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Ali TALANOS RESZ. 

fi gyógyszertár. 
Gyógyszereknek gyc'1gyoíszati czélok clérésl:re mcgkivüntaló 

clkészitésc, az 1876. évi XI\'. t.-cz. 16. fejezete értclrnt'.bcn a gyógy
szertárban cszküzülcndü 

Gyúgyszert~ir ~Jatt, olyan küzegé~zségügyi intézn1ényt értünk 
a hol, a szcn\·cdű Crllbcriség részére, e czélra berendezett helyi
ségekben gyógyszerek tartatnak, szakképzett egyének <.Utal clké
szittctnek é:; kiszolg~iltatnak . 

.• :'\ régi gyakorlat és a czélszcrüség arra vezette a gy·ógysze
részekct1 hogy gyr.\ . .;yszcrtárukat több helyiségre oszsz<ik: u. 111. 
csup<.in az orvosí rcndc:lvényck elkészitésére (rcczcpturai n1unk<.i-

latok) s a kézi eladásra sz<.int ht.:!yiségrc 1 - az ugyncv<.:zett 
o[ficiudra (n1üteren1): nyers anyagok fc!clulgoz<isára, s egyes gyógy~ 
szerek nagyobb rncnnyiségbcn clöállithatüsúra, ugyszintc a vegyi 
készitn1ényck és nyers anyagok vizsgálat<.ira szcint helyiségre a 
laboratoriu1nr,-1 \Szcrkonyha_); s \·égre az egyes nyers anyagcik és 
clkt·szitctt gy<:igyszt:rck n1inliségük szerint való eltartásra szánt 
helyiségekre, a 111clyck kC1zül clsö sorban c111\ithctö a canll'ra 
1nalcria!iu"1 tszcrkainara). f\ szcrka1nara alatt azon helyisé~ ér

tendő a hová a gy(Jgyszcrt;:írban is elhelyezctti dc a gy<)gyszert<irban 
tartottakn;:í\ nagy·obb incnnyiségü nyers anyag

1 
gyógyszerészi és 

\'cgy·készitn1ényck készletben tarthat;:is;:íra van bcrendezrc. I-Iasonló 

czélb{_il berendezett az 1Uj1tariH111 (pinczc.) i\ pinczébc oly anya
gokat tartunk, a n1clyck 1 ha a non11alisn<il al;1csünyabb - 111aga
sabb höingacloz<isnak lennének kitéYc bo1nhíst szcnvcclnénck, Yagy· 
pedig anyag veszteséget vonna inaga utün. f\z crnlitctt okokbö! a 
pinczébcn -:-- 5C 0~núl kiscb!Jnek, (:.s ~oc: 0-nül nag:yobb hűinga
doz;lsnak ncrn szabad lenni. 
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A faládákban, bádog edényekben, dobozokban elhelyezett 
száritott növényi nyers anyagok eltartására sz<ínt helyiségül az e 
czélra elkülönitett és berendezett hcrbariun1 (fíipadhís) szolg<il. 

J\ 1ni a gyógyszcrt;:ír jellegét l:s berendezését illeti röviden 

a következőket jegyezhetjük 1neg. 
I-Iogy a 1lJ1ilz;a.uos gJ'Ógy 1s:::crtdr (yeál, szen1élyjogú, fiók-gyógy

szertár) az utczára nyiljék általános. \Tannak azonban olyan gyógy
szertárak a melyek a szorosabb értelen1ben vett nyilv<inos jelleg
gel nern birnak, n1inűk a h<.ízi és kézi gyógyszertúrak. 

... 4 lzd:::i g)'Ú._t;J'S:::crtdrak az 1876. évi Xl\l. t.-cz. 135. ~-a ér
telinében nyilvoii1os jelleggel ncin birnak, tehát b;:irkinck ncrn 
szolg;:i\hatnak ki gyót;yszereket, hancrn csak azon kür cgyéncinek, 

melyek részére: k('irluízak, intézetek, uradal1nak, s az 1893. évi 

45.404 sz. b. n1. r. érteln1ébcn fürdők részére, - cngccl~lyezvc 

lettek. 
()tt a hol ny·ilvünos gyógy·szertár nincsen, az 1876. évi X!\i. 

t.-cz. t35. ~·a értclrnében az c1nbcr, és 191.JU. évi 95.(.Jl)(l sz. fülclrn. 

n1 szerint az állatorvosok részére !.~1.-::::i gyógyszertár cngcdélycz
hető1 2. rnely hab~í.r n:yilv<inos jelleggel bir az 189-L évi 98.802. 
sz. b. 111. rendelet szerint gyógyszertartás és kiszolgálás szcn1pont

jtíból korlátok közt: van szoritva. 

1-\ gyógyszcrtür helyiségeire nézve fültétlcnül szcn1 clütt kell 

tartani, hogy az szcíraz legyen, nehogy a porok üsszctapacljanak, 

a füvek, thcakeverékek stb. 111egpenészcdjcnek. J:\z ;:illványnk, a 
rnelyck a gyógyszertár helyisl:gl·Lien a fal n1cl1ett kürülfutnak a 

lchctü legcgyszcrübbnck l..:t~ll lenni. inert a sok diszités sok port 
rejthet cl, an1i azután cr(_íselJli lt"g:íranllat alkalrnakor az <ih·<iny~ 

edényekbe, vagy éppen beléjük juthat és sok anyag (.chrornsav1 

ka!iurn-pennanganat:, füvek 1 szürpük stb.) L:!ro111lásút vonn;:i rnaga 

ut<.in. 
1-Iogy a butorzat szinc rnilycn leg:ycn az izlés dolga. 

i\ gyógyszertár helyiségeiben \_Officina, catncra rncterialiu111, 

aquariu111, hcrbariun1) a legszükségesebb butorzatot az <'dvünyok, 

az asztalok és a 111ércg szekrény képezik. i\ lahüratciriur11 liulor

zatüt az cszküz szekrényeken és a n1unka asztal(ill l\:Í\"Cd egyéb 

készülékek is kl:pezik~ a rnelyekre a n.:::;zlctcs rész t<irgyal<isúnül 

esetenként lesz sz(J 
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Az ;:ilvünyok két főrészből <illanak: felső keskenyebb rész

béíl, a rne\yen az álvány edények kényclrncscn elhelyezhetők és 

az alsó, fiókokkal felszerelt részbül, a 111elyckben a különböző 

növényi és úl\ati gyógyanyagokat hely·czzük cl. 
J\z offcin<í.ban és a can1cra rnatcrialisban elhelyezett oílvc:ínyok 

fclsü keskenyebb részén hclyezendü edények alakja, kivitele az izlés

tűl függ, de a czélszerüs(g itten sen1 tévesztendő szcrn elől. 1\z 

cdényck 1 tart<.ílyok rnegrálaszt<isánál mindég a gyógyanyagok n1i

néJségc, c:íllorn<Ínya legyen az irányadó. Pl. extr opii aqu., ol 
nucis n1osch, \'agy cubeba port nen1 helyezünk fa tart<ílyokba . 

f\ fiókokkal felszerelt alsó résznek ugy· kell szerkesztve 

lenni. hogy a fit'.ik minden n\clalról füdütt legyen, 1naga a fi(Jk 

pedig tolú \·agy fclen1c\hetü fedéllel boritott. .:\ fedél és az ul

clc1lfalak ne1ncsak a purt(:)l \J\·j;:ík a fiok tart<dn1<.ir, hane111 rnegg~i

tolják, hogy az erős illattal biró fiók tartalina <íthassa a szornszécl 

fic)k tartaln1át. Gondos c:ltart<ist ig0nyelnck nén1cly gy(')gyszcrck: 

- az olyanok, a n1clyck ncd\·csség, hrJ, napfény behat<isára v<Íl

zást szenvednek, c\boinlanak, s igy gyógyczélokra hasznavehetet

lenné v<ilnak. 
C3yúgyszcrkünyvünk rninclzizon hi\·atalfJs gy(:1gyszerck1H!l. a 

1nclyck a jelzett kürülin~nyek küzütt vúltoz<.íst szenvednek, azuk

nak 1nikénti cltartis<.irúl rcndclkczik 1 sGt a kürctkc1üknél küzt:
lcbbrül 1ncghatározza a n1öclot, a rnelynél az czé\szerücn cltarthat1'.1 

.-\("\•ltl!H aro111atlct1lll. "\("iduin chrn1nil'l1JJL .-\1'i1H.'1' <l\'<'tit·u-.: .-\1•lh!·I' 

hru11i:ttu.-.: . .-\1111u1111. a!·t·L ó'oiutt1111. :\111yluitri!. ,\11lii"d1rin. A11o]!l!)I"ji!1i11u1Jl 
liydr(wld. (·ry.-.:!:dli:-:a111111. .-\q11;1 a111y!.!·d. :unararll!!l. .-\1pia aura11tii r'lnrtllJL 

..\qua t·hl(1ri. C':1kari:t (·hlur:t!a. ( 'akitt1H O\,nlaturn. ( ·alcilllll ó'idfurit·u111. 
Canthari:-:. t 'hloralltlll hydra1Hlll. ('hlo1·udi1\(~. ( 'ldu1·ui°lll"lllilllll. ( '.hoi·da \"<LI"

liolata. ('n!Tcirn1111 ('Ítri1·u11i. ('()llodi11111 ('1·oc·11,.; g·allil·ti.-.:. l'upnn11 alu1ninai11111. 
Jli.i„dta!i,.;. Jliun•lin11111. Eh·(·IHar·. h'!dli\·11111. b\tl'. 1·til1Pliani1n aPl!wn·r1 "l.il'l
tuo>'llll\. E\tr. 11lil"i:-: 1uar!,.; (t('1ll('J'1•u111 Fi'!T. :'(•-.:q11i!·]doral111n ,.;n!11tu1u. 

ft11aj:u·11]1u1i. l!yilr. 1·hlu1·al1n11 nd\\·. Ilyd1·. jodattiro f!avurn. l!ydr. n\yda1uin 
rla\"ll!ll. {('li\li~·o!u111. !\aliut!l liypl'l'!lt:tn!.!·;u1l\'1llll. ] ,:tt·l111·al'Ílll!! Lan(ilin11111 
Li~·a1JJ\•!lla cliirlll'g.'i\·a. Lini1n .-..:q1(Jll\ttll - !'llll'.[Jbnrallllll. Ltq111h1,.;. >!(·lio:'-'<t. 
:\!Pt1l!iul11ni. :\li:-'l:ella pr!l-'ul!ilil.lllP 1·akii U\)':'l!lt"ura!i. :\";qi!it(lllllli. ! )kHlll 

ó'in:qii:-:. i'a1·a]d('hydu111. l'il11la(· l"crri jndali. i'!n·,.;u-.:fi!!'lllir1ul!t .'-':di<·\·lí<·u11i. 

l'!und1. :uT!it'\llll !1a-.:i1:tn11 .-.:ulti!uin l'lt;inl1. an~li!·: d1·p;11'<t!lll!1. l'yn1µ·;dlu!11111 
\(c,:(11·\·iuuni. ~;1r1l1J11\J1u11i. S;q10 all1i,.;;-;i11111-; d1·u!.!·ui,:lanu11. :-:(·illa ,.;í1'l"al:t. 

~!'('<\[\• ('O!'ltU!ll!ll. ;-;u] ("akii u\,\·-.:11li"11rati. :---:11(•1·. la:-:aut!':' St. ( ;l'!"l!tairi. ~!Ili". 

fe!'ri ~e~quichlora!i aethen·n:-:. ~ti!1. ,.;1dfuratn111 aura11titi.('\l!l\. ~tih. ~11lf. rub-
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J'Ulll. Tinc·t. cannahis indil'al' Tint·I. (':tll!haridun1. Tint·L digitali~. Tinc·t. 
eut·-alyp!i. Tin('L jodi. TineL lohelíae. Tubuli p1·aepa1·ati t·al'holati. r·rt•!ha1n11u. 
\:alel'iana. ZiIH'lllll el!lo1·alu111. Zínt:. uxydalnn1. 

Gyógyszerkünyvünk azonban nerncsak a vegyi és galcni ké
szitn1ények n1ikénti eltart.:isárül gondoskodik, hanen1 arról is n1ily 
időközökben újítandók n1eg az egyes, könnyen ro1nlandú növényi 

anyagok: 13cl!ac!oua, Colchic1un. Digita!is. 10'/i:i: inas. !ÍJ'Oscian1us. 
Liuu1n. Lupulus. Jliclissa .. )abi11a. Scca!c: cor11ut1u11, a melyeket a 
gyógyszl""rkönyv évente megújittatni követel. 

J\zon készítn1ények és clrógok a rnclyekröl gy·úgyszcrküny

vünk ncrn intézkcclik 1 vagy abban fölvéve nincsenek, hogy n1ikC:nt 

legyenek eltartva és n1ily időküzükben ujittassanak n1cg, - a phar

macognosia alapos üsn1crcte ny·újt lcg111cgbizhatúbb t<.ijékozúclüst· 

G:y-ógyszcr cltart;.í.s szcrnpontj<.ib(_'d ;iltaltinos elvül fcLillit

hatú, hogy: hii7-'úS, száraz helyen tch<it pinczt:!Jcn a lcgczélszc

rübb clhclyczn1, a nagyobb n1cnnyist.'.gbcn cltartandtJ stcrilizúlt 

succusokat, a linc!l!rdk,z!. Ez utúblJiak nagyobb n.cnnyiségét küny·

nyen clp;:í.rolglJ alkohol artahnuk rniatt, tartjuk a pinczl:bcn. J\z 

alkohol ugy·anis küzünsC:gcs hn1nérsl:k!cten, a nH:g oly júl z<iró 
ed~nybűl is, -- többszüri nyitogat<isra p<írolc1g, s ezzel az anyag 

bcsürüsüclik 1 a rncly kürülinény nl:n1cly kt:szitrnC:nynl:l, ~finct. acc1nit· 
~fopii. T. nucis. vom. stroph. stb. (bcl<ithatatlan vcszcclL~lr11ck uk{Jz(·)ja 

lcnnc.:1 i\ zsiros és al'lhc·ricus 0!1~jo,h11. (.I.::Jgyant:isocLísuk 1nialt.) I-Ia 
a pinczc sz;_iraz az l'.1.-1rac!1nJ1olr:a! is itten tarthatjuk, ugyszintc a 

növény·i alkatrészeket lartalnu1z(:1 l11pas:.:olc·1rl is. Pinczl·hcn, lchct{í\cg 

elkülünilvc tartjuk a sa<,'11kai a tJ_J 1Ú/1,..koll)' /s rohb1uuI allJ't7/tokal; 
acther 1 benzin, alkohcJl sl!J. 

Pinczébcn helyezhetők e! tovübbci az olyan készitinényck is· 

a rnclyck sz<iraz.·2i.l-25C' hl.ífüku lcveg(in, tch<it külünGscn ny<í

ron, constans ~íllon1<innyal ncrn birnak 1 1nint például a kcscrüs<.í és 

Zi kristülyos SZ\:1da1 ,,:\a:: e:(\ ]() II~/).J. (~y1:1gyszerküny\·ünk ugyan 

a natr. carbrJnic. clilapsu111ol irja clü tartatni, de né111cly· esetek

ben a krist<il.yos készitrnl:nyrc is szükségünk \é,·én ügyelni kell, 

nehogy e készitr11ény krist<ily vizének nagy n:szét elvcszitsc. 

.:'\ natr. phosphoricurn külünüscn szén::;a\· tartalrnú lcvc~Lí
vcl t:rintkezvc elég könnyen natriurn bicar!Jun<:!tt<i <;s n1unon1ctalliun1 
phosphatlJ alakul: 
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Na, I-JPO, + H,O + CO, = Na H, 1'0., Na HCO„ 
A natriurn phosphoricun1 ugyanis száraz lcvcg:űn, 12 1110\ckula 

kristályvizének egy . részét elvcsziti, n1iért is a gyógyszerkönyv 

figyein1eztetöleg int, hogy: -.:száraz levegőn igen könnyen el
n1állik.' 

Gyógyszcrkünyvünk a chininu111 sulfuricu1nnál is figyelrncz

tet1 hogy -:száraz levegőn cltnállik. ~ !\. chinin sulfat 7 ---8 molekula 
(16 / 0 ) kristályvizet tartalmaz, 

(C00 H,, N,ú;1, H,SO, 7- S H,O 
8 1nnleluka kristályvizéböl szüraz levegőn ~/:-det, tehát 

n1intcnl' 6 11101. kristülvvizct elvcszithct! a mely kürülrnény !) 0-11 °/0 h • 

su\y\'CSztcségl scn1 a betcgnek 1 sern a gyógyszerésznek ncn1 c!G
Il)'ÜS E véuLül a naavobb rncnnviséaü chinininun1 sulfuricun1ot ' b :::.~ ' ~ b 

a pinczében, nagy térfngata rnialt bádog szclcnczékben aj.:in

latos tartani. I~cgrnegfelelűbb edénye a jól záró szélcssz<-íju 

porü\'cg. 

J~r ld/1{11ck/ii·n, cloliozokban, lúdákban, clűnyüscn tarthat1Jk 

az olyan gyógyanyagok, a 111c\y·ck ne111 tartaltnaznak illó alkat

részeket, nern hygroscopikusak~ s ncn1 besz;:í.radúk. Ilyenek a 

gyögynüvényck egy része, a gyanták, s nén1cly súnemü vegyületek. 
/3ddo..._r{ s:;cftuc:::rfbi·n tartjuk a nagy· térfogatot kitültű 1 ned

vesség, szürazság és levegő bchatzis1nak cllcnt<illani ncn1 tucl(j 

gy·úgy-any·agokat1 (pl. i\Iagnes carbonica; l\lagn. ustal; továbbá ill<J 

alkatrészeket tartaln1azó gyökerek, lcvclck, s virügokat, gyürnül

c.süket (\Talcrianae. Thca chincnse, \.Tcrbascun1 Fruct. i\'lyrtilli sth. l 

S::::?i·s s:::i{jIÍ j1orc::;cffd11, "C'fl/;'J' /,_:(icd/iJ) 1Ck/!i·11 helyezzük Cl a t.Si

roS, tapadó~ <illon1ünnyal biró gyógy-anyagokat é~ nén1ely cxtrac

tuinot. 
„S'::lll'S s::ájú R"C'Cf;dú,~r(fs ii·r.'f-'.l]l'd/JJJ1i:'l ... ~bt.' kerülnek a poritutt 

drogok egy része és szárnos szilárd haln1az <illapotu \·cgyülct. 

(·'.i.-'cJ;du,g-t!s .lof.yad/k Ú'Z.'<gi·k a künnycn folyó gyúgy-anyaguk

nak van sz<inva. 

i\lint rnár e1n!itvc lett, a gyógyszertár legszükségesebb bu

lorzat<í.t a t<ira asztal is képezi. f'i.111cnnyiben ezen <illanak a t;í.ra 

n1érlcgck, a súlyok. -- i\z officinában a t<ira asztalon végezzük 

a n)rórrvszerck clkészítését 1 azuk kiszolg<ilás~ít s a kézi cladzist 
~ b• 

az ugyncvczctt recepturai 1nunk<ilatokat. i\ caincra rnatcrialis-



ban az aquariumban és a herbariurnban levű asztalon az officin<ibúl 

üresen kikerült edények (defcctusok) betültögetésl'.t Un1ple<lhis), 
a laboratoriurnban levőn némely készítn1ények clöállitásc:it, s a 
vegyi, n1ikroscopiai vizsgálatokat. 

l\Iéreg-szekrény alatt általánosan kettős ajtó 1:al birú szek
rényt értünkt a n1elvnek kulcsa 1 a f!)•óai1szertúr vezetésére ). orro-

~ «-' :;;, , b 

sitott őrizetében áll. i\Iérgek közé vagyis a 111éreg-szckrénybe tar-
toznak azon szerek, a n1elyek mcir kis adagban is képesek a 

szervezet n1íiködését oly 1núclon rnegzavarni, hogy ez <íltal az élet, 

vagy .az egészség veszélynek van kitéve. r\ rnérgck cltart<:isa, ke

zelése és kiszolg~ilására \'Onatkozólag az 1869. é\'i 2789 sz. b rn· 

rendelet, és az 1879. évi XL. t.-cz. 110. S·a intézkedik, tovább;:í 
a l\Iagy. (~yügyszcrkünyv (II. t~ibla.) 

_A.z erős hat~isú gyógyszerekre nézve ugyancsak a gyúg.r

szerkönyv III. táblázata '"i\ többiektől clkülünitenclü gyt.Jgyszerek 
jegyzéke„ czirn alatt intt.'.zkedik. 

A gyógyszerkönyv. 

Betegségek gy(igyit<.isa czéljábúl üsszcgyüjtütt. nyers és cl· 

készített anyagokat, gyógyszereknek, ina/cria 111c:dil'a-nak nevezzük. 

A fontosabb és lcgüsmcrtebb gy·úgyszerek beszerzése, rni

kénti cltart<.isa, elkészítése és vizsg.:i!at<inak rnócljaira nézve külün 

e czélra üsszeüllítolt könyvek vannak, a inclyet niagy<1.rúl (';_J'(~~'J'

s::;crÁ'<hlJ';:'-nek, (.Pharn1acopoea l nevezünk. i\ nén1etek gyúg:y

szerkünyvüknck !\rzueibuch„, a franczi<.ik (:odex rncdicaincnta

rius' nevet adtak. i\z első .i\lagyar Gyógyszerkünyv 1071-bcn, a 
II. kiadoísú, n1ost is érvényben lcvéí gycígyszcrkünyv l ;)88-ban, 
ennek függeléke pedig 189G-ban lett kiadra 

f\ gy·rJgyszcrkünyv úgy jün k!trc, hogy annak tervezetét az 

Orsz. l(üzcgészségügyi ~fan<ics szerkeszti, s feiü!bir<il~í.s után a 

Bclügyn1inisztcr rendelet ldsérctébcn kibocsátja. i-\ Il-ik kiachísú 

i\.l Gykv. 18.SS. évi 25.000 sz. b. 111. rendelettel lett kibocs;:itra. 

1-Iatálya pedig az, hogy rnindcn egészségügyi tisztviselő, gyógy

szerész1 orvos és állatorvos az abban foglalt sza1.J<i!yokat rnegtar

tani köteles, továbbá rnindcn gy6gyszertür tulajdonos és bárn1ily 
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gyógyszertárnak kezelője (a házi és kézi gyúgyszcrt<Ír tulajdonos 

is) tartozik a l\I. Gykv. legalább t.:gy pélclány.:it rncgszcrczni 
1\ függelék tartaln1azza a j\l. Gykv. lcgútt>bhi kiad<.isa öta 

felinl-rült újabb gyógyszerek kütelező tarttisát, a n1c\yckre n~:zvc 

ugyanazok a szabályok érvényesek. niint a n1elyck a gykrhcn 

foglaltattak. i\ 11-ik kiadású .i\l. Gykv. tartalrnazza lcgcl;:;\.ibbl'n a 

gyógyszerkönyv n1egszerzés1.:!re vonatkozó bclügyn1inisztc.:ri rende
letet 2. Előszót (Praefatio) 3. .-\ltalános szab<ílyokat d-!.egulac 

gcncralcs), 4. 'Tartaln1at (Index), 5. Az e\süsorolt gy(ígyszerc

ket J\- Z-iu nienü\err eni1ezü rnarri'ar és latin szüvcubcn, ó. l:::.én1-o b' b b "' 

szer-készletet ( t\pparatus rcagcntiun1). 7. Eszközüket 1L·u.:n~ilia1 l~S 

8. a Téiblákat (fabulac.) J\z I. ~fábla a n1ércgckint halö gy(·1gy
szcrck legnagyobb adagjait rnutatja

1 
a rnelyc.:kcn tul !clnf.íttt..~k szt.i-

111.:íra az orvus fclkiált<j jel l. !_J haszn<ílat<1 nélkül nc rendeljen. i\ 

II. ~fábla a külün és elzárt helyen tartandó gyüg.yszcrck jegyzl:

két tartalinazza. J\ III. 'Iábla a tübbicktül elkülünitenclG ~y(Jgy
szcrck jegyzékét. 1'\ l\". ~fübla azon fol,yú gyt'igyszcrck l::/1 C 0-ra 

vonatkozó fajsulyát n1utatia, a n1elyek az L':'7l·ild rna;.,;ycu· gy«i~y

szcrkünyvc felvétettek. J\z \1, ~fábla azon gy<:1gy·szcrck sz/tzal(°:kos 

tartaln1üt és egy1nüshoz valú viszonyüt inulatja, a 1nclyt..J~ az 

187 l-iki és li:'titl-iki n1agyar gyógyszcrkünyrcLbe felrétettek. ~\ 

\'l. 'fübla a gyúgyszcrküny\'bc felvett chcrniai készítrnények u!dé
konvs;,ícr(tt a uvakorlat czélj.~dra kiken.:kitve és \·égül \'Ill. 'fál)\a 

- b 1;'>, '-

a fontosabb clernek atornsulyait tartalinazza. 

i\ gy('1gyszerküti)'\'ek újabban a nen12et nych·t..~n iratnak, pld. 

a l\T. kiadású nén1et gy(Jgyszcrkünyv, nétnet nyeh·en in'.1dott, rnig 

n1agyar gyügyszerkünyv egyező rnagyar és iatin nych·~~n \"é!!l ir\'a. 

J\. gyógyszcrküny\·ck nen1csak nyclvclczctrc. hancn1 a fcl\·ctt 

6Yl>gyszcrck sz;,irn;:íra való tekintetből is nagy eltérési. n1utatnak. 

1gy pld. rnig a finn gyögyszerkünyYben alig -tOo gyúgyszer van 

felvéve, addig a franczia gyóg.yszcrkünyvbcn fcl\'etl gy(·1gyszvrck 
szá1~1a a ~OUO-ct is incghaladja. 

i-\ II-ik kiadású n1agyar gyógyszcrkCJnyvbcn :1 J (J, c!lllL'k 
roggclékbcn 27 gyógyszer üsszcsen 5-t'.JJ \'íll1 fclvé\·c. 

.t\ lllagyar gyógyszcrJ.:ünyvlJen rclvctt gy(jgyszercJ.: J'l•l(13Zt· 

hatük ii)',·rs és ~11<'/s::;//h·/t,·kri' . 
.Z\:_vers gyógyszereknek (drógok) nevezzük a növényi és .:íll<n-
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vil~ígbrjJ n.ycrt anyagokat, gyüi.:erek, füvek 1 levelek, viní.gok
1 

guinók, 

gurnircsin<ík stb. Cantharis, castoreun1 cer;:i, cetaceuni, sebuni, stb. 

_·J:;; elkészíftettclc feloszthatúk vegyi és gyógyszerész készit
n1ényckre. 

l7(!{J'i k/szit111/n)'ck alatt értJ'ük naovobbrészt rrvárilan clöál-
b- b~ b 

lított organicus és anorganicus chcrnia körébül vett vegyületek 
sorozatát: a savakat, sókat, g!ycosidéíkati alkaloidákat, stb. 

Gtd.,t;J'S:::crifszi ki:s:::/IJJ1/11J 1L'knck kiz<.irólag gyógyitó czélokra 

szánt, egy-szerűbb rnüvcletck révén elöállítható vegyületeket és 

főleg a nyers anyagokbt:d cll.)~t\litott gyúgyszcr alakokat ncvczzi.1k. 

"\z (·~·y:-:Z('l'ii 1n•"1dtl!l. tl,\'l'I':-' anya_!.!·ok11ak YlZZ!•l. lHl!':'Z\•..:z..:z<:l. liorral 
"'Ili .. !('li:"tt ('_!.!-y . ..:z(·rii J;i\"(111;l..: n··n"n l'k;:"dlitl1at1'• :.:·_,.,·,!.!·y~z\·1·<'k\•1. ·ti11li.luritk, 
g',\_(·1 ~-yhu1·ql,, !apa'-'ZUli. ,.:(!1; 1 ;;dr•11u,.; ('Ja11di1i...: liín·,.; rúuwi O!"\·u,.; t:-:z. 1;31 ;2()0 

l\r. u.1 (;.., !..!"Y(·•gy,.;zt•t'<'k d\t;\llitú..:;·t,·a! !"(1!_.!·]a]l,uz1·1 lurlr"i:-:rúl, 111···~· 111oii L..: 1;,t!(~nu,.;i 
l\t";.;zítru1"·nyt>knt•L JlC\'(•zik. Ezzd ,.;ze11~b(·11. a ]1tnJy(ll1dlalil1._(·lj:'1r;i-.:(1k l'\·'rt·, 11 . 

!l,\"P!"hl'l("í <·ltt~iniai k';"'zit1111'·11yck\'l az Ul"\"u.~i cht•111ia l1H'.!.!'<lhtj1il1'•.ia ]'a1·a1·('l...:u-.: 
(:-:z. 1-Í·~i;; .... !fd·I) <!.-'11a.'...'.·írit·u-.:ok11ak !l(·\·<·zll· (>!. 

J\ nyers é::; clké;:;zitett gy 1:)gy.szerckcn ld\·ül a lc;;tübb g:y(:igy

szertürb;:in bactcricdogicus ké~zítn1ényckc:t i:-' tartannk, igy az irnn1u

nizjJl <illatok \'érsav(íj<ibül nyert St:run1ot (~eruin antidiphlcri

ticurnJ, s a diagnostikus czélokra szulg<íkí hactcriun1 J.:i\·onatokat, 
(.tuberculin, rnal!cin·~- stb. 

Physi!rni mérések. 

.:'\ n1inek tün1cgc van azt 1\zikai értclern!Jcn testnek nevez

zük. J\ !lzikábú! üsn1crt, hugy vannak s.::i!drd, cs1.j1JijiJ~1 1ds és .{{'d:::
ii!la/10/iÍ testek. i\ szil<:ircl testek törncge llat<irozott tért roglalnak 

és alakkal birnak; a c.-:'cppfuly•'.·~ testnek hat;í.rozott térfc1gatuk le

het, ellenben hai<Írozott alakja nincsen, hanl~rn azon edény alakj;:it 

\'CSZi !"e], a ll1CJy!Je Ül1t\'C Jcsz . .i\z lJn;:i!!ú ;iJak\.::aJ bin.~1 testek a 

té-r rnind a !iárorn ir<inyüban hoszszús;:ig, Sí'.élcsség 1~s n1agass<ig

ban foglalnílk cl tért. l~zcn tér(ogla.l<is ar;:iny;:it h:1 egy·, evvel egy-

ncrnü, (r;t.J'Si.'.~iil \·ctt inc:isik testtel űsszellasnnlitjuk 

zuk, hogy az cgys0gül vett hányszur foglaltatik 

Yégezünk vagyis az i!lctü tc::tct JJ!(~"nh:ij"iik. 

és rnc«hat;íroz-
~ 

benne 1 n1érc:st 

r\ gyúgyszcrészi gyakorlatban, a különféle 1nérésck ösn1c-
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rcte fontos tudni val<'.i, Inert a gy(Jgyszcrész a gyéigyszcrckct 111in
dig n1érvc készíti cl t..'.s rnérve szolg~iltatja ki. 

I-Ia a gyógyszerész a nyers és elkészített gyügy::>zcrc:k 

a gyakorlat szcn1pontj<iból lcgjellen1zőbb physikai állandüit vizs

gülja, ugy a phy·sikai 111érésck közül a _fajsú~J', siiriisl~tf, a::: olt:adds 

tfs .for1j1011t rncghatáruzc:isokat alkaln1azza. 

Súlymérés. 

f\z officinában és a laboratoriun1ban alkalrnazott lcggyakv
ribb n1t..'.rés a sú!yrnérés: legfontosabb cszküzc; a 111/rl(t; ~s a súlro/,·. 

~·l 111é;·leg. /\ test sulyc:inak rncghat<irnzú::<ira a 111érlcg ;.;1,ul

gál1 111clynck tlrnéleti inagyar<Ízásc:ít, n1int a pllysika körébe tartozút 
n1ellüzün1 

i\ rnérleg szerkezete különféle lcliet, dc alapelvük egy és 

ug~.ranaz; arni eltérés van küzöttük az kivitelük és érzékcny:;;égük 

fokc:iban 111utatkozik. 

J\ gy1:1gyszerészi gyakorlatban rendszerint. a küvl'tkezG n1ér

legek \·annak alka\rnazüsban: idra-rnérleg
1 

k/.::i-n1érll'g 1 ti:::,·dc·s-1nér

leg és az aua{J 11ikai-1nérleg. 
J\ tára 1nérleg többnyire a rcczcpturai n1unkálatok vég

zésénél, a s;dl<ird, folyékony és sürü <iilun1<inyú gyúgyszl'rck lc

rnérésénél nyer alkalrnazást. I-Iorclképcsségc rendszerint I kg. ér

zékenysége pedig e n1cgtcrhelésnél '.:!50 1ni!ligran1n1 (0.25 gr.:) súlyra. 

észrcvchetö kilengést rnutat. J\z ilyen érzékcnys(:g~cl bin» n1l'.r

leget, ha ezen tulajdonság;:in kh·ül a rnérlcgkarun fcltüntl'tett: 

koronabélyeg, évszárn, s a hat<igú csillag - c_illa1ni hitelesítés je· 
gyévcl talc:'tljuk n1cgjelülve, Jionlussdr;i (precisio_) rnéricgnck nc\·ezzük. 

I-la a t<ira-n;érlegcn n1érni akarunk, a gyl)gysz:ert bc:fugad('1 
edényt (üveg, doboz, tégely stl.J.) a n1érlcg jobboldali cs(:széj(:re 

helyezvén, a balo!clali cst.'.szét balkezünk rnutatcJújj<ival egyensúlyba 

tartva, annyi gr<inütot. gyüngyüt1 - 1nég szabül:yosahbi nH:r!cg
súlyt helyezünk ·a baloldali csé::;zérc, 1nig a nH.'.·rleg karuk n1utat(J 

rucija az cgyensuly t)c~ill<:isát nern jelzi. i·\z cgyensúlyozc'ts e nHíd
j<it !drdi!al.: nevezik. I·[a a t~iníl;;í,s rnegtürtént, a Llalcsészérc a ~zük

séges sldyokat felrakjuk, s 111ost rn<.ir balkczünk 1nútatö újj;l\·~tl a 

jobb csésze szélét érintve, a lcrnércndö gycjg)-rszcrt részletekben 
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az edénybe öntjük. l\z egyensúly küzclgö bc<.illt<it rnutatóujjunk 

nicgérzi, s ekkor a lcn1érendö gy<'igyszcrt csak kis részletben 
öntjük az egyensúly teljes beálltáig az edénybe. 

f\.-lsi 111érlcg alatt kisebb fajta 111érlegct értünk, a n1clynek 

n1utat(ija felfelé <.illó villában n1ozog, karjain pedig a csésr.ék, hoi

ron1ágú sclyen1zsínóron függenek. Tübbnyire kissebb n1cnnyiségü, 

szil<ird haln1az<í.ilapotú testek len1érésént5l hasznoíljuk. Dc alkaltnaz
hatjuk sürün folyó crDs hat<isú anyagok lcn1érésenC:l is, Ila az 

egyik n1érleg csészéjérc a gyógyszer befogacl<isa czélj;,ibúl t<:irült 

úraüvcgct, vagy hólyag-papirost helyezünk. 

A kézi :11érlegek hordképessége ugyszintc érzékenységi foka eltérő. 
;\ kl'.zi rnérleg hasznzilalakor, bal kezünk hü vc\yk és 111utatú~ 

UJJa küzé a villa füliitt erüsitclt hurgut, a küzL·p é:-:; gyürüs-ujj 

közé pedig a \·i \;it s erre! a 111érlL:g n1ut<Jt<.it fugjuk küzre. 

..:'\ 11-ik kiacl;_i:;u l\l. Gykv. eszköz készlete <Pontosabb kis 

kézi n1érlcg:· tartását rendeli cl. 

,:l li:.:t'd1::; rnérlcg 1 nagyoLJb tün1(:gck rnérésére szolg;:ii. 

_-[na(/ 1tikai n1érlegnek nevezzük a rninclcn oldalrld ürcglapok-

kal fc)clütt. olcla!rrj\ n:yithauj szckn~nybcn elhelyezett, lU-~5 

gra1n111nyi horclerejü, többnyire 0.5 - IJ. l n1illiuran1111nyi ér%ékenv-
::, - -

séggél birl1 111érlt:get, a n1cly kiz<:irúlag, a gyógyszerek quantitativ 
clierniai vizs~;:í\ataira (_:\tropin :-;. Chinin. s. \Jpiutn stlJ 1 s a kérn
szerck pontos le1nén.:sérc van szánva. .:\nalytikai 1né-réseknét a 

sulyok n1inclig a jobboldali csészére kerülnek. 

_-1 súZ1•ok .. :\ súlyn10rés e~y::>i-,g(:t. az egy kübcentin1ct~r 

· ;- .+ C 0 hiJ:nérsék!ctü párult yjz súly<t kt-pczi, 1nclyet gra11!IJ/J1trk 
nereznck. 

i\ 111étcr rnérték, s a gra1r1111 rL·ndszer haszn<ilat<it az 107..f.. 
é\·j YI!f. t.-cz. teszi kütclezüv~. 

i\ grar11111al egyensúlyú. s<:irgarézbül készült forditott kúp
<dakú, kis goinlJbal bir(1 súlyclarab kt-pczi, a gyt_·igyszLTl<irban hasz

n<i!t granunsúlyt. i\ grarnrnsúlynak a tizedes rendszeren alapuló 

sokszorosai és tűrt rC:szci peclis a súlrs(.1ru:::ato!. ·.:\ gran1111n;:i\ na

gyobb, s;:irgarézbDI készült súlydarabük forclit1"Jtt kl1palakuak, n1ig 

a gran1111n<il kis:-:;cbb sú!yúak, az 1, '.1, 5 ccntigra1111nosak alun1iniu1n

lJ(il, platincí.b('.d. a 10, :21\ 50 centfgran1n1osok pcclis s<irgarézbül 

készült különbüzó alakú ler11czckct képez. 
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Gyógyszertárban kizárólag a korona 1 az évszc:ím, s a hatágú 

csillag hitelesítés jegyével ellátott ugynevezett pontossdgi sú(J 1okat 

szabad basznál ni. 
J\ gyógyszertárban használt súlysorozatot rendesen a követ

kező súlydarabok képezik: 

2 drl.1. ()ül granun 1 t'(~11 I ig1·a111 n1 

()·02 2 
()'0f) ö 

" 0 l lO 
u·2 20 
l)·fl f)() 

" 1 ·u 1 gTa!lll!I 

2·0 " fl·O f) 

2 10·0 l () 
2ll·O ~o 

fJ(l·() f)() 

" 1 ()()·() 1()() 

:200·0 ~(l{J 

flOU 0 - fJUll 

1-Cülfüldün ne1n n1indenütt használj;:'tk 1nég, a gra1nrnrcndsz~
rcn alapu\(j sulyrnértéket. Példüul ()roszorsz<igban a régi nürn

bcr0i súlvrenclszcr (alapja az orvosi font .-.,- 357·7 gra111111) van 
b ~ . • • 

alka\111azüsban . .t\1ncrik<'tban a grantrnrcndszcr 1nc\Jctt n1t.:g az ugy-

ncvczctt Tru)' súlyrendszer is a\kalinaz<isban van. J\ngli<iban csak 
n1ost szoritja ki a gran1rnrendszcr a külün orvosi súlyrnértékcl 

(in1pcrial systcrn\ rnclynck alapja a font volt (avoirdupois pound 

= 453.6 gran1n1._l 
1\ grarnn1rendszcr kütclczü használata előtt a sl'.lyrvncl::>%•~r 

crr)rsérrc a !i/Jr1z az orvosi font és ennek részei az Ulll.-hl iohonyi, 
b . b 

drac/111111 (_nehezék) strupu!ns (tcrccs), .__[[ran1un (szc111er) vult hasz-
'I 1 E 1 n1·an1111s1'1\\1ban kifei'ezvc és üsszehasonlítva a ki.'1-na at )<lll. • zc;. b „ 

vctkczök: 

libra (fon ll 
t1JJ(·la (uliuny; 
(lr;v·h111a ;11cl1(•z1'•J,;:1 

,.;(-rup11ln,; {_len'(':') 

gl'anurn í:-:zt•incr) 

~2 uuda 
~ dra('li1na 

J-l . ...:t • n 1 pu l u:-: 
~o gt·auun1 \ ·.j.;) 

()·{)'/ 
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Térfogatmérés. 

Folyadékok térfogatának durva le1nérésére, hengeralakú, ki
öntővel és fogóval el!citott, porczellánból, ónból stb. készült külön
böző nagys~igú oly·an ed 1~nyek vannak a gyógyszertárban használat· 
ban, a melynél a térfogatot, belül vizszintcsen fekvő vonalak és ezek 

rncllé jegyzett szc:irnok inutatják. J\z ilyen edényeket 111c11sura né

ven ösn1erik. i\.lkahnazást kizárólag a laboratoriun1ban nyer, kü
zön1bös folyadékok lernérésénél. 

Folyadékok térfogat<ioak pontos n1érésére a g,y-ógyszerkönyv 
eszköz készletébe felvett n1érölo111bikok, pipetták t!s bürcttúk 
szolgc:Unak. 

Terület- és hosszúság-mérés. 

Nérncly gyógyszer kiszolg<i!üsoínál, s egyes laboratoriu1ni 
n1unkúlatok surün c!Ufurdul, hogy ~t physikai 111érésck közül, a 

n1étcr rendszeren alapuló ii..'riilt.·t, vagy hoss::úsd._r;·1;1c./r/st kell alkal
rnaznunk. 

F'clkent tapaszokat, guttapercha !en1ezt. Billroth batist stb. az 

orvos legtübbnyirc vagy négyszögczcntin1eterekben, vagy pcclig a 

terület 0ldalán:;1k és hosszúnak adataival jelöli rneg, vagy pe

dig a kivoínt terület valan1cly alakhoz (.ronna palrnac n1anus -

tenyérnyi; forrna scu 1nagnitudine schcdac octonariac - nyol

czacliv alakú: vagy nagy's<ig1Yl hasonlítva nyer a \•ényen kifejezést· 
I-las('1nl1:Jan, a Jaburaturiu111i 111unk<i!.::tokn;l! is c](ijün. hugy az 

elkl·szítendü gyög-yszcrt az cJ{í,iJlíL:isn~il elüforclulc'i rnüvclctcken ki

vül egyéb, -- a terület sz;:írnit<isün alapu\li r11érl:sck tckintett:bc 

vétele n1el!ett kell alakitanunk. (.pld. a lli\·atalos crnpl ang!icanun1:i 
E terület n1érésck leggyakrabban <.;J(Jfordulhatú szán1itcisai a kü
vctkezűképcn hajthatúk Yégrc: 

.:'\ Jh;r;p::i·t tcrülctél n1cgkapjuk, ha egyik olclahinak hosszcít, 

ugyanazzal a hosszús<ig értékkel n1egszorozzuk; képletben kifejezve 
a,>·.a == a:: 

i\ 1<~„la al11Á'11 ;u:z1 1s::ó/; területe sz<irnit;:isakor az egyik hí'lsz
szabb és az egyik rü\·iclcb!J oldalt lcrnérjük, s a két L:rtL:kct egy
rn<íssal szorozzuk; a !J. 

J\ rluuiihus területe kis;-:;in1it;:i.o:;in;íl a rhornhu$ L'O'Vik nldal;_i-::-. „ 
nak hosszát szoruzzuk a n1agassagga!; a lll. 
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• .\ kiir területét adja, a kör négyzetre emelt sugarának (r) 

szorzata, a Ludolf-féle (3·14) számmal i_T.) r·T.. 

A lzdro111s:;ifg terÜiet~t adja az alapnak (a) szorza.ta a ma
a><1u 

gassággal (111\ s az eredmény osztva kettővel; ~ 

Cseppmérés. 

:i\lint 01inden tün1egnek, úgy a folyadék legkissebb physikai 

részének a cseppek is súlya van, a n1e\y azonban tára 1nérlcgen, 

ha az rnég oly érzékeny is, pontosan ncn1 rnérhetü le. 

I-Iogy azonban, a1. orvostól rendelt, a\'agy laboratoriun1i n1un
kálatainknoil elüforc!uló, túra n1érlcgcn n1érhctctlen folyadék ezen 

kis rnennyisége is rnérhct{) lcgy·en, a rnérésck egyik nernét, az 

ugynevezctt cseppel valú n1érést 1 vagy röviden a cst.pp-u1/ri'st al
kaln1azzuk. 

I-Ia bizonyos rneghat<írozott szürnban csöppentett rolyadék 

súly<it n1cg111érjük 1 s az egy csüpprc viszonyitott értéket kikeres

sük, úgy a folyadék kisscbb 111cnnyiségét az egy csCippet, súlyok

ban is kifejezhetjük. i\linélfogva ha a lernércnclü folyékony gyú~y

szer kisebb rnennyiségc, gran11nokban kifejezetten nyerni.; 1negJe

lőlést a vén.yen, úgy annyi cseppet sz<i1nloí.lnánk le, rnint a rncnnyi 
fenti szán1itásunk alapj.:in a vényen jelzett súlyrncnnyiséggcl azonos. 

J\clagolás szcn1pontjübt'.il az orvosra elünyüs, gyúg:yszcr el
készítés szcrnpuntj<:iból pedig a gyógyszerész 111unkúját n1egkC1ny

nvitcnclü1 sz<.irnos folyékony g,yóg:yszcr, cseppekben kifcjczt:tten. ;-; 
c;r\' uranirn súlvra vonatkoztat\'a táblúzatban lett üssze;:illitva. Ilyen 

b· b • ' 

tábLizatot a bűvitcll <:irszaby;:'tnv is tarlaln1az ·~csij1j1/d/;/11·' cz1111 alatt. 

Néh<iny gyakrabban használt gyógyszer 1 gran1rnra cs(J CSL'PP
jcinek sz<:itna, és egy· cscppjénck súlya a következő tt.iLil<izatban 
található . 

:\dda coneenli·ata 
dilu!a 

i\(~the!' th~[Hll':lllt:-: 

al'(•lir·11:-: 

.Au1~·\p nitro~a 

Osepptábla. 
)!nt1un1 l~ t·~t~pp ! 1 ·~('!1/1 

!G 1 
fJIJ 

2fJ 

J-\0 

O·(J8!.!T:tl1Jll1 

lHlli 

0·02 
ll"\).j, 

() (li-l 
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_.\quae 
spid1iuosap 

Bal:-:an1-C(Jf>aiv. 

1 gnun1n 16 csepp :1 r.:.;cpp 

PcruY. 
Chlo1·ufu1·111iu1n 

1 
l 

Ft'!Tl1Jll ."es(1ukhlo1·a!.u1u solu! l 
GlYl't:d11u1n 1 
I\;:~Jiu111 l'.arhu11ie1nu solnl 1 
J(rcosul11111 

Li<p101· al'idus I-lalleri 
;uu1no11iae 

:\Iudlago g1111uHi arahi{'i 
1_1Jea aethP!'t!a lcYioi·a . 

g!'aYiui·a • 
tJlca pingnia . . 

l'lu1nbuH1 <wclktou ,..;0Julu1n 

basiclllll ."Ul. 
Sulutio ;u·.-:< 1ni('ali." Fo\\·h~ri 
~Jdril.iis actht„l'L" 
Spil'itu . ..: fc1Ti .S(•squkhlurali aethr'-

1 
1 

1 

1 

l'L'llS ( 

:-:l11i1·itus \'arli c1nn :-:11irilu diluto 
t1arali 

:-)J fi1·j lll:' C'Ui\(.'(~!! t tat ll." 

dilulu:-; 

TitH·!.urat' .<:Jiirituo.-:at' 
1 

t·u1n :;pil'itu et a(•!lu_:i':.! pantlae 1 
\"illa !!H~Uit·anH;nlo.-:a l 

25 1 
2f°> 1 
1G 
2ö 

12 
Ui 
!ti 
25 
iltl 
J(i 

12 
2ö 
20 
20 
!G 
l{l 

!(j 

25 

1 

l 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

= O·OG gratn tll 
;;._;;.;; 0·01 
= ()'()J 

= O'OG 
= 0·01 
.:::.:::: o·o.s 
~ OOG 
= O·OG 
= 0·0.1 
= 003 
~- O·OG 
~ o·os 
-=:- O·l.).j. 

=::::::: (J·()j 

--- O·(I;) 

-- () Oli 

;_ 0-07 
e {l·()(i 

--:: O·O-.i 

---; O·(U_. 

- ()Q.j. 

= ()lJ~l 

·= ()·().j. 

--:: (Ht.í

:...:.::: o·o~; 

:-:= o U:-> 

i\. tapasztalat, s a gyakorlat azt bizonyítja, hogy- egy és 

ugyanazon fulyaclék kü!ünbüzü nyil;;isu edényből cseppentve, el

tér{j nagysoigú csüppckct ad, s igy azuk súlya nern egJ'enlő. 
Beloly~ísolj<.ik .:i. c::;eppck nagysoígcít n1cis kürüln1l·nyek is

1 
n1int: 

az nnyag állornúnya, a cseppentés rnúdjai a hő111l:rséklct 1 s a faj

súly tn\·;:il_ib<i a folyadék illékunys<iga: a rnely kürüln1ények, külü

nüsen erlis hatású gycjgyszcrck kiszo!g<:ilcisün<il figyelcn1bc \·eendlik. 

l;ulyl'.kony gyt'.)gyszLTcknek cseppl:tiként valü ler11érése cz(:!

jtíbc.'.il !cgaj<inlatosabb eszküze, a 111cír széltében ha.szn;ílt, t'1gync

vczctt ·;jaic11/J cs1.jJj1c11!0· üvege (vitrurn stil!ans, liclytelenül vitr. 

gutt<:turiu111_1. J~;.-:ek külünL>üz(í nagysügban készült O\·esdúg<'.is üve

gek, a n1clynek t.lub"<'1ja két oldalt! a dug1J bclsG f'clszinc :-;zé!étiil, 
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annak olclahín, a dugó közepéig futü keskeny csatorn<iral, az Ü\'cg 

nyaka pedig. az egyik oldalon kivül a dugú csatorn<ijá\'al közle

kedő kis nyi!á.s.sal. a rn<isik oldalon pedig az edény szt'.létől befelé 
futó kis csatorn<h-a! bir 

I-Ia a dugót úgy állítjuk be, hogy a dug<'1 v;:iju!ata, az edény 
nyakán levéi csatornoíval egy- vonall.ia essék akkor, az edény tar

taln1a, cseppenként kiüríthető, ellenkező esetben zárt n1arad az. 

.lvlivel a kü!ünbözö nagysúgú patent cseppentő üvegek, cscp 

pentő nyihisa, niindig ugyanazon <ÍtnH.:rövc! \.5 .~: n1/n1) bir, a csep

pek nagysúga is ugyanaz. l\legjcgyzcndö, hogy a patent cseppentéí 

üveg 
1
/;,-el kisel;b cseppeket acl, rnint a n1c:is rnödon ejtett csep

pek, n1iért is a küzünségcs cscppcntésre szúrnitott cscpptúb!a cst:pp

jcihcz, az illet(; ru!yék(Jny gyögyszcrbül 1,-';,-cl többet kel! \"l'fl!lÜI!k 

l~'olyékony gyögyszercknck cseppenként va!ú leinérhc:tésc 

czé!j;:íból, eh·étve hasznü!j.:ik a néh<:íny czontin1éternyi hosszú, egyik 

végén keskenyre kihúzott nyitott_ a rn;:isik \'égén kautschuk cs<'..i
vcl felszerelt Z<irt csiivct, az ugync\rczctt s::1-·;;1(s1-j'}1t"nlúl (]aguncu!a 

guttatoria.) [Jaszn<ilata a küvctkczG: ujjunkkal a kautschuk cs(í\·ct 

üsszcszoritjuk1 s a nyitott vc:get fulyadékba tll<Írtjuk; ha n1u::;t, a 

kautscbukot eleresztjük, a részben kiszoritott levegő he!yél1e fu

lyadék fog felszükni. I\ részben telt c.s{íbü! czutéín. ujjunk L'nyhc 

n_yon1üs<ira annyi cseppet ereszthetünk a rncnnyirc éppen szüksé
günk van. 

Cseppek pontos len1érésérc hasznülj;:ik 1nég az ugync\·czett 
csepj1;n/rlr..~~;"t'ii a franczi.:ík a .Sá//,:ro11 fcdl c.süpögtctü lurn!Jikot, a 
.Lcbai/flh' fl:le kapillaris CSü\·ct. 

Cseprcntlí edények hic:iny<iban, alkalrnas rnúclnn az <ilr<lny
eclénybGl i:-; cseppenthetünk rnl'g pedig a kü\·l'tkezü rnödun: ha 

az edény clugój<it csak annyira húzzuk ki, hogy a kclctkczclt ré.scn 

a folyadék csak c~cppckben t<ivozhassék; ha a clug1Jt te!jcsl'n ki

húzzuk1 s a dugrlt derékban az cc!t'.ny ajkaihuz (Tint re, az edény 

tartalrn<it ovatusan re;í fulya:'lztjuk. ,·\ cscprH1H.:rl~:'lc!.: az ut(i!Jlii 
1111."idjai pontus crcdn1ényekct ritkún adnak. "fclt cdényblíl pedig 
ez úton cscppcntni alig !ehet, 

\iannak esetek a r11ikflr az urrns n!y ki:-; n1cnnyi~ég!Jcn n~n
dcli a folyékony gyt'1gy~zcrt, hogy az rnég csepp alakjüban ~t.·111 
1nérh1·t(j Jt.: pid: 
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Rp. Tincturae belhdonae 

o·oos 
J\quac destillatae-

94·0 
Syrupi sin1plicis 

60 
M. D. S. 

A kérdéses tinctura e · · J -gy cseppjenc;;: a súlya 4 centigramn1, 
vagyis a lcn1érendiinek az ütszörüsc. 

.. I-I_ogy „az_ egy cseppnek 1/;.-e is pontosan len1érhet{) Jegyen. 

a kuvetkezokcpen kell eljárnunk: üres edénybe a rendelt tinctur<i~ 
n~k egy· ~cscpplét 20 gran1111 pontosan len1ért, lcp;:iro!t vizzcl üsszc
ra,zzuk_. Eze_n ~ljéir~is~a\ a tinctura annyira higult, hogy a \'iz rnin

dcn g1a1nr11_1a 2 r11d!igran1111 tinctur<it tartaln1az, -~ crrarnniJ·"l pcdirr 
1 : d" b < b' 

a ~rnerc_n o nyolcz 1ni!ligra1n111ot. i\. kisznlgcíltatandó cdénvl:c 
tchat a :inclur<it tarta!rnazó Yizb{)! -t grarnrnot rnérünk le, s niit;tün 

ezen c!3ár<issal a vízből is e[!yszcrsrninclt -1· 111 .,·,1. J„
111

,,.,._ ._.. grar11n1c1t ,... ,... 
tünk, a rendelt le1)<irolt rizbo„I J · 

c:>a -= ~,io gra111n1ot fogunk az 
edénybe n1érni, 

(llclatba viendü, szilárd haln1uz -,·,11,·111ott'1 • 
gyogyszcrck n1i!!i-

gr~rn_1nokban rendelt, kézi Jl1t:r1cgen alig rnérhct(i kis n1cnnvisé-

gc1nt.:[, a !ernércnclü gy<.'.igyszcr egy czcntigr;:irnn1j;:íb6! indulunk ki 

s a to\·übbiakra nt:zvc úgy jtirunk e!. n1inl a hogy· a folyéknnv 
g.:.-·(f-.!ryszcrck kis Jll"Dll\ · • · 1 1 · · · _,_ ..., _·1scge1nc.: Clllt.Tc:::t~nt~! az c:](íbb sz<í \'olt. 

Fajsúly. 

(J.yakran tapasztalhatö, hnrrv CCTV és UH)'Oll„„ 011 l '·f· t' 
d , b- :-:,. ::::i < °''· c1 ona u 

e enybc1 a külünhüz(_; fC>i\·ékonv nvt'i<r\""ZCl"'i· 11c111 . _ b'I 
. . - - b- b. - · '"'\' azono::i su v-

~~1~,~;1.Y15c.~~~n fé_i„nck ~!. Péld<iul JOU gran1111 ürtartalrnú gy<'>gyszc.r
Ll\e~:)e kotulbelul J.JK gran1rn chlorufonn fl'.r e~!. cnncentréi!t alkn
holbol ellenben csak 83 grarnn1. 

A tcstch1ei· e· · ·l · . '" \ z a S<lJa ossaga, a testek térbeni closzl;\s;:ilian 
rejlik. s rn J 1„ · 

ivc egyen u terfogatok rncllctt n1ért cn\·ik test a rn<i-
sik test, slily<Íttj! fajilag kiilünbüzik: - .f/7/fú/;'na!.~- 1H~rcz;k: 

Sulyrcnclszcrünk cgysl!ge az 1 cn1;: 4C 0. 1·1 \'íz st'llva s irrv 
- ' ' b. 
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bármilyen térfogat mellett n1ért testek fajsú!y<ít is 1 cn1 :i vizre vo

natkoztatva fejezzük ki 1 s az értéket megkapjuk, ha az absolnt 
súlJ'! a térfo.r;attal elosztjuk. 

..\Italános képletben kifejezve: 
S = Speeilit'UHI 1faj~t'dy.) 

~ =::: l' !' ; .. ·- i'ondu:-; tab.s. :-;úly.) 
\'„ \- ----- \"olun1Pn t 11·~1·fogat) 

r'\ példának felhozott chloroform fajsúlyát ha n1cgakarnók 

határozni, úgy tárc:ílt 100 cn1a-cs n1érő lombikba rnért chloroforrn 
súlyút 148 5 gran1n1ot, elosztjuk a térfogattal 100-al. 

{~:ti\~;:~" S (1.485.) J\ chloroforn1 fajsúlya teluít 1·895 lesz. l-\:_ü, 

lünbcn a fajsúly 1ncghat<:lrozás pontos kivitelére a }ll-20 cn1:: 

ürtarta\Jnú szüknyakú, künnyü, üvegdugós pa\aczk j>zl.:non11.·tc;· szol~ 

g'il. Gyögyszcrkünyvünk a folyékony gyógyszerek fajsúly<inak 
rncghatürozása czéljc:íból. az cszküzkészlct sorába felvett, a viznél 
kisscf;/1 /s na.~1yo/;/J fajsú~1·n1/rúkct (art.:on1cter'l alkaln1azt~1tja; az 

alkohol szüzalék tartaln1;:in;:i k közvetlen észlclt.:s~re pedig a bor· 
s:::t:s:;;11/rál (alkoholo1netcr). 

