. o~. en besza:i:_1t,Ju~, ~gyel,vi:- ·~r:ra, ,h-0gy az anyag nagyobb dara:bokká ne 
alJJon qss_?'e„ E;Zu~a-p. v1~goz sza11t,oban allandó -sulyig száritjuk„ Az anva.g suly-
V·eszteseget, szam1tJuk at nedveseg1e százalékban. ~ 
. k 3; S~razanyag„ A nedvességme~hatá'rozásnál a szá1azanyagot számí+
JU szazalekra. · " 

4. Zsirmeghaj;ározás. A nedveségmeghatá1ozásnál nye1 t és vizinentes 
an:v-.ago~ ,S9x'~let-féle ~xtr841áló9an 24. óráig aether1·el kivonjuk. A butii·onié-
te1es elJar~s is h8Jszn:;lhato. {La·sd sa.J: zsirm-eghatározásnál.) -

5. Zs1rmentes szar_?-z ap.y.ag: a ;SZ<Í;Taz anya_g;ból a zsirt levonjuk„ 
6,. Sav.f.ok meghatarozasa a saJtnal 1eirt n1odszer1-el történik 

. , 7„ ~dege~ anyagok ·S~vtompitó és konzerváló szerek, ken1én·~ritő tb 
teJnel le1rt modszeTek szerint.. L 

8 „ a 

. . J:gyz:t. A m. ~ir _f~Id_mivelésügyi miniszternek '76000:_1924. szárnú rendelete a 
teJsz1n es teJfe! n:iegv_:1zsgal8:sa:a vonatk~zólag a következőket irja elő: 

2. §. Te1sz1!1 (edes, te1sz1nJ.._.É~e~ allapotb~n lévő tejnek természetes (kézi fölverés
sel) :ai~"Y .m:ste~seges ~odon 0Cfolozogeppel) elvalasztott zsiros része. A tejszín kellékei . 
1. Kavete1sz1nnel legalabb 16 Yo. habtejszínnél legalább 300/o zsirtartalom 2. Alt 1 'b · 
legf~ljebb 9 s~vfok (So?'-hlet-:f!_en_ke! szerint ~érve). A tejszín legyen enyhén édes:sa i:ű~ 
feher vagy sflrgas.feher sz1nu, atlatszatlan es elég könnyen folyó. ne Jegyen · 

. k 11 ti 11 'k' " , , savanyu vagy mas e eme en me e 1zu vagy szagu, sem Ci>ÍKolt avagy tarkázott szinű 
3. §. Pasztőrözött tejszín előállítása tekintetében a 71000-1924· I Ch s. , , 

delet 4-ik §~ának rendelkezései irányadók. · zamu ren-
Sterilizált tejszín, kivéve a frakcionált pasztőrözéssel sterilizált tejszínt f 1 1-

eljárással legalább 100°·ra melegített tejszín. meg e e 0 

. Homogeniz~lt tej_szin.az a tejszin, melynek zsírtartalma a természetszerűen előfor
dulo nagyobb zsJrg(Jyocskaknak ho1nogénező géppel megoszlása úti.cin oly 'd 

1 t · t' 1 ·11 · · 1 mo on van egyen e esse eve. 1ogy sem a as utan e nem különül sem szállítás folyt· k" 
köpülődik. an 1 nem 

, 4. §. Tejföl (savanyú tejszin, fö~ö tl::·iszin.) A tejnek zsiros része. amely természetes 
uton megs~vanyo~ott v8:~~ ~avanyító tejsavas baktériumszinfenyészet alkalmazásával 
~egsavan~1tott feJ~e~ lefolozese _(2. §.), avagy édes tejszinnek megsavanyitása által törté
nik. A te1fel kelleke~: 1. le~~.labb 16°/o--os zsirtartalom, 2 körülbelül 30-38 savfok 
Soxhlet-Henkel szerint. A te1fol legyen kellemes savanykásizű sa'rga's va · · f h' ·11·1 ti - - f 1 · 1 gy sargas~ e er, a .a sza an vagy, surun ~ Y_? , ne egyen kellemetlen mellékizű vagy savanyúszagu sem 
cs1kolt vagy tarkazott sz1nu. ' 

, _?. §. Közfo~a.s~tásra szánt tejszint tilos vizzel (jéggel) savtompítószerekkel. kon-
zervalosze~ekkel. sunto1zerekkel. vagy festöszerekkel általában bárminemű idege anyag-
gal keverni. n 

. 6 _§. Fo.rgalombaho~ni csakis romlatlan árút szabad. Nem tehéntejből készült tej-
sz1n az allatfa1 megnevezesével kell megjelölni, melytől származik 

~· § Kon_zervkénJ for~alombahozott tejszin n zsirfartalom feÚüntetésével forgalomba 
h~z:?ato_ s legalabb 16 /o zs1:t tartalmazzon. Szintenyésztéssel savanyított tejszín vagy 
te!fol neven. ~sak o!y~n term~ket szab?d Jorgalombahozni, mely pasztőrözött édes tejszin· 
bal, savany1to baktenumtenyeszeltel keszult és legalább 160/o zsirt tartalmaz 

4. Vaj vizsgálata 

, „A Vf1i .. a t~jszínből .11\echanikai, útoi., előállított szilárd termék, melv a tej 
ZSll'Jan ·~1vül ~1s .. menny1~egben a teJ ~gyeb alkatrésooit is tartalmazza .. jó vaj
ban.:" zsnon kivul legfe!Jebh 16-19% idegen anyag (teja.Jkatrész) lehet a vízzel 
egyuttesen, ..... . 

300 vajminta elemzésénél a következő átlagos összetételt találták· {Ru-
zicska: Élelmiszervizsgálati módszere.k.) · 

"'\'''',"'" 
o--·-~---- " ',. -'==~-,--

;' ::.>.::::2-,;'.'t;,.,, 

1 l -'~-~,J~i1~1~:-' 

r ermészeles 
Viz 
Zsir 
Kt>zein 

vajban 
i3·5gu10 
84 39" 
0 74" 
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T ermésze!es 
r ejcukor 
l ejsav 

Sók 

vajban 
o·so0io 
012 
0 66 

Száraz anyagban 

Zsir 
Kazein 

94 64°;0 
0 86 

. ..\. \".a.izsí1 lén:. eg<:sen uUb.an ikülöubözik a többi áll:ati zsí1 tól, h-ogy a1a
c..'iüil.)·ahh1·l'IHIÜ illó 7;sí1sa\aka1 is i:a1"1ahnaz (capro11-, capr;yJ-~ -caprin-, és 
'a isaY). 

ftfi11faréf.r'/.: .a ,-ajhú!. több lH·l~en ki.s dar,abokat yágunik ki (ezek .a mik-
1o~zkó]lia.i 'iz,sgüliaihnz kell-en€1k). A •. többit 3ü----40 fokon n1egpuhítjuik, júl ősz
szeke,~e1;jük ·s Ü\"egdugó.s val.a.ckb.a:ll t.u1tju1k ,el. 

1\·1u.~·ő tula.idonsá.ook.: _\_ jó vaj ;.;;,zíne többnyj1e sá!'gás v.a.gy fehé1; .a 
!!.\ ú1 i zö.J.cltuku11nán:\ ozásn:ál .sá1gább„ lzie édes·e>S. H.a1nisítani rend.szeriint víz
Z(~I idp.gen zsírukkal és .ásvúnJi 1an:i,'.a,g-0kkal (konzerváló a.nyagoik:) swktá:k. 

Ji'a.isúl;lJ~ne_qhatározás .a \'a.jinál Sprengel-féle piknométet1.·rel történik. A 
1J1elegíthe1ö tölcsér·en ruegszű1 t YajzrSírt olvadt álJ.apotban f,eJ!szívjuik. a Spren-· 
t/< {-f{>lp piknün1·ét.Prbe.., Ügyho_bry a.nn-ak 111.indkét. szára. 1neg.t.eljék, .ae;ut•án forró 
\ ízbv .állítjuk s henne f!a;r1:,juk rkh„ 25-----30 perc5g. A ikitágult v:ajZisir egy rész:ie 
kifol:i- ik s cs,uk .ann;vi 111.acra.d .a késziil-élkb.en, ameThllyi azt 100 fok:nál teJjes~n 
1negtö.lti. Ha PZi bekövetkezett„ a pi:kinvmétert szohah&fokxa hűtjük és mer
jük„ .. -\ vikno1néte1· vízé1téikét 15 f.okon 1haúáirr0m;u,k n1eg„ Így a fs. lOOl/15 fokr;a 
~ an n1<'ghatú1·oz' a.. 1()0 foiffio.n a fajsúlyt König ,szerint irS n1egh-at!ározh,atjuk: 
a nH:':golv.a.szto1.1: v.ajz:s.í1 t 1n.e.g·szűrj:ük, üveghengerbe öntjü•k és fo·rró vízfü;i,·
dőhe állít juk„ \. \' n jzs.ír te.ljes fe.ln1eleg-edése és Jiu·zamos for1·al:á1sa után a 
l"a.j,s;ú]yt K önig-fé]{~ .~1reo111éterreJ hrutá1ozzuk meg;~ 1nelynek he.o·s1ztása 0.845-től 
0„868..,ig ie1 j{'ld, F~ze.n sz.án1ok 15 .f.ű'ko.n vízre, rnint •egy·ség;re \"01natlkoznak .. 100 
!"okú víz,r·e y·.o.natk.ozó f.a:i·súlyt .ezeil1 s.zá1noik:hól l.039-eel va,Jó 6Wrz.ás.sial tud 
.ink n1eg. 

Rr/1 a/,·ció Zels.'i-fé1e va.i1efrakton1éterrel: a ha.sznála~i 11taisítrás miill..d.e:n 
ké-'.."izü.lékh( z JnelJékelvc v.an .. ~<\.. tern1észete,s vaj r.e.fraikciója 40 fo,kon 40-45 
kö7.iitt v.aJl„ B~z. ,az a{lat víztől €.s szilárd an"S·ia:g:tól n1entes· vajz,sír;ra Vüll.la.tko·zik. 

_.\ ríz, .zsír é:-; egyéb an-yagok, valia.ini.nt samfok Székely egys~rű~í~~~~ 
n1ÚÜ!-;Z{'I P .sze·1·:int :h.a-t,fil'rQ7_„hatók meg: kb. 4 cm. maigas és 6 em .. atmeroJU 
ii\·.(„,gesész.é1·e .a:Ju.nli,niun1 .sodrony~bó.l 1kéis1zült kaTikát úgy ·erősítü.n~ hogy az.a 
(·s&.szp kiizP'JlP f"ölöt"I .a fenéktől s.zámítva 7--8 cm .. mag;arSSágba.n legyen A tk:a-· 
t ika .a1k1kol'a. hog,- abiba egv kis öss.whaj·tott 1s,zűrÖ'papÍíI" be.ille1s"Z1úhető. A ;k.é
s;,,iiléki:t íg~ üsi:-Z;e.állí•tyu i.e'111érj;ük. Egy becsils·zo!;t dug'Óv<aJ e.Hátot.t ,szárí!ó
ii\ .. -t,gb<'·ll J0.5 foknál 1ki.szátított. szií1ő.p:rupír;t tSzintén lemérünk s arz.t a lemert 
készülék .k.al'ikájlába ·heil1eszt,iü1k ·8 :5-(j ,gr. vajiat te,sizünik: reá 1S az egés1ziet por:---
1.osan Je1ué1jiik. _:\_ kés.Ziülékeit· ,a vajja,1 együt.t egy 1()5 foJm-a előmelegített ,sma-
1 ítáis.zelkl'én_y,be 1heLy,ezzük 18 eg-:y ÓTái,g :sziáJ.í1tjuk. Az iailiait az idő alJa,tt, míg a 
ya"j'ZJsír ,a, szűrő,ről ra esész.é:be .esepe,g, ,a víz is rends,z:erint clpárűlog. A szürő.n 
1u~rad u 1sz6ra:z anyag, aizu,tán a :készüléket kiv,eS1szük a s·z.furítóhó.4 ,ex.sioea-· 
torbia:n le1hűt jüik és n1ér.iük„ Az előbb •ta.Jitilt ~sú.ly és a mosta.ni közötti kü.lön
liö.zet :adja ,a va·j \"ÍZ1tail-ta.lmát. E0után vízn1.entes éter;re.l a s1zűrőirö:l feloldjuk 
a zsí1 t, úg~ h10,g): az éter· a csészébe eisep~gjen A ,Z1sJrt~1runito•tt szűr~n, ~rar84t 
a 1Z1HÍI"l1J.0nt.e.s ,l)z1árazany1ag„ Ezt v'isszateve- a m-eroedény:be, megis'7..a.r1tJuk es 
niérj:frk is ib„Y ;kapjuk 1l1eg a zsírmentes .szárazanyag mennyiségét„ A csés©é
hen · "~an :inO-st a·z egész vajzisít1.· és éter, Llnelyet üvegp.álcáv,al felikiavarun1k, 
hozzáadurnk 4-10 kcm . .alkoholt, pái csepp ;phenoJrphtalem-oJ.dafot és IIl/~0', al
kol1ol10!s l(O:H-.dtal n1egt.ifa:áJ:ju!lc. !gy rr:y.e.rjük a •Siavfokot. A zsírmenny1is~g~t 
Jneg·k:ap,iulk, 1h,a .a víz ·és !SZiára7AVnyag· m·eTunyi1ségét Jev·onjuk a lemért vaJhol 
\z íg:i-~ nreghcatáu.·o:zJot.t é1 téke1kct ,sq.ázalékr~a -s~án1ítju:k ~t. . , , 

A Kazein, fí'}cukor es ha1n-u ine.ghatároziasa.. ~~z elobb1 $zekely„féle i;i1eg
határoW!snál a .szfu·őn lévő ·Zisír,n1entes ,szárazarny•ag lnagaban fogJlftJ.Ja ,f:t 
kazeint, hanni1 és te}.c·uk1 ot. ;rueJyeknek össoos _súl'Ya is1nert. R~ :rqost a; t;ii~-
1'Öt isn1ert .súlyú platin.a-c•sé-sz.-ében elih1a.rr1v.a1sz.tJulk s a hamu suJy"!-t merJ'r!k• 
('zzel a yaj ha1nu<t:;artal1nát j.sn1e1rjük n1eg. Ifia ,e~ ~z ~rtélret l1e-ycm;iu.k "!- z.sir
ntenteis szá.r;az,anyag (1k.wwin~ tejcukor, ha:inu) isulyahol, a loozein es te3cukoT' 
u1ern1:y j,ségét kapjuk. Egy n1ásik részlet .s~árított é~ ~írtaJlfull_ít9tt ·füll~iaig:bam_ 
211eghatár.ozzuk a N, illet:v~ 6„37-.teJ~ 1~ziorLQzva. a f1~eIJ·~ne~n~,seget K3e_ldaJtl 
szerint .l\..z így n)'et1.·t kazeinme.1Lny11seige.t m.egf,elel-00n atszam1t':ia, JevonJuk a 
kazein és tejcuko~r ?is·s,ze.géből s Íg'y k.aP.illlk a ~jcu~o_r; mennyi~~et.,~ hamu
húl Fsetle(}' m.eg'hatairoz,zuk .a JVa-Cl-t I•S, n/10 :e.zust11.Ntiatta:1 vaJ·o titr.a:1ais1sal 

'· Á~ '.;,Jábbi vajz,sír értékszán1 rneg1hia,tár-0IDsoika.t .a f1aj.súly- m,eghaitiá:ro
zásnál nyert YÍZ- é.s szúrazanJagn1e11te-s vaiz1s.írból vég€z·zük 

35 
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, _ Savsz4~ .. é.s _.sav fok. Sav1szán1 ialatt él'tjük egy g1„ vaj1ban lé\ ö szaba.d 
ZSl}f;av.aik ko.zo.n1bO.síté-sére szűkrsége.s KOH-jnak a .sirily-át mi]Jlg:ranin1okban 
Inerve. 
, , ,Savfo.!c 8;.latt é1tjü:k 100 g1J„ \'1ajzsí1ban Jévö ,szabad zsí1-savaik közömbö

.s1tesere szukiseig.e-s i1ormál alk1ali fémil:ridrioxid köbcentin1étere-inek .szá.Jnát 
, Henger:üvegbe .5-10 .gu.·. vajZJsírt n1éirü.nk le és 25 kcm„ aJkt0hoJ .8 15 ikcn1 
~ter keveréloével oldjuk s phmlűlpht„leint ha.smálv;a, indiká.torul n/10 KOR 
~1 m.egti~áljul~. ~ :szán1ítást a ,fenti meghiatiározásokook megfelelően végro:

_zuk. A f·r1-&s V1a,JiZS·lI 2--4 1savf.01ku szokott lenni, a ti-10 ·sa.vf~kú erő.sen a-\·a;.; 
15 sa;vfok felett a vaj m.ár élve21hetetlen ', ~-

~eiclz:srt~Mei;s.~el _szám. _5_ ~ me-go.lvars·ztott, 1szű1t vajból határozzuk 
meg. E 1SZ1am hiap11,s11tatlrui vaJ~kn~l 26---3'2 k,özött vian. Az alsó hat.ár .azArt 
fonto:s, mer;t ;ennel aJac:-~nyai,bb ~rt'P;~ek h1a:mirsít.ásra mutatruak. H.rL ü J~·-_ if hc\11: 
-Me1.ssel 1szian1 -a,z a.Lso ha-tárniál JOVial '.ki1sebb, a tiszta vajzsír Jll.C:nn'\ is.C.crp 
Meisse1 1sZJerint :közeilítől,erg 1_{.iszámíúh.at:ó 1a !következő ,egy-enJet s'Zeri1rt: 
B e= 3.875 Jn-3), ah?! B ,a v,aJba.n foglalt tiszt,a zsír, n a t,aJált Reiehert
Me1·sisel s0a111, 3 ,~ mras zis.:iil'~k R;e1,yhert--J\feis1sel .sffim1a (1. olajok). 

, Ha.ehner __ is.~am meghatározas&Da ,a v1a,i.niá.rl 1itikán \;.a_n ,sziik.!;;;ég. ~~z a vaj-
nal 86.0~90 ko.zott ,szokott l@.ni (L olajok) 

Köttstorfe1' szám. Ti,sz.ta z.-sí1n.ál 221_:233 J\iieghat&rozásáJa 1~-9 a1 Ya-
j,at h·asználunk el (L O!.ajok.) " b 

J(Jdszá1n. 0„5---,J. gr. 1any.a.gból végezzü1k a n1eg.h.a.tározás!át. É1·téke 25-3.:J 
( 1 ol<aJ-Ok). 

Festőanya_r;ok kimutatása. 100 1g;1. vajat 2-00 !kcrrI. vízzel foll.r1ás1:g heví
tüJlJk.,. ·biedug;a.1sz.olh.a1~:ó ,hen,g.erüv,eighe átöntv:e, a dugót lefel<é fordítva, .állani 
h 1agyJuk., m1g 1a viaJz.s1r n1-eg1ne.r0v-edik Hia e.z bekövetk0zett n Yizes folyadé
kot leszűrj·ük é-S !különféle festé!kc:kre pTóbaes,ÖY·ekhP vlo~z1•.a. pJ,hi_íl k~mlf'
lü.nik. különböző .rea:gens.eket a.dv.a h:oz.ziá 

ia) Ammonia.:· 1har.n..a 1sz:íneződés = ktt1'lcurrw. b) .7'ö1nény ,„„„...,ar · kf>,k~ 
S'ZÍnező.dési higí1t:via zöld pelyh-ek viál1nialk 1lie, 01'leánsárga v1an jelen H:a a kék 
szin vio1aihar·n·ária megy át, va1g)' új próba cit:rQn1s1avv,al fűi.öld ,s.zí.ne·ződést 
ad: .saflor van jelen, c) Töniény .só.sav: k.1is-tályos esiapadék s 1a fülviadék 
s·zí1utelenné válik: dinitrokrezol v.an jelen. Ha az orldat nem iszinteJ,e.nedik e]: 
1'nartinsár.ga a festőanyag. Ez esetihen új próbában N.aOH V1örösbarna. csa
padéküt ad. d) Ferriklorid.:' ba,rn1áis.fekiete 1szín saflor, haJ"násvö,rös eisiapadék 
sáfrány jelenlétére mutat. 

Lisztet, burqonyapép.et ét.e11.el ZJs:í1-taJ1arrított 1anya1gból ml1k1os.zkóppal 
vagy keményítő ,kvalitatív vi,zsgáliattáv:a,J 1nutatur11Jk Jri'. ' 

, A va.i mik1oszk6pos vizsgálata: főleg· 1a még m,eg· nem .o,lva.s,zi.i01t \:1ajhan 
levő idegen zisfri0k feU,sme.réise végett iszük1séges. A vajbia:n lévő tej!!,SÍl n. j, 
apró gioJy·óosIDák iala1kj.á;bra.n ]-átható, míg a.z idegein heleikevcrt á]Jati 'z.sírokh:an 
jó,]_ m,egkű1ün!bö·ztetlhetö m,ar.giarin-kTi~stiály-oik vannak. 

5 Sajt és fúró vizsgálata 

A 1saj,t Jninő,ségét fiz_ előálJítás:áh-oz használt iiej z.8Íl i.Jar l'ailn1a s7,ahja 
meg és e >szerint túlzsíro.s, z-síros, félzsíros és .so1)ány sa}tolcat kül,ön·böztetün,k 
meg. A ·Sajtok átlagos össz.etétel.ét az alábbi rt.áhláz.at 1n11tati..a.. (Ruzitska: 
ÉleLmis·zer.eik chémi1ai vizs.g,á,l1ruta .. Buda.p~st, 19-05.) 

Viz N lar!. anyag Zsir 
Elzáraz lilnvagban 

Hamu N fari anyag Zsirtartalom '' ~„ban 
túlzsir'os sajt 36 31 18 84 ~0.71 3. 10 29 60 63 96 
zsiros .sajt 38 00 25 35 30 25 4 97 40 89 48 79 
félz.siros sajt 39.79 ~g 67 23 92 4 73 49 23 39 68 
sovány .sajt 46 .. co 34 06 11 65 4.87 63 08 2! ó8 

Vizsgálat . oélj .. ai1a 1a sa:it külöJ1böző l'Úsz(:iLöl leg,aláhb 3Hü 11: .ud111.út 
v.i:~szünk is ae,t felaprítv1a, egyenletes 1.ÖHH:'1gg'é g:-,· ü1 juJk 

A .sajt reakciója;· 1-2 gr„ ~,ajt.oi 10-20 kc1n. \·Jz,zcl í'Jdö1zs.filii11k és h1k
IDUiS:s0a1l ra reakeiój.át vizsg·áljuk 

TTíz1neghatározá.s.: 5-10 g R:aj·lüt i.~JJl{'lt súJ,-ú ho11101kk-aJ .ke\er\t· YÍZ-
gőz„s·zárítóban állandó súJyig szárítunk. · -, 

Zsírme.ghatározás. Az előbbi u1.eghaíÚ1iJ'ZÚsatál 11\ e1t vízn1eu1'e_s sajtot 
Soxhlet-féle ext1ia:hál óban Y fzn1entes .(>t.PrTe l ki vonn nk.· ,~ychn1'idt-Bod z 11n ~1•.il 
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swrint 2 ,gr, sa.jfot vag:; túrót 10 kmn. Lm fs. sósavval Erlenmeyer-f<\le .lorn
bi.kbmi addig főzünk, míg a fehérjék fololdódnruk; iki.Jhűlés után egy üveg-. 
dugóval zárható íb.e:n,gerüvegbe öntjük át, a c!ombiikot 25 kcrn. éterrel után.a.
öblítjük és hozzáadunk még 25 irnrn. petrolétert Ammn föbbsz& összerázzuk 
,és aq,.; éteres ol100tból 25 k 1cm-t lepipettázurn.k is kilS Jemért mérőüvegben :be
pá.roJunik, 105 folmn egy óráig ~ó ,szá.dms után mérjük A Wált mfameny
nviség 1 gr. •Sajtban l1évő rz;sirt l<l!dja. 

- A butirométeres eljáffis ;s d"'Imazlmtó (Beythien, Hartwwh u. Klim-
mer.: Ha.ndbuch der Nahrull@Smittel-Unte.r\suchu;ng): 2.5 gr. oojto,t. kitS lombik
ba.n 15 kcm. 1.53 fa .. J<énsavvial ,sziruba<lJiá.ngon való óv;atos melegit.és és mo=
tás közber1 kb. 2 perc '1.Latt feloldunk .. Kis tölcséren egy bntir-0méterbe önt
jük, a fombiko.t és a fülesért 6 kcm. 1,53 fa. ikérusavval átöbliítjilik {célszerűen 
k>s fooskffildőpa1aekból) A butirométerbe rétegezi:ilnJk még l !loom„ "milalko
hrut és Ö·S•Sz-erázás után 65--70 fokm fölmelegítjülk (vízfürdőn) s végül 5--7 
percig eenkifugiáljuk. Oent.rifu.gá.lás ut.á.n ismét fölmeliegítjü.k és a zsírsziám· 
Iélmt Ieolvas,snk. A 'butir.ométer 11 kcm., vwgyis 11.333 g tejre va1ó beosztása 
esetén a ]e.olvasott P<Jrcenteket (p) 1L33-mal szoromuik és elosztjuk a leméTt 
a<11:;~'lgg·al (a). Még egyszerűbben ügy járhr~tu:nk cl, hűgy egy üres 1buticromé-· 
te1· sálvM me.gállapítjuk, .belemérü.nik: 1-2 g1'. sajtot; hozzáadunk 11 kcm„ 
langyos viwt és 10 kem. 92 súlyszáziruLélros kénsavat, végül 1 kmn. amiJalko
!1-0It A beduga.smlás utá,n addig rámogatjuk, míg a sajt fefoJ.dódi:k és ha ez 
nehezeb:ben következnék be, 65-70 fokú vízfürdőn feloldódrusig melegítjük 
A toYáhbi eljárás és ,s-Ztámítás ,oJyia.n, mtnt 1a Beythien-féJe meghatá1"10:00..sllál 
Jg:en iól hasz.n,álh-ath.k a -i·a-n Gulik-féle butir:0mréterieik iis. 

_ ll33p 
zs -- -

a 

Ö~szei; uit1'ogén1negha.f.ározás.:· 2 gi. 1sajiból Kjeldahl szerint n1eghatit-
10zzuk a nitrngént. Ebből, ha ·a •Sa.j.t még friss, 6„37-tel, ha szároz, ·állott, 6 .. 25-
teJ való s001z.áiss.al k 1apjuk a,z örs.siz.e-s ]\' tacr.t:almú anyagokrat fehérjére s:OO.
nlÍ t\ a. 

J,:·iz·ben oldható nih ogénve.qyülctek nieghrntározáisa.~ 10-20 gir .. lki,száií
tott és Zsírtalianítütt 1s.ajtot rnozsárhan vízz.el eldör-.zisölünk, átmo,ssuk 500 
kC",111-e1s lon1 bi1kba is a jelig felhi1gítjuk„ G·y·akori Iá'záis Jr.özb·en vízfürdőn 4-0-00 
fnkou tartjuk 3 ó,rá11 át Ha párolgás által ves.zteség iáJJ<IlJa elő·, iazt víztz.:el 
vótolju,k s a ikeverék·e,t össze,r,ázás után 1szűTj.ük. 100 kcm„ ,s1zü,redé-ket Kjeldahl-: 
.J.onibikhan szá1.azr.a páro]u.nk, azután ,f..ömény ikénrs'avval elrones10Junk, a N-t 
1tlf't~d1atározzuk ,s ezt fehérjé.Te .szán1ítju:k át .s.záZ1a1ékhran kifejezve. 

.Ha a vízbC'n oldható tiszta fehérje mem1J1yiségét <aika.rjuk megihatáil·ozni, 
11g~ .iHJ'u11k e.1, hogy a fenti ülda:t 100 lkem-éből h·íg kén•savv;al ,s1avianyítv;a 
10?fi--os fo . ..;r.fnrv.:ol.fraJ.11-.s:avval ra fehérjéket leválas2:1tjuk, a cisapadék-ot szűr
iiik l!H)~snk fs a 1\F-t1a1t1a,ln1.at J(jelda,lll ·SZürint. n1,eghatá1'1()zzurk. Az így nyert 
\ :-;z,Ü.1n !i.:2J-t.el sz.01ozvn a<l,ia. a vízben old:h1at..ó fehérjék meThllYi•ségét„ A 
~i'.Ül'{'tl~k J{J( lduhl-l.nn1bikba,n besürű,s,íf:ye és 1'l t.artalma megh.atár.ozva am-· 
111oniúl'a szá.ulÍI\ a a.d:i·a az ol<lütt NlI3 ve1gyiiJ,etek lniennyi;gégét. J. kcrn. n/10 
=-<lY =:: U.(JOJíO~~ gT. NHa. li víz.be.a oldható }l vegyületeik: ism.erete által követ
k€ ·z.tptPseJ1:et 'onhaiunk le .a sajt érési f.ok·ára. Előr.ehiailadot.taihb ho.1nlás ese
lfn a vízben olclhaló A' t.al'tialmú veg"Yiilet.ek 111t>nnyis,ége UlŐ, 

Sai:ta-rtalo111, nualiatá1ozás„ C,s,a:k kevés:s,é érett sajtok, tú1óik, viz.s~.ála
túnál szfrks€ges. Ha a bo1111ás n1á1 olyH•ll fokú,. húgy a g,ajt vegyhatasa lugos, 
n llJí'g·halúl'ozás t.e.rn1é~zc-tes.c11 ·eln1aDad. 

-·10 gT, :sajtot 100 :keni. vízzel kifő,züi11Jk, 1>;zűrjiilk és for1·ó víz~l m-os.suk, 
~1 ~zü1e<lékl'"i- 200 ken1-1e kiegé,szít."l'e. ID'Li utóbbiból 100 kcm-t n/10 luggml TI?-eg
tit1úlnn_k phenolpht.u.lein indikátorl'al.. Az e.J:ha.siznált. inllO lúg ~cm. sza~a 
0.009-<.:tl ·~zo1o:t.\ a~ ;) gr„ .sajtbaH lévő sav1ak 111ennyi1ségét. adja teJsavra sz.a-
1nítv.a. · .. f · , 1 

Sat;folt 10 ,g1. iú1ot 'i ngJ sajtot vízz.el tk1főzü11k, szú1Jrnk s ?t'ro v1zze 
}{imossuk. _A_ sziir.edék('t 11

1! KOH-dal me.gti1Jáljuk l\.z elha,sznáJt kcn1-ek 
száma n !:iaYJok. IntUkátor phenoLphtalein„ , . , , 

H(unntil.C{/lui.táro.zás: 10. gr. ainy{l,g-ot 0lha111vtts.z1iunlk ~s gyen.~.e ;zz1:t.a:-:. 
ntán az alkaJi.ákat vízz.el ik1lúgo.zznk s :,~zűriink. b-z ~l nem -e~ett_~·zenr,e~~e<lr,et 
.a, szű1őpapír1,al k'i·<n·c- Yagy pl.atin:a.csész.é-Ucn ~Tos Ja.~g?,11 eJeg~fJük.s kuzz1t
-juk Ez a vízben oldhatnUa:n Ji,antu. A sziired~kben le;To a):k.ahaik, '1;I;z,es oJda-
1{it konc~cr1trál:iuk, a !kiizzított rés~hez önfYe -s:z.a,razra paro1Juk .s veg·ul gyenge 

35" 
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fog·ai- és súlyzá,~alékot Jeolv;assuk, ia faj.srúly és súlYsz.ázalék szorzata .adja. 
100 IkCJ.n-bwn levo alk.oholmennyisiégét gr-.a.mm-0!k:ban. 

* 4. Szára;; anyag. (Exotraktmeghatáro:;á,s.) .&,, olyaai bor exctraktját, 
amely 100 kcn_i-ikent 3 grammnál többet nem tartalma.z (ha töhb volna, a fenti 
határ1a ~.igítJuk .f~I), a ;követikezőképei.1 hatiá.1~owhuk m.eg: .50 ikem. :b-o:rt lap-os 
7.í kein. uTt.ar.taimu plati•na.csészébep_ vízfür.dőn bepároJunk é.s a m•aradék-0-f 
, ízsziárító ·Szekrényben 2.5 órái.g szárítjllik:, 

}f.g-ysze~·űbb a!Z; i:ndi1·.eJct módszer és főleg n.agy extralkttaTta•lmú bo1ok
nál .so,krk.al cel,s·z.e1 űbb -ezt ha.szniálni.. Az a11koho.Lmeghat..ározá1snál a lom.bikban 
111.a.r a.dt aJkotholn1enÍ1e-S ilepár:lási llla<Iadé&_'Üt (ha ia !bort rilem iközömbösítetiii.k 
~~ e~e1 .sav,at se~1 tettünk ho~~á) er:e-deti t.érfo.gatá1a, 100 kcm-re kiegészítjü!\_, 
,,Jül ·ossz.el'azzuk es ennek a fo.ly.a-delk.inak: faJsúl::v:át 15 fíoknál• m-egh•atározzuk. 
/\z Íg)Y n:v-ert faj-sú1lynak inegf.elelő ext1akt-0t a Windi,seh-féle .extr.akt-táblá~ 
zat,ból (554 .• old.) 1oolva•suk. 

Közö1n.bösíf,e.ft b-01 szú1-az any.a,gán1aik: megh,atiároz.ásához .szükséges. al
koholn1e.nte-s és eJ'e.dPti t.é1„fogatr.a kiegész.ít:ett lepárlási maradék f.ajsúlyát 
.a Tnbru-ic-féle ,képlett;e] sz<."i.1nítjllik iki: 

se = sd + 11 - ·sa) 

.~( . H~ t 1 t d('1 j té1 fl_!gH t1 .a. 1 e lh~gított !·epárlás~ 1;na:radék su1 useg.e, sd == a bor 
Ja.isll Is" "" a Je.par-0lt b01 terfog.at.ara folh1gitot.t alkoholos páilat fajsúlya 
L\ cukor111cntc:-; cxtra.kt = Extuaikt ~ ö:siszes cu.kol'„ 

"' 5. Hamu.rneghalár.ozás. V.a.gy az extTa:kt.n1-e.gJ1af.ározá·snál a platina
esészébPn 1naradt kiszárított a.nya.g'Ot, \ragy 50 kcnL bor -extr.a.kt.ját hasznáJ.

iu\k feJ a hamu 1ne.g~határozás<á.ra. 
_\_ ineighatár.ozást H t.einél leí1it a11ódo1n vég.ezz.ük, A h.amut vízben oldva 

n1inő~égileg 1n,egviz-sg:áljuk., Jio:gy f'é1n-e•s i-deiges any.a.g-0.kat ,nem tarta1maz--e„ 
. a) J(lórmeghatározás.: 50 kcm .. bor hamuját híg salétromsavban fel' 

oltlJnk és .addig ,adun1k J1ozzá kaJcium:nitrát oldatot~ m,í,g az összes· .szén1sav és 
f oszf.ol sa-v 1evá1i1k. Az o.J.datot sz-űrjütk, a esapadéko,t meleg v1z.z.el mossuk. _!\_ 
..;r.ilrletet ikáliumkro1n«:l..t fo1.d:Lk,átort a1ka1n1:azva n/10 ezü,stnif.1.áttal .megfitcr:ál
iu k (1 ... úsd vízYi1zs.g:á.l-at,) 

h) Jr'o.~zforsav n1'f~g1hatái·.07,,.ás: 50 kcn1. hoT 1szá1.a.z -mru-adékát 5----:--10 g„ 
.llút1 i1uuka1„bnn-át és ká.Hunn1itTát 1:1 ará11yú keverékével platiirnacsészében iz
zít iu!l{, 111íg- a sz-én elég:. I..ehűlés után .az .o.1vad-ékot hí,g :s-a11étrom1savba.n old
.ink. lia t.f']jescn feloldódott, a.ddi.g ,adu.nk hozzá tömény amn1oniát, míg csa
P~Ldéik \ úlik le. _\_ csapadékot tö,nl-én·y salétro·n1sav.ban oldjuk. Ezt -az eljárfust 
2---.'-3-s1zur H1P,gis-1nét1e.Jjii·k. Ezután il1.oz7..áadu1n·k ű'5--70 fokon 50 kcn1 m-olibcliin 
oldatot (;;, g-. (NHoh Mo Q, + 500 foem. 1%-o,s NH, OH oldat) .. Ha a levá
!,asZJtu1t csapadék 6 órái.g· n1e1ege.n .állott, ,az oldat tiisz-táját leszűrjrük, 1%...as 
saJét-101nsavval .a csiapa-dékot szűrőre vi.s.s·züik és jól ikim,o,ssuk. A szűrfin Jevő 
csapadé1kot 5%-o,s a111.inoni.ával oldjuk és a ~szűrőt u.gyaneze.n oldó-sze-rr-el jól 
kimü1ssuk. _;\,. s-zű1lethez kev-e,ré.s kö11ben sósavat adunk, míg a. ik-eletilrező esa~ 
pad.éik feloldódik, azul.án 10 .k-cn1 .. n1agnézia-m-ixtu·riát (68 g mag.néziumklorid, 
165 g· an11noniu·mtklorid, .50-ü------6(10 :k-cm vízzel készült oldatához hozzlá:adu.nik 260 
ke1n 0.96 f's am1noni<át -s a. ,keveréket vízzel kiegészítj.ük 1 literre) Jr.eve.rünk 
az; olrlathoz és térfog·.ata e.gyh.an1nad.:funak megfelelő am,m-0niiát ,s a főzőpoha
rat óraii\'e,gge.J Jefödve, ·egy~ n.a;pi,g állani hagyjuk. 24 ór,a elteltével a kivált 
esapadékot isn1-ert han1utartalmú szűrőre gyűjtv.e, 2%...as ramm-0rni.ával ia. 1szű
TÖ.t öJ ször fe}öntve 1nossulk, azután .a 1s·ziiröv.eJ együtt ismert :súly.ú platina-
0.-.;-ésezében íkiizzítjuk ,5 ex.siccatoriba tév.e .lehűtjük és mérj1ük. 

* 6. _.dz összes savtartalom meglu1,tározása: Az ős.sz.e.s sav kifej:ezi a bor
ban lévő OTgani1ku.s .sia\'.aknak, .savanyú sóknak és az ·ÖSSZJeiS Jelenlevő savanyú 
kén1h.atás,ú v-eig·yülete1knek 111-ennyiségét ho·rkősav-ria ,g.ziámí-tva. A n1egh.at.áro
z.á.s végett 25 keni. bort .a forr,ás tkezdetéi:g melegítünk és -nflQ a1k-álilú,ggal 
köz.ö1nbösítjük. In.dikátoiul lakmuszpapírt h,a.sznáJunk o:ly-ínódon, ho.g~p titrá
lás közbe.n idö1nik-ént üveighottal egy~egy c.s,eppet i1gen érzélken)-,- kék l.a.kmusz--: 
papírra tesziink, lll~ly .a titrált bort 'rnag.á.baf,o.glaló porcelilán-c&ész.e he·lső ·sTié
Jé1·e v,an hely.ezve, Ú·g·y ha.gy a vége a b:o-rh.a ér. A titriáJás be van fejezve, ha 
a kék lakmu,szpapír inár nc.n1 v·örÖ•södiik mie.g. de az u.gyia._.nf,gy 1h-a.sznált vörös 
laikmuszpapí.r sem ikékül meg. 1 lwm. n/W lúg = 0.0075 g. borikősav. 

*' 7„ Az illó s·a.vta.rta.lo1n meghatározása: Aq, illó savtart.alo·m a borban 
az összes savanyú 1kémhat.:.'lsú, vÍ'zgőzzel desüt1llálód·ó ve,gyüJ.eteket. fejezi ki 
ecetsa\'l'a .sz.án1ít,r-a„ _/\. :me.gJiatározást a La.ndm-a-nn-fé-le el:i,árással végezzük: 
2.10 kcm-e.s g·ömbölyűfe,nekü l-01nbikba belemérü.nk EO kcm. bort s egy kettős-

„ ................................. „.llliiilillmllil„ ........................... „„„ .... 
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fm';;ti 'j;:góyal elz&1.iuk. A dugó egyik nsílásán a lombik fenekére wzetjüik: 
a foz; tl;, ~zto .~vét_,_ a má,silk nypáson, köz':etlen a dugó a,latt végződő csö
ve a utot .kot1ülli: oss7,e a lomb1kkal. SZBdofü egy 300 kcm-,es 20Q. ikcrn-nél 
!eJZ:".tt l-Omb1kot használunk A desztilláloí,s kezdetén a gőzbev~zeté'*"'l e · _ 
kte,Juleg a bort tairtaln1az·~ lombik-0t. ei:ő~en ~elegítjük addi,g, mig tartaI7iia 

, · 25-30 kcn1. lesz, e:zuta:n a des·ztilLáliast U·gy ·sw.bálvo.zzuk J1o a bort 
tartalmazó lom,bik taT~ln~.a .ne 1&~por.o,djé~. A leipárláSt akili:~r fe~~zzük be~ 

a ~ k.cm. parJat m.ur osszegyult. A parJat,ot, fen-0lftalei:nt iad\~a hozzá 
n/10 Iu/f.ga,l. m~gtit.iá]jTuk .1 .kem. n/10 lúg = -0 OOO g. ecetsav. ' 

~ e1n illa ,~ava,fr, =, _ orss,ze.s sav-"'!;k - illó savak ,bo11kő,sav1:a sz.ámíty,a. 
, , . 8 Borko"!.1e_qhata1 ozas. „~·?,Ti~onek -~ borbrun Ieyő sav.anyü horkősava.s 
kal1um.ot nevezzuk. lnely, ·3: ,~">·zo.~1obol ~erül a ·borba es a.z e1'jedésl roJyan-iat 
alatt az aJkoho.1Jk?1~~~ntra·c10 nüvekedesévcl válik le a bo1 bóJ, 1\1jnth-0.gy az 
alk-0hol, kon,ce,ntra~10Ja ne1n inagas, a bo1"'baiil mindég n1,arad oldott bŰi;kő. 
M·~g.~~.taroZ:8-sara ?O rk~n1. bort por·celláncsészéhen 10 kcm-;re ko.nce.nt1álunk. 
Leh~les utan ped1g , .sos.av1:aI , n101süt~ és, szárított kva,rchom.o:kikal !keverjük:, 
hoz1'a~_du1~k n1:eg 90 i~cn1. 9a terf. 1szazalekos alk:oh-0lt e-s üveglappal befed1~e 
1~ o~·a1g alJa_-_1~1 h.ag~yJuk. Ezalatt az idő a-la.tt ,arz összes borkő lkivá.Uk .n1íg ;{, 
t?b?.:b1 savanJ u a.n;r.a1g'o.lk f-eloldód111:a1k„ Ezután a cs,észe tartaln1át ;szű~jük és 
9.;J?o~s aJ,k?·~ollal a~~1~ ,1n-0.s,suk a .s~iírőt~ n1íg vízzel ned~esített l.aikmusz-
~]Prf J8)d1~1k lllB.111 v~r?:s1~ 111eg . Ezutan a 1szűrőn in1aradt horkövet fon·óvíz-
IB, e o JU , ,a_ Iees~pogo ·o1d:ato.t pcdi.g po1·cellá110sészéb:en fogjuk föl. A 
!~:kő. tartalmat czutan n 1JO lú.ggal n1ebJ'\'Íjf1·á~Ijuk 1 k01n„ n/10 Iú.g = 0„0188 g_ 

. k -~ P_r:lározás„ .A_ pol~á1 o.~,á:-; e1-eslni.~n.} ét 200 111111. borrétegre 1.onatk-oz.tai-· 
i'f'ilJ'.Jotorfokoklmu (Wdd-fok) feJezzlik iki: 1 Solei/-Wentzke fok = OS46fi 

, ,Fehér °!Joroknál kö\.f~tkrző.képen j.á1u11Jk cJ: JOO .kcn1. ho1·t poie-elJ.fln
cs,es-zebe1~ . .1ugg;a-l vontosan közö111b.ör.;ítünk és „„ízfürdőn ,szp.r.;ztBlenílé-: 
vegett t~1fogatana1k 1kb .eig-Jn-e·g~edér.e bepá101u.ruk. }t~zt a Jn.a1·adékÓt 1GÜ 
~m11-e.s, Je)zett lo1nbi,kba, áh110.ssuk, h-or.,z.áadun1k JO kcn1 ólo1nece.f.et és ha tel
J~en -\.Is,~1ntel,::n.~.dett) Vl'~z,el 1a .if'>Ji,g feltö.J.tjük. ö,ssz.ekeverés után száraz re-
dos, szuron ·~ZurJu)r, a 1~zu1_1.et 3D 1kcp1-h;.z 3 1k.0111 nátriu1n.szulf:át0Idat-0t adunk 
~z„ o.],0111_ le1:aI.aszta:s~, _':'<;:gett A ~evalt ohnnszu]fát cltá\'olítása céljá

1

ból red-ős 
szurC:!l ,l~n1et me,g,~u1 JUJk s az;„ i.gy 1(}:11 )ligításrú o];d,atot 200 in111-e.s csöhen 
P?1~1 iz·a]Juk. H,a _2.:;0 111n1-e:l:i csov.et hnsz:naiunk a poiarizáláshoz, akko1 a hi
g1r.asokozta eltePest nen1 k-elJ szá1nít.ásha v-e1uli. 

T
7

örösboroknál, val~,inint éde-s hor-01knál 100 1kcn1. ho1:ra 10 l\:c111. 010111-
ec;t nei1u .sz.ok?tt _t;J-egern,-do ,Jc.nni. il}-·en•ko_~: ,-15, kc1n-t h1a,sználunk fel. Ila il,~ el± 
mo~o,n .ne~11 s1:~:erul Rz,1nt.e.le.-J1 oldatot -e.loáJJ1tani, akkür es-ontszénnel kell a 
de-11tery,t ,''ege.z~11 50 ili:.~n1. bort poreelláncsésziébcn k.öz.ö1nbösítünk és az a.l,ko-
h~.J e1lu~e.se ~tan h?·Z·zaa,d,u;nk 5-l{l rg c.~on~szen-et és addig n1e]e.gítjiik, lníg a 
?so1~tsz4:1; leulepe~ese 111.!Ln .az oldat eJ.e.~.g~e me-,g~i.sztu1 ,s ekk-or niegszűTjük; 
€~ ~c~?H.tsz.ene_t pedig .~1d.d1g- llHh;1snk; f91Tov1,zze1~ 1~11g -10() kcm szlirlnt. g~yü'1cn1-
l1k. os ~zP. ~{111tbogy -JŰ 1kcn1 ho1 bal 111dultunk k1, a 100 k.c111. szür1etet 20-30" 
k'°;J~l-1'.f' he ,kel.1 s~i.1}-t~.:ni és ci1 1kP,ll n1ot<ni egy 5ú kc1n-es, jelzett Jo111birkba. Így 
e1Ja1 ''a, a p0Ja1'1z1alas.t az PI·edeti 50 kcn1„ boT konoontrációjá.nak Jne.O'fe.1e1ő 
oJ~lat_t.al végezhet~ük„ J-J;a \.-ala111.eI:y hor := ü.3 Wild-féle (0.9.S-o.lei,l-\1:T;Utzke) 
fo;knal 11.fligy-ohb fQ;:i_·g·.at~.st 1pul:at, 1akikor cukorrne.ghatározást i1s 1:égzü11k. 
. __ 10. Cukorm:c.r;hatarozas. A bor cuk:oa:t.artalmát teTmészief.es b-orokttál az 
on1.e.1 t-c}lk~1; .ad.Ja n1Pg, éde,s !borokba;n a-z-onb.an ·az inveTt-cukorhoz lrég
sacchal'OZ Ja1ul · 

?-) ~z in,veit-cukor n1eghatá1-0Z1ása o.lJ·an borba.n~ mely 100 ken1-ként 
1 g-na) toh:~ .. c:u1k;1ot JJ,011; tartafauaz„ A polarizálásához €lőkói;;zített oldatból, 
n~.e.lybol. a f.o;lo.s olo!ll me.g ,11incs levá]a,sztya, 50 kcn1-t 200 kc1n-es jelzett llü1n
biJd:;a p1pe1tazunk es h-oz:wadnnk 10 kc:n1 telített nát1iun1szu}fátold.atot. Ha 
~-z os.sze.s. ,olo~ .. levá}o,!t ~amiről úg·y g}„őződhetünk 1ne.sr, htJgy· .a leülepedett 
olon1;~zulfat. folott rlev? tiszta oldatba l-2 csepp nátriun1szulfáioldatot <!Fep
pentunk; ha zavarodas 11en1 n1ntatikozik, az összes fci-1ös ólon1 le -van vá 
11a~,zt;yn) vízze}, -~·_je.Jig be.állítjuk a l;?n1bi1kot és összerázúJ után száTaz l'edős
sz1uo:n n1eg,sz~1.iuk az ·?ldatot. ~4-. szurlet 20' kc111-éből \.:--= 5 Kern. eredeti bor}, 
Bertrand sze,1''l.nt, (l. teJcu~~üJn~eg:hat.) 111egh.atározzuk az invert„cukr·1t.. 
. b) .sacchq,:roznieghataroz'!-s„ ~00 ,ke111 b-0rt, inel·:y.et ncn1 neutra.Jizálunk;:.„---
:)} keni-re h~parolunk p_orce.ll~ncseszeben. ~A.. rna.ra.d.ékot 30--60 kcrn .. vízzel -a~, , ___ c_"'-''Cl----
100 kcm-es ielzt'tt lombikb<i atmossuik, 1 kcm 1J9 fs. sósavat adunk ];ozzá 
es 30 pe1 cig forró 'ízfürdől:rn 1a1 tva, inYertáJ-ju·k Se111legP.sítés után a ]0111-
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bi.ilwt a jelig feltöltjük. 5-0 kem-t ehből 400-ra higítunk. A továbhi eljárás 
olya~ mint .az,.t az invert-cukornál leírtuk 

e) Jnvert-cukor nwghatározása édes borban„ 20 kcm. bort semlegesí
tünk és az alkohol elűzése végett bepá,oJogtatjuk szimpsfuűségűre. A sűrű 
maradékot 50 kcm. v0ozcl egy 1-0-00 kcm-<>s jelzett Jombi'kba 'bemossuk, derí
tés végett 2 kcm. ólúmeoottel elegyítjük és még 5-0 kcm. vízzel felhigítjuk .. A 
fefosleges ólmot ootriurnszuJfátoldattaJ leválasztjuk és a lombikot az 100(1 
kcm-cs jelig feLtöltjük. A ,szűrlet 25 kcm-éből Bert7and szerint a) alatt le
íTt módon meghatá.I'Oizzuk az invert-cwkrot. 

d) A Saccharóz meghatározása édes borban. 20 kcm. bo.rt előzetes sem
legesítés né1kü1 az alkohol elűzése végett .bepár-0.lunk s.zi1·11psűrftségűTt\ 5<t 
kcm foHó vízzel -egy 1000 ikcm.. jel"8tt Jombikba bemüssuk, hozzáadunk 3 
ikcm .. normál 1sósavat és 30 percig f.orró vízfürdőn in-vertaJ.juk. Ezután nor
mál NaOH-dal {ő.sszes sav + 3 1k-cm. normál só.savnak megif-elelő mennyiség) 
neuh·aliZ1áljuk~ 1ho·zZJáadunk 2 kcm ólomeootet A további cljá1ás UITT-Tanazy 
mint :az inve.rt-cukornál. 

* 11 Glicerin meghatározása„ a) Nem édes ·b.oroiknál. 100 kcm. porcel
láncsésr..ébe 1en1é.rt borhoz 1 gr„ kvar,cJ1omokot ;adunk és kb. 10 kc1n-re be
sűrítjük. Ezután n1i11den g1an1ID extraktra 2 kc111„ 40:%-os 1nésztejet adunk és 
vízfTurdőn n11aj.dniem szárazra p.árologtatjuk. A ikissé nedves n1ara.dékhoz 
5 kcm. 95 térf. százal&kos alkoholt adunk és ki.s lapos vécgú üvegbottal az 
edény falára ta.p&dt anyag-0! J·evakm,juk, üs,szezúzzuk. hogy al'l aJkohol jól át
já,rja. Még a.nnyi alkohü-lt adu1tk a csészébe, hogy .ta.JTtalma pépessé váljo:n. 
Most vízfürdőn annyira fe1me1egitjük, hogy az alkohol forrjon. 1\. forró 
zavaros folyadék·ot egy 300 kc-m-es ,Jümbikba szíírjük, kis vattaszürőn, a .for1ó 
alkoholos kioldást addig folytatjuk, mí,g 2-00 kcm.. szűrlet gyülemlik össz<>. 
_:\ sziir.Jetbö1 HZ nJ:koho.Jt vízfürdőn lepároljuk, a, szirnpöze.xit 1aaradékot 10 
kcm. abs. a1kohoHa.l fel-0ldjuk s hozzáöntünk még 15 kem. abs. aethert. Ek
ko-r az oldat opaliZláló va.gy eg.észen zavaros s lombjJrot addig hagyjuk ál
lani, 1r1ig étcr-alik0iholo,g része te.Jjesen kjtj,s·ztul és a k~vá]ott .a11y.agok raz 
edény falához tapadnak A kitisztult folyadBkot egy nagyobb, 65-70 :Ji:cm. 
térfogatú, j-sn1e1t súlyú, becsis~olt dugójú mérőedénybe öntjük át, a 101nbi
kot 1-0-15 kc111„ abs. éter és abs. alkohol 1:1 arányú -elegyével kiöblítjük 1s a 
n1é.1őüYegbe öntjük. Az- aJkoholt, ét-e.rt vízfü1dőn e.Jhajtj11k, ezután pedig víz
szárító ,szc.k1ényben e.gy órái.g szárítjuk, \Tégül ex.siccátorba téve lehűtjük és 
inér.iük. 

b) Glice1in nie_qhatá1ozása édes boroknál;· 100 kern. b01t egy 400 kcm-1es 
po1ceil.áJ1csé:széh-e n1é.1ünk, hozzáadunk 1 g. kva.rctlomo}ot s vízfürdőn való 
1nelegítés közhen 40:%-o.s 111€.szt.ejjel lug.osítjurk. Ha a folyadék n1ár Jehült, 
200 kcm. 96 térf. százalékos a.lkoi1101Ial elegyítjük. Ha a kivált csapadék le
ülepedett, szűrjük és a szü1őn lé.vő -csapadékot 9fi?'6-os alkohollal 4-5-szöri 
felönt.ésscl l{.i.n1.01s 1suk; a ,g,zűr]ietről az .alkoholt 'lepá1olju1:_, µorcelláncsé&zében 
10 kc1n-1·e besürítjük. A továbbj eljá1ás .olyan, n1int a nem éde-s boroknál. 

12. ldc.aen anyagok. A) Réz. 1 liter bor 11a.nrt1jából n1uta.tjuk ki ismert 
a11aHti1kai eljá1.ással l\ife-nnyiségi n1e.ghatározásá1a Stein G. e·Iektr.).litikus. 
1nódszeTe .a_ján.Iha-tó (Zeif,sch1.ift F„ Untersuchun,g; dc1r Nahrun.gs- und Gc-
nus,smittel. 19-09. Band 18. S. 538.). -

• B) Salétromsav kimutatása.. Fehéibo1ból 10~50 kcm-t 2-3 gr. nit1át-
1:nente-.s csont.szénnel összer·ázu:nk, enyhén n1eleg·ít:iük és áIIani hagyjuk, rníg
elszín..t.el-ene.dik és nitrátra a te:in-él leírt inódon kCn1Ielünk. Vörösborn-ál 100-
kcm„ borhoz 6 kcn1 ó.lomBcetet keverünk, le-szűriü:k, a szúrlPtl1ez 4 kc1n te.Ií
tet.t n.átriun1szulfát0Idat.ot és kevés tiszta ·csontsrcnf~t keYerünk s rövid ·állás 
után megszűrve, a szürletből a fente.111.Jített inódon l\:én1li:lünk nit1át1a. Az 
iissze-s fe1J1a.szná1t kén1.s7.,eroket nitrátmentessé!4Te eJJenőrizn! kell 

C) Kénes~a.v n1e~_rhat.ározása. Minősé,g-i kin1utatás Tf?""arthrt ~;;;.erint: ,50 
keni. bort f1 akcionáJó lon1bikból levárolunk . .I\fintho.!!y c~ak 2-3 ikcm. pa1-
latTa van szük.sé.gilnk, e.lege-11dő a Jo.n1bik el1-ezcti)~~iiyet hideg· vízzel, nedve
"it{'.tt szű1őpa..pírral hűtenj, A kén1csőben fisszeg:ru.1tott 2:--~ )rcn1. parJath~r; 
1--2 csppp .pziistnitrátnt adunk; ezz-Pl a kenes;;a'-: rn~n:ny1sege, <ze,11nt feh~r
~·..,.apadók 'ag,„ es.ak opa.Jiz:álás n1ut.atkozlk. M.p,nny1s.eg:1 n1e.ghata1ozas Sch:1n1,ft
és Rippr1 (*f sz.f•rint tijrténik. a) Szabad kéne':l~a1J n1eghaf:Jr,)zás: a frissen 
fe1bontott ÜY.f'g·hőI 50 .kc111 bo1 t kipiuett.ázunk 0s egy 100 kc~11"es lomhjkba 
úgy fol:\ atjuk hr, hogJ· a pipetta ,--égr a lombik f011ekét C80.k:ncn1 éJintse. 
.Jobb 1azonban. ha S7Jéndjoxidclrd töltött lo111bikba fol:rrrtjuk a pip-r~tt.áhól a 
bort. .:\ Ion1hikhnn .Jey-() liorhDz hozzáadunk 5 k.cn1 25 térf„ száza.léküs·kénsa.vat~ 
] keni szúzal.Pkos kPn1fi11yítfroldHtot ér.; u 50 jödoJdatt.81 p,zonnaJ n1egtiháljuk .. 
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A titrálást .fük!k:or ,fejezzük be, h.a a ke1nén;y-ítő kék szíue 4-5 összerúzás után 
sem tűnik el b) Összes kéne.ssav n1eghatár-0zása„ 25 kcn1 1101n1ál KOH Dld.a
tot bemérünk egy 200-250 kcm-es Erlenm:ey-e-r-lo,1nbikba s hozzáadunk f>O 
k·om. bort olymódon, hogy a pipet.ta vége állandóan a lúg felszíne alatt le· 
gyen~ A Jomhikoí jólZiáró dugóv.al látjuk el, összerázzuk és 3() pel'ci.g ál1aJ1 i 
hagyju1k. Ezután 1 k;cm. keményítőt adunk ho?;.zá és n/50 jódJltlattal óv.&.to.sa:n, 
d:e .gyor.sa.n megtitráljuk. Az elha.s·znált jódolda.t kcm-ek 8Z.iuna 0.00128-.al sw-
r-0zva adja 1a 100 kcm . .borban .lévő so~ men:uyiségé~ gl'··ban l:-ife.iezve e) 
K?itötit kériossav = összes kénessav - szaba,d :kénessav. 

Ha a bor nagyon sötét színű ya;gy YÖl'ös €s cWrt a tit1álást (.minthogy 
az indikátor színe nem Iáth1ató) nen1 1eh8t keresztülvinni, a 1k.énessavat .súly
szerint határozzuk Iileg Haas (*) 1epár1ási eljárásával .a következő m·ódo,n: 
100 kcm. bort bemérünk egy 400 kcm-es görnböl;1,··üfenekü lon1bikba és hozzá
adunk 5 k,cm. szirup.sűTű,ségű foszfűrsav,at.. A lombik-0t kettő,sfurat.ú du,góval 
eJzár.iuk, az egyik nyíJ,ásha a f-0]yadé-k felszíni; alá érő ,„.sövet illesztünk :-:; 
ezen vezetjük ·he a szé11dioxidot. A n~.á-::ik nyílásba. illesztett csővel a J1űtőt 
'kötjük össze .. A desztillációt széndfox'.d áramban addii; folytatjuk, míg a le· 
pá-rlóJ.ombikban lévő foly8<lé:k .eredeti térfogatánatk felér-e :~ padt }~gy 300 
kcm-es Jom:birkb.a 50 kcm jódoldatot n1él'ünk (5 g,. jód és 7.-5 g. K.J 1 J.. vízben 
oldva) é-s ,sz.edőül .alkaJn1azva úgy helyezzük el. hogy a hűtő vége a jód
oldat felszíne alá é1jen, A .iódoldatnak a desztillálá:.;; be.fej<::.zésekoJ" Inég ba.:1:
nánaik ike-11 lennie. A barna jódoI.da/oot sósavval meg .... ~a\,-anyítjuk .s addig fo1 -
!"aljuk, mí,g a harna .szin teljes:en eittínik„ .:\. kéndioxid .kéni::;avvá oxidálódik„ 
melyet báriumk.loriddal választunir le (Lásd VízeJerr1zés: ~í.u]fátn1eghatáro
zás.) A lemért báriurnszulfát swrona 0 .. 2748-al a 100 kcm borban lévő kén· 
di'Oxidot adja 

1.3. Vizsgálat honzercáló cnyaaokrn a) Fluo11_,cqyülrtch Nát1ju1n-
kai bonáttal ~bz.bmbösített bor b.amujút platinatége1yben 1 ön1énJ' kén.-.avva 1 
melegítjük. a tége.lyt viasszal bevont üv,eglappal, 111elyre a ,„iaszba az üvegig
hatoló jelek vannak karcolva, födjük Le és kívülről jéggel hiítjük. Ila :t 
flu-0J"ve.gyü1let \Ta.n jeJ.ein, .az elt.áv,_ozó f,luo1hidrogén -az üveget hen1.a1·ja, 

b) Bórve.ayületek„ I{özön1bösitet!- bo1· ha:mujából inutai iuk ki íLá1:11l 
Tejvizsgálat) · 

e) Szalicilsav„ 50 keni. bo1t 5-6 csepp híg sósavYal elegyítünk és aethe1-
_petroleumaether 1:1 .a.rányú ikeve1éké11-e.k 50 kcn1-ével kir.ázunk. Az aetiher~~ 
rés7it elválasztva ibepáPologtatjuk, a n1a1atlYányt vízzel felvr 5,·,;zük és sia1i
-0ilsavra !kémlelün1k híg fer:rbr~Driddal. (Lásd Teiviz.s-gálat.) 

d) Benzoesav:· 50 kcm .. bort miut a ~zaJicil.;;a'i'nál kivonunk peiJ oleum
.:aetherre<l. Benzoesavat a Lel1:1nann-eljá1 áslcial ?nutatjuk ki. (Lásd Te;ivizsgálat.) 

14. Ede.sítőanya.gok kimuíatá8a. 10 kcm„ borl .5-10 kc111. foszfor,savval 
elegyítünk és 50 1kmn aether·re1 töhhször összeJ'ázv~ kjvonjuk„ Az aethere~ 
úldatot elváliaiSztjuk és bepá1 oljuk. H ::1 a n1a1 adék inrteuzív édesízű, saceharin 
v.a,gy ,dulcin v,an jelen. ...~.-. .... , . 

"" 15. Idegen festőanyagok kim.ulalá,"'.a. a) Rosanilin fe,(!,tékliez: 40 1tc.n1. · 
bort lfr-2-0 kom bázikThs ó.lomacetát-0ldattal elegyítjük; ekkor ·Sűrű kékeK· ···.·····.·.J· .. j'. 
szürke ·csapadék válik le .. Ezt leszűi.: iük és a szű1letet 5-10 kcn1. 1an1ilalko-
hollal összerázzuk, Ha rosaniHn c~oport:beli festék van jelen, az a1nilalik-ohol ' 
színeződik. Ha a színes an1ilalkohD]t kéi; részre osztjuk s ,3z eg;\'ik részletet :J 
hí.g sósavv.al, a m.ásik részletet a1nnLJniá\·':tl f legyítjük, z.zok PlRzíntelenednek. '! 

b) Azofestékek: 10 kom. bOl't hideg-Bn telített hi.gan;oklor ido'1datta] ösz· 3 

SZierázunk, :hozzáaidunk ,kb. 1 ikcm .. 127 f.s. KOH olda.f,ot, i1sn1:ét összerázzuk és .:-i'······.·1 .•. 

1
• 

meg.szűrjük .. A tiszta szűrletet ecetsavval Sci'irEtnyítiuk: -ha ,·örös &.zíneződé~ 
mutatko·zik, azo.festák van jelen 

·e) Cochennille--t Schaffer eljárásáya.} Lnutatjuk J.;::i: 10 kcm„ sósavval '.' .. ·J,·

1 
.. · 

savanyított bort 1 kcm, am1lalkohol és 9 kcm. 2ether elegy.évei küázunk Ha 
az ,amilaJkohol-füether-elegy vöi·.ösre színeződik, eoc:hen.i,IJe van jelen. 

Eg-JT·0s festékek IS'peciális vizisgáJ,atát lásd Spaeth: Zeits-ch1·. f lTnt.er~. .~ .. :'t" 
N" hrungs· und Genu.ssmittel 1899. Bd 2. 633. · J 

Ha"tárértékek: Ter.mészete:s borokban az egyes alkotó1·észek az .a.lúbb :~~;!': 
felsorolt határértékek között válfozha-ln,a,k: ·;;;·} 

Alkohol; 100 kcm.. b01.ban 14..3 g1·nál több alkolwl , em lehet, inert több · x 
az élesztőt elpusztí<f.ia. Na.gy-0bb alkoholta.rtaJ11nU bor szoszezéGre g·yan1!-s. li,,~,, ,;-~K"Gf: 
az .alkoh-0ltar.f.alo-u1 kicsiny, a szab.adsavt.arta.10111 nagy, az ilyen b-or eret1e~-„--"-.-. -. ". 5- .-.-„ 
GZŐllőbő.l 1kés.zült Ha: a -savtartalon1 is kjcsi kevt~s alkohol me1Iett-, vizezés ___ :.:.T/I.J:_:_'.f. __ ,:. 
foroghat fenn --.-:---.,----'·~:-."' ~Í~· 

.,:::;:22::::'%/,', 
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összes .sav: 100 kc111. bo1ban 0„40 .g-nál neru -alacson:y·.abh. Éretlen szől
lő:ktből készült J,>orokban felemelkedhetik l:í g·ig is Ilyen esetben az aikohol 
-éR .a cuk.or keves szokott Ienrl.l, 

lllósavak (·ecetsav): 0.2 •g·on felűl 100 kcn,.;o a hm már ecetes 
Bo11kő~· 100 k·cm. bo1 á1ta.lá.baJ1 0,2 g. borkövet tartalmaz. Ez a 1nennyi

ség azonban csökkenhet 0.0,35 g-ig, de felemelke-dhetik 0.35 g-ig is. G3-·ümölcs
borok nem tartalma:miak borkövet. 

Hamu. A v.örösb-0rban 1„6 g, schille1bo1 ban 1.3 g, fehé1 ho1 ban 13 g„ 
alatt ne legyen, (Codex Aliment. Austr.) 

Foszforsav: 100 ikcm. b01'ban 0 .. -002 g·nál nem ke1°esebu. 
Nátriumklorid: 10(} ikcm. borban 0-.05 g-IlJál t.öbb nen1 1-eh~t. 
Kálium.'t.·zulfátra szá.m.ított ·SO, 100 k·c1n-ben ne le·gy,!n több 0 .. 2 g-nál 
Szárazanyag.~ Leg.a.lacson:ywbb értékek 1 liter borban a. Codex .4li1nen-

ta.1 ius Austriacus 1szerint a következők: . 
a) száraz anyag (ext1a.t) vörösborban 17 g„. '5ehille1borban 16 J'., fehér

ho1ba11 15 g.; b) culcormenles száraz anyag vörösbo1 ban 16.6 .:;·„ schillerbo1-
ban 15.5 .g .. , fehér borban 14.5 g.; e) cUkor- és savnientes 1.;;1.áraz an:ra-g (száraz 
any.agn1aradék): vörösborban 12 g_, schille1 bo1'b.an 11 g„ fehérborban 10 .g. 
Ez.eik a száirn{)k leg·feljebb 6.5 g-ig pro liter ne-in 1llósa\ tartalmú bor1a ...-onat
koznak. 

Glice1 i'il.:· Tern1ész.etes borokban 100 g a1koholr a 6.5-14 súly1ész esik. Ha 
a. glicerin 6.5 al.a,tt van lűú g. a1koh-0J1a, a bar hoz alkoholt ke\· e1 tek. A gli·· 
eerin 1nen:nyisége 100 kern. borban 0..01 és 1 g. közöt~ lehet. 

1Vi.trá.t .Jelenléte, minthogy a te1.m.észete-s borba11 nen1 for·dul elő, víz
zel ,,aló h.ami1sításra en.ged következtetnL 

Kénessav ,(L 1924. IX. tc.) Je1g;foljdJb 20 mg öss10es kénsaY, ebből szabad· 
kén{':-;sav legfeljebb 2 .1ng 100 kcm.-hen, 

Réz menn.Yisé.Qe 1{)0 k0n1. bo1 b.an 1 tlng-nál több nem 1eh-et 
Edes borolc Jegalacsonyahb ,ükoholtartalma i3 térf. % lehet .. A cukor· 

Ineuies. szál'aza.nya:g toika.ji ihornál :Jeigailább .3,5 g., mailagabornál legalább 
2:; •g. legyen 100 kcnvként Nem illósacvak legkisebb mennyisége 100 !kcm.· 
ként 0,25 g,. 

Mestersé,ge,.., édesítő an.11ago·k, t-0váb'há ide.gen festőany_a,gok jelenléte 
inint: h.amisítás kif.ogá1sol1ható. 

A bor minős-é,gén.ek inegít:élé:sénéI fig·yel,embe kell venni az esetleges 
Lo1bcteg.ségeiket is .. Ezie-k közül leigfnntos·abbak: 

Borbetegségek. Bo.rvirá1g:· m.ycodernia vini nevű élesztő.go11nha vagy 
a irillin anomalia és behia me1nbranefaciens okozzák .. Ecetesed.és.~ a bacte
riu.ru aceti Kü,fzing., bacterium pa:srteuria.num Han.sen ok-ozz.áik. M.ege-cete
sedett bo1·okbaJ1 főleg a bacterium Pasteurianum ·sz0ikott előfordulni. A 
nyúlosodá.<;t a ba:cfllu.s viscosu.s és válfajai -01koz,ffik. Hordóíz: a nem kel
lően tisztított és fertőtlenített hordóikban j.e]legzet,es dQhos, :penészes sZiag 
is keletke,zilk, melyet a bor felvesz. A bor meg/ceseredését vörös boroknál 
észleljük, m·elyek m.aJga1s CS·el'savta11a101111!l11al ·sokáig álJtak a tör:kölyön, 
ho1'Brjesztővel. 

Bor Mbák. Ezek ,ffiözül 11evezetes0bihek: Barna törés: fohér bo1okruíl 
fo1~dul e1ő. A rotthadást oITt.ozó pe-nésZigo1m:báJk QXidázja ia :bo1 ban lévő i:sme-
1 ellen anyagokikal csapadékot a.lkot. Fekete törés: fühérhorokool fordul elő, 
ha a bor V•as.tárgyaikk.al Brli,ntkeziik„ A vas u. i. felo:Idódilk ia borban ~évő 
sa \a kb.an ·S a keletkezett -eser·sava's vas váILk ki.. 

Je.gyzet„ A ho1 előállításána;k, kezelésének és .f.oTg:almáJnak sza,bály-0zá
sá1ól :s a bo1·h,ami,sítá.s itilalmazásáról az 1924„ évi IX„ tc. ,szól 

A tokaji as szál borra vonatikozólag a Ph, H III. a következőlket. rendeli: 
Vinum 1'okajense: A tokaj-hegyalj.a.i borvidék~:ől 1szárn1azó ·S odavaló '81Ss-zú
szőllő :hoz·záa-dásáv~ail szűrt, .leg;alá:b:bis úgy.nevezett kétputtonyo,s, m1eg:bízható 
helyről .bes7,erzett a'S·S'lmbor 1QD köbcentiméterben Jegalá!bb 10 gmmun alkoho.lt 
és 8 g1 an1m extJ·a-kta.nya,got 1tartaJ111azwn Világossár·ga színű, tiszta és áit
]átszó, jel1'en1ző a.romássza.gú és ízű édeses 1bol'„ A ·pol1arizált fény ,síJk::ját halra 
tbríti. Gyógyszeres borok hbzítéséhez 100 köbeeni,iméterének aikoholtar· 
tahua 15 gr-ra kie-g,észítendő, a Ph. H. III 320. oldalán levő utasítás szerint„ 

.,„„„„„„„„„„„„„„ • .......lili.„„„„„„„„„„„„„„„„„ .... 
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Száraz anyag (extrakt) táblázat Windisch K. szerint. 
11 11 'I 11 

Extcskt 11 Extrnkt fi Extrakt li Extrakt j! Extcakt 1 Sűrűség !00 Sűrűség 100 t Sűrűség 100 1 'Sürüség 100 ijSúrűség 100 Sűrűség 
!5°/15° kcm-ben~ 1501150 kcm benj 1501150 kcm·benJ 150/150 kcm·ben, 1sonso k<m-bon/ 15'/15' 

g ! g i g ,, 
g '11 • 1 ji 

1 016~ 1 
1 

l 0240 1 
6 20 /1 

1 0000 0 00 1 0080 2"07 4 13 l 0320 8 27 1 04o0 1 0 03 1 2 09 416 1 6 23 1 8 30 1 2 0 05 2 212 ,, 
419 2 625 2 8 33 2 3 0 08 3 214 31 421 3 6 28 3 835 3 4 0 10 4 2 17 

~I 
424 4 6·31 4 8 38 4 5 0 13 s 2 19 4 26 5 5·331 5 

8401 
5 6 0 15 6 2 22 

7 1 
4 29 6 ~~ 1 

6 8 33 6 7 0 18 7 2 25 4 31 7 7 8'46 7 8 0 2U 8 227 8 4 34 8 6" 8 8 48 8 9 0 23 g 2 30 9 4 37 9 6'441 9 

! ~l ll ' 9 1 Oü!O 0 26 1 0090 2 32 1 0170 439 1 0250 6 46 1 0330 410 1 028 1 2 35 t 142 1 6 491 1 s 56 1 2 0 31 2 2·38 2 4 44 2 6 51 2 8 59 2 3 0 34 :t 2'40 3 147 3 6 54 3 8 61 1 3 4 0 35 4 2 43 ! 1 150 4 6 56 1 4 864 4 5 0 39 ,S 2 45 ' ' 
4 52 ,, 6 59 •

1 

5 8 66 5 6 0 41 6 2 48 t' 1 4 51 6 6 62: 6 8 69 6 7 0 l4 11 7 2 50 fi ~ 57 7 6 64 ! 7 8 72 7 8 
0461 

~I 2 53 6 4 60 8 6 67 1 
8 8 74 8 g 

0 49 1 2 56 9 4 63 9 6 70 9 8 77 11 9 l 0020 0 52 1 0100 2 58 1 0!80 465 1 0260 6 72 1 0340 8 79 ' 1 0420 1 
0 541 

1 261 1 468 1 6 75 1 8 82 1 t 2 0 57 2 2 6.1 2 470 2 6'77 2 8 85 1 2 3 0 591 3 2 66 3 473 .J 6 80 :t 887 .J 
' 0 62 4 2 69 ,, 

4 75 4 6 82 4 
8 90 1 

4 5 0 64 5 2 71 5 178 5 6 85 ,5 8 92 5 6 0 67 1 6 L 74 {). 4 81 6 6 8S 6 895 6 

~ 1 
0 69 1 

7 2 76 

~I 4 83 7 6 90 7 
8 97 1 

7 0 72 8 2 79 ~ 86 8 6 93 8 g 00 8 9 0 75 g 2 82 4 88 9 6 95 g 9 03 g i·oo:>o 1 0 77 1 !0110 2 84 1 0190 4 91 1 0270 () 98 J 0350 g 05 1 O.t30 
.\ 1 0 80 1 1 287 1 4 94 1 7 01 1 g 08 1 0 82 2 289 2 4 96 ,, 7 0.3 2 g 10 2 

' I 
0 85 3 2 92 3 

: öi 1 

:J 7 06 ., 
\l !3 :t ·1 0 87 4 2 94 ., ,1 7 08 1 !J 16 ,, ,, ' 0 90 s 2 97 s 5 04 5 7 11 5 g 18 5 6 1 0 9::! 6 3 00 6 5 06 6 T !3 ti 9 21 1 6 

7 ' 0 95 7 :i 02 7 s 09 7 i 1ö ' 9 23 1 7 

! 1 
0 98 8 3051 8 5!1 11 8 i Hl 8 9 26 ij 8 1 00 9 3 07 g 5 14 1 9 7 21 9 929 il g 

1 OOlO 1 03 !'0120 3 10 1 0200 5 !7 1 11:180 7 24 1 ()~60 

i }l 11 

! 0110 1 1 06 1 .3 12 1 5Hl11 1 7 26 t 1 2 1 011 2 3 15 1 2 5 22 2 7 29 2 9 36 2 J 1 11 3 3 18 '1 5 251 l 1 32 1 :t ~ :1~ 1, 
l ., 1 13 4 3 20 ' 5 27 l '341 4 4 5 1 16 5 3 23 .S 5 30 5 í 37 5 9 44 11 5 6 1 18 6 '} 26 11 5 32 ' 6 7 :l9 6 9 47 ', 6 7 1 21 7 3 28 7 5 35 I 7 7 42 7 9 49 li 7 8 1 24 8 3 31 8 

5 3811 
6 7 

" 11 
8 9 52 1 8 9 126 g 3 "'> " 5 40 ,, 

7 47 9 g 55 9 ,),J 

1 0050 129 1 0130 ~l 36 1 0210 5 4J 1 11:!lJO 
75011 

1 íl:l?O 9 57 1 0~50 1 1 32 1 138 t 5

" 11 
t 1 52 1 9 60 1 2 1 34 2 3 41 2 5 18 2 35 1 :! 9 62 2 

3 137 :t :143 1 
5 51 11 

., 
58 1 :t 9 65 :t 4 1 39 ,1 3 46 ' 5 53 t 60 1 1 9 68 .J 

5 142 5 3 49 5 5 Sfi .5 

"" 'I 
5 9 70 1 5 

6 1 45 6 3 Sl i; 5 58 lj 66 1 6 
9 731 

,, 
7 1 47 7 ·i 54 7 5 6! 7 1 

68 'I 7 g 75 7 
8 1 50 8 :-1 56 8 5 64 8 ' 

rn 1 

8 g 78 ,, 
9 1 52 9 :3 59 9 5 66 9 1 g 

9801 " 1 0060 1 55 1 0140 3 62 1 ll:!20 5 69 ! tlJ()ü 1 76 (1 0:!."10 g 83 1 {).jli(J 
1 1 57 1 'l 64 1 1 5 71 1' 78 1 9 86 1 
2 160 2 3 67 2 5 74 2 

81 1 
2 

9 88 r ,, 
3 163 3 "3 6!J :1 5 77 ., 

83 :t ~) 91 1 4 l 651 4 3 72 1 5 79 

1 ' 86 1 !l 9~i 1 .J s 168 5 3 75 5 .'i 82 .5 89 !.j 96 j, 5 
6 170 6 3 77 11 5 84 6 91 i 6 ' ~i ~m li ti 
7 1 73 7 3 80 7 5 87 

1 

„ 
~! :1 

7 ! 
:g g\ 11 

8 176 8 3 82 8 5 89 ,, 
8 i 8 

9 l 78 9 3 85 9 5 92 
1 

9 99 1 " 10 oő 9 1 007(1 181 1 0150 3 87 1 02:10 5 94 1 O;llll 02 1 1 ll' l~J(\ IQ 09 1 illíO 
1 183 1 3 90 1 5 97 1 s ().1 1 

} 1 

ln 11 1 1 2 186 2 3 93 2 6 00 2 8 07 !1 
IQ " f 1 

2 3 1 88 J 3 95 'I 6 02 ., 
8 ll'l '1 

l' IO 17 't 4 1 91 
' 

4 3 98 1 6 05 1 8 12 1. 1 IQ 19 ' 5 
t 9411 s ·1 00 ' 6 07 5 8 14 il ' lO 22 1 5 6 t !l6 6 

'031 7 610 6 8 17 r 6 ; lr 25 1! 6 7 199 ' 106 8 ö 12 ! 7 ~ :!O ! 7 !Q 27 ll 7 
' 2 01 li 8 ~ Dti 1 6 6 15 8 ti 2') 1 8 1 30 1 ' s•)-;:_ 1 g 2 04 !I r• ~ l l 1 " ti 18 E 

g .:> . " 10 32 1 '.! 