J\z arcornctcr egyik \'t.':gl:n gürnbbcn 1 a n1;:í.sik vi.': gén keskeny, 
hosszúsz<irban végzlJclü, hengeres zárt eclén)rt képez, n1clynck 

gürnbjében rendszerint hi~any van, hogy a készülék a fnlyarll·k· 
ban függé.i!egescn úszszék, a \"ékuny bef{Jrrasztott sz<:irban pedig 
papiros csikon~ tapasztalati UlUil n11.:ghatározott bt::uszt<is \·an clhc· 

lyezve. I\lka\111azüsúk azon alapszik. hogy ugyanazon usz(f tcst
1 

annúl jvlJban n1crül be a rulyaclékba, n1inél kisebb annak a í'aj

súlya. 
:.\Iiut;:in az arenr11ctcrck rendszerint azt n1uu1tjtík, !irigy a:,: 

illctlí folyadék lloínyszorta künnycbL!. nehezebb a küzüns::gcs 1;1( · 
hlín1~rsl:kJetü riznl'.l, -„.. 111cgliat<iruz;i:-;ainkn;:il annál ink;:il;L1 kell 

az acl{1tt hí)rnér:::éklctct figyelL"rnLic vennünk. 111ert gy·'>~ysr:tT

kiJny\'Ünkbe ft.:lvett gyt'1g')'Szerck faj.súlyai szintén 15t.:'1 híí1nl~rs\"k

lctrc ronatko;-:nak. \!annak ulyan arcu111ctert.:k i:'l. a rnclyek c:s:1k 

bizonyos folyadék vizsg<ílatüra \-;Jl<'1k, jelzésük pedig az i!!ct(i i"<.1-

lyadt:k szúzall;k anyag tartalrn<Ít kC1z\·ct!enül rnutatja. Ilyen a gyl·!gy

szcrk<Jnyv cszkCizkészlctt.':bc fch·ctt, tübbn.yirc hUniér!_í\·c] is cll;:i

tott, bors::;1:s::;11h!rú (alkoholu111etL:r1, llH.:iy a spiritu:->, a spir. dilutus 

szesztarta 11n<.inak rncgcí.llapit;ís;í ra ~zulg<il. 
„. 
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I-Ia borszcszt Yizzel ke\'Crünk jelentékeny összchuzód;:ist (al
kohol contractiója) és a folyadéknak erős fcl1nclegcclését tapasz
talhatjuk. 1\z alkohol e contractiója1 közel egyenlő térfogatok 111el
lett rnért egy liternyi, alkohol-Yiz keverésénél 34-46 cn1:t tér
fogat kissebbeclést tesz ki, a hörnérsék pedig a norn1alisnál jóval 
több fokra crnclkedhctik. 

i\lint 1nindcn folyadékn;:íl 1 úgy az alkohol térfogat százalék<i

nak pontosabb 1ncghatározásánú! is. a hün1érsék szün1bavehet{i 
befolyoissa\ Yan, n1ég pedig azon oknc:í.l fogva, inert a n1elegcbb 
testnek nagyobb \é\·én a térbeni closz\;:isa, az arenn1cter illetőleg 

az alkoholorneter jnbban sülyed a fuiy·aclékba, s igy tübb szúza\ékot 
n1utat, 111int a n1ennyit tényleg tanalrnaz. 

1 !ogy ezen hiLiafoJT<Í.s a7. alkuhul rnt:ri~snél kikcrülhct(J le
gyen, Yagy lclllitjük a kt.:\'créket a n1t.:g<illapitott b()n1érs(:·krc s 
ekkor n1érjük azt. vagy pedig a n1cgc:illapitott !Jlin1érsékct 111cg
halad(1 111indl'n '.2·;)(= 11 -ra egy térfogatot sz<in1itva, az alkohu! és1,\c\t 
térfogat s;-:<iza!ék;ib('1l levonjuk . ..:\ llH.:g;illapitotl hlin1ér:)l·kcn alúl 

lc\·ü tcrnpcratura n1el!ctt 111ért alkullolhoz pedig ugyanolyan szti.
n1it;:issal c;.;y t(Tfogat sz;:izalékot huzzúaclunk 

Szi!;irc! haln1az<illapotú gyögyszcrck f;-1jsúlyút 111eghatározdndl'.i, 
kétfl·lc könnyebben kivihctlí 1n(:1dszcr <:il! rcnclclkczl:sünkrL:. 

:'\z egyik nll:1d::;zcr a Yizné! nehezebb testre vunatkozik, s 
abban <ill. hogy a rncghat<irozanclú, lt.:nH~rt anyagot üsn1ert ürtar
talinú t<:ir;i\t rn0r6 lün1bik, \·agy piknornctt.:rbe tesszük, !t.:p<Ír()lt 
Yizzcl jell~i~ tiiltjük. s az egésznek a súly<it. 1negn1érjük . .:\ rnl:ré

sek küzC)tti kiilti1nbsl·g adja a ki;:;.zuritntt \·i;-:nL·k a súly<it, a 1nc!y

iycl ha az an~·a~ a!Jsolut súly<it elusztjuk. az illető szil<ird tt.:st 
fajsúlyát ka1ijuk. 

\iiznL;l ki:;5-cbb fajsú!yí1 szil<ird ;illap()tú gyügyszcr fajsúlyát 

az úgyncrczctt us:djir(J/Jd··;.'al hat<iruzzuk rneg. J!yen uszúpn'i!J<.in 
alap.s;-:ik a !l kiad .. ~y1'1gysz;crkC111y\·)J('.l1 a ccra Jlaya rajsú!y:í.nak a 
n1eghat<iruz<isa i~. l(i\·itelc a kö\·ctkez(j: ki.s Yiasz-kucz;k;:it, rnclynck 
lapjait, !lll'legitctt ki:·s.scl egyenletesen kisin1itottuk, 15(~ 0-ú 11·~):'.'15 

f<1jst'dyú bor.-:zcszhc ejtjük. I-Ia a \·iasz azunos fajsúlyú O·S)55-0·9G7, 
a hur::::zcsz fajsúly;í\·a! 1(J·~J551 t'1gy ncrn rug a fc1lyadt'.'.k felszinl:ll uszni, 

::: i~~- e tckintcthl·n 111cgrt.:lcl a g\·ógys;-:<_Tkt_inyv kü\·ctt.:ltnényénck, 
clh.::nLlt'n nern. l lasunl<:1 n1údon járunk cl a Yiznél könnyebb ni;_ls 
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szilárd halrnazo:íllapotú testek (.cetaceun1, seburn, cacao stb) faj
súlyának a n1egl1atározásánál is. 

Egy és ugyanazon test, ugyanazon hDn1érsékleten n1ért laj
súlya rnindig ugyanaz lévén, szá111os vegyületek, gyógyszerészi 
készitn1ényck, clróogok tisztas<igi és sz<Ízalék tartalon1ra vizsg;:í.la
tain;:i\ nyer a !I-ik kiachisú gyóg:yszcrkünyrben a fajsúly· 111cghatá
rozús a\kalrnaz<ist. 

1\ fajsúly rontossüg:ira való tekintetből) a Il-ik kiaclúsú 1na
gyar gyógyszerkönyv l\i. tc:íb\;:íj;:i. kizárólag az első kiadású gyr'.1gy
szerköny\·, és ennek függelékébe valan1int a rnost ér\·ényben lt·:YÜ 
rnagyar gy('•gyszerkönyvbc feh·ctt gyógyszerek fajsúlyának üsszc
liasunlitú t<íbl<ij<ít adja. 

Az olvadás és forráspont meghatározása. 

~lid(.ín valarncly szihircl test, bizonyos b(_;fnk hat<.is;ira ch·c.-::zti 

eredeti haln1az<.illapnt<it és folyl:kuny lesz, t1l'z·,rddsu1rk. azt a 
hőfokot pedig. a 1nclynél n1c.~uh·acl, - oh'1rdds j1ouln1r/,: nc\·czzük. 
I•~olyadékokn;i! a /urrdsp(;;;/, Yagyis az a h<.ífuk. n1c\ynél a folya

dék küzünségcs ll·gköri nyon1<.is alatt rorr~í.s közbl.'11 güzzé alaklil, 
képezi a testt:.:kct jellcn1z;(j physikai <illancl(:1it. 

;\ ::;1.énYcgyülctck .scJr<:Íl.HJl Yt~tt gy(~)gyszcrcink nagyré.szl·nck 

Yizsgúlata, í.~Y a n1agyar f,;)'('Sgy.szcrküny·vbc fch·ctt készitn1L·nyek 
azonnsstigi, tisztasc:lgi fokúnak llH:güllapitü<ia j(1részt az olraci<:ispunt, 
Yagy a fnrr<Í:'pnnt ;:i]]andóinak JllcghatározÜS<Íra a]apÍtV<Ík. r:: 111C;_'.

hat<Ír07.tiSok lényc~·c abban kulrninül. ho:;;y ugy<1nazon tiszta kl:
szítlnl~nyek ugyanazon a hé>foki.111 \·an az o\vacl;ís pontja, fo!yadl·k
nak a forr:ispontja, n1íg ugyanaznn clc tiszt<Ítalan készítn1l·nyek, 
a :::;zcnnyczé . .:; kis fuk<in;í.J is. n1<ir 111cgllat<irozliat(~> t.:ltér~sckct rnu

tatnak. 
:\lh·cl a kész;íun(:n:_..··cknt.:k a tisztas<iga, külC•nüscn :.,;yögyszvr

hatástani ;-:;z::n1punll_J(1l fonto;-:;, ·- a .~·y1·.,:_;yszvrt.:k \·izsg<ilat<in<i! ad( •tt. 

o\\·aclúspunt és rurr<ispünt 111eghat:iru1:;ís, a lcg~11ndosalJlJ~1n \·L·grc
hajtandó n1unkéil<:\tf;k sor<iba tartuzik. 

"'·1.::: olz·addspout iii(r.;1!1rtdro:..~cis(L :\Ch;iny n1illirnctcr <it111L-rííjü, 
könnyen nh·acl<.:1 Ü\'egc:'ürct, küzcpl·n a l<ing fü!Gtt !lH„'gl<igyí1unk. 
s kl:t cllcnkczl.í ir:inyban sz1 .. jjcl húzzuk. l\:L;t i'l\:(:·n tágabb. k\j;·:i.:-
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pén hártyavékónyságú 1-2 rn/111 átn1érüjü csövet kapunk
1 

mely

nek küzepét reszelüvel kettérnetszük s kihúzott 1 nyitott végeiket 
beforrasztjuk. 

A vízsgálandó tcstet1 n1iután elöbb porrá dörzsöltük
1 

s chlor

calciurn fülütt exsiccatorban kiszárítottuk, a csövecske tágabbr 

nyitott részén a vékonyabb szoirba rázogatjuk, annyit, hogy az 
anyag a csövecskében 1 -2 c1nnyi 1nagasságot érjen el. E csö

vecskét kautschuk gyürüvel a hőn1éröhüz erösitjük, s az egészet„ 

ha az anyag 100°~on alól olvad, - vízzel töltött vékonyfalú üveg. 

hengerbe, ugynevczett vízfürdöbe ál!itjuk. A 1nagasabb hö1nérsé

kcn oh·adöt glycerin. törnény-kénsa\· \'agy rnás n1agasabb forr

pontú folyadékba helyezzük. ~~\z ilyen n1óclon felszerelt fürdöt 

áil\'<Ínyra tt:\·e <J\·atosan n1elegitjiik~ s eközben az edény tartaln1át 

p!d. a \·izet üvegbottal folyton kavarjuk, hogy a höinérsék c1ncl

kedés egyenletes legyen. „~\ hürnér(í hlganytartcíjúhoz erüsitett csö

rccski:bcn az anyag n1clegítés klizben bizonyos fokon 111cg.süppcd, 

s ut;:inna rendszerint ll.Z egész tl'1n1cg folyékonnyü !esz. i\ n1ely 

pillanatban az anyag n1egsüppec1 1 abban a pillanatban Jcoh·assuk 

a thcnnoinctcr úllús<.it; az észlelt hüfok lesz a test oh0ac\úspontja. 

.'"l.Z axungia és az u!. cacao ul\·aclfispontja pé!cl;iuJ ::J(_l ( 11 , 2. 

ccra l1a\·a 63-·6-J. C'i. a chinin /(1 ( 11 .• ·-\ cera flava 20°/n ccresin . 
flavun1-n1ai han1isitva /(J2 C(J·on ol\·ad, li~\---G-!· cu helyett. 

_~[ jorriis['o;;! ;;1,J;iz11táro:...--:dsa. E czélra kcrckaljú hoss7Ú nya

k<in oldalt csü\·cl cl!<itotl !on11Jikf!t1 u. n. r<ilaszt(1 lun1bikot (rrac
tion;i!<'.1 lon1bil..:I h.:iszncilunk, a rnc!yct a rizsg<iland(:f folyadékkal 

rendszerint félig tültünl..: rnt:'g . .-\ !on1bik clz<Ír<i~cira cgyfur<isú du~(Jt 

alkalrnazunk oly cz0lbt.'d, !H1:-:,·y cnnL·k nyil;ís<iba thcrrnornctcrt tol

hassunk. s rnclyet ú~·y <illítunk lJe, hügy L:nnek higanytart6ja a 

folyadt:k f\ilütt rnintt:g:.· czentinH··u.:rnyi t;,í\·n!s<igban legyen fclfüg

gcszt\·c. :\ lurnbik cddalcs(Jrét i.-:: fclszcreljOk L·s pcclis a folyadék 
\·isszanyerl:SL' \·é~·t'tl rend.~zl'rint. hüt('.i\·c] ktitjük t.»s::-zci rnaga;;;aLb 

hG111érsékcn furn:. f!dyad1:·kn:il :tzonl);in a hüti.I liclyt:tt ragy liosz
szc1bLi (i\·c:-;c:;C,\·t.;t, 1:a~y c:>up;in üres palaczk(lt helyezünk a ferde 

CS(Í a!;\. :-\;-: i]y n11'1c!r]a] r(~)SZL~relt Jn111bik t<1rla]!11<it kis ];ingga! IilC

lcgftjük, s nl:h;iny i1crczig rurraljuk. l·\1rralti~ <tl<ltl a tlicrrnuinctcr 

liiganyfunaia !"1..:ll·nit·!ki::dik s a7.()Jl <i p0ntc1n. a n1elycn n1cg·;í!lé1.po
clik, lt:sz a fc,]ycidék i~.>rrJsj'oi1!/1r. 
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i\ folyadéknak gyors fclhcvitését kerülni kell, inert ez hul~ 

hitnzást hozhat a folyadékban létre, s a hörnérürc oitcsapódván 

hibás adatot szolgáltat A folyadékba dobott n 1:hány platina sod

rony darabkával azonban ezt elkerülhetjük. 

A recipe. 

Egyszcrlí és összetett gyógyszerek, gyógyszerészi 

1 · 1 · 1 1 tb clo"·,'1ll1't0s·,'1l1oz szüks1~L.TCS nyc ._, tapszerc \, Jta o \ s· u._ ..... 

clüsoroló, azok ar~í.ny.:ít, c\ű;:illítási 111ódját üsn1crtetü 

n1agyarúl z,'lll)' elnevezést nyer. 
A vény, a <:vcvénynck ctyrnologicus helytelen 

s<ibúl ered, dc haszn;;ilatos a recipe, (vény, rcciperc :::::: 

böl) úgyszinte a rendelvény n1cgjclűlés is. 

készítn1é

any'agokat 

írás, rcci}1c, 

ÜSSZCVOll<Í-

venni szö-

J-\ recipe incgírás;:inál l\'fagyarorsz<igon. tov;:í.bbá ausztria és 

nén1etorszoígban a latin nyelvet ha·zncilj<í.k, n1ig a franczia, angol, 

atnerikai stb. orvosok, ncrnzetük nyelvén írják azt n1cg. i\ recipét 

szab;;llvszcrü üsszcállitc.'tsban rncgírni ncn1 künnyü feladat, külünü

sen 11~111, ha az con1binált gyógyszerek előállítására vonatkozik, 
1niért ís a vénvek hclvcs 0sszc<il\ítás{Lval régen külön tuclorn;íny 

fnglalkozott, a. rnel yct. /'ha rn1akokatagraphologia, ars forn1 u !as ;nc

d icas conscribtndi-nck. nevezték. 

Gyógyszerészi gyakorlat szcn1pontjábúl szorosabban, az or

vos <-iltal írott rccipé\'el r<-'Ctfla (_se1nlcgcsbcn receptu1n), pracscriptio 
s,:u (ornutla nu:dica, foglalkozunk, s a vegykészít111ényck, úgysz1nlc 

a g;'Ügyszerészí kt:szítn1ények c\üúllít<isút leíró u. n. gyógyszerészi 

vényekkel. pracscris/1iio si·u jor11utla. J1lta1·111act:ulica. 
r\z orvos ;:iltal írott recipe kétféle lehet: ;uagistraliicr írott é::: 

Jornut!a szerinti. 
J1iagistralis vagy részletes rendezés az, n1idön az orvos a 

gy(igyszcrt, a beteg <lllapnt<ihoz 1nértcn, a súl_yn1cnnyíségck fcltün

t,ctésévcl s az elkészítés rnódj_a 1észleteivcl (.n1agistralitcr) rendeli. 

J7ornntla szerinti rendelés alatt értjük: az orvos által írotL 

1 1 1 · 1 t tt ' zct'11cl- 11cm 1'c'sz.lctczett, \'agy va arnc y H vata os ü:::sze e · gy·ogys· .,_ . · 

hanetn a gyögyszcrl::üny\·bcn feltüntetett nevén rendelését s ekkor 

------------------- --- .. --· ------- ·- ·-

-



a forn1ula 1 for;11ufa (~(ficina!is, vagy rövidített rcnclcll·s, vagy pedig 

n1idéJn az orvos az 1898. évi 99·000 sz. b. U. 111 .. kürrendclcthez 

csatolt szabályzat értcln1ében nyilvános felügyelet alatt ~ílló alapok 1 

betcgsegélyző pénztárak költségeire gy1jgyszcreket a kijelölt vény
tninták for;nula !!Orn1a!is szerint, (norn1aliter) rendel. 

F o 1· 111 u l a Hl a g i :-: t 1· a 1 is 

Hp. l'u\yprJ:-: nat!'ii hydrot'arhoniei 

l:p. 

1\qnac dc:-:tillatae 
9·0 

uf !iat 1na:-::-:a, 1;,: q11a fu1·1n1•11!ur pa--tilli .í-(). Ll. ~ 

!·' o 1· u1 u l a u r fit' i na 1 i :-:. 

l'a:-:Lillur111n nalrii l!ydro\'arlioni<"i 
l'h. llun.!.!· (_'dit I. :\1) . .\X. 

1 ta ad :-:l·at1ila1n a11n~an1 :..; 

i" o 1· !ll 11 I a n o r Hl a l i :-:. 

d 0 :-: j Hl 

.:1 rc(ipc okn!(Íl!)', s auuak tul1ljdt111dt Á't}ic:::i a kinek 1l::: ir~·a ft'li. 

J\ vény 1.:lkészíti'.:s, kiszolgcíl<is, hitelezés szcn1pontj:í.hól, né-

1ncly esetekben a gyögyszcrészrc nézve is fontos ukn1.:inyt ké
pezhet, birrh·ágok t"/1:•// (r.;a.'::oldsúl s::;o~r;dlha!, ha az, a recept jel

legét n1e~ad<'J íorrnativ kellékek szern1ncl tart<Ís<ival IL'lt 1negirva. 

i\ kellékek, a 1nclyck a helyesen és szabülyszcrücn ki<.i!lítutt 
vény feltt'·teleit képezik, a küvctkcz{ik: 

r. o/;,1asha/1) /;·ds, :!. (( ri·c1j1c /t"lllg/i ilh'![t1do J(jJ„ 3. a r('Jl

r/,:lt .t:)'O:f:)'S:::t'rc·k tldsoroldsa /s a.-:,of,: 111i:illl)'is1:-:r:c·, .;. a::: orz1os uta
sildsa a ,~r)'r~g)'S.:::1::r t:!Á't.„s::;///sc /s kis:::o(~rd/ds11 ;11ót(jdr11 ul::z1c, _;. 

has:::ud!ati utas/i1fs, rJ. a !u:~/' ls kt·!tt::c1s, 7. a::: or~·os afdirdsa, ,\>. 

a ·z·/nJ' lnla.fdonos uc·z:(,'. 

1. _-'[::; oh·as/Jató irds nenicsak 111cgkünnyíti a rcccptkészít(i (rc

ccptarius) 1nunk<-ij<ít1 de a rossz ír;::s folytán félreértésl.Jül sz<ir

n1az(') kcllcn1ctlcnségck1 veszélyek is kikerlílhctök. 

~liutcín az olva~hatatl<Jni'1l írntt v0nyek. rn<ir szoi111talan félre-

értést, s ebből kifolyó 
tak moir, a vények 

figyelme felkcltcndö. 
Az olvashatatlan 

25 -

sokszor végzetes kin1enetc!U bajokat 

olvasható n1egirására a rendelö 

vények, 

okoz-

orvos 

111egjegyzésscl, hogy ez még a 
egyik niintájc:it ide iktaton1 azzal a 
kibetüzhetőbbck közlíl való. 

2. l?.p. vagy R. (recipe-végy) szokásos latin jclezés adja az 

írc:isnak recipe karakterét, a 1nelyct Úl'Z!Ocatio-nak neveznek. l\.z 

invocatio a régi időkben 1113.s jelekkel történt 1 így a rón1aiak Ju

piterhez fohászkodva annak kézjegyét ( :;~) vagy pcdi[( J J. !Ju 
vante Jove) betiiket tették a vény elé, n1ely utóbbi a keresztény 

időben Juvante Jcsú értelinü lett. 

Elvétve használják rnég az .~\cc. (accipe\ S. (sun1e) jeleket is . 

3 . . ~l rt.·ndt:lt g}'d'-t[J'S::crt:f.: l'lásoro!dsa, hatoisuk és czéljuk szen1~ 

pontjából, a röviditések rncgjelőlése és a rendelt mennyiségre 

vonatkozólag a gyakorb1tban1 a következő szabályok c:illanak fenn: 

.-\ sorrendet rendszerint a _fó" vagy hatdsos szer, basis, rcn1c

diu1n principale (111orphiu111 n1uriaticu111) nyitja n1cg, rnelyet 
a Z'i'Z.'Ü-s::;cr vehiculum, (folyadékokn<í.l a p<irolt Yiz, borszesz stb. 

porokn;:íl a saccharu111, liquiritia ctc), - kö\'et, s vL~glíl az !:::, 
s:::1ig vagy s:;fnja1.!itó, -· rcn1edia corrigentia (_syrup. aqu. aro

n1atica) zár be. 

.~\ltahí.ban 1 dc fölcg a hat<isos szerek kiszolgc:ilásc:in~íl nagy 

körültekintéssel kell elj;;irnunk, s figy·cl111ünk külünOsen a;.: ulyan 

gy~iri készítn1ényekrc irányuljon, a rnelyck hat<írész tarta\0111 szen1-
pontjc:íbt'.il cgy1ncistl·l eltérők lehetnek. 

Ilyen eltérést talc:Uunk pici. a különböző gycírtn1c:í.nyú ·- aco

nitin. féleségeknél, a n1elyek közül a p<írisi Petit féle készítrnény 
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szerfülütt erősebb hatású, rnint a i\Icrck- vagy ~fron1111sdorff-félc 
nén1ct gy<.irtmány. i\Iiut<in If. kiad<isu gyógyszcrkünyvtink a:t. 
. ilconiti11un1 gcr1nanic1n11ot írja elő tartatni, - ugy a beszerzésnél, 
mint annak kiszolgcilásánál a n6ff1et készítn1ényhez szigoruan ra
gaszkodjunk. 

I-Iasonlóképen járunk cl az I. kiad. n1. gyógyszcrkünyvbe 

felvett Df...r:ita.li11un1 [{Cr1llanicu;n-nál is, a n1cl:ynél erősebb készit
rnényt kí.'.'.pcz I·lon1oll és Quevenne-félc

1 
s n1ég erősebb hat<í.sut a 

a Nativellc-félc kristályos cligitalin. 

\~annak erős hatrí.sú gyógyszerek, a 111clyck a gy(_Jgyszcr· 

künyvbcn, annak függelékében és az <irszabv;:ínyban egy ·i·-e! vagy 
i·-;·. el vannak jclcz\·c. ezckeL i'1gy::;zintc hason!tí hat;isúakat i:-:, a rnagy. 

gyl)gyszcrkünyv siab.-ilyai sierint csakis gytígyszcrg)·akor!atra jo· 
g(Jsitott or\·os, sc!J0.sz vagy <illat<Jrrus ;:í!ta! sza!Joilyszcrüen ki;;il\ított 

vényre adhatjuk ki. \lén)· rn<isolatokra pedig n1ég az i" el jelölt 
szerek sen1 szolg<:i!tathatük ki 

l\érncly gyóg)'Szcrnek több neve is van, s rnircl hasonjclen
tésüek S)'llonf;11dk-nak nevezik .• "1. synonin1;;ík legnagyobb része a 

régi non1cnclatur<ibül ered, de találkozunk ilyenekkel a 111. gyógy
szerkönyvben felvett gyúgyszcreknél 1 sőt az újabb gyógyszereknél is. 

Az orvos, külünüscn a hosszabb né\·vel bíró gy('>gys;.i;crckct 

rüviditvc szokta írni. i\ rü\·idités l!c/_J 1t'S alka/Jna:::dsa fcltétl1..:n(í! 
ki\'<:inatos és n1egküvctclencl() annül is ink<ibb, n1t.:rt éppen a rü

ridités helytelen alkal1naz;:is<iból sz<irniazik a té\•edé·s. s volt a 

IL·gtülJb est...:tbcn uka a tübbnyirc végzvtcs kirnenetvlü rnérgezé
scknek. 

f)igital. rüviclitl~s a \"ényen nern irhatrJ
1 

s az ilyen rüriditésrc 

gy<.~Jgyszcr nen1 szolg<íltathatú ki, 111LTt e rü\·iclités alatt cligitalis 

lcYclckvt 1 clc rncg digitalint is lch1::!t érteni. :.\1. rnorpli. rendelésé

nél a 1ncthyl és a n1urias rnorphii k(Jzült kel! \·ülasztanunk. stb 

„-\Jtai<iban, erüs hatású gyógyszerek rendelésénél a rüviditések lt.:

licl(Jlcg kcrülcnclük. \·annak ai:onüan ()]yan gyakran c!lífordul('.i 

gy('.1gyszcralakok és ezt kisérlí rnííkifejezésck, a 111elyckct az orvus 

1ninc!L'nkor, a kü\·ctkcz(í rüviclitésckkcl szokott rncgjc!iJlni: 
:\qu. aqua. víz. 
.·\f[U. J1ull. aqua ]Ju]lit~r1:-:, fo!T~°i V!Z. 
Aqu !'Olll Ill. aqua <'OllllllllllÍ:-:. k("iz\in::;t'-!.!·í'.o: víz. 

Aqu. cal. 
Aqu dest 
.-\qn lerv. 
.J\ctu. font. 
. :\qu. frig. 
Atflt. pluv. 
Ax. po1T. 

Hals. 
Hol. 
Co1np. 
Cü!1C(!!ll1'. 

Ucp. 
lJeli._ 

Ili!. 
Ed. :tii. 
Elaeo.-; 
Elecl. 
El ix. 
E1npl. 
Ext1·. fi. 
I·l 
Lin. 
( 11. 
U\'. 
1 'a:-: l. 

!'ii. 
l'i·aet"ip. 

Pnwp. 
l'ulv. ad:-:p. 
liad. 
l:c(·. 1irae:-::-:. 
Hhiz. 
:-3acl·h. 
:-:eni. 

Tl'a, T1·. 
Cng-. 
Vit. U\". 
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nqua ealida, iueleg- víz. 
aqua cle,.:li\lala, púi·o\t \'ÍZ. 

aqua fe1·vida, fotT<°i víz . 
aqua fonlana, kúlviz . 

aqua frigida, hideg \·íz . 
aqua pluvialis, e.s!iviz. 
axungia porci seu pun:i1ia, di,.:z11úz:-:ír. 

haba111t1111, balz:-:a111. 
bolus, agyag. 
curnpositus, il:-::szPtcl.l. 
concc~utralns, liiu1t"ny. 
deptn·atus, li.-;ztitot.1. 
d<)lur, ada-::-:t'.~k. 

dilulus. hi!„!"ilutL 
edi 1 iu aÍten~~·,111ú..;o(lik \i.iadil:-:Ú [ ll.ia gy!;.\'.' 

Plat10.-;accli:u·u111, (l]a_j1·z1tkor 

clectuariu1n, nyp\et. 
<~lixi1·uu1, kivonat. 11.even"k. 
P!Hpla . ...:tn11n, lapa..;z 
('Xlrartuin f!uidtnn, hig· fol.n.1,.: ki\·unat. 

f!ores, Yi!'úgok 
lini1uentuui. kenet 
olcu1n. olaj. 
U\"lllll, lu.j;i.;. 
pasta, lé.-;zta. 

piltda, lahil<LI'"· 
praet'ij1ilal11:-:, h:1":-:a1iotl. 
[1ravpantl11:-:. kl<!ulgozot.L 

pul\'i:-; ad:-:pt•1·::-:i1Jriu:-:, hin1.i"ipo1·. 

radi:-.:. gyi"d;:<"i·. 
1"Cl'C'U!t•1• pntt' . ..::-:l!lll, fri . ..::-:l~ll 
rliiz(1t11a, g-yiikli"11·z:-:. 
:-:ac1·haruui. <·z11i;:ur. 

-"PllH'll. 1nag. 

!it1cl111"a. fv:-;luJt.:!ly 

ungut>ntuui, k<•n(w.., 
Yit\~lh11n o\·i, lojú-: :-:iu·g;\pt 

1\ gycJgyszcrck rnennyiségét a rendel() or\•os, az crlishat<isl1 

1 '\ ' \ I 11·1·cj·CZ\'C \Jetüvel (:::; szárnukka! gyógyszere .::111..: granHno,;: Jan .;: · , · 

(t875 évi 2:·\.717. sz bclügyn1. rcndelctl küzü1nbüs hat;ísuakn~il 

~zoniJan~ többnyire csak sz<in1okkal irja, a cseppel;: szátnát p'.::d1g 

a f{ll//a;11 1,guttas) vagy rüviditctt Jf"l!/f. után rürnai szúinokkal jc· 

löli 1ncg. 
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Olyan esetben arnikor két vagy több gyógyszer, ugyanazon 
súly111ennyiségbcn veendő, a súlyt kifcjazi5 szeirn clött az ~ jelet 

találjuk, a n1ely az ana, - egyenlő 1nennyiségben - szú rüvi
ditésc. Olyan esetekben a n1idön a mennyiség tüzetesen n1egha

tározva nincsen a veendő 1nennyiségekre vonatkozólag a követ
kező gyakoribb rüviditett n1egjelőlések használatosak: 

aa 
Ad. lib. 
Acqu. 
U. in. 2 plo. 
Ll. L d 
l.Hu1. 
Div. in. p. acqn. 

U1·1n 
Ciutla1 

l\g. 
L. 
\lt1. 
l-io. 
I '. tH'.< [tt. 

'I · l. 
q. pl. 
q. !', 

11. ,.;_ 

q. \" 
St1ff. quan1 

ana, cgyenki 111ennyisúgbcn 
ad libitu111, tct~zl~:-: szerint. 
acriualb, cgyenl<icn. 
dt:lH!' in duplo, ada:-:sék kt.~l:-:zL~r 

dcntu1· ta\c:s doscs, adas:.:anali. ily adagok. 
dimidit1', fél. 

·- dividc in pai·te~ aC(fua\cs, oszd cgycnki 
i·észek 1·t.~ 

gra1nn1. 

guttali1n, e."C'[J[ienli.t',nt. 

kilogra1n11t. 
LitCI' 
1na11i1111l11s. 1na1·1··kn,\·i. 
n1:11wro, :-:zlunú. :-;z;i1n1nal. 
11arll'.:-: aequale:-:. eµ·ycnki 1·(!..;zek. 
q11a11ltllll l11hPt, a Jll('llll,YÍ [('.[szik. 
qua11tu1n 11laccl, a 111c11uyi tct:-:zik. 

rPqni1·itu1·.a kivúnl HH'llll)'i,.;t'~ghL'll. 
:::ali,.;, :-:('ll ,.;11f!id!, eh~gt·nd(J va~y 

,.;z(il.;,.;t;g1~,.; !1\Cllll,Yi,.:t~g!J\~11 

vi,.;, n tllt'llll,YÍ1 akar:-:z. 
:-:uffkiL~ntc qua11lilale, cll•gendti 
lllP!l!l,\'iO'(;gb\'ll. 

:'t'I n],.;, f l•J. 

J\ len1ért rnennyiség azonban ~l rényea. grarnnlíJkban kifeje
zetten a reczeptarius által utólagosan rncgjelülcndü. 

4 . . /1::: O!í/OS útas/tdsa, - a /f_}'Ó.._t;j 1s:::cr t:!kls:::!t/si' /s kis::o!
,r.;dldsa uufdjdra u/z<.h", ·- latin nyelven türténik. Ezek tagol<is<i.t a 
részletes részben, az egyes gy,Jg.yszcralakok t<írgyal<isáné.il fogjuk 
n1egtaL.í.\ni. 1\ kiszolg<í\;is rnüdj;ira n<.'.zvc által;:iban 1 - az érvény

ben levő b. 111. rendelet érlelrnébcn, a küvctkczöket jegyezhetjük 

rneg: -= l3elsöleg adagoland(:i gyógyszerhez n1inclig hengeres, külső 

!cg használandóhoz rnindig hatszügletü üveg veendő Ide iktathat
juk inég a kiszoigálásn;.í\ használt edényekre vonatkoz(:> rendelet 
<lzon pontját, a rnely szerint, rn<ír egyszer használt dobozokat s 
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parafa dugókat a gyógyszerésznek a közönségtől visszavenni egyál
talában tiltva van, ha azok kellően tisztitva hozatnak \'issza„ visz
szavehct ugyan, de csak gondos és forró vízben való tisztit<:ís után 
hozhat újra forgalornba. J;:írványok idején s tudoniása szerint fer

tőző betegtől sz<irn1azó üveg s porczeli<.ín edényeket vissza venni 
tiltva van, ha csak nen1 egyugyanazon beteg szán1ára használja 

fel azokat.::-
5. J-las::;nálati útas[tds jele az S. vagy Sig (signa = jelezd), 

n1clyet közvetlenül követ a vény tulajdonosa nyelvén irott, a 
gyógyszer használatára vonatkozó útasít<is. 1\ haszni:ilati Ütasítást 

az e czélra szolgc:íló jelzékre (signatura:i kell írni, s n1iután azt a 
rcccptarius a~ elkészítés hó és napjával úgyszintc neve al<.iírás<Í

val c\l<itta, a kiszolgc.íltatandú eclényrt: ragasztja. 

U. ~..::1 hi-IJ' i's kilti·z/s 1_datun1) n1cgjelőlésc, türtl'.njék az a 

vény kezdetén vagy végén, nérnely gyógyszer kiszolgálásánál, kü

lönösen az újabb iclí:íbcn nagy fontosságot nyert. 
Fennállú türvénycink érteln1ébcn ugyanis: ci\zony vény, n1ely 

kétszer keresztezett szert tartalrnaz, oly helységbeliek részére) a 

hol gyógyszertár van, csak 48 ór~in belül, oly helyen lakók ré-

sz·'i·e· hol nvóuvszertár nincsen· csak néQ"V napon belül készít:1ctü ,.... ' :::.~ b.l , ....,. 

n1cg és szolgültatható ki.:· 

1\z előbb idézettekböl kifolyólag a rendelkezés ezen kövc
tcln1énye eléggi~ vii<:igossá teszi, a hely és keltezés tüzetes n1eg

jelülésének szükségét. 
7 .. ./J tulajdonos ucz.J/t az orvos ncn1 n1inclig jegyzi a vényre, 

dc ezt a kiszolg<:ilandó kt'.sz gyógyszerek elcseré!ésénck kikerülése 

végett, vagy hitelezés esetén stb. ::1aga a gyógyszerész is, reá

vczctheti. 
f\z elösoroltakon kivül, fontos n1egjegy·zés is szokott a vé

nyen clüforclulni. ;\ megjegyzés veszély esetén az OJ"\'OStl~d írott 
cito 1·.crvorsan) sl11ti;;1 ( röatün), /Jtricu!tuu Íi1 n1or11 (ne kt'.::;::;i ,·c;:;z01y 

:::.~ ·' . b . 

vanl -- feltünüen írott szavaiban nyilvünúl és hí\·ja fel a gy·(·fgy-

szcl./,"'z fi,rveln1ét "l nv1írrvszcr sürnős clkészitéstrc. ' , ,,_._,, bJ l < :::.. b- b 

i\z itl·ralur, rl·itcratur, r,.jh·tatur (isrnétcltcssék) sz(') által;iban 

a vénv isrnétlésére vonatkozik. i\z isnv:tlés azonban, a kétszer 
kercs:.tczett szereknél csak akkor hajthalú vr.'.·gre, ha a \·ény, az 
ellíbb c1nlitctt isn1étlésrc vonatkoz('.) rncgjegyzt.'.sckcn kívül, az ur-
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vos üjabb kelet és aláírásával van ellátva. J'lc rr.:petctatur rnegjegy
zésre pedig az ismétlés egy<:iltalán tiltva van. 

i'vlint n1ár ernlitve volt, a vényt n;:ílunk latin nyelven irj~ík 1 
n1ég pedig úgy a gyógyszert, 1nint annak veendő súlyát, a n1cg
felelő rüviditések tekintetbe vételével. 

I~Iogy a vényen 1 a használt rüviditések daczára, az egyes sza
vak között az összefüggés megtalálható, s igy a vény szabálysze
rűen olvasható lcgy·cn, a következőket kell szen1 előtt tartanunk. 

J\ recipén a rendelt gyógyszer neve n1indig J;/l'nitiz,•ushan 

(genitivus partitivus:) olvasandó; pici n1orphini hy·drochlorici, aquae 

dcsti!latae stb., a rendelt rnennyiség pedig attlfsatiz•usban, (a recipc 
szt.'1 kivánja) tehcit gran1n1a, ha több gran1n1r<il van szú, granunata. 

.i\lint l{/issa tan<ir, rnunkáj<.iban ,,. ernliti \·annak olvan ''V\~iav-
• :;-... b• 

szerncvck, a n1l'lyck nern latin t:rcdetück, s n1inthogy ncrn dck-

lin<ilhatók, a genitivusban is ugyanaí:'.on alakkal bírnak, rnint a 
non1inativusban 1\ raclix C:o\u111l:.0 1 gcnitivusban raclicis Culo111bo, 

a ftilia coca gcniti\'u.sban fuliururr1 CliCa·nak üh'asancl(i, hasonl(.1'1n 

a ftJ]iorurn boJdo, iloru111 ktt".SO, gun1111i gutti, resinac katcchu .. -\z 

ipccacuanlla, ka111élla, rathanha nevek, hab<ir szintén ncn1 latin crc

detüek, a gcniti\·usban latinos végződésekkel, ipccacuanhac, ka 

n1alac, ratlianhac olvassuk, ne\·üknck a közhasználatba val<.J<:ltn1cne
tc!ük rniatt. i-\z cn1plastru1n diachylun sin1plcx, gcnitirusban cinp

lastri rliac!~y/011 sin1plicis lesz, n1crt a diachylon (1)~z ;:ii.rtn -= nü
Yényneclyckbéíl késr,íílu, gGrüg Sí:'.cl, inég pedig ennek tü1J!Jcs gcni

th·u~a a rncly latinul szintén ncn1 ragozhatcí :\z <dchin1ista 1.:r1.:
clctü ca!orncl sz{'1 gcnitivusa, calornclanos-nak olvasandti. 

J\ rccipe <iltalcinos szalJ;í\yait, az clüs(JroltakbtJI 111egClSllHT\·c. 
a példának felhozott, rnég kibctüzhctö vény szaL<ilyszcrüen a kü
vctkczőképen lett vn\na írancl<J. 

Hp. t ·aHq1ltoi:~ 
u-J";un :-.1·111 j., 
'---

r !. :t. (']!l 111...:iu. 
JO(l·O 

("\ll:td1~ 
.•„:yi· •. ..:i1nplid..: 

l iJ·I l 

.\J. [J. ·"· (·11·(11i!,(;11I i l,:ni:d!:d. 
l\11\(lz;-:y;l1·. l!Hf2. !!1új. [ 

(11 Y a sás a 
Hcdpc 

Ca1npho1·ac 
g1·an11na sc1ni:-; Yagy crnligrainni:tla 
<Juinquaginta 

lia! lt1gc arlis e1nu!~io, gnun1ualu111 (.'Clllu1n 
l·ui :uidc 
Syn1pi sirnpli{'is 

g1·a1n1nata deccJJ1 
I\Ii~<·P. da. :-:igna, 

Az árszabvány. 

A nüért a g,yógyszerész a nyers gyógyszereket, a gyögyszc

rííl használt anorganikus és organikus vegykészítn1én.yckct
1 

úgy
szinte a gyógyszerészi késí:'.itn1énycket azonoss<iguk (identitásukra) 

és tisztascigukra 1 r11inülegcscn (qualitative 1 és 111cnnyilcgcs.;n (quan
titati\'e .1 n1cg·vizsg<ilja; az anyag egy részét a \·izsgálat czéljaira 
féhildozza; kérnszcrcket és clicn1iai eszközüket a vizsgálat czél

jaira készletben tart, és az azokhoz szükséges vi:.:gyszercket chc

n1iailag ellenlirzi; a nyers anyagokat feldolgozza, az idlíküzbcn 
clro111Jottak helyébe isn1étclt tlikebcfektctt~sscl újakat beszerez; a 
gyógyszert<.ir n1egfc.;]e]ű he!yiségciröl, s ncrn csekély tőkcbefc.;ktc
tésscl j<irú kellő bercnclczé::;(r()J és felszereléséről gondoskodik; 

gyügyanyagokat készlctLcn tart; a gyLigyszert~ir tiszt<intartása ;:;zc

n1élyzetct tart 5tb. - a kiszolg;i\tat<Jtt gy('fgyszcrek és cclény'ek 

beszerzési ;.ír.:in felül a gyúgy·szcn.:sz tillan1ilag rncghatúrozott sz<i~ 
zalékban részesül s a v1.:ny készítésnél előforduló rnunk<ilatokt~rl 
részére díj van rncgállapÍl\'a. 

E díjak tétcll'nként, az e czélra szerkesztett künyvl.icn az 

úgyncvczct t gyügyszcr-ürsza b\'c:íny ban ( -ra~..::a rncclica rncn toru rn) ra n

na k elősorolva. I\:.étféle <Írszab\'Üny C1s1nerctcs u. lll. a lih:a!a/os l~s 
a /Jú';Jitct!-drs:::ah;.:duj'. 

[ Ia a gyögyszer-cirszabv<lny csak a 111agyar gyúgyszcrl..-:ünyv!Jc 
felvett gyógyszereket üleli lel, és ezeknek, a bclügyniinisztcr ;iltal 
rncghat<irozott <irait, a gylfgyszerck kiszolgc:í\;:is<in;:í\ haszn;:ilt cclényvk 

ürtL·telcit, s a vénykt:Sí:'.Ít('.s1it:l cl(iforclul(:) 111unkrí!atok n1cg<illapit!1tt 

díjait tartaln1azza. úgy ez a hiv;it<llos gyógyszer <írsz<1bv<iny !."faxa 
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medicamentorun1 officinalis). f-Ia ellenben az árszabvány, a hiva
talos árszabványban foglaltakon kivü! a gyógyszerészi gyakorlat
ban előforduló olyan gyógyszerek, edények árait és n1unkadíj té
teleket is tartaln1az 1 a melyek a hivatalos gyögyszer-árszabvcíny
ban felvéve nincsenek, az árszabványt bővitett gyógysZcr-árszab
ványnak (Taxa n1edican1cntorum an1plificata) nevezzük. 

A hivatalos árszabványban foglalt gyógyszerek, edények 
árait, s a munkadíjat az országos közegészségügyi tanács meg
hallgatásával a belügyn1iniszter hat;írozza n1cg, n1ég pedig újabban 
évente. A bövitctt <irszabványban foglaltakat pedig, az orsz;igos 
gyógyszerész-egylet kcbc!ébő! kiküldött bizotts;:ig azon elvek sze

rint szán1ítja ki, \'.:n1elyek a gyógyszerkönyvben foglalt szerek ;ír;i
nak rnegüllapitcísára nc'.zve n1eghatr:iroztattak.1 

t-\ hivatalos gyógyszer ;:irszabr.:íny egyébb, e sorokban n1ég 

elő ncn1 fordúlt hatc:irozatai~ - a gyt'1gyszerek s a vény· <ir<inak 

kisz;:íinitására vonatkoznak, s n1iután e sorok keretébe annak kel

lően rt.:szlctczctt t<irgyal<:isa hl'iyszüke 1niatt beiktatható ncn1 volt, 
- 111c!löznürn kellett. 

, , 
RESZLETES RESZ. 

J\ rrvórr)·szcrül használt úgynevezett gyógyszerészi (galcnusi) 
~- b ' 

készitinénvckct, tekintet nélkül arra, hogy azok rcczcptura1, avagy 

Jaboratori~rni n1unk<ilatok sor;:in lettek cJ(j;:iJlitva, - a küvctkc

zökbcn részletezett okoknál fogva c\öállíttísuk n1óclja sz<:rint: kt.:

verékckre és kiv()natokra osztotta111, 

l\Iidön ugyanr:zon, vagy külünbüzö balrnazállapotú gyóg~·szc~ 

rckct oly rnúclon egyesitünk c;r\·rr:ássali hogy az cgyncrnünc.k latszo 

tlinicgben, az egyes alkat·_ 51~(3~~cvésbbé _.\'.~il:ozatl·~.t~,t~l. }~enn~ 
f on\aJ t·ttnak rryúnvszo ~Ji.;:észitCS .;_> s3.i::n1pontjabol Al "1-/ 1.k-nek 

h ,_ ' ' 1 b b- l/~. _:.\'·\ 
ncvczhcljük. Í~"ó T! .. ;e.;\ 

I-Ia a rr)'Únvszc~'1 ~cn~~OAV'"lb~.$6Cltet01~.;bül, hanen1 ellenkczüleg 
' ' b b· '11113 L. ' . 1 •• • 1 

többnyire a nyers a ·~ban levű frat~\;O/ részt phys1k.a ~1u~et~.:: 
alka\rnaz~isáral elkülürt;?i\~. a hatást}t('a.B-~l(tóli vagy phys1ka1, ntkan 
1 ·. · ld · 'Z"i·c]~ seuef\;~.'~el (:"á~·-.}~\\ó_rrCitó czr~lokra alkalrnatlanak-c 1crn1,11 o o~ ·" .... b ~~~- „ . .___ •- __ 1 -~·b ... _,,,..~J 
·1 1 · 1 ·11 "I a··-ll)_,~:..e:·.-1~a··11y··,1nbúl a ható részt kivonjuk. to e\v;.i aszl]u .::, 1 ctu cg ' ..., b 

- !.·i('.·011al-11ak nevezzük. . 

1\ keverékek és kironatokn<íl is elöfordúlhatnak eg:ycs k1-

v1~tclck, dc ezek sz;ínia oly csekély, hogy e csoportusít;:is alkal-
1nazhal(.,:'-<ig;il, ne111 fogja befolyásolni. 

Keverékek. 

fiiixtura. 

l(ét vagy· tObb folyékony gyt~fgyszcr cgy1n<issal, higfo\y(·J va?y 

1 l'·c1·c1··:1.-c"t ;ni.t"fu;dn(zl.: ne,·czik. cildhatatlan szil<írd gyt'1gy.szerc' '" , 
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iVIiután daczüra annak, hogy a keverékek elkészítése legna

gyobbrészt cgyszerlí üsszcrnéréscn alapszik, - n1égis azok a re

czcptúránál úgy· 1 111int a laboratoriun1ban eszközölt c\készitésük kü

r(í!, a gy(~1gyszerek cheiniai, physikai tcrn1észctéböl kifolyólag- tübb 

olyan kürliln1ényre kell tekintettel lennünki a n1clynck figyclnicn 

1.-,·,,,·,·1 harr)r;_ísa a H)'Úcrvszcr helvcs elkészítését tncghiúsítan<l. ~ ~ b • t:> bv • v •-

Rec/!jJf ll rll. l(iscbb n1cgterhclésnél a 1nérlcg érzékenysége 

nagyobb léYén 1 a n1érésnél elfJbb n1indig a kissebb súly1ncnnyi

ségbcn, vagy cseppekben yccndüt rendszerint a basist, hat~isos 

szert rnérjük le, s csak azut~in a nagyobb n1cnnyiségben vcendü
ket olv sorrendben, ainint azok nüvckcd{j :-úlyban küvetkeznek· 

Érős illattal bir6 gyógyszerek ti\cicl. carbol. liquidun1, acth. 

accticus, arninonia, illó oiajok. ichthyol készítn1ények, liqunr. arnrnun. 

anis, pho~phor-olclat, spir. carnph. stb.) a 111('.rés sorrendjét annyi

ban v<iltoztatjük rneg, hogy ezeket utolj<.'tra n1érjük le, nehogy az 

ell)rc Jernért illóanyag, a 1nérésben küvetlí gyógyszerek tartalrn(tt 

e\<iraszsza. I-Ia azonban a vchiculuin rncgküzclitű rncnnyiségét 

n1cnsnrában előre len1értük, úgy az ill<1tos folyékony gytígyszcrrcl 

rendesen jól kcvcrecl(J kisebb n1enn:yiségben inJtt corrigcnst rnér

hctjük le .clűszC)r s az ezt küvct() illatos gyc'.igy:::zcr lcn1érése nt<Ín 

n1érjük a. n1ensurában foglalt vivő szert. 

F'olyékony gyögyszerek nen1 1nindcgyikc keveredik egyrnús· 

sal bürn1i!ycn súlyrncnnyis0gbcn, vagy an.ínyban úgy, hogy egy· 

ner11ü türncget kc~pczzcn, hanc1n nén1c\yike cgyn1<í.stól, - ké·t ré

tecrct alkulv<i, - elkülC111ül. I Ia az clkülünlilé.') az anyag physikai 
M • 1 

tcr111észetébcn rejlik. s ~1z elegyedés U_ibb(.:-kcvésbbl: hah;ir rOv1c 
idt'írc is csak criís i'1ssr,croiz;is.o:aJ érhcu'.í cl 1 úgy a hasr,nci\ati úta:-:í

tásiloz a fdl j~·/rá:::1rndú figyelrneztctést csatClljuk. 

!·!" ."7.0.11\J"l1 a folvékonv nvórrvszerck cc:vrnc:íssal érintkezve 
u ". <> - v b• ::-:.- ._„ 

olv 111ödon szenvednek változást, hugy a kevcrékbl)l kiscbb~na

u\~obb 111ennvisérrben szi!<ircl halinaz;:íllapotú tc;:;tek v;ilnak ki, illc-
::-:.. • M 

t("\c<' e ··111·1dél· l·é1)zÖdik úo\· ~- ha crrvélJkc!nt nincs rn()c\unkban l M ::,, ' " ~ ~ • ' :-,.. :-,. 

ezt '~1cgakadcllyozni, ·-·- azon kel! lennünk, hogy a csapadék lchc

t{í!cg fino1n<tn eloszlott <illapotban kclt.~tkczzék. i\ lnly(:kony gy(.'1gy

szcrck arányátúl függGen tcjszcríí zavarodás, vagy cs;qiarl(;].: kr~ll~i-

1..:czik külünlisen a gyanta tartalrnú tinktur;:ik ( 7·iiltl1tra a;nhnrt', 
br:n:::ot"s, t 1rstorci, ors!ort"i, c1uu1abis lndicai', co/1)C_l'i!!hid'.·s. citl1t"f!ar1u11, 
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(_jlfl~fttci, _jalaf1ac, 111rrhai:, stb.) keverékei, \'Íí'.:zel. A kclctkezeu csa

padék egyenletes eloszlús;ít úgy érjük cl, hogy a tinkturát 1nielűtt 

vízzel kcvcrnűk, syruppal rázzuk össze, ha azonban ez l\t(Jbbi 

rendelve nincsen, úgy a tinkturát a kész gycjgyszerhcz cseppenként 

adjuk rniküzbcn a kt\'Créket erősen üsszerüzzuk. 

\."llnnak gyógyszerek, a n1clyck különösen folyékony közeg

ben, cgy111ásra hatnak, s e hatás ncn1csak physikailag észrevchctG 

változásban nyilv::inúl, hüne1n ezek né1ncl:y-ikénél olyan chcn1iai 
iolyatnat is 1negy \'égbe! a n1ely az alkatrészeket lényegesen ineg

vúltoztatja. 

l'/1nsdk csr.'rsa:• tarta!nní a.il)'trgo/.:kal: ·rra ferri acctici, Plun1b. 

acet. bas. soluturn, J\rgent. nitr. stb. pt'.lclc:iul rrra rathanhae, opii, 

Extr. chinac stb. vci. 

l'lnzsó/,: i~,l'dkos ail)'a.~rokka!: F'err. sesquichloratuin, i\lurnen 

cruclun1 stb. n1ucilago grnn1i arabicurnn1al, vagy althaca! salcp, 

füzettel. 

l 'scrsaz.' old a!, (S1'f'S17'Z' larta!JJ11! all)'ag·ok: ~rannin, ~rra. rathanllac, 

opii, gallarurn, stb. nydkos !arlaúnú t1J!J'11._r.;ukra: 1ninök a C'.aragahen 

füzet, gur11n1i arab. o!clat stb. hatéÍSsal vannak, s e hatás rendesen a 
kcven.'.·k physikai n1cgv<lltúzüsában nyih·cinlil, csapadék kclt.:tkezík. 

J\ csapadék keletkezés azonban elkcríílhetü) vagy CSL!.k Jinon1 

eloszlásban jut érvényre, ha az cgyrn<isra hat6 részeket, a Yivti
szcr fclhasználc:í.süva\, lehetőleg hig közegben huzzuk üssze. 

\i'fzbcn oldhatatlan bnrszcszes és aethcres kivonatokat {l·:xtr· 

nucis von1icac, cxtr. fiilic. n1ar. acth.:1 ha a vízen ki\·(íl tinktura 

vagy 111ús sze.sz, aether tartalinú anyag is Ír\·a van, elúzc:tesen 

ezekben oldjuk! s a többiekre nt'.:z\'C úgy jürunk el, rnint a gyanta 

tartalrnú tincturáknril. 

\'ízben olc\halatlan egyéb tcrn1észetü gy\Jgyszerckel, nc\·e-

1,ctcscn sókat, cxtractun10\..:at, nüvényi porokat rendesen az lzja

vit(jként rendelt szürppel, gununi arabicun1n1al, vagy az clűirutt 

n1ennyiséglí rnucilago g. arabic.-al dürzsöljük t:l. az anyag lchct{i 

errvenletcs closzlcisc:íil'., a llH.:lvet a1.utrín óvatosan a vh·liszcr clt:intt: :;,„ ... , „ 

kevés, később teljes 1nennyisé~évcl higitunk. 

\'í1,1Jcn olclhar.atlan vagy csak ki.;\·és::;é oldhat(.1 chen1iai ké

szil!nl:nyek n1inök pélcL:iul a chininu111 sulfuricun1 olcl.:isba viri::le 

acicl. sulf. dil-al. az acidurn sa\icylicun1, n;:itr. hicarhonicun1111al. 
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oldatba vitele csak akkor hajtható végre, ha a vényen erre vo
natkoz(ilag hat<irozott intézkedést találunk. 

Stib. sulfuraturn aurantiacu1n különösen savanyú szürpüktől 

elbornlik, dc clbon1lik a nlucíl. g. arabicun1túl is. !-la a;i;onban a 
rnucilagot: a 1nézga por;iból frissen készitjük 1 a készit!nl:ny gyors 

clho1nl<.isát n1cgakadá\yozhatjuk. 
f{is::;o/gdldsa. I-1a a kiszÓlg<.iltatandó gyógyszer olyan alkat

részt, vagy alkatrészeket is tartal111az, a n1e\y a napfény hat<Ís<íra 
v<iltozást szenvedhet, vagy külünüsen ha erre nézve a gyógyszer
kűnyvbcn is intézkedést talúlunk, úgy nlindig sötét Ü\'cgbcn szol
gfiltatjuk ki. (fi. barna üveg vitrun1 fuscurn, s<irga ü. - \'. !la\'ll!ll, 
kék. ü - \·. cocrulcun1, fekete ü -- vitr. nigrun1 jelzéssel tün

tethető fcl.1 
Belsőleg haszn<ílt t.;yúgyszerekct gürnl_lülyü, a külső haszntíl

takra Sz<Í.nt [!VÓ!!VSzercket hat~zün]etü rehér (VÍlru111 a\bU!ll-1 va<r)' ",. „„ :-::. . ') ~ 

egyszcr{í kiszolg;_í\<ísn<-ÍI (liat cxpeclitö sin1p\e_x) zülcl Ü\'t.:gct (Yitrun1 

viriclel haszn<ilunk. 
I-Ia a keverék a ncn1 oldhatú alkatrészeket, csak closzultan 

tartaln1azza a hasznülati utasításon kivlil ~j<'.Jl felr;:ízanclú.· jelzést 

is alkaln1azzuk. 
Laborafori1111t. i\ rccepturai 1nunkc:í.latoknál elősorolt sza

b;:ilyok~ a nagyobb 111ennyiségben clkészitcnclü 1ni.xturük laborato

riun1ban eszközült clüoíllit<isüra is \'onalkoznak. 
i\ robbant), gyúlékony anyagok, keller11ctlcn, \'agy erí.ís illatot 

<írasztú keverékek 111indanny·ia a laboratoriurnban készül. - azuk 

is a 1nclyck vény-re rcnclclvék. 
l!.i'ltartdsa. Az olyan keverékeket 1 a 111elyck nagyobb 1ncny

nyisl:gben leltek elkészílyc; ha azok illó alkatrészckt.:t is tartal

n1aznak, vagy künnycn pc:írolognak, vagy a norn1alis ten1pcratur<Í.· 
nál nagyobb hf.í hatüsúra bornlanak, - jól bedugaszolt edények
ben a pinczébcn tartjuk, s a gyligyszcrttir cílvünycdén:yzetébt.:n csak 
annyit tartunk készletben, a rncnnyi 1-2 napi szükségletünk ki

clégitl:src clcgcnc\tJ. 
Hivatalos J;:észit111é11yek: :\<pia c:trholata. ,\q. ( ;011\ardi, Cldor(ldiu(" 

:\laµ·np-:, hydnl.\_Ydaluin, i\Ji,..:t·Pl!a J>!·o :'ulnllon(~ 1·akii uxy . .-11lh1rati. ~li\lÚra 

u!(•O."o l1a!-:a1ni('a, :--;pirilu-: (l(~!ltPri.-. Spii·i!u . .- dilutu,..:, :-:pir. ,..:t;li,..: nHltll<Hl. ani-:a!i. 
·E:; \!'fll[l()l'l''' d11•\'i>J1ydH'!l !;1··,.::-:;'!1•nd\'i az .\11lidnt ;u·,.:c•ni(·L :\q11a pluinhka. 
l',J]lndhn11 l'IP\il!i'. !Tydrut1l<•I in!':u1tu11i. \!i\ltt1·a !.!'l!llllllO'a. 
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Linotus. 
(:\yalaLi 

A linctus szürpsürüségtí gyógyszer alak, 1nelynek alap<Íllo· 
1nány<ít czukorszürp, n1éz1 glyccrin stb. képezik. 

l(ülünösen a gyern1ek-gyögyászatban használt régi gyógyszer, 
n1elynek ,finctus, elnevezése, }ingere :::::: nyalni 1 szóból ered. 