Extrakt 
100 

kcm-ben 
g 

10'35 
10 37 
10 4ll 
1043 
10 45 
10 48 
IO 51 
1053 
10 56 
10 58 
10 61 
10 63 
10'66 
10 69 
10 71 
10 74 
10 76 
10 79 
10 82 
10 84 
10 87 
10 90 
1092 
!095 
!O 97 
11 00 
ll 03 
11 05 
II 08 
!! 10 
11 13 
11 15 
11 18 
11 21 
1 ! 23 
11 26 
ll 28 
11 .31 
l J '34 
11 :36 
11 39 
! l 42 
il 44 
11 47 
11 49 
1l 52 
l ! 55 
ll 57 
11 60 
ll 62 
11 65 
11 68 
11 70 
! 1 73 
11 75 
11 78 
1! 81 
11 83 
11 86 
11 88 
1 l 91 
11 94 
l I 96 
!l 99 
12 01 
12 04 
12 06 
12 09 
12 12 
12 14 
12 17 
12 19 
12 22 
12 25 
!2 27 
12 30 
12 32 
12 35 
12 38 
12 4ű 
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1 
Extrakt Ili 1 Ex!n1.kl 1 J Exlrak! 1 , 1 Exlrakt :i .. _ . 

1 

Ex:rakt .. _ Extrakt 
Súrúség 100 Sürúségl 100 1 Sűrűség] 100 Súrúseg !()() 

1
15uruseg 100 Suruség 100 

i-01150 ikcm·benl 15oJr50 :kcm-benl 15ojl50 'kcm-ben) 1501150 .kcm-ben. 150/150 kcm-ben 15(1/15(1 kcm-ben 'i•I I', 1·1 l"l ' ' 
1 ú-l80 

1 
2 
3 
4 
5 
ti 
' 8 
g 

1 049<j 

2 
3 

' 5 

~ 1 

8 ! 
g 

1 050? 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 05\0 
1 
2 
3 
·1 
5 
6 
7 

~I 
1 0527 j 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 0530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 54ll 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 055. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

12 43 
12 45 
12 48 
12 51 
12 53 

"56 12 58 
l2 61 
12 64 
12 66 
12 69 
12 71 1 
12 741 
l:! 77 1 
l2 7'.l 
l 82 
12 84 
l::C 87 
12 90 
12 92 
12 95 
12 97 
13 00 
1303 
13 05 
13 08 
J3 10 
13 !3 
J:j 15 
l 3 18 
13 21 
13 23 

'J "I 13 29 

13 311 13 34 
13 36 
l 3 39 
13 -121· 13.H 
l J 471 
l J 49 11 
13 5211 
13 5.'i !1 

13 57 .1 

13 60 il 
13 62: 
13 65 i 
13 68 
13 70 
13 73 
13 75 
13 78 
13 80 
<3 83 
13 86 
13 89 
13 91 
13 94 
13 9611 
l399 

14 t 1 4 04 
14 07 
14901 
14 12 
14 14 1 

" "I 14 20 1 

14 221 
14 25 
14 28 
14301 
l5 33 
14 351 
1438 
14 41 
14 43 
14 46 
14 48 

105'? 1 

!i 6 
7 1 

'I g 
1 0570 

l 
2 ., 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0580 

' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 0590 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 rnmo 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0010 
1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

t 0620 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 063l I 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

14 51 1 
14 54 
14 56 
14 59 
1 ~ 6! 
11 6..J 
1 ~-67 
1 '1"69 
1 ~·72 
i4 í4 
j4·77 
14'80 
1 ~ 82 
14 85 
14 87 
14'90 
14·93 
14 95 
14 98 
15'00 
15 03 
15'06 
l 5·os 

1 15' 1!1 
15 14 1 
15 16 
t519 '1 

15 22 

"" I 15 27 
15 29 
15 32 
t5 351 15 37 

15 40 il 15 421 
15 45 ! 

15 481 
IS 50 ! 
15 53 i 
15 55 ! 
15' .58 i 
15 61 i 
15 6.3' 
15 66 i 
15 68 1 

15 71 ! 

15 74 ! 

15 76 
15 79 
15'81 
15'84 
15 87 
15 89 
15 92 
15'94 
15 97 1 

16"00 
16 02 
16 04 
16 07 
1610 
16 13 
16 15 
16 18 
16 21 
16'23 
'6 26 
6'28 

16' 31 
16 33 
16' 36 
16 39 
16 41 
16 44 
16 47 
16 49 
16"52 
16 55 
16 57 J 

1084~ 1 

~ i ,, . 
6 1 

~1 
9 

l 0651 I 
3 ' 
4 ! 
5 ' 
6 
7 
8 
9 

1 0660 
l 
2 
3 
4 

il 

1 067! 1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0680 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0690 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l 070o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1·0110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 

16 60 ., 
16 62 
16 65 
16'68 
16701 
16 73 ·I 
16 7511 
16 78 f 

16801 16 83 
Ifi 86 
16 88 
!6 91 
16 94 
16 96 
16'99 
17 01 
17 04 
17 07 

g \'i 1 17 14 
17"17 
17 20 
17 22 
17 25 
17 27 

g~I 17·35 
l7 38 
17 41 
17·43 
17·45 
17'48 
17 51 
17 54 
17 56 
17 591 17 62 
17 64 
17 67 
17 69 
17 72 
17 75 

17· 771 17 80 
17 83 

17 851 17'88 
17 90 
17 93 
17 95 
17 98 
ISO! 
18 03 
18 (6 
18 os 
18· 11 
18 14 
18 16 
18 19 
18 22 
18 24 
18 27 
18·30 
18 32 
18 35 
18 37 
18 40 
18·43 
18•45 
18 481 
<850 
18 53 i 
13 561 18 59 
18 61 
18 631 
18 66' 

1 072;) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 07311 

l 1 
5, 
6 i 
7 1 
8 
9 

1 074' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l 0750 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l 07fül 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0770 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 0780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0790 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 i 

18 69 
18'71 
18'74 
18 76 
18 79 
18 82 
18 84 
18 87 
18'90 
18 92 
18 95 
18 97 
19'00' 
19 03 i 
19 05, 

" os 1 19 10 
19 13 
19 16 
19 18 
19·21 
19'23 
19 26 
19 29 
19311 
Hl 34 E 

Hl 371 19 39 
19 421 
19 44 
19 47 
19 50 
19 52 
19 55 
19 58 
19 60 
19 63 
rn 65 ,, 68 
19 71 
19 73 
19 76 
Hl 79 
19 81 
19 84 
19 86 
19 89 
19 92 
19 94 
19 97 
20"1 0 
20·02 
20·05 
20 07 
20 10 
20 12 
20 15 
20 18 
2v·;i 
20 23 
20 26 
20 28 
20 31 
20 34 
20'36 
20·39 
20·41 
20 44 
20·47 
20 49 
20 52 
2055 
20 57 
2060 
2 62 
20 65 
20 68 
20 70 
2íl·-73 
20 75 

1 0800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0810 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l 0820 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 0830 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0840 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 0850 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 0860 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0870 

' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

20 78 
2081 
21 83 
20 86 
2] 89 
20 91 
20 94 
20 98 
20 99 
21·02 
21 04 
21·07 
21„10 
21. 12 
21 15 
21 17 
21 20 
21 23 
21 25 
21 28 
21 31 
21 33 
21„36 
21 38 
21 41 
21,44 
21.46 
21.49 
21 52 
21 54 
21 57 
21 59 
21 62 
21 65 
21 67 
21 .70 
21 73 
21 75 
21 78 
21 80 
21 83 
21 86 
21 88 
2!'91 
21 94 
21 96 
21'99 
2;_ "J2 
22'04 
22·07 
22'09 
22 12 
22 15 

22 171' 22 20 
22 22 
22·25 
22 28 
22 30 
22 33 
22 36 
22 38 
22'41 
22·43 
22 46 
22 49 
22 51 
2254 
22 57 
22 59 
22"62 
22 65 
22 67 
22 70 
22 72 
22 75 
22'78 
22 80 
22 83 
22 86 

l 0880 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
g 

1 890 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l 1910 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0920 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0931J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0950 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

22 8S 
22·91 
22'93 
22 96 
22 99 
23 01 
23 04 
23"07 
23 09 
23 12 
23· 14 
23 17 
23 20 
23 22 
23 25 
2128 
23 30 
23·33 
23 35 
23 38 
23 41 
23 43 
23 46 
23 49 
23 51 
23 54 
23 57 
23 59 
23 62 
23 65 
23,57 
23 70 
23 72 
23 75 
23.77 
23.80 
23.83 
23 85 
23.88 
23,9! 
23 93 
23.96 
23.99 
24 01 
24 04 
24 07 
24 09 
24 12 
24 14 
24 17 
24 20 
24 22 
24 25 
24 27 
2430 
2433 
24 35 
24 38 
24'41 
24 43 
24 46 
24 49 
24 51 
24 54 
24 57 
24 59 
24 6-. 
24 64 
24'67 
24 70 
24 72 
24 75 
24 78 
24 60 
24 82 
2485 
24 88 
2491 
24 93 
24 96 
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Extrnkt 

1 

1

1 

11 1 I' 1 
Extrakt 1 Extrakt Extrakt Extrakt · i 

Sűrűség •00 Sürűség l ' Sűrűség 100 Sűrűség 100 5,,,,,. 100 1 

15°/15° kcm·ben i:,o/ 5u kcm-beni 150'150 kcm-bon, Iö"ilö" kcm-bool !50·150 ~kcm;ben 
g 

. ' 11 g 1 1 . 
i ' ·------------ ------ --- - - - -

1 10001 
' 

28 1s ll ;; „~11 1 '0960 24 99 26"041 l 1040 27 09 1 lütiO 1 1120 
1 25'0! 1 1 26 061 1 2'7'!2 l 28 )7 1• l 
2 25'04 2 1 26 09 2 27 !5 2 28 20 11 2 29 25 1 

3 25 07 ;-; i 26 1:: :l 27 17 :l 28 22 i 3 2:1 28 
4 25 09 4 i 2(i !4 i 4 27 20 ,, 28 25 ! 4 29 :i11 
5 25' 12 - ' 26 17 11 5 27 22 

1 

s1 28 28 ii ,') 2ff 33, _, 1 
6 25"14 6 . 213 20 1 6 27 25 fi' 28 30: fi 2~ .36, 
7 25" 17 7 : 2fi 221 7 27 27 

1 
71 28 33 I! 7 2!1 :m;1 

8 25· 20 s. 26 2S 8 27'30 8 283611 8 2!:1 •Jli 
9 25 22 g : 26'27 g 27 33 1 9 28 381 9 2!1 ·l-t 

1'0970 25 25 1 10!0 ;' 26 30' 1 lü50 2'7 35 j · 1090 28 41 ., l 1130 2rJ t7i 
l 25 28 l ! 26 33 i 1 27 38 1 28 431' 1 29 49' 
2 

25301 
2 26 35 2 27' 41 2 28 46 ! ' 29 521 

3 25 33 3 i 
26 381 

:l 27 43' 3 28 49 ·1 l 29 54 
4 25 36 -1 i 2ö 41 4 27 46 ·1 28·s1 I. l 2n 57: 
5 25' 38 5 ! 26 431 5 27 49 5 t-85~11 :> 29 60 
6 

2541 1 
6 ' 26 461 b 27'51 6 28 51 1 6 29 62! 

7 25 43 7 : 26 49 1 7 27 54 7 28 59 1 7 29 65j 
8 25 46 8 • 26'51 8 27 57 .s' 28 62 1 ' 29 68; 
g 25 49 g 

26 541 g 27 S9 ql 
28 '-' /1 

,, 29 70 
1 0980 25 51 1 1020 26 56 1 1060 27 62 l 110\11 28 67 l llW 29 73 

1 25 54 l 26 59 1 1 27 6.'i 1 28 70 1 1 29 76 
2 25-56 2 

26621 
2 ,, '' I' 'I 28 73' ' :rn 7~ 1 

3 25·59 3 26 6-t 3 27 70 ! ., 28 7.5 lí : 29 811 
4 25 62 4 26 67 4 'J7 72 li •I' 1'8 78 i l 29 83 
5 25 64 5 26 70 5 27 7.'i !i 5 28 81 1 5 29 8tj 
6 25 67 6 

26 "I 6 27 781! 6 28 83 ' ,, 
:m "/ 

7 25 70) 7 26 75 7 27 80 1 7 28'86 1 2!-l \lli 
8 25 72 8 26' 78 8 27 83 8 28 88 1 8 29 ().~ 
g 25 75 g 26 80 g 27 8ö 1 g 28 91 ,1 

" 2~! g.; 
1 0990 25' 78 l 1030 26 8.111 1 1070 27 88 11 1 ! ! lO 28 94 i! 1 l!SO 2fl OD.

1 1 25 80 l 26 85 ll 1 27 91 11 1 28 96 :1 !. 
2 25 83 2 ' 26 88 i 2 

27" I' 
2 28 99 1! 

li 
3 25 85 3 26 91 3 27 96 1 3 !:90\!i, 
4 25 88 4 ! 26 931 4 :-7 !H-J 1 29 (l.) ·i 
5 25 91 5 ' 26 961 5 28 01 ,1 .') 29 07 :: ,1 6 25 9:l 6 ! 26 99 fl 

28 "'' :1 
6 :<!:J"O!J,' 1 

11 

7 25 96 7 . 27 01 7 28 071 7 \:!\j 12 ;: ! 
8 25·99 8 • 27 04 : ' 28 (f.l 1 ·' i'!-l !S.: 

1 g 26 01. 9 27 07 '1 !J 28· !2 ! ,, i'9 17 !: 

8 lvóvízek vizsgálata 

En1be1i fogyasztás1·-a has;i;nált "\'Í:.r. vizsgálatánál Jegfontosahh annak az 
eldöntése, hogy tartaln1az-e e1nbrri vagy állati eredetű bon1Jástermékeiket é:-1 
esetl"g kórto:kozó (pathogeu) baikté1iumolmt Legjel!e.gzetesebb ilyen boml&•
ter,mekBk a sailét!'on1ossav, ammonia, albun1i11oid-a111n1oni.a, oxidálható a;nya
gok., salét1·om,sav és foszfor.sav„ 

A salétromsa.y a nitrogént.a.1 talmú állati és növén:y j anyagok végső 
oxidá-ciós termék.e. V•a;n .o1yan ter:mészete8 víz, a.1nelyhen 1kis mennyiségben 
előfordul: na,gyobb In,ennyisége fertőzött tal-aj1a n1utat. .Tó ví~hen Jiteren
kint N,Q, legfeljebb 10 mg enged'hető meg. 

1Salétromo.s-sav jelenléte denitTifikál-ó bakté.riiumok n1űiködésének az 
ered·ménye, vagy pedi.g az am1noni.a oxidáció.Fi terméke-, néha fe1·r-0-oxidt>ar
talmú vízeklben, mint i-eduikciárs termék is eiőfordul. 

Az ammonia. Nitrogéntarta:lmú 01~ga.nilkus anyagok ba.k·tériumok ha
tásáTa történő V1éig.ső :boin1láster1néke. I,Jy albu1ninoi<l és p10Wid-ammoaiá
na:k nem 1sza:ba.d az ivóvíZlben jelen lenni. Egyes, nagy1nélységből jövő artézi
vizekben lk:imut.a.Jh,ató ammonia ne-m Tü11tj,a a ,ríz 1111inöségét„ mert azo-kha.n 
nem 1baktérdum.os bo.n1lásn.ak az eTedm.énye. Az oxig1énfogyia:szt.á.s organikus 
és redukáló anyagok jelenlétére mutat. Az .elfogsaszt-0tt oxigén mennyisége 
legfeljebb 3---4 111g lehet li.foreruként. 

Klór. valamint foszforsav jele11léte hizonyít,ia. hog) valami módo!! 
á1Iati ürülék -vagy vizelet. ke1 ült a vízbe. A Cl mennyiség m€gengedbető 
felső határa 20 mg litexenkint 

F-ogyaszt,ásr.a nen1 :ha·s~álhatók a g'yá1·i szen~yYÍz.ekke-1 fe-r1:őzött vizek 
sem. 

( 

' 
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.:\. ház.tartü_-;-10-au jőzés1 e, iu-osás1a. stb. ha.szuált víznél leg·e.J.sö követel
mény az„ J1ogy ne le.b~~en kemén;y. 0-8 Já.e<YY, 8-18 köWpkemé-ny, 18-30 
kemény~ ao fölött igen i.k-emény a YÍZ„ A 1kemény:ség iaz ivóvíznél is fontos 
-;zerepet .iáts:aik, bár .a n1eg.szokoás itt fontos körübnény„ 

Itt -e-m-Iítjii:k meg, \hogy biwn;,:-os iparágakná:l nem_ m1n,den ivóvíz hasz
nálható, .bár áltaJá,b.an a jö i\'ÓVÍZ ipa1i -OOlokra j,g alkalm·as. Mosodák, festő
g·yárak ne ha:szniáiJjan-alk 1kemény, vas- és m.ag-ánta1t.almú víwt.. Pa.pírgyáraik, 
cuikor-, k·e.n1ényítő- é-i; -cellulD,segyármk, val1an1int tejüzemek vasmentes vLzzel 
d-olg-ozzana1k. ::;ö1gJ-ári üzen1b-en .a cefréz.éshez ha;gznált víz megválasztása 
igen fonto.s. _me1 t a jó ivÓYÍZ nen1 m1inden esetben h.asználhaitó még .akkor 
„em, 11.a kevés NOs-t yag~ Ina.g,neziát t.a.Dtaln1a.z. Windisch •Szerint leg.alka.l
n1a.isabb .az ige-11 lágJ- Yi-Z, :inert ikem~:i1y víz.ben a tkarhonát.ok fosz.fátokká 
alakulnak át és az en·7jn1ek >hatóképessége csökken .. A lágy víznek ·az is· nagy 
1üő11ye, hogy 'a hlányzó sóik beJeadagolhatók ,g a ká.1os-oik: eltávolíthatók. 

JJJinta-'t'étcl.: forrás- és ikútvíznel .a mi:ntaüveget a viZJs.gálandó víz'De1 
kiöblítjük, a ,-]z fels·zíue alá n1eJ.'Ítve n1egtel-ni lha:gyjuk és a víz színe alatt 
UTugaszo1juk be. CBővezet-élkből tö1„ténő n1inta.véte1énél a esapot kiillyitva, a 
,~jzet folyn'i hagJ .ink~ rníg a. esőben á.11-ott víz lki lle!Ill folyik. 

„Az elcn1<'zé:.; 1nenete„ A víz elen1ezésénél az alább i.s.1ne1tet€tt eljá1á
~ok:k-al .n1e:g·h.atár-ozott any.a.goikat 1 lit-er vízre szán1ítjuk: 4 tiwdesje.gy pon„ 
t·osságjg· .granu_11okban :kifejezve és 1ne111cs·ak ionokban ·adjuk meg, hanem a 
dualisztikus felf.og:ásna1k in-e:gfelelően oxidok.bon is, n1ivel ezt az irá.smódot 
" o·vakorlathan n1ég nlinclig alkaln1azzák 

"'' A ,„íz yjz.:-;gákdát u" ·Uiá.hhia.khan i:sn1e1tetjük: 
l tz„ .„zí11. dtlát.11zó.ság, ülcdélL, hőfok n1r,gállapítá8a, 
:! Lú.r10.„,~ág 1neg.hatá1ozása: 1(10 :kcrn.·-t a vizsgála11dó vízből 111etliJ 1-

01 ung·e j(ilP11lét.{>[Jpu tizrdnor1nál .:-;..;\\ val UH~,gtit1álunk. A savból elhasznált 
kein.-etk szúun1 a lúg·o~:->ú.g·i fok .·\ lúgossági t'ok 2.8-el szo1ozva adja a 
ráffozó •ke111P11~-séget. 

H„ (jf..:~Z< ~ f1e1né 11:1Ji;éy„ _;_\le-g'ha tá1 oz:ható na.g·y-obb 111ennJ Isegu víz 8Zá1 az 
11H11acltikúhúl o!yu1ódo11, hog)„ e.J.P1nezzük ~°'.a talált Ca.O és !lgO mennyiségét 
:-1zá1nít.iuk át ke1i1-én:\ ségr{~„ 1 né1net keménységi fok = 10 rng Caü vagy 
(·z?,el p.g>< 11lé1tP:kü C·a- "\.a,gy l\ig-s-ó l liter vízbeJl. , 

I·~.nnél HZ eljá1'ásn.á1 so.k1kal {'.gyszerübb az alábbi Pfeiffer-Wartha-fele-
1110dsze1 _:\ lú,go.sság 111eghatáTuzá.,sá1a 11'asznált 1-00 ikcn1„ vízet vagy a lúgos
-;á.<r alap.iún •közörrubö~ített 100 .ke1n.-t, henge1üvegbe öntünk és JneJeg-ítés 
kö;ben !iozzúadunk tizedno1.111ál NaOH és tizednorrnál iiátriumka1 bonát J :1 
aránYÚ :kevt'1·ékéből 2!">-------50 :kcn1 .. -t s 5-10 percig· forraljuk, h-ogy a ·csapadék 
1ön1ö.1 üljön. "'\ lolYadékot a 0sa1}adékkal együtt 2úU kcnL-e.., lombikba n1os~uk 
út. Jehi:Úéi-; után ;, jp]jg; 1'eltültjü,k és száraz r0<llí,.;-szűrőn inegszűrjűk. ~\ 
szü1·e.d.é.kből lOO :kcni.-et a;i; el nen1 használt ltlf.d~~~vP;rék ~11egálla_pítás<Jya 
tiz.ednor:111ál ,sa\-\'al .u1e,_g·tit1·tll11uk n1eihyJorange 111rtikator ;ielenl1Etf;!ben„ /\z 
«Üfo.o·\ utt 11/10 HCl kcn1.-eine-k ,szán1.át (lú.g-felesleg) J,oro;i;zuk 2-vel es lev<Jn
juk ""':i, 100 _kc1n. YÍZ·h<•z -adott ös:-;z-eR Jüg.keve.rék1lJő,~, í~y nyerjük a~ c>.Jha:~znált 
lúu:k.eYeréket u/10 kcn1.-hen kifejezve; ez a száni 2.8-e~ szorozya ad.Ja az osf-zes 
ke.7uén;i.·ségPt 1u~111Pt fokokban .A„ Júgke\e1-éket hus„náJ,at előtt n/10 ·-aYval he 
kell állítani. .. k · - b -· 

.4, Az úlla11dó kP111éuy,séget úgy :-;záuü"ljuk, hog·J az U'5~zes Te.:uen:yseg ol 
leYonjuk a ,·á.ltuzö !ken1én):·séget„ . , .. , _ , .. 

'.Szikes \Íz-ekhe.n ,a. lú~·osság, illetve a szúu1.ít.o.t1 \a!t0~0T•k~n1e1;1-~:scg "lob~, 
1nint az össze~ ke111.en;;-seg, 111€1 t azokban ca~r'.1un~hHh ol--Ll~ ,)•)ll~t Jn·ellett 
11.atriun1hid10,k,a1 bonát is van„ Ila az összes k·en1,e11y$eget .. oszt.1uk ~„8~el,, me~
kapjuik ,a ke1nénység-okozta lúgossá,got., ezt levon~va az oss,ze.s lugossa.g?o], 
rnara.d ·a N.aHC0 3 okozta lúgo-Rság· .s h·ogyha. ez.t ;>.3-el .szoro,zzuk, 1negkapJUK 
'.\.a::-C'():i-han !kifejpzv-c .a I1atriu1111hi,~1ok,ar}l0Há~ut., _n1ely a v1zbe:i v.an._ . 

:i .. 4 ~·záraz rnaradék 1ne.ghat.ar-0zasara „Jvü-to.1, 1~· kc1n; vizet ~Jat1na; 
1·s.e-;:1l"1H 11 :-;zúrazia JJÚ1olng·tat1111k é:s 180°-011 szar1toszekrenyben allando 
sÚ]\ jo· ~~za1 ít1u1•k 

· {.; A'-otusa1· (uuta). ,\ 11ulr le111é1í szá1az111a1-adékot híg sósavval fel
oldjuk, \-ízl'ü.1·.dü11 .s:1Aí.1·az1 a µárologt•atjuk és Rzá1ítóswkrényben 120°-on ~{) 
1 e1;cig s:t~rítjuk. J<~zt _v.z elj~rást tö1.nénJ.1~ósaYva1l_ ,még ,ké~sze.1, 111.c~í~1n~t";1-
iük. 1Er,utá11 .. a n1ar.a·~lekpt "o;osav·val J~_loldJ~k, for1 o le:parolt v1~1 .fe:Ih1g1~
iuk és sziiI'Jük .A.. cseszeben 111~nad"l S.102-bol a vasat s.osavval !ltioldJuk an:y
;1yilU: ho·gy u 1 áeseppent~tt sús3;;v „már ne szinezö.dj~, ~a.jd forr? vízz,~l 
szür·ő.re vilis:szii;k. ~nos.su~ ,es a .. '<.;Zur?t ill~dvesen .'P~~t1::n.ategeJybe teve ere>s 
lángon kiizzít.Ju;k es 1ehu'les utan 1n111t S!!O~-ot n1erTnk, 

lfü_ ., ...... „„„„„„„„„„„„„liilllll.. „„„„„„„„„„„„„„ .... 
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7 .. Vas és alumínium meghatározása. A kovavasról leszűrt oldatot fel-
fona]juk, 1-2 kcm„ .salétrnmsavval oxidáljUik és még forrón, konoontrált 
ammoniával levá'.La;sztjuk a via;sat és az aluminiumot mint hidroxidokat. 
A csapadékos oldafot addig forraljuk, míg amrrnon.ia.szag alig érezhető 
Ezután szűrjük, forróv:ízzel rno.ssuík, ismert =súlyú platin-at.égelybe téve izzít
juk és looűlés utám mérjük. Jgy kapjUik meg a Fe,Q, és AbQ, összegét, 

A vas elkülöní•tése végett a lemért tégely .tm talmát forró sósavval fel
oldju1k, egy 25 cm .. átmé1öjí4 1200 kcm.„-.es·, mély poroellá.nesészébe forró vízzel 
átmossuk és addig forraljuk, míg az oldat egyenletesen sárgává váld.Jr„ Ezt 
az oldatot a vas meghatározása végett Zimmermann és Reinhmrdt szerint 
n/lű káliumpennanganáttal az <iláibb leírt módon megtitráljuk A forrásban 
l-évő 0Ldath-0z fialollliilyílású 1pipettából vragy ikfus cseppekre beáJlított csepeg
tetőüvegből adddg adunk kis részletekben stannokloridoMatot, míg teljesen 
elszínte'lenedi1k s a redukció biztosítására az e1sz.íntele.nedés után .inég 1-·2 
csepp .oldatot adunk hozzá. A csészét .a Jángró.l elvesszük, vizet adunk a~ 
oldathoz és hűtés végett rragyohb p01cellántálban levő hidegvízbe állítjuk. 
Lehűlés ut.án 10 kem„ tömény mertlrnriklorido'!.datot adunk hozzá, lDkko!' fehéi
csapadék 11re1etk,ezik és ha 1az ol:dai esetleg túl.sok SnCh jelenléte miatt fém
hig;anyikiiválástól n1eg:sz.ürikül, .a ikisérletiet meg kel'l ismételni _:\._ merkuri
klm-"d hozzáadfüsa után az oldatot kb .. 800 kem.·-re _Mgítjuk és 10 kem. man
gánszul.fáto!d.a1tot adva JHnzá, itl/10 káHumrpermangátoidatta:I megtitráljuk 1 
ikcm. n/10 Kll<LnO, = 0,005584 .g. Fe és ű,007984 ,g, Fe,Q,, 

Az ilymá:dnn .1neghatározott v.asat elő,sz:ör Fe--ire és .azután ]„e203-J'ft 
szán1ítjuk át A Fe2Ü3 m 1ennyi,ségét levonju1k 1a ]~e2Ü3 és Al~03 összegéhől. 
igy nyedük az AhO,-t, amit még Al-1·a számítunik át. 

A titráláshoz iS,züks-éges· -0Idatok: 1. 1St,annoklv1id0Jd.at: 5 g stanno
kloridot ·fölolduruk 40 kcm . .sósaYban és vízzel 40-0 1kcn1.-1e higítjuk„ 2. 1'.Terikmi
klorid tömeny oldata., a .. Magánszulfátoldat: 22 'g. kristályos magánsznlfáfot 
(Mr1SQ,H,Q) oldunk 165 kcm vízben, hozzáadunk 46 kcm. 1.7 f,-u foszfo1-
savat és 43 lkcrn. 182 f,s-u tö·m-ény kénsavat é.s vízzel f.elhdg'Ítjuk 335 ko1n.-1P 

S. Calciummeghatározá.s .. A va,s- és alun1iniun1hidroxid1ó] leszií.1 t oldat
ból f-ölö1s!lnennyiségü amn1-0niumox.aláttal, forrón J.eválasztju1k a eaJciun1ot 
A csa.padékot yfzfiirdőn 3-4 ÓTáig állni hagyjuk, szűrjiik„ a111111-0uiun1oxalid 
forróvízes 5%-o,s ·oldatával inossuk, n-ed\'e,sen pl·at;inat.ég'l l~ IH' h(·]~{'Z\·e ll'i"Í~ 
l.ángon kiiz.zitjuk és n1iint caleiun1-oxidot 1né1 jük 

Eljárhatun,k úgy is, h-og:i. a ealciu111-oxaláto1 n sziiJ Öpa pi 1 i aJ p;g·_.. üi t 
hí.g· 1kénsavba téve feloldjuk és a felszab~1dult oxHlsa\ at ll/10 káliu1nper1na.11-
ganáttal nH'leg('n IJ1C'·g'tiiJ:álj111k. Az Pl1ha::;zná'lt 11'](1 kúliunipl·1mnn.gauút llliTl· 
<len egyes kcn1 -re {}.{){12804 g· C·aO-nak é:-:: 0.00200! g (~a-nak !('kJ lllt·g 

9„ 1lfa.gncziumn1egliatá1·o;:á~. _A_ ).lg Jllt'·g·hatá1ozc-i:-; U·i.bbs sz<'1j11t. ug;~ 
történik, ho,g·J· az előbbi -eljárúsnúl kapott ~ziirl df>ki·t .tt>1ío11 al.iuk és 1or1t) 
dináITjurnhidi·ofos·zfáttal elcg;vítjük. kih1iles utini az o]d;-tt 1érfogatá.na1k 
egyh,ar1nadával .egyenlő n1ennyi:ségü .lO?fi-o.~ .11n1n1011iú1 adunk hozz.:l. 12 órai 
állás után .a csap.a.dék szép kiistúl~·okl;an \-HJik le. }fa ez. Hlf'.gtü1{ént, a. 
kristályokat szűrőre viis:sz-µk, a11n11oniá~ \Ízzel. 1i1os~11~ !3ZÚ1itiuk. a ~.~ürö
papírost külön e];han1v.aszt.1uk. a ha1nut <11u1110111u1111111J·aital lf'·C':-<('JJJl<'llf,iuk. a 
0s.apadék.ot h,ozzátéve kiizzítjuk, s,11.iin( JtJ<l.g11czi11nipi1ofo..;zlúl11f 1\Jg~J->~(J:l 
n1érjü;k 00 M1gO-.r,a ill. M1g-ra „..;·z1un1t.ink . , , 

ílO. Szulfátmegha..tá1·ozá<). _Az C'l{1111zeuc10 \ 1,..~bol j()0-400 k( rn .-t súsavva t 
me,gsavanyítunk és forralás köztbe.n fo11 ó há1 in1nkl0Tid ol<la1o1 tSlpegtetünk 
hozzá a ·szu.lfá:t levál.a.sztá,sára. A 1kC'Jetl:e.ze.tt lní.1ju111szulf'útot a ó1úig rneh·
gen állani. hag} .iuk, ezután sz.iirjük, fo1Ióv_ízzcl 1uossuk ~:' ~;r,ú1 í~ás ui:átl 
ikvaJ.··ctégelJ- ben ,izzítjuk és a kihűlt 1na1·ad~~?.t 1 c.sep~ 1.or~1t'1rrk~n_s.~vv~_l 
bepárolva, újból .gyeJ1.ge vö1 ösizzásig he'\„lÍJuk l(Jhules utan inerJnk es 
szulfát1a 8zán1íti111k át 

11. l{ló11nc.oliatá1 ozás. J\_ rkló1· 1nen11J-i·S·é.ge- sze1int 50~200 kcnL vízet 
il11ethylo1ange indikátor jelenlétében 'ag~„ a lúgossági fok a:la.p.ián n/10 sa
létron1saYval neutraliz.álunk és káliu1neh1on1át jelenlétében n/10 ezüstnitrát
tal rne.gtit1áliuk. 1 kem n/10 AgNQ, = 0 (103546 g Cl 

12 jVi-t·1illLi1nutotús„ .\ nit1itt?t Gri! s-Ilosvay :ieakcióval u1utafjuk ki. 
Szu.lfanil-savból 0.5 g.-ot feloldunk 150 ikc.111. híg· (30%-os) ecetsavbian. 0.1 
gram 1m a-naítilan1:int 20 keni. 1·izzcl fl~Ifőz:tüuk .é~ a ~zíutelt>n nLL1t0t.„h~ 
pitt·etázva, az ibo.J~ áss-zinü nun ndékot 150 kcm 309~-os et·c-ts.avval jól <'lk-~"---- ----~---._;~--~~-~'-'----' 
verjük .. A vizsgá.Jnndó \:ízből 2{) kc·,11L-Lt <iz 1 6:-; :;! oldat J :1 a1ún.' ú kt:·Ycl't::,~ 
kén.eik 1___,2 ikcn1-é1el Ös·„zp()nt\'L a ni1ii1 JJJtlln~·isé>.!.!,e :--:zt1int a kL]1.;fk,_~zo 
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.azobea1z-0lnaftrrla,nli11-sz;nlfosa'\· vö1 Ül'.'színű cs.avadékot ad, \'R·g~ vöxös színe
ződést mutat 

13. l'lit.rátni.egha.tározá.s„ Lu.n.ge Sí'...e1jnf.: _0.2 g„ b1ucint 100 ikcm. töruény
kén·savban -oldunk, hra. eblből a ikérn,szerből 2-3 köbcen.timétert k1s porcei1án
~s.észéhe teszür1'k és a ·vizsgálandó vízből 1-2 cseppet :idu~k, hozzá. A nitrát 
mennyisé.ge sze1int vi;i1.9s, sárgavöxös, '-:•agJ sárga s~111ezodie:~t ~ap~. 