Receptura. ~fübbnyire a hivatalos készitményt rendelik, 

111elyhez szilárd oldható vagy oldhatatlan só, vagy pornemü aayag 
van rendelve I~Ia a sónen1ü anyagon kivlíl víz is rendelve van, 

az oldható söt ez utóbbiban oldjuk. Oldó küzeg hiányában az 
egyenletesen poritott sót, v:i.gy a porncn1ü anyagot pár csepp víz· 
zcl ::1cgnedvesitjük s a linctus kcvc.~s n1ennyiségéve\ 1 később az 

egész tün1eggel clürzsöljük el. 
f{is::;o/gtilása. Sürün folyó á\lon1ánya n1iatt1 tágabb nyil;_ísú 

folyadék üveget haszncílunk 1 hogy ebből a kiöntés künnycbben 

legyen eszközölhető. 
I~Ja a linctus oldhatatlan alkatrészeket is tartal1naz, a kiszul

g.-il<.isra szánt edényt, a haszn,ílati útasítúson kiv{íl (·júl fclrc:i

zandó, jclzékkcl is elhítjuk 
Hivatalos lrészitmé11y a 1. i u e l u ~ g- u 111 lll o s 11 s. 

Elixiria. 

Extractun1ot oldott, vagy suspcnclált állapotban tartahnazú 

linclur;í.k, borok kc\'Crékci 1 \'<Jgy kivonatból, vízből, illatos anya~ 
gokból készült fulyékcn1y gyógyszerek elegyei elíxircknck nevez

tcttnck. 
Az elh:ir ~zú l'!:'gi en•delü, s az e 1 tJüsz<'Jl'Sli:úval kt'•pezt~tl arail vksi1· 

\·ngy iksir (a hi'1lc.<:eli: J;«h·1"t jelenli.i ,..:z<'ibúl szú1·ni<tzul! l'aral'elsu~ iih·j0!Híl 
szúnnazik a hason je\ent<'):-:(~gíi e.i.:.-.:entia elne\'PZ\~,.: b. 

Receptura. Az elixirck ném,;lyike üledék nélküli (Eli.xir 
aurant. con1p. Elixir e succo liquiritiae), vannak azonban olyan 
készítrnények is a 1nelyek az oldhatatlan alkatrészektől zavaros 
kinézésück. (Elixir an1arun11. Az clixirek ez utóbbi félcségét a lc

rnérés előtt jól összerázzuk. 
l(is::.:o(!.[dldsa. :\ keverékeknél elősoroltak szernrnc\ tart<ísa 

rnellett lesz kiszolgálva. 
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L11borafori11111. 1\ kivonatot porczellán n1ozsárban az clöírott 

n1ennyiségü langyos n1cleg \.25-30°) vízzel egyenletesen cldör
zsü!jük1 s kihült~s után hozzü n1érjük a tinktur~ikat. I-Ja az elöírás 
szerint (formula pharn1aceutica) illó olajat1 a1nn1011iát is kell az 
clixirhez adnunk, úgy ezt a palaczkba öntött félig kihült vizes 

keverékhez cseppenként adjuk, 111iküzben a keveréket erősen r;í

zogatjuk. Vannak elixirek, a n1elyek nyers drogokból szcszszel, 
borral áztat,is révén nyert folyadéknak 1 többféle extractun1n1al 
képezett kcYerékciből állanak, 

lilfarfdsa. Az alkohol 1 illatos anyagokat tartaln1azót a pin

bcn tartjuk. 

llivatalos l-!és:.;ít111é11_v. Gyúgyszerkünyvünkbcn az Elixiriurn 
acidurn acidun1 J.Ialleri, synonirn<ijút képezi a hivatalos I_jquor 

acidus I-Iallerinck. 

Electuaria. 

~fübbnyirc 1nézsürüségü vagy pép<Ulon1ünyú gyögyszcralakot 

képez. 1\lkatrészcikt'.nt besüritett nüvényncdvck, szürpük, nit.'.:z, 

balzsan1 szerepelnek, vagy ezek keverékei poritott nüvényi részek

kel. srJkkal. 

,-\ pépes összcéíllüsuakat E. spiss1tiu 1 a hígabbat JJ. it..'IU!l' 

vagy E. 1110/lc-nak nevezik. 

Igen n·~gi gyt'1gysze1·alak, 1nelyet !!túr az cg,\·ptontiak is iisll\('J'lPk. 
llisl(·11·iai llCYt:zt•!csst'.~gü a ponlu:-:i :\lillu·ida!cs :lltal a 1t1l·1·gl'li. antidotu1nak\"nl 
ajúu!otl '!' li e 1· i a(' a, H1t~lyn(di: all;:atreszt~l a kigyo1n('•1·g·e11 li.iYli! szú1110.-; 

gy~·i!.!'yszer k<'•pt'z!c. ~\z eh~t'luai·iuH1 Thl:riaea 1ur'·g az 11!óhbi idt1lit~!I i:-: ;..:z;'t-
1nus g~'(·1gy:-:zr~rli.i'1nyy]1cu hi\·ata\o;..: J;:(• . ..;zilinü11yk('~11l Ynll fülvl·yc•, 11t~Yezeh':-:t•11 

az :. l;iadobú 111agya1· gyúgy:-:zt'1·k<"n1~·\·Jwu is, rncly a Tlu:!'iavú1. ck'<·t11ariu111 
aron1aUeo 1·11111 upio n(·\· ala!1 k(''"ZÍlnH··nyi'i kiiz\" fch't!lte. 

f(ecejJfztra. I-Ia az clectuarittr11 1nagistraliter készitenclü, vagy 

a kész clectuariun1hoz sók, súncn1ü anyagok vannak rendelve, úgy 

tninclig a porított hatóany·agot, azok keverékeit, az clectuariun1 

valarnclyik higan folyó alkatrészévcl 1 esetleg a kész electuariurn 

clcinti.:n kis rncnnyiségével, késlíbb az egész tü1neggel porczcllán 
rnozs<\rban egyenletesen elclürzsüljük. 

r·:rCJscbb hatctsú cxtractuinot a foly1:kony alkatrészek vala-
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n1clyikévcl clegyitjük, ha azontan az electuariun1 sürü, llkkor 

elcgyités elGtt a kivonatot előbb kevés vízzel felpuilitjuk. 
lgen sürü á\lornányú clectuariun1 higit;:ís;ira, ha e1Te nl'zve 

külön rendelkezés nincsen, n1éz használható. 1-la az alkatrészek 

n1ennyisége adva van ugyan, dc a készítrnény igen hig, a\.:knr azt 

sürübbé tehetjük 100 gran1111ra szá1nított 3--t gra1nrn althaca. vagy 

i ·5 - 2 gramn1 tragacantha porral. Ezek vala1nelyikével fél úra 

alatt sürü gyúgyszeralakot nyerünk. 
i:\ vivő szer, rnéz, syrup stb. n1ennyiségét az orYos ncrn 

111indenkor jelöli n1cg, hanen1 c:quantum satis), jelzéssel a gyógy

szerészre bizza annak 1ncgállapit<isát. I-Iogy is111étlés esetén azonos 

cíllo111únyú gyúgy·szcrt szolgáltassunk ki, a fclhaszncílt n1cnnyiséget 

gran1n1okban kifejezve a vényen tr1egjelöljük. 
f{iszo/rrd/dsr1. i\ hirran folvó electuariuinot !!ürnbülvü, lelte-::::. b - .__, ,} 

tűlcg széles szájú fehér foly~tdéküvegbe té\'e sz~lgáltatjuk ki. f\ 

sürübbeket szélesszájú (collo an1plo) üvcgclúg1'.1s üvegben (ad vit

run1 cpiston1io vitro clausurn\ 1 yagy fcht:r porczcll<in tégelyben {ad 

pyxiden1 1 ad olla1n a\ba1n'). 
I-Ia a higan folyú clectuariurn o\dhatalian alkatrészeket is 

tartalinaz, nehogy ezek a hasznülat clljtt az edény alján n1aradja

nak, a gyógyszert befogadó edényt "jül felrázanclc'i:;, 1 j(jJ felkevc

rcndö jclzékkcl \ütjuk cl. 
Laboratoriu11t. l(issebb rnennyiségli electuariurnot a reczcp

turai munkálatoknál c\ösoroltak szen1n1cltart;:ísa n1ellett állitjuk 

clü. Nagyobb rncnnyiségbcn készítcnclö electuariun1ot porczcllún 

csl:szébcn, vasbádogb(Jl készült ónozott, vagy zo111ánczozolt cdt.'·ny

bcn készitjük cl oly n1öclon, hogy a sürübb úllon1<ínyú részL·kct, 

tc!Jüt a növénylevckct \_pulpa, roob stb._) az elűl>b cn1lílett edények 

valarnclyikébe tél;c, vízfürdőn felpuhítjuk, s a 1néz, syrup r;1gy 

n1ás higabban folyü alkatrészek valarnclyikével bígitjuk, s eg::cn

letesen keverjük, rniküzbcn a poritott sókat, nü\·ényi porukat. 

vagy~ ezek keverékeit a türnegbe szitó.ljuk. 

1\líutün az c\ectuariun1 elég könnyen pcnt.'·szcclik és erjed, 
ha illatos alkatrészeket nern tartalrnaz, _ _,_ czélsZl!r(í vizfürdi_ín 

felhevíteni. r\ keveréknek cs;:1k fc\Inclegitésc ercdntl~nyrc ne111 \·c
zct, n1ert az crjcdC:st okoz(í c:sir<í.k életképcss(:gc ezzel ne111 lesz 

rncgg<ítolva. 
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A félig kihlilt elecluariun1ot fcltnelegített, jól zaro
1 

száraz, 

gondosan tisztogatott köcsögbe öntjük, hogy penész Vs erjedés 
tncntesen rnaracljon. 

]1_,'/tarf1isn. I-IüvfJs helyen sok;:iig eltartható. f·la azonban ncn1 

lett eléggé fülhcvítvc, külünüscn 1nelcgcbb idGszakban gyorsan 

erjcch!sbc n1cgy1 n1clyct azonban isinétclt fölhcvitéssel (.az clp<'i.

rolgc'1 Yizct, kevés lepárolt vízzel pótolva) rnegakadályozhatunk. 
Hi1„atalos készitmény. EIP(·tual'iu1n h~nitivun1 (llashajV1 uyPlet.1 

Solutiones. 
1.I l\datok.l 

l\Iidün vala111cly szllárc\ halrnaz;í\\apotú gyögyszcr, folyékony 
közegbe (,·íz, szesz, glyccrin 1 főzet, forr<izat stb.) dobva elveszti 

eredeti haln1azc:illapotát 1 s a folyadék alakját fölvévén ezzel ben
slilcg elegyedik, · - a tünernényt o!dás-nak nevezzük. 

Physikai 1 chcn1iai sajáts<iga\kban lényegesen eltérö folyékony 

gyügyszerck, csak bizonyos arányokban türténö elegyeclését szin
tén old;:isnak tartják I~Ia a folyékony közegben csak bizonyos 

111cnnyiségü szilürcl anyag oldódott fel, a n1elynél több oldatlanúl 

n1aracl, az oldatot tt:!itctt11t'k n1ondjuk. 

Bárrnilycn olchisnál az oldandt) szihírcl anyagot solue11d1tn1-
nak1 a folyékony közeget, n1clybcn azt oldjuk 1Jtc11stru1nn, vagy 
so!.:·c11s-nek nevezik, a kész oldatot pedig solutio-nak. 

l~ccejJft1rtt. i\livcl a tapasztalat zi.zt bizonyítja, hogy a gyógy
szerek oldott állapotban jobban szivódnak fel a szervezetben s 

igy gyorsabban hatnak, inint a sziltirdak: - az oldatokat ink<ibb 

rendelik, ·-s igy azok elkészítése is, gyakoribb feladatunkat képezi. 

()]dó szerííl leggyakrabban a vizet rendelik, dc higitott, 

türnény alkohol 1 acther, chlorofonn, zsíros, aetherikus olajok és 

n1ás folyt:kony, küzö1nbüs és hatásképes anyag is szerepelhet. 

J\ víz a legtübb sónak, sav és alkali;:ínak, úgyszintc a szap

panoknak, nüvényi ny<ilkának, száraz és folyékony növényi kivo

natoknak oldószere lévén, - vivtíszerként a víz szerepel a leg

gyakrabban. l\ közönséges víz (aqua conHnunis), absorbc<ilva 

szénsavat, oldott úllapotban pedig calciurn, 111agncsiu111 vegyülete-
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ket, kénsav súkat 1 chloridokat tartaln1az 1 ezek nén1ely gyógy· 

szerekre (Argcntün1 nitricun1, Diurctin 1 Plun1bun1 aceticurn, I:Caliuin 

hypcrn1;111ganicun1 1 l(aliu111 stibio tartaricun1, szappanok, stb.) olyan 

befolyással lehetnek, a n1elynck következtében a gyógyszer bat.::'l

s<.it lényegesen n1cgv;:Utoztatják. Ezen ukokn;:íl fogva, hac~ak a 

küzönségcs vizre vonatkozölag külön rendelkezés nincsen, (_péld<iul 

;\qua Goularcli készítésénél aciua fontana - forr<is viz, il\etijleg 

kútvíz van rendelve.) oldatok készítésénél, rninclig lcp;:írolt \'ÍZCt 

h~sználunk. 

A súk egy része kiJ'":JrYus/gcs h()111tfrstfk!ttnt-? künnyen olclódik, 

né111elyikéböl annyi. a tncnnyit rnagasabb hü111érsékletü \'ÍZ scn1 

képes sokkal tübbct oldani. (_/\. natriun1 chloriclböl 15°~n<íl '37 
gran1n1, 100°-n;:íl 39·6 gran1n1 oldódik 100 gra1111n vízben.) 1-lugy 

az egyes anyagok oldékonys;:iga 111ilycn ar<inyú: a rnagyar gy<·>gy·

szerkünyv \TL túbl<ija és a bü\'ítctt ;.í.rszabv<iny olclékonysc.igi táb

lc:izata nyújt fclvilágosít<ist. 

Nén1cly sú o/d,fk'OiJ.J'SiÍ._t[dl ni/z•{,.·li tnüs sónak, esetleg savnak 

a jelenléte azon okból, hogy kcttüs sú, vagy savanyú scí képzüd

vén, n1int ilyennek nagyobb lesz az o\dékonysúgi képessége. f\ 
hydrargyrurn bichlor. corrosi\'urn könnyebben oldúdik ha natriurn 

chloricl is jelen \'an I-Iasonlóan a káliu111 sulfuricun1 uldékonysági 

képességét növeli a tnagncsiurn sulfuricu111. 1\ n1agncsia sulfurica, 

a chinin1u1n sulfuricu1n, kénsavval olclúclik könnyebben, a jód ulclé

konys;.í.g<it vizes oldatokban tetcn1cscn növeli a jódkaliun1. Ezen 

oldási képességet nö\'tlö anyaguk azonban csak akkor adatnak az 
oldandó anyaghoz, ha erre nézve a vényen határozott útasít<isl 

nyertünk. I\ nehezebben oldhatl> sók o\dékonys<igi képes::;('·gél 

növelhetjük egyszcríi 111üt(:tek ~í.ltal, rnilycn a purit~ís, nH.J:y álla· 

putúban az olclanchj anyag. porczelhin n1uzs<.irban, a rolyadl·k 

nJcintl'l1 kis !nenn)·isécrévcl késübb az eaész türnccrneJ eJdürzsiil\·cr .... , ;::, ' ' b • bb 

teten1escn könnyebben oldhat<J lesz 1nintha azt az old<1 kt.izegbe 

bclcclobtuk volna. 
!-fii l!a!dsdra 2z anvau olcll:kon)'S<:iua lén\·encn n1i"z;,:/hcl(i, dc 

- b b - b 

viszont nérnelyek olclékonysági képessége csökken. Nagy·obb 

rnennyiségben rendelt 1nagncsia sulfurica 1 vagy· natriurn sulfuri

cun1ból1 rnclcg vízben künn)'Cbbcn és bizonyos 111cnnyis0gben tübli 

oldódik fcl 1 -- anélkül, hogy kihülés ut<in isn1ét ki\'Üln{:k, -- rnint 
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hidegben. Ellenben az aqua calcisból forralcískor a calciurn hycl
ruxyd csapadék alakjúban kh·<ilik, rncly azonban kihüléskor is1nt.!t 
felolclóclik. J\ Calciun1 citricurn, sulfuricu111 és ni<is rnészsl1k

1 
\'<:da

rnint a Paraldehy·d hideg vizbcn oldódnak, rnelcgben azonban ncrn. 

Nen1 czélszertí e..z olyan anyagokat sen1 n1elegen oldani, a 

n1clyck rnclcg oldószerben oldódnak ugyan, dc küzünségcs hD

rnérséklctrc lchillve abból is1nét kiveíllanak. (.l\.al. bitartar, l(al 

sulfur1 Acicl. benzoic 1 boracicun1, salicylicu111) 

1llcleg llatdsiira. Szá1nos gyógyszer, külünüsen az organikus 
chcinia kön;böl vett készitn1ények künnyen bon1lanak. l(ünnyen 

bornlik példc.íul a Chloralhyclrat n1ür közönséges hörnérséklctcn 

hiclcgvizes oldatban huzan1osan tartva, dc külünüscn n1clegitvc 
dich\oralclehyddé és s(Jsav\·<i gy(Jrsan esik szét. i\ .:\lorpliiu1n hycl

rochloricurn oldat 40 11-on túl 1nclcgít\·c szintén elbornlik, 1niköz

bcn az oldal 1ncgsárgúl. J\z aqua arnygdalarun1ban oldott niorph. 

hyclrochloricun1. inür gyc0ge n1elegítésre is 111cgvcíltozik, apró 
krist;:ilykák alakjoíban rnorph. cL:ínhydr<it, és oxycln1orphin (~sa

p(Jdik kL f\z cscridin savanyú oldatban, n1clegítés küzbt:n pliysos

tign1inné alakú!. f\ salicy·lsavas scJk oldata GO{l·on legnagyobb részt 

rnegsúrgul, n1ég n1agasabb hf.írnér:o:éklctcn vürüsbarna ]L·sz . .\Ieleg 

vagy éppen forrú oldatokban a bicarbonatok is clbornlanak. 

pezsgés n1ellett (~Ü::·Ot tesznek szabaddü, rniküzben közönséges 

carbonoítokkü alakúlnak. 
~ .?\a [J('(_l;; ]J..t 1 -1- ('! 1, + :\a, (_'! 1, 

Nc1n szabad tchzil a natriun1 bicarbonicunl(Jt az uldhatüs<ig 
n\i\·clése czélj.:íbéi\ n1eleg vízben, Yagy rncleg infusurnban stb. ol

dani, hancn1 csak hideg vagy \chütütt folyadékban. 

[-Ja süt, illalos anyaf,.;Ut tartalinazU vizbcn kell 1nclcgen olda

nunk, akkor az illatos részek teljes elvesztése n1egakachilynz;:ísa 
C';.:é\j;í.b{.\, a s<Jt az old(:) közeg csak annyi részében oldjuk, a 

n1cnnyiben az éppen o\clhattl, a víz v;:iltozatlan tübbi részét pedig 
az cl{iírott 11u:;nnyiség kicgészítc'.sérc tartogatjuk. 

I\ szénsavas sók oldatai, rendesen az ízjavitöként rendelt 

szürp egy nérnelyikévcl. küli.inüscn a gyürnü!c::; szürpc~kkcl Syr. 

rubi idcaci, rnnrorurn, citri pezsgl:st idéznek c!D. \.J\ gyürnü!cs 

szürpükben lev(i organicus savak czitrornsav, al!nasav~ borosty;:ink(_j 

sav stb. ugy<inis a carbonatokat elbontj<ik és C~O::-nt tesznek 
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szabaddc:i.) Süt a carbonatokat külünüsen n1clcgbcn a rnucilago 

aun1n1i arabici is elbontja. 
~ 

l\ fejliJdü szénsav oly gyors lehet és oly n1ennyiségü, hogy 

a zürt edényt, rnel~·bcn kiszolgáljuk könnyen szétrobbanthatja. 

Ezt 1ncgakacl<ílyozandö az edényt csak a pezsgés befejezte utc:ín 

dugaszoljuk le. 
J(i;,•011atokat, n1elyck valamely oldó közegben vannak rcn~ 

<lelve, n1indíg porczclhín n1ozsárban, az oldószer eleintén p<ir csepp

jével dörzsöljük el, n1ajd fokozatosan tübbel, annyival hogy az 
extractun1 legalább egy része oldatba n1enjen. i\z old<isba. jutott 

részt
1 

a 1nég oldhatatlantól leüllcpités és óvatos leöntéssel (_clec<in

t;í.\;:í.s) a kiszolg~í.lancló edénybe öntjük, a h;:ítran1araclt m~g oldat

lan részszel pedig isn1étclten úgy járunk cl, n1int az c\übbivel. 

J\ vén\·cn rrvakran találunk n1cg'J.clölésckct arra néz\·c, rnclyik 
- b-

közcgbcn (5Joh.:c: iu .. . ) oldjuk az oldandó anyagot. f\z old~ küzc.g 

1ncnnyiségc pedig néha a gyógyszerészre '\~Cin b_i.~v.a: .So/z„i· 1~1 
J11ut.t"il!o old kevés ... -bcn: .So/zJt..' u1 snjj1c1l'nlc 1;u1r11/1· 

ta/c .. = old clcgcnclü n1ennyiségü ... -bcn. 

l lasonlóképcn az elkészítés n1úclj<ira nézve is tal<ilunk, a 

vényen nén1elykur utasíttíst: .SOlz.·t ar;ilando ::::-'. old r;:í.z<is küz!Jen, 

so!it1.: ti.:rcndo :::: old elclörzsülés nicllett, so!-z·c lr.:ni calorc :::: old 

enyhe hünél. , 
/{is:::olgdldsa. 1\z oldatokat, h<i zöld üvegre (vilr. viridcl 

vonatkozólag külün rendelkezés nincsen, n1inclég fehér folyadék 

üycnbcn (Yitr. albu111·1 szolgáltatjuk ki. lll{i alkatrészeket tartaln1az{') 
~ . ' , ' 

oldatokat pedig j{:Jl z<.irö üvcgdús üvegben. a rnclyrc nezye a re-

nycn rendszerint a küvctkcz{_í rncgjcl6!ést talc:ílunk: Da tU'. z·itr1nJ1 
tjiistouurtl' (_vagy lpisto;nio) <-'i11·;:u bt.:Jll' c!ausu111. 

Fén\· hatúsára könnven boniló vegyületek oldatait i.1\pornorph. 

hydrochl. - 1\rgcnt. nitr. j(Jd vegyületek, Physostigrninun1 salicyl, 

()s111iun1 (·s -rhalliu111 vegyületek stb.) sütét folyadék üvegben, ( I ). 

ad 1.:itr co1.:rulc1un, jitscu;;:, nz:f{"FlUll slb.) juttatjuk a beteg kezéhez. 

.\Icgjcgyzcnclí_í, hogy a boinlékony \·cgyületckct a fény hat<isa vl!cn 
legj·<:1bban n1cg<Jvják a fekete, vürüs, narancss;:í.rga és a s;:í.rg<ís-barna 

üvegek. 
Laborafori11111, 1\ nagyobb rncnnyiségbcn készült o\datukat, a 

rcczcpturai 111unkc:ílatoknül- cltí.sorolt :::zab;:í\yok tekintetbe Yt'.tf'](' 

111c\lctt üllitjük elő a laboratoriun1ban is. 

: 
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Olyan anyagok oldatait, a melyek a reczeptur;ii Iimnká
latoknál gyakran előfordulnak) bizonyos tüinénységben, készletben 
szoktuk tartani. A mür emlitcttekből kifolyólag azonban azokat a 
sókat, a 111elyek oldata, n1ár rövidebb időn belül is bon1lást szen
ved n1inök az r'\pomorphin, J\tropin, Chloralhydrat, C'ocain, IZal. 
jodat, 1(. tartaricun1, Natr. bicarbonic1 Physostign1in1 Pilocarpin, 
Tannin, Tartar. stibiatus1 csak azon kiv!'.:telcs esetekben tarthatjuk 
készletben, ha a fogyasztás nagy. 

rl\ sók oldatait különféle tün1énységben tartjuk készletben, 
n1elynck n1eg;.íllapitás~í.nül, külünüsen arra kell tekintettel lennünk, 
hogy az old: t ne legyen olyan tün1ény~ hogy ;J.bból a közönséges 
hőn1érsékletnél 1-2 fokkal alacsonyabb hűrnérséklctrc lchült 
folyadékból az anyag n1ár kiv<iljék. 

i\z oldatokat legczélszerübb a százalékos (0
/ 0 ·.1 sz;:in1ítás alapj.:in 1 

- az oldat szúz gran1111jában foglalt anyag, grarnn1okban 111ért 
n1cnnyiségét tartani készletben. Példtiul. ha 5 gran1n1 I~Iyclrarg. 

bichlorat. corros.-ot oldunk 95 gr. vízben, ütsz<.izalékos (5n/
0

_) c01To
sivus oldatot nyerünk, a 1nelynck 100 gra1nn1j<iban 5 gr sub
li111át foglaltatik. I-Ia a rcczcpturc:ín::H 1 liter, egy tizedszázalékos 
(Ü'lÜ/0 = 1: 1000 = lu/00 ') vizes oldatot kell készitcnünk, úgy 
az 5°'0 oldat :20 gran1n1ját len1érve (1ncgfclcl 1 gr. sublin1itnak·l 
080 gr. lepárolt vízzel keverjük. 

Oldüszer(íl több folyékony anyag szerepel, n1elyck küzül 
leggyakrabban haszn<ílatos a -;_:/:::: oldja az anorganicus és orga~ 

nicus sök, savak nagyrészét, az alkaliákat, nüvényb<izisokat, kir() 
natokat, a czukor és nyülka féleségeket. i\z ai,0oho!: oldja a gyan
t<:ikat, illóolajat, carnphort és a lcgtübb balzsan1ot 1 a sök egync
hány<.itT a nüvénybázisok nagy· részét ::: a szappanféieségckct. i\ 
/;~[jitott alkohol, valan1int a bor. sür tübbnyirc a 1nézgagyanta nl
döszcre. ~.1lcthcr r..:S :::sirus oli1jok üldj<.ik az illó olajokat, a can1phor 
féléket! a phosphort, cetaceuinot. 

.S:::ilr!/s/s filtnílás (llltratio, fiitrare.'1 J.-\ szintclcn oldat \·íztiszla· 
a szinesck átl<:itszúk, s a lcgkissebb zavarod~í.st okozcí szil<ircl ré
szecskéktől n1ent. folyflclékot képeznek. 

f\ leggondosabb kezelés daczára azonban n1cgtürt1~nik 1 hogy 
az uldatba oda nern tartoz(:i kisebb. sé)t olyan Llpn'1 rés;rccskék 
(clug(1 pora, papir hulladf~k, nüvényi por stb.) is jutnak bele, a 

~ 47 -

tnclyek zavarossá teszik az egész folyadékot. I-Iogy e1ne tiszt;:ít-
1anságoktól megszabaditsuk, az oldatot olyan közegen bocsátjuk 
kereszttil 1 a n1elynek hézagain csak a folyékony· rész mehet ke
resztül, mig a szilárd állapotú tisztátlanság vissza lesz tart\"a. E 
közegek a szürle papir, a zsirtalan-gyapot és az üveg-gyapot. 

I-Iig folyadékok, s lehetőleg küzön1bös kén1hatású · anyagok 
filtrálására, a 1nennyiséghez n1érten kisebb) nagyobb négyszeresen 
összehajtott, szélei ivalakban levágott úgynevezett (fehér) s:;ilrlt
papirt használunk. I~Ia az összehajtogatott belső lapokat úgy v;:i
lasztjuk szét, hogy az zr:írt tölcsér-alakot 1nutat, s olyan tölcsérbe 
helyezhetjük, a n1ely a szürö papirosnál, \'alan1ivcl nagyobb, dc a 
n1elynek fahihoz a szürlepapir oldallapjai azért egyenletesen ocla
sirnúlnak, szabályosan szürlézhctünk. J:\ szürlézés gyors rnenetét 
elősegitenclG, a tölcsér szár;:it, a szivattyú n1ódjára rnííküdő 30-40 
crn. hosszú üveg, vagy kautschuk csővel kötjük össze. 1Ziterjcdtcn 
hasznúlják különüsen lahoratoriun1i czélokra az olyan tölcséreket, 
a n1elynek belső felülete redős lden1elkcdésscl bir (borcl~ís töl
csér), hogy a papir külső fala és a tölcsér belső fala között hézag 
n1aradjon az összegyűlt fólyadék lefoly<isára. I-Ia szürlézésre ::;sir
ta!an l[J'afotot haszn<ílunk, úgy ebbül kis gornolyagot készitvc ezt 
a tölcsér n1egszükült részébe helyezzük, s egy kis részét a tölcsér 
szc:írába lazán benyon1juk. 

J\z Ü'i!t'.._.[[;gyapotot a z~irtalan gyapot n1ódjára hel:yezzük a tül
csérbc, s olyan esetekben alkaln1azzuk, ha a szürlézés1 e szc.í.nl 
anyag erüscn rnaró tulajdonságán<il fogva rnc:ís küzeg segélyével 
nc111 szürlézhctö. (\1cggyapoton szürlézzük az arnn1onia oldatot, a 
lúgokat, az ;:í.sványi sa\"akat (conconlr<:ilt kénsav, sósav salétrnrn
sav stb. ezek a szürlc·papirost feloldják), tovzibbá a l(aliurn pern1ari
ganat és a chron1vegyületek oldatait, a n1elyck organicus anya
goktól, s igy a szürle-papiros huzarnosabb érintkezésére cl l 10111-

lanak. 
,)tcrili:::álds. Gyakran tapasztalták az orvosok, hogy a bfjr 

alá fecskendezett oldat, a befecskendezés helyén gyullad;íst, s{ít 

tályog képződést idézett elü. Ezen kellcn1etlen tüneteket, a le\·c
göbcn, a környczö tárgy·akon n1illlónyi n1ennyiségbcn talc:ílhatc'J, ~ 

igy a gyógyszerekhez férközütt, azokba bejutott apró lények 
(n1ikroorganizr11usok) okozzák, a n1elyck a bőr alá vitt gy<'.igyszcr-
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rcl 1 a bőr alatti kötőszövetbe bejutva ott t<.iptalajra találván, te
temesen elszaporodtak. i\liután a 1nikroorganizn1usokat ez idő 

szerint nem ,n1 1nódunkban eltávolítani, - - életképességük n1eg

szüntctésére ir.:inyúl némely orvos oly érteln1ü rendelése, hogy az 
ilyen oldatokhoz baktcrun1ülö szert (dcsinficicnsck) 1 - kisscbb 
rnennyiségü subli1nátot 1 carbolt: vagy salicyL~avat stb adat. 

A bür al<i (Subcután) injcctio subcutanea. hypodern1aticus 

alkaln1azás:) vicndö, úgyszinte a nyák-hártyával (szcn1, orr, gége, 
vagina, urcthcr stb.) érintkczéS oldatok, bactcriun1 ülő szerek nél

kül is c'siran1entcsekké tchctlik! 1nég pedig oly nH.Jdon! hogy az 
oldatot olyan hattisnak vetjük alú, a n1elylyel a csirák életképes

ségét tönkrctcszszük anélkü\ 1 hogy a gyógyszer lényegében Yagy 

hat;i:;ában lcgkissebb változúst is szcnrcdnc, - s ez a híj alka!1na

zása. vagyis a steriliz;:iJ;:ís. i\z cljürás, tnclylyel a sterilizr.ílást 1'ég

hajthatjuk a kö\'etkcz(J: mindenek c\íjtt a sterii oldatok cllí<illítü

s<'Ln;:il és azok kiszolg<ilúsánc:il haszn<ilandó t{lrgyakat stcriliz.-íljuk 

és pedig úgy, hogy ezeket (pnrafadugúval bedugott folyadék ilYC· 

get. gyapottal elzárt lombikot, szürlcp3pirt. zsirtalan gyapotot) 

35 -~n crn. 111agas. 25-30 cn1. széles és 1nély, vasbácloglc1nezbl)l 
készli\t, oldal<.in nyitható ugyncvczctt f(och:f~:lc s:::ára:: lh'·z·ítd s:.:ck
rrf11J'bt helyezzük, 1najd gáz 1 vagy spiritusz lárnpr:ival 160 -180 C-ra 

hc\'Ítjük, s ezen a hőfokon, hogy a baktcriun1ok teljesen elpusz

tittassanak 1 /~-- 1 /~ óráig tartjuk vagyis stcri\izáljuk. 

Nen1csak az edénynek dc főleg az oldatnak kell sterilnek 

lenni, n1iért is az oldáshoz használt vizet gya1iottal elz;:írt lnn1Liik

ban J tír<.iig forr;:ísb<!n t<!rtjuk, s kihülés ut~in, ennek lcn1ért 1ncny

nyisé·gébcn oldjuk az anyagot. I„Iogy· a lc111ért anyaggal bcYitt 

csirül; életképessége rncggátolva lcgyen 1 a jól lckütütt edényben 

levG kész oldatot többször i ·- 2 ór<Ín ;:í.t :.12-6~1°(~ hűnek tesszük ki. 

r\z oldatokn<il crnlítvc \'Olt, hogy különösen oz organicus 

chcrnia küréb(j\ vett nén1cly kés1.itn1ény. n1;ír kisebb hű hat<:is<ira 

is bun1lik. (i\lorph. 111uriat., (~ocain Chluralhyclrat, Escric!in Strych

nin stb.) .~\z ilyen oldatok steriiizttltís<it végrehajtani az c111liu:tt 

okokból ncn1 lehet. hanc1n olrl<.í.sukhuz csupcín steril vizet, Yagy 

cgy<.:bb steril oldó küzegct 1 clkészítésüknél és l.::i:;,zo\g;.íbísukn<il 

pcclis steril edl:n.yckct használunk 

Jiltarfása. \-íllarncnnyi oldatot. Jr',\ bedugaszolt folyadék 
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üvegekben tartjuk 1 az ulyanokat pedig. a 1nel:yek i!l(J alkatrészeket 

is tartaln1aznak 1 vagy a 111clyek n1<ír közönséges hön1érsékletnél, 

vagy ennél valan1iYcl n1agasabb hüfoknál, - pé!d1íul nyüron künnyen 

bu111lanak, hüvüs helyen, a pinczében tartjuk. Csekély üledéket 

tcrn1eiűkct pedig a haszn<ilat cllitt szürlézzük. (Jlyan o!datokat
1 

a 

niclyek a hlít, b(Jtn]á::; nélkül kiü!\j;iJ.::, n1i11Gk a .::.zürpük és néniely 

só oldatok 1 
7

/"' résznyirc tültütt é.s \'attc:ival bedugott üvegben 

vízfürdőn stcriliztíljuk, rnajcl steril parafadugasszal jcíl bedugjuk, s 

a dugaszt 111cgolva:::zt.utt p<1.rafinnnal kürü]z;irjuk. 

Nérnc\y uldat huzanH1sa!Jb ideig nen1 tartható cl. n1crt 

az üveg alkalitartalrna befolyáss:1! lévén reá, attt~il e\bon1!ik (_[-lyd

rogcn:o:.upcrnxyd fJlcl<1t. Cyan vegyületek). Ez a jelenség külünC1scn 

né1ncly alkaloid tartalrnú ulclatokn<il {:\pun1urpli.. I:':serin . .:\Iurph. 

rnur., Pi!ocarpin ), L·::zle!lit•t(_í. n1elyck c\bunt<:Ís;inál rnég az üreg 

silik<ítja is se~{:c!kczik. E S(ík (ildatalt tch<it ncn1 tartjuk készlet

ben, liancrn n1indig fri:=;.scn ;illitjuk c\D. 

. .\ tli.;r a!;i fct:skcndczésrc :::;,;ínt rdclatukat l crn.:: ürtartalrnú 
kl·t \'l·g1'.n l.Jcfurr;1:::zt 1 1tl Ü\.L'g csC1\'ccskébcn hozzük fnrgalornlia, a 

rnclyck <íllit(~ilag .sterilek és sok;íig eitarlhatrík. 
J.Iivatulos l;:észit1né11.reL-. :\1·id. t·arli1d. !i1111.. :\t111111. <lt'et. :-:1d„ „\1111 

l':tki,.;, ('\ . ...:acdw1·;l.la. ~\q11. ('(ll"iHdata „\qll. (·hlori. ( 'ul!yr. ad.~t1·i11g·. lulL'i. 1'1•1-r 

,.;(•,.;qnicld11r. ""1d. l\<tl. ;p·\·tl1· .. ""111.. !\al. \':trhoni1·. ,.;r1L, l.iquor a1nJll(J!IÍ<lt'. l,i'!ll. 
nu11111111. 1·<H1,.;t. ;111í:-:., Liqu. ff'J'l'i o'\ydati. ~!twil. .L:'lllllli. a1·ah. ·\:itr. hydrn:-:yd. 
,.;nL. \al1·. ,.;j\id!i1·11111. !'!1. at·l'li<·. ha:-: .. ""ül.. Sol. ar,.;t~llk Fo\\"!1·1·1. ~111. cakii 
o:-;y,.;Hll'u1·ali, ;-;pir. 1·:1111pho1·at\L...:. :'pii·. fcrri ,.;t•:-:q11i\'ld(ll'. ;11,lh. ;.;Jiil'. ·':IJHIJlOl· 
ln...:. :'pir·. :-::q1o!li:-: ka!ini. 

i\ szénsa,·c:1.::; ::;(·1. folyékony k<"i%t:g!,cn, an(!q.~·anh:us, \'agy tir-

ganicus :-avak hatti:::.;'1ra c!bor11!ik, l'L"i:sgés lll!'l!ctt :-zl·n:-:a\· t;Í-

\'()Zik e! (··s a 111t:gft·l:.:l\i :..;('1 kclctkct:ik. 

! la a ::;zaLiadd:í lett Si:Cn:::a\'at nc111 eng't:djük c]t;i\·ozni. ha

ll(:111 a;.:t a fulyadékiia lcllct<'íll:g clnyc!ctjük: sa/urir/io tc!it(~k1 

/'(1/fo (ital-1 nak nerl~r.ctt kl:s1,ltn10nyt nycriink. 

f(ccej>fura. Saturatio kés1,ít(:•:-:t::1H:l. ;i szl'·nsa\·a::; s{"1k ki'izúl !cg

~yaLr;tl ilian nyc·r ;11!-:ctini;i;,,isi: ;11, i\r11111tJ!l. carLiu11icur11, I\:al. carl)., 

l(al. carl.1\1nicuru :'fo!uturn, I\:.al. llydrucarl.Junicurn: :\alr. carl> cry:-.

·i· 
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tallisatun1, Natr. hydrocarb., i\'lagnes. carbonicun1. A savak küz(il 
az J\cetum

1 
a rendszerint ugyanolyan savszázalékot tartaln1azó 

Aceta niedicata, az J\cid. acetic. dilutun1 1 citricu1n, tartaricun1 és 
a hevenyében sajtolt czitron1lé, a Succus citri recens. J:\z clöso
roltakon kiv(íl egyéb szénsavsók, lúgok, savak, savanyú sókból is 

állítható elő saturatio. 
J\ szénsavsók, úgyszinte a savak, nen1 tetszés szerinti n1cny

nyiségckben, hanem a legtöbbször bizonyos 111eghatározott arányok 
- egyenérték súlyok szerint szárnított n1ennyiségekben iratnak 

elö, és készíttetnek cl. 
J\ sók és savak azon n1ennyiségei, - a n1elyek szerint sern 

szénsavsó
1 

sen1 sav fölöslegben nen1 Inaracl; tehát tclitvc van -
szátnitással n1cgállapítható. f\ gyakorta előforduló st:ik és savak 

telitésének esetről-esetre kiszá111it;:isa clkerül~se czt.'.lj;:ibúl, a Yeend() 

súlytncnnyiségeket kiszán1ítva és összeállítva a 'Gyógyszerészi 

l~üzlüny' után a küvetkczö táblázatokban tal<ilhatjuk 111eg. 

Felltési táblázatok. 

1. 

j(l µ-r:U!llllOl !dit 

g 

A('p\u111 l-1'.S·Í· ! ·.\.;\ 

Al"idu111 a\·t'1k. di]ut 2·80 -Í·'ÍÍ 

1~ no ~()·.j.;-~ 

11 ·20 l ~I 07 

:::.\ll'('ll:-i dlri l'l'l'Cll=' 

5J 

II. 

- -
~-~ = ·2 é -

< < ~ < ].B i 
g r a m m 

- -- ·~---

\!l·! 1 i"i·/i-\ i·HI· 1 • !B l!l 1 1 

l ti uu i)•l);) lV70 (l·/f1 Ili ()() 

1-i:·.j.!) .j.·;lfi l Ili ! ·(I\) . ·ql l ·l· ·C, 

Kaliuin !tydnwarlionk 

. ;.·.s;\ 1·.j.t1 o·;\\ . (J·H(i .;.·,-;]-) 

~! ·!JS " f) ~ l l i'd: l ·(i:i "' ~l.S 

1 1·00 ;J·i"i7 flSil (l .sn ( 1-!lll 

" !IH 2·!1H 11 . [.~ ! ()·f);\ i; !J!I 

1 la a vényen. a tclitéshcz :::zükséges alkatrészek grarninok

!)an kif1..~jczctt incnnyisc'.gci adva vannak, úgy ezekhez rcndszerin~ 

a küvetkezG útasít;is fíízUdik: ./iat lege artis saturatio == kl:szits 

szabti!yszcríí tclitl:st. .t\ carüunc.it és a sav küzütti arúnyt azonban 

az orvos ncrn rninclig jel<'íli n1cg tüzetesen a vényen, hanc1n tC>llli
ny·irc az 3\katrt.'.szck csak egyik .súlyn1cnnyis~gét adja, n1ig a 

vccnc\é_í rnúsik alkatrész súly<inak rncgállapitzis<it a kiivctkczii snn1k 

kisérclébcn a gyr:1gyszcrészrc bizza: .S>ttnrt"1!!Jtr cu111 Sl([licit'IIli' 

1;u111ttit1rtt.· ad 1pe1j(,·ctau1.) nc11tra!is1rlion'-'111 = a szükséges rncny

nyisl:ggcl, a küzün1bösitl:sig teli tessék; vagy pedig yuail!iu11 sali.1· 
ad utulralisalio11r-·111 :=: a r11ennyi szükst'.gcs a küzörnbtisítésrc 

;\liut;ín a t<íbl;:ízatokhan, a g,yakrabL1an haszn;:ilt alkatrészhez viszu

nyitott Ill<isik alkatrC:-z grz1n11nukban kifcjczl'tt rncnnyisCgci adva 

\·annak. a keresett l:rtt:kct ott 111egtal<:íljuk . ..:-\ szerint a 1nint a 

beteg r.íllaputa ki\·<i:1ja az or\'OS renclell'tére a lelill!k nen1csak kü

zün1bris, Ji;,nt.'.rn sa\·anyú: 1rd s,rtur,1tioih·111 (rcidan1, Yagy lúgos - '.1d 

s11!ur11/. alc11!ina;n k0111hatüsú\'~Í tehctl.í. I·Ia az orvus ezen kén1ha

t;í.snk \'a]arllc!yik(:nek e\ér(:sl:rc \'O!latknz1~i];:ig a \'011)-'Cl1, az t.:S')"jJ..: 

anyag incnnyisl~gt:t ncrn jc\iíli 111eg, úgy· a kt;rnhatüs clén'·s<"re a 

'l' 
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táblázatban adott 1ncnnyiségen telül 1/~ 0 -al többet n1érlink le és 

adunk a saturálandó anyaghoz. 

Egyes saturátiókn<il n1inü a Lin1onada solvens, a hiYatalos 

készítn1énynél 2-3-szorta erősebbet (L. fortius, duplex, triplcx:i 

is kivánnak néha kiszolg<í.ltatni. 1\z ilyen crösebb készitrnényt 

úrr)' <illítj.uk clö, hoa)' a Yiz és szürp ki\'étc\é\'c\ a többi akatré-
b b 

szeket, nevezetesen a szénsavsót és a savat 2--3-szorta oly 111cny
nvisénben mérj.ük le és adj.lik a folyadékba, rnint a n1ennyi 

- h 

a gyógyszerkönyvben előírva van. 

r\ saturatio elö~íllítás<incil nen1 rnindcgy, hogy a savhoz adjuk 

a szénsav sút, vagy fordit\'a a carbon<ithoz adjuk részletekben a 

savat. 

Ug.yanis, ha az oldatban lc\·ü savhoz részlctckhcn adjuk a 
carboncítot, akkor a fülüs rncnnyiségbcn lc\'Ő sav teljesen elbunt

\'<Ín a carbon<itot, pezsgés \.:isérctében az üsszcs szénsa\·at sza

badch:í teszi, rnely az eczetsav és. kaliun1carbonat péld<ij<ival a kö

vetkezű képletben fcjczhctlí ki: 
h:~l.'(lJ -i- 2t'll .. t:t1r1I! __ :!Cll3Cf_1t11\ + ('.(i~ -i- ll;(\ 

Ellenben ha a carbonáthoz adjuk a Sa\'at részletekben úgy 
a kc\etkczclt (():: nen1 távozik cl, hancrn az oldatban fülösbcn 

lc\'Ü szénsavsóhoz csatlakozik és azt bicarbon;í.tt<Í. illctülcg hydro

carbon<.itt;:í alakítja. 
l\.C.().; + e( i, - 1- ll u = :2!\!Jt '! ).; 

1\ bicarbonc:í.tot az újabb sa\'részlctck igen vchcn1cnscn \J(Jnt
ják e! 111iküzben crós pczsgé:; 111cllctt a szl·nsavnak kétszcr1·s 

rncnnyisége szabadú\ fel és sz<ill cl, c·o~ alakj;.iban. 
:!Cl! ! '( 1! H\ 

Nehogy a rohan1osan fejlöclü szénsav, erüs fclpczsgésévc\ az 

edény tartalrn<.it \·eszé!yeztcssc vagy an1int 1nonclj<ik kifusson, niin
dig a vivöszcr, pélcl<iúi a \'ÍZ teljes n1cnnyiségé\·cl liigitott savhoz 

adjuk a szénsavs6t. 

i\livel a saturatio gyóg:yértéke. az elnyélt \absorbe<ilt) szén

dioxycl (_(()'.!.l n1cnnyiségétől függ, 1ninden ul.Y kürülrnényt, a rncly 

szénsav veszteségre \·czctne, kerülnünk kell. ~lelcg hat;:i:;:;íra a 

szénsav 1 a folyadékok!Jöl clüzhet<.í lév(~n; nc.:rn szaUad a :->atu

rati(J késziu.:~ét rneleg küzcghcn (.infusu1111 dccCJcturn·1 \·é:,_;rclic1jtani. 

vagy 111ag;:it a saturatiút 111elcgitt.:ni. l\cn1 készíthctií 111uzs<írhan t'.s 
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a kész saturatio ncn1 szürlézhetű, n1crt ezen rníívclctck 1ninclcgyike 

tctcn1cs szénsav veszteséggel jár. 

I-Ia saturatióhoz só, cxtractunL tinktura, növényi lcvckblíl 

kc.'.szíílt szürp \'an rendelve, úgy ezeket a keverékek és oldatok

n<il elösorolt sr.ab<ilyok szcn1n1e\tartása n1ellett, a vivöszcr1 - pél

clcíul a víz !ellető kis n1cnnyiségéhen oldjuk, s a kész telitékilez 

utldagosan hozzcíacljuk. Nen1 tanücsos ezekkel együttesen készilcni 

a telitékct azon okbl1\ 1 111ert a fcjlüd{) szénsav, különösen a nö

vényi alkatrCszckct tartaltnazó anyagokat sokszor annyira fe!ha
bozza1 hogy az edény tarta\n1a kifut. 

f{is::;of.![dltisa. f\ saturatiút rninclig a kiszolg;:íl;:isra szánt erős 

falú, úgync:rezctt kettős fehér üvegben {_\·itr. alb. cluplicatun1) ké

szítjük el. ügyeh·én arra, hogy az edény ép, s ürtartalrna a szén

saygáz befogadása végett a folyadék rnennyiségénél 1/;:-al na

gyubb legyen. 
.:\Iiut<i.n a fulyaclékban, a szénsavból ann<il tübb oldüclik, 

n1inél hidegcb!J a folyacl(~k. -- a kiszolg;iltatandtj edényre ·~hideg 

helyen tartanclü - jelzést ragasztunk. 

Laboratori11111. i\Iircl rninclcn egyes saturatio hevenyében 

ké:;zitcnclö, nagyobb n~cnnyiségbcn nen1 lesz clü<illítva. (ltt a hul 

a hiYatalos kL:szítn1ényt a I.jn1onacla snlrcnst gyakrabban rendelik, 

néhán.Y ü\'eggl'I eb!Jc'.il k1~szcn tartanak. 
Hivatalos l!észit111é11yelr. l'utio 111a,!.!·!l(''.'Í;u• ci!1·k;u~ l'ffPr\'P:'t'(~llc'. t'·,.; 

a :·t'!ft.dpz\i.11'1·1.il ·d ·:h·ír'·l'c v inun t !ll'lli<'ri <ll'\'( 1:-;!an(t1'!'<
0d ( ·i· l().'i!) .. i diJ('\'l'ZPlt / 'utio 

l :irl'ri. 1:'1!iul(111 ,d:iri1;n~" !Jt'.\"<• !alinul \{in•riu~. a l '. l:in·r·i hP!yt:1t lit~ly1·~1·!Jl1 

a !'. Hi\·l'rii JH1~g·.i1~li·ilú,.;.1 

!1:11111Isi011es. 
1F1'.i(•teli:.) 

J\E,l a tcjszcrlí folyaclék(Jt, a 1nelybcn olaj, viasz, !Ja!zsa1n, 

vagy ká111for, egyszúval rízbén ulclhatatlan lestek, bizonyus anya~ 

g(Jk scgélyé\·el szcrfü!ütt cgycnletesen closzlott úl!apotban {SU::;

pendcil\·a, en1ulg<i!vr,,) tartattnak fejelnek, - t'Jílltlsio·nak ncvezr.ük. 

.:\ztik az anyagok, a rn(·lyekbG! az cnnllsilí ktszfil, rninlík a 

zsir, zsíros (Jlajok, balzsarn, gyanta, \'Íasz, i!l<'.1 olaj, k<in1for. 111oschus 

és ezekhez lla:o:<:nll'J, Yízben ulclhatatlan a\katiészek, ~képezik a fcjt:

titcndlít, az cnnt!gt:ndun1-ot; a n1elyck scgélyé\•el ezen ülclhatatlan 
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anyaguk egyenletes eluszl<isha vihet()k1 a n1ilycnck az cn1u\<:.in, 
czukor, gun1rni arabicun1, tragacantha, tojásfehérje és .s<irgája a 

szappan és a tejben \c\'f) fehérje-ncrníi anyagok az albun1in ('.S a 

cascin, tovoilJlJj a nyálka tartalrnú anyagok, - alkotj<ik a fejct
képztít az l'U!!t(r.tt'J!SI. J-\ higitásra használt YÍZ, infusun1, dccocturn 

pedig a JllCJlS!J?!ltJll-Ot. 

/\z enn1lsiük kétfélék: val(jdi és ál crnulsiók. 

T"'álifdi, tcr111/szcics, va._i;J' ;nag c;nu/sitiuak { Einulsionc~s vcrae, 
naturales, S(·n1inalcs, genuine) nevezünk, n1indcn ulyan ernulsi<Jt, 
a 1nely ulajtartalrnú 1nagz·al·/Jól készííl, vagy a incly idcgcn e111ulgens 
nl·lkiíl fcjctithetD. I~gy0bb anyagokból, crnulgcnsscl készíílt ernul
~i{Jnak dl i:1nulsio (l~n1ulsioncs spuriat.:, pscuducn1ul~ionL'<l a ncY~.:. 

l-tecej)f11ra . .'\. rnag\·akban nü\·ényi nyülka, !ehérje és czukor 

ta rnanclu!~íban i.:n1ulsin_J, a rnézga gyantoíkban a nit.:zga szerepe:\ 

crnulgensként, s je!lcnizl_;, hogy fcjetképz{J anya~uk hozzáacL:ísa 

nélkül is cn1ulgülhatC:1k. 
:-\ n1agYak!J1.'il \.::észítendű L'.llllllsiot, a gy()gyszerkönyYben fel

vett 111andulafcjct készíté::énl:I c!üirott ar;i;iylJan <illítjuk e\(í. l~zcn 

aniny azonbnn ncn1 vonatkozhatik az er{jshatú~ú alkatrészeket 

tartalinaz<:1 111agvakra 1 Se1111.:n cannabis, crotonis, hyosciarni, pa

pa\•eris slh.1, a n1elyckbtil cnHilsi1_'1t kés;dtcncH.í, a gyögyszcrkünyv 

<iltal ekíirutt ;1r.:ínyokat nern alkalrnazhatjuk, llane111 csak azt a 

súlyrncnnyiséget, a rnely·ct az urvos hat<íruzottan rncgjc\{_)1. 

1\. n1andula fcjctel:, <J0-70°-o:; vizbcn ;iztatott, héj.:itól n1eg
fusztott n1nndul<iL11i\ ;íl\itjuk L'l(í, uly n1('1ck1n, hogy a rnanclulükat 

ke\·l:s rizzi.:L crlís falú, kitintü\·cl ellátott rnély porcze:ll;in niuz:;;ir

lJ<tn er(f:;cn t;1pad(~1 péppé zúzzuk. s azután az c!üírutt n1t.:nnyiségü 

ríz el1:int0n kcrl~·_:.; részlcté\·c:\, késé.ibb az cgé:;z tün1cggcl fclhigít· 

juk, S tiszta. e czé!ra j"é]rc tett gyulcsun <Ítszürjrtk. ( [\t~ZlllOZS<ÍrLian 

készíteni az cn1ulsi('1t nen1 aj<inlat()s, inert az crnulsit'illa rnindig 

kerés kin1útathatr~1 réz is kc:ri.iL l 

Egyél.1h rnagvakLH.'11 készitc:nclli er11u]:;i1~1[l<i! 1 a rnagvakat. ·

hogy a rc:ülctükrc tapadt P(.lrt<'il rnegtisztitsuk t''.S llugy a rnag\·aJ..: 

kissl: 1n1.·g1n!l1uljanak. - - cl<ílib iangyos \·ízben ~íztaljuk. rnajd 1ncs

szürjük. :\ szür(_ín n1aradt 111agv;1kkal egyebekben úgy j<irunk cl. 

inint a 111andulaft:jctnél lcirtuk. 

:\ n1agvak!1(íl készitt'.nd{í r.:n1ul:;ir'ilH1;..; gvakran \·an :::sfros 0/1~/ 

55 

rcnc\clve, a rnclyct fejetképző anyag nélkül is, az crnulsióva\ ho1110-

genné tehetünk, ha az olajat 1 a kevés vizzcl péppé zúzott 111ag

vakhoz részletekben hozzáadjuk, s ezzel egyenletesen eldolgozzuk, 

s csak azután adjuk a folyadék többi részleteit a kellő higitásig, 

- n1clyct azut;:ín nlegszürünk. 

il/,f::ga g)1antdk: .c\n1moniacur11, f\sa foeticla, Galbanum1 Gutti 1 

.;\lyrrha, a Lactucariun1 is, a vízben oldhatatlan részek rnellett, a 

n1ézgához hasonló természctü anyagokat tartalmaznak, s 1niután a 

bennük foglalt rnézgcík en1ulgensként szerepelnek a nevezett 1néz

gagyant1ik könnyen fcjetithetők. Ernulgálásukra jól poritott részt 

has1.nálunk
1 

a n1elyct 40-55(1(-ra melegített (rnelcgvizzel a n10-

zsarat többszi.ir kiüblögctjük) n1ozs<.írban vízzel szőrpslirüvé clür
zsölünk 0s kc\·és részletekben adott langyos \·izzcl felhígítjuk a 

kcllö nicnn:yiségrc és n1cgszürj ük. J\ 111ézgagyanták küzill nén1c

Jy·ck, rnint a niyrrha 1 gutti és a lactucariun1 is a bennük levű 

kevés cn1ulgcns n1iatt csak nehezen fcjetithetö. I-Iogy a fejetitl-s 

kcl\í'.Jen végrehajtható legyen a rnézga-gyanta súly;-inak rncgfclclü

leg 1/
4 

rész gurn1ni arabicun1 porával segitjük elö az cmulsió ösz

szcc:í.\lásüt. i\ rnézga gyant;:ik e1nulsiója készítésénél c1nulgcnsként, 

a tojáss;irgoíja is szerepel, a rnclyet a szörpsürüségü n1ézga-gyanta 

péppel kell egyenletesen eldörzsölnünk, ügyelvén arra, hogy a 

tün1cg ne legyen oly n1eleg, a rnelynél a tojássárgája n1cgalvad. 

...~l !J1co/Jodiun1 c!avafu;n csírszcmcséiből is készíthetünk 

cn1ulsi<jt, ha a csirszcn1csékct csak kevés ( 1
/ 1 súlynyi) vízzel vagy 

az e[(jirott szörp kis 111cnnyiségévcl tnegpcnnctczzük, illetü!cg a 

inegncclvcsitctt tüinegct huzan1osabban addig türjük 1 n1ig az cgésr, 

egyenletesen nedves, tapadós lett. ;\ n1enstrurnn1al övatosan hígi

tutt crnu\si<.it Jh'))J szürjük n1cg, hanern azon 1nódon szolgáltatjuk 

ki, s ezen utóbbi e\jár<isunkat a vény·c11 1 e:u1ul,fl'Jtdo alhni.rtunt 

jelzéssel tüntetjük fel. 
f\z ál c111u!sic:>k egyik példájcival, E1nulsiú o!tosa név alatt 

a i\-1. Gyszrkvben talülkozunk. Úgy ezt a készítr11ényt1 rnint álta

ltiban a :::síros o!ajoi:bcí! \_(Jl. a111ygdalar. dulc., jecoris1 \ini 1 olivarürn, 

papa\·cris, ricini_l és bal::santokbó! (,Balsa111un1 copaivae1 peruvianuin) 

készítcncl(i fcjeteL csakis vala111ely en1ulgens segélyével ( Gu1n111i 

arabicun1, tragacantha, \"itcllun1 ovi,i ;_í.\líthatjuk elő. E111ulgcnsként 

leggyakrabban a gun1n1i arab. pora szerepel, a n1clybül annyit 



rnérünk le 1 a 1nennyit az ulaj vagy !Jalzsarn lcn1ért súlyc:ínak ~i 

fele kitesz. I-Ia a lcrnért olaj és gun1111i, összes súlya felének n1cg

fclclö rnennyiségü vizet az olajjal együtt nH.:rjük le és ugyanolyan 
pontos.sciggal len1ért gurnn1i port clöbb helyezzük a kiüntövcl cll<i
tott porczc!L.in rnozs;:irba és ehhez az oltlj é.s a víz együttesen le· 
1nért 1nennyiségét egyszerre adjuk a gu111111i porhoz, 1najcl erélye

sen clkcYerjük, -·- sajátsc:ígosan csattog(~J, sürün fulyü fehér tünie
gct kGpunk, a n1clyet a \"ÍZ előbb ki.s n.:szlctévcl kés(ibb az egész 
folyadék ré;:;í:lettcl a kiv.::ínt súlyra fcli1igitliatunk . 

. ~\z cn1ulsió jós;;íga, és sikerült iisszc<illcisa ink<ibb az arányok 

pontos betart;is<in rnulik, inint azon, hogy clDbb a 1néz;..;aport az 

olajjal dürzsültük cl 1 s azutün adtuk a \"ÍZCt. vagy pedig a n1ézga
porbcíl yjzzcl kocsuny.:ít ké:::zílctlünk c\(jbb, s ehhez adtuk az 
olajat. 

i\ }'!tosfltor ,.-nnt!siu 
szcJ té\'e. ·-- az olaj fcjcthcz 

ha olajban oldott phc1sphorró! van 

!1asonl1'.l rnüdon készül. I-la például az 

ülajnn ki\'ül, bizony{)s n1cnnyisl-gü phosphor is írva yan, úgy a 
víz alatt lcn1vtszett, szürú papir küzütt n1ess:~ikkasztult phusphort, 
a k0rncsöbe f11l'.rt olajlY1 ejtjük és enyhén n1cgn1clcgitjük, s teljes 
olcl;is ut::ín az ulajat. az iísinertctl'tt n1<"1cltJn einulgúljuk. Igen kis 
n1cnnyiségü phosph()rt ;1 pho.spllor ulajüs ulc\at;_'tval ( 1°/0 l n1érjük 
le. 1\ phusphor olajos uldat;ít l1gy <il!ítjuk c!G: hogy a lernért 

phosphort, \·ízfürdlíbt..: üllitott, :,; a n1;_ír len1ért nlajat tartaln1azl'> 1 

jt)\ bedugaszulhatú edénybe dobjuk, s az egészet a phusphur teljes 
feluldás<iig 1nclegitji."ik és rúz(1gatjuk. 

(_,(iciro 0!1~/, (.~:ra, L.'r..·tlh:i:;nn fcjcu.:t, az olaj ernul.sit:)kn;:il lt.'irott 
rn(jdon kl'.szitjnk el, azzal a külürnhséggl'l, hugy az cinul~ensként 

rcnd:-;zl'rint :'ZlTL'p\(j gun1111i aralJicurnb(Jl lÜIJbt:t, - a fejr.:titend<'..í

vel cgyenlf.í n1ennyi:o:éget n1L-rünk le, s az egészet az anyag. illet\"e 
a viasz oh·ad<isi p(Jntj<ít 1--~ fc1kkal ft:lülhaladr:i, iCacq ~lC1°. Ccra 

1)-J. G5°, Cetaccurn 50°1 rnclcgitctt 1nozsürhan s 1 1. '.! rész furn"i 

\'ÍZ hozz<iad;is;:ÍyaJ alakítjuk fcjctté. 1\ kr1zGn""égcs h(in1érsék\etü 
rnenstruurn tnv;:ibbi rncnnyisr:·gt"t <li:nnban kis rL·sz\ctckbcn, csak a 
folytonos keverés 1nc1\ett 25 3nn-ra lehült U.i111cghc1 adhatjuk. 

\7iasz e1nul;:;i<"il-:11;i!, cn1ulgcn:::-ként néha toj;i5 s;lrg<íja i\-itc!lun1 

o\·i l i:o: szerepel, a rnclynck scgélyt0·\·cl jt'.1 ernulsi<"ii. nyerünk. ha az 
clkl'.SZítt::st ugyancsak a n1clcgített rnuzs<irban hajtjuk \'l:grl' 
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\liasz en1ulsiút n1indig s::irga viaszbcíl kt'.szítünk. "" c::;z,k 
azon esetben a fehérbDl, ha erre vonatkozólag a v0nycn rendel

kezés történt. 
A lanolin, boraxxal, alkaliükkal, szappannal en1ulgülhatc'1. /\ 

boraxból 10-szcrcs rnennyiséget vízben oldunk s a 1nclcgítéssel 
fulycJv<i tett lanolinhoz folytonns keverés n1ellctt kis részletekben 

hozzüacljuk. I-Ia a lanolin en1u\sió szappannal készül, úgy a lanolin 
súly<ínak n1cgfcle\éí felén:yi 111cnnyis1~gü szappant 111elc6vízben oldjuk, 
a tübbi tccnclökre nézve pedig úgy jürunk cl, n1int a bnraxxal 

készlílt lanclin en1nlsiönül. 
J!!a;;d 0!1~/ok. \Cl\. anin1al. aeth., bals:u11. cr1pah·ac aeth., cuca 1ypti, 

tl'rebinthinac etc. l to\';:iLibá E1t(1r(yf'!ol, (_!u1y"co!, f.,_-ri.·oso! egyenlete::: 

t.!loszlc.isa legjobban sikerííl, ha zsíros olaj cn1ulsi(~fval rcnclclvék. 
Ily esetben az olaj c1nulsi(J rnég fclhigitat\an <'tllu111<inyühc•z adjuk 
az clüs0roltak vala111e!yikébiJI a rendelt n1ennyiséget, s cg·yenlctes 

elkcverl'.s ut<.'tn higitjuk, a rncnstruun1111al. Az illanó olajok l:s a 
tüblJi clijsoroltak, a toj;iss;írg<ij~ival is (:::\- 10 gr. olajra. l tnj<i~

S<Í rg<ij c:it szán1i t \·a l e111 u lg;:i! hatr'ik. 
Ila az illanú olajhoz, cn1ulgensként szcrepUi zsírus ulaj. \'agy 

toj<is s;írg<íja nincs renclclre, úgy az il!an('.f olnj rendelt súly;inak 
n1cgfclc!G tizszcres n1cnnyisl:g(i n1ézgaport baszn<ilunk az cn1ulg<i~ 

J;ísra, rnely·b(íl 111;isfél rész vízzel kocsonyaszcr{i tün1cgct készí

tünk, s ehhez adjuk folytonos ke\·crl:s n1cllctt az illanú olaj aprü 
részlt:teit, s e kevert'.kct végül. kcllG (l\·atos.$.::íggal a kivc:int súlyra 

felhigitjuk. i\z oleu111 tercbinthinae crnulgtíl.::ís<ira az olajnál hri
roinszorta annyi rnézgaport veszünk ·s ezt az olajjal egyenletesen 

eldörzsöljük, rnajd 1nc:isfélszer annyi rízzcl gyorsan üsszckcrcrjük. 

}'\.. !Zrcosut1 quajacul ui. betulac stb. fcjetitésére néinc!yck 
r~n1ulgcnsként! a tinctura qui!!ajút aj;inlj<U.::, - s rncrt jtJ cnH1~si('~t 

ad a nevezett gy(_0)gy-anyagokkal, - alkal1nazh:1tr:1, dt: csakis r_1r\·u,;;i 

rendeletre, küliinbcn i:\c1n ki."lzü1nbüs Si:er!) 1H:n1. 

~·l g)'tli!la !_.fhcrebintli. \Tencta .. I\esin. guajaci_ jalappae, scar11-

111uniac'1 eniulsic)t a gyant<ik finoin pur;ib(_·i1 készítjük cgyl:nl\i 

rncnnyiségü n1ézga porral, a n1clyct a higitás clé5tt n1risfélszer annyi 

rncl1:g\'ízzel cinulg<i!unk. ::\lcgjeg)-'ZCncll.í! hogy a guajak gy<int<íbl:d 
kész(ílt e1nul:::i('f. ha külünüscn levcg(írel érintkezik rnvicl icl\j alatt 

kék<__:s lesz~ n1ajd züldes szint ült. 1\ gyant;:í.khoz hasonl1'1 visclkl'-
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désü anyagokból (Extr. cannab. Ind., cubcbac, filicis, I'uclophillin 

stb ) c1nulsiút, hasonlóan a gyant<iknül leírt n1ódon <illitjuk clü. 

_,4 lüi111/0r /s a kd111(or/1.f!tfk/1t.::; hason\(:) an)rngokkal (_Carnphora, 
I-Iypnun, i\lcnthol, Salol 1 Thyn1ol stb.) az crnulsió a kCJVCtkcző 

képen kész(íl. .:-'\. k'in1fort előbb néhány csepp alkohollal n1ozs<ir 
ban purítjuk és a porított ré.szt tizszcres n1t:zgaporral, ragy husz-· 

szoros 111ennyiségü n1ucil. gn1n1i. arabicurnrnal gondusan eldür

zsüljük és ha szörp is van rendc\v,:.:, úgy előbb ezzel higitjuk s 

azután a 111cnstruun1::1al. J\ hypnont tízszeres n1ézga porral és 

tíz:;zcrcs vízzel ernulgáljuk. I~la a kürnfor, hypnon, inenthul, salol, 

\·agy a thyn1ol rncl\ett n1ég zsíros olaj is rendelve \'<111, úgy ezeket az 

cilajban oldjuk, a rnclyct azutün a zsirus olajok c1nulg<i\;isún;il 

!eírt 1nt'.1don, dc ugyanolyan rncnnyiségü nH.'.zgapurrzd fejctitjük 

i\z e111ulsiók üsrnertetett alkatrl·szein ki\·(í! egyél.>, st.ilúrd és 

fulyékuny üllapotú gyl)gyManyagot is szukt<ik az; en1ulsió1Ja ren· 

delni, a rnclyck ki:izíil nén.clyek hathatLisan bcfo!ytisolj<ík az; 

L'!l!u!.siu ;.il\ornány<ít. 1'.::.ülünüs bt'j(11rdss(il ·z·a11i1ak a concentr<ílt 

S<Lvak, lúgok, a cscrsaytartalrnú anyaguk, a türnény alknhol és a 

nagyubb 1nennyiségben oldand('.1 sük. r\z cllísuroltak üefolyás<it 

a.1, ernulsióra csükkenthetjük az ;:íltal, hogy a liat<:ískl:pes anyagot 

a 1ncnstruurn egy részének felhaszn<ilois<.i.val lelletf.íleg oldatba v1sz

szük, s igy hig küzegben juttatjuk a fc:jcthez. 

l·Orrd jo!_yad/k a fehérjét 1negalvasztja (_coaguhilja), s igy 

fiileg a rnagvakbcjJ, vagy a tüj<is s;:írgáj<i\·a! kl:szlí!t_ e111ulsió c:illo-

1ntinyút rcszélyczteti, sGt (J!ajrcletckl.ilí! az olajat ki\·ülas1.tja. 

A \'t:nyen eszküzült kü\·etkcztí útasít<isok érlcln1éUcn hajt
juk \'t:gre az cn1ulsi() clkt:;;zilésl:t: l·~;a! !vitt~ilo U\'Í unius, o\·o

ruin duorun1, gurn111i arabici_i !c .... r..:·c artis l';111r!.sio -:::::: kt.'.szítsd sza

bc:ilyszcrG fejetctté. \"agy /n t"JJ11tlsioilt.'111 rcd(r.;,· = alakitscl 

c111ulsic'ivá. 

1\.-iS.<:;;Of.!.fd/ása. 1\z en1ulsic)t folyacll:k üvegben SZ{llgt'tltatjuk 

ki, a rnclyrc <hüvüs helyen tartancki~: használat e!Gtt fclrázanc!(J', 

jclzt.:ket ragaszthatunk. 

Laboratoriu111. ,:\z cn1ulsi(jt n1indig he\·enyi:hen kell készitcni. 

r.aboratoriun1i rnunk;ílataink son:in, a rnagvakh(:il k(szlílt s a syr. 

c111ulsiruson kiYííl cgyl:bb crnulsió nein kl:szií!. i\ ;:;yr. cn1ulsivus a 
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n1anclula fejetnél leirt n1('1don kt:szCil, s annyiban tér el ctt(il. hogy 

a türnénycbb kész fejetben czukorpor van oldva. 

Eltarttisa. i\ syrupus ernulsivus zavaros kint:zC:-;ü l'h~·g J;1·111y

nycn ron1landü folyadék, a n1ely hosszabb üllás alatt a\s1J ;:ít\;it

szóbb és felsf.í tej fclszerH rétegre válik. L„egczélszerübb 100 gra111 
rnos üvegekben a pinczébcn tartani és hasznúlat cH.ítt jól fclr<izni. 

H·iva:alos készit111é11yeir: E1unJ...dt'1 a1nygdall11a (~!andu!a f1·j(•L1 
E1uu\-.:iú oh'o:-:a \!)!aj fejel.) ~.\Tll[1\L-> c1uuh:ivus (Fcj(•l szi.'1l'p.J 

Species, 
('i'r'al\c\'l'l'\.'kck.) 

l\:ülCinbüzl) nü\·ényi rl:szck fülaprítva, va~y porituttan, - súk

kal \';:1gy anélküi ké:;zli\l keverékei, képezik a tcakc·vcrl:ket. 

.:\ szerint, an1int legnagyobbrl:szt apróra, rnég aprúUra vag

dalt, vagy clurv~í.n porított nüvl:nyrészckbűl készlíl a teakc:\"t:rék, 

- llc:í.ro1nfé\ét külünbüztetünk rncg: 
l. Az aprüra vúgott nüvényrészekb(il ki.;szüit, s főleg furrá

zatok, főzetek clüüllít<is;:í.ra szolg.:íl<J, ---- ~zorusalJ!J l:rtclc:111ben vctt 

teakeveréket; ,Sjh'tit's pro infusis, .')jh·c. J1r,; dccoctis. 
2. 1\z előbbin~\ 1nég apróbbra vágott; .Sjit:cics ;11ú1n!ilu i:ou

cissa, s többnyire burogatüsokra szünt tcakc\'crl:kct; .Sp1·cic.s /1r1 1 

)Onu'utis. 
~L J)urv<:íra porítvtt, útszit;ilt; .SJ1"•cic.s grossat· pulz:i:ra!a 

tübbnyire pépborogat<.i.sra használt kevcrl:kt:t: .SftCÍt'S pro c1zl!1/1-

!1r sn1atib11s. 
I~ecej>fura. i\ tcake\·crékct üsszevagclalt nCirényri~·szekh{i! 

<il\itjuk üsszc oly n1t:1dun, hogy a len1l:rt rnennyiségckct papirla

pon, na6yobb tálban, - kanzí.l!al, vagy poroszti.'1 kárty<ik 

seg{;Jyévcl üsszckcvcrjük. I·la a speciesb~ n1agvak, bogyók is renM 

delvék úgy ezeket ö::;sst:zúz\·a juttatjuk a keverékbe. 

J-\. tcakc\·crékbc sökat is szoktak rendcl11i. 1\ sú, ha dur\·;:in 

porított is„ a tcakevcrék!Jül a nüvény részek küzütt, künnyL·n az 

edény tdjúra pereg, s igy cg:ycnletes closzl<:ísuk ncn1 tükélctcs. I-la 

ar.onban a gyógyszcrkünyv species laxant. készitinényé·nél <..:l(Jirott 

eljárást küvetjük 1 s a nüvényi alkatrészek vala1nclyikét, nc\·czc

tesen a \cvclckct~ ellJ;-;ctcsen rncgncclvcsítjük (yízzc1 1 higitott bur-

li 
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szcszszcl_l oly czélbU!, hogy· a poritott sö rt'.!szlctck az clkcvcréskor 

rccí. tapadjanak, úgy kiszárítás után az alkatrészek többi részleté

vel óvatosan összekevert teában, a sú egyenletesen, s ci!landóbban 
clos7.olva lesz. J\ teakeverékek elkészítésére vonatkoz(:) szokásos 
1negjelö!C.:sek a küvctkezé.ík: J1fisct _{tant sp1:ci1.:s (_a species többes 

nn111inativusban van, s igy az ige is tübbes sz<in1ba veendő.) 

L011cisa, coutusa (helyes a concidc, contuncle is'l _Jiant spl·tit's :=: 

iiss1evr.ígva, összezúzva készítsd teakevcrékké. C'onscissa l'/ contusa 

111isce.·antur = üsszcn1ctclés és zúz~ís Uté.il1 clcgyitscl. Jíisct' _/iant 
spccit·s, dii·idc iu t!os,;s atqua.!1.:s :::::::.. keverd teaclcgygyé és oszd ... 
egyen!{) részre. i\lcgjcgyzcnclü, h()gy az utúbbi esctbl'n ha a spc

clcshcz cré.ís hat;isú gytJgyszcrck is rendelve \·annak úgy azokat 

kü!ün-kü!ün 111érve adjuk az egyes elosztott adagokba, s ezzel 
egyenletesen clkc\'erjük. 

ÍJ..~iszo(t;-dldsa. f\ teakeveréket zacskóban (ad chartan\ .::accu

lu:-; chart<J.ceus_l, \·agy dobozban (ad scatulan1) szolg<iltatjuk ki. /1. 

haszn;:i!ati útasitúst pedig a zacskc_jra: a dolJuzra, rendesen e czélra 
fenntartott helyen jegyezzük fel. 

Laboraforiunt. Ne111 annyira a na(fvobb 1nennvisénlí tcakc-
~- - b 

vcrékck clő<:illftüsa, - a rnclyre !H~zve a reczcpturai n1unko:ílatcJk 

surün clrnonclottak itten is ir;:inyaclfjk, - inint inkább a tea alkat· 

r0szciként szcreplü nyers anyaguknak, ne\·czetcscn pedig a nyers 

nüvényi részeknek a gyííjtése, felaprit<isa é:-; cltart<Í.sa ig(:•nye\ tübb 

kürííltekintést és okoz több gondot, nch~zségct. 

1\ szerint a rnint a ható rész az egész nü\·énybcn talülhat(\ 
\'agy· nagyobb szoizal1~kban annak egyes részcibcn

1 
a g:yökcrek

1 

le\'clek; vircigok, gyürnölcsök stb.-ben, -- a gy(ijtés is, az egész nü

,·ényre vagy· csak bizonyos részeire való tekintettel terjesz
kedik ki. 

_.·[ urYz.'tf")'C:k ,r;_J'l~Jli.:s/t ü!tahí.ban a növények vir<igz;isakor 

1 ;\!tliaca, (=cntauriurn f-lyoscian1us, r\lalva, 2\lelissa.) hajtj<ik vl·grc. 

n1úsukat (Sah·ia, ·raraxacu111) vir<.igz;:í.s elütt. i-\ gyükcr<.:k tavasz

kur és Dszszel tarta!rnaznak a legtöbb hatórészt, szedési idejük 

t 1.:hát ezen idDsz:1kra esik .. ~\ hh·atalos gyógy-nüvények és azuk 

részei gyüjti.!sc idejére vonatkfJzcílag a ~l. Gykv. is intézkedik. a 

rontosabbakn<il pedig kljzclcblJr(iJ n1cgjcliJli a n1cídut. a 111clynél 

hatórész \·csztcség nélkül rncgsztiríthatö, s az időt, a nH;\ycn lul 
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hatórész \'eszteség rniatt tovább nen1 tartható. (Lc.íscl a 6. lapon 

elösoroltakat.) 

„A 11ii';.1/!lj'i r/s:::tk s:::áritása szcllös, júl padozott, úgync\·ezctt 

ftípaclhíson történik, a hol nyáron 35 -·40°( hün1érséknél, a ,·é
kony rétegben kiterített, s többször forgatott növényi részek el•:g 

gyorsan sz;:iradnak. J\ gyökereket 111cgn1osva, felhasogatva tes:-:;zük 

száradni, a 111elyckct utólagos szr:iritásnak al<:i\:etni igen clűnyüs. 

1\z utólagos sz<iritás keclvczö idüjürüs esetén a napon türténik, 

ellenkező esetben pedig 30·-40°(-on az úgynevezett sz<irit<j 

szekrényben . 

. l-l s:::dr!to' s::c.'kr/llj' lcgeg:yszerübbje, 1ncgfelclö nyiltisukkal 

cllr:ított tégla küpünycg!Jöl áll, a n1clybc vaskülyha van bcc:í.l!ít\·a, 

a téglakGpünycgre pt:clig foib61 kész(ílt szckr~ny van hcl)-'Czve . .:\ 

szekrény bclvilüga alú\ apn'.i n_yilásokon, a kc:ilylla és a léglafal 

között 1naradt hézaggal 1 innen pedig ajtúval elz<irhatü nyil;.íst1n 

;it a külYi\úggal közlckcclhctik. f\ szekrény tetejéből s a k<ílyh;íl.H·it, 
alkalrnas n1(jdon elhelyezett cs(j \·ezct a kürtübe J:\ szekrény u!dalt 
egész terjeclclrnében ny·ítbató szokott lenni, a rnelybcn a száritan

dók részére, vízszintesen nyugvó rostélyok vannak clhelycz\'e. 

.:\. szekrény egyenletesen flithetü, s alkalnias arra, hog-y benne 
a nüvények utólagos szárítása végrehajthat<'> lcg)-'Cn. 

\·annak hasunczélra szolgülú gözzL'l füthctü sz;:iritú szekré

nyek is, a inc!yllcz a 111elcgct gőzkészülék szolgáltatja. Szcrk('zetc 

anny·iban tér cl az c.:lübbcnitűl. hogy a szekrény kcttÚ:'i fallal !Jir. 

s e ki')zC1tt a rnclegel aclú güz <irarnlik. 

~\ sz,i1 iu', sze!,1 t.'.n\·ben ncn1cs<tk a 11) c1 s nüvényi gytJgy-anya

gukat. hanc111 egyéb készítinényekct is, nc\·czetcscn stJkat, pastil

L:ikat, labdacsokat {30°C.), extracturnokat (.40 11C\ egyenletesen l:.:-: 
j<íl szürithatunk. 

_.:J 11tJ"<.„/11yi ri.:s:::i·k _j;:laprd:::dsa a legtöbb esetlJcn r11egc1(·izi a 

sz<iritc:is 111íívelctét 1 a 1_nennyiben a ncdvcsst.'.:gtül laz<ibL1;i \";:i!t n\i· 

vényi részeket sokkal künnycbb fel vagclüsni, 1nint a künnyen 

por!ú sz<iraz, a Y<igúsnak en'.íscl.ibcn e!lcn<i!lt_í résl.ckct. !·la 111;ír ki

szárit()tt herboí.kat kell fe!;:qinjznunk. ligy az en11ített ki:1rliln1t"11yl1{ii 
kiroly<:ilag ezeket ~5-:30°/0-nyi \·ízzel 111egpcnnctczzük, a gyiik{·. 
rckct pedig ..J-O~--:'°)On/0 \·izzel tesszük nyirkossá. 

:\ fülaprit;:ís s.zt.'.:les pengéjlí aczélkéssel türténik 1 ;1 n1clynck 

l! 
1 



- 62 

egyik vége 1narkolatban végződik, a n1<.í.sika pedig csuklóba j;.ir s 

kc1nényfa laphoz van erősítve. J\ penge élc alatt rendszerint 
ugyancsak keinény fából való lapocska szokott lenni, a növény
rész rügzitésére. 

i'iagy n1cnnyiséglí növényi részek felaprít<.ísoít n1a n1ür gy<i
rilag szokták végezni e czélra berendezett gépekkel. 

i\ cataplasn1ákhoz szükséges, s egyéb czélra szolgáló, durva 
növényi porok, felaprózott, j<Jl kiszúritott nüvényrészckböl ké.;;;zli!

nck: a tnelyekct véglíl vas111uzsárban üsszczuzas (contus10) és 
n1cgszit<iJ;issa\ a szükséges finorns;ígra alakítanak. 

IE!tartdsa. Nagyobb n1cnnyiségli, szürított nüvén:yckct vagy 

azok rL~szcit a flípadltíson e czélra berendezett i<ícl<ikban hclyc%zük 

el. Í\ napi szükségletet igt'·ny!() kisscbli n1cnnyisénückl't 11edi1r a 
• , b ' M 

gy(·1gyszl'rt<ir ;:ilv;:ínyzílta fiókjaiba. L:gy a paclLison, rnint a gy(·1gy-
szerl<irban elhelyezett nüvényi ré~zek cltart<is;:Ír<l vonatkoz1.ilag az: 

olyanokat, a rnclyck i!lö alkatrészeket is tartalrnaznak, \'agy ncd

rcsséget künnycn szívnak r11:1gukba, bádog ~zclcnczékbcn tartjuk 

cl. Sút egyes künnycn nyirkosoch'ikat n1inúk a !lcd·. charnun1i\!aL~ 
san1bucus. varbascun1 stb. ut(ílagos sz;_írít;is után a111úgy rnclegen 

bádog szclcnczébc helyezzük, s ennek fccJ(jjét papirc.:::ikkal ll:g. 
111cntcscn elzárjuk. 

Hiiratalos készit111é11,velr. Siit:d<·:-: a!tha1·a,· 1Ziliz-11·a-1·l('.~Y'· s 1wcil'" 

a11ial'il';111h·...: (\\<•:-:(~1-li-l!'a-<·!t~gyl. :-:p1_•t·iv:;. la\anl<~:-: ~!. !;('l"!ll:tiri 1SL (;(•1111:tin 

!1a...:l1ajt1'1 ll':t-\'!(~~y 

!Jizunyos n1ü\·elctck ré\·Cn tülJbé·kcvésU!Jé apn~)ra tür\..itt, kis 

ré:-;zccskt:kre zúzott szil<írd ha\111az;illapotú anyaguk ;l!lur11;ínytíl 

Jior-nak, a ktilünbüzií anyagok porcíb(íl egyenletes elkL~\'Cr{:s rl.:\·t"n 

nyer! port pedig. j1orÁ:t'Z'1.-r<,.,Á:-nek. iiss::i:/,·/f purnak !)\J!\'crc::> cur11-

pusi1i) nc\·ezzük. 

i\ szerint arnint a poriu1tl anyag részecsk0i cgyrn;ist<'il sza
bad ~zc1nn1L'l is L:..-:~ri.~\'chct(Jk. C.:'ak alig. vagy 1.·gy<i!tal~iban ki nc111 

veht·tlik, a ~yakurlatlian li;ír(Jrnft'~!c: JH1rn1intí..-t'.·get kOlünhüztl'

tiir:L 1ncg: LL ni. 

1. /)11;-·z·a Jior-t (l'ul\'i~ grossus 1 p gru.ssiculu.s, p. rudis! 
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az, a n1clybcn az egyes részecskék szabad szern111cl is elég jól 

kivehctők 1 ujjaink küzött pedig a részecskék hon1okos tapintatuak. 

2. /(li:::liplino111 jJor-t (Pulvis con1111unis, p. subltilis) képező 

részecskéket szabad szen1n1el alig, gyönge nagyitással azonban 

cgyrnüstól rnegkülönbüztethctjük. -It1pintatuk alig észrevehetően 

érdes. 
3. _,/]::: l'._t;"l:s:::cn fi110111 vagy aikoholi:::dlt por (Pulvis subtilissi-

111us, p. alcoholisatus, p. tcnussin1us). szerfölött apró részecskék

ből áll, a 111clyck csak erősebb nagyit<í.ssal külünbüztctlH..:tl)k 

rncg cgyn1ástól. Ujjaink küzütt a részecskék lcgkcvésbbé scn1 

tapinthatók ki. 
J?.ecejJfura. 1\ szihí.rd ;:illapotú gyógyszerek, lcgnagyoblJrészt 

pur alakban lesznek kiszolgc:í.lva! n1elynck porítását laboraturiunií 

111unk1ilataink során hajtjuk végre. i-\ reczcptur;:in;:il né111ely ~zi!;:ird 

<illapotban tartott gyógyszert is 1 poritva szolgálhatunk ki, ~ cs~1k 

azon esetben eredeti állapot;iban 1 ha erre nézve a vényen kü!ün 

rendelkezés történik. 
IZissebb rnennyiségü sókat, künnycbben poríthatú szihird 

<íllapotú gyógyszerek porít<ísát. olyanokat a rnelyek külünüs r11un

k<.ilatot nern igényelnek, úgyszinte különféle crecletü porított anya· 
gok cgyrn<issal összekeverését a reczcptunin~i.1 végezzük. 

i-\ paritás czéljára és a poritott anyaguk üsszckcrerésérc, 

különbüző anyagból, - porczellün, kü, üveg, vas, réz, stb, kl:~zlílt, 

nl:rnileg a félgün1bhüz hason\('> belső felületén érdes, vastagfalú. 

n1ozs<irnak ne\·ezctt edény szolg~í.l. a rnclybcn a poritzíst. ncinkll· 

· ltinbcn a kcvcrL·st hasunhJ any·agböl J..:ész(íll, egyik \·égén \'a~t:l· 

guc!tí. Japosas, érdes fclülctü fejben végzüdií rúddal úgyncvcZL'tt 

üté.ivcl (pisti\lu111) ha.itjuk v<:grL:. 
1\ könnyen poritható anyaguk niozsárba lévL: az ütf.i enyhe 

nyoinásúra is künnyen széjjclhuilanak, rnig egyesek rninö a k;ln1-

f<Jr, csak bizonyos anyag segélyével LC\'ezctesen tCin1L·ny ll(jr~zc:-'z 

varrv aethcrrel !Joríthatók. ((arnphora trita.J I·Iasonlúképcn a vanii\i;ít. 
b-

a czitron1héjat a crncust cgyn1agüba11 nt..:111, hancr11 csaki:S ki:-' 

1nennyiségli czukorporral poríthatjuk lcgczélszcrübbcn 

r\z e\térD fajs1.'1\yú
1 

s külünbüzü súlyn1cnnyiségckben !1H.:rt 

lJUl'ilolt (ryÓ<>)'°all)'auuknak eo\·t:n\etCS ÜSSzcJ.::cvercdése SoJ.::\Jall fligg-::,_. b b b-

attól, hogy az any'aguk rnily sorrendben lettek egyn1<issal <"'1.~:-;zc~ 
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keverve. I-Ia porított 111agncsia carbonicát vagy lycopodiun1ot 

akarunk calc. carbonicun1111al, vagy zinc o.xydclal összekeverni. 

úgy a rnuzsárba helyezett, vo\urninosusabb n1agncsia cgyrészéhcz 

folytonos keverés közben, n.:szlctckben adjuk a súlyosabb calc. 
carbnnicun1nt s egyenletes üsszckcvcrödés utc:ín végre\ a Hibbi 

1nagncsia rl:szletct. Ellcnkcztilcg j;:irva cl, keveréskor a súlyosabb 
por fülütt, a könnyebb anyag jó ideig e!siidik anélkül, hogy ar.zal 

bcnsölcg clcgycdnék. 
./\ 111orphiun1 hydrochloricun1 1 natr. sa\icvlicuinrnal alin kc-

- - b 

vcrhetö el cgycnlctescn, - ha azonban a n1orphiun1ot kevés in-

differens anyaggal péld<iul czukurpurral clc')zetcscn cldürzsrdjük, 

úgy e kcvcr<„'.khcz kis részletekben hozzáadott salicy!sa\·as na1ri
u1nrnal a nevezett anyag cgy·cnletcscn elkc\'crhctéJ. 

Ner11csal: az erGs liat<:isuakat, hancrn ;_iltal<it.Jan a kissvbb 

rncnnyiségl.icn n1l:rt p()rított gy{'.>gyanyagokat, a rendszerint na

gyuL>li rncnnyiségbcn rn1:rt rivGszcr { ~accharun1, Sacchar. lacti~, 

Pu!\·. liquiritiacl c!intt:n i;:cn kis részleté\·cl, 111ajc! rukozatusan 

tübbel. s \·égre a le1nért vi\·Gszcr \.isszes n1c~111aradt részlctl:\·cl 

keverjük cl. 

Nérne!y igen finoinan poritott anya.s t_Calornr:L (J1ininur11 

su\furicun1, Stib. sulfuratun1 aurantiac., i\Ia~nes. usta. a ezuknr 

flnor11 pora is_J, k:-"innycn tapad út_.;y a rnuzs<:irra, rnint annak ütü

jérc, legjobban pedig ha keveréskor az ütüt a 111uzsár fal<ihoz 
eré..Íscbbcn udanyon1juk. i\ tap3clást ncn1 gátolhatjuk n1eg 1 csak 

korLitozliatjuk az által, hogy a pistillun1ot lazán fogva kürkürüscn 

rnozgatjuk, s a n1CJzsarat olykor n1c~r<.izogatjuk. dc az ütűl ncrn 

nyurnjuk az edény falühoz. 

f//,r;iJ an;'(I.._~ro/,:at nevezetesen aethcrikus olajokat a rendelt 

\1 ivűszcr clcintén ki.s n.~sz!ctévcl clC1rzsüljük c:l. s azut<ín a tül>bi

\"Cl. l·la clacosacharun1 van rcncie!\·e, de a czukur L'.s az olaj kü

zütti ar<iny adatai lii~inyzanak, úgy az o!ajczukrut a (~yk\-lJL'll 

fcl\·ctt elacosaccharu1n ari:inya1 szerint ( l csepp olaj, 2 gran1111 
czul-:!JJ"I kL:szítjük cl. 

f·'o(r":koi~,J' illl)'1I_!;ok. (l\.al aceticurn .-.;oluturn, ~['inct. 

I~xtracta fluida etc.J pnrba rcndc!é::;c csctl·n, a fcilvadt~:k()t 

\·~ísf,(T!T\ JHirczclLin csész0!H'll (is." '.ckc\·crjiiJ.:. -" f!1lyu1n(J.-.; 

rl;-" knzbcn \'Í:-:fürdéín !Jcsz;iritjuk. Fulyl·kr1ny cxtractun1 

opi i. 
;; vi-

k{'\"("

J 1! 1 rlJa 
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rendelése esetén azzal a külünbséggcl járunk el, hogy az cxtrac

tun1ot kétszeres 1ncnnyiségü czukorporral szárítjuk be. 

l\:.ülünüsen a szerves chcrnia körébe tartozó nén1cly vegyü

letek, daczára annak, hogy ncn1 nedvszívók, cgyn1císsal eldürzsülve 

mcgnedvcsednek vagy éppen a szürp állon1ányához hasonlóan fo
(ylkonnpd lts:::uck1 s igy poralakban ncn1 szolgáltathatók ki. l<'olyé

konnyá lesz például az antipyrin natr. salicylicumn1al vagy chlo
rálhydráttal képezett keveréke, a salicylsav natr. phospháttal, a 

thyn1ol n1enthollal \"<igy· chlorálhydráttal, a chlorálhydrát k<:ín1for
ral, 1nenthollal vagy natr. phosphc:íttal, a kán1for karbolsavval vagy 

rcsorcinnal, a natr pbosphát pb. accticu1nrnal stb. Ilyen esetekben 

az egy·rn<:isra hatú anyagokat a 1nozsárban ncn1 dürzsüljük cl, ha
ncn1 a lehető egyenletes eloszlást rúz;.íssal, enyhe keveréssel scgit

jük elö. 
Nérncly anyagok üsszekc:vcrésekor, különösen nyon1ásra vagy 

dürzsülésre rn<is physikai tünc1nények is léphetnek fel, rninők a 

tüz tünen1ényck, vagy ezeket rendszerint kisérő, életet veszélyez· 

tető rul.Jban;.is. l(ülünöscn 1..:c:s:::l!J'r:sck a::: olj1an ktz·trc,:kck, a rnelyek 

alkatrészeit egyrészt oxygcndús, n1c.ísrészt oxygent ncn1 tartaln1azó 1 

vagy /.:)xygenbL:n szegt:ny künnyen oxyclúlható anyagok képezik. 

i\ robbant.is többnyire azun okb(Jl jün létrc 1 hogy clürzsüléskor hő 

kc~lctkczik, a rncly a lcggyakoriLb esetben clcgenclű arra, hogy az 

cxplosiószerü egyesülés kiváltassék. 

()xygendúsak1 künnyen oxyclúlók: a Pikrinsav, l(a!iun1 chlo

ricurn, l(al. joclatu111 ,:l.;:.IO:: ·ir I\.al. bichron1atur11, l(aliun1 pcrn1anga

nat! l~al. nitrat, 1\rgenL nitricurn, Calcaria chlorata, etc. 

l\.ünnycn oxydálhatúk: a (~arbo, Salicy·lsav, J(Jcl, Sulfur1 a 

kénveg_yülctc:k, F\:rr. rcductu111 cl pulvcralutni sz;:'unos aetllerikus 

ulaj. növényi porok, a czukur stb. f-\.Z cxplozi{jt könnyen előidéző 

anyagok üsszckcvcrésénél az cxplozi<Jt kikerülendű n1;.í.r porított 

anyagükat haszn;ílunk, s azt fapi~tillurnn1al, csontkanállal vagy 

k<:irty<ival papiros lapon. i:.:rGselJb nyorn<ist vagy dürzsölést 111ellözvc 1 

('>ratosan hozzuk egyenletes keverékké. 

Igen nagy· az olyan keverékek szán1a, a 1nelyck alkatrészei 

cg:. ·11<isra hat\·;in végcrcdrnénybL~ll az eredetitől chcrniai és külü

niL,('ll physiologiai hatás tekintetében cltérű vegyületeket hoznak 

l1~trc 1~zen i.Jsszeférhetctlcnne\.:: (incon1patibi!isl nevezett vegyületek 

5 



-- 66 -

elősorol<:'lsa és rnéltat<isa e sorok kcrctél.Jc tcrjccleln1üknél fogva. 

felvehető nen1 volt, s így csak a leggyakrabban clüfordulók lettek 
csoportositottan füle1nlitve. 

Nén1ely nyers anyagnak, vegyületnek, rcndkivül útható kel
lemetlen szaga van (i\sa focticla, Can1phora1 Jocloform 1 i\loschus) 

a n1ely a Ien1érésnél és elkészítésnél haszn<Ílt eszközre, edényre 
tartósan befészkelödik, s alíg tüvolitható el. Nehogy az crüs szag 
ugyana1.:on eszközzel tnért n1ás szagtalan gyógyszert hasonló illattal 

ehíraszszon, a bűzös szerek elkészítését az cn1litctt okokn;il fogva, 

éppen úgy, rnint a 111érgck összckcvcrésl:t, hasonczélra tartogatott 
eszközükkel, s ugyanazon 1nozs;:í.rban szokt~ik végrehajtani. J\z 

átható kcllcrnctlcn szag az eclénybtJl gyenge n1elcgitésre cltúvolit
ható, hasonlóképpen ha a tisztogatott rnozs<Írba izz(i szénparazsat 
dobunk. 

A porke\'Crék elkészítését czélzó intézkedés a vényen vagy 
a keverék porítüs.:ira vonatko;dk, s ilyenkor l)Nl'Z•::ra = poritscl, 
Jl1iscc _fial pulvis = keverd üsszc és alakitsd porrá, vagy pedig 
ha porított gyógyanyagokból készítendő a keverék úg:y csak a 
il1iscl' (t.ractt.) rt.ractissilllt' :.-:: keverd össze (_Uiké!ctcscn). a lcg

tükélctcsebben, jelzés vúlik szükségessé. 

Nén1ely porkeveréket bizonyos n1eghatürozott szc.ín1ú részekre 

ugyncvezett adagokra (,dosis) c\oszt\·a készítjük cl 1 s o.s:::to!! z·ag)' 

divicld!t porok-nak nevezzük. Ezen utóbbi 111unk.:ilatot a vén:yen 

jelzett kö\·etkczü útasitüs értehnébcn hajtjuk végre: ilfisc1: _fiat 

pttlvis divid( j;z pa.r!t.'S (t!os,'s'l (fl'1JUl1li.·s J\1o = keverd és oszd 

egvenlö (adagra) részre. Ncrn az egész porrnennyiség closzt.:isüt1 

h;;1cn1 azt, h~gy az cléHrott portü1ncgct húnyszor kell vennünk 1 tehát 
a porkeverék vecncllí szürnüt czélozza a /i.:;11/rt vagy disf1.:11:::d!t 
f1orokra vonatkozó küvctkezl) rncgjelölés: 111. f pnlz,·is disj1tll:::t'Jt

tur (dt1ztur) talcs <lOSt'S i'{o ... a porkcverékbűl n1ércsst'.·k (adas

sék) ... hasonl<j acla:c:. 
i\. poroknak closztüsc:í.l fehér kúrtya, vagy pcrga111cnt lapo

kon) vagy csontból, ccHuloidból készlí\t porhajúcskük segélyével 
hajtjuk végre oly 111ódon) hogy az acl<lgok sztin.·ának 1ncgfelc\c'.í 

kürtyalapokra a porkeveréket szcnltnérték szerint elosztjuk, rnclyet 
a gyakf1rlntt gy()gyszcn~:sz a n1LTL·sscl azonos p{Jntoss<.iggal képes 

végrehajtani Tiz aclagnril nagyobb sz;in1li porok c\oszt;:is<it n1egc-
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lőzi a portü111eg, niérésscl eszközölt J..:ét vagy tübb részre osztása 
rnelynck egyes részeit a sze111n1érték szerint valú tovább osztás 
küvet. 

A len1ért vagy dispcnzált porok egyes adagjait külün-külün 

kellene lern<.'.:rní, ez azonban a gyakorlatban, rnint hosszadalinas 

cljúr;:is, ncn1 igen lesz végrehajtva, hancr11 e helyett az összes 

adagoknak 1ncgfeleló portön1eg lesz elosztva. 

J(is::;of..r.;·dfdsa. i\ levegő bchat;:is<.ínak ellentá\ló, szagtalan por~ 
türnegct, porkcverék(~t papirzacsköban (ad chartan1, sacculus char

taceus\ dobozban (ad scatulan1) szolgültatjuk ki. i\z olyanokat a 

n1clyck a le\'cglín kijnn:yen széjjel folynak, vagy elbomlanak, ugy

szinte erős sz<lgnl ;:Írasztó porkeveréket szélcsszcíjú (collo an1plo·1 

parafa vagy üvegdugóval c\l;,ított porüvcgbcn (ad vitrun1 cpisto

rnatc lignco, vagy episton1io vitreo clausu111l juttatjuk a beteg 

kezéhez. i\ fény hatásc:í.nak kevésbbé cllentülló porokat (Argcnt. 
nitr. jrJcloforn1, Jodol) pedig a 111egfclclö színes (ad vitr. flavurn, 

nigr. etc.) porüvegckbc tc.szszük. 

lJgy a clivicl<ilt. n1int a clispenzcilt porok egyes adagjait, két

réthajtott papirlcrnczckbfíl készíilt, behajtott szé\(í úgynevezclt por
tokokba 1 porhüYclynck„ kapszu]jnak ís nc\·czik.1 szúrjuk, a n1clyet 

késsel, hegyes csonttal, e cz~lra szerkesztett géppel, vagy 111;:is 

alkalr11as eszküzzci nyitunk fül, ncrn pedig rnint eddig szokc:ísban 
volt sz<ijja\ való bcfúvüssal. 1\ szájjal ya\ö befúv<.ist az 1899. évi 
.+G 673. sz. bclügyininisztcri rendelet el is tiltotta, 

1\ portukok fehér in'.)papirbtíl !.capsula papyraccac) készlí!
nck, s lcvcgDn ncin \·;:í\tozl) szagtalan anyagok befogadására szed~ 

g<í.lnak. i\ ncdrcsségct szív6k d1ygroscopos\ úgyszintc a zsíros. 

illatos ~s illanö anyagokat tartal!nazók (cxtractun1ok, natr. jodat, 
an1un bro1natun1, cubcba pora, clacosaccharurnok, n1oschus stb.) 

\'Íaszos (charta cerata, dentur ad chartarn ceratan1), paraffincs (ch. 

ccrcsinata. cl. ad. ch. ccr1..:sinatan1) papírbtJ! készlílt kapsul<-ikba 

kcríí!nck. 

:\ rosz izíi vagy kcllernctlen illattal bíró porokat az orvos 

tübbnyirc ustyatokokba (capsula arny·laccac, clcntur ad capsulas 

arnylaccas'l Yagy zselatin tokokba (capsula gclatinusac operculatae, 

dctur in capsulis gclatinusis) z<irva, rendeli kiszolg<illatni. .flz ustya 

tokok nér11ilcg két fl!lgön1bhüz hasonló alakuaki s szélekkel birnak, 



1 
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(az clsiikct Lin1ousin, /i-a11c::ia ,{:}'Ó,/;J'S::crt!s:: 111iutt.''..,t;J' 30 /7.,.'Z't..'! ta!dlta 
fel) n1elyck lczár<ísára 17asstr, Sau/cr, .S'e;/éiA;, r--Olltal·k'.l. s 1násoktÓl 

szerkesztett készíílékek vannak haszn::í\atban. \.~ala1nennyi azon alap

szik1 hogy a készlílék 111élycdéscibc bclyezctt 1 az anyag bcfogadoísc:ira 
szolgc:ilú egyik félgön1büt, a reá illl> n1{Lsika 1 rncgnedvc;:;itett szélei
vel üssszeragasztja. J\ gclatin tokok, egyik vl::gokün zárt, cgy-

1ncisba tolheitó apró hcngerckbül áll. 

Nagy volún1cnlí, vagy rossz iz(i porok e czélra szolgáló ké

szíílékkel1 komprii:1c:í.ló gépekkel, nynn1;:is incllctt tetszés sze
rinti nag~'S<igú korongükk;:i nyo111hat(1k1 a n1clyckct pr('.sclt koron

goknak (rabulatac con1pressac) /.:01nprilndll /'otok nak, vagy /ablt't
!dk-nak neveznek . ..!\ b(Jr a\;_i fccskendczés czéljaira sz;:int oldatok 

clücíllít<is<íhoz haszn;:í\t tablettákat pedig ~Iabulettac hypoclcrrnicae 

névvel jcl<'.ílik 111cg. :\lcgjcgyzcndü, hogy az 1900. éYi l\·. kiad;í.sú 

német g:yógyszcrkünyv n1indcn préselés útján e!ü<illított gy('1gy

szer alakot f1as!il/us·nak nevez. 
\'a\a1ncnnyi pcJrtokut papir zacskúban vagy du!JuzL>an. úgy

nevezett portol()d<iban (.ad chartan1, ad scatulan1 l, az cri.ís illatú 

anyagokat tartalinazl>kat pedig üvegekbe téve 1ad. virtun1 opcrculo 

ligneo, operculo vitreo clausurn.l szulg<íljuk ki. 
Laboratori111u. „\z cl{izű sorokban c1nlítve lett, hogy· úg·y a 

nagyobb 111cnnyi!"légben készli!t 1 111int a nehezen poritható anya

gok porrá alakít<is<it. laborat(Jriu111i n1unk;:í\ataink snr<in hajtjuk vl·grc. 

i\ nyers anyagok porr<Í alakit.:is;:it rencl:->zerint n1cgelDzi annak 

úgynevezett elDkészitésc. ncvL:zetescn a fclapr(
0

)z;\sa r:s a kisz;íri

t<isa. l\liutc:ín a nüvény·i ercclctü nyers anyagnak fclaprüz<isa l:s a 

kiszárít<isa nllÍ\'clctévcl a speciesek türgyalásán;;il dásd a 61-ik 
lapon) n1c:ir foglalkoztunk, a kürctkcz{í sorokban a külünbüz(_j crc

cletü n.yers anyagnk porrá alakít<i5<Ínak cg:yszcrübh eszközükkel 

végrehajthatc) n1unk<ilatait részletezzük. 
i'\ poritö eszközük lL"ghasznc.iltablJ, dc rnnnclllatni a lcgjübb 

t:s lcgegyszcrübb alakja. a lcgkissebb r(irgaln1ú gyl1gyszertúr labo

ratoriu111;íban is fe\ta\;:í\hatci, a nehéz tür{)\·cl \_ütií, pistillun1:1 ell<.í.
t<1tt vas1nozs;ír. ::\[ozsúrban törés, zúz<Í.si (c'nntundcrc) útjcin külü

nüscn a llÜ\'ényi crcclctü anyagok porit;ísa j<ir na:-,;-y cH_innycl, s 

né1nely esetben fclülrnúl 111indcn n1<is ké~z(Í\('·kvt, a 1ncly ut(
0

1hl1i

al~nak többnyire az a h;:ítrünyuk. hogy a kl·-s1.ülék n1{íküdésckor 
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súrlúd<is keletkezik: s ennt:k küvetker.tében az anyag feln1t:legecl

vt~n. változ<Ísnak van al<ivctvc. i\ növényi crccletlí nyers anyagok 

küzGI a secalc cornutun1ot nen1 szokt<ik puritott állapotban kész
letben tarlani, hanern esetről-esetre poritják azt. /\ frissen szedett 

secalc corrnutun1 kissé lügy1 de porczellán n1ozsárban ezért jól 

széjjel clürzsülhetü. I--la az anyag sz;:íraz a kávé 1 vagy 1nadula ürlü

hüz hason\() szcrkczctü, gondosan tiszt;.in tartott kézi n1alon1n1al 

poritható. 
Zsíros olajat büségcscn tartaln1azó n1agvakat is n1ozs<í.rban 

poritjuk, ügyelvén azonban arra, hogy zúzás küzbcn szorgosan 
szit~iljuk ;:ít a poritott részeket, n1crt a hosszasabban tartó zúzás 

alatt a 1nag,·akL>ól t:ilaj válik ki, n1cly a részben poritott tün1cgct 

ÜSSZ('tapasztja 1 s ez a szita nyilásain <il · nt:n1 n1cgy. 

NagyoblJ 1ncnnyiségíi durva porok c\ö;.í.llitoisc.ira a gJ'<iripar
ban, kézi és gőzerőre bcrcnclczctt szán10s készülék van hasznoi~ 

latban, a tnclyek küzűl a rnindcnféle clur\·a porok, olajtartaln1ú 

1nagvak Grlés~rc kivcíl<:Jan alkalr11as cxcclsior-n1alon1 nyer a leg

több helyen alk;tl1nazást. 
Erüscbb szüvcti szcrkt:zcttcl biró növényi részek (.I.ign. 

quassiae
1 

l\ux von1ica) vagy rnús ercdetíí drúguk (Cornu Ccr\· 

C~cra alha t:tc. l n1ozsc:irban alig zúzhatúk szét, az ilyeneket resze

lővel irasura_l p(Jritjuk. 
Sa\·anyú sc"ikat, n1ar(J szereket. fé111eket (_Crcn1or tartari, 

1Zalihyclr;:it 1 i\rzen_l porczell<ín rnozsárban türjük. 1\ törésnek crÖ· 
sebben e\lcntálh~i sókat achat 1n(JZS<Írban zúzzuk apró részekre. 

i\Iarú szerek porn:í.törésekur a n1ozsarat kcndüvel, vagy a rnu
zsc.írra illő fafcclü\·e\ takarjuk le, a r11elyen kis nyilást hagyunk az 

litÜ ki és !Jetolhat<Ís<.íra. 
i\ porít<is ritk<íbban haszn;:i\t eljár<.ísa az anyagnak porphyr

lernt:zen valö sz~jjel clürzsülései a porflt_11ri:::dlds. ..i\ lar-'Z'([{rrlio 
(laevigare'1 alatt. s:dlürcl úllaputú anor~anicus anyagoknak viz alatti 

eldürzsö10sét értjük, dc ha a flnon1an cldürzsüit, suspcnrhilt s \'iz

zcl fclliigitotl anyagot néhány pcrcznyi <'tll<is ut:tn a durvább, 

künnyebbcn lcüllepecl() r0szckrt.íl leöntjük t"lutriatiól, iszapuhíst 

végezünk. A g)'t.ig:yszerészi laboratoritunban ritkúbban alkaln1azott 

rntívc:lc:t a snblinzd!ds vagy sz~í.\lasztá:::, rnely alatt szil<ircl <ll\;1potú 
gyógyszereknek, külünüscn a chL~tniai készítn1énycknek (loclur11, 
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J\c:id benzoicu111i Calon1cl) hcYitésscl güzzé alakíL:isát, s a gőzök 

lehűtését s igy isn1étclten szilárd állapotban nyerését értjük. Subli

n1álásra, hon1okfürdürc helyezett porczcll::í.ncsc!szét használhatunk, 
a n1elybc az an.yagot beletéve ezt ke1nény papirosból készíílt töl

csér alakú kürtővel körül\resszük. :-\ tölcsér fclsü része nyitott, 

dc észlelés végett üveglappal füclhetü. I-Ia a hon1okfürdtít óva

tosan hcvítjük 1 a gőzzé alakúlt anyag a külső lcvegü hattisára 

lehül~ s a kürtü belsü faléira leraködik, 1nig a tíiz<íllrJ gözzé ncrn 

alakíthat<:i cgyC.:b részek, nevezetesen a fcrtlízn1ényck, vissza111aradnak. 

l\lidfín oldatban levD chcrniai Yagy g)'(:fgyszcrészi kC:szít

nH-:nyre chcn1iailag hatunk, esetleg oly fizikai küríí!n1ények küzé 

hozzuk, hogy a készíunény eredeti, vagy az erccletibül többé ke

vésbbi:'. t:ltén'.í alakban isrnételten kir~ilik, j 1r11c·c1/1i!atio·nak, !ecsa

pásnak !lC\'Czctt n1Liv~lctct végeztünk. Gyc'1gyszcrészi készítrnl:nyck 
clöoillíttatás;_inlil is, de külünüscn az e;;yszcr(í és bonyolul1abb 

cherniai folyan1atokon alapuló vegyi készitrnén:yck cllí<illítüstin;:íl 
fontos szerepe \·an a lccs<ip<ÍS cljzirüszinak, a 111clynck gyakorlati 

alkaln1az;:ís;it sz<i1nos vegyi készítinénynél (__Calc. phusphuric., C'J1i

nin. tannicun1, [·lydr. bichlor. an11non., I·lydr. oxy'dat. fla\'lll1l stb.·i 

a gyógyszcrkünyYünkben is fellelhetjük. 

J\ poritott anyagokat szil<.Í\'ai oszt<ilyuzzuk. Nén1cly gyógy

szerkönyv a porok finon1s;ig;:lra vonatkoz6lag fokozatot jclé.íl 111cg. 

a inely fokozat vagy szoirnokkal van jclüh·c. \·agy pedig a szita bizo

nyos 111cgáUapított nagys;:igú területén fek\·íí sz<i!ak sz<i1n<i\Jan nyer 

kifejezést. A gy;:í.riparban és a kcrcskcdelcrnl.icn ez id<'.í szerint 

111ég rnindig a régi bécsi hüvelyk egy négyzetében fug!a!t :'lz<i!ak 

szárn.:íval jclGlik 1 a szita szcílai ki:1zütt le\"G hl·zagukat, s czzel a 

pCJrok finoins<.ig~ít. :\ :::zitai sz<ílai lehetnek se\ycrn, szGr, Yat_,;y réz

ből valt'.ik, s alkalinz1z<.isuk az anyagok n1inli::;égc szerint változik. 

i\ltalciban a porok szit<ilás<ira a selyernszita alkal!nas. n1ig a kü

zl:plinon1 porok szit<ilás<:ira ;gyant<ík, olajtartalrnú n1ag\·ak, czukor 
stb. szit;:i\ús<iral a rézszcí.lakbr'il készült szita, ::: a :'('1k szil<íloisúra 

pedig a szürszita haszn;ílatos Erús hatású, csipfís, tüszszenté.src 

in~crH.í anyagokat. a szita a\.::() l:s rclsti J..:arin1,íj<ir<l il!<'.i, btírrcl 

Üe\·ont, kcrctckkcl lez<irhal\'1 úgynevezett d(/li:-:.zit;'u1 szi1<iljuk ;'tL 1\z 
;ítszit<'dt anyagukat \·égííl, hogy az cg{~Sz port<"Hncg egycnlete.s 

legyen összekeverjük. 
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i\ rcczepturai 1nunkálataink során előállított némely porke

veréket is (pld. Cupr. sulfuricu1n -j-1\lun1. crudun1 porkeverékét) <itszi

tálva juttatjuk a beteg kezéhez. 

Laboratoriun1unkban nagyobb n1ennyiségben szán1os hivata

los és nen1 hivatalos porkeverék \Pulv. dentifricius-fogp0r
1 

p. tinc

torius =: arczfestü por, p. adspersiorius == hintöpor stb.) készül 

a n1clyeket szintén átszít<i\unk. 

Eltartdsa. A porokat jól zcí.rö edényekben, az illanó olajat 

tartaln1azókat porüvcgekben, a zsíros olajat tartaln1azókat bádog 
szclenczébcn, sz;:iraz hcl.ycn tartjuk. Faedényekben nen1 czélszcrü 

az ilyeneket tartani, n1crt példúu\ az illanó olajat tarlalrnazó porok 

gyorsan vesztik olaj tartalrnukat 1 a zsiros olajat tartalrnazók pedig 

a facdt:nyekcn átütnek, s rüvicl időn belül 111cgavasodnak. 
Hi"vatalos Jreszit111é11yelr. JluJ\·is at:1·upho1·tt~ l.! 1t•zsgli-pur:1, l'uh·. 