.t\ nit1 á.t 1J11.enny1sege SC'hultze-Trenran.n. szerint a kovetk·ezo ·vegy
±ol~ a.n1at alapján határ.ozható meg: 

KN0,+3FeCl2+4HCt~KCH-3FeCI'+ 2H20-i-NO 
A._ felsz.a-baduló NO·-t n1é1jil'k. A nlinőségtl vizsgálatn~l nyert s~íu 

erŐsöé.g:e, yag··yis a nitrát menn~is.é.gP s~erint lúr0.---400 kcm__ vizet, porcellan
csészébe n1érünk, kb„ 30-----40 kcm.-l'f' hepa1·ologt.a.t.unilc. Ezutá,n a csesz:_e tartal-
111át e-gy 200 k-cn1„-es széJ.esszá;jú jénai Jon1hikba m-0ssutk át.. A J.om,b1kot ke1-
tő,sfnratú gun1n1idUJgóvel .látjuk .el, JnelJ·nek -eg~)k nyílás,~ba„egy .g~zlevezet?,
csö van iIJ-e.sztve, a inási:kha pedig eg·y f.olya.dekbev.f'.zeto-cso .. A .gaz.levez~t<;i
csőn0,k n lorn:bikba érő vége közvetlenül -a dugó ::ilatt vég.ződiik, a ?-n,&:o~ol 
.kin"' últl iészkt 1rneghajJítjuik. és egy ·sz.orító-csa_µpal el1átott gurnmu.csore.sz 
kiizlieiktat&súval eg)T kis,sé felfelé hajl!tot~, vég~n :!fU~mivaI, b~bur~olt üyeg
c.sővel köijü'k Ö.SS'ze, m1ely-et egy .eud1ornetercso Z'arofolyade:kaba il•leszturuk. 
/\. fol• adékbev.ez.ető--eső:n-e:k a lon1bikba érő vége 2-3 cm.-1el a dugó alá ér és 
ki va~1 J1úz,--a a n1áRik y,ége P.e.dig szorító.csappal ellátott 1gun1m'icső !k.őzbe:
ikiatá~ávia], ,'ízzel telt po'há1 ba. ér. _\,z eudiomete1-csövet ~{}%-os ikif-0rralt 
nát1ri.umhid1oxid-0l,dattal tö.Itjük n1e.g éR ilyen oldatot ha..sznalunk zarofolya
déik.ul is "i\z Íg~v fel1~7.€1'1~lt J.on1:bik~an, ~yit>C!tit ~'!1~.ok m:Bilett,. r~Dv:ább ~o~cen
tráljuk a. vízet kb„ 10 ker:n„-re, rn1.g 1111n{~ket cs,ölbol t~lJ~sen k1, nem u~.~ük .~ 
]eve.gőt. F~z -akkor következik be, ha a v1z.ben -es a zarofoly1ade.J;>a~ Jevo cso
' égekből lég-Jmbo1ékok mái nem szálla!llak fel a folyadék fels,zrnere: Ha ezt 
cl<értük .. a folya.dékbe.vezető-eső \'égét l'e,C!, oldatot fa,rtalmazo poharba he
lY·ezziik út, ar~1elyből 10-]2 kcrn„ :t.p.líf<-'tt f.er1 oklo:ritl.oldatat sziv1atunk 8; l~on1-
h'.ikha a fo]yadékpohárhól. Ezt úg'~ végezzrök e,l~ .~10.gy a ~sapok0at. elzar:.iuk, 
nd1e a zárófolya.dék és a fe1roklo1irloldat a ~s,ove1kbe t.o~~1,_ am1kor: [l'S a 
]orr11hik lnf:h-'gítésf>.t besziiniet.iiik. i\. lombik ez.altal. eva!-u:-;tlod1~. Sok.:;i. ne1n 
ha.gy·juk hlllni. rne1 t a ]eye.gő n:ro1nása a lom·hikot szettorhet~. A ,gazl.~-v~; 
z(~tö(~.~ó \ !-'Jrét n1ost az eudion1f'.ter alá he~yez:--ük. A folya.de"_k;hevezetooso 
(·<.;a.rriú·nnk ú1- a1.o-s nyii..á,sával p~dig ,. feJ,sz1'\ at:Juk, a ferrokJ?r1d-0l.~at-0t s 
111iin<1.iúrt ntána 10-20 ·k.c1n. töni~n;ysos~vat, V!Ig-y~zva,. h°'~ le':"e~? be ne 
szív<ld.iék„ Ezután .a csapokat elzaJ.'Juk es a l-0m~b1kot l..SIJlet hev1tJ~ !ha a 
csapoknál a ,gun1mics,ő .du·ziia.dni rke~d, azaz ,ha mar n~-o,~as!t van, a gazve~
tőcső csapját n1egny1t:iuJk. Az a pro bu borekok]Jan ferlszáJ.lo NQ:-t ~z ~u.d19-
·lnéte1 ben felfogjuk. H,a .a nitr-0-génn10111o~id 1nar ne·pi s~ap~~od1k, ismet, v_a
kuumot létesítünk, hogy az elnyelt NO ,felszaiJadubon es UJabb fon:al~ssal 
a NO nyomait is rki.hajtjuik. Az eucl.ion1eter-csovep alul ik'ls 20%··08 nat1uu.m
hi,droxidoldattal töltött pohárba 1me1ítve egy. v1zzel telt ~agas , hen.gerbe 
visszük át,. a ikülső és belső nivót kiegy-enl~tj'.!ik s, a Nq, térfog.atá.t l,eo.lvas
snik · e.gyicle.iűleg feljegy,ezzük a iba.rometerallast es a hofokot A leo~.v-as-sitt 
XO -kc,nÍ -rk számát a kövei;k·ező e.g:,„en'lettel szárr1ítju1k át a no1mál'ls ter-
fo:.tatT:-i: 

Vt IB-g) 
Vo~ -76--'o--'--'oc=..+c--"'„~T~)~ 

Vt az eudiomelf.'ren leolvasott kcm-ek száma Vu 

kcm··ek száma r ·:-; a hőfok g vizgőz tenziója To··on 

a normáltérfogalra átszámított 

a ' - 2h -- 0. 003663 log " .~ 
11 ')6384 -3: 1 kcm NO = O 002414g N;Q, és 0 002767gNO" B a leolvasott barométer állás. 

A vizgőz tenziója 20°, o .. os nátronlúg felett: 

Hőfok (T) tenzió (g) Hőfok (T) tenzió (g) 

10° g 2 11 il 17° l~ 4•·;. 
11<· 9.8 181) 15 3 
12<1 10'5 J91l 16 3 
13\' 112 20;) 17 -l: 
1.J.<l 11 9 21° 18 5 
' -„, 12 ~ 22'1 19 7 
lti l :1 :') 23n 2D 9 

_________________________ ...... __________________________ ~ 
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14. O:xit1énn1cgh-0-tá1 ozás lf„iulih r L„ _.,;ze1 ü1r: az oxigé1nne-gha U11 ozú ~ 
jo<lo1netJiás úton töJ.·téJ1ik a köYet1kező egyenletek szerint: 

2MnCl2-HNaOH+H2ü+ü=2Mn10HJ:+4NaCI 
2Mn(0Hle+6HCH-K J~c2MnC12+2KU :-J:,6H20 

_:\_ felszahadulú jó.doi tit1riJjnk n1cg., 
e:\_ 1Uegha1ároWshoz a kö-\-etkezö oldat-ok ~zül~ég't'Sf:'k: I }1.angáuoklo1 i•! 

oldat: 10 .g. 111anganoklo1idot (.ilfnCb 4H„OJ fe,Jo.ldn.nk W kom \-ízlH-n: <l 

1n.anga11üklorid vasn1e11tes Jegyen és sava.11:; 'Ú káliu1njodidold.atból Iegff·! 
jebb nyon1okbon szaLadít:-;011 fel .iódot. II. Nátriun1:h-idroxidos ká'l1iun1 iodicl 
oldat: e-gy l'ész nitritn1en.t-es náh.iu111'hidroxidot feioidun-k :két rész -v·ízhen. a 
lehü-tött "'iü.o han oldunk 1nég 0.5 rész káliun1jodidot; ennek ,az oldatnak 
1uegsa:ya11;-.·7tYa a .ke111ényítőt .. kékle festenie nen1 szabad. III. V·as- és kló1-
1nentes 1.18-1.19 fs. tön1énysosaY. I\T. ni.100 nát1·inn11·hio-:...zu1Jfátol<la.t. 

J~.gy pontosan kikalibrá]t 250-3ü0 kcn1„ ü1tartal111ú üvegdugós ii\·rg·1~l 
i;.zíni.g niegtöltünk 1a vizsgálandó \Ízzel. P.ipettá,··al. amelJ.'"Hek hosszú :szára 
Yan, beadagolunk a.z Ü\reg feneké.ie 3 keni.. 11. sz. oldatot H azonnal utáua il 
ken1. I. oldatot .A.z ü\··e,get nedves dugóval úgy zárju,k le, hogy levegő ne 
n1a1·dd.ion benne s a folyadékot ·össz.erázznk. ~A.z ÜYeget -sötét he.Jyen .álla11i 
ha..g:yjuk, n1íg a. csapadék leü]e.pszik. Ha ez heköYetk-e.zett, 5 kc111 súsa.v11t 
(llI. ·sz„ oldat) 'i,szünk b{', Úg) 1nin1. a fenti oldato~k.at~ az ü·yeget bc:duga·· 
szol\· a összerázzuk és e.gy po1 cC'llúncsészébe útn1os\·a, a kivált jódo1: ní100 
ná t1 iu1n thiosznlf áttal rnegii trá ljuk, i ucH kátorul ken1ény ítőt ha.szná l \"a. I keni, 
111100 .Na38202 = 0.0<.15825 ikcn1. (0-„iJ{),tJ08 .g.) -oxigénnel fl'· () és 76{}. 111111 nyn1niis 
nál ~-\.z 1 JitC'1 \ÍZbC'n lé\ő oxig:énn1t'JJllyü;égel a kö\l'fkező (~g;yenlettp! szinní1-
iuk ki: 

0 
55 825 n 
v=6 

n az ell1asz.u.áli thioszultát kcn1..-ek .-.z;án1ia, l a. használt üveg té1 io~·a1a„. 
15(1-os vízz.el \1 aló kin1.é1éssel n1e.g-ha.tározva. 

15. ...4mrnoniurnVC'UJJiil etek rneg/iatáro.zása • ... .\n1111oniu1nvegyületek kjn1 u
tatás.a ..lVe.s.sle--r-féle oldattal tü1 ténik~ lnely \'iZl-lgálatnRl - hogy a levá16 
káliun1 és illl1ag11-eziun1 csapadékot J.le adjanak, an1i a. színeződést befolyá
solná -· Seigneitte-sót adunk az oldathoz~ ~\ 1\i'csslf'r-fél·e oldatot következő 
n1ódonkészítjük: 6 .g. 1nerkurdklo1 idot feloldunk 5() keni. a1nmoniau1cn1 es 
deszt. vízhe11 (80.) és 7.i .g. l{J-nak 5{); kcn1 vízben ,. aló oldatát .önti ük hozzá. 
.:\. kivált c:;;apatlékot kihülés után dekantálás·sal 1110.ssuk, 111aj.d 5 .g. J(.J és 
:kevés víz 1segítségé\ el a csapadékot oldjuk„ _:\_z oldathoz 20 g: Na.OH-1 ad1111k 
kevés vízben oldva~ ri:najd 1a,z eg»é:;zet 100 kenJ..-1 e hi·gÍ't:juk. 

Albu1nino-i.da.ni,nioni.a1
) 500 kmu. vízsgálandó Yizet 3 kcui. an11uoniaHH•11~ 

tes tömén·y nát1iu1nka1·bonáto1<la.t hozzáadása után fel'dén álló hűtó\·el„ ü:-;:.,;.i;p
kötött tubusos re-tortából .szabad lángo11 desztillálunk. Ha 200 keni. u1ruent

1 1nely oaz an11111onia künutatására elegendő, a tu1buson k-e.1.esztül 50 kc111„ -.n lkali·
kus k.áliu1npe1.n1anganátoldatot (4 .g. ká1iun1pern1anga11át, J.QrO g, kúliuu1-
hidrüxid, 500 kc111.. víz· egy ne.gyedóráig fŐ'zve s kihűlés után 500 :kc1n-l'e 
feltöltve) a.duruk a retoil.tábia„ Erős forJ·aláss.al gyorsan át.des·ztillálunk 200 
kcn1 .. -t, -ebből .i\lesslcr-reagenssel a.z a.lbuminoida.ni.monia kin1utatható. }fl inklcr 
"\'i•sg:álrutai ,gz.er:int ilyin1údon az ül'·ganiikus v.együlete1khez kötött am111oniának 
csak „0gy J.észét lehet n1e.ghatá1ozni, ez:ér.t még -szükséges a proteida.:mrnoniál' 
is kimutatni.. A n1eghratározás Winider La.,jos ·szeriint a következőképen f.:öl'
ténik2): 10-0 [k:.cnL viz.sgá1aindó viZiet 5-10 ok.cin, n/5 kénsavval és 5 kcm. k.á
lium_pe11szu1lfátoldattal (1:100.) 15 p-erc.i1g hevítü11;k élénken forró ··Fízfürdőu .. 
Gyors .lehűtés utáJ1 a folyadékot kolori1net.er hen.ge.rébe öntjük. Ugyanolyan 
kolo1im.eter-he11.geTbe 100 k-cn1. deszt. vízet és 5-10 ken1. kénsavat öntünk, 
!fin1dkét edénybe cseppeniként, ráz.ás közhcn, a kevert I eagensből ;) J1:en1.-t 
adunik. Az összehasonlító (·desztillált vízes) koloríméter e.Oénybp annyi 
NH.Cl-oldatot csepegtetünk (1 0ln" NH,CJ oldatban 1 mg NH, legyen), míg 
a vizsgálandó vízzel telt koloriméteredény ·színét el.~ri. Az elhasznált NH4CI 
oldat ikcm.--eínek szá1na .a-0.ja n1e.g eg-y litet vízben levő proteid 
me.nnyiségét 111.g-okban kifejezve, _:\_ kevert reagens 1:1 arányú 

1 Wanklyn, Chapmann and Smith. Journ Chem. Soc. N f 5 591 
2
) Zeitschr f anal Chem. 1902 41 290 

_,, -·-
-- ---~----· :cLL::,,. •. :~_:_,, 

1ea~·ens és 8eig·nette-sóoldat (50 g :St.b~"a 11L·:-;o 1()0 kcu1 'iz) ke\e1éket 
uündig f1 issen készítjük . . , , . . 

16. }'o.szfOT'SGi'1UC,(.JfiafÚJOZÚI';„ .l-~ JiteJ \li', l'.:'ZRlR.Zll_J_HJa<leka1, }Jlatn~D.
tsészében szódával és salét.rou1J1Hll JU;,::go!vaszl,lnk, ,a k1~~~1lt o_lvadekot salet;· 
ron1sa\-ban üldjuk. ":\. to\·ábbi 1JJunkú!:tlo~ ngy, veg-ezzuK,_ nunt .a IJl1llau1,u 
i'oszfor~a\- tartahn-a n1P·ghatá1ozá·:n1á1„ (IJ<:1scl ort1 .:\... A·'Lg~P,.(),-1 J\O~.--re sza-
mít,Juk at. .· t l k . 

lí„ Otigén/o.aJJasztá.!<. .. . Ha ;1 \ íz.!11~1, káJ:iu1nper1~1angallat.o a( un-, u . . lf'
leuléYö organiku:... es 1't1dnkálo an.\agok, (SUe, Hd' st.n:) a pe1n1ang·a.na!o~ 
1 edukálják . .I<..z elfog:-·asztott JH:>tn1an;,ra~;afur n,en1 01gall!kps, vag·~, i.edukalo 
<.lll~ ag·o,k1 >a szán1ít.iuk, han~1~1 . .az elfog~ ó oxig~n 1pe_nny1~eget ~l?Juk. rnP~ l 
Jiter y1z1 l', gra.1nn1o·kban kifeJC'Z"\ e. A ~ne.g·.hataroza-st Kubel-Ttl1en1an11 ~~e-
1 int \-égezzük. lOü kc111. desztiJlált \"ÍZet pg·:":· aoo .kcm.-es Er1ennieyfr-lon191k
han 5 .kent. 25 %-os Jc.énsavYal s .1 keni .. nilüO káliuu1pern1anganatt;al, or-a
ii,·rgo·el lefödve 10. peici.g f.orraJunk és n Jci.ngl'ól .levéve, n/100 9xab~avval 
1itráJ~nk, 1níg színtelenné válj·k . .._-\.z oxi.dálható an~~agc•k;t~l iJy.mod-c:in n~eg-~ 
:-;zahadiiott \"Ízhez, ha az 1núr Jehült~ 8 kc.111 n/lUO kah1nnpern;iang.a.11atot 
;idunk s Ól'HÜ\ t.g.g'('.l lffö·d\e, .l(} JJfrC·ig fo1raljuk és :z:1ég forr<?n .1-0 ,~·001 
I!_·IOO oxál-saY.rd adunk hozzá, 'ég;iil káldu111pf'rn1:a11ganattal h~lvaT~Y, ioz.sa
:-;ídn1 e tit1úljuk. tl;~z a kúliu1n1Je1111angianát ti terének a 111egallap1tas<~)· A 
\·iz::.-;O"á]a.ndó vízből .ltJO kc111-1 .a .kiiirítl tt fa;rfcnnu?1Jer-lon11bikbau .5 kcn1 .. 2a%-os 
kén~1vval ·és 8 kcn1.. ka liu1npe1 inaugauáitia l ol~ an körü'lrné11:11ek 1között fo~ -
ralunk. n1int a titer 111e.gállapításiinál, ezután kcrn. oxáls·a\a.t ad\·a hozza, 
ká1iun1pern1·ang.aJláttal t<itráljuk. 1 .kcnl. nj]ú!f} KlYluO~ = 0i.(]iü0{)8 .gr. ()-v,a.!. 

Ha. lú-J keni. vízl'c 8 kcn1. káliuniperni-anga.n:át keYésnek hizon;-.·ulnc1. 
, a.g~ is az oldat 111-ég elszíutelednék, úg;i. ~{) kcn1.. vfi!Jől jndnluuk ki, ;).() kenl. 
kiforralt \"'Ízet IúiO kcin.-1.e felhj,~rítva 

18 J(énhid.rogénnie.qliatározás .. A ké.uhi<l1ogén n1.eghatá1ozá;sáuál ua~·J·~n 
fo1,1tos, h,ogy a.z a nl'iutavét~e:l hel;vén -~örtéi~~é~, ;Inert. a H2S ho_ss~,abl_1 ~ll;;t:·" 
utan elparO'l·o,g va.gJ' elhonih:k. Jn.cze G:I). elJarasaval, e~eikei a. h1ihakat ~1ku
:-;zübö·lhct.iük .A_ ineghatá1 ozá:-; kiv_ite.l~hez kell: ~: uehan}: 309· frcn1-f's uveg;, 
niel\ e-ken 3üi(} keni. ürtart1alon1nál Jelz.es v.a1L ... .\z uveig'.ek J01 ·zal'Janak s .a 31J3 
.kcnl.-nél .ne sokkal nag;-.ühha.k legye.ni."-~ és f'o'lyadék.kal 30~ ,~-0111.-r.P töltve 
]PYegő 1 é:-;z.é1 t~ osak kPYé:.;; hel:'- iuarad.1on szabadon; .2. nehany 3 k'Cllt.-·es 
pipetta; 3. cziistnib·át-nu1111,0J111i t I áto! dat, 1,uel>' , 8~, g„ t'·~Üs~1l!itrá t 20l~ g·. ;a.1111no
n iun1nit1 átnak 50:0 .k~lll„ \··1zhen Yulo olda:-;a ntJ.a„n keszu.J; 4. n/<J'Ü .annnon
rho<lanát oldat fén1 ~,\g·-i a hr-á!Jit,··a„ A titP1 t nen1 kell n1e.gállapítani, n1e1;t 
1-lönv·Ösf'hh \·akp1óbát k0szí1Pni. :\. 111intaüv.eg-c.t Úg) töltjük 111eg, hü.g;\ .a_v1-
í'.lt eo':\ vékony gUlllllli( sÖ\'ÖJl a f.tnék,re V·ezetjük és ·f-5 percig fol;\ at_1uk. 
Í·)zált~Í a Je,.egŐY·el ér.iJJtkező vfz a túlfolyás által többször . kiesei-é_lődi~ 
".\. guinn1dcsö eltávolít.á:-;a után az iiYcget a R-00-.as .i~lJ.g feltö.lt,Jü1k a. Ylz~ga
landó vízz.eil és hozzáiadu11k 3 ik0in„ ezüstnit1·út-1a:n1'IlJfJnnitrát oldatot. A.z 
elzá1 t üveO"et néhányszo1 1neg·1 áz.ogatiuik, n1Íg' a csaipadé.k összeál:l. Ilyen 
1íllapotban° a n1inta. 111.ár szállítha:i? s .a tov;á~1'?i v)'z,sg·~latot B;: l.ab.01·,at~riu,m
l:an \'égezzük el. Az üve.get lega1l:abb egy ü.1-aig :alla-n1 ha·gyJuk, ezutan 101 
kc1n. -t kiJJipettázunk és (}.flarpe_JJ,f.ier----;V olhard sz;ei·1iI~t . ~·~odánol·da.tta.I ~~g-
1 itr.á.Jjuk. Az ezüstol.du.t titer,Jet a 300 kcn1-es nuntauveghen deszt1llalt 
, ízz.ei ·készült v.aikpr6bából á!llapítjuk llleg. J.gy el.iá,1 v.a„ a fa.ktor ha1sznála
tát telje.s·en :kiküszöböljük, c:;-ak azt !kell tu.dni, ho,ITT· hány !k:c.111„ rhod.ánoldiatot 
fogy,aszt l()J_ ;kem. d.esztillált vízzel hi,gito·tt ezüsto]1daL, azaz a va:kpróbáh§t 
kivett 101 kcn1. Egy külön HNO:i·al ·S.ava.nyított ,Próbáh~n. :a .H2S-nek, f~
zésisel való e.Jűzése u:tán a 01-t határozzuk 1neg olyn1odon, mint a HeS-t.. S.zai1n1-
tás: a ·vakp1ó1bánál eH1a,sznált i~hodánoldat :R;:.cm ... einek szán1itt 1e-vonJu:k a 
HeS iit1álásánál fell1asznáH kc.111-e-.k számából éR .rbböl levonjuk n1ég· a .k10-
1jd t1it1álásáná] elhasznált k.e:,111-ek 1szá'l11.át. is. A nN-uadék kern-ek szá•1nát 
0„0034-e'l .szo1·0.zY1a n1e.gkapjuk az .eg,~· lite1· \·Í·zhen lP\Ö J-1:·8 111en11)-"iségét 111~'-· 
okban kiffiezve 
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9 Kakaó és csokoládé vizsgálata 

... , ~ ~,a:~aók~szlt11u~n,\ Pk ~l kakaófa ('I11,e.ob10111a, cacaotJ 111eg·ö1ölt Hta,g·
~<;11901 .~eszulne.k ~.\ -kf're:ske.dele~nben kaJ-ooo elnevezes 1alatt ien{h;ze1'ini zsír
Jatol r-eszben 1lll';g·f.oszto.tt kakaoli 1sztet er tenek · oldliató kakaó zsírtalauítot l 
kaikaób?l készül "~;gy 1ka1b~Jnát.o]~:ik~l való kez~léssel (~<\_n1n1oni,a, !{, Na~ .:.\I.g·
ika-rb~nat) ,v';l·~Y ,goz7Pl Yalo f.eltar.a~sal, ani.ikü1 a fehérjék rés.zben oldlu~tú 
a.lk1al1 fehe1]'ekke~ illPt\·e peptonokika a.I1a•kulnak. ~4- csokoládé 5-0%-os zsíi·o.-. 
kakaóhó! és 50% cuko11ból készült, formába p1éselt (öntött) készítn1énv 
in~ly n1e& ~iilö1~~élc illatos :a~ya;go~ka'l, főképen vanilinnel Yan ízesítve„ A 
teJcsokolade:· te-J.1el 'ag;\ 1eJkesz1tmenyekkel, továbbá nádc11!korTal elöá-llíiott 
k_,ak-aóké8z}t1n;én~, , _.-\ _q,116.qJJCSf!kolá<f,é alapa.nyagba be.g;\·úrt g;i,:ó1-,rysz-e1·,:i-ket 
tarta'.lnu1zo ke:o;z1ilnf'n;.. \ ka!kilonak 1.2,'en fontos hatóauya.g·a a t.11Pohro1nin. 

Viz 
N. !art anyagok 
Ebből theobromin 
Zsir 
Keményitő 
N„ ment. anyagok 
Celluloze 
Hamu 

Vizben oldható i:inyag 

Eredeti kakaóban 

4'16°10 
13 97°" 
15'6JU.o 
53 03°/1) 
9 02°. 0 

12 79°,o 
3 40° 1) 

3 63° ti 

Zsirlalanitott 
kakaóban 

5 54° ll 

20 33°„o 
188°. 0 

28 34°, () 
15 60) 0,o 
l?70J 0,n 
5 37° n 

5 24°. () 
16 52° 11 

~(akaó gyümölcs 
héjban 

l l 1911
0 

IJ 6Jú o 
0 76° (1 

4 21 u u 

43 1911
11 

17 19°,-o 
9 88 (homok: 1 06)11 11 

A kak·aókész.ítu1énJ-ek \ iz:-;gál-atúllak 111r·11Pi1- <1 kö\ ( tk' i'li: 
Külső tula.,jdonsá.qok.: az iz, :-;zín„ sza,g· -Jne-gállapít:.!sa. 

. Vef1yhatás: a·z any.a-got \·Ízzfl el:keverjü:k és la-kznu-~zpa11í11;_l] ,izsg1d-
.:iuk: ha 1a kak·aÓ .nfa1-cse11 alk.a.liákkal kezelve, ieak,ciója -gyeng{>n sa\'an:yú. 

Nedver;ség:· 5 .g, -an;)-,aigot .ismert ,sú'lyú hon1.o-k_kal 'keverve, csészébe.u ál-
],an.dó súlyig· sz:árítun:k:: a súlycsökkenés adja a U•e.dvesség.f,artaln1at a1ult 
százal-ékra .szá111ítunrk át. ' 

Zsír.: a nedvességn1.eghatá1·ozásnál :kh;zá1ítot.t kakaót yagy cso.k{)ládét 
vesztesé-g nélkül átvi.sszük eb,ry extraháló hüvelybe és víz1neÍ1tes éterrel 
Soxhlet-féle extrahálóban 12 álrán át .kivonjuk s a talált zsírmenny.i·séget 
százalékra számítjuk. A zs.í-rn1ruk n1egJ1atároz.zuk ref1 a.k-ci6szán1át, jódszá111át 
és elszappanosítási :s,zámát (A h,atárért-ékektől .eltérő ·szá,mo:k idegen z.c;;írokTa 
rnutatna;k, az eltávo'lított értékes k<ik,aóvaj pótl&sakép) 

Cukor (0s-0kolá<léban): 5 g. os-oikoládét zsírt.alanítunk s .a 111a,1a-d-ékot. ];)0 
Jkom-es Erlemneyer-lo:mbikban kb„ 16 kem .. vízzel 1:5 percig· vízfürdőn n1rJP
gítjük. Ha az .oldat lehűlt, foly1tan:os rázo,gatás közlbe:n egy választó t.ölcsé1~ 
bő'l hozzáadunk -84 kc111. 95 térf, százalékos alkoholt. l1e.iileped-és u1 án ;)00 
kcm-es jelzett fombiikba szűijük, a lombikot és a szű1őt kb. rno~1;;0 tkcm 80 
térf. ,százalékos 1aLlrol1ollal 111ossu:k. Az alküholt aztán ledesz·tilláljuk és a JIUI-· 
rad-é-ko.t Jan.gyo.s vízzel fe1ves.szük, a lomb.ikot a jeHg feltöltj·ük, 13 fokon lH'· 
állítjuk, 1najd j·ól öss.zekever.i1ük és 5H k'Cni-t lOU kcn1-t~s jelzett: lon1bikba11 
1 kcm„ no1'1nálsavval .30 percig forró Yí-z-fürdőn inv.ertálunk .. In\:e1t.álás ut.án 
az oldatot lehűtjűk, 1 1k0m n01mál NaOH-val !közömbösítjük s 15 fokon a 
j-eli,g fe1ltöltjü1k. össz.ek-everés után (>.Zen oldat 2ú kcrn-éből (= 0.1 g, .csok-oládé) 
szer.int rmegha.t.ározzuik a cuk1ot. (Lásd tej,.izs,gálat) A 1.alált invertcukor 
m.ennyis-é-gé-t szá·zalékra számítjuk és O.!J5-t{'l va·ló szo1·z1'u.;·snl uádcn1korra 
számítjuk át (A hígítás 10%-tól nag;. nhh cnkorí:n ta hnú 1•sokohidP1 n. c;;zú
mítva.) 

Hamu: 5 g . .anJ,-.a-got is1ne1t súl~ lÍ pla1iu;1csé:-:zcb1 u!!'.;1 iink. _\z 1 l!Hnll
v,as·ztás.t úg~- vég·ezzük, 1hogy a v·latinacsészP! t'llntk ú1HH;·1iljéni"l kl1 1 e1n-1d 
ki,sehb H".\ íláss,al ellátott az.tesztlap nyíli!sú1 n h('l:. <'zziik s ig~ JH'' ííjilk. 
(Eké-p n g'áz kénes égéste11nékei a hallinra lltin ltnihatnak) 'fo-..-iihli úg·y jú
runk cl 111int a tej han1utar1.aln1ának 'Jll(J.~:hal!-ir(;zúsú1üi1 - Az f•11'rlnH>11yt 
százalékban fpjez~iik kL 

.Alknli11itfís: Az összes és a \ÍZb('n o1clha1ú al~kalinih1s 111<'-g11afürnzá:"a 
Fröh·n.e1 é" J__,ii!tri(t ~·::c-1 int íZeitsch. f l'-11il rs d . .Naln u„ flt nu:-.s1i1111('J 1~10.l 
9 257 ) : ·- -~---~·-··'~ .. 

a) -ö.s.sz<~S alkaliniíás: 5 g·. kakao 1 a.g~ t•sokolúdC -!i:i11111 jút l1ó_.;;újú l~r
len1neJ e-1-lon1hikh:-1n 10 kt111 11/2 kPn~a,,n! 0s 2J ke111 \ÍZl'.l'l k\zd6rl!·; l'or1;';si~· 
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melegitjütk s 10hülés után n/2 NaOH-da'l s fenolft.alein indi1kktonal vissza
ti}ráljnk: az _clhasw,fult, n/2 lúg .Ji:mn-eineik s""'-."'!'ának le;vonva, a lemért n/2 
.ken.sav kcn1-emek 1s-zamabo.l ny-erJu~ aa; elhasznalt n/2 ikensav kom-einek szá
mát, Az alkálita.rlafürnat nátniumkarbonátra sro.mitjruk át.. 1 krun n/2 ff,SQ, ~ 
-0,0265 g·. Nmco,; 

b) vízben oldható alJkalrrui.tás: 10 g. ikmaó illa,muját egy 100 kcm-'es jel
zett lombikban 50 kmn. vízzel 15 perci.g forraJlju1k, 15 fokra lehűtjük •s a jelig 
feltöltjük; ezután száT•az redős-szűrön sziirjük és 5 ik:em szűrletet 10 ikcm. n/2 
kénsavvaI 5 percig for.raluruk és 1ehűlés után n/'J NaOH-val v>s·szatitráljuik. 
Szá1nítfts mint ia:z a-nál 

Határé-rtékek. Víz: Cso:koládában és kwkaóhan ikb. 17% tejcsotkoládéban 
5%; h1a pedig azok ik.aikraón és ·cuik:ron kívÜJl más anyaigot is' tairtalm•aznak a 
vízrhenn:y is-ég" a 1hozzálk:evert .anyagok víztartalmának megfelelően emclk~t!.
het. Cukm: 68%-nál föbb ne legyen. Zsír refrakció.e 40 fokon 46-48 Zeiss oszt. 
rész. J ódszám .. ~ 33-----42. El.szarppanosítási szám: 192---202. ZsírsatVak olv. pon.tja .. :·· 
48-53. Hamu.: legfelj:ebb 95% :z;sírmentes any,agra sl'lámítva; altkaliáilrikal fel
tárt kakaó hamuja eredeti anyagra .számítva, ilegfolj0bb 13.;>%, Vízberi oJ.dható 
alkalinitás alkalülliok,al nem kezelt kakaónál le1dcljebb 2%, alikaliáJkikal ke
zelt kakaó hamujában legfellj.eJbb 6 5% zsírni.e:ntes anyagi a számítva. 

Ha a t•alá!l1t hamumennyiség t.úlsáig.osan magas, ásványi anyag·oiJnkal 
való hamisítás kimut..at.á,sra a haimu elemzését végezz.ük. 

A kakaóhamu Benseman szerint (Beythien: Handb. cl Nahrungsm Unters. Bdl 
pag. 861), K20, 29·99_35·39 .: Na20, 0 52-4"17; CaO; 2 92-5"3: MgO, 15 15-17"56; 
fe2Q3 ' 0"18-0"63; Al2Q3 , 0'08-0"49: Si02 , O" 13-0 24; P2Q,, 2TL4-3TO, SOs , 2"05-3"96 
Cl; 0'28-0 43; C02; 2"79-15.350/o-okban 

.A„ kakaóhéj és inás növényi -i'észek:kel való hamisítás miilaoszkópiai 
úton n1ntath1ató ·ki (Lásd a fűszerek viizsgáJ.at-áinál felsorolt irodrulmat) 

10. A kávé vizsgálata . 

.A. ká;,:é a kávéese1j.e, coffea arabica L .. és coffea liberica Bull. te1mé
sé11e,k a n1ag~ia„ E _gyü·mölcshen rendszerint 2 mag v.an, me'lyeAk lapos olda
lukkal egy111as fele vannak. -~Z o:lyan kávégyü.möles,_ melynek 1 maigja v-an, 
szol.gáltatj,a a gyöngykávét, A kávérna.go:k va,gy pör:köletlenül (nyers kávé) 
voagy pö·rkölve, millt pörk.ölt káv.é jutmaik a kereske-delembe, rendsz.p:ri-nt .a. 
tern1őheJ:\ n1egj-elölésével Atlago,s ö.sszet,étele Kön-ig J. szer.int: 

Nyerskávé: Pörkölt kávé : 
Viz 10'73°10 2"38°,o 
Fehérje 12 64 ' 14 13' 
Coffein 107 116 
Zsir 1!80 13 85 ' 
Cukor 7 62 l 31 
Dextrin 0 86 131 
Csersa\ 902 4 63 . 
Más N mentes 
anyag 20 30 39 88 

Celluloze 2401 18 07 
Hamu 3 02" 4 65 
\lizzel kiold-
ható anyagok 30 84(),o 28 68(1 {J 

Ha.1nisítják: a) A nye1skávét mesterségesen készített és festet.t szemek
kel, a kávéhoz hasonló idege·n növényn1a1gokkal. különböző töltő és fénye-· 
sitőan;'-- agokk.al. 

b) A pörkölt egész kávét kávészemhez hasonló péir:költ nö· 
vénJ. i I~1a~vakkal (a,Dachis, szójabab stb.), m.5ster1séges ,szemekkel, az érték
t~len kavena!k fe.stéssel való fel.iavításával (festék: vasoxid, o]cker), a. klivé 
fenyeZJé.gével, (fényesítö .. anyagük: cukor, dextrin, sellRJk és ,gyanták), állrati és 
néJvényi z.síl'okkal, ásványi o'lajokkal, f,annin- -és cser-sav·t·aJl"tal-mú oldai:okikal, 
boraxoldat, továbbá vfz hozz.áadásával. 

e) it pörkölt őrö;]t ká.\·ét kioldott :k.áveő1·le.1u-énn) el, a kávé tisztításá
nál keletkező 11ulla~léknnyagokkal, víz hozz[u:ull1!'ÚV<1J, továbbá kávépót'ló-
an:~ra.gokkal. · 

35• 

... „„„„„„„„„„„„.lllllllllllllil„„„„„„„„„„„„„„„„, 
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• ~ ;-!\_ n1iJLJ;oskú~i. yjzsg~Jat eél_jaila,200-300 g. ió áfI.agrninta szükséo·e:.;, E 
v~zsgalat mods.z.e1e~nek r-esz1etez.ese tulhala<lja a n1unka kereteit s cs;k rö-
~~d~n '!1-tatl1;In1k a l'eszleteiket t·:=irtaln1razó ;iiövényanatómjai, illet,··e mikI osz
itiOPl v1.zsgalat?kka1 foglalk?Z·O sz-ak.munkakr1a a következőben: 

U 
' 0--· Beythren e„ HaTÍ\VI?h, ::\1. _Klimmer: Handhu·ch der Nah1 un.gsni-it:tel

n!Brnuchu11g .. Bd. 2. Botarnsch-.M1kroskop Te1·1 191'· ' I'-ch· h H d b h d Ph -·'- ' .,. -'-· s ' ll"C . 3ll ' 
u~ e1· aiI·m~ognosi~ 1915; _:\_,. Tschirch und Oesterle: ·~-\naton;, ~~tlaR 

~e.1. Pha1m1agoknos1e u. i\ah~·ungs,n1llttel:kunde 1900; J .. }io·e1ler: .ftiikr-0·skopie 
er ~ahrµ.n.g-s: u, Genussn11tte-l aus <le1n Pflanzenreiehe 1005· Ruzsicskia. 

Éle1miszerv1zsgala.ta 1905; _\ Villiers, E. Collin ).f Fevolle· \'J· " t. .· · 
c1paux et condimen.ts 1909. • · ~ · -- i1uen s p11n-

U,gJ.T~ne, 1szakn1u1Lk~k ,-ehetők.. ig~nJ.· be a 11álunk széle·s köi hen fo
g~ asztott ,ikomeny.ma1g, 1naJ01ana, g-yon1ber és 1nás fíi'-zeiC:k. ,„k . •k' · ·1 
letve növenyanatómáai viz.sgála.t.ái a ~ IJ,J 1 osz opi, 1 ~ 
k-<' .. ' 4- iés~le~e.s lké111iai ·yjzs~ál;at előt.t elő,:iz.sgálatot. \··égzüilk: a) .a uver~ 
. ai.:ená;l ?l~„~-?d.on, ho;g~ .~ k3;.VE;~~n1e,t .gye.ngén lúgos vizbe t0sszük alliel\ 
az_ 01~d~.d~ v111·1·d~nsav_~-ol .. zoldsz111uve v~~l~~; '?J őrölt ká,énál ol~yinúdo;1., hog~ 
~e-n~eru:egbe ;71-Ze.t. ontunk. s . P~1nek folul~t:e~e szó1juk a. ká \ épo1 t, út ned\·~
seb des, utan a_po. tan~ ag-0k (c1ko11a -stb) a fenek1e -süJ:;.:·e<lnek. iniközhen 'l yjz('' 

arnara f.estl.b:.. · • · 1 

... ~· K~~~ő tul~jdon~sáuo_k 111egállapítri.~a: _\_ HH"ste1sége~ szcn1eket 111 egi~· 
n1e1Juk ~11 o1~ hog_y, a ba1 az,da cs~k .. feluletese11 van beprésel\ <'., az éretlen 
szer:n_elket_ pe~1g: ~11.al, ho,gy n1e~p9r~o-!ye ,a t~r~~i fe.lületük \·jlágos-sági·a. 
~~lJk~zott kavenal Jupeval a. kave 1elule•ten Jeyo polirozóan~ ago.k f.elisniei-

, .' -~- 1\re4vesséu:- ~0- g·. ká:€b.abo.~ \ÍZ-gőzszá,1ílóha.n :2-B. 6'1á11 út szárítunk: 
b~·~11tas„1,1t:an_,le~~1u21k._ ~:\z l{5':Y .~lo·s,z.a,rí,tott káYét finon1a11 1negö1öljük és ·eb 
, ~:!.az o~~~men:\· bol a, g-ot v1z~ozszar1toban ismert súlyú inéröedénykéhen ;~ 
01~11g, -~~11~un,k„ .:\, sulyveszteseget (nedvess€-g) eredeti <-lő~zú1 ítatlan kú,,:; 1 a 
szamrtJuk at e-s szaza1lékb.an fejezzük :ki.. -

.. b Pö-r~öl~ ká,v~.n~l.a \·ízta1t•al111at ,j g. fi11on11<1 öiiill k;l\1_'nHk \ÍZg'liz~;zúií
to -an 3 01.aa_ sz.a11tasaYal Jiatúrozzuk n1eg. 