;<c1·011h. ~c·i1!li!.z1·11:-i:-: (:-3eidlitzi [1t~z:.;g\i-pu1·_1, l'u\\'. J)O\\·cri (llo\\'tT-pora1, l'ulv. 
g11111111osn;:; 1.\li.!zg;i:' purJ ;.; az tö~JS. (~\·i Hlfl 1·1·7. :'Z. h. HL 1·e11detl(~l a Jlas
till. hydi·. likhlur 1·01To~i\·i. ~r1~gjt·_gyzl 1 !ld(í. hog-y a 11a~tilla Pl!H:\·pz(:~,;t a lah
lt·l.t;'d.; ·"YIH.niin1újal:.:t'·nt lPhet tckiull•ni. 

lZülünbüzü anyagok tésztaállon1ány~i g:yúrt kcverékéblíl k/ __ 

szült kis golyócskákat, labdacsoknak1 pilul<:íknak1 golyúcsk<í.kriak, 

goly(íbisnknak nevezik. 'fübbnyirc kcllcrnetlen szagú, rosz ízű, csí

pös. nyálkahártyát ízgató, vagy keserü anyagok clpalástolásoíra, 

gyors bevchctésére, \'agy pedig a test egyes nyilásaiba bclebelyez
tetésc czéljábül rendelik. 

„A g~·r·1gy,;z(•r \'Z('!\ alal;j;'tna!; ha:'z11;'tlata. a t'l·~~j at>.(.\·yploinlak idejt.~l'l' 

\·1:zr·lh(•t1í \'is..;z;1 l'i uh'tl; ii:\·~,;zít1":-:t;!'i' \·011alkozúla!!, adatokat l'!ioiu,; lll!l!Jkú
i:'tl1n11 i:' talidnnk. 

„\ pi!ula. vak1.-;zioiil1·.!.!· a 11ilú-nak ];i(•,;inyilclt <tlakja, a n1cly J;i,; ~olyt·11 
jdP!iL ·" 1nagyarn:' lllt'!.!'j(•l!•lr·~,;1„n~ \'oriatknzú\aµ· a la!Jda(•,; hl'lp•tl, lH•lyn;.;<~bh -
111d;: !;1r1j:'tl.: a .!.!·l.l!y(·J!ii.., 1.•lnl·\·pz(··~t. 

Nagysúguk szerint a goly(ícsk<ík a kCivctkez(í elnevezést nyer· 

tck: a 0·05·-·0·0S ;_;rar11111 súlyú a ~~'Tililltla (szcn1crkc), a O·U8~··-l 

gra111n1ig tcrjeci{i sú!:;ly::i.l Llir<Jk a tulajdonk<:pcni / 1i!uldh (\abclac.:::), 

n1ig az 1 gratnintól 5J gra111n1ig is terjcciűk a bolus-ok.. 
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A bulu~ ~z(.1 cred(dt' ~Zí'rint k1;lr1··lt':I jeil~nt: giiri·1g (•n;d1~l\;be11 11rüg, 

gü1·ü11gy~-üt. (Uolu:-; arllU!ll<L = iirnH·:uy agyag), laliuul fJl'dig "egy falati·-Ol. 

J~ecejJfttra. 1\ labdacsok helyes elkészitésc ncn1 könnyű fel

adata a reczeptariusnak, -- sok tapasztalatot1 ügyességet küvctel 1 

s az anyagnak chen1iai és physikai tulajclons~igait ösmernie kell, 

hogy feladatát helyesen rnegolclhassa. 

l'dindcn segítő szer nélkül ritka anyag alakítható labdacs

gyúnn;:ivá. J\ n1ézgagyanták példc:íul vízfürdőn n1elcgítvc plastikus 

tömeggé válnak, alakitásuk azonban sok nehézségbe ütközik. I-Ia 

azonban a pilul<.ivá alakítandó anyaghoz elegcnclü n1cnnyiségli, 

n1cgfclclö, - hatástani tekintetben közön1büs, - úgynevezett 

kötőanyagot adunk, könnyen gyúrható, ujjainkhoz nern tapadó, 

bárn1ilycn alakk<.i fonn<ilhattJ plastikus lö1ncget kapunk. 

1\ kütü- vagy scgitöszernek is nevezett anyagut és ennek 

1nennyiségét többször a rcndclü orvos is rncgaclja a vényen, leg

gyakoribb esetben pedig a rt~ny·ezüre van bízva úgy a scgítüszcr.c

rncgv<:i.lasztása, 111int külünösen veendő n1cnnyiségénck rncgállapí

tása. l\.észben kötüanyagúl, részben pedig csekély vulúrnL"nlí hatlj

anyag ugynevczett fclhigitására szolgálnak a kö\'ct:\.::czéík: 

Pulí.-·is r. liquiritia,:: 111int leggyakrabban használt s folyé

kony extractun1ok labdacstö1neggé a!akítüs<ín<il jcíl használható 

anyag, c111\ithctö clsü sorban. Csekély 1nennyiséglí hatóanyag ren

delésekor, egyenlő rncnnyíségü succus liqu. dcpuratu::.sal, alakít· 

ható labclacsgyunnát ad 1-la a hatóanyag nagyobb volúrnenü, az 

édes gyökérpor vcendö n1cnnyiségét reduc~iljuk. Vizzcl vagy szörp

pel jól alakítható türneget ad. 

l:'u!v. r. al!ha,:a,.:: sók és CJ!yan nörényi porok rendelésénél, 

a rnclyek eredetileg nyúlkút nc1n tartahnaznak 1 jól alakítható clas

tikus tön1cget ad 2 rész glyccrin és 1 rész víz kcverék!Jű! <illó 
folyadékkal. 1\z altbaca vccndcJ 111cnnyiségénck alkalrn(l.zása azon

ban c..ívatusságot igénycL inert ebből a kelleténél tübb véve, any

nyira rugalrnasscí teheti a tönH:gct 1 hogy az alig alakítható. l~zen 

okból kifolyólag 5-10 grarnrn n1assához az althaca por 1 gran1ja 

elcgenclc'..í szokott lenni. 

J'ra,r;acau//;a~ a J!l!lllllli ara/Jicun1 pora is igen j(_Jl kütlj anyag-
1 

s czenkivül nagy· incnnyiségli fulyadékot képes fclrenni. r.abdacs

türnegb(~ nehezen alakithat/1 ~ükhoz használjuk~ rncrt n1ár kis 
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1nennyiségével is, különösen glycerinnel képesek vagyunk a kivtint 

jöl gyurható 111ass~ít elérni. 

lJolus \:,~JJ::;i!!a) a!ba ugyszintc a kaolin is oly cseu:kbcn 

nyer alkaln1az<Íst ha a hatóanyag organikus anyagokkal érintkezve 

az clbo111his veszélyének lenne kitéve. (i\cid. chron1icun1, i\rgent. 

nitricuin, i\urun1. chloratun1 1 1-lydr. bichlor. cu1Tos„ l'-al. chloric. 

1(. perrnanganicuin stb.) \Tizzel, jól gyúrható tü111eget ad. 

L~t·ra a!ba vagy jlaz:a egyenlő vagy felényi n1ennyisége 

olajok, zsírok, balzsan1ok, gyantcis extractun1okkal ússzcolvasztva, 

s kihlílés ut-<ín k1;vés nö\·ényi 1 vagy czukorporral összegyúrva adja 

az alakíthat1.'i labdacs n1assát. 

.S'1rpo n1ct!icin11rlis pur<ival kevert gyantük, n1ézgagyantcí\~ 1 nü

vén.yi porok és cxtracturnok, kcvL·s a!kuhollal, vagy tinkturÜ\'al 

1ncgnccl\·esit\'C j1J\ gyúrható tü1ncget szulgúltatnak Savak, sar:!nyú 

sük, calciu1n és rnagnesiurn vegyületek úgyszintc a nehéz rérnck 

sói 1 valarninl a csersav a szappanra buntólag hatnak, s igy ez 

ut(Jbbiakn<:il kölüszcrként ncn1 alkal1nazhat<J. 

illic1r /'allis (,friss kenyérbél) kész labdacs anyag ugyan, dc 

rnivel csak kisebb 111ennyiséglí hatóanyagut képes feh·cnni 1 ch·ét\·e 

nyer alkalrnaz;íst. 

17t.rrina st·calis (ruzsliszU, f triciti {,i.Júzali:;ztl az ;:í!latgy(Jgyá· 

szatban, bolusok készítésénél rendelik. [~iquiritia porával keverve 

jobban alakítható, tart(.Jsabb készítn1ényt állíthatunk clü. 

illa.~rn~·si(r ust(1 a balzsarnokat clsz.appanosítja, s igy azok 

üsszcál\itois;:ít clüsegiti. Jlelcgítctt inozs<.irban gyúrjuk össze, s ki

hlílés ut<in isrnételt <itgyúrással alakitjuk labdacs n1ass~Í\'Ú. 

Filula-n1assa készítésekor az alkatr~szekct lc\Jctü poritott 

<illapotban, a porkcverékckné! clösoroltak figyclcrnbe vétele inel

lct. alakítJ.llk e(Tvcnlctcs [)Ortürnc<rné. (:ny az eir\·cs alkatn.'.·~t:ek 
' ::.. :-:.~ b- b-

cgycnlctes türncggl: üsszckcvcrését, 1nint a vccnd{í fulyadékkal 

lalJdacs-n1ass;iv;:i képzl:::)ét és gyúr;:is~it porczell<inból 1 vasbúl, rL,zlJlíl 

készíílt, a porkevcrékeknél használt n1uzsaraknál valan1ivcl 111aga
sabb falú (.6 ~ö ctn. n1ély) ugyncvezctt pilula-n1oz.s<irban 1 ha~()nl() 

anyagokbtíl készlílt pistillun1 segélyével gyúrjuk labdac:=--tnn1eggé. 

()lyan alkatrészeket, a inclyck a fl:n1c::;zküzökct rnegt<i111adjúk, nli

nlík a sa\·ak, a savanyú s6k 1 a nehéz fl:n1ek st'.•i, a jód, !JnJn1 és 

a csersav tartalrnú készítn1ények labch1cs~UJ111eggé r.lakit<is<íra ncn1 

fé1nbül 1 hanern porczelhí.nbúl készlí!t 1nuzsarat baszn<ilunk. 
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f\ bázisként rcnclt:lt any;igokat1 physikai, chc1niai tern1észe

tük szerint a küvetkczűképen csoportosíthatjuk1 és alakítjuk a 

nekik rncgfclelö kütlíanyagok segélyével labdacs-gyúrn1olvá: 

E.i:trac!un1ok olyanok1 a n1elyek n1ár nérni ható anyag<Jt tar

taln1aznak1 - ha sürübb állon1<Ín)~uak úuv súly·ának n1cnküzclitGlcrr 
b- b b 

cgyenliJ incnnyiségli, ha folyékonyabbak, egy részére l·-·-1 1/<J. rész 

nüvényi port (_Pulv. r. liquiritiae, Pulv. fol. althacac, farfarac, p. 

hb. ccntauri stb.) rnérünk lei s az cxtractun1 összes n1ennyiségé

hez részletekben, créiy·es clkeverés és gyúrtis közben adjuk a 

kötőanyagként szereplő ezen indifferens alkatrészeket. I·Ia az 

cxtractun1 nagyobb rncnnyíségben ran rendelve, nehogy· a felsza

porodott kütöany3g nagy terjcdeln1Lívé, vagy éppen ezen ukból, 

a korlátolt n1értékbcn vett kütűanyao- túls;irros hiuyny;:i tcnye a 
- b b b- b- :::,, 

labdacsn1a:-::-:lt, az cxtracturn sziL:írdit<:is<-ira, az cxtractu111 egy ré-

szére :-z<:in1ított 1/-Jü résznyi tragacantha pcirt, vagy 1/ui résznyi 
althílca port haszn<ilunk fel. 6 

1-Iatú anyagul ncn1 tartaln1az(~1 extracturn ( l~xtr. taraxac1, 

liquiritiac stb.) rendelése esettn, külünü.sen pedig akkor, ha annak 

veendő n1cnnyísége a gyógyszcrkészítéJrc \'<ttl bizva, az extractU!ll 

részletekben lesz a por keverékbe gyúrva, annyi a n1cnny·i elegendő 

arra 1 hogy j('.il alakithatü n1ass;:í.t nye;jünk. 

Száraz \·izes kivonat (1:'.:xtr. alocs, rhc! stb) n1intc!!y 20°/ ~nvi 
'----' I" -

vizzcl alakíthalö tün1cgct ad, külünüscn pedig akkor
1 

ha higit<isra 
nüvényi port is haszn<iltunk. 

r\z extracta fluida készitrnényekct, vizfürdl.in cU_íbb beslírít

jük s azután alakitjuk a rncgfclelé_í küté_íanyagok scgtlyévc\ (.!iquirita, 
allhaca purral.1 labdacs-tüincggé. 

Gyílntzis cxtractun1uk alakit<isára a spiritu;;;t, spir di!utust 

(50°/0 l a spir. saponunatusl is rendelik. i\lkalrna%<:ÍsuJ..: azonban 
üvatoss<ignt igl·nycl, rncrt kelleténél tülib szesz túlságos J;:igygy;:i 

lcszi a gyúrrn<it. 1\ gy·antr'ts cxtracturnokat rnüs nH:)clon pilula 

111as:::;'tv<i alakítandó, az cxtracturnnt porczcllán csészében cnvhc 

hDné!, VJSY n1ég joLb vizfürdGn 1
./: rész viaszszal üs.szculvaszt]uk, 

s a n1egülvaclt, s fol~/tünos kercrés közben kihült türncghcz kevés 
!lÜ\'t'·nyi p<irl gyúrunk. 

C~~l'anldk (RL~sin. jalappac. quajaci, e; tcchu, kino etc.) 

10 - 20°,„/0 -nyi porral keverve s kevés alkohollal 1ncgncc\rc~ít\'C 
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kellő állornúnyú tün1eggé gyúrhatók. Szappan-porral pedig ncn1-

csak a gyant<ik adn;:ik szcszszel rncgncch·csítve alakíthatt) tütncgeti 

hanen1 a n1t.:'::ga ,:C:J'antd/,; (i\.rnn1oniacu1n, asa foetida, galbanum, 

gutti. stb.) is. l(ülünüsen jól alakíthatóvá s kcvésbbé deforn1úlódú 

lesz a kcven.:k, ha az c1nlítctt arányban vala111clycs nüvényi port 

(althaca} ;:iclunk a többi alkatrészekhez. 

h'a!:.:sa111ok (Bals. copaivac1 pcruvian, tolu stb.) 1 /~ vagy a 

szükséghez n1érten egycnlö rész \-iaszszal gyenge hűnél porczellún 

csészében üsszcoh·asztva, s folytonos kc\·erés rnellctt kihülés után, 

egycnlü \·agy kt.!tszcrcs n1enn.yiségíi nüvényi (r. liquiritia:J porral 

összegyúrva, alka\n1a%kuchJ labdacs türncget képeznek. Ez ut(jbbi 

clj<ir<i~sal a :.:sirol.:, :.:siros 0/11_/ok (.L:ngh. hyclrargyri, ()!. hyoscian1i, 

ui. ricini, stb.) és c~yéb gy{'.)gyszcrck, rninéJk ~-lcid. i.:ar/Jo/i(Jflil: 

~"Ífiolzn11, (á1;1phora, _/~'.rtnrcl. cú1at.>, filicis, Gna_jaco!Nill, J.~„-ri.'osoll!lll 

cl/. l1l!Úll1Ilt', i!laiid o!ajo!:, stb. labdacs 111ass<iv;:i alakíthat('.Jk. I·la 
\·izct tartaltnazú cxtractu111 van a keverékhez rendelve, úgy az 

cxtractun1ot clűzctcscn 1
/ 1 s. r. trag!lcantha porral szihirdit\·a, 

tc.szszük elcgycdG kL·pcsségüvé. 

llalzsarnuk szil<:írclitüs<ira haszn.:ilt 111agn. usta, c;:;akís ur\·osi 

rendeletre alkaln1,1zhatü, s 1nircl forin<ilhatü n1assúv;:i csak 1,/'2 --- 1 
nap n1úh·a alakú!, rilk~ín nyer alkaln1az<ist. 

.)ök ulyanak, a rnelyck kc\·l:s vizbcn oldhatók {A111n1on, 

chlnrat, !(al. joclat. 'Natr. salicylicun1 etc._), vagy o!datok·kal készí

tcndlí labdacs-gyúrrnLit, a fu\yadéJ.:h<JZ kevert kevés tragaca11tha é~ 

czukorp()r scgélyt~\·c\ :-zil<irclítjuk. \'agy pedig a folyacle:kot 6 ri~·sz 

altl.1a1.:a porral é.s kcvé~ glyccrinncl kt:\·cr\·c gyúrjuk 1nass;i\'<Í. :\z 

ulclatuk cxtractu1nn1al. és nü\·ényi porral kcvcTvc kezdetben Jtigy· 

ttin1cgct képcznck 1 ;:izunban néh<:iny pcrczny·i .:ill<i~ ut<in, külCin<J

scn az althaca porral kész([)t tü111egi al:i.kíthatö lesz. 

f-\ cl1ininun1 hydn)chluricun1. h:i a s<.Jsav i.s rcndeh'c: ran, 

a savval la\Jclacstüincggé alakithatr\ ha 3 grarnrnj;ira sz;:iniitott-l· csepp 

savat haszn;iltunk. I-Iason\('.1 llHÍclün k~szíthctü a chinin. sulluri1u111 

kénsav\·al, \·agy pedig acicl. tartaricurnn1al (:.s néh<iny csepp ~yr. 

sin1pl-el. 1\ chinin ~{'.1k ezen clj;ir;is<ikkal kl::'zült lal1dacsgyúrn1;íi 

gyorsrtn kcrnt'·n)-'Cdnck, s így alakitásukkal :::ictni kell. j\ cllinin 

s(ík cxtractu111r11al é:> kevés nli\·(nyi porral1 vag-y· ldz;in~ilag glyc(·_ 

rincs vizzel kC\'Cr\·e szintén labdac;;;gyúnnává ali1kíthat('1k. 
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Nagyub\J n1cnnyiségü vagy víz!Ji.;n oldhatatlan sókhoz, kOtű

.szcrként althaea vagy szükség esetén tragacantba port használha
tunk, s e keveréket higfolyó extractunHnal, vízzel, glicerines vízzel 

gyúrjuk labclacstürncggé. 
i\ nchézfé1nck sói (i\rgcnt. nitrícun1, I-lydr. bichlor. corro

sivurn:l nc1nkülünbcn az oxygcndús vegyületek (1-\cicl. chro1nicun1, 

kal. chloricurn, kal. pcrrnanganicurn), n1iut<ín organicus anyaguk 

hat;:ís<ira clbornolnak; labdacsanyagúl az anorganicus vP.gylíletck 

Sürüból vett bolus alba vagy a kaolin nyer kizárólag alkaln1a
z;í.st. i\ hatóanyag fclhígít<isára é:; kütésl'.rc hasznoí.lt liolus vagy 

kaolin kevés \'Ízzel pépncrníi türnegct képez, a 1nclylycl gyorsan 

kell c!bánnunk, nehogy icltJ elf.ítt n1cgkc111ényccljék. l\Icgjcgyzcnclő 

hogy ha az argil!a ncrn iíszta. kuvasa\·ar. Yag:y calc. carl>onicu

rnut t'1.rta\n1az, úgy plastikus t0111cgct nehéz bcllilc clű;í.\\ilani. 

j\\apany-agúl ha.sznc.í.lják n1ég a ta\c. vcnctun1ot 1 a lanolinu111 an

liydricun1ot is bolussal, yagy talcurnn1a\ con1l>in;íl\'a. 
_:\ fcrrosulf<.it, kali vagy natr. carbun;í.ttal kc\'crvc gyakran 

képezi alkatrészét a labdacs n1ass<inak; s az cl1blJI készült gulyúcs
k<ik /)/aud Célc labclacsoknak clnc\'Czvc 1 széltében" üsn1crctcsck. 

l(<.'.szitésük tnúclj<ira vonatkozólag sz;:inHalan e!Liirás forog küzkL:zen, 

a n1clyck küzül leghasználatosabb elj<irás az, hORY a sók keveré

kéhez 111intcgy 25°/0 -nyi athaea port adunk, s nt'.·hány csepp gly

ccrinnel vagy- ung. glycerinivel n1ass<ivü gy·úrjuk. f\lthaea por 
helyett, a gununi arab. vagy a stagacantha pora is szerepelhet, 
ugyszinte a saccharun1 és a rnagnes. usta kcreréke„ 

:~ bicarbun<.Ítok külünüsen nüvényi savakat tarta\Jnazö kivo

natokkal pezsgést idéznek elő, s az elt<Í\·1JzC:1 szl:nclioxycl a tü1nc

gct felduzzasztja. I-la a pez'.'.igést egyl:!Jkl:nt nincs n1ödunkl.Jan n1eg
g<'ttulni1 úgy a n1ass<:lt rneleg helyre tesz:'izük, s be\"árjuk a pez:;gés 

niegszüntt.'.!t, incly ut<í.n althaca, vagy n1<:is kütűanyaggal, isn1L:telten 

lal.Jdacs111ass<ivá g_yúrjuk. 

.Sár.·alc· pl:lcl<.íul az acidun1 hydrochloricunL 1 rl:sz althal.'a és 

'.:! rész p. r. li<1uiritia porúbtJI állü kevcrl:kke\ 1 é;-; nl:h.:íny cscp g-ly
cerinncl, alakíthatcJ gyúrn1c.iv<.i lesz 

i·\ csersav igen J..:e,-L:s glyccrinnl!l rolytonos gyúrás küzben 

alakul ;ít forrn;:ílhatli t:iineggl:, a inclylycl a tor!tbbi rní.ívelctet 

azonnal végrch~tjt;:inunk kell 111crt a rnassa gyorsan 1ncgkc111L:nyeclik· 
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li..J"CJsot, quajacol /s a1..:t/u.:ricus o!ajokl~al készitendű lab<lacs

massa czéljaira, a ccra liyuiritia alJ..:aln1as 1 a 111ely apróra n1ctélt 1 

s szíírö papiros küzürt kiszúrított, türékcnnyé vált poritott scírga

viaszblJ! !!s az édes gyökér porának egyenlő 111ennyiségckbcn n1ért 
keverékéből készül. }lasonló niódon. és arcinyokban kl:sz(il a Ct.'ra 
aJl!)11al1r, cera és kernényitő porból. 

;.\ ccra liquiritia 2 része igen jól küt, péld;.í.ul 1 rész krco
sotot, a n1elylyc\ jól alakitható, kis labdacsokat nyerhetünk, ellen· 

bcn a ccra an1yl;:ít<iból n1égcgyszcr annyi szükséges. r\z elősorolt 

gyógyszerek labdacsn1ass<.Í. v~i alakithatása czéljc.íbúl haszn;:í\ják inég 

a bcnzűeg.'anta J..:evl:s boraxxal keverékét, a kü\'ctkczű arányok

ban; az an:yag 1 részére csű '.2 rész bcnzuc por és 1 /~ rész bura:;: 
-+ csc.:pp glicerinnel képczclt keverék<.'.vcl, a gy<Jg):szert crnulgc:í.!
juk, s 2-2i rész édcsgyükérporral labcl:lcsn1ass<.iv~í. gyúrjuk. 

1.\ j1ho.\j1hor labclacsalakban clkészitése szintén gyakori iel

aclatunk. 1\ pho,:;phor sz<írazon nc1n poritható 1 hancrn csakis n1clcg 
vízben, szürppbcn 111L:g pedig r<Ízással lehet clöscgitcni annak 
linun1 eloszhisüt. 1\z ilyen n1údon apró rl:szecskl:krc szétesett phos

phort a szürppcl egy·ült liquiritia L:s arabn1ézga porából <i!!<J 
keverékkel gy·urjuk \abclacstün1cggé. .:\ phosphor pilulákat rnús 
eljárás szerint kl:szitcnclé.í, - a phosphort s<i.rga \"iaszban, vagy 

::"iO-szcrcs 111cnnyiségü olajb~in üldiuk 1 s cera liquiriti<:ival furrn<il
hat('.)\'<:Í. gyúrjuk. l\ phosphnr old<is<Íra haszn<ílj;i\.:: tnég a phusphCJr 

kitünr'.í u!dr.)szcrt:t a szénclis.ulfidot \alkohol sulfurisi (~S:!,l, ar: acthert 

is. s ezt az olclatut azut<:in L:dcsgy·(ikérpor és succ, liquir. cgycnlé.í 

rnennyiségbül <:ill('~ kcvcr0kkcl L:s kevés \'Ízzel gyúrj<ik labclacs

tilincggé . 

. -\ltalában véve, a pilulatünH..:g, iJ111ssa. pilularn1u, készitésérc 

vonatkoz(:ilag 1negjegyczhctjük, hogy vl:gcreclrnénylJen j<.í az olyan 

labclacsgyurrna, ha az cbb<'.,í{ készült golyúcskük ncn1 dcfur111;il(~1cl

nak. hanc111 gC>n1bülyü alakjukat rnég cgytntí.sra ha\Jnozottan is rncg

tartjúk, s hosszabb úllcís ut;:í.n scn1 szüraclnak ki annyira, hogy· 

porrü türhctl.)k. 

J\ J.:ésr: l;1bdacst<in1cg további rncg1nunk<í.l<ís<it, - illetve a gu· 

lyi.Jcsk<.ikkü alakititsL az ugyncvczclt iilu!a,s;,j1 ;:;cgé·ly<.'.vcl foly

tatjuk. J:\ pilulagl.".p J.:cinény f;íht:d készült hfl;:;szuk;ís lap, rnclynck 

egyik lapjtlra. 25 - 30 csatornaszerü v;íjulattal bin\ ra~, réz, fa, Ü\'Cg, 
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celluluid \·agy ebonitból készült keskeny le1nez van erüsitvc. Ezen 
lc1nczrc, foggantyúval ell;.itott s így valainivcl ho!:iszabb, dc ugy·an

azon sz<:í.rnú csatornával birú s csatornáival pontosan cgyn1;:ísra illü 1 

hasonlö anyagból készült n1<'Lsik lcn1cz helyczhetü. 

i\ n1ozstirban plastikus állon1;:inynyá üsszegyúrt türncg, a ren

delt hintüporral beszúrt pilulagép lapj.:ira kerül 1 s itten kézzel vagy 

kis lc1nczzcl a pilulák, illetve a c::;.atorn<ik számc:inak n1cgfelelű 

hosszus<í.gú hcngerekké soclurjuk. 1\ kisodort pilu!ahcngcr (rnag
dalcon vagy rnagdalia) a rligzitett lcrnczrc kerül, s a henger fülé, 

a n1::isik lc111ezt pontosan retiillcsztve c\ürc-hátra csusztatjuk, s e 
küzbcn gycng<~n lefelé nyon1juk. E n1(ivclctte\ cgyfori11a nagys::igú, 

gürnbülyü testeket kapunk, a n1clycknck lcgfüllcbb a lc\·;igtisi he
lyén vehető észre kisebb kic111clkcdés. I-la ki;:illü perernrnel kü

rlilvett kerek leincz alü, az úgync\·czctt l{(i.Jil/J1Yl_;'ilú koro11'-r; al<i he

lyezzük a labdacsokat, s gyengi~n nyon1\'a kürkürüscn c;.;úszlatjuk 

a gü1nbülyitűt, e kis kicrnclkcdésckct is clsirnithatjuk. 

I-Ia a k1:szítcndfJ labdacsok szún1a a labclacsgép lcrnczcibc 

\'t.~sett vzijulatok sz::írn::it nen1 h<1laclja felül. t'1gy b<irrnilycn kisebb 

sz;:ín1ú labdacsokat készíthetünk. Nagyobb sz;:írnú labdacsok pld. 
50 drb készítésénél a labclacsn1ass;:it rnérlcgcn két részre osztjuk, 

s egy-egy részbíJl 25 -- 25 piluhít v;_igunk ki. 

J\ kész pilul<ikat, hogy üsszt: ne tapadjanak 1 rendszerint 
!iquiritia por~Í\'al behintjük {_conspcrg<iljuk) I--lasználatos 111t'.:g a 

lycopudiu1n, a cinnan1ornu111 pora, a chininin-labdacsok Lehintésérc 

pedig az an1ylurn, s a bolussal késznit labdacscJkncil a bolu::: pora. 

Nérncly labdacsot az orvos cinnoberrcl. graphittal is bt:hintcti. 

..:\. labdacsok clkészité.sérc \'Unatkoz{:1 szuküsus 111cgjcUilésck 

a kü\'etkczGk : ~1iiscr_/ia11l 1/t':(1,' artis.J Jri!u/ac ;\-o .... cu11spc1gt11/ur 
f1uh:·c:rr: cinnan1on1i ( ~l'(opodio; ·=- a la kit.s szab<:ilyszcrüen .... drb. 

labdacsot és hintsd be faht:j porával (.J..::orpafüvcL. Jlisi:t lcrc11do 
nl _fial JJ/(rssa 1i..'/astic(r). i.' 1111a j(1r,-i!tlll11r 111i/i!/a1,· /\/o .... ::.::- gyúrd 

(ruganyos_! tüineggé, a rnelybt'í! alakíts clrl.i labdacsol _.·lr._c;i!!ae 

a::.;yag a rncnnyi szüksl'gcs, a glyccrincs vizzel készült . . . drb. 

golyr'icsk<ik készitéséhcz. c·11.<1"lftllli /.:lrci,'f'iili 1.'/ /'!!!z:t-ris radiris 
alth11t-'•h' 11u1u1!1n;1 salis ad Jri!u/11(: i\:11 glyccrin kcn(jcs]J{j\ és 

zilizgy<'_ikér poníL)(:d a rnennyi szüksl:gcs . drb. labclac--nak .a ké-
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sznesere i\legjegyzcndi), hogy a fclhigilüsra, és az alaldt<isra hasz

nált anyagok tjlll7llilllll satis rendelése esetén, azok veencl{í 11H:ny

nyiségei clörc ÍiC:)r ci!lapitanclók incir ho('fv az crr\"t:S I)ilula 111err-..._ ._. <:::>' b~ b· b 

küzclitü súlya lcgtübbct 0·2 gra1nrnot nyon1jon. Ezt a vényen a ki

sodrás cJött mért piJuJa 111assa ÜSSZCS sú\y<Ínak to/11 JlhlS.Stl fel· 

jcgyzé~ével jelöljük 1ncg. 

~-1 pilnldk /J1,"<.!011dsa. A pilulákat részben a szép külsü kcd

vcért, részben pedig abliúl a czélból, hogy a kcllcn1ctlcn szagú, 

vagy i;i,(í alkatrész ne érczöcljék, vasy illanlÍ alk:-itrésze ;:í.llandöbl.lan 

a labdacsukbn n rnaradjon, - arany, ezüst, tolú balzsani. cullocliu111 
vagy czukorral, esetleg n1;:í.s anyaggal szok;ís bevonni. 

Né111l'ly esetben a bc\'onásnak 111<\s czélja is \1an 1 -- lcgtübb

szür az, hogy a pilula ne a gyon1orban
1 

hancrn a vékonybelekbcn 

oldódjék icl. i\ keratin, a salol, a savanyú kérnhatású gyon1orban 

alig oldöclik, a lúgos kt:n1hat<ísú béltartalon1 azonban feloldja, n1inél

fogva a keratinnal vagy salolial bevont labdacsok 1F1t<í.sa is a be
lekben érvényesül. 

./l pi!u!dk arai1J'o:;ds11 /s ~·:;/isló""::::/sc (obclucere auro foliato 

resp. argcnto foliato) legjobban sikerül, a kernény n1assübéd ké

szitctt, s hint0por nélkül alakított labdacsokkal. 1-\ bevonandó pílu
lákat néhcíny CSC[ll) 1nucil rru1n1ni Rrabicun1n1al irrcn \'t'.konv réten-c. b ~ ~ 

bcn bevonjuk, illctv,:.; ebben 111cghengcrgctjük, s azut;-in félgün11J

alakú csészébe (patcnclu\a) helyezett szétcrcgctett arany vagy ezüst 

lcn1czckrc szúrjuk, rnajd körkürüscn rnozgatjuk. i\z eg:y-cnlctcscn 

nedve~ pilulcikra, az elegcnclfJ n1cnnyiségü len1ezck rninclcnütt rc<.í

tapac!nak, s csak ritta esetben szüks(gcs t:gycs bcfüclctlen l;llicla
csok rniatt, a rnüvcletét isn1t.!telnünk l.\:{nt vagy sulfidokat, ugy

szintc asa foeticl;:it tartal!nazó labdacsnkat e!Gbb collniclurnrnal 

kell bc\·onnunk, s azut<in aranyozhatjuk n1eg 1 - külünbcn rneg· 

feketednek. 

Gyógyszerkünyvünk a pi!. ferratac és pilul fcrri joclatit !olú 
hal:;sa;1n11a! vonatja be (obcluccre balsan10 tolutano·). 1\ lolú bal

zsarnot aclhcrbcn, a gyögyszerkünyv előírta arányban f l rész tolú 

balzsan1. :) ré::;z acthcr) oldjuk. i--'i.z olclattal, a kissé n1cgszc:irltütt 

labdacsokat i."'-1· rész oldat elég 200 clrb labdacsra,J !cüntjük, s a 

labdacsok n1cgncch-e:'cdl·sét_. illctt'.ílcg egyenletes bC\'Ollá::i<it a csé

sze kürbcn n1ozgat<i.sával segítjük c\t'.í. 
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r\ bcYonc.ist (a tolu balzs,irnrnal bevonást lakkozásnak is nerezík) 
rendszerint n1ég cgy·szer is1nételjük. 

C'ollodiu11nnal (obducere collodio_) éppen ugy vonjuk be a 
labdacsokat, rnint a tolú balzsan1n1al bcvonandúkat. f\ bevonüsra 
azonban 2 rész aelherrc-:l higitott collodiun1ot használunk. 

Gclatiu (obducere gelatina) a labdacsok bevonás<ira szintén 
használható. A kész labdacsokat keskeny parafalcn1ezen átszúrt 
rron1bostükre tüzdclj.ük s 2 rész r,,_rclatin és 5 rész vizböl készült b . • 

langyos inclcg oldatba 111ártogatjuk, végül száradni hagyjuk. 1\ gc
latin-oldatba 1n;:irtogatüsn<il külünüscn arra kell ügyelnünk, hogy a 

gon1bostük az oldatba ne érjenek, , különben igen forn1átlan lab
dac:::okat kapunk. 1-Iasonl(j eljár<.issal \·onhatjuk be a labdacsok'1t 

viaszszal 1 cacao olajjal 1 sellakkal 1 keratinna\. 

C':::ukorral \obcluccrc saccharu:l a bevonást, nen1 tiszta czukor

porral, hanen1 egyenlő 1nennyiségekbcn rnért kcrnényitöpor, gurn1ni 

arab. por és tcjczukor porbcíl <illó keverékkel a küvctkezt.í n1ódon 

k1.:szitjük: a szt'traz labdacsokat porczcllzincsészében kevés czukor

szürppcl n1cgncdvesítjük 1 s azonnal a fenti porkeveréket tartalrnaz<:, 

kerek dobozba szórjuk, s a dobozt gyorsan körben forgatjuk 1 hogy

a labdacsok a dubuz falát lehctülcg foiytunosan érjék. i\z cljár.:ist 

a labdacsok teljes bcvonús~iig többször isrnételjük. A piluhik czu

korporral bevon.:'ts<Ínak n1t'.idját dragiro:::dsu1rk vagy c(rndiro:::dsnak, 
a kész pilulákat pedig drag/l'snak nevezik. 

{Sokoldd/'i.:a/, czukorra! bevont labdacsok rnócljoira vonjuk be 

a labdacsokat, csak czukorpor helyett tern1észetcscn csokul<ídé

port használunk. 

f(t.·ratiunal (obclucere kcratino) éppen úgy vonjuk be a lab

dacsokat, n1int azt a gelatinnal Lievonlaknúl isn1ertettük. i-\ Leinár

tcisra, iJ\ett.íleg a bcvunásra haszn~í}t oldatot C-llll/1 Szerint a kü\'Cl

kcz(jJ..:~pcn állítjuk cll.i : a keratint tarta\Jnazl> patát, kürn1üt, tollakat, 

szőrt előbb spirituszszal 1 aethcrrcl zsirtalanitjuk s azut<:in, hogy a 

gyornurban oldódó alkatrészek kivunassanak, s<jsavas oldatban, 

pepsin etnl:sztésnek vetjük al;i. 1\ j(H kirnosott rnaracll:kot 5°/0 -os 

a111111onia-oldattal n1ajclncr11 a teljes fclolclcisig cligcr<iljuk, s azut;:ín 
szürléz7.ük, 1najcl a szürlctct szürazra p<iroljuk. i\ száraz 1naradék 

borszeszes <l.fT!tll()Jlia oldat<.íba rnártjuk a reltüzclclt labdacsokat. 

~li\'cl az an1n1onia·oldat nétnely anyagokra (kreosot, kreolin, ka-
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n1ala, tannin 1 fcrrichlorid, naphtalin, cuprun1 és higanyvegyületek) 

hat~issa\ van, azokat a labdacsokból könnyen kiold hatja. - a kera

tin-oldatba rntírt<is előtt czélszcrü a labdacsokat előzetesen ccrával 

vagy cacao-vajjal bevonni, vagy pedig a keratin feloldására a1nrno
nia oldat helyett, cczctsavat használni. 

i-\ GlutoYd ncn1 egyéb1 n1int forrnaldehyclclcl kezelt gclatin. 

~\livel a glutoYd, csak a vékonybelckbcn oldódik szintén labdacsok 

bevonására <obclucantur lege artis glutoido) hasznciljiík. 

.Sa./o! a gy·on1orban szintén igen nehezen oldódik, s a sa\olal 

bevont pilul<ik n1ajdncrn v;:íltozatlanúl jutnak a vékony belekbe, a 

hol feloldódnak. 1\ labdacsokat a keratinnal bcvon;:ís rnüdjüra, 2 

rész salol, 0·5 r. tannin é·s 1 n r. acthcrrcl készlílt oldattal obdu
cáljuk (obducantur sa!olo). 

/{iszof..r.fdldsa. f\ hinttíporral rendelt lal.lclacsok bchintésérc 

annyi port haszn<ilunk fel, a n1cnnyi c!cgencl{J a labdacsok alsó, 

fele részének a befGdésére. 1nig a labclacsnak a rnüsik fele füclet

len n1aradhal. i·\ Liehintésrc széint por1 rcndszcrinl a \abclacstün1eg 

súly<ínak a fele 1 elegendő szokott lenni. 1-Iri a rendelő orros
1 

a 

hintüpornak haszn;:ilandc·> anyagut tüzetesen nen1 je\üli n1cg. ugy 

111indig a rad. liquiritia por;_ít ilaszncíljuk a labdacsok Liehintésérc. 

i:\ lcvegü hatásának künnyen ellcnt<illö labdacsokat, a hintü
porral együtt k(·:rek dubozokba szúrjuk; a künnyen 111cgnt.:dvcsediJ, 

lc\'cg()n elbornló, illan<J, vagy' erős illatú alkatrészeket tartaln1azó

kat széles szcíjú üregbe (ad. vitr. alb. arnpl.), esetleg üvegdúgtís 

üvegbe 1 !). ad ritr. cpist. vitreo clausu1n:·, téve szolgtiltatjuk ki. i-\ 
rt.:ny hatásának ke\·é-sbbbé ellentülló labdacsokat pedig ugyancsak 

a hint6porral együtt, a 1ncgCclc!(j nagys<igú sütét ürcgckLc helyez

zük (ad vitr. fusc., cocrul. stb._1 1\z obduc.:ílt labdacscikJt dobozba, 

Ü\'egbc tcszszok s hintüpc1r nélkül szulg<iltatjuk ki. 

Lahoratoriun1. :\ labdacsuk nagy rncnnyiségLien el(í~Ulíttísa 
(:s a rcczcpturai n1unktí!at küzütt, ink<ihb az alakit<lsnül hasznc:ílt 

eszkC11.C)kben ta];_i!nnk e!tér0:'t, niint a Liazis és a veenriti küt(ianyag 

k~Jzütt. rncly uti:d_ibin~ll, a rcczeplurai 1nunk<ilatok surún e!inon
dottak itten is ir;inyadük. 

i\ pilula rnassa kisnclr:ís;:it~ i!letlílcg a 111agdalconokat e czélra 

:;zcrkcsztett gt~pek az úgync\·er::ctt j)i!ula J'r/r;rk kL·szftik, ncn1kü

]Cn1b::n a !abc!acsok ki\'<Íg<ís<it, a gn!yt."icskákat is. _,\ czuknrral be

ü 
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vonást, gőzzel hajtott készülék, nagy gömbalakú, belül ónozott 
gyorsan forgatható üst· végzi, a n1ely egyúttal gőzzel b<innilyen 
hőfokra egyenletesen feln1elcgíthet6. 

llltarfása. A levegőn vcíltozatlanú! eltartható labdacsokat 

száraz helyen dobozokban tartjuk. A könnyen n1egnedvescdöket, 
illanó, vagy erős illatot tartaln1azókat hintőporral bőségesen füdvc, 
üvegdugós üvegekbe helyezzük. J\z obducált labdacsokat hintőpor 
nélkül 1 dobozban, vagy üvegbe szórva tartjuk készletben. 

Hivatalos készítmenyelr: I1ilulae íerra!ae (Tej:-oava:--vasa:.: \ah<!ac:-:), 
Pii f!:rri jodati (Blaukai·d lahrhtc:-:a\. PiL \axanle."' (IIa:-:hajtú-lahdac:.:,i 

llastilli, rrochisci. 
A pastillák, trochisk.:ik, rotulák, confccticJkat stb. a gyógy

szeralakok ezen különüs fajtájút, egymástól n1egkülünbüztetend(j, 
igen eltérő elnevezéssel jelölik tncg. F'rancziaorszc:igban és Bclgiun1-

ban a pastillákat, tablcttüknak nevezik. 1\ !\". kiad<í.sú nérnet 

gyógyszerköny\r~ n1indcn olyan gyúgyszcr alakut (talJlctt<ik, pas

tillák, trochiskák stb.), a 1ncly nyor11ással, \·agy kötőanyag segé
lyével a kivánt alakba \'itctctt pastillusnak nevez. 

lvliut<In például a pastillus (lcpénykc) és a trochiskus \csigah<iz 

alakú czukorka) küzütt, ncn1csak elüc:í.llit;:isi 111údra nézve, tarta\0111 

szen1pontjából 1 hanen1 különösen alakra való ltkintetlc\, igen jól 

határolható eltérés van 1 a pastil\us clne\·czés ncn1 oíltal<inosítilató. 

Pasti!li (lZorongok.) i\ pastillák lcn1cz alakúak, fürészük a 

czukor, kevés gu1nn1i arab. \·agy trag:acantha és ken1ényitü pur, a 
rnely habbú vert toj<isfch<.:rjével tl:szt<iv<Í gyúrhat<'.i türncgel képcz 1 

ebből pedig tetszés szerinti nagy·sc:igú szeletek, lcp(:nykék szelhc

tök. Tübbn_yírc ható anyagot is tartaln1aznak, a rnclyet a pur

kevcrékcknél clösoroltak szcn11ncl tartcisa rncllctt a porlürncggel 

egyenletessé teszünk. 

Nén1cly porkeveréket, ha -l· rész glycerin és 16 rész spiri

tuszból kész(í\t folyadékkal annyira 1negneclvcsítünk, hogy a por

keverék, ínk<ibb száraz, 1nint össz('<íllcí tü1neget képezzen úgy a 

pasti\la-roigc'ival kiszelt lcn1czecskék gyorsan o!dhatökk;i \'cilnak. 

Csokoh:idéból készitendf.í pastill<ikat, csokoládéból állítjuk 

elő oly n1ódon, hogy a csokoltidét vizfürdéín n1egolvasztjuk és a 
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kevés czukorporral elegyített hatórészt, a n1cgolvadt tön1cghcz 

keverjük1 végíil a pastil!cik sz<i111;:ínak rncgfeleiö 1 többnyire bé:iClrJg
búl készíílt forn1ákba öntjük. 

I. kiadású gyógyszcrkönyvünkben a J<lslilli e .i'latrio h:J 1tlro
carbonici hivatalos készítn1ény· volt. l\Iost az 1898. évi 105. 147. 

sz. b. n1. rendelettel a Fastill. hj'{irar._l;-. bichlor. corrosi't..!1'. 

Trochisci (csigák, csigahéjszerüen csavart czukork<.ik). Czu

korpor és kcn1ényitü-por keverékének habbá vert toj<isfehérjével 

higabb tészt<i vá gyúrt tün1cgébül készlil a csigah{Lzhoz hasonló 

alakú czukorka. ;\ santonint tarlalniazúk Trochisci santonini név 
alatt üsn1crtck. 

J(üls<'.í haszn<i!atra sz;:int, -" - lúgokkal részben clszappanosilott 

zsirokat. zsiros olajokat, ugyszinte a kenőcsök~ szappanok. olajuk, 
halzsa1nok, clllorofonn, acthcr. alkoholos oldat~it ~lini1ncntun1ok'

nak, kcnücsüknek, higan folyó kcnücsüknek 1 kenctcknck ne\·1.:zik. 

Újabban a lanolin tartalrnu higan folyó kcnücsökct /anoli
n1cn!lt11lokna/.:, az ulajtartaln1uakat olin1t.:ililfli!Ol..·nah, a szappant tn.r

taln1azökat sajionin1cntu ;nolr.:na /.; ne\·czik. 

,\ lini111Pntn1n, a lntin <>!iniro·,. ~Z(lliúl i:rcd, s jcll'n!.(~;.;c kt~!l!!l. licdiirz,.;i"•lni. 

f(eceptura. [fa kcnücsüt 1.plcL ung. hyclrarg.) ürcg1nuzsárban 

a rendelt olc:ij i.ol. hyo::;ciarni_i eleinte kis részletével egyenletesen 

elclürzsüljük, \'égül az egész n1cnnyiséggcl rclhi::;itjuk. ]inin1enturn
nak nevezett, higan folyt') kcnGcsüt nyerünk. f~inir11cntun1n;:1k tartják 

az olaj, chlorofcirr11 kever(:két, a terpentin-olajnak tnjtissürg;ijüval 

készült cn1ulsioszerü ;íllorn<inycit stb. 
A tulajclonképcni kenetek, lúgokkal rt:szbcn clszappanositott 

z:'irok, zsiros olajnk. a rnclyck a fülüs zsirt, olajat c1nulg<ilva tar
taln1azz;ík. I ,inin1cnturn <íll cl(i, ha fülüs n1ennyist:gli ol. linit, oL 
scsarnii, zsírt --- aqua ca\cis.sal, a1111nuni<i\·aJ

1 
plb. acct. bas. sulut-al 

en~lycsen iisszer;i1.zuk lla azonban a zsirsavaknak 111cgrclcJ(j, clc
gcnclt'.i 1ncnn_yiségli lúgot haszn<ilunk fel a7 üsszcr;iztisnoil, úgy nern 

linin1cntun1ot, hanen1 szappant nyerünk. 
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I-Ia a kenetekbe, bázisként szereplő gyógyszer is rendelve 
van (Can1phora 1 l\1enthol, Thyinol, s ha az olajban, zsirban old
ható, úgy a kenetkészités elött1 a nevezett alkatrészeket olajban, 
zsírban oldjuk. Olajban nem, de vízben oldbatókat 1.Extr. opíí, kal. 
jodatu111, Natr. salicyl,), vizben oldottan juttatjuk a kész linin1en
tu1nba s azzal erélyesen összerázzuk. Olajban, vizben oldhatatla
nokat, a kész linin1entum eleinte kevés részletével n1ozsárban, 
egyenletesen elclörzsüljíik, később az egész tömeggel elkeverjük. 

I-Iasonló eljárás 1nellett juttatjuk a b<ízist, a n1ás 1nódon 
készült linirnentumokba is. 

Linin1cntu1n készítésére vonatkozólag a vér1yen a köYetkezü 
1nea1·elöléscket tal<ilhatunk: Jliiscc fial liniuu:ntuJ11 =keverd kcnetté. 

b -

iliiscc lege artis, _fia.! li1túu,,t11/1011 = készíts 1nlíszab;ily szerínl kenetet. 

J{is::.;ofp,Yildsa. 1\ sürün folyó linin1cntun1okat porczc\!;ín 
tégelyben (Olla porcelanea) 1 a kocsonya állon1cínyúakat széles szájú 
úg:yncvezett opocleldok üvegbe (ad vitrurn opodcldoc, collo an1p10:1 

téve, szolgc:íitatjuk ki. i\z oldhatatlan részeket tartaln1azó higan 

folyó linin1entun1ok edényére a .·jól felkevercnc1é5-o:, ::·jól felrúzandóc..: 
jelzékct felragasztani ne 1nulasszuk el. 

Laborafori11n1. L„aboratoriun1unkban, nagyobb rncnnyiségbcn 
clűállítandó linin1enturnokat, a rcczepturai 1nunkálatokncil elűsorolt 

szabályok figyelen1bc vétele 111ellctt„ üllitjuk elő. 

i\ kocsonya állon1<inyúak, az úgynevezett opoclelclukok, több
nyire szappanok tün1ény, alkoholos oldatai. l(észítésükn\~l a szappant 

feloldandú, a keveréket vizfürdlin 1nclegítjük, s a szappan felol
dása után a többi alkatrészeket hozz;:í.adjuk és n1clcgitett tijJcsé

ren filtráljuk. r\ filtrálturnot széles sz;ijú, úgynevezett opodelclokos 

üvegekbe osztjuk, s a kihülésig <illani hagyjuk. 

Eltarfdsa. l\:.ülünüsen a részben elszappanosított linin1entu-
111ot jól záró edényben, hűvös helyen tartjuk, 111Í\'el a lcvcgű 

szénsava bontólag hat, az ilyen készítn1ényre. 1\ hü\·üs helyen, 
jól záró edényben való cltart~ist, ;_z illanó alkatrészek végett ís 

végrehajtanunk kell. 

R·ívatalas lrészitme11,yelr: \ ,in iinc•11t11 ut ain 1no11iatu111 í_ ! :1•11\"1 \(i-z,.;it·), 

Lini1n. :<apo11ato-l'at11phu1·altllll il l[iodeldok. ~\z "flJIUd(ddoli.·, e!!!('\'t;:Z\'.•,.;, úlli
túlag l'ru·<u·pl...:u"tú\ PrPil. jclcnti:,.,,·.t. az~.~nlian IH'lll !udjúl;;, 1··..: az <'X ((·1Hpure 

kt'...:zítP!Hl!í l.inilllPt1lu1n Styra1·i:-; 1Stora\-kL'!\(·ic:-:.1 
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Sapones. 
(Szappanok.) 

Az álló.ti, növényi zsírok és olajok, háromféle esternek, vál

tozó arányokban való keverékeiből, - a glycerinnek paln1itinsa
vas1 stcarinsavas és ole"in (olaj) savas estereiböl állanak, a melyek 
elegendü n1ennyiségíí lúgok hatására, glycerin lehasadása mellett, 

:i. zsírsavak n1egfelelő sóívá, vagyis szappanokká alakúlnak át. 
1\z olyan szappant, a n1cly· zsírt 1 olajat, vagy lúgot fölösleg

ben nen1 tartalrnaz kii:.:ihn/Jiis s::appa1111a!.:1 (Saponcutralis) a melyek 

a zsírt, vagy a;:; olajat kevés fölöslegben tartaln1aznak túl::sírosított 
(Sapo unguínosus, lcnicns, superadiposus) s:::a.ppauual.: nevezik, a 
lúgot fülüslcg!Jcn tartaln1azót pedig lúgos szappannak. J-\ gyógy
szerészi gyakorlatban incgkülünbüztctünk szihírd állo1nányú 1 úgy

nevezett 11dtriu111-s:::appant, és lc:így, kcnűcsszcrlí kálilu!l·s:::appa.nt és 
a gyógyszereket tartalrnazó orvosi szappant, a sapo ;;u:dicatust. 

i\ szappanok vízben, aikuholban oldhatók 1 vizes oldatokból 
sókkal is1nét kiválaszthatók (kisózc:ís.) 

A :-::zappan k<;:-:zit·~·s igen i·(··gi t>rcdPtlí. Jlli11iu:-: d\:r. u. 1. szúzadhan Ulti 
. ..:zt•i·int ~1 lt~gjolili :-:z:q1pan lia1núh1'1! ,-,,., fagyg·yúht"il \,:t\.:.;zithPl(í. Az egy :-;z;l
zaddal k('•,.;(jh]J (·l<i Gale1111.s, a !\(··111el ;.:zappaut tat·1.o1ta a legjobbnak, s 1neg
küliinbf1zh~l kc1nl'.·11y t·~.s lúgy ::-:zappanL Che\Teuil franezia ehe1nikus isziil. 
1/8().) Yult az el:-:<~, alii a sza11pa11kl!pz6dG:-:t lanúltnúuyozta, ,.; a y(•gben1en!i 
fo\ya1t1a!oli.at lu(loi11:\.nyo;.: alapokou 111egyjJ;igitotta, 

RecejJfura. L,c1boratoriun1i munkálatok sorába tartozik, az 
orvosi rendeletre irott. 
egyenletes elkcvcrése

1 

cgyébb gyógyszernek a kész 
illetve annak elkészítése is. 

a renc\elű orvos által írott 1 

szappannal 
r\ készítés 
következő n1ódjüra vonatkozúlag, 

útasitc:íst tahilunk néha feJjcgyCz\·e: j/fisc1.: feni Ca/ort-',. t:f}lt!ldC in 
;:as alinon cu111 cpisto1niu ,· fial r(/rigcrando sapo. = a gyönge hönél 
111egolvaclt keveréket öntsd fccJÖye\ ellütott edénybe; kihűlés után 
szappant ktpezzen. fl·tiscl' i:a!t.fáci1:11do ,· i:[(u;uh· in fornlai!l idontan1 
= keverd rnclcgités 1ncllctti és öntsd e czélra szolgáió alakba. 

f{is::;o(t;dldsa. i\ ::;zil<ircl ~í.\!0111<.í.nyú szappanokat koczka, 
tégla stb. alakkr.í üntvc, vagy V<Í.gva, viaszospapirba (Da ad chartan1 
ceratan1), vagy· vékony ónleinezbe i_I)a ad stanniolurn) güngyültcn 

szolg~iltatjuk ki. i"\ higy szappanokat porczelloín tégelybe (olla alba, 
olla porccllanea) tesszük. 
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Laboraforiu11z. Szappant kétféle n1tjc!on készithctünk: n1clcg 
és hideg uton. i\ szappanok n1cleg úton vall» készítése arünylag 
künnycbb cljoir<-is, rnint a hideg úton val1.J c\öúllítc.í.s. f\ n1clt:g úton 

való készítésnél a fülüslcgben vett lúgot kisózással clt;:ivolíthatjuk 
a szappanbúl, ellenben a hideg úton készítendü szappannú\

1 
-

rnivcl különbüzö sz<irn1az<:'tsú zsírok clszappanositási sz<in1a külün

büzö, - a zsír, clszappanosít<is<ira szükséges lúg n1ennyíségét 
előre, pontosan 111cg<-illapitanunk kell. 

G·yögy·szerküny\'ünk a hivatalos szappanok nagyrészt.'.t rneleg 

alkalrnazús<Í\'al h.:izilag írja cltíüllittatni. I\.iscbb 1nennyíségt'.í szap

pant porczclL:in csészében, vízfürdün hevítve, készíthetünk. i\ na

gyobb n1cnnyiségbcn clG;.i!\itandúkat vas. vagy ónozott n.'.:zü.stbcn, 

széntüz\.in féízzük n1cg. i~z clszappanosít,is folyan1ata alatt, a kez

detben cn1ulsiöszcr(í keverék, hcYités alatt habzik, és fcldúzzad, s 

n1indink;_\bb slirübU lesz. vt!grc pépszcrlivé vülik. "\ kész szappant 

czutün ruhzival kirakütt forrn<iba lintjük. 

Gyúgyszcrküny\·ünk két hi\•atalos .szap1lall kl·szítnli:nynél 

{.Sapu picis, s. su[furalusl a ké~z szappanba egyél.Jb alkatrészeket, 

gycig,yszcrckct is kc\·crtct, s ennek készitési nvjdj<:it leírja. I-!asonló 

rnúdon készítjük a vényre irott egyébb gyógyszerek e\kcrcrl:sét is a 

szappannal; teh<it a szappant rizfürcllin n1cgoh·a:sztjuk, é::; a \·ivlíszer

rcl elclürzsült gyl1f;yszerkc\·créket, a rncgolvaclt türnegbc szúrjuk 1 és 

azzal cgycn\ctcscn elkeverjük, niajd furrn;:iba öntjük. 

Eltartása. r\z eltartásra sz;i.nt szappanokat 111cgszikkaszt

juk1 a porit<:ísra szúntakat apró darabokra rncgté!vc n1cgsz<i

rítjuk. :\ szappanokat j(:d zoin'i edényben tartjuk 1 küJljnüsen az 

olyanukat, a n1clyek a leve~(; llat<is<ira v<illciz;í:;t szenvednek, n1inf.ík 

a lúgos szappanok. 
l"iii'atnlos lr.észitn1é11,yck. :'<q•o al!Ji:-:,.;itn11,.; droµ..·ui"lan1H1 L]\r·1T:-:kl'-

11l•:-:lw\i lf'!„!'f(•h('•n)lih c:z:q,pan 1. :·':q1q kaliitu:-: ;db11,.; r 1:1,!H:r k{di-."z;q1J1an 1. :--::1pu 
l'al. Yt·nali:-: (Ar1d1P]i J.;ali-.c:z:q11•al!·, :--:;q111 1n1•di(·iu;di,.; 1\la11dula-:-:z;q111a11; . .-.;ap(I 
pi\']:-: i!\Ú!l':'u1y-:-:zat•Jl!lfl'. :-:.ap'1 ."ttH11rah1" i!((''11,.;za1•11a11·. 