,3., 1lfe.~ferséges festékeliet a tea vizsgálatúnú.J 1(-íil utódon 1uu1utjuk ki 
_\ k,avet el~zoJe&_· petr0Jéter1 el 1nindaddig· ex1Tuh~d juk. 1ni,i!· a Jcesurg:ott ki· 
'onosze1· n1a1 szn-::teler.. 

-!. . . Ar;;-vánHi a111}a_qok OtaJllU) Ps (~! l\Hcg·hntil1uz;_i __ :-.<i: 4 ~:. ó1ölt ká\t>t p]
!1an1va-sz.tunk s a hau1nt <t tPihinu_n llH·gliata1ozú~únal h-í1t" 111ódo11 hat'ároz
~uk llH''g., _:\. 01-t a hainunak .;;-1l!:'t101nsnYYt1l \'llli'i fJ]d:i:-:a ntú11 lH1illJt-tii<ti 
uton hatar-ozzuk 1nt·g-. 
„ ··. _ .5 . . ~·1_ Pijrkö?t~ káré rize.~ f,iro11atáua./,: J//(f!/iofá1íJ-.á., 11 HJ g:. fi11 n1u1 <i 
01 o.It k;a\ et B:QO~.JO kLin,-ts }_,1 ]( n111L~„tr-lo111bikba llH;J iink. hozz~adn.nk ~o-0 
k?,n~. \'1zc;t, azl!-tan ke,e1;es küzht>n tor1.asig heYítjük. :) fltl'cig for1·,aljuk s Je
~1~f~s u!an 1ne1)eg:t'_u \JZZtl .'.'!edeti. sul:-~i1a, kiegé~zítjük ,ég-ül szÍírjük .... i\. 
isz_-i;1 !e! 50 kcn~-~t. -1snH;-l ~ :'illl~ Ll platnH1cs~~;-;zehe11 sza1 azi·a páJ oljnk s \' ízg'i)z
:-;za111toban 3 ora1g sz.cnI11nk ",'\_ 1na1·a(ha11~ 2.5 g kú\·e11 nk ,„íZiel kiolcill·itá 
anya.ga„ - .._ 

6, Cuko1,n-ie.uhafli10.zrís: 10 g J1'.lap1ítctt. ka\t~l pct1olétt1 11td, JJ1aid alko
~oJlal e_xt1ahalunk; az .a.Jkoholos k1yonatot hf'JHuo]juk. YÍzzel föIYe:-;szük .s 
atmossu.~ egj 5{) .kc~1~-es. 1riz(>!l 10111b1kba„ I>ci ítés YégPtt a Jo-nibikba ni-él'iink 
5~ keni .. 91-o!necetct, JO.·~ Ossze1'clzzu,k, :20 p~·1 ~-·ny\ úllá~ -uláII szüi jiik, a sziirlei 
2~ kcm-et pO lkcn1-es Je~zett -~on1b1kba n1e1.1iik, az ólorn fclrslPg-ft dinátriu111-
h~dTOf?,szfat porral„ l<:~·alasz.tJH;~ :~ a ,lo1nbikot -a ;hdig; t'tHölt iiik. l-la u (··sapa
~~k leulepe<l~tt, szur.1nk .. :\ s.z1n)c.t ~O kt111·-~ből (= 2 g- káYé) B('rfiand sze-
11nt ;n-1-eg~hatarozzuk .a c:uk10L E:yü~n <: S7;1ulet_ 2~1 ktllJ-ét .;JO kcn1-es jelzett 
lo~b1kb~n, 1 k9n1-n~1 susa\\aJ, ÍlJ-10 foku ,-ízfürdön ;3n pt-l'{ig in\l'I"tál.iuk 
-~·)·n;e1::a_las .'.-1-t~~~ _gso1 sau, Je?ut~ e, 1, k9u1. 11/l NaO,H~dal ki.izön1bösít.i~ik s Yé
bnl ;a Jelig toltJuk. Ez old~d 2() kcn1-ebol (_= 1 -g kaYe} JJf-1 1l1·;inJ szerint n1c·g
h,at.arozY.a .a,c~krot, ~z~ i11,~1~cuko1ba11 fejezz-ü.k li F1llii11t1t.iiik: az it1\'el'
talas eloií1 es 111\ ertala:-; utan1 cuko1'111ennJ-"1iséget. 

7. Sa.1.:--altkal való f&zé~·<;e[ cu./-1:011á a.lakitha16 011 
IJ g, fb101111·a ö1 ölrt: ká,:épo1-t 200 keni 2.5% :;ósavYal 
tott lon1bikba11 6 úríin át forralunk, -a súl,vveszttséo·ct YÍZ 
e~·yenl)ijük s ki.hülés után :izŰT)iik. _A_ szürlet 100 kd;n-et 2u1·1' •;u:1.aa.uLa~.a 
P}~~.ttazzuk, nát1iun1ka1 bonáittal közöu1hösítjük és 15 keni. 
l'lÍJu~ s a csapadék tü1nöriilésf' után (kb. 25 pf 1 e· l ~;ziii jiik .:\ 
kc1n---.et ~ílO ke1n-e~ ii lz1 1t lo111hlkba piJH'iiúzznk. i.lZ 0!:1;11 j', l~ ..;Je_i.rt~1 
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,:,a.gy Na2SQ.,_-e-l le\ála.s~tjuk„ Ezután jelig- föltöltjiik foó 1az oldat.o.t, ö.sszerázás 
után, szűrjü•k„ .E .szű1let W ik1cm1-ébe11 (= 0.25 g. ik_,ávé) Be·rtrarul sz-erint meg
határozzuk a cukrr-ot.. Az e1·edményt súly-százalékban szá•mí.tj-uk inv.er.teukor·· 
ban kife.ie-zve s ebből a si:ázal-éik-0s ért-ék1ből a cukoTm-eghatározásnál uye.rt 
összes száz.a.lékhan :kife.iezetit cukrot le,~onjuk. 

S. Be-vonó-anJ1a--gok ki,m-utatá-sa. A pörkölt1káY-él bet•onó anyagokkal is 
sz-0kás fényezni (po.lirozni)„ A hev-onóan}·-ag-ok kimutatá:sá.1a. a vizsgálat a kö
Ye-t,ke-zö: 

a) Zsír, p:a1afin és ásván;i-i olajo-k kin1utatása Gury szer-int: 10 g„ 
egé.sz ká,,észe1net 50 ~kcnJ.. éteri-el jól ·Ös:-;zerázunk s 5----10 percny.i állás utári 
szűrjük s a szűrőt éterrel le1nossuk. Az -étert elpáro:l-ogtatjuk s a. ma.radékot 
petroleu111éterben feloldjuk s ha ol-datl-an részt tarta.hnaz, Jeszűrjüík„ Az éter 
elpá:rologtatása után 'a llN:11adékot fél ó1ái.g vízgö-z-szárítóhan szárítjuk és a 
refrakció szán1á.t ro fokon Zeis1s-\:ajrefraktó1néterrel rnegálll,a,pítjuk. Az éter
rel kivont kávészen1eket finon1an 111egö1öljük, .levegőn n1egszárítju1k s a fent 
leí1 t oldási e-ljá1·ást n1-e.gis1nételjük, az ilyn1ódon n~·el't éterben ol-dódó anya
goknak T,ef1akciós-zá111át 4-0 fo:kon szintén n1e,ghaitá1 l)Zzuk: az első -és máso-. 
dik 111eghatározásnfd 11Yf'l't -rPfr.aikciósz6.n1nak azogr_,:._;nak kell U.e.nni. - Az 
egér-.z sze,1n-ek ki> onásúnál n)-.f'l t a11y-agot n1egvizsgáljuk elszaippanosítható
ság·l'a js 

b) Gy,antúk kilnutatása: 10 -g. egész ká\-észer11et 100 1kc111, 95 tf.. -száza-
1-éko:-; alko.hollaJ kiYonunk. -~z alkohol eJpáro1log1tatá-sa után, ha g·J anta van 
je]eu, n n1aradék jel.le-gzetes gy a.ni,asZ1a,g·ú 

e) Vízzel len1osh:a.tó a.nya.gok 1megihatá1 ozása: 20 g. kávé-babot 500- kc111. 
vízzel 5 percQg T-ázunk, az-onna:l leszü-ijük s .a szib:·lethöl 250 1kc111-et. pJ.atina
c.::-;ész-ében Yízfürdőn ibepá1J o.Jun,k, vízgőzszárítóba.n 3 ó1áig szárítu.n!k, végül 
exsiccat-01 han Je.hüt' e n1érjiik :B~zntán el:ha-111\".a-szit:juk és ismét mérjük: a két 
n1érés közötti különbség· adia a 10 g kávéba.n lévő \'Ízzel le-111-osrható i;zerve.s
.c1nyag n1e.nny,iségét. 

E_.offei.nmc(fha.tározás .. J Katz 1 sze,1int a koffeint a kövotkez.&k-épen h.a
tá1ozz.uk n1eg: 10 g drog-01t 200 kcm. klo10.fo!'1nmal és 10 1k.cm 10%-o-s a111-
111011iával egy íél óráig r.ázu.nk. Leülepedés után szűi.iük; 1a ,szűrllet 150 kcm
ébő,J a k1l0Tof0Tn1ot ledesztilláljuk és a 111a1,a.dékot enyfu_e melegítéssel vissza
folyó hütő .a'lkalina,zásával -ét1erben oldjuk. 10 keni. ü.5%-os HCI, tov.ábhá ká
vénál 0.5 .g i-;zilá1 d pa.raffin hozváa.dása után ,az éte11t vízfürdőll elpárol-o.g
iat iuk s ha a \·i:ze~ n1aratlék már IehülL szür,jük A lon1hik-ot és a -SZŰ['Őt ki.s 
iue-nnyisé.gü. 0.5?i-o:s HCI-el n1os-suk ..... 4.. savanyú ,szűrletet 2 ·Óráig v.agy per-· 
fo1átorb-a1t CHCb-·al Ya·g~- 3~4-szer 20~2() kc111„ CHCl3-al való összerázáss·al 
\ onjnk ki. Az egs·esített kl-0Toforn1-0s n1eg-szű.1·1t k;ivonatok az oldószer el
párologtatása után a kávé, a tea, gua1·ana és kola ,esetébe oly tiszta koffeint 
a-dnak, ho.gy 10-0 fokon ,„aló szárítás után itová!J.bi tis7'títás nélikül lemérl1ető„ 
!:\.z ígx- uye1t koffein 5 g. eredeti ianyaghan lévő koffein. 

Paraguay tea cset-é1ben .a fenti eljárás ú.gy n1ódosul, 1h·ogy a CHC~b·os 
kii ázás előtt a y~zes foly.adék·ot 2 kcnl.. vi-zes ólon1oxiddal (1:20) 1:0 pel"cig 
vízfüTdőn mele,g·ítjük és ezután 0.4--0.5 ,g. égetett n1•a,g.néz.iával elegyítjük„ 
Lehlí.lés után a inegszű1 t oldatot fe.nt leí1t n1ódon tov:á.bb kezeljilk. Ha nia
gyohb pontosságra törek·szü~ a lemért koffein :i1irfir-0génta1·ta1l1mát Kjeldahl 
sze1 ini n1eghaiá1 ozzuk s a nye1 t nitl'ogént 3.4574-el sz-orozva, 1koffeinra szá
n1ít.iuk át. 

~.\ Sc:h\ve.iz. Le-bensn1ittelbuch szel'int a 11) e1-.s .kávé 5%-nál itöbh idegen 
any,agot (hüvelytö,r1nelék ,stb.) ne tartaln1azzon; víztartalma 9-13%; ásványi 
anya-ga (han1u) ne legy·en 5% fölött; a pörköll -egész kávé ne .tarta1ma~on 
idegen anyagokat: kioJ.dott kávészemeket- és 5%-nál több elszenesedett an:ra
got; vízt.aTtaln1a 3%-on alul le.gy-e.n; vízzel len1oshaitó anyagok fény,ezetlen 
kávénál 1%-011 alul; .az éterrel kiivo.nt és petroléter1e~ tisztított_ anyag i:e
f·rwkciószám,a 40 fokon 72-74; pörk,ölt őröl:t kávé han1utaU't1al-ma 5„5%-on alul 
a vizes kivonat 20-30%, cukortaTt.a.Ion1 2%.on alul; savval cukor1á bont
ható anya.go·k .20--25 százalék :közt. 

öss.zeh-aso.nlítá:-; é~ tájékoz.ta1tás végett :közöljük néhány káYépó.tlék jel
len1ző adatait. 

1 Zeitsch f Lnters. d. Nahrungs„u. Genussmitte! 1902. S l2l3 



n}ers kávé 
pörkölt ká\ é 
kifőzött kávé 
cikória pótkávé 
gabona pótkávé 
függe pótkávé 

Víz Hamu 
O'o n r; 

10 j 
3 

15-2 
5 

25-3 
35 

Víz 
N tart. anyag 
thein (koffein) 
zsir és gyanta 
illóolaj 
csersav 

11 

más N ment flO}an 
celluloz "'" 
hamu 
vízben oldható rész 
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Vízzel kiold„ 
ható anya .. Zsir Cukor gok 0,-o {' -{l (! 0 

13-16 
25-30 ,-

'" 65-70 -" 
30-33 tit„:::, 'lO 

.S:E~ 70-75 ,_E 10-40 

Tea vizsgálata„ 

8 46°.1) 
24 13°,o 
2 79li 0 (1 09- i 67'' 1 köze)[[) 
8 24°„ 0 

0 68°/o zöld teában u 9--; (} 
12 351J 0 

26 81° \) 
10 611>" 
5 93° () 

38'76" 1) 

!5 

Savval cukorrá 
átalakítható 
Elnyagok lllo 

25 

22 
/5--77 
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100--100 kcm. vízwl iháromszor kifőzünk. Az egyesített ltivonatohvt forr&sig 
felmelegítj·ük és fom ón megszfujük, mert a csers-avas ooffein hidegen ikiválik ... 
A forró oldatból a "sersavat ID--30 kcm.. felmelegített 1:25 iézacetát oldattal 
leválasztjuk; ra keletkezett btarnás ,színű .réztannát csapaidékot szűrőre vi·sz
szük, forró vízzel kimossuk. szárítjuk, ismert súlyú porcellántégelyben el
haanvasztjuk, r&alétl.r-0msavvirul: megnedvesítve !kiizzítjuik és .a keletkező kupri-
oxidot lemérjük 1 g„ Cuü megfel~ 1.3001 ,g. esersavnak„ 

Határértékek. A Sehweiz„„ Lebensmi,ttelbucl:t swrint: a tea vízta.wlma 
12%-on alul (föbbuyire 5--10%) legyen; hamu 8 sz..ázalékon alul; ólmot ne 
óa'.rtalmazzon: vfaes kivonat zöld teánál [egal1"bb 28%, fekete teánál 25%; 
csersav zöld tffinál 10 sz..ámlékon alul, fekete teánál 7 sz..ázalékon alu1 ne Je .. 
gyen; koffein JegaJlább 1.5% legyen„ A koffein mennyiségének meghwtározá
sát illetőleg l a .kávé vizsgáJa-tát 

12. Málnaszörp vizsgálata. 

_:\_ n1álnaszö1p 111álnaJ.éből (succus) cukorra.! v-.aló b-efőzés.s~l k-észülr 
I\fJ-nth-0g~; a má1ln1a.Ié ,s ennélfogva a málnaszörp összetétele is év.iá1iatonkint 
változó, az a..Jáhbi átlagos összetétel csak tájékozásul szolgálhat: 

Fajsúly 15115~: 1,3303, Alkoholmentes szörp fajsúly 15. ir.0 : 1,3413, Extrakt 0/o: 68 72 
Szabad savak mint ecetsav 0/o: 0'61, Illó savak mint ecetsav 0;o; 0"032, A szörpre szá
mifott: Ásványi anyagok 0/o: 0 207, Alkalinilás: 11 2 Alkalinilási szám: 11"2, Ös~zes 
cukor mint invert cukor 0/o: 67"07, Inve1t cukor 0,'o: 21"05. Saccharose 0/o; 44'84. P2 Q.:> 
0/o, 0011 

h..-iilső tuJajdo·nsá.Qolí., „A. sz.ö1 p íz-é11.ek, szín-ének, szagának, átiát.sz.ósá-· 
gána.k, állou1ányánaik erj·edt va1gy nen1 erjedt voltá,nak Jnegáiilap~tá·sa. 

Fajsúly. Beythien sz.e1,int két sú.lyrész VÍ!Z.Zel h-i.gított oldat faj.súlyát 
hatá1ozzu:k ,n1eg: 150 kcn1-es, j-eJzet:t lon1bik•ban le1nérve ·50 .g. ,szörpöt hozzá-· 
e]egy-ítünk 80 ken1 ·yizet, ezz-eI te1IjeS'en oldjuk és ezután a j-e]ig 15 f.o:kon f,el
töltjük. A faj,súlyt 15 f.okorn pikn.on1éterre1l határozzuk rne,g. 

Alkoholtartalom meghatározás. Spaeth sw"int az 'alkoholt a következő 
módon hatá1ozzuk in·eg: ~len1-érünk 50, g. szöl!'pöt 1()() kcm. vízzel egy fra'k
cionáló lombikba, átmossuk, amelyből 100 kcm-e't lepárnlunk. A párlat faj
súlyát meghatározzuk 15 fokon s a fajsúly..n,ak megfolelő alkoholmennyisé
get a Windiwh-féle a1lkoholtáblá~aföól leo[vassuk. 

Száraz anua.q. a) l{öz;vetJ-en ·eljárás, Spaeth sz,erínt: l® kem. jelzett 
lombikba belemériink 100 ,g, 8ZÖrpöt, ezt 400--500 krnn. vízzel teljesen fel
oldva, a jelig 15 fokon beállítjuk. Az oldatból M kcrn-et kipipettázunk s 
a.zntán úgy járunk t>-l, 1ni.nt a bo1 szá1aza.nyagmeghatárocisá.nál.. A ,szárí
tás ideje 2-5 áira 

b) Közve.tet't djáuís Az a[ikoholmentes ,szföp fajsú]yából a Windisch·· 
féle ·f'Xtrak,fáhláz.at segítségével számítás útján is m·egá1lapíthatjuk a ,sz.á-
1 az anyagot. i\„z alkoholtiól 1nentes szörp fajsúlyát pedig 1az -eredeti szörp és 
ar. alk-0ho.Jos pá11at fa.j,súly.án.ak !kiia·ömbüzete adja. Számít~sár.a •a következő 
képlet ,szolgál se = sd + (1 - sa..), ahol se az aiko,holtól mentes szörp faj
súlya, sd a szörp faj,s,ú]ya, sa az alko:ho1los párlat fajsúlya. Az sd a fajsúly·· 
n1eghatá1ozá&hól ds·1n·e.retes, u·gy1ancsak is•1nerretes sa a 1.()0 kcm. alkoholi0s 
páll.~JathóL Ha az sefit isnle1jük, a s.zárazany•a.g menn:viségét Windisch .ex
tr-a:k·t-tábJázatábóI eigysz-eriie.n leolvassuk„ A szárazru1y.agt:arta}m,at, a :hJ,gftás 
mértékét figyelembe véve, swlyszázalékban fejezzük ki.. 

Haniu. Bernard s·z.eri.nt 5--10 g„ ·szörpöt i1sme.rt .•níJyú platina-csészébe 
1né1ün!k .s 1a kakaóh.amu :iuegha1tá1·ozásáná] leút módon ki,s Ján·gon etham
vasztjruk„ Ha ,a szénrészecsk€ke-t ta1rtaJn1azó ha,mut kevés f.orr·ÓVÍZíben fel
oJ<ljuk és szárazra párologtatjuk, a h1an1u -oly ,}ia_.z.a lesz, hogy a még benne 
lévő ,szén1észecskéík kis láng;gal is könnyen elégetheLök. A J.1an1u többnyire 
hal"nás árnyalatú. Mennyiségét súlyszázalék,ban fejezzük kd. 

Harnu a.lka.linitás és alkalin.itási szárn n1eghat-ározása. 
Han1u -a.Ikaiinitása alatt értjük 10() .g. szörp hamujáuak közöm.bösíté

~t:-l'e szükséges n/l ikén,sav k1öbcentin1éte1 ek számát. 
A han1u alkalinitási s7..á1nia aliati 1 g. han1u közö;1nhösítésére szü1k,ség-es 

1111 H~S_O_L_ke-m~e.inek .szán1áit értjük; ez a szá1n a han1u lúg-0sságának értéke„ 
~A.. han1u a,J.kalinit.ást és alka1initási ,gzán1ot következőképe.n :h,atá.Tozzuk 

111eg: a han1u nir1rhnti'n·ozásá11ál nyPrt if·;mert súlyú han1uhoz 25 kmn, n[:lO 
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H280~-et .vivetlázunk és 10 pe1cig 'ízfiirtlöu \ a!o 111e-legí1P:-.st_J ft:lo.ld hik. ~.\z; 
olda,t~t le-11űtjük .és feunlfta1leiu indikátoT jclf:ulétében- n/1ü lúgga.l ·yi1'.'i·SZa
titráJl,Juk. A hanru köz.ön1hüsítésé1-e szi&séges u lü H~SOi rnenn\·jsé•rét a 
f.e-nti 111.e.g.határozás.oknak n1egfC'lelő{'11 han1ualkalinitás1·n. Lillef,·e" alk~1lini
tá:;;i szán1l'a számítjuk át. h 

Sa·ctartalon1. 50 .g. szö1pö,t 500 'ken1-e:-1 Jon1h-ikba .1né1 ,„e \'Íz\Jeu oldiuk .... 
J-;j fokon beállítjuk 500 kcrn-:n::>. J<Jz olda1búl .alkahnas edénybe .10 kc1u-t 
(egyenlő 5 g„ szörp) b-epipettáznnk é:-; n/10. Júgg'{d rue.gfit1álju:k luflikátorul 
la:kn1uszt, vagy fe.no1lftaleint használunk. -~z eJhnszn.áH lúg kc1n··ek szán1út 
100 g-1 l:l szárnítju.k át és n/l lú,g· kc1n-e·kbt>n fP.iez;.:ii.k ki. _:\z összes saYal 
cit-1omsa\ ban is kifejezzüik: 1 kc1n i1 10 lúg 0.(1.064 g C'it10111sa\ 11ak felPI 111ri.r 
n1e]~,et. súlyszáz.alékban aduuk n1<'g. - · 
. l-'olarizálá<;; inrertálás (-'./őtt„ 10 g. szfi11Jii1 be11ú;Jiink t-·µ;,\ 100 ke111-\ '> 

1elzf'tt lonrhiJk1b.a. kh. 7-0 íkcnl. 'ízbtn oldjuk Ps dt'TÍll~s \€gPt1 !iozzaadunk 
1{} kc-111. óJomecetPct. -~·Z o:ldato1 iisszPkFYP1ji.ik és :h;-1 a ki\:áJt ('sapadék jp 
ülepedett, szűrjük. _A_ 8ZÜrlethöl 'i.1 ke111-t e.gy .iclzett lon1!1ikb;i JJlfH'tfúzuuk 
és az óJon1fe:1esie.get ke,.·és szilá1d dinátiin1t1hid1ofnszrúttal ,-1_1g;.; ~~a~S(h-·1l 
]e\·ála1;ztjuk, a jcli.g fe11öl1ilik„ szürjiik 6s .:ZOfl lll!ll-f'S eső.he·ll kö1 hPosztúst'i 
készüJé-kkel 111.pghatá1ozz11·k a forg.atókép{'ss2,gpf :\ lf-o]y,asásokat po11tosan 
20 fokon ''égezzü:k, n1er1 az iu' ertcu.k.01· forgatókéJiPsség·p na,g-;. 111P11ékllf'h 
fü.gg B_ hő111érséklettő1. .A hőfok pontos IH állításún.1 cé!sZet ü \"'Í:t.·kÖJH'nn;.„1 1 
felsze1·pJ1 pulá1 ozákészülé kP1 hn sznú lii i \ z t'l c'fh11P·11 ;.-1 Hl %-o.; o l da 1 ni sz;'i ni í t 
,iuk át, 0„15%-al való osztás:s:-

Pola·i'i-zálfí„· invertálás után . . -\z in\e11-edás t'!Ötti polú1ozllshoz ( líik1 
:;zített. oldatból :iO :kcrn-1 100 kc1n-es jp,/zptt lo1n!Jikba 1nériiirk és :{ kcu1 ] 19 
f:-;„ sósavat adunk hozzá, in\·er1táli11k, hiltjiik és kö;.:ön1hösítjük, \·égiil a ..i1•lh!: 
f'eltöltjük. Ha az old-a{- zava1·os, nu·.gszű1jük: a szü1·l1thől 20 kc111-H('k:!HH1n1H-t·' 
csőhP.n ~) fokou n10ghatáJozzuk a fo1g·u.tóképvssé.g~t .. .\ leol\ cisott fokoka1 
kett(h:el szorozzuk ·s az f'lTdn1én:i 1 IH%-o .... 0Jclat·1 :-1 :-;zún1ítjuk cíi. 

lnr('rf<'ukor; .5(} kenl. 1096-os oldn1o1 L= ;) g szi)rp) 2:JU ke1u-t s itb:etl 
101n\Jikb1:1 pipettázunk, 10 keni úloniecr:l1~t ath c1 hozz<i. rlt>1 ítjük s a d1 -
Tit.ett oldatot \ ízz.f'l f.elhig~ít\'a. 2:l0 ke111-tf' állít.iuk llf ~~zutcí.n :~zil1 iilk„ <1 
~zür.lcJ 25 kc111-éf- 100 kent-es ]onibi~kba p.ipPttázznk Ps ke\'Ps di1HÜrn1nhid1 r1-
fnszfátpD11·nl .az ólon1 feleslegét J.eyáJa:-;zl,jffk. \'Ízzpi] a jí lig fel1öl1 iiik. 1:-i f11· 

kon lH'CÍ·llíl\a, össze:kev·el'és utáu szü1·jük .\ sziirh t jH kcin-éhő.l (~ 0.1 .~ 
t-iZÖrp) Bertraud szeriu1 n1pg··h111ú1ozzuk ;1z in,-P11c_uk1·ot (~s larlalniú1 .;(11\. 
:-;zázalékba11 fej~zzük ki. 

.\ríd<u/,01·. \z i11YL'J:teuko1 n1eghatá1ozúsához; k.es:dtt>Jt olda11iol l·I 

kcni-f't eJ.!,·~· 130 kc111-es lo111!bikb11 pivcttázunk, hDzzú,aduuk fi keu1 119 fs. s('J 
saYa1 s P·lÖZ('tescn 1(·.g·;tláhh iB lokl'u fPlnieJegítf'lt \·Ízfü1<lőhP IH'l;.czzii].;, 
hog~y u sziikség'l's íií---70 hőfokot 2/f-1ül .~) ppre alat1 l'elvegyP. -~\z i1n t't f-úlá.~1 
a \"ÍZfii1d6ht• való hPl:i.-e:r,l;StÖ·l SlHHlÍL\'U 10 j)(>,J'Ci.g" \L;g'{'Zzük .. \ hőfokot ti l"ll 
koroldniln1 ht:J~-(·zt•lt hö1tl!.~1 Ö\l'l ('l!t llÜJ izziik. 10 JJ(J('. p1felté\e-] az oldatot J,,_ 
hetŐJ{>.g" g~o1sa11 lt'hütjiik., 2;-i'.~ó--os nil1l'iH111kai·lio11út oildattnl közön1hösítjiik 
azután a je.Jig lepá1olf \'ÍZZt'I IPl1iil1'! iissz('rÚzzuk...; ha Z<l\lli"OS, HH'gsziír
.iük .. A.z így kész.Ítt->11 olda.! :ZO ke111-él1ii! !_·_- o.o;-, µ: szfil'pJ l/f'rf1011d s"Z.f'l'i-1d 
n1e·g-határozznk a cnk101. (.·\. szi1111ítúst 1 a nH>z\·izsg·ú]afnúl..) 

('u.kortól 1n( 11frs száraz a11yoy. '-;JJr1t !11 <i ict11l<Jt1tl ( l.iúrú:-. nt jún k;tpo1 I 
;<-.;z;l1·az.an> a,g .súl;. százalé'káhól l1~Yo11 inh: nz iisszt•,..; < iil~oi sül~ sz::1z1d(•k;\t 

Krntén.1Jílő,~.zörp. A. kPHJéll.\ ít-ö,..,zii1 p 111i1Ji)s1~gi kin111tn1Ús<J , l>g"!•lt }'i< /// 
"Xze1i11t a k.ö\·etkez-0,kép .iárnnk e·l: 10 .g 1Ha!nasziil'pii1 10 k«ni YÍZZ< ! f( loldunk 
és.~ c.sepp lű·%-os an1H1oniun1oxal:'ttnt atlYa liozzú. l1·lfcn·1nl.ii1k s tz111ú11 -k1··
Yé1; csolltszenet adYa :hozzcí. isn1ét fo1 l'al.i11k s lt>hiih~s ntan szií1· jiik .\ szíH
tele.11 sziiredék 2 keni-élhez :::l esepp l,IH fs sósaYnt. 10Yúhh1\ 20 kt•1n H-l?'Ú-o!" 
alkoholt 1adunk. Az alkohol hoz:táadüs<t ntán u kt•JlH~ll.\ ítö~11k1 ot illf't.\·i· 
Hzirupot tartahnazó szörp Illt>,gZa\ arosodik„ _\ kf-11lP·11.\·ítőszö1 p llH'Hll.\'iség·i 
rneg·hat<:'.nozását .Juekenack é:'.-i Pastf•1nack núidsz<'tt nla1>iH11 ({<: JJprnard, 
Ki' Közi 22. kötet 1919 l liiz) Yég' zhetjiik 

J{onzf't rálóan11a.go./c· a) Hanq1;asa1. ~lil1ösP1.d kinlllÍatús: kh. 100 §!.' .• 
:-;zö1püt p.µ;y 300 kc.111-es gö.1JJbölyüf(-JJtkíi lonil1ikht1 1i1é1 iiu.k és \ ízgözzp.J ad
dig desztilláluuk, 1níg· 1{)-0 kcnL pá1 lat g~ ülik ö:-;·sze \ pá1 lat J kcn1-ét _Co-
1uautlucrj1 sze1·int 15 csepp ;){l.%-os uát1 in111hid1·osulfitoldattaJ P.leg:i.-·ít.1ük; 
ha.ng:\asuv .it:~lenlétbbe11 sá1gás\.ö1ös szÍnPző<lés lép f(•] T\Ten11~isé·g-i kiu111tn-

1 Z f Analyl Chem 1906 45 515 
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-tás: a ihangyasa\ .n1en.n:;\-„1sege szet·int (a qua.litati·y 1.e.akció ei Őt;1;ége alapján) 
.:25-00 ,g-'n10.t ví,z;gőzzel le<le-sztillálunk ·addig, n1í.g 250 okcnL pár:lat összegyű
lik. A párlatot ntl-0 lú_.g.gal megtitráljuk, feno.lftaileint használYa iudikát-oruL 
A megtitrá1t párlatot az 1alkoh·ol elűzése Yégett vízfü1d6n száraz1·a párolog
tatj~ maj,d 2-0 k.em. vízben ·o.l<l.iuk, e-g·y 150 kcn1--es 101nbikba Y-esztes.ég nél
kül átmostuk és a hangyasavat Alacnair 1

) szerint következőképen oxidáljuk: 
Hozzáa;dunk 30 kcm. o:x,idáló ikerveréket (12 g. K2C1~0; 100 kcn1„ víz és 30- kcn1. 
t-O.nlé-ny H2.SO-'l-) és Yisszaf-olyó hűtő aLkalctn:a.zásával 10 p-e:rcig kis láugou úgy 
melegítjük, h-o.gy a lon1bik .ta1 tahna g·y1en.gén foJ.rjon. Ezután a tlo·mbikot le
hűtj-ük és vízgőzzel ismét 250 kcnL pár-latot deszti1llálunk le. A -desztilláció 
közben arra ikell ii.gyelni, hogy az -0xidá,Jó keverékből a -szedőbe semn1i se111 
menjen át. Az összegyű.Jt 25{} kcm„ párlatot nflO lú·g·.g:al 1negtitrálju.k. _!\._ han
gyasav inennyiséwéne:k n1egfelelő lúgn:1-en.n3',isé-get az oxi-dálá,s előt!i és utáni 
titrálá-s-náJ eiliha-sznált .n/10 lúg :kc1n-ek szán1ának íkü.Jön.bsége ad.Ja. 1 keni 
n/10 lúg = 0 OűMJO ,g .. HCOOH 

b) Benzoesai;. 1-0H .g. szörpöt inészvízzel lúgosítunk é.s k\a1eih-on10.kkal 
keverv·e, szár„azil'a párol,a.gt.atunk „A_ beszárí-t-ot.t n1ara.dékot híg k-énsá.vval feJ
ve-sszüík, jól eld·ö1zsöljük és 15--------20 krnn. éte11·el h.ideg-en 3-!-szer kioldjuk. 
.tgy osaknem rti.sz.ta be.nzof'isavat ny·erünk. Benzoes-avr.a Fi-sche1 és Gruenert2

) 

sWrint 'k•öv-etkezőiképen ké1nJeJü11k: Az éteres ki'Y-0natot :bepárologtatjuk s 
mruadékot hig am.inoniás vízben -oldjuk s addig Jne},egítjük, n1í,g· az oldat 
.semleges k-é.1nhatású lesz .. Ezután pár csepp 1%-os ,f.errí-k1loridoldatot adunk 
hvz·zá; rbe.nzoesav jelenlétében húsvörös színeződés áll eJő 

e) Alkohol. A.z a11.koholt k-011z.e.Pv.á:lás .célj.ából szokták 111á1 a 113 e1 s ]é
hez 1kev-erni, Sv.a-eth:1

) szerint termész-etes. 1nálna,sz-ÖTpökb:en .e1jedés útján 
1.3-5.-0%-.i,g· alkohol keletkezi1k„ Ezért -csak enrdü 111.aga.sahh alk-0holperceui.. 
esetében le1het ar1 a kö,- ('tkezte.t.ni, ho-g;-' konzerYálás céljából van a :;zörphöz 
adva, 

d) Bór.sar„ Bé1saY kin1uta.tásá1.a 20-ilO .g. szö1·pöt .nát.1.iu111karbonáttal 
.lugo.sítunk és a :ha111uj;ábóI k-éin.lelü1~k bórra. ,:_(l„ásd t~~vi~.s·gál~t.) .. 

e) Fluor sa,v .. Fluo1rsav iki1nu.tatas1 a 3-01}--~0ü .g. szorpot n1eszte.11el lngo-
.sÍitunk, a han1ujáhól ké1nlelünk flu.orra. (Lásd borvizs.gálat..) . 

!f) Szalicilsa.-r. A sz.alicilsav khnu•tatására 2ú-30 ,g. szöilpöt nát1iu1n · 
kar:bonátt.a:l 1lu1gosítun:k és felére bepáT-0logtatjuik. Ezutá11 .gy·engén .savan~· ít
juk híg kénsav~<J:l, 111ajd ·petrol~te1 klor-0forn1~) eJeg.gy-el 15 ke-f!:-~~ rés·z]et~k
ben 3-----4~szer kirazzuk. -~ pet1oletc1 k1oro.forn1üs ol<latot 1ne.gszu1Juk; a ~znr
let 20 íkcm .... éhez próbacsőbe 1-2 ke-111. desztillált vizet és 1-2 csepp 1%-os 
ferrikJ.01ido',ldatot adun1k és az egészet jól összerázzuk. Szalicilsav jelenlété
ben a vize,s oldat ielle.n1ző ibolyaszínü lesz. Ila a keletkezett i;zín g;,'eaga 
volna, .még 20 keni.' klorof.or1n :Petrüléte1es kivonatot adunk a próhacsőbe és 
ismét ·Össz.e1.áz-zuk„ Ez.zeJ az eljárással a szín1e1a:kció lénye.gesen e1őgehb le~z. 

Mester sé.ges édesítőanyagok. A ilne.s.ter·sége„s éde1Sí.tő.anyagok közül a 
n1áln,a1ször,pben u.gyanazok for.d-U.1hatnak -elő, 1nint -a horba.n 

Sacohari·n va,gy dwlcin rstb. kimuta:tásá:1.a 10ü-20ü :g. szörpöt az alkohol el
űzése végett a téj.fogatánaik felére bep.áiroluuk, \Tízze1 ere.de.ti térfog,·.'lt i~_a 
felhi:gítjuk és 1~2 kcnl.. Ei0%-os foszf.ol'savval sa'itanyítjuk, végül 200 keni 
.éter-petroleuméter 1:1 ai·ányú elegy-évei válasz.tótölcsérhen kirázzuk„ Töhb
SzöTi összerázás után a választótölcsért addi.g h·ag:yjuk állani, n1íg·· a vizes 
rész az éteres 11·észtől elkülönül. Ha .ez megt.ö1 t-ént, a folyadékot eg;v 1nástól 
elválasztjuik: az éte1res részrő] az étert vizfürdőn 1epál'o1juk és a n1aradékot 
megíZlleljük.' Az intenzí:v éd-es íz saceha1in jelenlétére n1utat 

Az ízlelési p1 óba tübb vizs.gálat -esetébei1 azonban nen1 H1eghízható, 
ezért minőségi' kimutatást is végzünk, de főleg csak abban az es1 ~tben, ha 
szaliCjJ:sav nincs jelen. Szalicilsav jelenlétében a sa.cchari.nt inennyisé-gileg 
ke.11, a biz,itos kimutatás végett, rneghatáit:ozni. 

a) Minőségi kirnutatás. Az éie1es O·ldat elpá1olo.gtatása által I) erf- ina
Ta<lék-ot víZ<ben oldjuk, ezüst tégely-be téve száraz1a púrolog1-a tjuk, 0 5--------1 0 g. 
.szi1lár.d náta:iumhid1·oxid·ot adunk hozzá és ola.jfür-dőb('ll 30 pe1 cig 220-2.50 

1 Z. 1. Analyi Chem 1888. 27.398: 
2 Zeilschr. f Unters. d. Nahrungs··U. Genussmittel 1909„ 17„74. 
3 Ugyanaz 1901 14.020. 
4 Spaelh Zeitschrift f_ Unters d Nahrungs-·u Gemusmittel 190J IV. 924 3 resz: 

pe!r éter és 2 resz kloroform. 
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fokon ta1 tjuk„ .... '\.z olvadékot víz-be.n oldjuk„ 30%-os foszf-u1savval f'.a\:anyít-· 
juk és a vizes oldatot éteil"-petr0Jeun1éter keve1·ékkel a fent leírt módon ki
oldjuk. Az éteres -0ldat hepároJogtatása után mar.adó szalicilsavat ~z is
mert ferriklrnridos reakcióval mutatjuk ki. 

b) 1\f,ennyiségd. n1eghatározáLS.. A fent 1leí1t n1ódon i,smert menny.iségű 
étenel készített kivonatb&l 200 !mm-t egy lombikba mérünk, az étert víz
fürdőn lepár.oljuk, majd a kinyitott lomb.ikból rövid melegítés~el az ét-er 
nyollla.it is eJtávolítjuk. Hilger és Spaeth .szerint a szá1,az mar.adekot 10%-os 
siulf.á1tn1entes nátriun1 ka.rhonát o.ldaitta.1 fe-lvesszük, az oldatot platina
e&észébe ve,szte,ség né1'kül .átvi.sszük A pJ_.atinacsés·zét vízfürdőre .téve, az ol
datot .szárazra párologtatju!k és 4---5-szörös mennyiségű :--ziláTd :?.,átrium
karbonát és káliumnitrá.t 1:2 arán:yú keverékét hozzáad7a, me-gön1leszfjük és 
15 pereig úgy izzítjuk~ :h-0,gy e-rős ,gázfej[ődés legj."Bll ész,leihető. Az olvadé
ikot hengerpohárban hí.g ~sósavval óv.atosan feloldjuk és a :--accharin szulfo
g;ökéből keletkezett SO.-t báriumkloriddal leválasztjuk 1 g. báriumszul
fá_ t = 0„7857 .g saechari11nal (Lásd vízvizsgálat.) 

lllester ségcs illato,sítóanya~gok kimutatására 200--3_00 g„ SZ•ÖJ pöt fel
hig·ít\:a .ctesztilJ-álunk. A n1ester-séges illatosítóan:ya._~'ok az ( lső 15 kcrn. pár
latban vannak, n1íg a természetesek csak rkésőbb páTolog11ak ái. A r árlat ez 
első részét 2"0'-30 k-cm-·es lon1:bikba téve elszappanosít;juk s a terméket víz.
gőzzel 1ledesztil1áljuk: 1ha mestersé.ges gyün1öleséte1ck 'annak je.Jen, e.z a ke
letkezett .a1nilalkohol jellegzetes sza,g.úró] felis111et he tó .. 

~.\ ( .~eresnyelé kiinuif.atását Windisch a kö\1 ct,ke·zőkép vé-gzi: 20---:--30 keni.. 
sz.ö111öt hütővel -össwkötött lom-bi'kból erős hüt.Gs 111~1-J8tt lepárologt;itnn}r. Ila 
2 kc1n. párlat összegyiílt, a desztillálás·t befejezziik. Ezután .1 csepp .guaJak~a
tink!ú1át (50%-os alkohoHal 1:5) és 1 csepp l:lfJ.000 bigított .kupHsz~lfat
uldato1 .adunk hozzá: ha k-ék színező-dés mutatkozik, c~·eres11yele-yel 'i-alo fe.s
tés fo1og fenn. Ha a kék színező-dés .gyen~·e az oleg:yhez Jnég 2-3 csepp
klo1oforn1ot adunk, n1ely a színanyagot sze1nbetiinően ldold~a .. , 

1llestcrr;;égcs festékek:· 5-10 ikc1n. szörpöt 50 keni vízzel fe,J:h1g1tunk, hoz
záa.dnnk 10 kcn1 10%-o.s káliu1nhidrüszulfátoldatot, to,·áhbá bele·helJ-ezünk 
né;hilny zsí1tal,a,nított gyapjúszálat. Ezután az P1d~it•)i: 5 pe1;,cj_~, f.o}'rwljuk: a 
n1estersé.ges fest.ékeket a .gyapjúszál ina.gába\;,~sz3 s a : zinezo<les v1zzel, !'zap
pannal an1111oni-á.Yal nen1 n10.~rható k,i. Ha a fesíi:k inh1őségét is ·;ncg' -akar·· 
j11k haiál'ozni, fi bol'\'izsgálatnál leírt ni-ódszer~i~ft használha1.iuk 

13. Olajok és zsirok vizsgálata .. 

z~í1oknak é-8 olajoknak llP\CZZUk az-okal a1, d]]at1 és lli}\-éll~i Z~l\"C
z.et bcn képződő anJ- agokat. n1elJ ek alkáli hid1 oxidokk.11 zs11 ~avas, .sok~a~ 
szappan-ok1a és gliccl'inre bonthatók. kénliHj üs :~etéteJük1·e nézve. lehat zs11;
savaknak, ste,a1in-, palniitin- é-s ola.isavnak stb. glice1i11esz.te1ei..1 A foly<:
kony zsí1okba11 na.g:yob.b n1e1n1yü;ég·ű olu.isa'i.a_ glic( 11jn yan. A glice1int ne
rnel;_ állati z·sí1 han cholcst.c1 i11 -és 11ö,~é11) i z.sírl1a11 µhJ tosteriu he]j C'fit>sit
heti 

.\ z:sírok és Ü'Jajok \izsgaiata íizika Ó<., rhtH11ui n1inó~égi és tnennj:i
séo·i ,-jzs.O'álatokra oszlik. _A_ \·izsg;áiatnúl iuindig- killön \·álaszt.iuk a zsíros. 
i·é~zt az ~setleg hcle,keve1,t ás\ :10.~·~s <ni,l·a;,;·ukt.'.:l leg·eg~·:--;z~:i-~i.?be11 u!y111ó<l,u1~; 
hoO'v a n1eg-0Jvasztott zs11t rnelEg-1L-!J?lJ lblcse1c11 1JH-'g~z111,1uk. ___ \ ,Jt~lenlevo 
vi;'et, n1cly '8'Úlyszapo1ításI.a is lehe1 ~i..,z~i1l~a bt'le.~·~úr\a,_. sz.i11~~11 elvúla~;d~ 
juk a zsírnak hosszabb ideig,olvadL a1 ·;p,11 1J::i!1 ~:u;l ta1_1a.":1a ULall_ az e1!eu)_ 
fenekére különült víz1ől a zs1rt, 1ejn'\t>; -~ \Izt,01 ,,il)n}o?_~u n1cgszal!a~lrLüJ~ 
zsÍI ból 1nég- 40~50 g·-ot a \izsgalatok ce1.1a11a \ 1zg·ozsza1 iioban 2~3 oran Cll· 
tr]jesen kiszái·ítunk. .. „ . , 

_:\_ yizsgálat n1enete l. Kul~o tula,Jdonsagok iz, szín, siag 1ne.gállapí-
1 ÚS<l 

2. Ji'ajsúly_ ~,\_ fajsú1s 111eghatá1ozása, olajoknid _úg~ lö~Í·('nik, inint a 
foJ1-adé-ko-k;i1ál általában szokásos, piknon1ete1Tel, 15 ~okos v1zre Y.onurtkoz
t.rlt,a; a zsírok fajsúlyát a vaj,nál leí1t n1ódon lp0/J5 fok1:1 állap~tJnk n1e5?"-

3. Oli~adás- és dcrrnedé<>i pont n1eg·határoz.a.s T'olcnskc szertnt,. A h?~ 
n1é1 seklf'tkülönb~ég, n1e,JJ- vala1ne]y zsír o-lva.dási és lne-gszilárdulá"i vontJa 

1 Legtöbb zsirhan van még kapron·-, kapryl- kaprin·· laurin- eruca-, myristin
arachin- lenolaj- és ricinusolajsavglicerid is 

:: Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheilsam!e 190'7 26 

:;71 

k-özött \'aJJ. kiilö11féh~ úllatJajok z:-;í1júnál 11eu1 eg~enlő; egye.s állatfajok 
r~~írjá1-a néz\-e azonban ez a. diffe1 en-ci*l ineg'lehetősen álla11dó é.1 tékű ezért 
inint értéks7.8.Jnot (Polenskeaféle differe.ncia·szán1) jól felhasználhatjuk.' }lasz
nálható f'rcd1nén~ ek p,Jé1ése Yégett a 1ne-gha1-ározást pontosan a ikö-vetkeZÖ-· 
kép hai.tiuk vég1e: 

a) 20-25 kc111. _z~írt. 1negszü1 ünk -és tökéletes szárítás végett las:SÚ víz
lH<'nies ~z-éndioxid a1 a111han Y:í óráig g·Jicerinfürdőben 102-10-3 fokon szá
rítun-k 

h) {)/rrulú~·i pont 1ne_q/iatú1ozá1:;a„ .A. ine.g:határozá:s kivitelére u·-alakú 
kapillú1 iscrkat készítünk, an1e-lyekP1. 1 mn1. falvasta:gságú kb. 1 cm„ át1rtérőj~ 
kii-nn:'> en oh:adó iiYPgcső-hól úgy állítunk e-Jő, h-ogy azt ineglágyítjuk .s any-
11yj1·a ki11úzz11k, hog·~- a ke-le.tke-ző kapilláris átrnérője 1.4-től 1.5 rnn1. Jegyen, 
. .-\z L-ala-kií kapillóri:-11 úgy töltjük 1ne-g, ho,g·-y az egyik sz-árát. 111egolvasz-
1ot1 z:-;írha 1n·P1·ít iiik. n1íg 'lnü1te.gy 2 cn1 hosszú zsiroszl-0pocska. jut bele; í,gy 
;_1 z:-;í11nc11nyi:-1é.gt't úgy osztjuk el a kapi1llá1isba. ho.gy- 1azt 8() i-0kos víz:be 
11H'J ít jiik I-In a zsí1 in.in<lkét szárban -egyenlő n1á,gasan \. an, jeges vízbe ál
Jít;i11k a kapillá1ist a zsír 1ne.gf.agyasztása , 3gett. l\finden n1eigha,tározásh-0z. 
t :lkészj 1 ii11k i,l~·1nódon 4--.5 kapillál'i.st és ki.s f én1 dob-ozb-a téve, 22-24 ór á1 a -jégrf 
tt·~szük. }lin<len n1e1ghatározá.shoz 2 kapillárist kívühől .0·0J1dosan megtis-ztí
tnnk; c:gy üres kapirllárist pedig átlátszó yj_Jágos szírnű ;lajjal töltünk .meg. 
Egy 'h fokoia beosztott (+10°-tOI +so fok C-ig terjedő) Anschütz-hőmérő.re 
ug-)- . e1 ösítünk fel e.gJ'. zsí.i:1al és egy olajjal töltött ka;pilJárist, :ho.gy m.índ
kettii a higa11ygö1nbbel t~g·y 111,a.gasság·ban ]egy.en. Az így fel1szerelt hő1né-
1 ó1 {.g·~ ~;JO kcnl-('s il1 tnrt-a.111111 fözőp-ohá1 ha hely{'zzük, JneJyhen 20t}. keni. 
g·licP1 in (;f' 101) kcnJ. 'iz ( l0g~·e 'un .. A._ hc'.hné1 ő higany a a folJ'a<lék ik.özepén 
lr-gye11. 1111dyut·k hőu1~1·súklet0 20 fok 1't~let1 .sen1nJ.i eset!'.{-' se-111 lehet. J\_z össze
:-tllított k1:>.szülék alú ki-s lúngot hel,vezve, fol~tonos keve1-és közben ,úgy 111ele
g·ítjük a. fo.l~ adékot, hogy a hő1né.rséklet kezdetben 2 fokot, a vá1l1ató olva
dási pont alatt 5 fokkal levő hő1nérBékl~ttö-l pedig percenként 3/1 fokot 
<->n1e.Jked,jék. A n1egfigye1ést napvilágnál vé.gézzük, áteső .fényben e,g-y ablak 
i~!őtt sötét háttélre nézve. (),]v.afláspontnak azt a hőfoküt f.o,gaqjuk ,el, a1ne.Jy
J1Pl a zsír utolsó opalizáló zavarossága n1e-g:S.zűnJk és .az összehasonlításra 
orlahelyt~zet1 fisz.fa olajjal e.gyfo1-rnán tisztán átlátszóvá lesz„ Egy ,1neghaitá-
1 ozást 2-sz01 1J10g'isn1éíPlii11k. nz ('g';<.·111ástó:J való eltérésük Jegfel.iebb 0.3 fok 
1 ( IH 1 

cl /Je1 oHdt;;;i po1d 1111 gltutú10.<á;;. _l\z; itt hasz-náll készülék ha.s-onló a. 
laµ;:-. Uspon 1 1ncg·ha t á1 ozú,,;hoz hasznú 1 t JJrrTi- 1na-11-u.-f élP ü-s·szeú llításhoz (-besze 
1·tzhet6 pl Panl __ \lf1nann cé·g·n&I _Bf-',1 lin). Á1ll egy ikb. 200 111.Jn. n1a.gas és 
lf10 111111. ú 1.ni-é1 őjü ., astagtalu he.JJg{'l f's Ü'i cgedénybő,J, HJely f.e,c,lőveJ, keverő
Yel. 1lő1né1ő\·el -és szivor,u;<. á\'a] van ,c1 llűtva. A széil-éig pe<li.g hideg vÍZ!zel 
Yan n1egtöl1vc, inelynek hőfo1k<J a vizsgált zsír der1nedési pontja. szer.int 
'au 1neg·választ\' a. JiJnnek a hűtőedénynek ia fedelén lévő nyí.láson van beve
z-e-tv-e, egy J,é.gköpcnyül szolgálól5Dn1111. maga.s, .5D111111. átmé1'őjűésl1111n1. fal
\.astagságú he1ng.er,es üve.gedény; 1uel:rhe a llleghatározás előtt 2 kc1n. tJön1ény 
H:.>804-t<f. öntünk, ho.g} a hütésnél az edény falára ]ecsaipódó YÍzpárákat 
f lkf'.J ii,ljük; ebbe PI'ŐRít;jük (',g~ g·u1n1nidugó s-egítségével a fa.g~rasztó-edényi, 
111rly J70 inni. n1agas, 18 111111. átn1érőjű és 1 111111 falva.sta;g·ságú üvegedén3·. 
J'\.r, -e-dén>- alsó zár1 végétő.] 10 n1n1. 111a.gassá,~ban 2 pá1huzu1n-o.s be1na1·atott 
\'"Ollailnlakü .it-dzés vau, -InflJ <'k 2 n1111. hosszúak, 0.5 nini.. Hz.élesek és e.gy111ás
tól \;_dú L'.tY0lságuk 0.25 nn1i. A fenéklap1ól 27 111-111. távol·ságra vaa1 rnég e.gy 
f\keie 'onal.ielzés, ar;1e]y fölött 2 111111.-re eg·y 25 n1n1. át.1nérőjű .gön1balakú 
kis.zé-]psc„d-é.s kezdődik. 1\ 'fagya,,;ztú P·dényt a \ona]jeJig n1egtQ-:1tjük az olvadás 
pontja 1f'i_ilé l;) foknú] 111a.ga·sabb h6fo1kra n1eJ.egítet.t zsírral, úgy ·ho.gy a zsír
réiszecsk-é.k ,a f.alra ne iu·s.Saíl1ak„ Az edény nyílását ezután du:góva.1, n1elye.n 
Agy l/:_;' fokra beosztott .4nschiitz ·hőnH~rő é-s egy lllkke-ldró.t,ból kés-Zü1t keverő 
Yan át\•0ziotve, (-'1]zárjuk. - _A._ hő111érő ,gö·n1,bje a zsír közepén a 2 \rízszintes 
\·onal és a f-első jelzés ik·özöit Jegyen. - A fag:yas~tó edényt dugóval úgy 
eJ·ősíi,iük a lé·g·k,öpeny-be, 110.g·y a 11őn1érő plus 50°-os osztályrésze a dúgó 
fölött jól látható :legyen és viszont. -a hütőcdény vízfclszine alá essék. -
:\ készüléket ú.gJ helyezzük el, hogy a két kis fekete párhuza1110-s vonal a 
111e.gfjgye.Jő1ől e>:Ilenkező oldalra ess-ék. A k-ev·el'őt ezután erős cé.rnas·zál se
gítségé,-e.:l összck-ötjiik e.gy n1ót.ól'ral, inelynek ,sebessége olJ--- 1nódon szabá.1:yo.~ 
z,an-dó, hogy a keverő percenként 18ű---200-szo1 e1ne1-ke-<lj-ék. ~A..z utóbbinak sem 
a fagy-asztóedénJ-' fpnekét -érintenif'., sem a zsír fe1színe fölé annyira e1nel
kr:Jnjp 1H-1n ""zahn<l. hog·)- a kf'Ye1 és által Jég-buborékok keletkezhessenek ... ~ 
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111egfi:g~ elés útesű nappali fénybc:11 Ui1 ié!ljPk Jehü1 hátté1 aJkaln1azá.~a 
~~l!·ett;. 111eil;\_.et „eg';;· .. kár•ty.alap na,gJ- ságü glicer i11nel itatott szűrőpa[>iTnak a 
hut-oeden;\ kulso falara való iag·asztásá:yaJ állítunk elő. 

~Iidőn a hőrnérsékil.et a <lf'rn1edési pont fC'lé közeledik, a zsí1nak elősz.ö1 
gyen,g.e üpalesoonctá.ia fi,g~yelJ1ető n1eg, au1eI~ f'ag.gyún:á.l nagyo.n .gyü1-san. 
d!·s·znóz~ír.nál Jreyésbé 1g;yo1sa11, Iibazsí1 uáI ·é1"! Yajnál n1éig· lassabban fokozó
dik -eg·,i:;sz a 'Zavairodásig. De.1rnedési pontnak azon tempe1'atur.át jelöljük. 
~m.el~~n-el a zava10.sság a.nu~ ira hailad, hogy a fagya,~zt-óedé-ny hátlapján n1eg·. 
Je_leno 2 párhuza1nos "\-OnalkC1 képe külön-külö.11 rná1 nem érzékelhető hane.n1 
összefolyva egynek Játsz.ik. ":\_ kisé1Iet n1egisrnétlése céliáJból a zsírt .~.Ivadási 
pontja fölé kb„ J5°-al ú.i.hól feln1elegífjük, ,m.indaddig, ruí,g az tökéletese.n 
ineg-olvad. AfnennJ. i~en t~ -~uás?rl~k, n1:!%ha.tároz~s 0.2°-uál nag·yobb eltéTést 
nem inutat, ug)· a ket .n1e1es kozepert.eke veen:do~ ellenkező esetben ?i va•»y t 
l!J:erhatáro-zás ~özépéi_té~éL :·ess:i_lik„ A, hü~ővíz hő,fokát. fag,gyútó.l disznÓZi-;í:· 
fele 18 -nak, d1sznozs1;tol hbazs11' feJe 16 -nak valasztJuk. Olenntal'gatinnú 1 
16-os hűiövízet hasznalunk, n1e1t f',nnek olva.dási pontja -csak kevéssel le.k
szik 18° fölött. .~1nennyihen a lihaz,:;;ír 19°-nál meg ne1n' deTmedne., .a :hűtő,· íz 
hőfokát akként csö1kkentjük, ho,gy a telj.es zavarodás kezdetéig áll~u1tlóar1 a 
zsír hő1nérsékletc alatt 4~5°-kal legJ. en„ -

4. -":öl~én.vi ofa}ok. ~i.m~.ta,tása. zr;í1·?k_ba.n„ ,IJcllie1 -szerint 5 ke111. ine.go:I
V8.sztott es 1118g'8ZUit Z'S1l't <l kern„ 1.4 fa,Jsúl;yu :<;ZÍnfel,en SalétiúlltSaVval Ű~ 
5 k.c.m. hidegen telített 1benzolüs r€:Soreino1datta1 vastagfalú üvegdu.góval zál'·
ható kém.esőben ö.sszekeverünk és ·5 percig e1'Ősen iázunk. Az -O.·ssze1 ázás 
~tán .~z9nn_aL v.~gy 1:J.tána, 5, pe1ccel v.6r-ös, iboly:i ,,ngy zöld színeződés lép 
fel n.oveny1 olaJok Jelenleteben Az ennel kf.i,'íf.Jhen keletkező t-zíneződt:>~t 
nem vesszük figyelen1be. 

.„ A Be_llier-féle reakcióval e,g'\ ('· nö1,,?11:-.- i >lajok t·i.sztaságát is rllt.'!1Ő1 í;-;-
hetJuk. Oli.q es Brust sze1iJJt U!!'} 111~:-; a küliinb(izd növénJ,j olajok 1isztiin 
ni.ás 1színreakció1: n1utaLJc:.i\., 1ni11! z:-.ii 1 «l ke' P.J·Y,"' l\1:hú :Y· fonio~'ahb ola ira 
az a.~,ábhi ö;:;,s,z.eáLiításb.a,n közöljük azon szí111 eakciöt, iue]J.,,ek k-öziil külö-i1ö
:-cn lf>llen1ző a nehez·en feJi~nnrrhetö u1{1k- é+• földi :lióolajr~t vo11ntk(1zók 

Mákolaj 
Lenolaj 
Gyapotmago[aj 
Szezamolaj 
Kukorica olaj 

Repceolaj 

Földi dió olaj 
Olíva olaj 
Kokusz z.sir 

Szineződés tiszta olajnál: 
indigókék vöröses ibolya 
kék 
ibolya 
zöldeskék, szennyeskék. ibolya 
kék, vörös vöröses ibolya 
indigókék. kékes ibolya zöldes-

kék ibolya 
infenziv kék 
szennyes zöld 
szennyes zöld 

Zsirral kevert olajnál: 
kéktől vöröses ibolváig 
kéktől kékes ibolyáig 
vöröses vöröses ibolya 
zö!d!Ol zöldes ibolyáíg 
kékes ibolyától rózsa pirosig 

ibolyától zöldíg 

rózsától ibolyáig 
halvány znld lassan eltűnik 
halvány zöld, lassan e!lünik 

. J. 1lfrn111;isé.Qi víz.~q<ilatof,. ?vli11iho.g·) a zi-;Ílok különböző zsil'sa,glite-
J'ld;<;k t-:]e.gyej, va1la1neJy z.sírnak sajátosságát: a tülsúlyhan lé\:ő g-lic:erid('k 
a<lJak n1e,g·; Az ~,gie·s gli'ce1 idek n1en:ayiségi elválasztása azo.nhan na.gyon 
bonyolult e;-; nehezkes volna, ezé1 t a zsírok 1nen11Yis.égi vizs,gálatánál csak 
·~izon~yo~ általános érvénye-Sségű é1 tékszárnokat haiározunk ineg, in-elyeknck 
1~ni;eret~v.el következtetési YO:ll·hatunk 1Ie a vlz::;gált zsír tisztaságára, ha a 
k11Serlet.1 .adatok.a,t ös,szehasonlífiuk a ké1dés-es- tiiszta zsír eien1zésénél nyert 
értékekkel (lásd fizikai és kéniiai ::íJJandók). Az értékszáni.ok k·özii] a kövPt·· 
kiezöket határ-0zzuk ineg: 

.a) Hehner-fé.le száml. Kifejezi 100 g;. zsíihan \:agJi ol.ajhan Jévö~ vízben 
00.dhataílan zsiisa-vak rnennyiségét .. '.\. 'll1eghatározásra lemérünk a g, zsírt 
10-15 en1. át1nérő jű inély po1 celJáncsészébe és 50 keni. alkohollal és 1--2 .g. 
szilárd KOH-vail vízfürdőn u1cJ.e.gítjiik, iníg .ff'loldódik; 6---8 perc .inulva 
1-2 csepp vizet teszünk hozzú ;-; ha az 0J1da.t ,1uég· rnegzavairosodik, tovább 
melegítjük a teljes elszapr>a.nosodás befejeződéséig. Ezután a folyadékot 
sűrű fo1yóssá bepá1oljuk és 50 ikcn1. víz hozzáadása után híg sósa.vval n1€g
bontjuk a szappant, ma.id fehnelegít,jük s a n1ego.Jv.adt z,sírsava.k.a.t kis mé
rőüvegbe.n kiszárított és 1n·egmért, de a szű1é.s előtt f.01ró vízzel megmedve
sített 1t.ön1ött, ki.szárított szü1őn s:z.ű,1jiik, forró vízzel a'ddi.g mos:S.uk, 111fg .a--
J.efalyó mosóvíz a kék lakmu,sz1a már nen1 hat. i\. sziírésnél és m-0sá-snál 
ügyelni kell, hogy az olvadt z.sírsa-v a szü,1ő fenekén 4-5 másodpercnél 
t-o,rább ne lr.g,\-'"t>n, n1eTt könnyein át:hatoJ rajta }\.. kin1osott szüröt a zsírsa-"'." 
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vakkal vis·szafl~s.szük a inBrőü,·-egb.e és 10-0°-on 8.Jlan·dó sú,J~j,g ,szárítjuk s Je
hűtv~e lnérjü.;k, A nyert zsÍJ saYak 111-ennyi:ségét 100 .g,. zsí1Ta számítjuk, 

b) Reicher,t-J.lle,i-ssl-féle .szán;i„ .{Il1la;nó ~.sír,sava.k.) .. ~ife~:e~i ,5 ,g .. z.s~~ 1baiJ.l \"agy olajban Ie\.'"Ő v1zben oldha.to J11!1IlC! zs1l'sa vak k.qw1n;bas1tesere, s~u;rse; 
ges n/10 káliu1n há-droxi'?-, k<?n1.~ek ....,~an1a;t. . ./t n1eghatar-0zasho?i .~emeru~ 

1
a 

g. zsí1t egy 3ú0 kcm--es Jena1 uvegbol ke,sz.u1It Erlenme~ eT Jomb1:kha„ A"!.. e1-
s~appanosítás végett hozzáadunk 20 g'. .glic~r~~t és ~ kcn1. 50%-~Js , N~01~ 
oldatot, a lon1bikot kis láng·on ad~dig 1peleig1tJu•k, am1g a folyadek; at!at~zo 
lesz (kb. 8-10 pe.rc), an1iko1 a zs1t 1nal' el • ..,zappa;~1oso~dot~. Ha :;i }ol).~ekon~· 
s-zappan kb, 80~90°-l'a lehűlt, 9ú ,g ugya.norlyan hofoku v1z.et n1e1unk hoz.za 
ezze.J teljesen feloldjuk a szappanokat„ l\io.st 50 k·em. 2.5%-os H:!~Ü~-el fel
szabadítjuk a :asír,sava,kat és a lo.n1bikiba pá1· da11.'·,ab., h-0rzsa1kovet t~ve, 
függőlege.s hűtőn led0sz(illáljuk A lepárlás "1eJen ·>; folyadékot 
kis láng.gal meJ.e:g·ítj-ü·k, 1níg· .a vízben nen1 oldható zs11.savak meg·-
01,· adnak, ezután kezdjük rn,-e,g a f-0.rra,lá,st úgy ~zabá1lyozva, hogy 30 
pe1 e alatt kapjunk 100 kcm. parla tot, melyet egy lomhi:kban fogunk fel, me
Jyen a lüO k·cm. és a 110 kc·nL is jelölve van. Ezután a lombi.kn~- ö~s~e1ázzuk, 
r-i1egszürjük, a szű1 let lOü .keni. phe:nolphtalein ind.ikáto1 J€lenletebeu l~jlO 
Júo'.gal megtitráljuk„ Az e.lhasznált n/10 lúg· kcn1-einek -szám.ut 1.1-del szoroz· 
zuk an1i álta1l 110 keni .. párlatra e,8Ő keni. számát ,nyerjük, aziaz 5 ,g, zsirba.n 
]eYŐ illó zsírsavak :közön1bösítésé1e sziikséges n/10 Júg 111e1!.r1yisé~·é~: , 

e) Poleri.ske-féle szárn. Kifejezi 5 .g. zsírban vagy olaJŰ~Hl levo, v1zbcn 
nen1 oJ.dha·tó illó zsí1·savak közön1hö.sítésére szükséges n/10 l{OH, kcni:ek 
~zán1át.. A vfzbe.n nen1 oldódó illó zsírsavakat .a Ref.chert-11fcir;slmfele ~.za.n1 0

IJJ·e-ghatározásánál nye1 jük, ugy,anis a. h~tő„ hőfokán ~ vizP-:\ p~1la.t léyén -·
:->z-ilárd alakban kiválanak és reszint a hu.tohen rna.radnak, resz1nt a par-latot 
~1;agában fo,gialó .Jo1nbikhan, illetve pá1'1at szűrése , ut.iin, a :-;zű1őpapír-011 
vannak. I{imérésük végett a hűtőt lOU kcn1. hideg v1z.zel atniossuk, r:zt a 
n1osóvízet a 110 kcn1-es Jon1bik kiöhiítése után arra a szűrő1·e öntjü.k, n1elJ·~H 
a vízben oldható zsírsavakat szűrtük .• .\ .szű1őt hide,g vízze.l l1i1nossuk, nng 
a lefolyó víz mái neut1ális. Ez1;JÜÍ11 a !,1ü,~őt, ::i ,~10 ~cn1-es 101.n.~"Ji.k~~ 25 'kc1p. 
neut1,ális alkohollal kil11ossuk es a 8Znron levo zs1r·sa..vak1·a. _ ontJuk .s IIJ~g 
I·) keni alkoho1Jla,l utána n1os.suk. Az alkó11olos szürlcth~z li} keni. ~H~ut.rah:-.: 
eÍiléter,i .adva, n/10 lúggal n1egtit1áljuk; Í1gJ' nyerjük az. j g-„ zsíTb::in .lévő 
\"Ízben oldhatatlan illó zsí.rsavak közö1nbösítésére sz.ül{seg:es n/1(} lug kcn1. 
szán1át. , , „. . . ' r 

d) El.szappanosítási, va.QJI ll"öf.tstorfe1-felc> szam„ l\.1f-eJ1~z1, l_,g„ z~11. vagJ 
o]a j eJ.szappanosírt.áisáh-0z :szük1ség.e,s kálium11idroxid m-enny1Js1eg;et m1l~1grar:_i-
1nokban mérve. A meghatározás kiviteléhez ,szükséges llí2 alk•)holos sos.av ,es 
isn1er,etlen f,akt<0rú .n/2 .afkoholos kálilú,g„ Egy 300 kom-e,s Erlerum~y~r,-fel~ 
lombikba lemérünk 2---2.5 g. zsírt és hozzáadunk 50 kcm. alkoholos kah,Iu,goL 
Ez a főkisérlet. Egy n1ás.ik lombikba be1nérü.nk 50 ken~. a1koholiJs, kaI1l,~gc;,t 
zsí1 nélkül, ez a vakpTóba. Niil1dkét lonibikot. 150-:-2(}\). k~1n:. hol"szu h_utocso
vel látjuk e1l és vízfürdöre ,téve, 2~ P;erci,g _forralJuk, .. m1kozbe} .1.~th~1~~'f..ZO!' 
fel11ázz.uk. Az ,e.Jszap·pan.oso<las he-feJezese uta;n a Jon1b1kot, a v1zfu\ do1ol _le
vesszük lehűtjük és alkoholos phenolphtaleint adva hozza, 1112 HCt.··el visz 
szatitrábuk a„'.n/2 lúgot. A vak;próbával ugyani.gy járunk el. A Köttstorfer 
szá1nüt az ialábhi képlettel számítjuk ki: 

(v-0 28 5 
K = a 

ahol K a Köttsfoder-féle sz!li11, v a vakpróba titrálására elh<Vs·z!'á-It n/2 )é!Cl 
kc1n-eine:k 1száma, f a főkísérlethez elhaisznáilt n/2 HC,l k~m-e1nek ,s·zama 
(párhuzamos vizsgálat esetén a két főkisérlethez elhasznalt n/2 HOI kcm. 
,számána;k a kfüJépértéke), a a lemért "8Íl' grammokban. (n/2. alkoholos KOR 
készítése: kb. 30 g KOJI-t lemérünk s ·kevés vízben ol<lJ,nk s az ~14at?t 
9"-~7%-os <'lkohoHal 1 Merre ki.egészítjük. A·z oldat-0t legalabb 1 napi allas 
utá1~ szűrjük, ami1ko1 már ha·sznáJ;ható) _ . , " „ , _, _ 

e) Savszá.m„ Kifejezi 1 g :zis1r:ba11 vaJ,'J- .alaJha.n, l~vo .s7:a~ad zs11 savak 
közö1nbösítéséhez szük.séges káliumhidroxid n1enny1.seget m1l]1~ran1:nokha.n 
ki.1fejezve -~ meghatározási a e1gy Erle:nme:yer lombikba, .lemeirunk a-10 g. 
zsírt és éteralkoh0tlt (5 rést'h éter, 1 r·ész. alkohol, .neuti,:al1~ ~e.~yen). adun~ 
hozzá, míg tökéletesen feloldódik; ezután ph~noliphtalmn mdikafo!· ,Je]en]e
tében n/10 KOH-val me.gtitrálJuk. A• elhasznalt n/10 E;OH menny1seget at 
szán1ítjuk 1 g. zsírra„ 1 kc.111 n/10 KOH o.Idatiban .5„6 m1I1hg1arn.m KOR van 
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f) Éter Vf!-{JJf eszter szá-n1 .• A káliuntl1id1oxid azon n1ennyisége milij
~}-an11:1.?.k·~;;1: kifeJe~ve~ i:i.ely 1 .f!:. zoír ban lévő zsírsaygliceridek megifrontá
oa.ra szu]rseges. Az e1 teket nyer,Juk, ha az elszappanosítá,si számból levonjuk 
a sa vszamot. · 
. , ,'g) Jódszárn •. Kifej~:ti azon jód 1ne1:nyiség'ét gi·amn1okhan, melyet 100 

g ~ zs1r v.agy olaJ iue,gkothet. A meg:ha.taii·-ozás kivitelére száTadó olajokból 
0.fo-::iJkl8 

1
g.-t, nem száradó ola.iokból 0.3-0A g.-ot, zshokból 08--1 O g-ot 

mer un . e. 
, A jó.dszán1ot H übl szerint a k·övetkezöképen határ-ozzuk meg· A ki-

ser lel megkezdése előtt 48 órával a H übl I és II. oldatot összeöntjük.' ezután 
4„ ·drb 3-41!D. _kem-es. bec;síszoI,t üyegdugóval el!á!tott fehér üveg· kö~ül ket
~o.he T belemer~ük a, Y,~zs~a1an_do zs1rt .. va~y olaja·t - c-éJ,swrŰ·en 0,Jymódon, 
~.?g3 az ol~Jat rn~·oe~en;rke~·e .te~szuk es e,gy kis pipe·ttával együtt len1ér
.1uk; a 1eme1,t edenyb~>1 a, p1p• 1 +~~·„a l kiveszünk a n1eghaitá1ozáshoz 8-10 
cs~p.pet, .ezutan az e<lei1)·ket visszan1é1jük; a ké.t_ mérés közötti különbség· 
~dJa a felhasznált, o'lajm,ennyiséget, eh·hez hozzáadunk 15 kcm. kl-orof-ormot 
e.s 25 kend. az I es Il o1dakok keverékébőJ. Ez a főkisérlet .. A második két 
uyeghe bep1pet.taz)l~k 15 kcm. CHCL és 25 kcm Hübl I. és II oldat keveré
k~t, ezek a vak ,I~1serJetek„ Az egyik v:a:k:kisérlethez n1iegtöltött üvegbe bruné
runk ,wo kcm. vizet, 15 k(JmKJ oldafo·t .ég n/10 NaoS,o, olda:ttal titráljuk 
0J_yn1odon, }1f!rgy titrrul.as koz.ben a bedu.g1a.szolt üveg tartaJmát erő,sen össze
razzuk, anu altal. a ,CHCL-ban ?!.dott J na.g;yobb felületen érintkezik a titráló 
folyadek~al A, htrnlast ,,ily modon a4d1g foJytatJll'k, mig a klo»o:form már 
cs.ak, \-'J1~a~os sar.ga sz~nul ~kkorr h-o·zzaadjuk az indikátorúl szoJg'á.ló 1 keni. 
ke,meny1t;?o}datot. ~ t~~r~l~s a'k~O·l~ van befejezve, rha a jód keményítő kék 
sz1~e,eltun1k . .fi- .ke_t 1fok1,s·erJetnel .e;s a in.ásodik vakp1óbá:n:ál ita 1szá1adó 
olaJr~l v~}l ·szo 48 .01a _mulva, egyébként 4----5 óra n1ulva. ugya'ni.gs járunk el. 
A Hubl ,J01o_lrdat ~1trr.et ne·m ke-Iil isn1ernün•k A ;iódszámot a következő kép. 
lettel szannt1uk ki: 

J e_ (v-f}_l_2? 
a 

a;h-01. l.' .a ~ét, eJ,ső é;~ !-1-t?,l,s~ vakkí.&é1)etl1;~z, e)ha.sznáJt n/10 nát1·iun1 tioszulfát 
kcm ·c•1 ,~zan~1ru1~l:k k-0zep.e!.~~· ~ a ket fok11serJ:ethez elhasznált n/1(} tio.szulfát 
k<Crn-eR:_ 1~·zRman~k .a ko~pertéke, a ·a lren1ért any.ag„ A rne:ghat!ároz:ás„ 
hoz. szuk~egé's oldatok: I oO g, J, ií-00 kcnL alkoho!horr oldva, II. 50 g .. me,r
ku~·1:;klor1d ~00 kem„ a;l~o·holban oldva, 10..%·os KJ vízes oldata, 1%-os 1temé·· 
ny1to oldat, a me.g~ataroz;á~h~z fri.ssen .kés-zíf.en-dő, n/10 natriun1thio.szulfát 
01~r~at~ 24.8 ,g„, ':egyt1szta kTi.stailyos Nia2S20s oldva 1 Jiteir vízben, káliun1~ 
h1Jodatta_l, beá.J11tva; k;lo1·oforrn, mely nyo1110.kbai1 rsen1 k.öossö·n rne-g jódot. 