!Er-~""n~r~~ i'il5!)„.v.!~u~ 

( \\t•11<i!·:-;i'1k.1 

Zsírncn1í.í any<lgoi..:b(íl í i-\xungia, olea, lanulin, paraffin, cera, 

cctaccurn: stb. l vagy ~lyccrinbül készli!t, külső llaszn<ilalra szánt 
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a lini1nentu1nokn.:il ken1énycbb, a tapaszoknál lágyabb állon1ányú, 

zsíros tapintatú készitn1ényckct ktniicsnck (ungucnturn) nevezik. 
A !;(;nüc...;<"dt kl'.:-zil0:-:(;nl'k C'lc:1i éi;-;1nere1.e az at1gypton1iak idejt'.•1'e vezet

hcltí Yi~:-:za. A ,!...'."iiriigi'1k ú:-: a l'ú1naiak a ketHÍL'sük l;,1~szilL'.sL\nek 1nár :-:zútno:-> 
111ú1lj<il éi:-:incl'lt~I;,. 

RecejJt11ra. l..:.isebb n1cnnyíségbcn i'„r tc"1porc (hevenyében) 

clö<'dlítanclú kenőcsöket (Ung. f-\utenrithci, joclatum, kalii jodati, 

plu1nbi tannici 1 zincí oxydati) 1 vala111int a kcnöcsökbe rendelt gyógy
szerek egyenletes tümeggé alakítását, rcczepturai rnunkálataínk 

sor<in hajtjuk végre. 

l(cnűcsük elkészitésérc üveg, porczellánból kész(ílt, a por· 

keverékeknél haszncílt n1ozsarakhoz hasonló alakú, e czélra tarto

gatott úgynevezett kcnücs 1nozsarakat hasznc:í.lunk. Zsírt, zsíros 

anyagot, szilárd oillon1;,inyú cgyébb zsiro.s anyagokkal, ccrávab 

cetaccun11nal, gyant;:ikkal cgyszcr(i üsszeke\·créssel nen1 alakíthat

juk hornogenné, az ilyeneket porczellán csészében gyenge hőnél 

üsszcolvasztanunk kell. f\ 111cgolvadt tDn1cgct vagy folytono::ian a 

kihlílésig keverjük, \·agy pedig n1ozs<írba öntjük s a kihlilés után 

pistillus segélyével (Jvatosan fcldürzsüljük (agit<ilás). 

I-lasonlt'i <íllon1::ínyú kenücsükct cgyrnással üsszekevcrendöi 

- a kenőcsöket porczelhinból, rézbGl 1 vasbül készíílt csészébe 

(_patendula) rnérjtik, ::, pistillus vagy két végén félküralakú lcrncz
zcl bíró rudacsk<í.val (spatula~) egyenletesen elkeverjük. 

l\Iegjcg:i·zcnclő, hogy j1jcl, tannin, arnrnoniun1, higany stb. ké

szítrnényckct tartalrnazó kcnücsöket, n1indig porczcli<:in csészében, 

n1ozs<irban keli készítenünk, külünbcn a kenőcs alkatrészei (jüd, 

lannin stb.) és a vas, vagy rézeclény között künnycn végben1enü 

c!Jc111iai folya111atok, ncn1csak külsőleg, hanen1 hauistani tekintet

ben is lényegesen 1negvcíltoztatjcík a kenőcsöket. 

1--Ia két vagy több üsszckevcrencléí kenőcs küzütt c:illornányra 

nézve külünbség van. az egyik valan1ivcl kcinénycbb a 1n~í.sikánál, 

úgy a patcndul<'tba e!Gbb a ken1énycbb <illon1tinyú kenőcsöt n1érjük 

lc,~s rniután cldürzsG\éssel kissé lelpuhítottuk, - 111l:rjük hozz<í a 

hozzcikcvcrcnd(J l<í.gyabb kcn{ícsüt. 

i\ kész kcn{Jcsükbc b<izisként rendelt folyékony gycJgyszc

reket l:s oldatokat, részletekben juttatjuk, a dürzsülésscl felpuhí

tott kenGcs tün1cgbc. l·Ia a rendelt folyadék mennyisége nagyobb, 
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úgy a n1uzsarat kissé fclinclcgítjük, l.scr11rni csctrv sc1n annyira, 

hogy a kenőcs nH.:golvadjun 1 .s a 1n!:gl;_í~yitntt tünlef.et a rl:szle
tcnként hozzr:í.üntütt folyadékkal bcns6!eg elcgyitjük, 111iküzbcn a 
inozsür oldalán s az üt6n felcsúszott kcnücs részleteket kártya 
darabocskÜ\'al lcszecljük

1 
s a türnegbe juttatjuk. 

i\lkohol tartaln. ú folyadékokkal, a kcnücsük rneglchetüsen 

nehezen (1/i- részben\ vCJ.gy alig elegyíthctük hon1ogcnné. l~zcn 

okból a nagyobb 111ennyíségbcn rendelt tinktur<ikat például, víz

fürdéjn bcp~iri djuk, s a 111aradékot keverjük a kcnüc~bc. I\é1nelyek 
az alkohol tartaln1ú folyaclt:kokat és tinkturc:í.kat 1 a bizonyos ha
t<:í.rig i(~i\ felvev(í lanolinnak kcv(:s ( 1/ 1 súly r.) 111cnnyíst~gé\·el se

gítik elő, az alkoholos folyadék l·s a kcnlícs egyenletes összc
állc:í.soit. :\Lisok, hogy a rendelt alkl'il1olos íul~.'adékut a kenűcs 

lchcté.ílcg felvegye, kevés szappanport adnak a kcnlicsükhüz. i.f.Ia 
a kenőcsökben fén1:.:;t'..\.:. \·agy s<Jvak vannak, szappan ncn1 hasz

nálhatú). Gyant<ikat tartaln1aí'.tJ (fherclJinthina, J~lc111i, C0lopho

niun1 stb.·1 alkoholos oldatuk clll'nben, a kcnGcsükkcl jt:1l elc

gyítlicté.ík. 
1\ kcn(jcsük súlyuknak 1nc~fcll'\éílcg 1/::l·t, a \'Íz1ncntcs \'asc!in 

1/10-ét, a lanulin cgycnl(í nH:nnyiségíí \'ÍZct vagy oldatot k<~·11c:sck 

felvenni. 
\'izzcl kivonl száraz cxtractur11okat. t:ltíbb ke\·l·s ,·ízzel dür

zsüljük t.:l. \·agy lehetúlcg abhan oldjuk; az alkuhullal kivont 
száraz extracttu11c1kat kc\·l·s hígitutl szcsr-ben oldjuk vagy cldC)r

zsüljük, s azut;ín kc\'Crjük hoz;.«i, a kenőcs c\eintt.: kis részleteit, 
\'égül az egész kcné)cs t(>nH:gct. 

\!ízben jöl uldhatt'.i st'ikat ( Cucain, Chloralhydrat J..::.al. judaLun1. 
l\.al. stibiu tartaricuin, zinc. :::ulfuricun1 ctc ! a kal. stil)i<,j tartaricutll 

kiYL·u . .:l~\·cl. kevés \'ízben u!ch·a. uldultan juttatjuk a kcn\)cs-tü
incgbc. I-la \'Ízes ki\·unat jodkaliun1n1al \·;u1 rendelve, úgy ::i. ke

nGcs C;:!;L°:sz tü111cgéyeJ .. cllíld1 az cxtractu1n ulclat<ít clürz~üljük cl, 
s azut:ín juttatjuk a j(_'1dkaliurn oldatot a kcniícsbc. :\z alkuholban 

nldhatúkat (_;\lenthul, Na11hto!, l\csorcin, I'_yroga!lol st\J.l kcv<:s 
alkuhol!Jan oldjuk. \'ízl>cn n\clhatatlan, vagy arünylag csak igen 

kis rn~rtékbcn üldliatrí S'J'!)gyszcrekct1 n1inük .:.;z;í.tn(!5 alka!nicLík, 

a ncht:z r~n1ck nxydjai és sc'1i { l\isn1uth. subnitricun1, r lydr. n:-:yclaturn 

n. stb .. l, ha kis 1ncnnyiségben \'annak rcndch·e, úgy ezeket gun-
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closan poritjuk, n1ajd egy-két csepp 1nandula-olajjal a lehető 

legcgycnlctcscl.ibcn c!clürzsü\jük, s a kcnücs eleinte csekély rész

leteivel, késűbb a Icn1ért kenőcs 1naradéküval higítjuk, illetve 
egyenletes kcnűcscsé alakítjuk. Nagyobb n1ennyíséglí szihírcl <illapotú 
gy(Jgy·szcrcket nen1 olajjal dörzsöljük e!, hanen1 a n1elegi1ett 

niuzs;irban felpuhított kt.:n<'.>csnck elcgcndlí rncnnyíség(i n.:sz\e[ével. 

ligyanis a vecncllí olaj 111cnnyisége annyira fell1igítanü a kcnücsüt 1 

hogy nc111csak <illorn;:ínyiit, hanern a gyógyszerhez viszonyított 

százalékos üsszetételét is rnegbolygatná. 

.~\ hals_ peru\·ianu1not, ichthyolt n1iclűtt zsírral, vasclinnc:l cl

kcvcrnék, nérnclyek kevés olajjal, \'agy lanolinnal dür;~sölik cl. 
i\l.:ísok, a kenlJcscsel összckcvcrést rnegclüzőleg a nevezett készít

rnl·nyckct kevés gu1nr11iarab porc:í.val és kevés \'Ízzel cn1ulg<iljük. 
1\z c]Girott gy(Jgyszcrck kcnőcscsé alakit;ís~í.r;t \·onatknzú 

rncgjclőlésci, legtöbbször a kü\'et kezű\..:: 
J!isct' in · ulLJ[l!r.!1:i11111 = keverd kcnőcscsC.:, ltlisc,· r.1·aclis.si111t-' 

in lfll._t.;lfl'llt1u;1 1rcquahilc = ke\'crcl a legtükéletcscbbcn egyenletes 

kcntJcscsé. ()Jykor a kenGcs elkészítése kör(í! clöfordulr.J egyél.ib 

n1üvcletct. nevezetesen az ol\'aszt~ísra vonatkozó intézkedést is 
egyes rendelfJk rncgjelülik a vényen: l__,c,'ili i,___r.;ni liqu,:/actis 1uln1fs,·( 
... = gyönge tűzőn 1negol\1asztva

1 
kcrcrj ... Liqu,jirctis cl St'il1il·1.-·

.Fri~„,?.atis iTdd,· ., 1it .fial uilgl!tll/l!JJ! acquabi/c = olvnszt<ls és 

félig kihíilé::; ut<in adj .. , bugy egyenletes kenőcs legyen. 

l\-Ís::;ofp:dldsa. :\ kenlicsükct tégelybe (CH!a fictilis,l, porczellán 

tégelybe (lJlla porcell<inca. [lctur ad ollan1 pnrccllanearn\ fchC.:r, 
s<-irga sziníí tégclyekbt: ( ( J\!a ;:dba, flava'), vagy ü\"egl>üt '.()!la vitrca l, 

ké_íagyagLJúl készíilt !()!la grisca_i úgynevezett kcnöcs-tégclyc\..JJc 

te:-:z~zük. ,:\ faft..:clüvcl lez<.írhat!.'.i tégelyek 111egjeltí!é~érc hasznúljtlk 

az <Jlla episton1atc li~neo clausa, s. ulla operculo lignl'u cunt<.:cta 
kifejezéseket. 

i-\z aclngnnként rendelt kenGcsükct (pici. ung. hydrarg. '.:!- -3 

gra1nrnos aclagokban:1 szétbontott ccral kapsula kC!zcpérc kenjük. 

s a kap::;ul;it isrnét eredeti alakjára üsszchajtogatjuk. \·égeikct egy
rn<íslJa fíízzük. 

Laboraforiu111. :\agyobb 111cnnyiségbcn clüc:illitanclú J.:cnü
csüket a rcczcpturai rnunk.:ílatokn<il c!éísorolt szabályok szcn1n1el

tartása rncllett ;:illitjuk elő a laboratoriu;:1ban is. 
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i\liut<ín a kcnőcstü1ncgek jó részének elö;:íllit<isoin;.íJ
1 

az alkat

részek üsszcol\'asztc:isa gyakori feladatunk, az üsszcolvaszt;:í.sra ke
rülő anyagok sorrendjét lig.Y vc:ilasztjuk rneg, hogy elsöbbcn a 

n1agasabb hőfokon, vagyis a nehezebben olvadókat olvasztjuk 1ncg, 
s a folyékonnyá lett tüineghcz azutc:í.n az alacsonyabb hüfokon

1 

vagyis a könnyebb o!Yaclókat juttatjuk a 111cgolvadt türnegbe. Ezen 
utóbbi ell;:í.r;:issal az alacsonyabb hőfokon olvadók túlhcvitését el

kerüljük. /\z összeolvadt folyékony kenGcsüt rnost több rétcglí 
gar,cn, szüré.)ruhd.n, vagy szürGkanálban széttcritctt gyapot-

1 
szüsi

rétcgcn keresztül, n1elcgitctt porczc]\;:in- vagy agyagt<ilba szűrjük 

::; a kihülésig, pistil!urnrnal folytonosan kcYcrjük. i\ megolvadt 

kcn6cstün1cget tartaln1azű edény lassankint lchül s ezzel clsü sor-

ban az edény be]s(í fal<íval érintkező kcnlics is Nchonv a u\·ur-
b- b. 

s;1bban lchült, többnyire 1ncgkcn1énycdlí kcnücsrl·;.;z egycnctlcnn<.': 
tegye a kenőcs ;_í\!on1tínyát, s ez <iltal szcrncsl·k, gübük kcrliljcnek 
a ken(Jcsbc, -·- az edény· fal<irú\ s a pistillun1ní\ a sürííbb részle

u~kcl idünkint k<:irtytiral lc::;zecljük s azt a kcnt.ics 1111.:g folyékony 

részébe juttatjuk, azzol bcnslilcg elegyítjük. 

I\:enlicstürncggcl clkcrcrcndü szihircl gyúgyszerck nagyobb 

n1cnnyiségét a fcstékdürzsü!G géphez hasonh~f szcrkczctü géppel, 
az ugyncvczctt kt.'i!iicsk(:z. 11.·rúz·t! dürzsüljük el. 

f!,~ffarfdsa . ..-\ kenőcsöket j<Jl zon1únczozott porczc!l<in- vagy· 

k~Jagyag-eclényckbcn, hüYüs helyen tartjuk. i\ hi;,inyosan zorn<in

czozutt vagy zo1n<:incz;itül helyenként 111cgfosztott cch:nyek, kcnű

c~i'ik cltart;is;íra ncrn alkalrnasak, rni\·cl a fücletlcn hl'lycn, az cdény

lik~1csai!Ja zsiraclé·k sziv(Jd:k ft:l, a n1c!y n1cgavasocl\·;ín, az cgt'.·sz 

kcnűcs-türncget a\·as szaggal képes cl;írasztani. Nüvényi anyagokat 

tartaln1az1í kcn(.icsükct a pcnészedéstül kell n1cgcJrnunk. 

Hivatalos l!.eszit111é11ye.k: t · nr:tt('t\ !!tilt arrnllati('u111 dlh1to;.: ];:(!JH.i(·;.:.1. 

[ll!!. ('\'l"IJ;.:;.:a(' rl l]n1Hf\'IJ1''r-!\P!l1-11';.:', l'tl!! diad1y!on dl'. ]Je!11·a (l!(•bnt-ft'•Jc 

d ial"li> !il11-kPJH.i(· . ..:.1. ! · n!.!· t·111o!lil'!l." : l ,;i!..:yik1 k('!l1i('..; 1. [ · 11.!! !.dy1·f_•rin I { l; !yl'\'l'Í 11-

!;•.'!HÍ\•;.: J, l"ng. liyd1·a1·~·yri ,!figan,\·-l;<•n(1(";.:1. L'll.!.!". p!uinbi <W\'li('i 'E1·z(•!;.:;n·a..; 

l1lo1H-k 1 'll ('i(';.: „ 1 · 11 !.!·. ro..:a t 1 llll 1 ( 'a1·an-k('l H.Í1:;.: '· ( · n !.!". ;.:abai lil!a1 · i Sa h;u ! illa-k 1 •
r11'>1 ·;.:). 1·n~· :-:inqil\•x 'E!.!·y . ..:z('l'li k·11Hic;.:i, (."n!!. c:11Jh1ral111n íK~'~Jl('.'-' !;P111i('o:l, 
i~'.1· f,•mI~''""' ill'\"P!ly('·hen) kr.';.:zill'lHl<';t;: 1 ·11g. :\u!1'111·it>!lH'i dlúny!atr"•-horki'•\'f':' 

Ji.1•Jl(ir'.<.;', ( 
0

!1!! joda!Ulll (.!<ul-kert1Í('.'-:'I, r·ll;.!'. ].:;iJii j11da!i i,f1'1dJ\a\ÍtlJJl-\\l'!lt'i(·;-;). 

l"ng. p!i11nlii ta11ni!'i {(',.:1·r;.:a\·a;.: úlo1n-k('Jl1.i(•;.:'. !"ng. zind O\_Ydati rZin\i.uxyrl
li!'!l\Ít·:-:). 
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Gerafa. 
1 \"ia..:zlapa..:zok.1 

\Tiasztapaszoknak, ccratuinoknak nevezik, a kcnűcsüknél ke

rnényebb állon1<inyú, külünbüzü alakú, külső használatra sz<int 

olyan készítn1ényekct, a 111clyek zsír, fagygyú, lanolin, olair vasclin 

stb. alkatrészeként szcrepclhctő anyagokcJn kivlil, föle~ viaszliúl 

<illanak. 

Recept11ra. \tiasztapaszokat a rcczepturánál alig k<.':szítünk. 
I~Uic:illit<ísa az any:i.guk öszszcolvaszt;:isüval j<ir, s igy laboratoriu111i 

n1unkálataink során fogjuk t<irgyalnL 
A.~is:::olp;d!tísa. J\ viasztapaszokati viaszpapirosba l Ch art. 

cerata.l \'agy slanniol lcn1ezbe (L.arnina stannca) güngyültcn szol

g<ilt<ltjuk ki. 

Laboratori11u1. l\ ceratu111 alkatrészeit porczcll<in cst··sz<.':
ben, \'agy únozutt rézüstben olvasztjuk össze, s a félig ki!Jlílt tö-

1ncgct, papirosból, vagy fé111bö! 1 bádogból készíilt rnint;ikba lintjC1k. 

J\ papirosbó! készlí!t n1íntc.íkat, esetenként készitjük cl 1 nagys<igút 

pedig a rncgolrasztutt tün1eg rnennyíségéhcz n1érten clörc ;:í.1\apitjuk 

rncg. 1\ 111cgn1creclt ccraturn tábla, papirosütól könnyen clr<Uaszt

ható. dc n1ivcl rncgrnerc\·cdés közben szélei kís::é felhajlana\.::, a 
tc:í.bl<it rncgfordítva helyezzük vissza a vízszintesen be<.illilott alzatra, 

a hul 1n;ir kís idő niúlva a tc:ibla cgy·cnlnlescn sirna fclülctü-vé 
\'iszszahajli k. 

f\ b<:idogblil készült rninta koczk<:íra osztott, szélekkel bin:) 
le111czt képez 1 a 1nclylycl cgyfonna alakú készítn1ényt ;.í\\íthatunk 

elü. I..:.osrnetikai czélokra hasznc:i\t ceratun1ok egy részét rudacs

kükká alakítják, a 111clycket úgy c:illitanak elü, hvgy a nit:goh·aclt 

ccraturn 111.ass.:it szapp;:inoldattal kiüblügetctt féin, \·agy· bc:í.clogb(Jl 

készíí!t csüvckbc üntik, a n1clybűl a n1cgrnaradt rnassa kt~s(.íbb 
kitolható. 

i\ papirtokokba kiöntött ccraturn t;íbl<íkat, nliut;:in papiros<:Í

tól clv~í.lasztottuk, vonalz<J segélyé\'cl \'Czctctt) Yékony pcngéjíi 

késsel, vagy nyélbe fogott líível daraboljuk szét. 

c:eraturnok elf.hillit<:isc:íra 7;/)-llil)' igen czélszcríí készííléket 

szerkesztett, a rnel.ylyel úgy az egyenletes kiöntés, 111int a felda

rabohis pontosa11 és gyorsan végrehajtható. 
Hiva.talos lrészitnié11y: (,'\ 11·al.u1n \'{'{acl•í (t·zc!faggyúvia..:z.,l 
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Emplastra. 
(l'apa~zo!i:, lla,;lJ·o1nok.) 

1\ tapaszok külső használatra szánt vb1sz;:illon1ányú készit

n1ényck, künnyen alakíthatók, a test hörnérsékéoél n1egl<igyulnak 1 

s a bőrre tapadnak. 

;\Iegkülünbüztetünk egyszeríii összetett és felkent tapaszokat. 
Zsír, zsíros olaj, valan1ely fé111oxyddal (úlornoxyd, n1iniu111) 

és keY(~S vízzel főzve (elszappanosított) l'.!IJ1S::crii tapas:::nak (en1plas

trurn sin1p\ex:l OC\'Czctt készítinényt szolgáltat. f\ zsírok, zsíros 

ulajnk viaszfélékkcl, gyantc:ikkal, vagy egyszer([ tapaszokkal össze

olvasztott tün1cgei, vagy ezeknek porított növényi, üllati részekkel 

kt'.·pezctt keverékei á'ss:::t'it'!I laj1as:::ol:na!..: (ernpl cCJn1posa) nevez

tetnek, f\ v;:iszonra, bőrre, sclycn1rc stb. cg:'cn!ctescn széjjclkcnt 

tapaszok a (1-·/k,:lll tapas::;ok t.en1plaslru1n cxtensurn_) nC\'e J.latt 

üs111cretcsek. 
A lapac:znk li:t;,.;zi!1:,, lll!.•d,iúuak ü,.;11H·rclt', a n·~_!.d g-1·;ri'1gi"1li. (",.; n"i1naiak 

id(•.i(.'I'(' \"l~Zl'!!it>!t.i yi,-:,.:za, a kik !;\i\iitd1i··z1") -~·y<uitúk, Yia,.:zfdt'd; ii,.;,.:z1·0Jya-:;dutt 

li·l!ll'g-(··húl, lajla-:zol;at ú!litot1ak t>lti. :\ rég-i g·ii1·(i!.!"ii!; z,.:írt, ()Joinu\yddal é,.; 

n1·,yt'•nyi llt'dveld-:l·l { lh:z '/..'JiJii·1 = ncd\·) ftlztrd;, Ph"iúllil\·a a r::t:kt"ly 1n1"1du.-:i

!:'t·:,.;aJ. 11H"g: inai nap [,.; Jia..;z11;\]alo,.; (•]j;'u·ú,.; alapjún \;;:(·,.;zli!I, l'g-y:-:z1~rli (01lu1n. 
Ya,!.!:.\" a/,1ci:y/,,11 tapa-;zt. 

!i.>eceptura. 1\.ülünbüzű tapaszok, egy t0n1egg-é alakítandó 

kisebb 111cnnyiségét. a rcczeptur~ínül is 1ncgn1unk~ilhatjuk. 

l·!a az Gsszegyúrand<.J tapaszok kc1nénysége külünbüz(j, úgy 

a kcrnénycbb ;:iJ\orn<.inyút 30 ..J.O t-::: 0-ú 111elcgvízbcn n1egpuhítjuk, 

s <t puhoibb ;:íllo1nányúval kéz küz(itt üsszegyúrjuk, végre vízzel 

111t:gncch·csitctt fat<.íbL:.icsk<in kisodorjuk ... \Jlati, nü\'ényi alkatrészeket 

i_<:n1pl. cantharid, conii, !Jyusciarni n1eliloti i tartalinazükat azonban 

gyiingc hönél puhítjuk 111c.~, s gyúrjuk cgynen1lívé, a hasonltJ 

rn<'fclün fclpuhitott rn;isik tapaSZ$Zal. 

I-la a tapaszhoz ulyan <1nyagok \·a1;nak rcndelrc, :1 rnclyckkcl 

a tapasz egyszcr(i üs;;;zc;:::)·úr;:issal cg,ycnletcssé ncn1 huzható, úg)'· 
a tapaszt porczcll;:in, vagy rt·zbúl k 1:sz(ilt fogantyús csészében 

(p:1tina, patcnclu!a-J rízfürdéín n1cgolvasztjuk, s a n1cg<:Jh·adt tü-

1ncgilcz folytonos keverés küzlJcn kis k<:zi szita segélyével szörjuk 

a rendelt anyagot, pélcL:íul a nürényi porokat; vagy pedig 111clc 

gitctt rnozsc:írba helyezett anyagokhuz gyúrcis közben adjuk a félig 
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kihlílt, rnég folyékony tapasztün1cget. [-lasonlúan j<.írunk el, ha a 

tapaszokba 1nézga, vagy znézgagyant<.ik vannak rendelve. J\ tapa· 

szokna! kernénycbb oillon1<!n:i{úakat, ininök a viaszlélék, a szappa

nok1 vagy a tapaszokhoz rendelt olajat, balzsan1ot. a tapaszokkal 

vízfürdGn összeo\vasztjuk, s az egyncn1Gvé vált tapaszt a kiliülésig 

spatulával folytonosan keverjük. l(is n1ennyiség([ zsírban olajban 

oldható organikus és anorganikus készítn1ényekct {_can1phora, 

menthol), olajban oldjuk, az alkoholban oldhatókat (salicylsav, jód 

rcsorcin 1 alkoholban oldjuk. s ·oldott állapotban juttatjuk a 

féiig kihlilt tapaszba. B<izisként szereplő nagyobb 111cnnyiséglí gyógy

szereket ellenben, a nlcgolvadt tapasz előbb kis részletével c\Gr· 

zsüljük cl, később a rnaraclékkal egyenletessé keverjük. 

(Jlajban oldhatatlan extractu1nokat n~ll<iny csepp \'Ízzel p0p

szcrlívé clürzsöljük, s a felpuhított tapaszszal összegyúrjuk. 

Az elkészített tapaszokat kih([lés ut<in, fat;ibl<in kézzel, vagy 

falcinezzel, rudacskának, hengernek ís nevezett rnagdaleonnti su

clorjuk, illetve ;na!a.i·d!/uk. l\z olyan tapaszokat, a ine!yck \'izben 

oldható alkatrészc.:kct, üllati, növényi részcket1 szappanokat tartal

rnaznak olajjal beYont fat<.ibl.:in n1alaxoiljuk, 111<.isokat ellenben, vízzel 

rncgncch·csítve nedves kézzel sodorjuk vastagabb rudacsk<ikk<.i. 

Az orvos, a tapasz e\készit~sére ronatkoz(Jlag, tö\Jbn:yire a 

küvctkezGképcn intézkedik: J1fiscc leni 01!or1-', 1ncrl1r.rando n! 

,:1upl1zstrun1 = keverd gyenge hlínéL és alakítsd tapaszsz<i. \"agy· 

csak 1llala.1:i:nlur -:::::::- Sr)dord tapaszsz;í., - jc!Glést haszn;ilja. 

J\ tapaszokat ruclacská\·;:i suclnrtarn. bccsornagulva juttatjuk 

a beteg kezéhez, a ki az urYus útasit<.is<: szerint vászonra, vagy 
t:gyébb anyagra keni fel. s helyezi a beteg részre. 

i\ tapasz kü!Gnbüzü va.stagsúgban kenhető fel. .:\ legvasta

gabb (l".rl1:Jld( cras.ü) a cson1agolü papir vastags;igú (.0·-~ -(J5 111111. ), 

a \·ékonyabb (~:.rt. fl·nrtilcri az in.ípapir vastagságának felel n1cg, s 

ez körülbelül (1'2-0".25 n1n1, a lcgvt:konyabb ( 1·.1·t. !t'ílltÍssin1i:J 

felkent tapasz O·I n1n1. vastags<ígú. 

f\z erősebb hat;:ísú anyagokat lartaln1az(:) tap;iszuk felkent'. 

sét azonban az orvos nen1 a betegre bizza, h<:!.ncrn a gyógysze· 

rész <.iltal v<íszonra (supra li11/c1n;11 .selye111re (su/1ra /~·lant /!0Jii

l~rcin1u11, Yagy jra;nun11 St."J·iccuJJL, 'Z'a:.::11 !i1.f/'ct11s i viaszos. ccrcsine:-> 

vagy paraffines papírra (sujira. l·/1(1r/111n (t'raliun, Ct"J·t·siuata;n ·~·cl 
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parajj"inatant), irha b6rre supra aluta;n, cori1tll1) kcneti fel a ta

paszt. r\z or\'OS a tapasz elkészítésére Yonatkozólag ezen adato

kon kivííl még küzelcbbrűl rneghatározza a tcrületct1 a n1clyre a 

rendelt tapaszanyag felkenendö, Yagy pedig a tapaszt vala1ncly 

alaknak n1cgfclclő nagyságú területre kcncti fel. 
I-Ia valan1cly tapasz, 1neghatározott területen kenend6 fel, 

úgy a terület nagyságát négyszögczentime.,terckben kífcjc~ve a 
következőképen jcl()lheti meg az or\'os: J_;,.i·tc;ufc sujira !t111l'1t1J1 

(z:cl l'iC .l 111aguitudiuc cc11ti1nctrorun1 (_jlfi7(batoru11l ::::::::: kend fel . 

négyszügczcntin1ctern:yi nagyságú voíszon (vagy stb.) területre. A 
nég:yszögczcntiE1etcrt O cn1. vagy ... ~-val is jelölik. 

J\ külünbüzö területek kiszc:í.n1itására Yonatkozó adatokat e 
könyv 1-~ Japjcin üirgyalt terület és hosszúsc:ign1érésck sor<in ta

lálhatjuk n1eg. 

I-Ia az or\·os a fclkcncndü tapasz tcr.ületc nag:rs<íg;:inJI ncn1 

intézkedik. hancrn a rendelt tapa5z anyag n1egfelclö tcrü!ctl'.nck 

hc]\'CS rncrr\·;:í\asztás<it e szarakkal t'.rh·ndc ·..:~ kend fel, a gyr)gy-
- b 

szer0szrc bizz<1, úgy a gy<')gyszcrl:sz a fclkencndü tapasz és a te-

rület küzütti aninyt 1 a következő t<ibli:izalban foglalt acl<:itok alap

j<in fogja felüllitani. 
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l\ fclkencndö tapasz területe nagyságának 1ncgjclölésére az 

elűsoroltakon ki\·ül 111ég, vagy a vényhez n1ellékelt, papirosból 

kiv;igott alak ad tájékozódást c:tltl!dc supra. ... jl1r1l!a ct 111a~t;lli
i1tfli11c chartac allatac = kend fül a n1cllékclt papiroshoz hasonló 

alakú és nagysc:ígú ... -ra. A terület alakjc:it és nagyság;.it a gya

korlatban ncn1 ritkán valan1ely üsrnert alakhoz hasonlitva jel(ílik 

rneg. Ilyen gyakrabban előforduló megjelölések, a nekik rncgfelclö 

nagysoígú területek négyszögczcntimeterekben kíszárnitott értékei\-cl 
a következők: 

Fonna aul'i(·11laria (ftilfo1·n1újú1 

cl1arlae 111:->oria(• (l;:út'lya1iapir-a!akú) 
palinal' nuu1 u:-; ( lenyt'·r·nyí-alakú\ 
phylei·ae \". 11lag-ulac ilL'lje:-> Í\"-alakú.1 
:->t·idae \"agy :-;('hc(lat• ()('loual'iac (nyolczadiv-alal\ú) 

quaternai·iae (lH'gyedi\·- ~ ) 

10 LJ ('!11. 

fll) 

[()() 

1-1.UO 
ISO 
f\(i(l 

I\.is területre felvicndéJ puha állorn<inyú tapasz felkenésl:t 

spatula scgéi_yévcl. a reczeptur;:inc.íl is \·égezhctjük Nagyubb tcrü
lctü (500 crn.·) v;í.szont e czt!lra szolg<.ilú kis deszkalapon kifc

szitjük1 abija papirnst helyezünk. s két Yégénél fogva apnJ sze

gekkel a deszka széleihez crlísitjük. J\z egyenletesen kifeszített 

lcn1ezrc a rnegi<ígyított tapaszt spatuhíval
1 

vagy nyéllel cll<itott, 

többnyire fl·n1b(Jl k~szült hasábalakú. úgynevezett tapaszkcnDvcl 
a kivánt területre széjjelkcnjük, 

1\ kcinénycbb ;:illon1;:ínyú tapaszokat, n1inOk az en1p. sapo

natun1. az cn1pl. ad. rupturas, - fotT<Í vií:ben puhítjuk fel, vagy 

pedig patcndulü!Jan 1ncgolvasztjuk, s f0lig kihült <.illapotában Yetjük 

kenés al.:i. r\ kclleté~Jé] jobban felpuhítutt, vagy éppen forrú ta

pasz, a szöveten átüt, s ezt kerülnünk kell. A higanytapaszt csak 
rnclcg \'izbcn puhítjuk n1cg . 

b .. -is:::of.!fdldsa. J\ ken(Jcsszerli tapaszokat tégelybe (JJa ad 

ollain opcrculata1n_l tesszük, a rúclalakúakat \·iaszpapirba iac.I char

tan1 ccratarn l és czenkh-ül Y<igy szincs papirba göngyi.iljnk rnl·g 

\"agy pedig hosszu\.::;i.s dobozba helyezzük, i-\ felkent tapaszukat 

viaszpapirral 1 v;igy nn.1szlinnal fedjük be. s üsszcgüngyü!ten színi'~ 

papirosba cso1nagoljuk1 vagy· tapasztolüclüba helyezzük. 

Laboratoriu111. J\ tapaszok egy részét güz. vagy \·izfürd{)n, 

az alkatrészek összeolvasztása révén állítjuk elő, a dan1n1ar és 
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kolofoniu111ot tartaln1azókat szabad tüziln gyüngc hevitésscl olvaszt

juk üsszc. Laboratoriu1ni 111unk<ilataink során készitcndü tapaszok

nál is tekintettel vagyunk, az egy·es anyagok olvadási pontj<i.ra, s 

clsé..íbben rnindig a nehezebben olvadcí\.:::at vetjük olvasztás al{L. 

Illanó gyógyszereket rninéí a kc.ín1for. 111inclig a félig kihült tapasz 

tön1eghez keverjük a poralakuakat pedig jól kisz<irított állapotban 

folytonos keverés közben szitáljuk, a 111egoh·adt tapaszba. 

1\liután a hivatalos gy·ögyszcrkönyvbe felvett tapaszok egy

részénck (E1np!astrun1 adhacsivurn, et cxtensuin, cn1pl. ccrussac, 
cn1pl. diach. con1p., cn1pl. hydrarg, ctnpl. saponatun1) s ezenkívül 

sz;:írnos rn<is, nc1n hivatalos tapasz készítn1énynck az a:apanyag<.ít, 
az cgyszcrü <ilon1tapasz kr.'.~pczi, at: cn1pl. diachylon slrnplex c\ú<:iilí
t<isá\·a\, a kü\·ctkcz{) Sorokban rész\clcscbben rogJaiknzunk. 

i\z egyszcríí (~don1tapaszt 1 ;1 gy1'Jgyszcrküny\·ek ne1n c;_:yijn. 

tctüen üllíttatjcH.;: e\lí. i\ n1agyar. ]H1r\·áth, 0sztrák1 ron1án gycigy
szcrkönyvck péld.:iu\ z~irból (~::; 1'd1 i;11oxyclból, a nérnct, belga, 

orusz gyó;..:;yszerküny\·ek cgy1:nllJ 1ncnnyiségü zsír, olaj és ()!0111-

oxyclliöl készittctik, rnás pharrnacopneák pedig kizürcilag olajblil 

és <~ilo1T1oxydb<JI f(jzetik az egyszerű tapaszt 

1\z <illati és nüvényi zsirok és olajok ak<innclyik(~bül is 

<illitsuk c\(j az ólon1tapast:t, a zsír és az úlon1ox.ycl küzöt.t VÍ7. 

jelenlétében végbcn1en{í chcn1iai rulyan1ata ugyanaz rnarad ,!\z crnli

tctt anyagok ugyani:', a glyccrinnck, palrnitinSa\·as, stcarinsavas és 
o\einsavas cstcrcib(j! állanak, s a szerint a1nint aránylag tübb olaj

savas cstcrt tartal!na?.nak, kl·pczik a folyékony zsírol~at. az úgync

VCZL'lt olajfJkat, a tübb stcarint tartaln1ai:(Jk pedig a tulajdonkt~pcni 
ZSÍl'íikat. 

J\liut<in az cn1litctt estcrckbcn h<irom rnolckula sar\·al egy 

niulckula gl.yccrin van {issz~:tt:tt acthcrré {„cstcrré' egycsü!\'C, clnc
vezt~sük: tri/1a/J11itin, trisli'11rin, trio/(in-saras. glvc12rin cstcr. 

~:ll _,( )_( '() (\:.11,ll 

i„:11--·f 1-('( f t' Jl,, 

Cl!,-< 1-„<_:( 1 t :~JJ 1 , 

l ríJ ,,d 1ni 1i11„~ava...; ).dy('( ·1·ir1P" lcr 
\'<t.!.!.'.\' paln1itin. 

t'IC -( i ('()·e·,;!!.::. 

( '!!-- ( )-.{ '() ( '·; !! ,;, 

( 'II 2 -!) C! 1e·,.11.,:, 
l 1·i:-.:h'<1ri!l:'a \·a:-.: 1.dy1·\•1·if1('" !Pr 

\'a).!·y ~!('al'i!l. 

i\ z~irsav'1S esterck, <ílnn1oxycldal és vízzel f{ízvc glyccryl-
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gyök lehasadása és glycerinné alakulása közben, a megfelelő 

palrnitin, stcarin, oleinsavas ólon1n1<í alakúlnak. ;\ zsír alkatrészed 

és az <ilornoxycl között végben1en(J folyan1at az olajsavas glyccryl

cster (olajl forrnubijával a következőképen fejezhető ki: 

~
~:II,- l ll IC.c„n,,„l l'bl 1 IIOII 

2 1-~H-OUC.C 1 ;H33 + Phf 1 + JJOII 

CH~-(H)C.C17 113 :1 PhO IIUII 

olaj:-:a\"as glyceryl c:-:tcr úlotnoxyd víz 

~ ~:l!, (ll! 

2 · Cil.C ll-I 

1 Lu, . •ll 
--!- Bflh 

g]_\'('C!'ifl 

i\z cgyszcrü ólorntapasz készítésére vonatkozólarr <T)'Órr)•-n1 t:. b 

szcrkünyvünk részletes útasítást ncrn ad, s igy az elkészítés rnúclja 

szabadon választható. f\ gyógy·szerkünyv eUHrta arc:inyokban, az 

cgyszcríi tapaszt, a következő n1óclon készítjük: 1/r.i legtöbb 1
/

4 

résznyi anyaggal n1egtültendő1 elegendő nagys;igú fényesre csiszolt 

rézüstben, a porított és átszitált ólo1nox)rdot a CT)'ennén n1errol-
' b b b 

vasztott zsiradék csekély részletével egyenletesen eldürzsüljük, 

végül a lcn1ért zsiradék 111cgn1aradt rnennyiségét hozzüadva, 1/.zo 
résznyi destilL Yizzel elkeverjük. Az üstöt most tartaln1ÜYal együtt 

szabad tlízre helyezzük én nagyobb fa-pistillumn1al vagy spatulá

val folytonosan keverjük, ügyelvén arra, hogy az ólornoxyd az 

üst fenekére ne ülepedjen le. Egy negyedórai f(Jzés ut;:in az elpá

rolgott vizet 2-5 perczcnként, a tapasztü1neg rnennyiségéhez 

niérten 30-·40 c111. forró dest. vízzel \.30 kg. tapaszra 30-40 cnL 
viz) folytonosan p6toljuk. A. fözést n1egszakit~is nélkül folytatjuk, 

dc ha azt tapasztaljuk1 hogy- újabb vizrészlctek hozzáad<isára a 

tün1cg erősebben scrczeg, pattog, - tch<.1t a zsiradék kelleténél 

erősebben lett hevítve, „. az üstöt rögtön levcszszük a tlízröl s 

csak akkor helyezzük isrnét vissza, ha a forró tümcg, részben a 

hozz<iadott vízrészlettöl, a szüks<:gcs htifokra (110°~) lehült. 
A tapasz f()z~sckor. kezdetben tiZ elpárolgó vizgöztűl és ha 

az ólo1noxyd kevés karbonát tartaln1ú volt. a karbon~'tt clbont<isa 

folytán keletkezett és szabaddá vált szénclioxydtól, ólomoxyd 

i 
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finon1 porát tartalmazó iszapos hab keletkezik, s a tün1eg felduz

zad de rövid idő múlva ismét eredeti térfogatára visszahuzódik. , 
J\z ólornoxvd szinét fchrcvö vöröses-sárga habzó tün1eg, a 

. főzés és a vízr:észletek hozzáadása következtében rnindinkább 

halványabb sárgás lesz, végre 1-1 1/ 2 óra lefolyása alatt, szürkés
fehér tön1eggé alakúl, a n1clyböl keverés alatt kisebb-nagyobb 
buborékok keletkeznek és szállanak el. 

!{észben a sürün folyó türncg szürkés.fehér szinc, részben a 
buborékok kcletkezl'.se, főleg pedig a kivett s lchütött kén1le 
könnyen gyúrhatósüga, nen1 zsiros tapintata, s hogy a nedves 
kézhez nem tapad, - az clszappanosit<is, illetőleg a tapasz készi

tés befejeztét igazolják. Né111elyck a folytonos keverés küzütt félig 

kihült kés;;; tapaszt, glyccrinjét(J! oly n1ódon szabadítj;ik rncg, hogy 

a tapaszt, 111clcgvizct tartalmaz(') üstbe öntik, s tartús c:ítgyúrással 

rnindaclclig rnossák, n1ig a rnosó-viz tübbé n1ár nem édes izü. Nein 
kerülhetjük cl, hogy n1osc:ís közben vizet ne gyúrjunk a tapasz 

tü111cgbc, s n1iután a víz a tapa::;z ragaclcíss<ig;ít korlc:ítozza, isn1ételt 

átrnelcgitésscl fülüslcges vizétlíl rncgszabaditjuk. L.cgjobb azon

ban a glycerint a tapaszban hagyni, rncrt a tapasztalat azt bizo

nyítja, hogy a g!ycerint lartalrnazó készítrnt':ny tartósabb és jobban 
alakithatc.'1 n1arac1 1 s ncn1 lesz alkaln1atlanúl türékcny és ken1ény, 
rnint a glyccrinjétül n1egfosztott k1~szitn1ény. 

J\z üsszctett tapasz készítéséhez hasonló nHídon, de víz 

nélkül <illítjuk elö, a hiratalns crnpl noricurn()f. i\ kc\'crék hcvítl!

sét folvtnnos keverés küzhcn n1indaddig fol.ytatjuk, n1ig a vlirüs 

türnegl;ül ibulyaszin(í buborékok kezdenek clföllni, ekkor levesszük 
a tlíz,től s addig keverjük, n1ig a tlin1cg barn<is-fckctc lesz. l~kkor 
kissé Jchütjük s beleadjuk a cénit. i'.\.z cn1pl. noricun1ot túblákba 

szokás üntcni és hogy a papiroshoz ne tapadjon, a papirost j(:d 
beolajozzuk. A tokot. fat;:íbJ;:ira állítjuk. s hogy a t<íbla a tokb(1l 

ulajat ne Yonhasson cl, a tok alá rnég egy clrb. j('d n1cgolajozott 
papirlcrnczt helyezünk. 

1'.\. laboratoriurnban cJ(i<illított nagyobb rncnnyiségü tapasztü-
111cnct künnvcbb cltartoísa és rcczcpturai czélokra alka!Jna;:; forn1<í-b • 

ban tarl<isa czélj~í.búl rudakkcí sodoriuk lrnalax;iljuk 1
1 

é;.; a rudakat 

kisebb. néh<Í!lV CZC!ltÍ!llCt.Cr Jios;.;zÚSÚgÚ rJar<lJHikra r('!vagdaJjuk. i\ 
nagyobb n1en;1yiség!Jen kész(í!t kisoclranclli tapasz ra1;acl1istig<it. a 
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receptorai n1unkálatokná! elmondottakhoz hasonló n1ódon korlá

tozzuk. Né1nely laboratoriu1nokban kézi sajtóval készítik a ruda_ 

kat, a n1clylyel a készitrnények gyorsabban és szebben elöc:illithatók. 

~fapaszok nagyobb területre felkenése czéljaira szintén gépek, 

az úgynevezett tapas::kcuSg/pl·k szolgálnak. Sz;_ín1os e czélra sz~r
kcsztett gépek küzíí! cgyszerlí és laboratoriun1i czélokra hasznal

ható a Ya.slapra erősített, n1ozgatható két vasvonalzó szerkezet. l\. 
vasvonalzükat egyn1ásn1cllé téve, a felkenést a küvctkczöképcn 

vé<>czzük. f\ vaslap és a YOnfllzók használat előtt feln1clegíttettnek, 

a ~onalz(jk alti pedig annyí kárt:yalapot helyezünk, a rnennyi meg

felel rnajd 1 a felkenendü tapasz vastags<.í.gc:inak. J-\ rncgolvasztott 

és félirr kihült tapaszt rnost a vonalz(jk alá húzott szüvctre, a vo-
b • 

nfllzók között öntjük, n1iküzbcn a szüvet.ct clürc húzzuk. l\IegJcgy-

zcndlí, ho~y a nüvén_yi porokat tartaln1az(j kl:szítinénycket <iltalá

ban vastagabbra szoktuk felkenni. n1int rn;;ís tapaszokat. 

C'o!lt1n1p!aslra, ... ~ru/t1r}',·rcha, caulschuk .-:·a,_[()' sp11radrap tapasz 

név alatt 1 az arnerikai gytírak igen jól t=ipadó felkent tapaszféle
félcségct hoztak forgalu1nba 1 111elynck alapanyagát a kaucsuk 

(Gu1111ni clasticur11:1 képezi. f-lazúnlfban Bayer budapesti gyógysze
rész gyárt hasonló n1inöséglí készitn1ényeket. 

i\z ichth}'Oto!ldt tartalr11azó tapaszok (ichth)-'Ocollcta) Yízbcn 

oldott halenyvvcl kész(i!nek, s ezt az oldatot széles ecset scgé
lyéycJ selyemszüvetrc kenik fel. 

J\z dt!dts::ó rlil/./OI tapas::: { En1pl. anglir:anun1 anin1a\c, vagy 

cn1p!. tunica bractcria) szintén halenyvvcl készt.íl, csakhogy sc
lvc111szüvct hclvctt, <Í.lLitszcJ vékuny ;Ulati h.:írty<ít (hashártya, a 
belek sa\·('.1s liá;.tyüja) hasznúlnak1 illct\·c erre kenik fel az ichtyo
C(Jlla oldatot. 

Jf;ltarfdsa. i\z o!yan tapaszokat, a rnclycknck alapanyagát 
a;;: cn1pl. cliac!iy!nn sirnplcx képezi, ncrni.::ülC111bcn a gyant<ikat 
tarta!n1az6 k1'.'.~;.-:itrnényckct hüvüs hcly-cn, a pinczében, a nüvényi 

és <illati alkcttrészckct tartaln1azúkat, a l<igy és felkent tapaszokat 

lchcté.ileg egyenletes hDrnérsl:k\ctii helyen tartjuk. Il\anú alkatré

szeket tartaln1az(:•kat !k<irnf()rl Yiaszo;.; papirosba csornagoljuk és 
dC!l)ozban tartjuk cl. 

Hivatalos J;:észit111e11,Yelr: E111p!;1..;!nun ailha!·..;i\"n1n il:ag·!:q1rl'.;z 1, 
E1uul. adhat""· c.\lt>!!."'ll!ll an1erit«tnn1n t:!a..;li<'u10 1Ft'lkPr1l a11u·1·ikai 11yúlt;kuny 

7 
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ragtapasz), E1npl. :u\ln1f'SiY. lintco exlPH."lllll (Sparadrap\, E1npL anglit-anun1 
(Augol !apa;.:z\, E1np1. canlha1·idu1n (l\iirbhog:i.i· lapasz.l, E1npl. c•anlhal'idu 1n 
perpetuu111 1.Folyto11 h(ilyagh11zú tapa;.:z·1, E1npl. tern:-::-:ae ((>iotnfehCt· tapa-;zJ, 
E1npl. tlia('hylon ton1po;.:iturn 1.(J:.;:-:zetcll úlon1tapasz,, E1npl, hydrargyri (1-li
ganytapa::<zl, E111pl. 1ninii adu;.:lu111 {:\ürnhc1·gi vagy barna tapasz), Eu1pl. 
~apo11alt11n tSzappanos 1apasz,i. 

Suppositoria, Globuli, llacilli. 
(h:úpok, gii111hiik, ruJac:::kúk, szlihu~:-;ok,} 

i\ test tcrn1észetes nyih'tsaiba (orr, fül, végbél, hüvely, hugycsű) 

helyezhet(). azok nyéilkahárty;.íival érintkező, külünbOzű alakú (kúp, 

t!ütnb, rudacska stb.·). a test hűrnérsékénél inen künnven rncnol-
u ,. h J b 

Yadó gyl1gyszerfélesl·g-et supposituri<iknak, a gön1balakuakat glo
bulusoknak, a rúdacska alakúakat bacillusoknak nevezik. 

i\ nevezett készítn1ények alapanyag<it, a test hön1érsékénél 

1ncgolvad6 cacao, faggyl1 1 szappan, gclatin, glycerin 1 gun1111i, vagy 

tragacantha rnassa, esetleg gclatinnal, \'agy· szappannal sziléirclitutt 

cgyébb anyagok képezhetik. 

J\z alapany·agok alkatrészétöl függ<Jcn 

és rnclcg úton állíthatók clf.L 
J(eceptura. f\ gyúgyszeralakok ezen fajL:ij<it, -- tekintettel 

az alkatrészek kis n1cnny·iségére s arra a kürültnényre, hogy a 

készítn1ény cl()á\lításához csekély helyet foglalü ké~zíílék szükst!

gcs1 - a rcccptur.i.i n1unk<ilataink son:in is \·l·grchajthatjuk. ·rer

n1é::;zctcs, hogy· a készítn1ényck nagyobb 1ncnnyiségbcn gytirt<isa 

esetén, a lab(1ratoriu111 fog e tekintetben rendelkezésünkre ;:illani. 

-S'uf1/1osiloria elnevezéssel a készítrnények üsszcsét szokt~ik 

illetni; a gyakorlatban azonban, suppositoria név alatt, szorosabb 

értclernbcn, csakis a végbélkúpokat su.j1j1ositoria analia értjük. 

1\ végbélkúpok Uibbnyire 3~.+ cn1. hosszú, 1-1·5 crn. szé

les, 2 4 gran1n1 súlyú kúpalakú testek, a inelyek ha cacaobcíl 
kés;dílnck, - olvasztás nl!lkül, gyúr<issal. tch<it hicl<~g úton is cl<'.i_ 

;:íllithattJk. J\ hideg úton val('1 készítésre a butyr. cacaot rncgrc

szeljük, vagy gondosan (isszctC>rjük, s gyengén 111clcgitctt n1ozs<ir

ban addig gyúrjuk (télen néhány csepp ricinus olajjal, vagy· ung. 

ernoll.-el) n1ig egynen1ü, alakítható tün1cg~t nyerünk, <1 rnelybcn 
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szilárd cacao darabkák, n1<.ir ne1n láthatók többé. I-Ia bázisként 

szereplö gy<Jgyszcr van a suppositoriun1ba rendelve, és ha ez 

valamely oldó szerben oldható, a hatóanyagot oldószerben oldjuk, 

-- cllenkezö esetben ol. arnygd. néhány cseppjével c!dürzsüljük, 

s az alakitható cacao eleinte kis znennyiségével, később az egész 

tün1eggel, egyenletes n1aSSé.í.vá gyúrjuk. f\z alakitúsra kész n1ass~it 

most amylum, .talcun1, vagy \ycopocliununal behintett t<ib!;í.csk;:ín 

kézzel rúdalakúvá sodorjuk, a szükséges hosszús.:igú darabokra 

széjjel vagdaljuk, s az egyes darabocskcik;it egyik végükün hegyesre 

fonnáliuk. I-In rendelkezésünkre úgynevezett suppositoriun1 prt!s 

áll, úgy a cacao tnass~it, a készülék ruclacskáj<í.\·al egyik végén szé

lesebb, üres facsőbc toljuk, illetőleg a cső n1ásik ·végébe helye

zett kúpalakba üsszcilleszthetö, felül nyitott fén1n1int<iba lcnyoinjuk. 

.!:\ cső belsejébe illő fé1nn1int<it a csőhöz egy lernez rügziti. a 
niclynck eltávulitásával, a rudacska újabb nyoniúsára a cső bel

sejéből a rnár kész kúp kitolhat<J. 
i\ suppositorun1ok hideg úton elő<illitandó 111ódját renclsze· 

rint a következő útasit<isok határozzák 1neg: .:Jlisct' ~/ianl ;nassa, e 
rJlftt ./ornl(JIÍI!r snppositoria i\io . -::= készits gy·úrhatt'i tün1eget a 

rnelyböl ... sz<i1nú végbélkúp alakitanclli 1--Ia az orvos hideg úton, 

de nyon1ással írja elő készíttetni a suppositoriuinokat, úgy erre 

vonatkozólag szintt'.n tahílhatunk 111cgjcgyzést: 11/ist( ·ui(r .lri,~rida, 

di·:.·últ' in j1a11,·s ilt'<Jlta!cs no ... ; ./iant c"Oil!f1rl·ssioi1"' supposilorit1 .:::::::. 
készítsd hideg úton és c"Jszcl a türneget ... szátnú cgy·enlö részre, 

az egyes adagokat nyornássaL alakitsd végllélkúpokk<i. 
i\ l1ygicnia küvetelinényénck legjobban felel n1eg a inelt:g 

úton, vagyis az ulraszt;:ís révén clöúllitott készítn1ény, s fö'icg e le

kintelbcn a hideg Úlun clöüllítottakat, j,j\•al felül is n1úlja. i\le!eg 

úton úgy ül\itjuk elő a suppositoriurnot, hogy a gyógyszcralak 

alapanyag;.it képczü cacaot. szappant, fagg:yút purczell<.in csészében 

vízfürclc'Jn n1cgolvasztjuk1 (ny<iron a cacaohoz, faggyúhoz 5°/0 -nyi 

ccrc:ít adunk\ s ha bázis nincs rendelve 1 a folytonos keverés kü

zütt félig kihi.ilt tün1eget, farnint<in alakitott, - ccrat papirosb(J\, 

vagy stannio\hc'.d készíílt, hon1okba tüzclclt, vagy e czélra szolgáló 

kis asztalka nyilásaiba állított, - hCl\·c\yekbe üntjük. 

l°'l- supposituriu1nok cltJ<illitüs<ira valö, 1ncgrJlvaclt kész türnc

gct legczélsr.crübb a fé1nből készlílt úgynevezett suppositoriurn 
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kiGntöbe önteni. 1\ suppositoriun1 kiöntő, - gépnek is nevezett 
kész{ílék1 pontosan cgyn1ásra iilü, csavarok segélyével szorosan 
cgyrnáshoz rögzithctő két fén1lapból, - legtöbbször rézlapokból 

áll, a n1ely lapok egyik oldalán egymásra illő, kül vil~iggal köz
lekedő v~íjulatok vannak. J\ v.:ijulatok1 a kiöntés előtt kevés szap
pansze~zszel 1ncgdörzsöltetnek, hogy a n1egolvadt türncg oda ne 
ragadjon, 

I-Ia a suppositoriucnba gyógyszerek is vannak rendelve, úgy 
ezeket lchctfJlcg oldottan juttatjuk, a megolvadt cacao tün1cgébc. 
Vizes kivonatok<it, vagy egyéb, olajban, zsírban oldhatatlan alkat
részeket, kevés amylun1mal dörzsöljük cl, s a megol\tasztott cacao
val egyenletesen elkeverjük. Nehogy a cacao megolvadt és 111in
üikba öntött türnegében, az oldhatatlan alkatrészek

1 
kihlílés alatt 

a kúpok aljára, illetve hegyébe lcüllepecljenek, s a kúp hegye 
letörése esetén l:rtéktelenné váljék a készíttrnén)-', - a hatúrész 
egyenletesen elosz:lása czélj<iból a gépbe, nlindig a n1cgr11creveclni 
kczc!G tön1eget öntjük. 

f\ suppositoriurnok 1neleg úton clkés:dtésére vonatkuzc'.ilag, a 
következő n1cgjclülé.sek használatosak: J:.riscl' li"ni calurc.' e:/ 1.-:{liuu/1.-' 
1uassan1 S1.-'1nirl:f'r1:r;1,·ra/,71J1 iu for11u1s CJ 1lin1!ricas = gyenge hőnél 

olvaszd rneg és a félig kihlitt törncget öntsd ki kúpalakú rnintába. 
llfiscc jiant h~f{l' artis S1tfj1osltoria analia = készíts n1ííszab<:ily 
szerint végbélkúpokat. 

fla a rncgol\·adt, s a 1nintúkba öntött tiszta cacaot nem hagy
juk teljesen rnegrneredni, hane111 1negvürjuk n1ig a 1ni11t;:íval érint
kezű cacao incgf~lgyott része néh<iny rnillin1clernyi ra::itagságot ér 
cl, s ekkor a !Jelsü 1nég folyékony részt kiöntjük a 111int;:iból

1 
-

úgy belül üres, b;irrnilycn anyaggal 1ncgtülthct{j gyúgy·szcrklipot 
nyerünk. Ezeket az üres kúpokat i·C.:rú/l-tokok-nak

1 
,g!únták-nak 

(Glu111ae .suppositoriac) llC\'Czik. Az üres kúpokba rendelt kisebb 

rnennyiségü hatóanyagot rnindig- olajjal, ragy ung. en1ollicnsscl 
dörzsöljük cl. i\ 1negtöltött kúpok lczár;:is;:irai cacaobúl készlill 
csapocskák szolgoílnak, vagy pedig lezün:isukra rnegolvasztott cacaot 
haszn<ilunk: a rnelyet a n1cgtöltütt supp0sitoriun1 fülé rétcgczünk. 
(íres suppositoriakat és ezek 1negtüllését a következő soruk értclrné
bcn készítjük: f)i'illur (dis/h'l/St-"illu1) taft."S dost's 1\'-0 . .. ln1plcan/ur in 
.r.;lu;uas suj'f1ositori11s cacaolinas f_~ri'/atiuosas) = tültsd . 
cacaobúl 1 (,gelatinbú!.J készlilt üres végbélkúpokba. 

szárnú 
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Az úgynevezett ,r;f;1cl'ri1t snppositoridk (suppositoria glyceri
nata'l 1 rész stearinszappan és 9 rész glycerin vízfürdőn üsszcol
vasz~ott tötncgébül készlil, melyet azut;;in suppositoriun1 111intúkba 
öntenek. 