". , A, J.?~szamot W inlcZer L .. s.~erin·t .a, ik:övetk~zőkbeu határozzu:k ineg: 
Elokesz1t1~!1l~ 3. dr~; becs11szo.Jrt ... uv-egd1~gov,aJ e1latott E·r J.enn1eyer-lon1bik-0t. 
meil~;ek kozwl ket,to·?e :beJen:erJuk. a v:zsga]andó zsírt, a harn1a.dl•k ifogad,iU. 
m.c;gaha a va~probat. Ezutan n11ndharon1 üve.gbe -bepipettázunk 10 kc1n 
~zentetrachlo.r1dot., '.rnelyben az alajat ráz.ogatllissal felo.ldjuík, továbbá pon: 
to~an 5ű .kcm. ~/10 „KBr-KBrO, old":!·ot. Ezután kis mérőhengerbe W kcm. 
10%·ois sosay,a~ ontunk, amelyet Jehet.oleg e,gy,szerre adjunk :be az üve,gekbe s 
1TIT·~,1san e}zarxgk~ .nehog_{~ a fejh?:<l? brÓ'n1g·ázök e]párologjan·ak. A HC.l beaida
goJ.asa uta~ 2 ora,i~ az .uv~get sotét ~·elyen állni tiagyjuk. Ha ez az idő eltelt 
10, k~nl. .~O.:O~ns. ~ahu?-1Jod1.d oldatot ugy a.dunk az üvegekbe, hogy először a 
di;,~ot ~or~11ontJuk pm· cs9ppel .s cs;ak ezp~án nyjtjuk ki az üveget; a többi 
kfülmll1~od1d oW~tot a }luiro .kis kiemel,es,evel 'k<cle!•keze,tt nyíláson .gyorsan 
~·~~.tJnk,_. ,a ny1la,st a ~u~? v1sszahelyezesevel elzarJuk es a.z üveg tartalmát 
J~,l .?SSZel a.zz'?-~· J,&'J-' e-J€-l'JU·k, hogy a rlegtöbbszÖ,l' fú}nyo111ás a-latt lévő bl'Ólil·· 
gozo.~1et 1a ka1hun1Jodjd oldat teljesen eil..nyeli s í:;,ry veszteség nem áll elő. 
E7:utan 25 •kc111. vízzel az edények dűgóját és nyakát bemossuk és a bar11a. 
sz~.nu ?ld.af.?! n!JO nátriums?"nlf;~t, o.J,d.att.al n1~gtjfll·áljuk, ügy, amint a 
H_ubl-fele „ :iodszam n1eg·hiatarozasanal le van irva. A számításuJ szolgáló 
k~pl~t ug, anott talá1lható. Szükséges oldatok: n/10 KBr-KBiO, oldat, 
2 .. 1831 g, KBrO, + 10 g, KBi lűOO kcm. vízben o.Jdva; 10%-os vize.s KJ olda.t; 
n/10 KH(JO),), oldat; az n/10 Na,S,O, oldat .beállításához 

6 El .nem. szappanosít-J1.ató veauületek me.ohatározá.sa. Eg\: 150-200 
!re111-r-s Erlenme:J ~r .Jon1b:ikba _bcn1é1ünk 10 g. zsírt Bs 25 kcm. al•kohoilaJ és 
ü ~c1~1. 50%,-os nD~;t1,~n1h1dro~1ddal .e]szappa11osít.iuk. Az elszappano:sítás 'be
ff'lf'ZE'Sf' utan a s11ru 111aradekot 1-ízwl hjgít~nk §,s kétszet 50-50 kcn1. pct-

,_,~~~"-~---
,·->;_,_,; 

Tolt>utnétPr1el kilázzuk. _:\_ kjoldilsnál 1l)E'l1 éte1-es oldatLúl nz étert lede.sztil
lidjuk és az eL,zappano-sítást, t.O\'Úbbá a kizá1ás,1 :JU-ége.g)·.:-;ze1 inegis1uétel
jük .. :\ peL1ÓlPnn1ét-ere.s ki\·onathól 25 k-cn1-.t js-111crt ·Súlyú 1uérőedén;rké.be 
hepá10Jn11k, 100"-on 'aló ,..,zárítás után n1éi"ünk. A to\·ább e.i. uen1 sza.ppa.no
sítható an;y agoknt %-1·a ,;zániítjuk. ~'1.z el nem 1szappauosít·ható a.nya·gok iehet
uek: a) szilá1dak, 111Pl:i.-{'t súlyának egye.nlő súl-yú ece-tsaY a;nhidridde-1 1-:2 
óráig· főzz,iik, ha az allyag le-hiílés után i.s -0].dya. crna•rad, Zt;l1'8UV.S01'ozatheli 
:J.lkohol lehet .it:len. ha JJlí'.goiY<HI. de lehűlés után megszilárdul, eel'esin, 
vag·:i.-· 11a1·affln lPlH•í; .h) fol:i.-·,(~ko11yak: kátrány olajok, n1agas.~bb a.ro1uás szé-n
hi,drog·éntk. n1elYek1H-'-k fa jsólya 1.0 fölött Yan. :GyantaolaJO~ elaidin ptÓ· 
bánál. sötét\·ö1ü~ tiszt-t-1. oldatot adnak. f'ajsúlynk 0„95----------0„99 A.svá11yi olajok 
lndiffr1e11s \'Pg) ü,Jpt-rk._ a zsír 'ag;y ol<i.i összes é1tékszámait leny-on1já·k -
_fajsúl)·nk 0„800-0„930. , 

Eluidi11p-1óba„ 1
) .\z. elaidin1i1 ohnt .ki)\P1kPző.kép h.a.itjuk vegTe: inagc1-

.;abh h1-11ge1pohá1han .10 tf. olajai 1 tf.. ,-jz; é.s 2 tf. 1.45 fs füst.ölg·ő HNÜ;;·al 
tlpo·,ítiük. J(i-s idő 11111],_a I\:NO~ (kúlinn111itrit) -oldatból pár kcn1-t fol3a
tn1~k liozz:i uz11tfi.11 a Ju:-.ng·tr1 hidt•-g Yizbr úllít:in-k s n1e-gfi.gJeJjük- a. 1r,r-ert 
tt•r111tk :-;zlnPt é:-; úl!o1llÚ-ll:'>·ál. tnf'l~-- aszerint hf;.~-) a \·iz.sgált olaj szárad(! 
\ ag:-- 111 Ill. :-;zi l(tr<l, ill1~t' t-' \ a.ine1nü \ a.g'') fob ó:-. 

.\ fontc--,ulili zsíl'ok és Hlnjok fizikai úllandoit niiü a 29-jk oldalon 
J,;öziiltük . .\z a(!Hl()k kiPgészítéséiil <l·z -előhbi \'izs.gú1at.ok a.da1aina.k fl"llenő1-
zPs~ 1 t- :-;ziiksPg('s úllan-clókat n ki)\ Ptkező 1S01l'Ozatban foglaltuk össz(' !'Z 
t•.g')"t-~' adatok JJH-.gjf'li>lé;sé.11él a kö\etkező iöYidítéseket. használjuk: 

J'" = fa.isúJy 1:l fok (;-u.;il~ zár.ielheu f.aj,súly lOO(r/15° 9ű foknál. (Jp =a 
.z:-:Íl ohadási JHu1Íja; zá1·..ielhell a 7.>sírsaYé-. Dp= a zsír .de1·n1edési pontja; 
zá1 j~lbt>JJ a- zsí1·s.c1Yé. J>o[. Pol-en.ske--fé1e djffe.1:e>ncia1szián1. nD == 
tö1bs111nta.to 20 Jo.ko11 (uT>~11); z.á1jelLe11 2:í fok-011, „")zsz = el.szap1x1n-01sítá:.;i iszá111 
T-t3I s:: = J-tPiehe-It-l\-11.('issf'] szá11i.. J>sz = Po.Jensk.e-,szán1. ,/ = jó{{if;zá.111. 

.Jlf1< fii, (iiildidio) olaj F" ű.911- · 211.(1-„27.3 (§Ue-470). nD: 46.0e-47.8 (-). 
O !122 ({1867). Op: 0,(1 (27 7-32.0). llp: Szsz: 192.0-203.'7. RMJsz: 0.3-1.6. J: 

:i :J. 12" 32) nD: fii l .:,/,.:, (62 6· 27.9--41 (többnyire: 35.0--37ü) 
;;;.:,1 """' rn:ili·-1!!7 RMsz: 1111~-16 ..• J Kókuszolaj Fs: - (0.863--0.SiO) Op: 
1r;h\lll\ ill: 1iG- !19 20.H-280 (24.0-27.0). Dp: 14.0-25.5 (16.0 

/J{/1~1<f1n1ayola.i F:..,: OJ)};""10 H.!:1~11 ---23.fl) Pd: 4.8~6.0. 110: 35.5-36.3 (-). 
iOHOlH~O 90J8) ()p: <l zsíl'.sa\ núl: 1-18 J)p: Szsz: 242-----268.9„ RMsz: 6.5--8.5. Psz: 
- 14 20 10) nll: i\6.3-'180 165ö--67JI) Hi . .8-17.8. .J: 7.7--9 .. 5. 
"'""' 1866 198.2 R:Vb•t: 0. ): %11 1118.í /{Nsk<'11a.i Fs: 09312 (ll.86!2-08665). 

/iríluuolu i (Hal"í') Fs: 11.916-0.931 Op: 2'7-385 (--) Dp: 243--31 D (--) 
WS 'i fokou: H.873). Üp: (27.111; H~Js,z nD: ;J6.fi--!3.8 (-). Szs.z: 221.6-242.4 .. 
11.7 211. .J: 8!J.ü.-1460 R:Vlsz: E2-29.ű. Psz: 32-9.8.. ,J: 211--

]Jirliafauyyú. F.~: 0.!:137---H !:lflí ((J.8;)8-- :18„H. 
0.8611) Op: 44.IJ-:i.l .. O {460-54Jl). llp: 32- /{u/,orieuo/aj F·s: 0.921--0 .. 924 (0871-
11 111 li--·46.8) Ptl: 13.0-l5ű. nD: 475- 11.8761. Op: - (16.0-230). Dp: -10-től--
48.7 1 1 Szsz: 192.11,-196;, RMsz: 11.l- 20. (130-160). nD: -- (71.5)„ Szsz: 188.1 
1 2 ... J: :lll.11-46.2. -192.7 .. Rl\ísz: ű.4--0.5. J: 1112-125.0. 

JJiwu;,s;, Fs: llJJ31-IL938 (O 861) Op: Lcnola.i F·s: 0.930--0 .. 940 (99°/15" 
:11;o .;so (3.'i!l-1;.o) Dp: 260-~~20 (340 0.881) Op: - 20.0 (11.0-24ű)„ Dp: -16-
··lti..!i 1. P1l: 18.2-21.7. nD: 48 .. 6-51.9 tói -- 27 (13.0-210). nD: - (81.0-87.5) 

iJ68- •,s;,1 Szsz: Jn30-2000. RMsz: 8zsz: 187.6-195.2. RMsz: 0.0 .. J: 164.0--
!Ul-~J9 .• J: 160-·iüO 18511. 

G,lfupof1J1or1ola] Fs: ll .. 92011-(Ul300 Libazsír Fs: ().909--0930, (-). Üp: 
(i'.8672-·~l.8i31). Op " zsí1 sarnál 32--43. 2:i--4ll (3:í.2-41) Dp: 18·-34 (31>--40). 
Dp: l e + föű.J -40.0). nll: fil.6--69.4 • Prl: 14.0-16.7. nD: 50 .. 0-51.5 (-) Szsz: 
Hz.sz: l!Jlll-198:1 Rl\hz: űi>-·-10 J: ,184-198. Rl\ísz: 02-1.96. J: 64.7--715 
1112--lrn. . Jfondulaola.i Fs: 0914--0.920 (-). Op: 

lu/1101 1's: W.8ll!J:l). O;i: 29-30.- (13.0--140). Dp: -10-től -- 21.5 15.0 
1- ) l>p: 12 {--) nD. ;)8.2--389 (-). '-11.8 11D: 56.5--07.5 (64.0-648. (Szsz: 
"""' 227 2;!iJ. H.1.lsz: 21i.7--32 .. 9 Psz: il87.9--200.0 RMsz: on .. J: 93.0-1011.0 .. 
;, 2·. 6.11 ,] : :Jll .. :J.--,'J:.J Jlmhafa,qglJÚ Fs: 0.943--00,952 (0.860 

l:al.r161ai Fs: O.!l:j{J-OfJ76 (ll.8fJ7-! .. fl.861) Op: 400--füO (43..0-47.0) Dp: 
HS;)~l ()n: 2íi3-H:í.H l-lt'.0-JHOJ, j)p: i:2jJJ-aRO (Pi7~l--1fi6) Pd: 12„8--:-15.3. nD: 

1
) Hnz:J-..].;(l; 1::11 l11ii-..zt1\iZ;;g;;ilnli l.;c";niin ~!9. nld. 



5i6 

43.9-·5íl 0 (-). Szsz: 100 6-2W.0.. RM.sz: , ll o ,J: 1() :l-17 2 
0 .. 3--05. J: 32.i-45.2. . PáhnaolaJ h: il.94;)-094i (0.860) Üp: 

Mák magolaj: Fs: 0 .. 924--0.934 !l9'il5' '27.tl--12.5 (!7.t:-:JÜ.OJ Dp: 310-39() 
O.b73J Üp: - (20.0-24.0). Dp: - 17.0- (421-49.2). nD: !7.0 (-). Szsz: 196.4-
tól - 18.0 (l:i.4-18.0) nD: 63.1 (710-. 206.i R:\isz: 0.5-1.9. J: 341-58 .. 5. 
74.5. Szsz: 1890-197.7.. Rl\Isz: () 11 .J: Repceolaj. Fs: 0.911--0.918 (0.864). 
131.0-143.3. Qp: - (16.0--22.0). Dp: - 10-tól - 10.0 

O/eornargari11 Fs: 0.924--0.930 (0859- (l:J.2-18.5). nD: 5·85-592 (68.ü-71.0). 
0.862). Op: 3ü.2--IO.O (42.(1--14.6). Dp: ·Sz": 167i-li9.0. RMsz: O . .ü--04 .. J: 
190--263 (398--425). Pd: 11.2-13.2. nD::94.0-105.6. 
48.0-!9.0 (-) Szsz: 192.0-2000 R1\Isz: : Tehénva.i Fs: li.926-0 940 (0835-
0.1-1.0 .. J: 43.8-33 .. 3 . 0870) Op: 28-35 t38-40). Dp: 19.5--

0/ieaola.i Fs: 0.91l-0920 (0.861). Üp:' S5.5 (3338) Pd: ll 2·-16.8. nD: 39 4-
- 124.;J-28 5 !Dp: - 6.11-.tól + ·!.O (17.0c--: 46.0 (-) Sz·sz: 2·20-233. RMsz: 21~~4 
2LO) nD: 5fl.7-628 (564). Szsz: 185- Psz: 1.5--3.0. J: 26-38. 
rn7.9 RMsz: 0.3--0 .. 9. J: 785-89.9. . Szcwm-ola.i F>: o .. 921-0.921 (08i1). 

Pa/11"111wgolaJ Fs: 0.932--0.955 (0.837) : Op: - (23.o.--;J2.0J. Dp: --1.0 - +6 .. 0 
ÜJJ: 23U-300 120.7-28.5) D11: 20.5-; (18.5-28.5). ,nD: :>8.2-6-06 (66.2-íl9.2). 
24.11 (205--2.5h). nD: 36.0-365 (-) Szsz: • Szsz: 186.3-1950. Rl>fsz: 02-10 J: 
211.4--i5<JO. RMsz: 18-68 Psz: 85- 103.11-115 .. 7 

Vizelet vizsgálata. 

.. :\ ,·izelet 11011uáli:-;. nH?llll;\iségP 24 ó1án1':lint í-é1li11é:l kb 1.3, nőné~ kii. 
1~2 Idei„ Eb-ben a nienn~·i:ség:ben _old\ a 'an 60 g-n:·;i ..;ziiúrd ;.111yag, a1nel;\·hői 
2;:i g szerv.es, 3;> g sze1'\·etJt ... 1i. ?\011uális vi~zo11~ ok köz:a1 10],jeseu átlátszó, 
licssza~b állás után ki,·álhatnak belőle húgysaYa:~ sók {~á1g·át' Yag·J YÜ1öses 
csapatlek alakjában), 111e]~- l'k n1e]('g-íté~1 e fl'lnldúdnak Színe a sárgának k'.1-
lönféle árnyalataiban a koncent1·ációtól függ, .Jt!hJ11zó a 11nl'n1ális \Ízelei1T'. 
hogy a sarkít()tt. fén~· :-;íkját O.Ol-1Ö'] O.C2 fokkal balra fo1g111 ia. Sza,ga frisseii 
a húsleve.s1·e en1lé-keztft. tfakcióia :-1aYa11~ú \<.1g:Y lúgos. 1:·setle.g an1foter, 
no1n1álisan :-;ayanyú. 

Fa}súl.11nu>_q/tatú1 ozás„ "A. 'iZl'let faj.súJ~-ának nit.•ghatározása 1-örténhe„ 
tik Pi'kno1nétr1·rel, 'ag;.- lll'01nétf'rtel, n1e.Jy a YÍZ{>]pt fajsúlyhatárai1a 111ére-
1tizett a;reo1~1ét~r. _A_ f'.1.i.súl)·~, 15°-_i;a v.o.natkoztatJnk .. s ha„ u1;01r~éte-rrel }'~ló 
n1e.g:hatarozasna.I a ho.fok f'ttol eJte·r, nunden 3 .egesz fok ho1nerseklet ·elterese 
a harn1adik íizedesje,gyet. egg} el nöYeljük 'a.g)· csökkf'ntjiik asz·erint:, hoo·y 
a hőfok 15c:-nál 1na,ga,sabb va.gy ala,csonymbb. Az ül\ osi ,g) 1-1ko1latra 3 tized~s 
je-g:r pontosság'i!g· határozzuk .Jneg és 100~}-rel szo1-ozzuk, így- tehát pl. 1.016 
fajsúlyhól lesz 1016. A norn1ális fajsúly l.Oíl20-tM 10,240, de sok folyadék 
fe,lvételekor 1003-ra csökkenhet, r1ös izzadásnál eJieub.Pn 10400-1 a Ü·> föl·en1<>-l
kedhetik. 

Ozmozis-nuoniásának n1é1téikéül a fa.gydspont c8ökkenés szolgá1l E1 téke 
a fo.gyasztott táplálék összetételétől függ: kevert táplálék esetén 0.9-2 7 
lehet, ezt •a h.aJ.árt a viz-elet n1Pnn~· iség·e is .befol~ á,sülja.. [{ orányi f'zerdnt a 
fa,gypont csökkené1" és a NaCl-tartalon1 viszo1P; a nol'111á,JiBa11 123-169 közt 
Yáltozhat. · 

.4 fa.Qyá.<;pontc.sö.kkenér;; n1<?g/ia.tá1 ozá.sa nen1 ta1 t.ozik e inű keretébe. 

.'.\. vizelet ab11or111ális alkotó részeinek künutatásánál a vizsgálatokat 
niin<lig megszűrt vjzelettel kell ''égezni 

J?ehérje kimnta:tási módszerek. A f'ehé1jé1e ''izsgált ,·izelet átlátszó 
Jp,g·yen„ A n1intavételnél ügyelni kell, hDgy i·degen fehé-rjeta1taln1ú an;y agok 
(n1enst1 uációs vér, k<öpet stb.) ne jussanak bele-. 

-~-------

a.) HaJler-félc próba salétrotnsavral.~ J(én10söbe 2-3 kcnl. :Színtelen 
salét1 omsav.at .öntünk -és a kén1cső falán 1-e.f olyat.,· a. vizeletet réte,geZiünk 
reá. Fehérje jelenlétébe•n a két fo.JYadék é1intkezés.i felületén élesen hatá-
1 olt fehér gyűrű k-eletkezik. Nagyori tön1éuy vi"zeletnéL ha az fehérjét •nerr1 is 
ta!'ta1'n1a.1Jo ,a·z érjntkezési felület fölött k1 ist.ályos sz:e1kezetű ,gyű1·ü vá;lik ki, 
111e.~Y„a„sal·~.tr,om.sav~ hatá:?·~~a ~iváltot.! uriátokból áll és a jól hatáTo.It fehérje 
gyu1 uj:o) Jtonnyel?; 1_11egkuil-on~oztet~eto, n~-e1t -az a 'izelet hi,gításával, ~nyhe 
inele~1t-esevel eltun1k. Ha n11nta:•et-el elott a beteg rhelsőieg· baJzsa.mfe.lek~t, 
(eopa1Ya, t0Ii:r-:~alzsa111, sant~l-olaJ stb.) szed„ sziintén fehér g~ ürü tlép _fel. Az 
ez esetben ki vallott csapadék az-onba.n a1koh-0l hozzáadására feloldódik. ---------~----:-;:;</"--- _,----

b) Forralá.~i próba.~ .5 k-cn1 kén1csőben Je,~ő i.-izele-thez hozzáadunk 

____ :·_::--~j;~~~)~e 
::::~ifi ;;y:/' 
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ugyanannyi telített N aC" oldatot, ll-5 csepp 30%-o.s ecetsavat és fonásig
hevfüiik. Ha zavarodás v"'gy csrupa.dék keletke'liik, fohérje van jelen, hogy 
savanyú vegyhatása legyen, ez.után szabad lángon felfoTr-aljuk s h,a a le-
híílés után es,apadé.k vállott ki, né;hány csepp tömény .alétomsavat adunk 
hozzá: ha a .csapadék feloldódik, azt foszfátok oko>itáik. ellenesetben !fehérje 
(szérum. albumin, g1obuliin) va.n benne 

c) Próba szulfo~zaliJcűsavval: 5 kem. vizelethez 5 csepp 20%-os vizes 
szuJfoszaJdcHsav-.ohlatot adunk. K1smenny1ségű fehérje jelenlétében a folya
dék opaJizál, ha .több fehérje van jelen, za:vmrnssá válik, vagy, pelyhes 
csap&dék keletkezik benne E reakció 0.füó pro mille fohérje esetében poziiiv„ 

d) Ferro-ciankali~ecetsavas próba:· 10 Jrnm.. vizelethez kémcsóhen 
hozzáadunk 5 cs-epp .301%-os ecets·avat s ha a foJya:dék átlátszó marad, még 
1-3 csepp 5%-os k,aJiumfornocifültát-.a1datot Fehérjék jelenlétében .sá•·g-ás-· 
fehér. pelyhes <isapadék válik le. 

Szőlőcukor. Ha a vizeletben ku.mutatható menny1s1egu fehérje va:n,_ 
akkor ezt, .a cukorvizsg·álat előtt főzéssel ·(esetleg .eootsavval s:avanyítva) 
leválasztjuk és meg-szűrjük. A fehérjecsapadékról Jeszűrt vizeletből a követ
kező módszel'ekkel mutathatjuk ki a cukrot. 

a) Nylanderpr óba. P,ró.ba.csőhen 5-8 kcm. vizeletet 20e-3() eoopp N y,lMt
deI-r eag-en·ssel legalább 2 peirci.g főzünk„ Cukr-0.t aJ..em tartalmazó vireletből 
töbíbnyir-e fehéres, pel:rh.es csapadék válik le, melynek eredeti színe nem 
változik meg. Ha a vizelet cuk-ortarta:lmú.. az .egész fo1y.wdék sá:ngásba-rnává 
válik 'S e ,szí11 ra cukor mennyisége sze1int bar:rnába, sőt f.eket.ébe =megy át~ 
(Jllyla·nder-rea.qens.~ 4 g„ kaJiumrnatriu.m-tartar.atot enyhe melegítéssel oidunk 
100 k.cm. 10%-os nát1in·m'hi·droxjd--01ldatban f8 .rázogaitáJS k1özben hozzáadun1k 
2 g. biz.n1ut-szu.bnit:rátot. Kihűlés után az -o1dat-ot üv,eg.gyapo.ton .szűrjük és 
s.öíét h€Jyen taTtjuk. 

A Nylander-reakció cuk-or:ta nagyon jellemző; a v:izs,gálatruhl· azonban 
tekintettel kell lennünk arra, ho,gy a vizsg-á1t vi·:oolet 2"/oo-nél több Ie nem 
választott fehérjét ne tartalma.zwn, mert ha. ennyit tartaJmaz, vagy ha. a. 
beteg a vizs,g-álat elő.tt W11tiipyrint, mentho'lt, sa.lolt, trionalt, veronált, terpen
tin.olajat, vagy :beiruz.oosavat ,szedett, a 1bizimut redukci-ój1a kis mértékben S.í.;in
tén bekövetkezik s ez esetben is ·színeződést kapunk, ha cukor nincs. is jelen„ 

b) Trommer-féle próba. Kémcsőben 5-8 kem. vi01erothez térfog<l>ta. egy
negyed részének megfelelő mennyiségű 1()%-os NaüH-o.!da.tot adunk. Ezut&n 
cseppenikint rázogatás kiözben 101%--os ku·priszu1fát-0J1dato.t mindaddig, ·míg .a 
keletkezett kék.színű esapacdék máo fel nem oldódik. Ha ezt elértük, a kew
rék felső xés:zét kezdődő for1ási,g .meiegítjrük, . Cuik:or jelenlétében a me,g
mel·egít.ett részen sárgásvö:r-Os csapadék keletkezik, ,mely további melegítés 
nélkül is az edény feneke felé teTjed. Az oI.datot forralm semmiesetre seru 
S·zahad, mert a forralás hőfokánál 1a vizeletben lévő egyéb 10dukáló anyagok 
(húgysav, k1eatinin) is hatfü>k a Iú.gos kupr1szu!lfáha. A reakció ().b%-nál 
kevesebb cukrot .ta.rtalmazó vir...eletnél •bizony;taian eredményű„ 

Pentózok.: A pentózok 5 ,szénatomot ta.rfalmazó cu'k:.ok (arabiuóz. 
xylóz, 1han1nóz -Stb). melyek any.agcserezavar-ok ese-tében, vaigy na.gyobb 
mennyiségű gyümölcs élvezete után j,elen111ek meg a vizel.ethen; redu:k.áló 
tulaido.rusá.gíÚ szénhidrátok, tehát úgy a Nyl1ander-, mint a Trommer-próbát 
adják, a színeződés ,azonban .gyen·gébh. Ezen tulajdon.s-áiguk.nál fogv.a kimu
tatásuk diagnózis -szempnntjá:b.ól f.onto.s, amennyi1ben a fen,ti realkciók pozi
tiv volta diabetesre en·ged köv-etkeztet111i. Kimwtatás orcin-próbával:· egy 
késhegynyi orcint ~ kcm. 1.[.9 fs. fonó HCl~ben oldunk. A forró telített 
orcin-oldafüoz ~-5 kc:m. vizeletet öntünk s fonaJá.s.i.g melegítjük: pentózok 
.folenlétében a folyadék .sötét'.llöld szinűvé válik. . 

Aceton. Az aceton me1n:nyisége norn1á}j,9 vizeletben naponta legfel.jebh 
0.01 g-, Dia•betesen kiviil kimutatható vizeletben lázas á.lJapo.t esetében, szi
gorú hús-diétánál, éhező egyéneknél, emésztési zavaroknál. Kimutatáisára 
szo]gálna:k a következő mó.dsze-rek: 

a) Le.Qal-féle próba: 10 kcm vizelethez 3--<i csepp frissen készített telí
tett nitr.oprusszid-nátriumold.atot .a.dunk .s az oJdatot nátronlúggal lú,go,sít
juk N aOH hatására v,ö,rüs szín-e·ződés mui1atkozik. Ha e sz.ín ecetsav ho~á
adásár a nem tünik el, .sőt .erősebrb lesz: acet.on van jelen,. - Lange e próbát 
a következőkép módo,sította.: 16 kcm. vizeletet 0.5-1 kcm .. ecetsavval <Jlegyí
tünk s hozzá-a.dunk 4-5 csepp frl ssen készített fiömérny. nitruprusszid-:nát
rlumoldatot; ezután a folyadék felszínére_ rétegezünk néhány k!)m. anuno· 
niát; aceton j·e1enlétében az érintk.eizés síkjábrun, erősen •ltlaszinü gyiirü 
tünik fel. 
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. , ,b) Lieben-féle iodofmmprób.a: 5-10 kcm viwlethez néhány csepp Iá os 
JodkalmmoM~fot '"dunk: ace!ou jelenlétében jodoform keletkezik, mel ~el
legzet~ szagarol felismerheto_ E reakciót ,aLk-ohoJ. is adja, tehát figyefe~be 
veendo a.z. :h-ogy ha a vizsgált viwlet -cukortartalmú, ennek erjedési terméke· 
alkohol i,s lehet 
d" -4cet-ecet-sav. Di-aibetes esetén tö1ténő fellépése súlyos .·kórtünet és eonia 
. 'labet~~um ves~deln1ét jelenti. Egyébként jelen van a vizeletben aKut. 
i:r;fekc1os ;be,teg.segek_ e-sei;én, tová1bbá klorof-ormnarkózis után is. Kimut::i.tá
sara a p:i:o]:iakh?Z fr1,ss ·vizeletet vegyü.nk, mert acet-ecetsav könnyen bomlik 
acetonra e.s g,zens-avra. 
. a) Gerhard-féle p1óba: rn kcm, ".izeletet elegyítünk 30 csepp 10%-os fer-

11klo1:1-?--o~d~tta]-: ,1acet-ecetsav Jelenletében bor-dóvörös ,gzín·eződést ika;punk. A 
rea:kc10 k1v1t-elen~~ .sok esetben bar1?-á,sv;?iI·ös csapaidék vállik le: ez foszfor
s;;vas vas, m~lytol ,az old,atot ~ sz1nezodés meigállapítása végett vagy szű
r~s,~l, vagy ulepedes,sel valasztJuk el A 1-ea:kció akkoT is megaidja a szine~ 
zo~est, ha -a beteg .a mintavéte-1 előtt .szalicilsavat, an.tipyTint vagy phena-
cet1.nt szedett ' 

b.J Arnold-féle próba Lipliawszky módosításával. E vi,zsgálat kivitelé-·· ---~f'---~---
h~z 1szuk:~eg~s o~d.atok: I„ 1%-os paT·aamidoacetoph.eno,noldat (100 kcrn. vízre 
~,kcm.~ ton1~n!sos.avva!l); II. 1%-o,s káli1,11E-llitritoldat. .A próbát a következő-
~P vegezzuk. ,6 kcm.. L o,ldatot elegyituwk 3 kcm. IL oldattal és 9 kcm_ 

::r1z.elet,tel, hozzaRJd,unk tovab1ba 1 csepp tömény amm{lniát. Az egészet jól 
ossz~r.azzuk :s a teglaveres·re ,színeződött oldatból k:iv.e.szünk 2 kcm-et, e;hhe2.. 
~1ozz!'Ladurrk 2ü k~m:·. 1,;J-? ~~ ,sos~vat, 3 kcm. kloroformot és 3-4 csepp ferri
kJor1doldatot ,s v~gul JO.l ns1sz.erazzuk: acet-ecet<sav jelenlétében a kloroform 
a ~el,e!;k~zett p-d1azoacetophenon-dia.cet-savtól ibolya-, illetve tenge1·kékre 
·sz1nezotlik. 

„Oxi-Vf!}Sav., A diabetes súlJ:-0s ese}ében,n~~t.atható ki a vizeletben„ Jel-
len1zo tu~.aJ_don~aga„ hü&'Y a pola1 os fe.~y síkJat halr.a fo,rgatja. . 

11:'1,ikan (1nd~xylken.sav) A_ no1n1alis emberi vi1z.elethen i;gen csekély 
n~.enny'~seghen, {n.ap1, ü„90is---0:92 ,g, átla,g) ~or,dul -e.lő. Kó;ro.s esetekben (gyornor
rc;k. vekony~~1~1,~aro,das, eros ,g,e.nnyos·edesi f0Iyan1.a.tok) az -említett menrayi
seg 10:-;-~5-sz:~rnser.e e1nel.kedhet. Kimutatása Jaffé-próbával történik u kö
vetk·~zoke'P: a.._10 :k-cm. vizeletet ugyanennyi törné.ny sósavvaJ .elegyítünk és. 
hozzaa1dunk ~.3. c~ePJ? 2%-9s, káliu1npermang·anátoldato.t, továJbbá 1~2 kem. 
~l-o;i-:-ofp1,111ot: ind1kam ielenlet.eb-en a kloroforrm kékszínűvé válik a kele,tJ.cezett 
ind1gotol. 

Urobiliri és ur-obilinogen. Normális vive-Jetbe11 .kevés uJobiliu1 v-an a. 
chr·on1019en u1uhilino.g1en alakjában, mely fény -és ;savak :behatására festékké 
ala,k'!l. ·at. A szervezetben nor1nálisan .a belekh.en keletkezik urobilin a bél
ba].rt~1r1311!1-ok reduká,Ió '~wt~sá1·a bilirUJbinbó'L Na,gyobb ~nen.nyiségb~n máj
műkpde!'1 z~vm:ok .esetén .iut a yij_,zeletbe, továbbá az epejáratok elz.áródá'"'a 
esetén ·es sulyos v.eBemegb-etegedéskoir. 

UTobj_1liin kimutatás Schlesinger ,sz.e1in,t: lOr-12 k,cn1. vi:zeletet 10-30' 
k.~Il}· 10,%-,?s a1Jro,ho).os cin:ka~e~át<?lda.tt~], elegyítünk és 1szűrü.nk. A .szűr:Jetet 
sotét h.atter ele al1l1,tva, uro:b1hn Jelenletebe·n zöld fluoreszkálást észlelünk. 
, A,z urobiliW?.O~nt az Ehrljch-féle aldehidrnakeióval mutatjuk ki; 8--4 
kcm v1zelethez ne:hany ,cs.epp k,en1s1zert cidunk (100 ,g. :W%~os ·SÓ.savban oldott 
2 g .. 1~imethy Jparaamido be.nzaldehid): urobilin jele.nlé-tébe.n v;ö;rö:s ,s1zínezödés.t 
nyer11n1k„ 

Epefesték.. (Bicirnbin). A vizelet rendes körülmények ki:izött nem tar
talmaz bilirubint s ez csak kóros viszonyok iközött kerü.I bele a vér.áJ.ran1ba,. 
amelyből a viz·eilretbe megy át.. Kin1utatás: 
, a) Huppert-féle P'óba: rno kcm. vizelefot ná!Jiumkarbonáttal erősen 

lugosítunik:, ezután háriumklori.doldattal vagy baritví,zzel leválas0tjuk az e-pe
festéket. ,A cs;a]Jadék,ot, leszűrjük é~ kb. 30 kcm. alkohoilal, egy kis lomikb,a 
mos1suk at, vegul nehany csepp k·ensavat h-ozZiáadva foriI·aljuk Ez· oldatboI 
a festéket clválaszthatjuk olym6don, l10gy az alkoholos ol•datot ugyanolyan 
m~nytségű vízz.e·~ fel:higítjuk. 1 kc1n. kloroformmal jól ö1sswr.ázzuk; ez.' 
utob:bi a kioldódott festéktőI :zö].dre •színeződik. 

b) Ro~in-próba .iódtinkturával. Ep~uvettába öntött vízeletre 
gezünk tí~sz,eresen hi,g-ított jó.dtinkturát; ha az érintkez.és,i sikban 

- gyűrrű keletk-e,zjk, bilirubin van :ieloo. 
c) Omelirc-féle próba: próbaesőbe 5 kcm. tömény salétiromsavat M-c----,_.-;-~'~;}-t 

tünk; hozzáadunk néhány c.s.epp füstölgő (.sár,ga) salétromsa.v,at -s jól össre
keveriük; ezután a folyadék felszínére réteigezizűk a viZiSgálandó viz.e.let 1-2 

579 

Jrnm-et: epefesték jelenlétében s:mara:gdziiMszínü gyűrű keletkez1k mely le-· 
felé vioia, -sörös és sárga árnyalatba megy át. E reaikció akko:r 'mon•dható 
pozitívnak, ha a színeződés kifejezetten zöld .. 

Vérfesték. Hiimo,globin., A vért az erre .gyanús vizeletben a következő~, 
kép mutathatjuk ki: 

a) Heller-féle próba: 10~18 ikcm.. NaOH-val erősen lúgo.sított vizeletet 
fölforralunk: ha vér van jelen, a :hiimatint a kivá1ó föLdférnszfoszfátok ma
gukkal ragadjá:k •S attóJ. megfestö.dve, fonékTe :ülepednek. Ha a beteg 
anthrwchinon származék-<>kat tar.tal:n1azó gyógyszereiket vagy santonint sze-, 
dett e rewkciónál, szintén aiz üledék hai1másv.ör,ö:s gzínező,dé.se mutatkomk:. 

b) Benzidin-próba ( Adler-.féle próba Schlesi1'.oer és Halst módosításá
val): '[nóbacsőbe kb. o,2---0 .. 4 beTuzidint és 1-15 csepp ecetsavat, 1majd még 
kb. 2 kcm 3%-os h1d10.genperoxidot adunk; e kémmer:hez eregyítün:k 4-5 l<cm. 
viZieletet: vér jelenlétében a foJya;dék zöld-kékesZiöldr.e színeződik: s ez .a vérre 
jellemző reakció. 

Diazo-1eakciá,. Ehrlich-féle. Weiss ,szerint e reakciót. egy proteinsav 
sajátságú a.nyag adja„ mely csak lázas megbetegedéseknél mutaitható ki a 
vizeletben, igy hastífu,sznál, tuherkulózi,snál, k.any.aTónál stb. A re-kaci-ó !ki
viteléhez két ·oLdat szükséges I. 0,5 g., nátriumnitrit 100 g, vízben o[dva, 
IL 5 g. ,szulfaniJ;sav, óO ,g, sósav. 1000 g, vízben oldva. A vizsgálatnál 10 kcm. 
II oldathoz 2 csepp I oldatot a;dunk .s az így elkészített. kémszer 10 kcm-ét 
10 kcn1. vjzelett.el elegyítve ,addig rázzuk, míg habzani kezd, ekkor hoz· 
záadunk kb. 1 ikcm„ ammoniát és ismét addig rázzuk, míg hab mu.tatkoz.ik: 
pozitív a reaikció .akkor, ha a ha•b .szé.p tózsavörős szÍillŰ; nor,mális vizelot5-t
nél cs-ak ,s:áJr-ga ,szineződé.st ny,erünk. 

Gen,ny.kimutwtás„ Dor.m,e 1swrint következőképen mutaitjáJk ki: 10 kcnL 
vize-leth-ez ug'Yananlllyi 20%-os NaOH oldaio.t .a.dunk és eTÖSen ös.szeráz.z;uk„ 
Genny j.eJenlétében az ·Összerázáskor a folyadékba jutó buborékok la.'8an 
szállnak fel a fel1színre 

Mennyiségi uizsgá[atok 

Fehérjék meghatározása. Az Esiba·ch-féle módsrer szerint közelítő, a 
g·yakordat céljaira azorrhan .elég pontos érrtékeket kapunk: a fehérjéket u. n. 
Esbach-féle albumin-0méterben váliivs·ztjuk le; ez egy beOsztott üveg.cső, 
n1elynek alsóxés.z.e még egy empiriku1s .skálabeos.rlással i.s el ·van látva. A 
fehérje lev,álasztása következő :k_,é,m,sz.errel történik: 10 ,g. pdikrinsaiv, 20 g·. 
citr-0msav, 1000 kcm. vízben o1'dva„ Az aiLbu·minométert az ·u-jelig megtöltjük 
viz,elettel, 1az R-jelig a reagens.se}, ezután j,ól ös,sooráz.zuik ·és 24 óráig· állani 
hagyjuk. Ezután a leülepedett fe:hhrjecsapadék mennyiségét, .illetve a fehér· 
jéke-t .ezrelékben mutató mennyi.séget aiz al:bu-minométer ru.lsó részére ben:1ara-· 
tott beosztáson Ieolvas.suk: normáMs vizelet 04% (4 ezrelék) fehérjén& töb
iJet nem tartalmiaz. 