;\ ,_[[elatin suppositoriákat (suppositoria gelatinosa) 1 rész 

gelatinból, 2-3 rész Yízböl és 1-4 rész glycerinböl állítják elő, 

s a keveréket, a gclatln teljes felold<.isáig vízfürdőn rnelegitik. A 

bővitett é:Írszabványban a gelatin suppositoriák etc. elüállitására 
vonatkozólag szintén találunk adatokat, s az ott felállított arány 
szerint jó 111ass<:it nyerhetünk. 

;.\ gelatin készítn1ényckbe egyébb gyógy·szerekct is szoktak 
rendelni a 111el\·ek ha vízben oldhatók, az oldó közeg legkTssebb 
n1cnnyis~gébcn. oldva, oldott üllapotban juttatjuk a gclatin feloldott 
törncgébc. ()lclhatatlan szereket igen finon1an puritott üllapotban 

az elüírott glycerin kis részletével dörzsöljük el, s a kissé lchütött, 
rnécr folvékoni' crelatin oldathoz, folytonos keverés közben adjuk, ::> _J :::, 

nchouy a gyógyszer a készítn1ény alj<-lra lcüllcpecljcn. f\z acidurn 
tanni~un1, alumen, alurnnol, ferr. sesquichloratun1ot szintén kevés 
vizben oldjuk 1 s ha a gelatin ezek valan1elyikénck hatására kicsa

podnék (coagulülódna), vízfürdőn isinétclten addig melcgitjük a 
keveréket, nlig a nyúlós csapadék ujra oldatba rncgy. 1\ készlí
léket1 a tnclybc a gclatin oldat kiüntve lesz, rendszerint kevés 
olajjal vékony rétegben kikenjük. 

J\ ... {(lobu!i ·;:a ... r;ina!cs (suppositoria vaginalia.) 111/hj;o/j 1ók, 
tojásdad vagy· gün1balakúak. Súlyuk többnyire a végbélkúpoknak 

kétszerese 4 -ö grarnrn szokott lenni. I-Ia hideg úton cacaobúl 
késiíílnek: a végb:-:lkúpoknál ci{jsorolt eljár<is szerint állítjuk elő; 

az erre való készü!él:ek abban különböznek a végbél kúpokn<íl 
haszné:Htaktól, hogy a készülék lcn1czcinck vájulatai nen1 kúp, 
hanern gün1balakúak vag)t tojúsdaclok. 

/3aci!li, ccri:oli, bacilli ureihra!cs, rudacskák, húgycsű p<:Uczi
k~ik; francziúul boi([[itf.:. ~Ii.>bbnyite 1-5 1nillin1eter vastags<igú, 

"-10 cn1. hosszúsárrú ovenrrén haj'lékonv pálczikák, a rnclyek ,_, . ' b ' :::,. b • 

legink<.íbb a test egyes nyilc:ísainak (scl\ orr, húgycső) fertőtlení

tésére, edzésére, lágit.:isára szolgálnak. 
l(észítilctűk hideg úton cacaoból éppen úgy, rnint a suppo

sitoriun1ok, s forn1álhatök kézzel, vagy pedig e czélra szolgáló 
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készülékkcl
1 

az úgynevezett bacillus sajtóval. 1\ bacillus sajtó 
nénlileg a seb!ecskendőhüz hasonló szerkezettel bir, a n1elynek 

egyik nyitott végérc 1 különböző átn1éröjü nyilással biró lemezek 
csavarhatók. i:\ tolórúd szintén csavarszerüleg j;.ír a csőben, s 
jobbra fordításnál a dugattyút befelé tolja. I-Ia a dugattyút 2. toló
rúddal együtt kihúzzuk, s a csövet az elkészített cacao töfflcggel 

tnegtöltjük; a dugattyú visszahelyezésekor, annak clörefordítoisánál, 

a csö 1n<ísik végén, tetszés.szerinti vastagságban és hosszúsúgban 

rudacska tolható ki. 
J\ gclatinból készítcndG rudacsk<ík anyagának százalékos 

összetétele, a gelatinból készült végbél-kúpokéval azonos lehet. 
l\:.iüntésrc, a végbél-kúpnk alakításánál használt hasonló szerkezetű 
készülék szolgál, a r11ely·ck rézlcrnczeibe, a szálacsoknak rncgfelclG 

hosszúságú és vastagságú rnélyPdésck vannak bevésve. 
Stili a bougickhcz hasonló készítrnényt ne\'Czik. A stilik a 

bougicknál rövidebb, és vastagabb rudacskák (tübbnyírc 5 crn. 
hosszúak és -i-5 rnn1. \'astaguk._-l Lcginkc:í.bb 111agasabb hőnl~l olvadó 
sókból 1\lu111en, r\rgcnt nitric. 1 Cupr. sulfuricurn állitj<.ik el{} oly 
1nódon

1 
hogy a rnegol\•adt tön1egct, e czl·lra szolgc:ílú fé;:1n1int<.í.kba 

üntik. 
Az antropltor vékony rézspiralisra felkent gclatin n1assa 1 a 

1nclyck nérnclyikc hatásos gy(.Jgyszert is (f\rg. nitric., judofonn. 
rcsorcin, zinc. sulfuricurn:) tartaln1az. Ez a készít1nény a I\T. kiad. 

nérnct gyógyszcrkünyvben hivatalos. 
J\ rudacsk;:í.k cl\.::észitésérc vonatkozólag az orros rendelése 

ner11csak az elkészítés rnödj;:ira Yonatkozik, hanern iegtübbszür 
tüt:ctcscn n1cgjclf.íli a készítendő rudacskák vastagságát és hosszli
sigüt is; péld;íul f•ia! 1nass1r i: t/1111 jornh'it/11r Ct..'rcoli uri1tlzra!cs ... 
cc11túntlra !011gi, ct, .. 1Jlillin1i·tra c1assi [l/o ... = a türnegbül alakíts 
.. darab ... ccntirnetcr hosszú és ... n1illiinctcr vastagságú húgy

csüpáiczikát. L,t"ui [17/or,· li<Jlfijácta (/ n1i.rta ([!ioulc iu _fornll1JJt 

(c,·r,·o!i, sti/1) =- gyönge hünél 0lvaszd üssze, és a keveréket üntsd 

(p<íiczika, rudacska·1 forn1ába. 
l\.~is::;ofp;dlása. J\ végbt~l-kí1pokat stanniol lernczbc vagy 

ceratpapirba gC>ngyüljük, a rudacskákat hasonl<'.la!l bcgüngyülvc, 
hosszúk<is dobozba helyezzük. .:'\ nedvszivci alkatrészeket tartal
n1az<Jkat, vagy a türékcny rudac:::.kzikat, hosszúk<is üvcgcsüvccskébc 

(ké1ncsőbc'1 tesszCik. t_Dctur ad tuban1 vitrcun1 clausurn.) 
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Laboraforiu 111. 1\ suppositoriu1nok nagyobb niennyiségbcn 
elű1:illítására hasz11álják a Lan\ver-féle készüléket, a suppositoriuinok 
és bacillusok hideg úton való készitésére pedig a F'rcck-félc sajtút. 

Ligamenta chirurgica. 
(Sche~zi kiitüzü:-zerek.) 

A niiúta bizonyossá vált, hogy a genynyedésnek, pokolvar
nak, orbáncznak stb. s 1nondhatni 1najdnen1 n1indcn bajnak, n1cly 

az open:ícziót sulyosbitja, s a gyógyuhist neheziti, az úgynevezett 
1nikroorganismusok - apró gon1bák - az okozói, n1elyeknek 
csirái rnilliónyi n1ennyiségben a környez{) tárgyakon és a levegő

ben \'annak: sebbel érintkezve, hozzák létre az úgynevezett fer
tőzést -- scpsist, - élű szöveteknek bon1lását 1 rothadását; azóta 
ezek ellen a küzclcln1ct föl véve, rninden lehetőt clküvettek, hogy 

ezen apró lények életképességét megakadályozzák, azokat, hacsak 

lehet, elpusztitsák, tönkre tegyék. 
Lister az első s uttürö e téren; neki s vele együtt az orvosi 

tuclotnánynak legszebb, legnagyobb vívmc:inya volt az, hogy az 
aseptikus eljárús feladatát n1egoldotta, n1i által a fertőző beteg· 

ségck lényegét felcleritette 1 s n1eg1nutatta azt a módot, a rnelylyel 

ezek ellen sikerrel lehet küzdeni, védekezni. 
~fisztaság, nlely az első füfeltétel a sebkezelésnél, magában 

véve nen1 nyujt mindig elég biztositékot arra nézve, hogy a seb 
ncn1 e fertőzött, rncrt a seb bármily gonddal is legyen tisztán 

tartva, soha scn1 lehetünk biztosak abban 1 hogy a gondosan és 
tisztán tartott seben nincs e láthatatlan fcrtőzű anyag, 1nely e 

sebet sepissé tenné. i\ sebkczclésnél alkalrnazni szokott antiscp
tikus eljárás lényege -- rnint 1nost rr.ár általánoss<igban tudva 
van - nen1csak abban rejlik: hogy a sebbel érintkező or\'OS kezei, 

az eszközük, a sebtisztit~isra s a vér lctürlésére szolgúló anyagok 
(szi vacs

1 
gyapot) tiszt~í.k legyenek, hanen1 kell, hogy a kütüzü 

anyagok is az antisepsis rnindcn küveteln1énycinek rnegfeleljenck. 
'fisztaság rendszercsitésén alapuló, fertözést clháritó sebkc

zclésnél, ritkán kell szorulni külön fertűtlenitű szerek alkalinazti
s;:ira, 1nivel ez n1ár n1ag~í.l.n1n is képes az aseptikus gyógyulás fel

tételeit n1egadni. 
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.e\ n1indcnnapi sebészetben azonban, a szigorú, n1inimalís 
részletekre is kiterjedő figyclrnet a seb tiszt;:intartás;:ira 1ncgaclni, 
sokszor bizonyos kürülinényeknél fogva nen1 lehetséges. Innen 
van azut<:in, hogy a sebkezelésnél a kezelő orvosok különböző 

kütőszcrek (antiszeptikus, aszeptikus-steril, steril-antiszeptikus) hasz
ná!atüra vannak utalva. 

1-Iogy az ezek közötti külütnbség rnegitélhető legyen, az 
antiszeptikus kötéseket rneg kell különböztetnünk az újabban hasz
nált és alkaln1azott aszeptikus kütésektül. 

i\Iig az antiszeptikus kötések (irnprágnált kötüz6szcrck alkal
n1azása) a gcnynycdést okozó csir<ík (St01phylococcus p_yogcnes 
aureus és albus, Bacillus. pyrogantus, Streptococcus) n1cgülésérc. 
életképességük, vagy lcgal~ibb is szaporocl<ísuk kt.'.'.sleltetést.:re, 111 en
szlintetc~sére vannak hivatva, addig az as::c>f'likus kötések aikaln1~ .. 
zásán;:íl (steril kütöszcrek) a főfigyelc1n ucla iroí.nyúl

1 
hogy e kűté

sck alatt a seb sterilen n1aradjon, s a gennyedést okozó csirükat 
clz<irják, tc:ívol tarts<.ik a sebtől. 

Gyógyszerkünyvünk függeléke steril-antiszeptikus kütöszerck 
tartását kivünja. 

Receptura. f\ kütöszcrckct 1ninclig eredeti cson1agokban 
szolg<-iltatjuk ki és soha se1n bontjuk fel oly czélbó!, hogy a cso
n1agbl1l kisebb n1cnnyiséget szolg<íltassunk ki. 

i\Iiután az egyes kütüszcrck, a szükséghez 1116rtcn külünbüzü 
nagyszigú darabokban tartatnak kész\etben 1 hatórész tartalon1 szen1-
pontjüból pedig ezek között fokozatok vannak; a rendelő orvos 
erre Yonatkoztatott adatait: a vényen rendszerint rncgjelöli, pél-
clüul: l7t1scú· ((: 11url!, jla.1Lt.:l etc. faratat) . .. 1nc/ra !on._r.:·ac, t.:t . . 
ccntinzctra !atac, capsu/11111 (un1lill t.-'/(.) =: ... rn(:ter husszú és . 

ccnti1nctcr széles (n1ul! 1 flanel stb.) póly;:íbúl egy darabot. J~anai: 
goSSJ'/1ii carbolati (/}runsiil /asciculu111 t.;ra11nnala ... conlinc!llc1n. 

== .. · gra1nn1 carbulos (Bruns·féle:i gyapotot tartaln1azö cson1agot. 
Laboratori11111. f\ kütöszerek helyes elkészítésének első 

föfcltl·tclc a lehető legnagyobb tisztaság. Ezt csak úgy érhetjük 
cl, h~. az irnprcgnálásra, stcrilizál<isra és külünüscn pedig a sz;:írí· 
tásra és csCJrnagolásra külön e: czélra fenntartott hc:lyiségct tilclo
zunk fel E feltételeknek kis szükségletnél aliu felelhetünk nierr· 

v h• 

a szükséges helyiségek, gépek~ s egyéb berendezésekre a kütszere-
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ket nagyban készítő gyárak áldozhatnak. ~fájékozásul azonban a 
hivatalos kütüzöszcrek készítés tnódjára vonatkozólag a küYctke· 

zőket jegyezhetjük n1eg. 
!:>tt-·ri!i:::dlás. A kütöszerek bactcriurn 1nentesekké tehetők, ha 

azokat lOO"C hőrnérsékletlí vizgüzük behatás<inak huzan1osabb 
ideig kitesszük, s azután sz;:íraz le\'egüvel 1ncgszáritjuk. Sterilizá
lásra az úgynevezett steriliz;:itorok szolgálnak, a rnclyek ina n1;:ir 1 

igen v;:í.ltozatos és czélszcrü forn1ákban (i\Ierkc, Ost\ralt-féle steri
lizátorok) szerczhet{jk be a gyárakból. .l\ sterilizáhisra sz<Ínt kütö
szert szürle papirosba cson1agoljuk, s a stcrilizatorba tesszük, 111ajd 

eleinte sz;irazon fütjük, később pedig áran1ló gőzzel 1/'2. órán át 
stcriliz<iljuk. I·Iugy a nl·n1ileg átnedvesedett cson1agok, ísn1ét kiszá
rittassan:::ik, -- sterilizálás ut;:in, isn1ét sz;:írazon fütjük. ;.\ stcriliz<ílt 

csurnagokat rnost pergan1ent papirosba csornagoljuk és Yégül, tokba, 
vagy dobozba tcszszük; a doboz tartaln1át a portól 1negóvandó1 a 
doboz födelét gondosan leragasztjuk. 

.Jl k1Ytó's::r.:rc/,; hnprc,g-nd!ása alatt a kötésre szánt anyag jgaze, 

gyapot stb.) bizonyos százalékban, bacteriun1ülö szekkel (subli1nat, 
jodofonn, salicy\sav stli.) egyenletes eloszlású clhitás;:it értjük, 
LTgyanis, az i111pregnálandó anyag súlyára vonatkoztatott sú\yszáza
léknyi bactcriun1ülő szert az alkaln1as oldószerben (jodoforn1ot 
aetherben 1 carbolt. salicylsavat alkoholban oldjuk) oldjuk, s nagy 
t;:ilban az irnpregnáland<j anyaggal (_gaze, gyapot stb.) összegyúrjuk, 
illetve a küt(jzűszert telítjük, azut<Ín pergan1ent papírba güngyülvc 

kézi sajtóban addig sajtoljuk, n1ig az oldat éppen csöpögni kez
dene. t\ szárítás küzünsl:gcs h\lrnér~ékletnél történik, rnég pedig 
úgy: hogy az egyenletesen i1npregnú.lt kütűszert, ar11úgy ncdresen, 
kifeszített, sterilizált zsinorokra kiteregetjük. ~'\z i111prcgnúlt kütü
züszcrckct, iinpregn<ilás után steriliz;:i\nunk nc111 lehct 1 111ivcl a hG, 

s a gőzük, klilünüsen az illanü alkatrészeket a csu111agokbúl kit'.iz
nék, elbontanák1 vagy kioldhatn<ik; ez okból az i1npregnálásra 
szúnt szöveteket, irnpregn;:i\ás clött stcriliz<iljuk. 

i\ sebészet nagy arányú halad::isa a kütGszergyártásnek i.s 

nagy lenclü\('tct adott, sajnos azonban 1 hogy a kifejlödütt verseny 
küvetkeztébcn, - külünüscn a külföldi gyárakból, ·-- oly küt()

szerck kcrtíltck és ker(i\nek kezeink közé, a rnclyck nen1csak hogy 
ncrn felelnek !neg a n1oclern chirurgia követcl!nén::{einck, hane111 
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hatórész tartalmuk sze1npontjából n1egbizhatatlanoknak 1 süt vcszc
deln1es vegyületekkel ban1isítottaknak találtattak. 

1\. kötöszerek steril állapotukra való mcgvizsgálüsa ncn1 

künnylí feladat, s ez idő szerint ne111 rendelkezünk olyan könnyen 
kivihet{j módszerrel és eszküzükkel, a n1elyek segitségéveI steril 
voltukat megállapíthatnók. 

A kötszerek hatórész tartalrna 1 illetve ezek jósüga és száza· 
lék tartalma n1egitélése azonban, a Gyógyszerkönyv kérnszerkész

leténck szen1n1eltart~ísa mellett a következű rnódon eszközölhető. 

1. ]Jruns-ft..'lc :::sirtalanftott gJ 1apot. 

/\ Gossipiurn hcrbaccurn és arborcun1 gyürnülcsénck kürül

belül 5 cm. hosszú, és 0.04 cm. széles csüvecskékb~H <í.lló n1ag
haja, a tnely éréskor a rekcszckbGI ií.lló lokböl kinyon1ul. r\ n1ag
vaktól gépekkel szabac\itják rncg. Szóc\a-ulclattal főzve, s vízzel 
jól kitnosva, zsirtartaln1átúl teszik tiszt<ivá. Nérncly gy<irakban hogy 
a szódát gyorsabban kin1oshassük. a gyapotut sa\'aS \·izzcl úztatj<í.k 
azután n1ossák, \'égül kisz<iritják. 1"iszta gyapotból készül a gazc 1 

can1bric is . 
.llfinőltJ;cs -z:i::;s.._t;dlat: I-löfehér. (I-la sárg;is szinú: zsír. juta 

kender stb.-\'el lehet fertőzve.) f\z ujjak küzC1tt üsszeszorított gya
pot a vízre dolJ\'a azonnal al<isülyec\, (a zsírtól rosszúl kirnosott 
nehezebben slilyed alá.) 1\ forró lepárolt vízzel összerüzott kis 
1nennyiségéről leszlírt folyadék közön1büs kén1haté.isú legyen (ha a 
vörös lak1nusz-papirt rnegkékíti· szócloi\•al, ha a kék kérnlü papirt 
n1egrürüsíti: savval !ellet fert{:ízrc). \'íztiszta tö111ény kénsavban 

színtelenül oldódik. (_A. gyapot tiszta czellulozéböl <í.11, s ez tliinény
kénsavban olc\üdik; ha zsirral, jut<iy:i\, kenderrel vagy gyapjuval 
van fertözvc 1 úgy· ezeket a kénsav elszenesítvén, a folyadék rneg
sárgul, \·agy rnegbarnul.:\ 

ilÍt-'Jlll)'i!t.;![cS IJi:::s,r;·dla!: 20 grainin gyapot éterrel kivonva, 
rnegsz(írve, az éter elpárologtatása utün a 80 e. llüfokon kiszárí~ 

tott 1naradék lcgfüllcbb 0.03 grarnn1 lehet. {f\ kereskedésben clő
fordulü gyapot csekély rnenny·iséglJen zsírsavat, és :;zinanyagot 

tartaln1az, dc ennek 1ncgengedhető 111ennyiségc 0.15°; 0 -nál nern 
lehet tübb.) i\Ieggyújtva és elégetve, legföljebb 0.3°/1 han1ut szabad 
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hagynia. ( I-Ia több a han1u, úgy ezt a gyapotból rosszul kirnosott 
szóda szolgáltathatja.) 

Ugyanily n1ódon kell n1egvizsgálni az in1pregnálatlan n1ttllt 1 

gazct, ca111briet_ Ezeknél figyel1nünket n1ég arra is ki kell terjesz
teni, hogy a szüvésnél, fchérítésnél használni szokott ken1ényitőtöl 
n1cnt legyen f\ legkissebb n1cnnyiséglí kernényitő is, különösen a 
jodoforn1gaze készítésénél, sok kellen1ctlcnséget okozhat. A lepá
rolt vízzel mcgnecl\'CSített gaze híg j1'1doldattól n1cg ne kéküljön, 
különben kcn1ényítöt tartahnaz. 

2. /\."arbolsazl(r/ fa rtabna::;d kiitó's::cre·I.:. 

Gyárilag készülnek, a küttíst:ereknek bizonyos szüzalék kar

bolsa\'at tartaln1azú tömény szeszben valú áztatása 1 kisajtolása és 
gyenge hőnél szr:irít<isa útján. 

1lii11úl1-J;cs z_•i::;sgdlat: I-Iófchér, erősen karbolsavra en1lékez
tct{j szagú, crnpireurnatikus sz<ig nélkül (cr11pircun1atíkus :::zag a 
tisztátalan karbolsavból, a fenol hoinologjaitúl - kresol - · ered
het.) I-Ia 1.„ ... ~2 grrnját lep<írolt vízzel cr(Jsen üsszcr~i.zzuk. a lcszürt 

foly·aclék br6n1víztül dús fehér csapadékot adjon (Gyenge opali
zál<is kevés karbolra rnutat.) 

1lic1111) 1il<~'t.'S -z;i::;sgdlal: A karbolsav rncnnyiségét a legalkal
n1asabban határozhatjuk rneg a káliun1bron1üt és bron1id azon tulaj
donsága alapj<in, hogy s<ísavval brr'irnot választanak ki, s ezt a 
fenol n1cgkliti, vele oldhatatlan, fehér pelyhes csapadékot, tribr6111-

leno!t képczv(·n; ke\·csebb fenol-tartalo111 c~c:tén pedig a szabadon 
!év(i brün1 a jliclk;:iliunl!Jü! j(Jdot választ ki, a n1clynek 111ennyist:

gét tiukénsavval nH:ghat<iruzva, ;itszc'tniitás útjc.ín 1negtudjuk a 
hiányzó fenol 1ncnnyiséget. Például ha a hivatalos 4°/0 ~os karbol~ 
gyapotban lév(í fenol rnennyiségét kell n1eghatároznunk, úgy a 

gyapotbld 10 grrnot lcn1érünk (:.= 0.40 fenol) s ezt egy literes 
lnn1bikba téve a jelig vízzel tültjük s pcir pcrczig erősen rázzuk. 
A folyadékböl 100 cn1:1-t véve 0.04 fenol) hozzá 25 crn:n/10 

szabályos kziliurnbroni<itoldatot üntünk s beledobunk 0.5 grarnrn 
bn'1n1kálíurnot. i\. teljes o\d;:is utün 4 cn1:• tü111ény sc'.isavat adunk 

az oldathoz s nehúny perez n1ulra a lcszürt oldatba kcvt.'.:s jód· 
k<iliun1ut dobunk. r\ n1egkivúntatónál kisebb fenoltartalom esetén 

' 
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a lekötetlen bróm behatc:í.s;;íra júd vc:ilik ki az oldatból, d n1elyct 
1
/ 10 szaMlyos nátriumthio-szulfátoldattal kell megtitrálnunk. (lndi

kátorul frissen készített keményítö-oldatot használhatni.) Tegyük 
fel, hogy az oldat clsr;intelenítésérc szükséges volt 1.2 cn1. 3 1/

10 
normál nátriun1tioszulfátoldat; ez n1egfclel 0.0187 fcnolnak (111inclen 
1 cn1a nátriun1tioszulfát 0.0156 gnn hiányzó fenolnak felel n1cg.) 

E n1ennyiségct levonva a lemért 0.04 gran11n fenolból, n1arad 

0.0213 grn1; s h<i ezt 100-al szorozzuk, n1egkapjuk a gyapotban 
foglalt karbolsav 0/,-os n1ennyiségét1 a mely ez esetben 2.13-at 
tesz ki. 

3. Jo{folór;uot tarta!111a:;ó /.:iitás::crt:!.~. 

i\ kötöszereknek bizonyos százalék jodofonnot tartalmaz(, 
tün1ény szeszben. aethcrbcn vaJ(j áztat.í.sa, kisajtol;:isa és g:ycngc 

hőnél sz~irítása útjün gyé:irilag készüln1~k. 

il1i11.ó'lc,~cs 7Ji::sgdlat: ErGsen jnrloforn1szagú. J\ gaze egycn

lcte:;cn elhintett finon1 porral f::dett legyen - foltok nélkül. (i\ 

régibb készitnH~ny gyengébben jodofonnszagú, a felületről clp;:i

rolgö jucloforn1 küvetkeztébcn 1 és sokszor csak belső rétegei tartal· 

n1aznak jodofonnot. J\ kcmén.yítötiJI jól ki nctn rnosott gazc a 

kivüló jócltúl n1eg\.::ékül, s helyenként foltoss;:i lesz. Sokszor külün

böz(i körültnényck: a levegő ozonja, a laboratóriun1i gőzük, ;::;tb. 

a jodoforn1ból csekély 1nennyiségíí jódot v<ilasztván ki, ez a ken1t.'.

nyítc'.ít rnegkékíti..J i\ fehér papirlapra helyezett 4 5 cn1'.!-nyi gaze 

forró vaslc1nczre téve, rt:!\·id iclú n1ulva lhífchérrt~ ,·,í.\jnn. (f\ jodo· 

forn1 erc'.ísebb ilc\'Ítésrc elillan. I-Ia a gazc festett, vagy a !Iaszn<i!t 

jodofonn hanlisított vult, úgy· annak színe csak kc\'éssé fog rncg

voíltozni.) l\::evés lernctszett gaze forró vízzel cr(íscn üsszcr<izr<J, 

szintelcn szürcdéket acljon. (\.ízben oldható organikus és anorga

nikus festékek: pikrinsar, aurarnin stb. kiz<Ír~í.sa, a inclylycl a 

jocloforrnot harnisítani SZ(Jktcí.k. i\ j(Jdoforn1 vízben oldhatatlan.-l 

Jllr.:llllJ 1i!t.gcs ;:i:::sgd!at: i\ kütüszcrbül ~tcrrcl többször \.::irfJllt 

jodoforn1ot az éter övatos clp;:írologtat;ísa ut<in alkoholban oldjuk 

és salétron1savval nir~gsavanyítva, víz!ürc\ün 1/
10 

szab;:ilyos alkoholos 

ezüst nitT<itnldattai rncgtitr<íljuk. (fnclik<itorul nchúny csepp k<i!iurn

krnn1;ít~oldat{)t haszn<i.lhatni.) .i\linc\cn clhasznc:ílt 7.87 cn1:i 1/ 10 nor

mál alkoholos ezüstnítr<it-oldat 1negfelel 0.1 grn1 jodoforrnnak. 
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.J. S::a.lic::i!savat tartabna::ó kiitóS::crck. 

J\ klitöszereknek bizonyos százalék sza\i czi!sa vat tartal!nazó 

tornény szeszben való <Íztatüsa, kisajtohisa és szoírít;:isa útján nyerik. 

111inóh:gcs z1i:::sgdlat: I-Iófehér. \Gyengén rózsaszín(í, ha a 

szaliczilsav nen1 volt tiszta, sárgás, ha a gyapot fertőzött volt; l. 
a gyapotnál). l(evés len1etszett gyapot vízzel. átneclvesitvc1 híg 
vasklorid-oldatba mártott üvegbot érintésére íbolyaszinú lesz (a 

szaliczilsavra jellen1zö reakczió). Tön1ény kénsavban színtelenül 

oldódik. \ligy a gyapot, n1int a szaliczilsav oldódik tün1ény kén

savban.) I-Ja a két:i_sav mcgfcstödnék, úgy vagy a gyapot -· L a 

gyapotnál - volt fertőzött vagy a haszn<ilt szaliczilsav volt tisz
tátalan.) 

1li,:1n1J1ill',f{CS vi::sgdlat: i\ gyapotot éterrel többször kiYonjuk; 

az éter F.!parologtatüsa után hátran1aracló rész n1cgn1érvc, adja a 

lcrnért gy·apot szaliczílsav-tartal1nát. (r\ 111egengcclhetü 0.15°/0 kivu

nat-n.!szt le kell szán1ítani.) 

_'1. S::ublinufto/ tarta/;u,i::tf /.:iilús:::cr,:/,;. 

J\ küt(Jszereknek bizonyos százalék higanykloridot tartaln1az<j 

tün1t.'.:ny szeszben va\cj <iztatti.sa 1 kisajtolása és gyenge hőnél 1ncg
sz~irítú.sa útján gy;:irilag készülnek. 

11/inó'/,~r.:·cs ;·i:::s,r;d!at: :-\ 1neleg lcp<irolt vizzcl <itneclvcsítctt 

gyapot \'agy gazeb(i! kisajtolt folyadék ezü.stnitr<it-oldattal túnífc· 

ht'.'.r csapad<.!kot adjon. 1\l<is k{:111\c n;itrunll1gtt_íJ s<'trg;ís színt ültsC)n. 

(.A. rncrJ.::uriklurid azonnssúgi pnJbcíi 1 la e rcakczi<'1k csak gyengén, 

vagy alig t!szreveht:tt'.ícn jch.~ntkcznck, úgy a ;-;zubli111;:it a küttiszcr

bül kipergett.) 

ilÍt'Jll!J'ilc,r;cs 'iJi:::S/fiilat: J\ szublir11;:it-tartaln1ú küt{íszerlJf..i\ .10 

grarnrnot lcn1ér\·c~ 2-szcr 200--200 gran1n1 vizzcl l·s kevés klcJr
n<.itriun1n1al f{)z\'C kivonjuk bcli.'.ílc a higanykloric\ot. A szürlézctt 

oldatb(Jl 100 cin:: t vévc1 n1indaddig csüpügtctünk hozzé.Í. jndk<.iliu1n

oldatot (~L32 grrn k.:iliu111joclícl .\OOO rízrc) rnig a fcdy·adék n1ara

danclüan vrirr)s szin(í nern lesz. '1' i.\Iindcn elhaszn;ilt 10 crn:: jod· 

\.::üliu111 oldat 0.01~1 grn1 higanykloriclnak felel n1eg. 

] lr. !\a.-=:..: n 1~ r \'Íz:..:gúlatai "ZPri11 ( 1L ui ;,\'!·1g:y,.;zl•n'.•.-:zi !\:iiz\t1ny 1 H~ti. 
n ,-:z.1 Jl t' 1· k ll 1' 1 .<.: 111/ubzt'l't;\"(•] c,.;al\ a glit'Z('!"Í!\!l('] ];:(•:-:zílcll l>i'llr):-:Z\'!' Yi7."
gida!Ún:'1! l;.;11n1i1l;. liclyc,.: un~1!111(~11,n~kc1.. 
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Eltartása. J\ kötöző-anyagokat a II. kiadású gyógyszerkönyv 
függeléke követelményének megfelelően, száraz helyen, jól zárt s 
tisztitható, üveggel bélelt vagy lakkozott szekrényben tartjuk. \Tiz

szívó anyagokat tartalmazó készit111ényeket livegedényekben tart
juk cl. 

Hivatalos készítmények: BatUslu1n .Sí'l'Un<!u1n Billroth (llill1·olh-féle 
hattist), Chot·da ("arbolata (Catgut, earbolos hClhu!'), F'aseial' e Hlull paralae 
ii\lull púlyák), F'aseiac ex organlina paratac (Ül'gantin púly<ikl, Fihun S('ril'Clllll 

antisepticu1n (Antiszeptikus sclyP1nfonalJ1 Uaze t'arbolatu1n alhuin Listcl'i 
(Listc>1·-félc carbolos gazc), Gaze hydrargyro hkhlo1·ato eo1Tosiyo in1pracg
nalu1n (l-liganychloridos gaze), Gazc jodofo1·rnío itnpr. (.Jodo~orinos gazt~), 

Gaze :-;lf·l'ilizahnn 1,!)ti:1·il gazel, Lana Gos:s:ypii <lepurata ct pingncdine lihcrata 
Brtir1;.;i (Druns-ft~lc ljt-;zlitott Üt-; z:-;í1·talanított gyapoli, Lana hydt·. bichl. l'Ol'J'O

siYo i1npr. iI\[a1·(·1 higanyl'hlol"idos gyapot.), Lana (;os:-:ypii salicylata {~alicylo,.; 

gyapot), Tela ::-:el"ic·ea prnlegcn,.; (Lisler-ft'~IP uSilk proteetiYP„), Tub111i prac-
1iarali (:adJo!ati cla~lici {ll1·ainage \"agy k;nu:~uk e.:.:i'1Yck,1 

Kivonatok. 

Infusa, decocta. 

(F'orrázatok, füzetek.) 

Tvlidőn apróra vagdalt növényi részeket1 vala1nilycn folyadék
kal oly czélból öntünk le Unfundáljuk), hogy abból a hatórészt 
oldatba vigyük, illetőleg a növényi részckböl (cxtrahenda) kivon
juk, s a gyógyitó czélokra alkaln1atlanaktól elválaszszuk, ·- infu
sun1nak, (infundere) leöntésnek nevezett műveletet végezünk. 

I-Ia az infusurn közönséges hö111érsékletü folyadékkal kész(ílt
1 

a n1iíveletnck hideg leüntés1 iujusun1 frigida paratunt a neve. A 
leüntütt növényi részeket nérnely esetben, a folyadék kivonó batá
sán;:ik, közönséges hön1érsékletcn (12-20 C0,J huzan1osabb ideig 
is (12 -· 48 órán át, vagy ennél több ideig) ki kell tennünk; ezt a 
mííveletet J/l((Cl'ratio-nak 1 <:iztatásnak, a 111agasabb \30 -40 (U) 

hőfokon tartó .áztat<ist pedig digt.'Stio-nak, pállitásnak nevezzük. 
Forrázatot 1 iu.fus1t11i calitia paratui!l-ot készítünk, ha az anya

gokat forró folyadékkal öntjük le. A hideg, vagy forró leöntés 
húzan1osabb ideig tartó fűzéssel is összekapcsolható, s ekkor főze
tet, dccoctznuot készítünk. Nén1cly kivonandó anyag tern1észete úgy 
kivánja, hogy előbb forr;:izatot, n1ajd ugyanabból az anyagból n1ég 
főzetet is kell készítenünk, a n1ikor is az ilyen egyesített n1ííve
lctet f orrázott-fözernck infuso-t!t·coct1fln· nak, a· fordított sorrendben 
kész(iltct pedig füzctes-forrázatnak, dt:cocto-i1fj11su1n-nak: nevezzük. 
J-\ 111Lívcletek bárrnelyikénél használt kivonó folyadékot pedig 
Jllc'llS!ru1nn·nak n<.:vczték cl. 

Ilccej)fllra. i\ hideg leöntés leggyakrabban akkor nyer alkal
n1azást, ha az anyag alkatrl:szc, illetve a hatörészek olyan tcrn1é
szetüek, hogy n1elcg vagy éppen forró folyadék hatására elbo111-
lanak1 alig vagy éppen ncn1 vonhatók ki a növényi részekből, 

8 
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ellenben közönséges hőmérsékletü n1enstruun1 hatás~í.ra bizonyos 
idő n1ulva oldatba mennek. A condurango gyökérben levő condu
rangín forró vizben nen1, ellenben hideg vizben oldható. A con

durangó gyökérből a hatórészt tehát nen1 fözéssel 1 hanen1 áztatás
sal vonjuk ki) s legfeljebb a gyökerek gyorsabb felpuhitása végett 
alkalmazunk kezdetben forró leüntést. 

Infusu1n alatt a gyógyszerészi gyakorlatban rendszerint forró 

leöntCst1 vagyis forrázatot értünk és készítünk. Forrüzni szoktuk 
a laza szövettel bíró nüvényi részeket, n1inök a virágok és a lcve
lek1 tov;:íl;b;:i az illó-olaj tartaln1ú növényi részeket, a rnelyekbDl 

az illó-olaj tartalorn, a közvetlen féízés hatása folytán, clpc:í.rologna 1 

például a llor. chan1ornillae, tiliac: fructus carYi, focnicu!L rac!ix 

angelicae, valerianac, rhiz. cala1ni stb. Forrázatnak vetjük tovúbb;:í 

alá az olyan nü\•ényi részeket, a rnclyck liatórészei, a huzarnosabb 

féizés hatása alatt clbon1lan1:inak, péld<iul a fol. cligitalis, a sccale 
cornutun1. 

l)ecoctun1ot készitünk, \·agyis a nü\•ényi részeket a kiv(lnÓ 

folyadékkal f(Jzzük akkor, ha a növényi részek, nehezebben kivon

hatö hatórészcket tartal!naznak, vagy a niivényi n.'.·szck tün1ürcbb 

szüvctüknél fogva 1 (cortcx, lignun\ radix 1 rhizorna), a folyadék 
behatás~ínak erélyesebben cllentállanak. 

A f(izt~ldi: n'~gi 11c\·úl A p o z ,. rn a (_:i:;-;r1 ~z;J.'l. ::::::: fril t 1\·~1. a rran1·zi;'d;: 

llH'!g Illa i:-; ha:-:ználjtik, úgy:-:zinte a l i :-; a n ú i 1t1li..:ana' i:-:, a llll'[y ''l!!t'\'('Z\;:< 
a\a!l., f\izt'.:-;, digPrú\ú>: Yagy 1uael'rúl:i.-; r(!\'(

0

'!\ uyt)t·! Ji:,··:-:zil1111··nyl t'·rlt'fl(•k. 

f\ közönséges hün1érsék!ctü folyadékkal nehezen kh,onhav·); 

a hatúrészek szétesése vagy clp;:irolgc:isa n1iatt pedig füzésre alkal
n1atlan, - hat;:istani szcr11pontbt'.il azonban fontos alkatré;;zcket tar

talrnazó növényi részeket (cort. cascari\lac, sin1arubac.\ fruct. juni

peri, raclix arnicac, calurnbac, ::.cnegac slb .. J a hatc.írészck kinyerése 

végett forr<izalos-r<'.Jzctnck (inf. Jccocturn) \'etjük alc.i, vagyis a 

kivonö folyadék egy részével leforrázzuk a kivonandó anyagot. s 

ha kcllü ideig ::íllott 111ár, leszürjük, s a szilrűn visszan1aradt ré:=;z

ből a kivonós1.cr n1ásik részletével főzetet készítünk. 

1-Ia két \'<tgy tübb olyan tcrrnészctü nüvényi részhéi! \'Olland(j 

ki a hatörész, a rnelyek cgyikl:nél főzés, n1á3Jk<inál pedig csak 

forró leöntés alkalinazható, úgy először a kivonó fulyaclék cgé-
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széve! a fűzé:-t hajtjuk végre 1 s azután a forr::ísba hozott szüre

dékkcl a forrázatot készítjük el. (Dccocto infusurn.) 

Infusurriok és decoctun1ok készítésénél alkaln1azott kivonó 

folyadékok egyik leggyakoribb szere a víz, ritkábban a bor, alko 

hol, eczet stb. i\livel a különböző forrásból fakadó vizek sótar

ta!Jna, nen1csak a készítn1ényck színére nézve, hane1n hatástani 

szen1pontból, gyakran fontos hatóanyagokra is gyakorolhatnak 

befolyást, a készítn1ények elöállitáséí.nál, - hacsak erre vonatko

zólag különü3 intézkedés ncn1 történik, - n1indig lepárolt vizet 

hasznc:ílunk. Az infusun1ok és decoctu1nok destillált vízzel készit

hctésérc vonatkozólag útmutatúst és téÍ.n1pontot különben. a gyógy·

szcrkönyv hasonló készítrnényei is n~yújtanak. f\ kivonószer n1eny

nyisége rendszerint adva van. I-la azonban erre nézve intézkedés 

nen1 történt 1 úgy a forráz<isnál és a főzésnél, a dróg súlyának rneg

fclelü tízszeres n1ennyiséglí kivonúszcrt alkalrnazunk. Ezen önké

nyes eljár<.is alci nern Ychctük s tcrn1észetcsen kivételt képeznek 

az cröshat;:isú alkatn.:szeket tartal111azúk, a niclyeknél az orvos 

határuzott útasít<i::;a és intézkedése füllétlenül kikércndő. 

I·logy a kh·unó~zcr által a drúg hatórészei lehetőleg kirnc

rittcsscnck, a forr,í.zatra, a főzésre stb. szc:ínt anyagokat 1nindig 

apróra vagdaljuk, szükség esetén apróra zúzzuk. 

I-!.égcbben és a gyógyszertárak nagyobb szá1nában rnég n1ai 

is, az infusun1nak \'aló folyaclékot 1 e czéli:a tartogatott edényben 

forra\j;:ík, és a furn:i folyadékkal a forr<izó edénybe (infundibulun1) 

helyez(:tt drógot leöntik. f\z infunclibulu111 1 a nüvények csersavtar

talrna rniatt porczc!Linból, ónbtJl készlilt. fücléllc! ellátott hengeres 

edényt képez, a rnclynck oldalfal<:ín beli.H rendszerint bcégctctt 1 vagy 

bevésett \'Ízszintes vonalak .iclzik a bcleüntütt foly·adék súlyút. f\ 

leforrázott laza !"ZÜ\'etü { \"ir<igok, lcvclek_'l drügot, a f("J!TtJ folyadék 

hatcis<ínak 1 n -15 perczig tesszük ki; a kcrnénycbb ;:íllo1nc:inyúakat 

(cortex, radix etc .. 1 20 30 pcrczig hagyjuk a forn.'> \"Ízzel <illani. 

[la c\ecoclu111ut kell késziteni.ink, a hideg \'Ízzel lcüntütt 
c\n·lg,·it 1/ 1 ---

1/-:. t.Jr<in át szabad tüzün főzzük (cbullitio), n1iküzbcn 

a lobogú folyaclék(lt !olytunosan ke\·crjük, ügyeh·én arra, hogy a 

cln'1g a1. edény fal<iv;d lchet{>!cg ne igen Vrintkczzék, rnert külün

bcn oclapürkölödik az. i\ decoctun1hoz n1;:isfé1. :::zük~ég esetén 

8' 
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kétszerannyi kivonó folyadékot használunk (decoct. chinac), mivel 
a huza~1osabb főzés tart;:una alatt, a folyadék nagyrésze elPárolog. 

Ujabban az infusun1ok és a decoctumok készítésére, szcszszel, 
vagy gázzal hevíthetö kis vízfürdök (clecoctoriurnok) vannak hasz
nálatban, a n1elybc a drógot és a kivonószert befogadó porczellán 
vagy ónedény sülyeszthetö. i\zon gyógyszertárakban a hol a lepárló 
készülék folytonos n1líköd~sben van, s a mely clecoctoriuinokkal 
van ellátva) külön decoctoriun1ra csak éjjel van szükség. 

Nén1ely nycilkatartaln1ú anyag (sern. lini, rad. althaeac, tub. 
salep stb.) a kelleténél húzan1osabb idcia f{)z,·e, nauvon 111 errst"t-

:::. t>- b 

rüsüdik, s a ny~ilka részben olclhatatlann;:í v;:ílik, oldatúból kicsa-

pódik. :\z ilyen készitn1ényeket különös óvat(JSS<iggal, a főzési idő 

pontos betartásával üllitjuk elő, nehogy igen zavaros, kocsonya
szeríí főzetet kapjunk. lVliut<in pedig a nüvényi nyálka hidegen is 
oldódik, czélszen'.í e tekintetben a né111et gyógysr:erkünyv cljárc:íst 
követnünk) s az althaca, se111. lini (a serncn linit ncn1 r:úr:zuk rnca) 

clecoctu1not hidegen, vagyis hideg leöntéssel és ke\·és ideig tar~Ó 
áztatással elöáliitanunk. J\ salep clccoctu1not is czéiszcrübb a salep 
finon1 porc:íból olyan rnódon elé_íc:íllitani ho(Tv az e!euendü n·in)'-

• ' :::i~ b < b 

sagu gyógyszcrü \'cgbe rnért salcp porra, tízszeres n1ennyisé1rü 
l "d . b 11 cg vizet öntünk, s evvel erGsen üsszer;izzuk, n1ajcl erre forró 
vizet öntünk, s kevés ideig, 111íg a ny<Uka kio!clódik folytonosan 
rázzuk. Ezen elj<in.issal a sz;:iz rész folyac!ékra vett egy rész salep 
por, clcgendü sürüségü készít1nényt szolg<iltat. 

i\ chinakéreg szüveti szerkezete hataln1asan elienuill a fűzés 
kivon() hat<is;:inak, 111iért is a kérget gondosan apróra zúzzuk, s az 
e\(íírott kivonfíszer kétszere::; n1cnnyis1~·gé\·L·l a rendesnél Jiuzanio
sabb ideig fűzzük. ::\liut;:in a chinakéreg hatórészei vizzel füzve 

nehezen vonhatók ki, nérnelyck úgy vélik hogy a hatórészck kén· 
sav, sósav, vagy borkösa\·val 111cgsa.vanyitott vízzel jobban kivon
hatók, s e czélból a főzésre rendelt kivonószert kissé incrr::;ava-

b 

nyíttatják. J~z azonban ncrn czélszcríí, 1nivcl a fontosabb hatóré-

szek egyike a chinacsersav, külünösen c.ísv<Ín)'Í savak jelenlétében 
- ' 

főzésre, cbinavörü:::nck nevezett festűanyagg<í, és czukorr<:i boinlik. 
r~Ia e készítn1ény clű;i!lit;.is.:it az or\'OS n1érris savval rendelné úrry 

b ' b 

azt csakis porczelloín, vagy jól zon1<.inczozott hil.i<ítlan edényb~n 
készítsük, és sohasen1 fl·n1eclénybcn, r11ivel ez utóbbit a nü\·ényi 
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savak, különösen pedig az ásványi savak rnegt<imadj::ik, s a főzet 

hasznavehetlenné lesz. 
A n1acerálás, infundálás 1 vagy a főzés n1űveletének befejezte 

után a kivonószert, a növényi részektől, sürü vászon. darabon 

(colatorium) átszüréssel (koláhis, colare) választjuk el, a következő 
módon: a szürőruhát n1iután a n1ensurára kiterítettük1 a zacskóv 
szeríien bcn1élyített ruha közepébe, a folyadékot a növényi részek
kel együtt beleöntjük, 111ajd a ruha két szélét egyn1áshoz illesztjük, 

s többszörösen cg).rn1;:ísra hajtogatottan, két ellenkező irányban 
gyengén addig csavarjuk, n1ig a folyadék utolsó rt~szletét kisaj~ 

toltuk. A növényi ny<ílkát tartal!nazó főzetet, ritkább szüvésü szü
rűruhán szűrjük, s nern sajtoljuk ki, hanen1 az c.ítloly.:ist n1ag;:í.ra 
hagyjuk. 

i\ szürűruhákat, kevés szód<.i val, szappannal vízben gondosan 
kimossuk, s kisiárítva dobozban, vagy fiókban tartjuk cl. A szín
telen folyadékok szürésérc tnindig fehér sziJn'..í-ruh<it, a színesckv 

hez pedig a haszn<ilattöl kissé n1egbarnúlt szürü-ruhr:it hasznülunk. 
A fotT<izatok szüredéke (colatura, colatoriu1n) rendesen tiszta, 

<Í.tlc:itszó, a füzetek ritkán azok, kihűlés ut<in többnyire zavaros 

(_dccoct. chinae) szokott lenni. 
J\z infusun1okat filtn:ilni is szokt<ik, s különösen akkor van 

szükség erre, ha a szüredékbe oly anyagokat oldunk ( i\Ianna) a 
n1elynck, eredetileg tiszta oldatot kell szolg<iltatni. 

J\z elüsorolt készítn1ényck kész szürcdékr~bc egyébb gyógy~ 
szerek, nevezetesen sök

1 
exlractun1ok vagy tinkturák is gyakran 

rendeltetnek; a n1elyek elkészítésére nézve, aj<ínlhatú a keverékek 
és oldatoknc:íl ösn1ertctt szab<ilyok betartása. 

[-la az althaea füzetbe orvosi rendeletre alun1ent kell aclnunk 1 

úgy az alun1ent ncn1 poralakban szórjuk a kész szüredékbc, hanen1 
a szüredék kiegészítése előtt, a szüredék kiegészítésére szánt folya
dékban, ~ dest. vízben oldjuk, s oldottan juttatjuk a füzethez. 

i\z infusurnok elkészítését a rcndclü orvosok a következő 
fon11u!;:ikkal szokták jelezni: .. . _/iat lt',__{{C attis i11jusun1 ::::.: készíts 

rnítszab;:íly szerint forrázatot. J;~(u11d~· aquae f1:r~·id1r~· l_fl!antun1 satis 
ad colatura111 ... = öntsd le ... granHn szürcdéknek rnegfelclő, 

elegendü n1cnnyiségü forró vízzel. lnfusi (/olioru111 dig-i!alis_) l' 

(05) ad (150}. LO!aturac addc :::-..:: készíts (,0·5 gra1n1n digitalis leve· 
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lekből 150 gran1111 szürcdékre) forrr.izatot és a szüredékhcz adj ... 
Az elősorolt esetekben a szüredéket, n1iut<in annak n1ennyíségc 

pontosan adva van, kiegészítjük. Nern egészítjük ki, hanem a nyert 

szürecléket 1negmérjük, s ennek 1nennyiségét a vényen feljegyez-\ 
zük, ha a rendelésnél a colatura n1ennyíségc nincsen feltüntetve, 
hanen1 csak a forrcb:ásra ielhasználandó kivonószer 1nenn)'Ísécre 

b ' 

például (Rp. Jlor. clta111on1il!at' grannuáta dcccn1) illfttndc cu111 aquac 
ftrvirlac grannnatibus (150 centu111 et quinquaginta); stc11t per 
quadrantc;n horac1 t!t·iu cola, ct colaturai..' addc ... = öntsd le ( 150 
gramrn) forrö vízzel, s negyedórai ~lilás után szürd n1eg; a szÜre
dékhez adj ... 

i\ decoctun1ok készítésére vonatkozólag a 111egjclölésck 
hasonlók az infusu111ok n1egjcl<íléseihez, s csakis annyiban tér cl 

ettől hogy a szövegbe infusurn szú helyett dccocturn n1cgncvc
zést használunk. 

I-Ia a dccoctun1 készítését. a növényi részek áztatása elűzi 
rneg (nzact..'ratios flccoclu111), úgy a vényen a 111Hvelctre nézve a 

következő útasítás füzödhetik: J11aci:ra p1.:r horas _.\}!. (j1c'r 11oclc111"). 

Coqul' l!St]Ut: ad quanlitafe-'iJZ ,t:;ra1!!1l/(1tln11 ... f!i.:in cola = áztasd 12 

óráig (,egy éjelcn át:) fűzd be ... grarnn1ra, és szürd rneg. 1l/ac,:ra. 

czuu (aqu. dest) J;rannnatibus ... per noctc111. C'oquc afl co/11/urau1 

,_r.;ranzn1atu111.. = áztasd egy éjc!en <:it ... granirn (lepárolt rízzel) 
és főzd be ... gran1rn szüreclékre. 

l~is::;o/g1iltisa. i\z olyan forrázatokat és füzeteket vagy rn~is 
hasonló ké:;zitn1énvck szürcdékl~t a 1nelvbe rnérr cn1·éb hatórc'>-

- , ! - b ;-,. < 

szek is rendeltetnek, - a kcverékck
1 

illetve az oldatok kiszolgá-

lásánál c!űsorolt útasit;:isok figyclcn1be vétele n1ellett szolg<iltatjuk ki. 

. Laboratori11u1. :-\ reczeplurai n1unkálatok rnegkönn.yitésc 
vcgett, a nagyobb forgaln1ú gyügyszcrt<írakban tün1ény 1.conccnt
rált) fo1-rcízatokat, főzeteket tartanak készletben. f\7, ilyen nagyobb 

mennyiségben ( 1/'2- 1 liler) elűc:illítandó infusu111okat és dccoctu-
1nokat labnratoriurnunkban, a rcczepturaí n1unkúlatokn<í.! clösorol
tak mücljcira, a szüzalékos tartalon1 pontos betartásc:ival készítjük cl. 

i\z infusurnok l:s clccoctun1ok úgynevezett extractun1okból 
(extracta pro infusus, seu clecoctis·) készítése ncrncsak szabály

ellenes, hancin lelkiisn1erctlcnség is
1 

rnivcl az c.xtracturnokból 
készlílt infusu111ok hat<is tekintetében, az ex tc1npore készülteknél 
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jóval alacsonyabb fokon állanak, sőt némcl:yikc értéktelen készít-

1nénynek tekinthető. 
J:\ nagyobb mennyiségben előállított infusurnot, négy léczbül 

készült keretre (tenaculunt) kifeszített ruhán szürjük meg. A szűrés 
n1üveletét számos esetben a szürlézés is követni szokta, s hogy 
ezen utóbbi n1üvelet hosszú időre ne nyúljék, nén1ely készítn1ény· 
nél (infus. laxativun1') a filtrálás n1unkálatát a dcrités előzi rncg. 

, Dcritls (C!arificÁ!ás) alatt a szürü-ruhán át1nent finoinan elosz

tott szilárd részecskéknek, vagy bon1lásra könnyen hajlandó nyál
kaszerü anyagoknak, többnyire tojcísfehérjével eszközölt e\t<ivolí
tása 1nüveletét nei.'czzük. I-la a dcrítésre tojásfehérjét használunk 
úgy ezt előbb habbá verjük, s az infusutn szüredéke eleintén igen 
kevés részletével, később tübLel, végül a szürcdék n1egrnaraclt 

részletével lehető bcnsöen üsszckcvcrjük1 s a keveréket egyszer 
felforraljuk. ;\ tojásfehérje hevitre rnegalvacl (coagulálódik), s e 
küzben a folvadék szilárd részecskéit rnagc_íral ragadja. l:\ fo\ya
dtEk felületén- uszö 1T1cgalvadt fehérjét ezután kanc:í.llal leszedjük, s 
a rncgtisztult infusumot isn1étcltcn átszürjük, végül papirszürön 
szürlézzük. ~foj<isrchérjc nélkül csupcin tübnszüri fclrornd~is kűvct
keztébcn n1egalv<ldt növényi fehérjének, pectin anyagoknak kan~í.1-

lal leszedését dcsp1unatió11ah nevezik. 
Elfartdsa. l\:e\'és infusun1ot és dccoctun1ot t::irtunk készlet

ben. A conccntrült infusurnok conserválása czéljc:iból kevés alko
holt szoktak adni az infusun1okhoz 1 s az ilyen készítn1ény l - 2 
napig eltartható. J\z infusu111 \axati\·un1ot ;)0~·-100 gran1n1os te\e
tültütt üverrekbcn cn)' hétirr is eltarthat1'uk, ha az infusun1111al 

b b b 

teletöltött üverrcket rninterr)' ncgveclóráig \'Ízfi1rdön való hcví-o ' :-., -
tésnck vetettük alá, s a1núgy n1ég rnelcgcn bedugaszolluk. 

Hivatalos 1reszítmé11,veJr: ltt'("Ol'L Ziltuu111ni 1nilin;; \Zittinann g·ycn

~dili frizP(l'\, 1 fec·oct111n Zitt111a11ni fortiu:-: (Zitt1uann cnlsd1b frizt'[l'I. lnfu;;utn 
};1xaliYtlln 1ll(,'.(':ii lia:-:hajt<'i ltal1, lnf. rhei cu111 nall'io (':trbonko (l:heu1n for

ní.zal natri111n t•arhonku1nB1a!1, .\!(~l depul'alu111 !_Ti:-:zti1oll 1n<'·z•, :'.\lel ro;;a!ul!l 

iUúz:-:a·lJH-.Z.I 

1 F1~:-:l v1'~nyek.) 

1~öinény vagy higitott alkohollal, acthcrrel, esetleg ezek 

keverékével lcüntött növényi 1 állati részek, többnyire áztatús1 pál-
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lítás útján nyert tömény kivonatait, úgyszinte némely vcgykészit
mény, a fentebb elősorolt oldószer vala1nelyikének felhaszná
lásával annak oldatát, - festvénynek

1 
tinkturának nevezik. 

A tinkt.urák lübhnyirc sütét szinüek, s ozen tulajdon:-:úguknúl fog\'a 1 

nyerték e szúbúl <(lingcrcD (fcsleni1 clnc\·ezéslikcl is. i\ hasonlú 1núdo11 eló

:'i.llitott, de kevésbhU színes li:észitn1ényckcl cszc1H:ziúk11ak (Essuntiae) fl('\'Czik. 

Az anyagok kivonására, oldásüra használt kivonó folyadékok 
szerint n1egkülönböztctünk törnény vagy higitott alkohollal készült 
úgynevezett tinctura spi1·ituosdkat: aetherrel, vagy aetheres alko
hollal készülteket, tínctura acthcrca: alkoholos vízzel készült tinclura 
aquosa készítn1ényeket1 és végül 1 borral készült tinctura z:inosa. 
festvényeket. 

Laboratoriu1u. A tincturákat, n1int laboratoriurni n1unkálatok 
sorába tartozókat oly 111c'.)clon állítjuk elő, hogy a jól beclugaszol
ható nagyobb üvegedények-be helyezett összezúzott drógot, az c!G
írott n1ennyfségü folyadékkal leöntjük, s ha a drúg olyan tenné
szctü, hogy az a ki\ronószcrbcn, nevezetesen tünH.:ny szeszben old
ható (Tra. aloes, quajaci), úgy azt a teljes fcloldásig áztatjuk, 
illetve oldását gyakori fclr;iz;:issal segitjük elő. Nén1ely készftrnény 
oldását elüsegitendő, a szükséges kivonúszerrcl n1ozs;:irban dör
zsöljük cl (Tra. jodi), vagy fcloldásukra gyenge hűt alkalmazunk 
(Tra. rnalatis ferri.) 