Cukor. A mennyiségi -cukoCL"megh,atá-tozásra a Lohnstein-féle erjesztő 
m6dsz.ert használjuk. A meghatározás .az ú„ n. Lohnstein-féle saccharométer
ben történik, mely egy U-alakú üvegedény, en1nek egyik szára rövidebb és 
gö.mbrul1akúan van kiképezve; a gö1mbnek. fel:ső részén dugóval légmentesen 
elzárható nyaka van. A dugó oldalt füt van fúrva ·S nyílásána:k megfelelően 
a gömlb nyaika is át van törve. E berendezés •lehetővé teszi, hogy a gömb 
belseje a du.gó egy;;oorű elfo1dLtásával a külső levegőtől elmárható. A. meg
határozás kivitele végett a nyitott készülékbe beleöntjük a készüJék:hez hoz
záadott összes Hg mennyi,séget, azután egy beosztott fecskendőyel (Pravaz, 
vagy Recor,d fecskendő) feLs.zívuiJJ!k a vizsgálandó vizeletből OJ'í kem-t; a 
vizelet a fecskendőből óvatosan a készülék .gömbjét lévő Rg felületre ürít
jük s a fecskeTudőt vízzel utána öblítjük. A :fecskendőbe ezután 1-2 osz
tály1ész (<11 kcm.) éllesztő,oldatot szívrnnk (kis dar,a;l>ka •Sajtolt élesztöt ke
vés vízzel elk·everve) s .ezt is a kés1zülék 1g-Ü'ömhjéba adjuk. Ezután a dugót 
csapzsírral bekenjük s úgy helyoozük a készüwk gömbjén:ek nyilásába, hogy 
a ra.j.ta és a gömb ny,akán lévő nyílás-ok össze.essenek. Ha ez megtörtént, 
ráhelyezzük a készülék másik csőalakú szárára, az os,.;tályrészekre beosztott 
keretet. Ha a htganyüsZJlop c.sú-es1a nem érintené pontos·an az 0-vo.nalat, ak
kor a készülék oLdwltfordításáva.l arra beáilítjuk s ugyanal<kor a dugó el
fordításával a gömböt d,;árju'k, Ezután a dugóra reátessziik az e célra .sool
gáló. a készülékhez melilé.kelt súlyt és végül vagy szoba:hőmé1'sékleten. va..,,"Y 
32-38 fokon thermostatban &---8 órái,g á'llaní hagyjuk az erjedés lefolyása 
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végett .. A levehető ke1eten .két beosztás van: a 20 fokr_a, illetve 35 fokra é1-
vé.nyes„ Tö-bbrnJrirre a 20 f-0k1ra érvényes :beoszt.ás adatait vessziük: figyelembe. 
Pontos~b1b ?J€1ghatá1ozásnál azonban a kővetkezö képlettel számítjuk ki a. cukorszaza1lekot; 

p20 - p35 
p = p3f> + ---i5- -- (35 - 11 

ahol P cukorszázalék, 'fha és pss = a 20 fok, illetve 35 fokra érvényes be
osztáison Jeolvaso.tt cukorszázalék, T-a :hői:f-0k, n1-e-lyen a vizeletet a készülék
be bemértük s amelyre a készüléket a le-0lvas<iskor újra ·temperáljuk .. E mód
.szer a -gyako~rlati céloknak teljesen meg·felel, mert azzaJ még a 01.1%-ok is 
meghatározhatók. 

Hú,gysav. Hopkins-féle eljárás: 1()0 kcm. viwlethez hozzáa,dunk 25 ,g 
szilárd amrnollliumkloridot és 24 óráig állani hagyjuk. Ezután a kivált csa
padékü.t o"iZŰrŐre Visszük -és 10:%:.0s an1mon•ium,szu'.lfát0Jrdattal klórmentessé 
n1ossuk addi·g. míg a lecsepegő mosóf-olya<lék ezüstnitráttal zava1.o.dást nem 
a.d. A csapadékot fo1\1Ó vízzel Erle.nn1eye1-lombikba n1aradék néJ,kül átmos 
suk és a folyadékot lehfüve, hozzáixdun'.k 2() kcm. >kénsavat és az ettő,] fel
melegedett folyadékot .azonnal n/iű káliumpennanganátoldattal addi„. fü
rálju-k, míg· a halványrórzsaszín néhány n1ásodpercig állandó 1narad. i kc111 
n/2'0 Kl\inU4 = H.00.3661 g, hú·gy,sav. A noQrmálls vizelet na.pi inennyü~égéhen 
puri.nn1:e.i:tes, tápi.állék eseté,n: 0 . .3---0 .. 4 .g„, :kevert táplálé~n.ál: 0.5-1/.'7 g, hús
fogy~szt.:asnal: ,l(J~l.4 .g. hugy.sav v.an :s ennek n1ennyisegc p11eu1nonia, \a.gy 
leuka1111a es·eteben emelkedik. 

Kloridok. 5 1kcm„ vizeletet 2.5 kcrn. víz,r,~i f0Jhigílunk és JJfohr s:ze1iul 
káliumkr-0mátoldatot adva hoz.zá indiká~ J1 ul 11_110 Pzústnitrú1.01\lath1 L iueg
titr.áljuk„ A vizeilet e:gyna.pi n1enn;yiségúlJd;1 u kloridok 11--1.J g .. között szok· 
ta;k lenni. Ez a me11nyi.ség táplálkuza;;.fü,iu~:, h.asn1-ené:-; stb„ est:tén csiikken 
s sok .só.tartalmú izzadn1á11yok kele.'.keí,é8oko1 lázas uitg·betcge:dé:,eknél. tu 
vá!hbá pneum·0<niánál teiljesen el i1s tünh·et. -

Arnmonia. Az a.1nm-o.niame,ghatározás R'rügel-Reich-bvchit'f.enllalni 
sz,e1int a ikövetikezőkép összeállított készülék használatá·val töl'ténik: WDO 
k.cm..,es hőny:í.I.áisú lombik'°t ik·et.tÖrsfuratu -dugóval .zárunk be, a rná,s.ik n;yíJá
nyílásán egy .kis 50 k.cm-es választótölcsér szárát il.lctjük be, a m.ásik n;yílá
so.n pedig egy, a du.gó belső feilillete alatt végződő hajlított gázelvezető 
üvegcsövet vezetünk ki, mely egy P.eligot-féle cső.liöz (használható e~:ry g·áz
mosópa.Iack i-s) ~wn kapcsolva. A Peligot-cső n1ásik nyílá,sa 0gy Wulf
pala·ck köz:beiktatásával légszivattyúhoz van kapcsolva.. A Jon1bJkot ,. ízfü1 -
dőr.e á11ítjuk. a Peli.qo.t-os.övet pedj.g· 111eg·f-e.J.eJő edényben levő jég köz,é. ....\ 
lepároló lo.mbikb:a ibeJemél'ünik 50 kc1n. viz.eaetet, u1eJyben föloldunk 10. g. 
N wC1-t és 1-2 .g. nátrjumtkarbonátot, utúb.bit a vizelet Ju.go.sítá,sára. A Peli
got-csőbe 20 kcm„ n/5 kén.savat s néhán~r csepp 1%-.os n1·eth~,;Joraa1ge-oldatot 
adunk. A beaidagolás után :a készüléket ös.sze...--ítllítjuk és a légszivwttyút 1neg-
indítva, erős vákuum.ot létesítünk s egyjdejűleg a választótö1csérből 20 k-en1 
alkoholt bocsájtunk be ia 101nibikba - óvatosan, hogy leveg·ő .ne szív6djék be. 
Ezt Ú1gy keTülhetjük eJ, hogJ.r az a.Jkoho1t csak :3,(_ldig .bocsájtjuk le, 'l11íg· 1-2 
kcm. a csap fölött marad. (A vízfür.dőt kb. 45 fokra felmclegít.iük, 50 foknál 
semmieset1e ne legyen melegebb) és a deszOliálást ezen a hőfokon 40: pel'ei.g 
olymódon folytatjuk, hogy minden 10 percben 20 kcm a;lkoho.).t boosájtmrk a 
desztilláló lombikba. A 40 perc elteltévd 10 kcrn. aLkoholt eresztve a lom
bikba, 1egyidejiíleg elzárjuk a Jégszivattyút a Peligot-féle c.sővel ö.sswkötő
csövet, majd Jeállftjuk a víz1,égs,zivattyút, a levegőt pedig a választó-tölcsér 
csapjának ,nyitásával 1boosájtjuk a l-01nbikiba. A Peligot-cső tartaJmát a.Jkal
mas edénybe át.mossuk és n/5 lúg;gal megtitrá1ljuk, az n/5 Jú,g kcm-ek .számát 
levonj.u;k a hemér.t 2-0 kcrn. n/5 sav kcm-einek ·szán1ából: a különbség az am
monia által fogyasztott n/5 sav,, l kcm. 1115 sav = 0,0-03406 g NHo. 

.l\z .am:n1ollia mennyisége 24 óránként 0.3-1.2 g. k·özött van„ E ineny
nyi,ség :em,elkedik n1á.ibaj1ok.11ál, pneun1oniánál, diabotesnéil. 

összes nitrogen.. Az összes nitrogent 5 k-e1n. 'TiZ:eletben határozZ:uk n1eg 
K ieldahl 1szerint„ A noTn1.áJiiS napi' vizelctmen,nyi1ség 11-15 ,g, -nitrügent 
tar.talmaz. Ebből Gamerer szerint 83% a karbamid, 5% ammnnia. 1.6°/o .hú.gy- t~f/;1 
sav, 0.2% purin hám.sok, 2% kreatinjn, 0..5°/o '.hippursav, a tö.bb.i egJéb an:ragok ,„„„ .. ~'::L~-"„--

:::0:~ii0jód!hf~~.n 2 mn')fC"ti~\'o~~]~áfold~~~'éf i~-~~d~~~1sa~esji'~'.'~1e:~ ·- -- ~~i-
... ·~i~I .. 

----,„,~;,~~\~·;_„_ 
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, T' l<l t A vizeletből az acetont 
rosára hig·ított k,én·sav? 5. 1%-:cs _kerr1eny1 otle a benne lévő fen-01.októl, han-
desztil1álással elvalas~t~uk, a pa~1atot hz .e-selO iem. viwletet 2 kem. 50t%-o.s 
gyasavtól megsz~·~.a.dit,Ju.k ,0:1-rmot.i~ik ~gyinegy.edrészéi,g ledesztilláljuk. A 
ecetsavval elegyitu;1k t\ter!og~ elegyíf!ük és ismét •ledesztilláljuk egy kb. 
páir1atot 1 kcm. hlg1tot , .t;-n~.avv b ma "d ,.ho·zzáa·dunk 50---100. k.cm. pontosan 
300 k.cn1. beesi.~z0ilt du,giJ~, dví'cf te, t fo,.-ábbá a1nuyj_ nitritmenJes t(]n_iény 
lemért (pipett_az-0tt) ~jl JO, o . a 1 ' -n A lú: hozzáaidása , u!án ~t;va}ik a 
nátronlúgot, h?.gY er 0 ~~.d Iu;;~s eiifiiik "Ekk-or gaz üveget elzarJu:k, J01l ossze
jodoforn1, n1ik-Ozben a JO .~zi, '. vv . .:i] me savanyítjuk, mire a felesJege!:s 
rázzuk s 10, perc mulva tom·enysr~/~i tioszu1~toJ.datta1 rnegfitráljuk:., az el
j&dmenni iseg fols·zabaduL J!izt , , 't k pjuk ha a lemert n/10 Jo<lol<1at 
használt n/19 j?·<l9·ldat ~ kc!11k1·~efit·-~{iJ:~ál Íelh.a;znált nflO tioszul~á.t k~mi~ 
kcn1-~11ek szamab0il l_e_,onJ~t 0..00967 g acetu1Ln:.k f• lpl rn~g: No.rmal·1~. vize e 
szániat 1 kcn1. n/10 Jodoldt· t· l az na.pi összes n1enny1.sege nem tob.b 001 
aeetont csak 1~~· 0111?.kban :f'r .a ~-Pi' menn~ iség 50 g-ig is fölen1elked.het 
g·-nál Corna .d1abet1cu1n-na a 11 

Kémszerek, oldatok és segédeszközök. 

D. t'ka1' e's mikrochemiai oldalak és reagensek iagnosz I 

5iS data 110 g víz;ben é8 ~O a.<?et.onban.. 
,_i\.rnold Liplio,vsky r:e-aigens láis.d (Lá~d a Haye-111 oldat. Cllln.et. ~-) 

5 

.„-'
1
<-_ 

() l daL 1 k !1u' ayb ·1n E'b11er r eagense 1111.kr OIS•küpl kt:S:t..llL ·Hang ica,g:cnse_ g u:-o·~e1.a ·o .. . ": _ , t 1 't' , I 11{)0 i,..cu1 
l · b tot 400 g ka rné1l'v1e.k n1esz .e' en1 esere · . . ... -

1 5-GO g ká iurnkar -0.na . . . b'l~· , hi'cl·eQ'.e11 telíte,ft k-0,nyha.s,ó.olda.t_ot cl~l".um1'hodanátot és l{)ű g k_aliuni 11\.d.l- L, 1 4 lk: m tn 
1

1 
't·ot oldunk 12üü kcn1 \'Izhe.~1 •':i· .1-~<:>z- o··vi1;ünik 100 keni v1zze e~ . 0 hl·-

JOna ~ k ullat ~,'11Bn" sósavval. II. 2.á g nat,rium C·. 0 -
: áadjuk pontosan 2;;:i g . u.p11s·z,~ ,_- i··.atu'1''11o·t e',·s 2.' sl··sav-at oldunk lOOk.,cm ' k (C ,,go + 5H-0) 150 kem vizbe» " ~ 

1 
) 

na lL ' , '(' "k 2 rt ore , ízb.en 8 e.\egyítjü,k 5UO alkoho.]]a' 
való oldatát &:..; kie·ge.~;z;1 JU , . t~9.'o-o· ,·,: E·l1r·l1"ch d1'azo1"a,rrense„ Lás1d 579. nl-IL 6.55 g h3d1oxyla;i11n.szu·lf:;.to .:' ? v = 

l;:áliun11 hodanátot v1ziben 2 irte11e o;t- dal ld t f , 
l 1- .\ U l kcm-e az 1-ne>k l kcm-~ Ehrlich haematoxylin o, a a lill1SO

f ~11

1'· 1 · 't· el (K vantitat1v n1e1ghata- a1 3 ha.et1nat-oxy1lin 90 a·}k.oh_olb~n 
SZlll e ( 111 l "\ '· ' h 6 . , t 1W gl1cPrl'1 
roz,ri.~:ok:lioz). ) \·alú olclat.ú. -O'f. J191geee •_;litel;t tt.., Í-

Bertrand ieage·nsPi glukorz-e1a. .a é:-; 120 víz.nek tin1sov,a,l tu 1 JC. -O 
~ k„„ kupfiszulfát y]z.oldata 100 

1
k
1
-c1;;-

0
- datát ele,gyítjük. _ L' ,d 

'"'_ hl :2.ll Se~gneltc-só é1-; lG NaO l\1 ~Jiilich u10Lilino,gen iea,gen~·e. .a,s 
ke e __ e) ) fe11iszulfat és 23 kéu- :lí3.· ol·daL I 3464 
.. c1n-1J"O. J~cn1 ie -- <l) 0 5 káliun1pr·~·-. Febling i·eagense glukozerad„ i::·oo· , . ' 

H<l\ 'u \. · A h lf• · Ifur·c ery.st ;a .., Kcin 1na11guanút 1~J10 kcn1-1e„ " me,g „ • ·1 ! ci;ip1 un1 _::".lU,. QJ. ;;y lt ,·: .:-0 K,OH ad 
~ n·· hoo·y .az a + b-hol glu,koz,eva '\ lZ„ 11. 11'3 g u"B1'oll,C eso, v- I ', II 

]~~l~f·k'ciő {~uO-ot. fe.11 isz.ulrfát!al ke~f~~- ; .)ÜIÜ k,c1~,1 ~íz. H·~zI!-;a,latko·r ,a:~. · e]'or~ 
·ük s a ke.letkezó f.e1To1szulfatort 'kal1-: pg:i:enlo torf.. r-esz~.1t el~gy1tJüJf; vö-
~)el'11;.ang·anáttal titrálj.uk 11 ra'lá~:droOT gllu1~·l.o;ze :ielielnlleet~ :zs'eofdat el-

- t' k húgyban 1 ös C·u e.va aisa ni.e " Bial iea,gen1S·e pen ··oziCl r~ t ld i~' ; i 1 ·ediJID. 1 kcm. ·reagens = ű.005 g 
~I)en~o.se-J.f!<~g~n~) 1-:--~<i~ !{()Jn .s 0h0~~~~ ~Í~~kgz:,~1 

Érz,. határ 1:500. , o~-
.JHO Lom liOSa' ban (30f% ik' ·1 ) 'd ldatot Giel'·Ilosvay reaaense, Lasd 558 adunk 25~30 csepp e1r · '·?Il o ·· ~ 
(,10% -oo) '1 korn-e s·zabad langon for- dal. '00 kcm t"lített 0 0 

• ' . l , h·' . 1 G · eson reagense _.i: 1 ' ""' 

ral·va 1 keni pe11toseta.r1a !J'."tu t, ugi:i~fy p-ik~i~1sav-01ldwt:hoz Íioz.z,foadun1k 2 kc.1n 
Ziöld •'>'ZÍnanyago.t , hs·zot ,ga.' a • töniény ~'-:>avfucJhsin oldatot. 
a,,111ylal'kohollal ik'lI.a-~ a .o. , . _ ' •• , • , s , T'omo1sósav:ra 

Boas rea!"en,„e {ll) sz.ahad 1S·osav1a Gunzbn1g 1!~ag.en . g' .
1
,
1
. 

30 
g 

~ 3 · d kor 3 2 11 T01glu-c1n 1 ·O' :van1 , i.n, · · (.gyanto1). 10 r.esorcin, n.a· -cu · • . · .g .pi. 0 . ' ~- · 0.1 n~dv keni a]kühol, lűü kcru víz. 2~3 c~~P,_PJe a1koho·t Ip reagens 'J"' cJ':~ben ~íz-
5_6 e:.sepp .gyoinornedvvel bes·za.~.lL.V.~, egy.enlo r.es~e.' porcell.bn d , . t 'l vö
•'>Zabad sósavnál -ci.nóherv~rös tuk1~ot f,~Tdő'n :?es~,ar1tíVa, :sza! a sosav o 
ad, mely kihüléSJkor elszrntelenedik. ios keruletu. 

10 
'.k . ,hasó 13.8 

Érz„ határ 0.1J5·% sósa;v„ Har?k. reagens~·- on~,dtnálrium-
c b lf l sinoldat Car bolgentiau- 111ünonatr111m.fosz;fat, 7.6 

ar o; ue l , • th 1 · 1 tt Io-~fM 100 víz 
violett 1 oldat, Carbol me' r VlO c - N ', hae,;,atoxylin oldata (Tri-
oldat lás.d a Ziehl-Neelsen -c?1n al~~t 0Jh~~~1~t:~in). 1 haematoxylrint ol,~unk 

Dunger reag·ense lenkocytalk fes _,. - ~ k , b , s 6 78 feTri1föIDIIllon1um-
Bérc (s·zá.1111á1úfolyadék) {)1 eosin o~- <>Ü cn1 ,r1z en e · 

·----------------------- ------------------------
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szulfátot 100 kcm VÍZthen s -elegyítés 
után 8 kcm 1()%-os iklénsavva1 addig 
főzz:ün·k, míg k1álium.rhodantddal m-ég 
ferrieó mutatható ki; 1kihűlé& utá:n 0.03 
g .am·moniumszulfátot a·du.nk hozz.á. 
~nten·zív feketére fesrt, jo:biban mint :a:z 
u. n. Fe-roroib.ae:matein vaig'J' Fer:ro
dioxyiha'Blllatei.n. 

Kaiserling oldata mi>kroszk. iklészítm .. 
fixálásáJ1oz.. 3 ig· iká!liumn.ttr-át, 6 .g ká
liumacetát. 200 kem víz és 40 ikcm for
maMehyd (40%). 

e kéms,z.e.r 5 k-cm-ér-e rétegeZJVe fehérje 
j.elenlé.t.éhen ITZ érinitlkezési 'rétegben 
éles, fehér gyűrűt mutait. Érz., határ 
0.002%. 

Töpfer· r ea-g.ens-e .gy.omDrsósa vra. 0.5 
dimethyvaminohenzol., 1.0 phenolphta .. 
lein, 96 alkoho,] (96%) - Két cseppjét 
5 kcm húgy hoz ·adva„ ttz:eduormá:l nát
rorrlúggal titrálunk, míg a dimethyl
an1inobenzol V'Örös .s·zíne sárg.ába megy 

Hayem oldata véralk1a.t:részek vizs
gáJ,a,tához 1-2 g Jmnylrasó, 5 nátrium
szulfát é.s 0,5 mm·ilrnr1kloüd oldata ?00 
kcn1 víziben R.igító folyadék vörös 
vérfes,fe.c.skék .sz.ámlálás·álhoz. A f ·6 -· 
hé r vé1te.ste,c.s.kék számlálásához 0.33%
os ·ecetsav.oldat a hi,gító f.olywdé'k 

Hoy.er an1n1üni!áJk-.kanmin oldat,a. 1 
k.ar·minit, 2 ammoniát 8 víz.iie.l az a1n1-
n1onia1sz.a1g eltűnéséig főzünk ·S öt1szö
rös me.nnyi..ségű al,koh.o·llal elegyítjük, 
~>\.z mkahol f·elét gli0erinnel pótolhat
juk. 

Löff1er metihylen kékje tuberkulózis 
bacilL fe-.stiésére. D.5 nH~thylenu:m 'JOc
ruleu11n-0t oltlu.nlk 30 alkohol1b.an s e1e
gyítjwk l{)ü hig (1:10.0-00) kálilúgga·L 

l\-fallo·r·y oldata 1(1 fosz;forsav 1.75 
haematoxylin, 200 viz, 5 ph,en.011 olda
tát 14 napi álliás után filtrál.j.uk. 

l\fay ·Grünwald re&gense. 100 ke1n 
l!%-.os ·eOSiino11datot elegyítünk 100 kc1n 
1%-os ID0thylen:IDéJrnldattal s a l<elet
k.ező csapaidékot 24 6ra mulva s·zű1~ö
papirosra gyűjtjük és vízzel ikimosva 
s,z,á,rítjruk A kristályos por 0.25---0.5 
g-.ia 100 ,kcm methylaJ,kohol1ban oMrn 
vérpra·eparatumok f·esf..ésé-re (Roma
now,i;;ky~Giemsa festés) szolg:áL 

át = szabad sósav. E.nnerk s•záz-alé'ka: 
az el1h. kom-ek szán1a .szo1·Dzva 2-0-al 

és osztva 0.00365-el. -Vörös szín'8ző.désig 
tovább titrálva, az ö1s•sziessósavat szá
mítha.tju1k ki. A no·rmálris összaciclitás 
0. 35--0_\l,'i, 

Türk oldala. 1 gentim1violet, 5 <Wid. 
acetic„ oonc., 900 víz.. 

Uffelmann reagens te.isavra a gyo
morban. 2 csepp ferrikloridoldatot és 
ú . .8 phenolt oldunk 100 kcm vivben. A 
k.ék\Szinű reag·enst tejs·av m_„e.g1sárigítja. 
Érz. határ 1:10000. 

Unger festékoldata. 0.3 methylen
zöld, Q..5 töm. sósia-v, 100 víz. 

'"„eigeri haematoxyJinold.aita„ I. 1 g; 
ha(ln1atoxyliin, lüü kcn1 a]'kohoL IT. 
4 ,kcrn liqunr ferri S·esquichlorati (Ph. 
G. IV) 1 kmn sósav (fa 1.1tl4) és 95 
víz, - .A.·z I. és II. ogyenlő részeit ele
g;yítve Gi.e\Sün reagiensis-el fe.i;;,tün.Jr to
'~á.bb. 

Winkler ox"gen reagens<l. Lásd 560 
O'ldal. 

ZieM-Neelsen rnagense (Oa:i<bol-
fuehsinoldat). 1 füchsin" Ci.h. n= .. pro 
rcag-t é& 5 .g phenolt olduwk '!:V g al
kohol ,és 90 víz elegyébe.ri. Spál'ák fes
tés·ér•e„ Ugyanily aTányban iké1.s1ziiiJ a 
Carbolgentian\"1cileto1dat és a Ca,1'b•J!
methylvio1etolc!a·t (Küehne).*) 

Millon rea.gens·e fehérjére. 1 féitt1-
higanyt elö;b,b hide·geu, majd melegí
téssel dlduruk 1 salétromsav:han s az 
oldatot higítjuk 2 vízzel. Fehérjetar
talmú húggyal forral~a téglavörös 
csapadékot ad .. (Ph Helv. IV.) 

* A festékoldatok anilines vagy pbenolos 
vizzel is készilhetők 

Ness,Jer regaense Lásd 56(). oldal. 
Nylander reagense. Lásd 577. oldal .. 
Pavy oldata gluikO'zera 100 k1'lll 

Fehlürg-oldathüz 300 kmu ammoiliát 
(fis. 0.880) elegyítünk s ví"zel .1 literre 
higítijuk, vagy: 4.:1!58 kupriszulfát, 250 
kcm VÍ'z, 10 g mannit -s 50 Jwm g,]yw
rin 20.4 KOR 100 •kcm víz oidatávaJ 
elegyítve, ma,jd 300 ammonia (fs. 0.880) 
hozzá,.,dá;;a és flltrálá;; után 1 literre 
kiegészítjük. 25 kcm-e = 0.00lö g ·gly
CDlo;e ' Í; 

SpiegJer rea.gen&e f 1ehérjére. "8 m,e,.._,._ 
kuriklo.rid, 4 a-cid. tarta.riieum, 20 n.átl
cukor, 200 víz. 

Spieg-ler-Jo1les Ie-agense. 10 mer1ku1i
k,lOTiJd, 20 acid. suooinicum, 20 nát:r„ 
ch!orat, 500 víz (P<IL He!v„ IV . .) 1 kcm 
ecetsavval elegyített húgy 5 Jocm-je 

Jegyzet.. Függelékül itt közöljük a szerzök 
nevéről elnevezett néhány elterjedtebb nem 
vizsgálati h"nem egyéb célokrn használt 
oldat előiratál is a következőkben: 

Anilines oiz: 4 oleum anilini, 96 viz. A 
filtrált oldathoz El megfelelő borszeszes festék
oldatból annyit adunk, hogy a folyadék fel
szinén fémes hártya mutatkozzék 

A phenolos viz arányát lásd a Ziehl
Neelsen reagensnél 

Bettendorf-reagens arzenre„ 5 sfannoklorid, 
50 melegviz Szintelen arzénoldatokat meg~ 
barnif. 

Billmann-oldat. 48 jod, 96 kalium jodafum, 
24 formaldehyd, 332 viz (Catgut eltartásnál 
a 0.1. sz -hoz 30. a 2-3„ sz.-hoz 25. a 4. 
sz-hoz 15. a 6 sz-hoz 12 vizzel higilandó). 

Calol-oldat I 10 camphor, 13 naphtOJ, "~ ···:"·: 
glycerin --- -----

Calotoldat II 135 ol amygdalarum. 65 
aether 20 jodoform, 8 kreosot, 2 guajacol. 
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Chlumskyoldat .. (Lásd 50 oldal.) . 
Dakinoldat l. 200 calc. hyp~chlor v1zz~l 

10 kgra szétdörzsölve 14? n~tn1;.1m carbo?I·· 
S félórai keverés utan ftltralva 30 ac1d cum 

boricum. h" . K · h. · t v; drasek reagense e 1ninre eves e 1n1n 
2 té~r\/10 norm sósavoldat és 3 térf. 1/10 norm 

káliumbrornátoldat hevenyében összeöntött 
elegyével klórgáz fejlődésig rázogatunk Az 
oldat fölmelegitve előbb borvörössé, majd 
fölöslege& am!1Joniával intenziv sötétzöl~ 
szinüvé vélik. Erz. határ 1:200.00 1. (E„ Merek s 
Reagenlien Verzeichniss 1916.) 

Oldatok mikr'Ochemiai, botanikai és gyógyszerismereti vizsgálatokhoz, 

Anilinoldat.: 1 anilinnm sulfmicum - Koch methylen-kékje: 0'2 Jralil~g 
. gy hydr·ochloricum·ot föJo.1dun.k 5 (10%) 1 kem al:kohofos methyJeu-kek 
~~idum hydrochlorimul\, 5 füko):iol e,b- oldat, 200 kem. víz. -Löffle7 alkaJilcus 
solutu1s és 10 víz ele.g'}'öhen Fais se,Jt- anilinvíz-oldatwi: 100 !k.icm, ian1l1nes 
fa1'aili: festésére viz, 1 kcm nátronlúg (1%) 4---5 !rom. 

methylviolett, fuk,sz1u, vagy meth;i:lrn;; 
Chlo1 a.Zhydra.tolda:t; 5 -chJ,01atuJn kiék oldatita1- ö:s:s,71emzv;a. - Neir;su1 

hydmtum, 2 aqua destillafa .. - Met- ecetsavas methylen-ki!kje: meth;vle;i
szel·ek derítésére.. kék 20 kcm. spnitus 90%) 950 vrz, 50 

U,g:y.ane, -cé11a 15zoJ,gál 1 ~aci1dum c:a1- acidum aoot.icum gl,aciale -::- lficolles
boJicu111 es 4 xylol kevei.eke; továbbá olda.ta: 5 :tannin, 10 k·cm. tomeny „fe.r
a.Jkohol vagy eédrusfaolaJ. ro.szulfM.oldat, 2 ifüem. aJJroholo,s rnk-

Chloraljodoldat: a fenti chlorail1yd. súnoldat, 20 kcm. víz. - Schütz ma
ratoldathüz annyi jódot. adunk, h~gy thylen-hék oldata.. Tömény, hor~H~
.kis :n1en11-yisé.ge oJ.daiJa.n Tna.rai<l;ion sW-s n1ethylen-kték és a.01;:o.~ois kialiln~ 
(~íeyer). .. , , ,eo·yenlő térfo1g,atait k.evea:Jük„ - Toi-

k t t .::on higító folyadéka: 0.025, methy,1-Keményítő ,5ze1ncsék ili1u a. -asa..r,~, v,to.lett, 30 gJy,0erin és go, v1z oldata.t 
n1clyeik ez oldattal n1egduzzadnak es ele!!:J'-ítjük 1 natriu, n1 ch.J1,ora'tum,, 8 n.at-
k,e'kÍ:e festődnek ,, 80 Id tá 1 

riun1 1su,lfurtcum es v1z o · :ft4 va. -· 
Ch1ónisav-oldat.: 15 a.0idum chromi- !Un.QeJ lestékoldata;_ (}.;]5----0 .. 3 !Il1ethy~-

curu, 15 víz. zöld, 100 víz 0.6 a,cu_,durrn hy.d100hlo11-
Elr.oncsolja a 1S"cjtta-rtaJma t és bizo- cum. 

nyos i-dő ala,tl a sejtfalat is; legel!eJtt- Fi.xáló és keményítő szerek: a) 2.5 
iullóhb :a para„. kialium bichron1icu·m, 0 5 cup1·um siull.-

Egy;éb diff.e1e.nci.áló-szerek: az ailJro- furicu111, 100 víz. 
hol aibsolutuis; Grani jódkri/,iu-mjódid- b f.oiró .glyeie1i1n és ainnyi gum1ni 
oldata 1 jod, 2 k1alium jo.d-atu11:1, 3~10 .a1.rnbicum, .amoonyá .oldó.dik :beThlle, 
vízből· 25%-os acidum 1Sulfur1cun1; 

3 
"d 

savanYú ·alkDhol 10% a1~du.m nitricum e) 10 merkuri-kl.orid, ae1 um aioo-
éis 3% iacidum 1sul:fur1cum-t.a•1talom- ticun1, OOO víz. 
inal dj Mak1oskopos k:és:í.tménye~hez.~ 

;J kia.liu111 nitriicum, 6 k.13;l1um ·a:ceticy.rn„ 
Fetrichlorid-oldat,: 10 k·cn1 f-ertun1 200 viz .ol.daitáTio.z th-0zza.a;dunk 40 l.or

sesqui:ehJoratum .s-o.lutu111 (fs 128) 50 111-aliin-t. Az ál1atoka1t 12 na.pi.g fix~~1r 
kcn1. víz. az.tán 80% ,spi:r.itu.s-ib,a tesszük s ve.~~1 

b) 5 fe11 un1 6e,'3quicJilo1atun1, solu- 20 glv.cerill. 2-00 víz és 10 kaliun1 acet1-
tu1n 75 :solutio tarnnini, ·20 víz é.s any cun1 ~eJ.egyében e.1t1ailtjuk. 
nyi' Iiqu-or hydro,genii pe1-0xytlati, e) Ten.QeJ i álla.tokhoz.: 1 formalin, 
hogy az oldat szine barna legyen. 96 ,;íz,, 10 .alkohol 

Fe.stékoldatok lásd ,a szerzők nevé- MészcUávolító folyadékok: . 25--75 
1 öl elnevezett 1.eag,en1seket„ EZiek me.J- aci-dum htlrochlori.cun1 veJ n1tr1cunt 
h~t.t. itt-ott még a k·övetk-ező f.es:bélro1l- <li,lutuin, 2-5 na't1iun1 chl.oratillm, 700 
dat.ok is ha.sznál!atos.a.k: Fraenlcel me- alcohol ,ab.s., 700 víz;. 
thylenkék-olda-ta:· 30 spiritus (90%) b) 1 phlo.J·oglucin, 5 a;cidum ni~11Jcum 

5D víz é.s 2{) aci.dun1 nitri-cum (f.s. (f.s. 1.1.53), 70 1spiriitUis, 30 víz, Lá~d az 
llfi..3) ·elc.gyében ·annyi methy,len-ké„ket 'Ebi

1
ei· rea.gens .cimet·is. 

oldunk, in1ennJ--i benne fölo.ld6dlk. -- Ragasztószerek; a) Készítményelc 
Jt'rey fuko;;zin-oldata:· 0 . .01 fuk.szin, 15-

1611 
aqa.sztásához: 1 .gutta.pe-Tciha, 6 

20 cs.cl)p víz, 15 ke.m alicohoJ .aibsolu- chJ.oioforni. Haisz..nála.tT,a ia·z ol,dat 1 r~-
k;t~k's.. ·25~ Ga_bdbets-oldlaf:ta: 1 n(1f,~thy1'lse·~1- szét 25'7 r. chJoroformn1a.1 kever-vc a 
e.~ .ac1 um su UIJCUID l'j • ""• ' - 1 .. t•„k 

74 ~íz. -Gibbs oldata· 2 methyle-n-kek,. ta1 gy .en1ezrie ?n JU · 

2 fukszin keverékét leöntijik 3 oleum i bJ. ParnJfinmetszetf);khez:, .· 70%-os 
aniHni, 15 spiritu.s (95%) es 15 v1zz.0l. ! sp1r1tus-szaJ k·ever.t to:ia.sfe:herJe 
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e) Pmratfinmetszetek beecsetelésé-1 d) Lezáró; 50 gUfilllli mwbfou.m, 50 
re; 2 ce1loi.dt:n, 59 .1>ce!D111, 200 spiritus cukor, 50 víz, 1 thymol. MegJrnménye
(9-0% ), dik, m1nt a kanadab:absmn., (A-µá1iliy)„ 

Reagenspapirok 

A rna,g,;Tusµapírosok festékoldatta.l átítatntt va.gy 
mely.e]{ s.zÍrnválto·zá:sa sa~vi va,gy lúgoi;; \regyhajtás, jód 
s~olg,ál A fes,ték.Q1ldatok.at vaigy szűrőpapír,osb:a itajuk, 

bevont paµirlapok, 
otb., 'kímutrutrusára 

v1agy ecseteljrüJr. Ez 
uWbbi !1apok ·színváltozása él„sebb 

A papírlapokat megf:estésük előtt 1%-os amn1oniaioldatb:an áZitartjuk- -s
azu.t.án lieö-bI:itjük és -~sim.órra akasztva ,gzá,rítjuk. Az ~T előkészített száraz 
µa.pirost úgy festjeü!k, hogy: 

a) a szűrő,pa1pír-os1t a festéko1d.atba mái tjuk s az üve.gpá!Lcán véigig
huzzuk és ,gzárítá.s végett zisinór:ra aik,rusztju.k. 

h) a pó1s,tiapapíros egyik oldalátfino.rn, liágy~ .széles ecsettel bevonjuk 
a f:es1t1é:k.01-da1btal is ugya.;nugy •szárítjuk, 1n'Í1"}t clő:bb ············· --~OC---·~········ 

AzOlithmin-papíms.: 1 a:'louithmint vonunlk 100 spiritushan (90%) s a fil-
és 0,.5 natrium car.bo•ni.eum crys:tialli- trált tinktui·át hi,gí.tju,k 400 1spiritus
satuim-ot o.ldunk 1000 vízben, Az olda- szal (9-01%) és 500 vízzel. 
tot sem1'eg;esítjük hÍg kéll!S'avval s pa-· Kaliu·m}odidos keményitős vapíros: 
pir.sz.eJetek1re vi•sszük át A kék azo- 25 alilly:lrum tr1ti,ci-t eldör~sölünlr 25 
]Jii:hmtinpapíros ,savaktól n1egv·öT·ös·ö- vízz;el is 1·észletenként 950 fora-ó vízet 

dik öntünk hozzá, vízfürdőn fél óráig be-
Hae»UL,tox.ulinpapíros„ Oa;mpeche- ví.tjük s végül 4 kaliun1 j-0d.at.um-ot 

papí10is: 4-0 liig·num campechianae-t adva hozzá átszűrjük. A f.olyadékot 
lűiOO vízzel 24 úráig áztat'llll1k s a fo- lágy ecsettel papÍr·O:S;ra kenjük„ 
1y-ad1ék.ot fi1trálva annyi an1moniát Lakumuszpapíros kék. Charta ex
adu.nk h<azz.á, l1·ogy 1szine 1söté't barna- ploratoria lutea~ 50 Ja:c.0a musica.e-t 
v·Öl'ÖS J~en. vízzel 12 órán át kivonunk, hogy a 
Kemén.yítőpapíros.:· 10 amylum-ot el- sziil"'edék végül 1000 l·egyen s a f.olya~ 

dörz.s:ölün:k 10 víz.z.el s 980 f.01TÓ vízzel dékhoz es·eppe1tlrénit addi,g ,adunk aci~ 
pépet állítuuk elő,. A for.r ó folyad&kot ,dmn hydrochlOTicum dilufomo.t, uníg 
1sz.éJ,es e:cs:ette1l pióstapa.píTos1~a kenjülr a kék szín vöröses á1 ny:a,latúvá kezd 
fö], n1e]yet sz.oha!hő,mérsék.le.ten ,s.zá- válni. 
rítunk. Lakumu.szpapí1' a.s vö1 ö·.s„ Charta ex• 

Kongoipapí1os.: 0.1 k1on.gov-ÖTÖ·st ol- plora.toria rubra: 50 lacca mu;siCa.€.:it 
du.nk 750 1spi1 i·tu1s-bam (90,%) -és 250 1110 vízz.el 24 6ráig áztatunk, az olda~ 
vízben ,g a:z 1oldat:t:al ,a b'ev.ewt.ő, Tészhe:n t.ot fiLtTáljuk és a:nnyi .ac:idum sulfu
I1eírt rm.ó.don, papír0:s.l.apokat vonu,nk l icu1n dilu.tun1ot ·Cse,pegt.etü.n:k hozzá, 
be. hnb1"Y •Szín·e éppoo viö·rös legyen. A 

Ku1' kumapapfros: Chaa t.a explora- 1 •rörö,s fol~· adékot 24 ór1a .i11uJ.v,a újra 
toria Iut.ea: 15 curcu1nae i··hizon1.a-t ki- filtrál.iuk. 

MÁSODIK KÖTET. 

KOZMETIKA. 

TECHNIKAI KÉSZITMÉNYEK. 

TÁPSZEREK. 