Nüvényi, állati részek, a kivonószcrrel huzan1osabb ideig 
(3 -S napig) tartó áztat<íssal vagy p<:illitással (ha a kivonószer 
aether tartaln1ú, csak áztatással) vonatnak ki, a n1ely czélból az 
apróra zúzott, összevagdalt növényi n.:szeket jól dugaszo!ható üveg
edénybe, vagy· kökorsóba szúrjuk, s a kivonószer clöírott n1eny~ 
nyiségével leöntve, naponta tübbszűr üsszcrüzzuk . . i\ digestiúra 
szánt keveréket, a digcstio hön1érsékénck (30-40 °C) tesszük ki, 
de az edényt nem dugaszoljuk be, hanen1 az üveg szcíj;it, hogy a 
n1eleg hat<isa következtében fejlődütt alkohol gőzök nyo1nása ne 
érvényesüljön, néh~íny helyen átlyuggatott hülyagi)apirral kötjük le. 

J\ gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy ncn1 igen van a 
digcstiúra föltétlen szükség. mert a hatórész a drógokból n1acc
rálás útján ncn1csak hogy épen oly jól vonúdik ki, hanem a r11acc

rc.\lüs útján elö<:illitott készitrnények bizonyos tekintetben <l!lan
dóbbak) tartan1ukra nézve pedig n1egbizhatóabbak. 

·1r 
,.·4'.: 
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I-Iogy a p<.íllít<is ideje pontosan betartható legyen, a készít
n1ény nen1énck n1egjelölésén kívül, az áztatás vagy pállít<ís idejét 
a felüntéskor 1 signaturára jegyezzük fel, s ezt az edényre ragasztjuk. 
I-la kivonószcr hatásának kitett dróg a kivonószerrel, az elöírott 
ideig állott, a folyadékot a drógról leöntjük, s a visszan1araclt 
növényi részeket zacskóba téve sajtolásnak vetjük alá. A sajto
lással kiszoritott folyadékot, a drógról Ieöntüttel egyesítjük, súlyát 
pedig n1eghatározzuk. J\ növényi részek, a kivonószer kis n1eny
nyiségét visszatartják, s ezt n1ég sajtolással sen1 tudjuk vissza
nyerni1 - egyébként is különösen a s1.eszes folyadék párolgásnak 
van kitéve, - ennélfogva niindig kevesebb folyadékot kapunk, 
mint a rnennyit a drógra öntöttünk. 

r\ colaturát azonban pontosan kiegészítenünk kell, n1iért is 
a n1ár előbb használt kivonószerrel azonos folyadék elegendő 

mennyiségével a kisajtolt n1arad\rányt újra leöntjük, azzal jól 
összerázzuk1 s az cgé::.zet ismételt sajtolásnak vetjük alá. J\z ilyen 
n1ódon kinyert s egyesített folyadékot, kC\'és ideig üllepedni 
hagyjuk, hogy a sajtolással átn1cnt apró szilárd részecskék leüllc· 
pcdjenek, végül szürlepapiron megfiltráljuk. 

Eltarttisa. J\ tincturákat Uveg vagy parafadugóval ellátott 
folyadék üvegben 1 lehetőleg csekély höingadozásnak kitett he\yent 
pinczébcn tartjuk el. Az üvegeket a tincturával nen1 töltjük tel~1 

hanen1 a dugó alatt legalább két újjnyi ürt hagyunk, hogy a már 
csekély höemelkcdésre gőzzé alakúlt és kiterjedő folyadéknak 
elegendő hely· n1aradjon 1 ellenkező esetben az edény' belsejében 
olvan nyon1<is .:ill be, a n1cly az üveget könnyen szétrepeszti. 1\ 

tit;kturákat különösen a napfénytf5l kell óvnunk, rncrt a napfény 
nen1csak halványítja a tinkturákat, hanen1 a hatún.:szckre bontólag 
hat, s az illanó részeket elpárologtatja. 

Hivatalos Jrészit1né1Jyelr: Tiue!.nra ah!'inthi! i(),::.:zetett ii1·ii1n ft 1!'t
vönv1, Tinct. ;u·oniti (~i!'ak vii·ú~ f(}!'lv.1, Tinel. alue!' 1:\!oe fe:-:tvóny1, Tinet 
a1n<;nt (!\e!'t'rii fe:-:tv.1, Tinl't. ar;il'a(; (Kttppan<í1· fe:.:tv.), Tin«L auranlioruin 
t'Ortie11;n (:\a1·cu1t·:.:ht"~j fp:.:tv.1, Tinel. la•lla\lo11ac í:'lfa!'zlag(1.-: ll<ulragulya ft~.-:tv.!, 
'l'it!l'L CH!lll:thi...; i11di(·a(' il111liai ken(!Pr rc.c;tv.l, TineL ('<t!l!haridtlHl (l\1)1·i:.:bo
g·úr fe!'lv. 1, TirH·t. ca:.:tor~i diúdo11y fe:::tv.), Ti11ct. ehillae 1·01upo:.:ila \ \Yhyt 
~n'i!'itíÍ fp;;l\·(··nvc). Tin('l. t•hiuaP :.:inqdex tEgy:::zPrü t•hina fo;;tv. '- Tinl·t. 
ein11a1nu1ni 1Fai1l•j-fe.-;ív.J TineL t·olchici !'e1ninunl il\il.;i1·<·s1nag- f(~!'lV.), Tinl·L 
eolocynlhidu1n \~ártt1k l'e!'tv.:i, Tinel. digita\i;.; (l~yü:.:zünke fe:.:l\· .1 Tinct 
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cucalypU (Eucalypt.us fcstvüny), Tinel. gallarun1 (Guhal's-fcsl\·üny\ 'J'inel. 
guajati rcsinae (Guajak-gyanta fcstvl~ny.), Tinet. i1Jccacnanha !Ilúnytatú
gyiikü1· fcstv.), Tinet. jodi (.Jód fcstv ), TineL lobcliac (Porhonrojl festv ), 

Tinet. 111alalis fcrri (;\h11asavas vas fcsLV.!, Tinct. nucis \'Olnil'ac (Ebv(isz
nia.; fcstv.1, Tinel. opii c1·ocala ISydenha1n folyékony 1nákonya1, Tinet. opii 
si1nplcx (Egyszerű fájdalo1n cnyhit<i-fcst.v1~ny1, TincL ratanhac ( HaUui.fc:-;tv.), 

Tin cl. rhci Darclli d la1·cll 1·aharhara l'e:-;tv(!11ye1, Tin(~t. valcriana acthe!'Ca 
( Acthcres gyükf1nke fcst.v\~nyl, Tii ct. valcriana spiritnosa tDoi·szeszcs gyü· 
kiinke fcstv .. 1, 'I'inet. zingiheris !,Gyi\1nbér fcst\·üny). 

Vlna medloata. 
!Uyúgyborok.') 

Borral leüntött növényi részek áztat<Ís, vagy pállitás revcn 
nyert kivonatát; organikus vagy anorganikus vegyületek borban 
való oldat~Lt, - gyógyboroknak nevezik. 

„A gyógybo!'ok kl~szitú:-: lll!.1djúnak üs1ncretc igl'll r{~gí cn.~dclü lehet, 
n1Prt inár Lliosl·oi·idl~." 1:~-: i'linin~ idej(·IH~n szúino:' gyúgylio1't i'1:-:1ncrld~, s 
úllítottak í'lti 1nc:-:lt~i·s(•gc~ úto11. 

Laboratorium. A bor ,·izct, alkoholt (10-1S 0
/ 0 ). glycerint 

kivonatanyagokat tartalmaz, továbbá oldott állapotban savakat 1 

sökat, csersavat, czukrot és ünantacthcrckct. 
;\ növényi részek ;;í.ztat<í.st:ínál a bor víztartalma kivonja 1 a 

nüvények vízzel kivonható úgynevezett cxtractivus alkatrészeit, 
to\'ábbá a sókat, a czukrot és a n1ézgafélcségcket. Az alkohol a 
gyant<ikat 1 az illanó olajat vonja ki, tovc:ibbá nérnely alkaloidát és 
glycosid<it (Colchicin, chinin, cligitalin stb.·l 1\ borban levi.í savak és 
savanyú sók pedig növelik a növényekből kivonandó alkaloidák o\d<isi 
képességét. Né1nely készit111ény elöállit.-is~ira nem 111inden bor alkal-
1nas, inert a borok legtöbbje sz<-in1bavehctö rnennyiségben csersa
vat tart; ln1az, s ez a szinanyagok nén1elyikével, az alkaloidák lcg
tübbjévcl, főleg pedig a fé1nsókkal oldhatatlan Ycgyületet képez, 
a n1ely a borból csapadék alakjc:iban levc.ílik. l\liután a nialagabor 
csersavat alig tartaltnaz, ezen utóbbi oknál fogva alkalmaztatja a 
n1agyar gyógyszerkönyv, készittnényci elűállítisánál, -- a n1alaga 
bort. i-\ gyógyborokat a gyógyszerkönyv clőirta arányokban, a 
tinkturák előállítcí.sánál elmondottakhoz hasonló n1ódon készítjük. 

Jf;ltartdsa. i\ gyógyborokat jlil beclugaszoh'a, hüvOs helyen 
tartjuk el. 
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Hivatalos készitmények: Vin111n chinac 1.China bor), \Tin. coh·hici 
(l\ikil'ies hoi·), \·in Condurango {l'undurango hor1, \'in. pep.c:ini (Pep:-;in bo1·1. 

\:in. ~tibiato-tarta!'i(.'Uil1 Iluxba1n bora). 

Aoeta medioata. 

Az apróra vagdalt növényi részek, cczettcl, higitott eczet
savval. a tinkturák n1ódjcí.ra előállított kivonatát, vagy a n1cgfelelö 
illanó olajoknak eczetben való oldatát, - gyógyeczeteknek nevezik. 

A gyúgyeezetek kö:-:zilés 1núdjünak i'1;.:n1erctc r0gi crerletii: leggyako
ribb ha..;ználata val(·isziniileg Plinins (Kr. u. 2ö1 i<h~jürc esik, a ki 1nunkáj;i~ 

lian 28 küli.111f6\e gyúgye('zet kt':szíll~s !l\\
01dj{l\«tl foglalkozik: ~a tübhi ki.1zi'1tl 

az ;u·ctun1 ~eilhu~ eltíúllílúc:út is k•irja. 

Laboratoriu111. Jól bedugaszolt üvegekben, áztatással úgy 

állítjuk elő, n1int a tinkturákat. 
;.\ gyógyeczetck jós~íga első sorban a kivonásnál használt 

cczet tninöségétöl, il\etöleg annak niegfelelő savtartahnától függ1 

rniért is gyógyszerkönyvünk az acet. arornaticum előállításánál az 
cczeten kivül

1 
a szürlézctt folyadékhoz még eczetsavat is rendel 

adatni. Az aceteun1 scillae előállításánál a gyógyszcrkünyv előírta 

<iztatást alkal1nazzuk
1 

és ne a n1aceratiót, niert a közünségesnél 
n1auasabb hőn1érsék nieliett áztatott scil\ából az eczetsav, nyálkás 

' an)raaot is von ki s ez a szürést különösen a szlirlézést igen 
b 1 1 

rnegnehcziti, s ezenkivül a készíttnény sötétebb szint nyer. i\ 
n1aradékot :....zintén ncrn sajtoljuk ki

1 
nehogy a sajtolással) a készít· 

n1én:y állandóságát veszélyeztető nyálkát vigyük a s?.üreclékbe. 
JE!farfdsa. l\. gyógyeczetcket hüvűs, az acct. scillact sütét 

helyen jól záró teletöltött edényekben tartjuk. 
Hivatalos lrészítményelr: Accltun a!'OBlaliLlllll 1.lllattJS cczel1, Acel1un 

scílh\l' tC:-:illa Cl'Zel.) 

Extraota. 
(E:iYonatok.) 

1\ friss nö\·ények nedvet tartal1naznak, s ebben oldott úlla~ 

potban, élő szervezetre tübbé-kevésbbé közOrnbös, ~- nén1clyiké
ben hat<isképcs organicus és anorganicus vegyületek foglaltatnak. 
I-Ia a friss növény nedvét kipréseljük, és az oldó közeget, a vizet 
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elpárologtatjuk, - a bepárlás, illetőleg a kiszárítás fokához rnér
ten, sürün folyó, vagy száraz gyógyszeralakot nyerünk. 

f\ kivonatok igen nagy része azonban, nem a friss növényekc· 
kipréselt nedvéből készülnek, hanen1 apróra vagdalt sz;:iraz növényi, 

állati részek, alkalrnas folyékony közeg behatása folytcin oldatba 
n1ent anyagának besüritése révén. 

1\ drógok kivonásánál alkaln1azott oldószerek szerint, rneg
különbüztetünk; 'i..Ji:::cs kivonatokat (extracta aciuosa), s::.:cs:::cs kivo

natokat ( extracta spiri tuosa ), acthcrcs kiDonatoka t ( extracta aetherea ), 
acthcrcs-s::cs::es k·ivonato/..~at ( extracta aethereo· spiri tuosa). 

Gyógyszcrkönyvünk az extractun1okat állotnányuk szerint a 
kövctkezöképen csoportosítja; fluid t'.riractu1nnak (cxtracta íluida) 

nevezi a higan folyó kivonatot; .fot1-1/kon:J 1nak (cxtr. liquida, tenuia 
s. 1110!\ia), s sürün folyót, a rnéz sürüségével bírót; siiriinc:k (extr. 
spissa) az olyan pépsürüt 1 a n1cly kihíílés után az edényből ki 
nen1 önthető, és a lapoczról ncn1 folyik le; f/lsiiriinck (cxtr. 
subspissa) a folyékony t·s sürü küzütti állon1;:inyút; végül s:;ára:Juak 

(cxtr. sicca) a n1ely porrá dürzsölhctö. 

A lluid l~:d1·a\:tu1nokal lcg·eL-•öhlH~!I Houl!ay és Ha 183B-han úllilot!úk 
clü. lll•ha111Pl é:-; f'J'()('llT l8HS-bau a1ne1·ikúval i_'1,.;JlH~!'leltc 1neg a llnid Pxtni.c
turuok kt'.„-;zilés tnr'idját, a liol két l\\·vel kl~:->(Jbb a gyligyszcrkiiny\· hi\·;ttalus 
k1h;zít11H!nye lelt. 

Reccpt11ra. Nén1cly kivonat ncdvszivó tulajdonsága, levegőn 
könnyen egynen1ü tün1eggé alakulásánál fogva, rövidebb ideig alig 
tartható cl poralakban, rniért is gyógy.szcrkünyvünk a száraz ki vo

natok jól eltarthat<.ísa és poralakban könn:ycn kiszolgáltathat;:ísa 
czélj:::iból, a kivonatok egynehány<it dextrinnel keverten készittcti. 
l\I<'ts gyóg:yszerkünyvck dextrin helyett a rad. liquiritia por<.it, vagy 
sacch lactist alkal111aztatnak. 

J\ gyógyszerkönyv rendelkezése értelinében tch<.ít az oly 
kivonatból, a 111cly cgycnlű rnennyiségü dextrínncl van készítve 
(Extractun1 aconiti, bcllaclonnae, colocynthiclis, hyoscian1i foliorun1

1 

nucis von1icac, sccalis cornuti pro pulverc scu siccurn), az orvos 

;:iltal rendelt adag kétszeresét kell kiszolgálni; a kt:tannyi clcx
trinnel száritott kivonatból pedig (Extractu111 cannabis, és scillac) 
a rendelt adag htiro1nszorosüt rnérjük le. 

liis:::o/gtiltisa. l\.ülünűsen a dextrincs kivonatokat
1 

és a 
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dextrincs kivonatokkal készült porkeveréket a 67. oldalon a porok 

tárgyalásánál üsn1ertetett módon, jól záró edénybe, az osztott 
porokat viaszos vagy ceresines papirba szórjuk1 és szolgáltatjuk kí. 

Laboraforiuuz. J\ higan folyó úgynevezett fluid extractu
mokat, gyógyszerkönyvünk a következőkben üsn1ertetett perkolatios 

eljárással készítteti. 
f\ perkolatiós eljárásnak sok előnye van; n1indenek fűlött 

az, hogy a készítés miívelete közönséges hön1érséklcten hajtható 

\'e~are és ig)r a n1aaasabb hö bontó hatásának az extractivus a\kat-
t> ' ' e b 1 

részek kevésbbé vannak kitéve, tovább<i hogy már az alkaln1azott 
elsö perkollltura, kézi sajtó alkaln1az1:isa nélkül is, az oldható 
alkatrészek n1intcgy 80-90°/0~át kivonja1 végül a hatórészek 

kcvésbbé n11.:gv<iltozása folytoín, sokkal megbizhatóbb arányban 
tartaln1azza a hatór0szeket, rnint a 1nás eljárással készüll extractu
n1ok. J\ fluid extractum készitésének 1 illctölcg százalékos összcté· 
telének elve, a dróg és az alkaln1azott kivonó folyadék küzütti 
viszony<in alapszik, vagyis a végcrcc\rnényben kész fluid extractu111 
súlya azonos ;i. fcldolgoz~í.sra szánt nyers anyag súlyával: például 

a gyökérböl kivonhé!.tÓ összes részekkel együtt 100 gran1n1 azon 
folyadéknak a súlya, a niely· 100 gran1111 gyökér por<.ibúl, pcrko
latiós eljárás révén készült. J\ perkolatiót úgy hajtjuk végre, hogy 
a kivonanc\ü, dúrvá;·a poritott anyagot, a kivonószer egy· részével, 

alkalrnas edényben bensőleg rncgnec\vesítjük, s amúgy nedvesen 
eair óráia állani ha<T)'j.uk s azut;:in ]JCrkolátorba (gyógyszerküny-n ~ ::> i 

Yünk átszürGnek ncyezi'J tesszük. 
J\ pcrko\oí.tor fedéllel ellátott, üvegből, vagy porczclhínból 

készült, forditott kúphoz hasonló alakú cdt'.ny 1 a n1clynck keske
nyebb, lefelé nézö alsó része csappal van ellátva. J\ készülék bcl~ 
s~jében 1 a csap fülütt néhány czentin1cternyi távols;:igban két 

szürű van cgyn1é:Í.S fölé helyezve, hogy a por, a csap r1yiltls<it cl 
ne dugaszolja. J-\ pcrkolátorba helyezett nedves drógot n1ost annyi 
kivonószerrel öntjük le, hogy a kivonandó anyag fülütt a ki\'Onó
szcr 1--2 újjnyi fülüslcgbcn legyen, s n1iután az edényt lefljcJtük. 
4~ óráig ;:illani hagyjuk. i\z clűírott idlí elteltével az <:itszürö 

csapját annyira nyi::juk n1eg. hogy pcrczcnként 20- 30 csepp (a 

nén1ct n\·ó1ryszcrküll)'V szerint \crrfcl1· ebb ..f.O csepp) essen, a cs~1p 
t>- 0- b 

al~i tartc1tt edénybe. I--la a iolyadék n1intcgy 85°/0 a lccscpcgctt, a 

' ••.. 1·.· 

• 

k 



- 126 -

csapot elzárjuk, s a kivonat anyagokat rnár bőségesen tartaln1azó 
folyadékot félre tesszük. A készülékben levő drógra a kivonó
szernek n1ost új részletét öntjük, s a kivonó-szerrel 24 ór<iig hagy
juk állani, n1ajd az előbb említett n1ódon lecsepegtetjük a folya
dékot. f\ kivoncí.s n1üveletét a kivonószer újabb részleteivel n1ind

addig (4-5 szür) isn1ételjük. mig a hatóanyagok ki nen1 vonattak, 
ami a kivonószer szineződéséből itélbetö 1ncg legjobban. f\ második 
és az ezt követő perkolátumokat most annyira pároljuk be, hogy 
a maradék 15 / 0-ot tegyen ki. Ezt a maradékot az első perkola
tun1ban feloldjuk s h,;l szükséges, az alkaln1azott kivonószer ele
gendő 1nennyiségével 100 ra kicgt~szítjük. 

i\Iegjegyzendö, hugy nén1ely rugaln1as szüvetü, nehezen 
porítható cirógat (fol. digitalis, cort. aurant.), tov;:ibbá olyanokat, a 
melyekben sok nyéilka, n1ézga van ncrn lehet a perknlati('is elj~í

rással kívonni n1ivc! a kivonó folvadL:kban ezek erüsen 111c(rduz-
• b 

zadnak. 

A tulajdonképcni kivonatok ké:-;zítése, és clü<illításuknál alkal
rnazott n1üvcletekrc \'unatkuzúlag, első .sorban gyúgyszerkünyvünk 
erre vonatkoztatott útn1utatc:isait kell szen1 előtt tartanunk. f~ kh·u

násra sz<int a11)'as.i:okz.t, ha azok nüvén\·i nv<ílkr:it bé.iséaesen tartal-
._. - - b 

n1a;·nak (I\.adix gentianae, rhci, taraxaci), apróra 111etéljük, n1<.i:;o-
kat ellenben, minők a kérgek. a fá.s részek, Los némely gycikér

félcségeket (Cort. chinac, Stip. dulcarnarac1 l\.aclix liquiritiae), durva 
porrá zúzzuk össze, hogy a kivonószer n1inél jobban behatolhas
son a növény n.:szeibe, s igy annál künn:yebbcn olclhassa ki a 
hat{jrészcket. J\z ilyen n1cídun clökC.:szítctt drúgot kűagyagcclénybc. 
-- az actherrcl 1 spirituszszal kivonanclökat jól zárü üvegeclényckbc 

szórjuk, s az előírott ki í'O!l()szcr teljes n1ennyiségévcl leöntjük. 
m<ijd a gyógyszerkönyv elDírta ideig <illani hagyjuk. (i\ herba 
ccntaurit n1clcgvizzcl. 2 ÜI«iig tartó ;:iztat<íssal, a raclix liquiritiüt 
12 óráig tartó áztat;:issal, a fruct. cubcbarurnot G napig tartú ázta

tással stb. vonatja ki a gyógyszerkün:yv.) I-Ia a tökéletes kivonás 
czt.~lioíból <iztatás szükséncs úrr)r a rrvón\rszcrkün\'V rc11clcll·e·,/ . .:::c . b J b b· ::::.. - ' - \ ,,,,__, 

értclrnébcn 10 20°( hc'ífokot vagyis a közö.iségcs hörnérséklctct, 
pá\!iuis alknln1azoisa esetén pedig 30 ·-40°( fok küzütt tart() 

hör111.:rsékct alkaln1azzuk1 illeté:.íleg a jelzett fokok küzütt lcvé.i hc'írnl~r
sél.:nck tesszük ki a cirógat, a kivonó folyadék hatúsának. Nen1 
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szabad a kivonásra elöírott idő szorgos betartását figyeln1en kivül 
hagynunk, mivel a kelleténél rövidebb ideig tartó áztatás, vagy 
pállit<.is, a dróg teljes kivonása rovr:\.sára hajlana 1 111ig a dróg kin1e· 
ritésére eleaendö idönél tovább húzodó müvelet, a készítn1ény 

b 

n1egpcnt'.szesedését. esetleg erjedésbe átrnenetelét vonná 111aga 
után, s ez utóbbi folyan1at, különösen az alkaloida tartal111ú készít

rnényekrc bontó hatást gyakoro\hatn:i. 
A kivonószer hat<isának elegendö ideig és höfok n1cllett 

kitett drúgról a folyadékot miután leüntüttük1 a kivonószer rnara

dékát sajtolással szoritjuk ki a növényi részekbül. A kisajtolt 
drógot, a kivonószt:r új részletével az előbbi 111üvc!cthez hasonlö 

n1ódon isn1ételtcn kivonjuk, kisajtoljuk, s a nyert szürcdé'.kckct 

egyesitjük. 
LTgy az egyesített vizes szürcdékek bcsüritésére, niint nén1cly 

drúg a kivunószerrcl 1 \'Ízzel szükséges fűzése czéljaira lchctGlcg 
porczellc:ín edényt. ón, vagy ónozott fén1cdényekct használhatunk, 
111ivcl a nüvénye\..:böl kioldott, s a szürcdékbe jutott növényi savak, 
különösen inagasabb höinérséknél a fén1cclényckbűl, a szervezetre 

sokszor nc;:1 éppen küzün1büs fé111eket (Cu, Pb) oldhatnak ki. 
i\. szürpsürüségre n1oír bcp<irologtatott készitrnény tov<i!Jbi 

bcsüritését azonban rnindig porczellc:ín csC.:szébcn sürítjük be, a 
kcllé.í ál\01n;:ínyra. f\z cxtr. n1alatis ferri készítésénél kivételesen 

vasedényt is használhatunk. 
J\ szüredékcket yjzfürclűrc tett cdl-nyben p<irol('gtatjuk be, 

L~s pedig a vizes ki\'onatokat cgyharn1ac! n.:szükrc, n1iközbcn !apocz 

segélyével egyenletes <.!s lolylonu::> keverés n1c\lett gyor:;itjuk a 
viz elp<:irulg<i:;.:\.t. :\ folyadék keverését csak rnérsékc!ten fulytatjuk, 
inert cllcnkcző!cg j<ir\·a cl. a késziu11ény jósüga r(J\·.:isára túl s1Jk 
\evcgé.ít juttatunk a kivonatba. 

J\ ki\·onöszer hat<isc:ira a nüvényekböl fehérjcfélék, nti\'ényi 
ny;:í\ka is oldatba n1cnnck. a rnelyek azonban a besürítés és a hé.; 
hatásúra coagul<ilúdnak 1 kicsapódnak, 1niért is ezeket t:!v;:ilasztandü. 

a !Jannadrésznyirc Liep<irologtatott kh·onatot lcüllepités végett hideg
helyrc tesszük. r\z oldhatatlan részckttíl tncgtisztúlt folyadék(1t 
szürlézé3scl YÜlasztjuk cl, az cdCny aljára üllcpcdű oldhatatlan 
anyagoktöl. i\ tiszta folyadékot rnnst vízfürdőn isn1Cteltcn addig 
süritjük be, n1ig a kivett kérnie a készít111ény kellő állornünnyr.i 

besürüsüdését n1utatja. 

1 

i: 
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Némely készítményből a fehérjefélék és a nyálka bcp;írliíssal, 
és leüllepitéssel alig választhatók ki. I-Ja azonban a mézsürüségüre 
bepárologtatott kivonatot két, háro1nszoros mennyiségű higitott 
alkohollal gondosan üsszekeverjük1 s a keveréket 24 óráig állani 
hagyjuk, a nevezett anyagokat a hatásos részektől elválaszthatjuk, 
mert az alkohol coagulálja ezeket1 n1ig a hatásos részek oldatban 
n1aradnak. 

Ezen utóbbi eljárást gyógyszerkönyvünk is alkaln1aztatja
1 

az 
cxtr. hyoscian1i, és az extr. secale connutun1 készítn1ények elő
állításánál. 

J\ borszeszszel készült kivonatok, a vizzcl készült kivonatok 
111ódjára állíttatnak elö, s n1iután a borszesz a fehérjét nen1 oldja, 

az egyesitett. és szürlézctt szürcdék kellő ;.i!Jon1ányá besüritéséhez 

azonnal hozzc:ifoghatunk. A borszesz, különösen pedig göze könnyen 

gyúlékony lévén, a besüritést a legnagyobb úvatosstiggal kell 

végeznünk. 1\ nagyobb n1ennyiségben alkohollal készült szürcdé

kekröl a7. értékes alkoholt leptirolj<ik, de az ilyen n1ódon vissza

nyert alkohol csak hasonló készíunény elöállitásáná! alkalrnazható 

újra, n1ivcl az átpárlásn<.il illatos részek, süt csekély n1ennyiségbcn 
alkaloidák is oítpárolognak. 

J\ száraz cxtractun1okat, a gyógyszerkönyv útasítása szerint 

ügy készitjük, hogy a sürü kivonatot, porczcllt.'tn csészében 40 
e fokon n1indaddig hevítjük n1ig a készítrnény száraz, könn:ycn 

porithatóvá nern vált. f\. dextrinnel készíílt cxtractun1okat a gyc.'.igy

szcrkönyv extr. hyoscian1i készítés n1ódjához hasonló n1(:1clun állít

juk elö, ügyelvén arra, hogy a !1asznált dextrin szc:í.raz. Jinornan 

porított és átszitált legyen. f\ inég oly sürü cxtractun1ok is bizo

nyos n1ennyiségü vizet tartalrnaznak1 s e végböl a száraz txlractu1n 

1nennyiségét pontosan nincs 1Tiódunkban n1egállapítani . .1-\ tu!ajdon

kéj)!:ni sz<.iraz extracturn súly~í.t n1eghatározancló
1 

a s(irü kivonatot 

a kivonat pontos súlya felének n1egfelelö nH:nnyiségü clextrinncl 

gondosan elkeverjük, és ezután kisz<íritjuk. l(iszc:irit<is alkaln1á\·al 

az extractun1ból az összes víz elpárolog, s ezzel súlyveszteség üll 
be. [·la a kisz;:irított s pontosan 1ncgrnért keverékbül, a kiszáritás 

előtt adott dextrin súlyát IC\'onjuk, a 111cgn1aradt súlyban a kivo

nat száraz súlyrncnnyiségét fogjuk kapni, a rnelyhez n1ég annyi 

dextrin port kell rnég utólag kevernünk, hogy ennek n1ennyisége
1 

cgyenlö legyen a sz.:ín1ított száraz kivonat súlyával. 

..:\z extraclurnoJ.:at nagyban. gy<irilag vacuurn (légüres:) készü

lék scgé!yé\'Cl <illítj<ik clli. 1\ vacuurn készül(:k, a lcpoirlókhoz 

hason\() sr,crkczettcl bir, a niclynck ónnal bélelt kazc:inja güzzcl 

füthctl.i 1 s hüt{í~zcrkczctén kirül n1ég sziv(Jcs{)\·el bir. I..!a a kaz;:ín

bó! a Jcycgc'Jt k i~zivattyuzuk, a fclr~1clcgítctt kazün tartalrna n1c:ir 

40 e fokün forr;isba jün, s az c.xtractu111 gúzzé alakult vizes része 

a hütöbc tü\·u[üclik anélkül, hogy az cxtractun1 rnaga a levegővel 
érintkezésbe jutna. 

l'..'/farfdsa. i\ folyékony t:s fé!.sürü kivonatokat a ücsz.:ira

cJ;ish'il ke!l Ü\·nunk, s e czélbúl szélcsszüjú, parafaclugaszsza!, vagy 
n1ég ellinyüsc!J!J. pcrgarncnt papírral kürüh·ctt clugó\·al Icz;:írliatú 

edénybe tc:-:szlik. a rnclyct c:zt:nfc!ül nH:g pcrgan1cnt p<ipirral !ckö

tlink . .t\ :-c;nrn kh·un:1tukat jcí! z;\rü kl.íagyag, v<1gy porczclhin cdé
nycLhcn tartjuk e!. ~\g~·ag cdénycklJcn csak akkor tan;:icsos az 
c.':tractun10kat clillrtani, ha a1. edények nincsenek n1c:i1.zal bevonva. 

L"gyanis a1. agyag cdt'.nyck n1<iza tt)bbnyirc (·i1orntartalr11ú, s ezt az 

extracturn <1rganikus sa\·ai kiinnycn oldj<ik, tni;ilta! a készitn1én\· 
iílurntartaln1li\·;i Y:í!ik . . Li.r. cxtractun1ok valan1cnnyi0t sz<íraz, hii1:t;s 
helyen, lL~gczt:l:.;zt.:rCt!JlJt:il a ::;zcrka111ar;iban tartjuk cl. 

.Flii-aialos ké.5:..;it111é1(-vek: /i~1:1/,/,:: E.\ l i-:wl 11 !ll ( ·u l1t •!Ja 1·ii u1 '„\cl ]i('I' 
'';'.1·,;zl'" ];ql1t;J,:1 l;h·u11al. i·:\ti·. liq11iritia(• ,[:'.d1•..: g·yi',J;(·r ki\·.,i, E:d!'. tara\ae.i 

1i'íly!•<lll_!.'.· kii·.·1 . .c_,0 !.-·_,„ .. L\[1·. ('('ti!:uil'ii iFz(·1·.V1i'ú l;i\·., E\tt·. '..!'(•ntin!la(' :r.ii·nii·,; 
l;ir. E:d1-. "''t·;t!i--: 1·or11ufi "jiÍ,;ó:\!tll ,,':'(Íl'i·1 a11.\-al'(JZ"-ki\·.1 n:Í•J,~/„,„,,,: E\ll'. filici:-> 

1nn1i..: •:\('tiH•1'('" 11~'ir1·;'tr1y Li\· .. 1. E\L 111alali." f1~1Ti (,\Jina"a\·a..: \·a:-; l;!\".I. Ex:i·. 
puni\'a\• :.:T;tna!i Lrú11:i!!'a!;1'•n•'..!' kii·.· ,,-;,-«<.': E.\l!'. al1H'' (,\li'w ki\·.· Exlr 
1·a!u11i11a(• ,l\11h111d)('• li.i\·). !•:;:11·. <'lilri:11· (('/ii11alJr··i ki\· . .E:dr. lljili ~)l;i.k(J!l}: 
ki\· .. l·>dr.r;d:11iltaf• li-.zt.lu!I 1·at:.111 Li\·. 1:,\11·. •·111·,,. •l'l•111111 i·1·,.) · -

- ' ' ' ' . .!'!({,: ({///: "" 

• 1~'x!;·;'no 1 ! : [) l·>.t1-. ;te'\JllÍ!Í 1.-.:i--;li;:Yi1·;'1_~· ~'\llil!.J l;h".l. J::\tr·. IH·l!ad1l!lflil(' c:;ad-
ragu!y:1 kh·.r. E\lr. t·ul\Jt'.\tJthid11111 (;-.;:'trf1.il; ki\' l. !·'.>!r. Jiy„~«ianii (L:cl1'·lldi·k
lPYt··! !,i\·.1. 1·>.t.r· 1Hwi..: yo111it·a(• 1 Ei1\·1·· . ..:zn1ag kí\· L (···" az (·\ti· .. '°'('t·odi...: ('orn. 
-"(1i_..:_--:111!lra \"(Hla'.l;(lzta1u(t 1·:.\tr-. "('(':di.-: (·111·11. -'i!·1·ur 11 (;--.;:c:"u·az arl\·;u·1l:c,.: kir.), 

siil'.: ,·;„w :_.l':r/;:,i ::.! F\t:· 1·anna!1i--: í1Hli1·a(' !!ndi:li l;r_'1id{'1· J;h".1. ·(·~-"az E:-.;li· 
ó't'ilhl(• !( '--:i!b LiY.J 

11quae aro1uaticae, Spirltus aro1natici. 

!ilan/1 (ilaj<li tart<iin1azt) nC1\·0n.yi n:·.s:':L~k. \·ízzel \·agy lligitotl 

szcszszc! lcp;!rl;í.-:nak ;d;í \'Ct\'e. n]y;in készitr11énycket szolg<:lltat-

!l 
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nak1 a melyekben a nüvényí részek illanó anyagát, főképen pedig 
az aethcrikus olajokat 1 az átpárolgott folyadék nagyobbrészt oldva 
tartalnJazza. 

r'\ p.:irlatot, ha az, az illatos részeken kivül főképen vízből 

áll, aqua. arou1aticduak (Illatos víznek); a víz és kevés alkohol 
keverékéből álló párlatot aqua aron1atica. spirituosáuak (Illatos 
szeszes víz); alkoholt bőségesen tartal!nazó párlatot pedig spiritus 
aro1uaticiuek (illatos szeszek) nevezik. 

Kivételes esetben illanó olaj vizes (Aqu. rosarum), vagy 
alkoholos közvetlen oldatai is képezhetik az illatos vizeket és 
szeszeket. 1\z l~f.{J'S:::l'!"il illatos vizeket és szeszeket (aciu. ct spiritus 
aro111aticae sin1pl.), az egyféle növényből eiüállított párlat szolgál

tatja, a tübbféle nüvényi részek keverékéből készültek, az OSs::c

lcttckct ( cornpositac.) 
Laboraforiuut. 1\z illatos vizeket és szeszeket lepároló 

készülék (destillatoriuir.) segélyével állítjuk elő. 

Gyógyszerészi készítn1ényck c!öállitc:isára haszn<:ilatos lepárló 
készülékek különféle szerkczctück lehetnek. J\ legegyszcrübb 
szerkezettel biró lepárló készülék vörösrézből készült, belül óno
zott, közvetlenül fűthető kazánból tí.11 1 a rnclybe szükség esetén 

ónból készült, és az előbbeninek nyihisát pontosan lezc:író 1 jóval 
kisebb kazán tolható. J\ kazc:inok fels<'.5 nyitott részére pontosan 
illeszthető tiszta ónból készült sisak helyezhető, s ez vízszintesnél 
kissé lejjebb hajló ugyancsak ónból készült, kigyószerücn csava
rodott, hideg vizzel }1ííthetű, lefelé futó csővel kapcsolható össze. 
1\ kazánok további szerkezetéhez tartozik az a kétszer derékszü

güleg hajlitott csappal <'!!zárható ón cső, a rnclynek rövidebb szc:ira 
a nagyobbik kaz<:in felső részén hagyott kis nyii<:íss;:ival kapcsol
ható üssze, n1ig hosszabbik szára a kisebbik kazán e czélra hagyott 
nyilásán fut be annak rnajdncrn fenekéig. J\ kisebbik ·kazán fene

kétől szárnított néhüny czentin1eternyi n1agass<igoíban ónból kl·szült 
rostély van elhelyezve az apníra vagdalt növényi részek elhc
lyeztetésére. 

J\z olyan illatos alkatrl:szckct tartaltnazó nÖ\'l:nyekct, a 

rnclyek lazább szerkezetüknél fogva (rirá~ok, le\·clck), illanó 
részeiket künnyen c:itaclják a rajtuk ;:ít<í.rarnló forró vízgöz{)knek 1 a 
kisebbik kazún rostélyára szórjuk, s rajtuk a nagyobbik kazt.ínban 
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hevített víz gőzét bocsátjuk keresztül. i\ forrü vízgőzük tnagukkal 

ragadjoik a növi.:nyek illatos részeit és a sisakon keresztül, a hütő

csőbe jutnak a hol 1negsüriisödnek (condensálódnak), cseppfo
lyokká válnak. 

Erősebb szöveti szerkezettel biró növényi részekből minők 
a kérgek, gyökerek, gyün1ölcsök az illanó részeket vízgőzzel 

alig hajthatjuk ki tökéletesen, miért is a már előzetesen 24 órán 

át vizzel áztatott1 felpuhitott tömeget közvetlen hevitésnek vet
jük alá. 

Czélszerü a lepárlás előtt a száraz nüvényeket bőven vízzel 
n1egncdvesítcni, rnert az előzetesen rnegnedvesitett és a lepürlás 
n1íívelctének azután alávetett, felpuhított drógok, a száraznál 
könnyebben adják le illó olajukat. 

A párlatok eleinte sajc:ítságos szaguak, s kevésbbé birják a 
n1egfelelö illatot. Néhány napig sötét, hűvös helyen tartva azon
ban teljesen kifejlődik az olaj eredeti illata (Aqua rubi idaei, 
san1buci, tiliae stb.) :\. frissen lepárolt vizek ezenkivül eleíntén 
zavarosak, kékesek (r\riu. chamon1illae), vagy szalrnasárga szinüek 
(1\qu. cinnarnon1i sin1plex), s csak néhány órai állás után tisztul
nak n1eg, nén1elyik azonban gy·engén zavaros marad. (Aqu. an1ygd. 
an1ar, cinnan1orni sin1plex1 cinnan1on1i spirituosae ). 

Nén1ely növény szerfölött dúsan tartaln1az illó olajat, a melyet 
a párlat teljesen feloldani nem képes. A párlatot fö!Gsben levő 

olajoítól oly módon szabadítjuk n1eg, hogy a párlat tetején uszó 
olajat 1 a párlat kevés részletével kisebb üvegbe öntjük, s addig 

adunk hozzá a párlatból: n1ig az il!anó olaj a folyadéküvcg nya
kába ne111 szarú\, ekkor vagy leöntjük róla az illanó olajat, vagy 
pedig lazán sodrott fonalon, a tnelynek rövidebb vége az illanó 
olajba, n1ásika alája tartott edénybe ér, az illanó olajat levezetjük. 

Egye:; növények kevés illanó olajat tartalrnaznak ~fön1ényebb 
oldatot nyerendő, a p<irlatot újabb növényi részekre öntjük és 
isn1étclten <itpároljuk. i\ hasonló 111ódon, többször ::itpárolt készít

rnényt koho/Jdlt víznek (f\quae cohobatac) 1 a niüvcletet kohobá
cziúnak nevezzük. 

Illanó olajok nagyobb rnennyiségénck kivonása és föloldása 
czélj<iból, a nüvényckct vagy azok részeit, ha kevés alkohollal 

\)" 



~-- .13~ 

keverten vetjük lcp;:irl:is ati. illatos szeszes \·izckct 1Aqu. 

aron1at. ~pirituosac·i nyerünk. 
1\z illatos szeszes vizek 111inclig a p;.'trl(') ké:3zülékbc helye

zett kis::;vbbik kaz;in fclha:::.zn:iLis;íval. tehát vizfürcléin lesznek 
lcp<ir11h·a, t~:'> soha~L!!l1 \·cttctnck kt:iz·.;ctlcn lcp<ir\;í~ al;i. 1:'.:gy('·bként 
is, dc kü]CJ!lliscn alk()hnl tartcdn1ú kl:::;zitn1ényL·k lep<írlils<ínzil igen 

óvatosan kell f'Ji<irnunk. nchngy a \..::iinnycn gyúlt'·kony all(ohnl 
gDzlfkhü;.i;. valarni!ycn 1nt~ldu11 lüz f(·rkt1zz1'.k. ,-\ 11:irl;i;:::.l lassú 111c1H.!l

!Jcn r(JJytatjuk. h(•gy a ktinnycn illan('1 ;i]k(,]io] gíízr1k clcgcncl(·; 

idl.tl nycrjent~k, a g11ndu::an liüt<"1tt ]. l;~í'.iih'.·kl.1cn a lchül1~·:-:rc. c~t·11p

f0lyú\·.:í. alakul;isra. 
f!,'ffarlása . . '\z illatt1:=; \·i:,;ckct !;:-'a;-: illatus :;.:::;t_"::.::/.Ld..:1;t t1'l•.· tCil

tütt j<.íl z;ir.:1 fulyadL·k ürcgc·klit~ll ::.::tit•.'·t. hii\·1"1;:; 111.:lyt'll i.<irt_juk. tllLTt 

kü!t1nüsL'l1 a ]l(_; L·s a n:q1f1::ny hu:,::\illP::.::<ll.Jl.J ideig :;!ru', ill:!i;1t;l::.::~ir<i 

künnycn n1cgn1n1!:1nak. clny:i!\..:~i:::(!1]n;1k. llu:-:::.::z1t!1h i(lt:ig t;trt1"1 ;\i\;.ts 

kC1zben a ]1;i.rla1J,,·,1 1,j;1 n~::.::;:t.·k y;'tinak ki. z1 lllL'l\·c·t n"::.::;Jv·n 

i31111'.·t 1i\datl);t \'Ílict0;1k. h:t ;t i.:1'.:::.:::,:iu111··nyt il\i111.1.';..'.Y -\! 1--:11; ! · i'ukra 

fclnlt'lf'gítjlik. I L1 ;u:onli:tn a nlt_·le_'.,.',i;/·s d;i,~z;ir;t ar: (•l:t.i(1:;; rl'·szck 

uldatlanl1l il'l:1r:ic\n:1k. Sí'.ürl~·;-:(··::.::..;c! t:i.\·11l1'tjuk l~l az ilian{·, r(··::.::Z{'kkt:l 

tclitt:lt p;iriatu",\. 

Iiitra ta; o.'>' J;:észit111é11]Ck · .\q ::a :11n" '..;t!:i!:1 ~·111!1 :11i1c1 '':t!·11 l!i 1 1\ «·'\'r(i 

1uaudu!:1 \'IZ' '-'j'.i. ··;:;·;1:;;:„1·11J1i íi!i!' il11 ,_\:1:·;111· ··\i!·;i...:· \,„: .\•ili ";:u1:11111•:11i 

:-:i11q,\,·:: : 1:c.;·y:-:z1·:·11 (;i.\11··.i y;z, .\,:11 ··i;11Ull11 "]•irit1u•-<\ !:1, ··<'.•·<··„ i:1:1•·.1 \·11: 

. .\ipi. j°\>1•!li•·:tli :f•:,j„ L,111!1•.'!I,\ \'!Z' .\,jii_ llt"\1t 1:1" i'i[, :·ii:t:· j:ut··lll· ::!:1 \·i::· 

Aqi1. \'(1""a1·u1t1 1!:<1:,>:t ;·,;,: :--:1.i1·i:1;.: ;t:·(>1111!i•·11· il\:!1 11, !1111'--:':" 

Syrupi. 

1\ ::.::;:l·irjliik Lclitett. c,:uk(•r (lldat(1i~, ;i. n1c:lycknl'.l az {,j,j„·,:-:zcr 

a i·iz, \·agy \'aL1nit·iy n(·,\·í"i:yi n.··:::zn(·k k\\·(1n:1t ;tiL::tn";.:.;;( it Ltria\-

,\ •.•!1:<'\'\·Z,·· 

:-: (' l' ~'. !! \'(\'..,!'_\' I' i1 i i111·i. 

llt,'\'l'. „.... i ·l 1il!·,i :t ·"" \'! i lj •li '' 

:-:ynq•ti-..l. i-\·„! 11·/1L. 

11•'·111<'i>'!,:. 

lleccjJfura. i·l sJt·,qiiik egy n'·sz1· 

<I illi'J:·.\1•,\ 

!l'<\Jlt /'.!:ii .. 

'...'.L'\'L':..'.'lJ· "';'2:/7:'.'1'1 

:t:-: ''· '' <'.<•i, a 
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repel. n1<is részük liatóan)'ag tartalinukntil fugva. nen1csak fzjavitó, 

hancin hat;isos gy(')gyszert i..:: J.:(~pl'z. ! la a ::;zCirp valan1cly cildattal, 

vagy n1i.Í.:-: lolyadékk;d van rc1H.lclYc, ncn1kültinben ha az clkl'.::.zí
tcndlí gytJgyszcr\JC, Jlt..'\"Ct,ClCSC!l a kl.:\"cr(:J.:ck\ic yjzben o]clhatat\an 
gy<Jgyszcrck v;1nnak rendelve, a kc\·crt":kcknél isrncrtctctt iL a 
37-ik oldalunl clj;ír<ísuk alkaln1az;í..s;ít tartjuk ..::zL·in 1.'.lt'itt. !(iz;'tni!~1g 

szörppel rendelt gyligy;;zL:rck clkészít0::;1.:rc vunatknzlilas pt!dig a 
\inctusokn<il clúsurc)ltak i l. a =:9-ik ulclal()n·l \ehetnek ir<ínyad(ík. 

b„-is:.;of..f.!.«flása i\ szi'1rpül:ct, bigit(í folyadék ili;\nyziban. t<í~;1-

sabb nyil{tsú fulyadékü\'1.'~hl' l°•ntjük,:.; ha a ~zür11td.:: ralarnily(·n ()ld-

hatatlan gy,(·1~y~r.cr-r(.:l, vagy nch1.:1,cn 
ch':kkal vann:d-: r1~nd1·!r1.: (l l] ricini 

cl<.:~ycdlí, L:!tt'.r() faj:-1úlyú f(ilya 
.c:yr. n1annati :. úgy a ki:-::;.i..il-

güL:i~1«t ;:::.zcint. vd~nyt a !J;1szn;.'~Ltti út;\:-;it;i:-;(111 ki··:\i! j\'.J fclrci>:and-'1~ 

jeiz<0kkcl i> d!citjul:. 
[,aboratoriu;u. ,A ::.::zt1q1(1l.;: kL":-i:d11.'.·:-: 111(.'1dj;inak !L':;cgy.::.;,:1:rl'!iib 

alakjüval :1 ~\-r. si111plcx 1·)(;,í1Jít~í:.;zin:í! tal<iik()ztink. :\ 1Cillhi ::zr1r

piikn1~·l a ( zuki·(1t idd"· J.:i.11:,·;_;g( L t:l";-:('t•::-iell rn<is 1nunk;ilat\•l is 
kL:ll vl·gL:zniinl-: 1i!y czt··li.H.il, h(1~y alJl1;1 :i;-.t:1t<t~. \·a;..:y 11ti!!it:is n.":\·t'·n 

a nti\·t."nyi rl·szcl-:lJ\il vxt.r<tcth·u:; ai\;zttri'·::.::1.ck, c:'c:tlt·:-; '1r~aniku.s. 

anc1rganiku:' :-1:1\·ak :-'i(·.J,: (dd<•Lt :íllaputlian, ritk{tn suspcndolilan 

jussanak. 
:\ j. ir•Hl<l!l<l(" ;1ny;t~ t,"·r11H.':.~z1:t.c ;-:i;c_'rint, ;1 nt,':t'.nyi n.'.·s,:(·ktííl 

szüré;::.sc! ch :ila:-;:i:U.1tt r\1ly:1dl:1.:ot 111ieh';tt a i~zuk•.•rra! fclf\,íznC1J.: ~zür

lt!zz(!).;: ,:--;yr. aurant., cinn<1ill(1n1i. i111·c:1cu;tnlia(' S1'ncg;1c_1. a ni'ivt"nyi 

ny:ilk:\1 t:!rlal111az('\ Si.Or1·d:~·\.:ct hal1l11i \·vn t<•.!1l::.::!'c:h(··r.il:\·l·l (\ !.:!_;· 
s.zi\ro'dl,l· re t'r."·i tnj;'tsrr_·l:1."·rjc·1 1::..:yc11l1·te.<.:cn !'15..; :vi~t'\"t'rjük, t"s a kc':e
rl·kc:t !clUi1,zük. rSyr. ctq1ill()i"tl1l1. (liaco1!ii, \Í!\Uiriti;\c', ;11:1nnatu.s.1 

:\ ;.;yün1Cii•:.-' s::i'.r·1)t1k \.:«·.-::. ti'·sl·t i:-:.yr. 111\•i"'.l!'lllll. rulii i1laci1. nH:~-

e~(;].;: u:.:,yotni'.' laza. ~:i'1\·cti <ill()rlltin:;11k(•n l.::irü! 111intc;.:y ;·:(!() n-nyi 

rizvi., gyi·1111ril,::;.::,1::,ul;r••i.. S/.;dJ;u:l n•:i\·í"nyi ~:a\·ak;t;. f,.-h1'·r_i 1:f,'·l•·:-;t·;..,:1. kt. L, 

pectint, S\·ii~at, nitr(i~·cnL„_:n ga:,:11'1~< 1·1gynt:\·t:z•„:1.l l(i\·1•n:tt alk:itn~·

:-:1.ckct tart;tl1nazn~d·:. l !:t ;1z r .. .:; Z\.~Z\
0

i ·:(itt ~·yCi111i'd1~~1·,j.:,_:t ·1 :) n:111ig 

g::'a 1-:< •ri Ct:l l.::1: \' t·r1°'~ ll H · Jl ,_'t t k•„•i'.i.')n .::1°·gcs llr'lnH
0

-r:~t·· 1.: 1 e t •.:11 ;illa ni h é1gyj u k. 
cr!('d(::::n•_'k indúl. 111il-:i::1,;lJvl1 C!/. ti.1n1 ';..'.a :::::.(::11rlir1:·.:id k1.:lct.kl'1.('·::;L• 

e'·::: clizt\«J:,:,\:-:;t 111iz1U. \.:is~:('. i".:l 1 ll'1;>::cd. :\?. crj•.'d 1"::.::. a::. 1~rj1.:~zl(i n1i!.:ru

c1rgz1niz11n1..;\1L li\'ll:itcí~a !'1 1\yt:in :.~clr·tl(f,·1il:.::: 1H.fcj1•:,:c:-:ot a ~:\·0111ülf'S-
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czukor teljes szétesésekor nyer. J\ gyü111ülcsczukorból erjesztők 

hatására ugyanis alkohol és széndioxyd keletkezik 

Cr;H120, = 2C,l·J,,-OH + 2CO, 
czukur. a~ohol. ~zémlio;.:yd. 

A szeszes erjedés befejeztét illetőleg a pectin anyagoknak 
teljes kicsapodc:iscit megállapíthatjuk1 ha a szürlézrtt ké111léhez 
ugyanoly n1ennyiségü tön1ény alkoholt adunk és ezzel összeráz~ 

zuk. 1-Ia a keverék tiszta n1arad 1 az erjedést befejezettnek tekint· 
hetjük. (Az erjedés gyorsabb lefolyása, és fchérjenemli anyagok
nak tökéletesebb levállaszt<isa végett gyógyszerkünyvünk még 
kevés czukorport rcndel 1 az összezúzott gyün1ölcsökhüz adatni.) 

Az erjedés befejezte után a gyürnölcsükct zacskószerücn össze~ 

varrott szüröruhába tesszük és kisajtoljuk. J\ nyert nedvet pedig 
a még oldatban levő fehérjék coaguhíhisa czéljából felforraljuk, s 
hüvös helyre téve üllepedni hagyjuk. J\z ilyen n1ódon előkészített 

és szürlézett gyün1ülcs nedvet czukorral ezután szürppé fözhetjük. 
Szörpök felfözésére ónozott fén1edényt, gyün1ülcsszürpök 

készítésénél pedig fényesre csiszolt rézedényeket használhatunk 

csak, mert a növényi színanyagok, különösen növényi savak jelen
létében az ón hatására színüket \'CSztik. 

Illanó alkatrészeket tartahnazcj szüredékcti úgyszinte a gyü
n1ölcsnedveket1 kisebb darabokra vagdalt czukorral két-h<iron1„ 

szor forraljuk fel, 111ásokat ellenben a keletkezett hab szétoszlá
sáig. Felforralás után a szürpüt, rnelcgvízzel n1cgnedvesített gyapjú 
szöveten szűrjük át) s kibülés után üvegedénybe öntjük. 

Eltarfdsa. J\ szörpöket sohascn1 öntjük n1elcgen cdényükbc, 
hanem csak teljes kihülésük uu:í.n, 111ivel az üveg fclsö üresen 
n1aradt helye vízgözükkel telhetik n1eg, megsürüsödés után fclhi
gitja a szörp felsö rétegét, s ezáltal erjedésre alkaln1asabbá válik 

a készftn1ény. A szörpöket jól záró edényben hüvös helyen, a 
pinczében tartjuk cl. 

Hivatalos lrészitmé11yelr: ~yrupn.'i althat:\l\' (Ziliz .'iziiql), :-;yr. :unyg-
claliuus (Fejel .'iZ,l, Syl'. aurantiunnn 1·01·li!'U1Jl (:\a1·atu::·:l1l·j :-:z.1, Syr. capil
lon1111 \Tpnei·is (\c1'.•11u:;haj "Z.), Syi·. d!l!lil!llotni (FalH'-j :.:z.·1, :-;)T. cilri C':dt
roin .'iZ.), ~)T. diacodii ( .\lúl;:fr•j sz l, :-;yr fcl'ri joclati, Syr. ipcl'aenanhae 1 l!;'tny
lalt'1 !."Z.), Syr. liquii·itiae n::dP.'i .!!.\"iikt;!' :-:z.\, S,\T. 111annatu . ..: (.\l<un1a .'-'Z.), :-;yr. 
u101·01·n1n 1.Szr~d('r .'iZ.), ~)T. rht•i (l\heun1 :-:z .. 1, :-:;)T. n1hi idai:i (.\lú\n;i. :-:z.), 

~yr. :'('!lt'_~·:u~ 1~zent>ga "Z 1. :-.:yl' . ..:i111t1iPx r. f•'.gy:-:zp1·(i :-:z.) 
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Pulpae et Roob. 
(Izek ) 

F~riss vagy széírított gyümölc~;ök vízzel főzve 1 és ezek szüre
dékei czukorra! vagy anélkül bcpc:irol va dd vonatszerü gyúgyszer
alakot szolgáltatnak, a 111elyek közül a czukorral bepároltak nén1c

Iyikét rooboknak, a gyün1ülcs busos részét is tartalinazó készít

ményeket pulp<iknak nevezik. 
?llincl a kél !;J~szilin(~ny chlúllitúsi Ill<.Jdja l'ligi crcdclü. :\ roob Plnc

V(:Zl;S az arah 1· o b H h .<.z(Jbúl ered. Gyúg·ysz<'t'kiiny\·ünk a köl ki;:-:zítnu~ny 

elnevezé.:.;c tcliinteti~IH.'n küli\nhst:get nc1n tc:-z, inindegyikl~l iznek nevezi· 
liüznye}vcn lekv:ir a IH~vük . 

. RecejJfura . .;'\. roobok és a pulpák gyakran rendeltetnek 

folyadékokba, többnyire füzetek, vagy forrázatokba. I-la folyadé
kokkal rcndclvék 1 úgy az cl{íirt n1cnnyiségü kész:ítn1ényt1 a főzet 

vagy forrázat még Incleg szüredéke eleinte kis részletével n1ozsár
ban felpuhítjuk 1 és csak azután adjuk hozzá részletenként a szü

redék n1egmaradt n1ennyiségét. 
[{is:;o/gtiltisa. 1\ roobok és pulpák ha ;:í.llon1<inyuk v;ilto

zatlan állapotában rendeltetnek, úgy fehér porczellán tégelybe 

téve szolgáltatjuk ki. 
Laboraforiu111. J\ roobok és pulpák részint friss, részint 

pedig szárított gyün1ülcsükbi5l készülnek. I-la sz<.írított gyürnül
csükböl készítjük, akkor annyi vizet adunk hozzá, a n1ennyit a 
gyümölcsök friss állapotban körülbelül tartaln1aztak; n1indenkor 
annyit, hogy a készitn1ény pépszcrü iíllon1ányt nyerjen és ekkor 

a keveréket egynehányszor felfözzük. 
,~\ nyert pépet a gyün1ülcs héjától és a inagvaktól szitán 

cíttür~ssel szaüadítjuk rneg, a roobokat pedig leüllepíté:; ut<in 
szürlézzük, és czukor hozzáadása rnellett, az elűbbcni készítn1ény
hez hasonlóan fé!sürü <:illon1ányra bepároljuk. /\. roobok és a pul
púk az electuariun1ok alkatrészeit képezik, a 1nelyek elkészítésére 

nézve az ottan elmondottak ininyadók. 
E/farftisa. Porczellán vagy kőagyag edényekben tartjuk, s 

betöltésük alkaln1ával a készítn1ény felsü részét lcsi1nitjuk, hogy 
a penészr!sedésnek r::lcjc vétessék. I-Iüvös, száraz helyen tartjuk 1.:1. 

Hivatalos Jrészítmények: l'ulpa \Jl'\l!I01'lllll 1SzilYaíz1. i'ulpa taioa
rindoru~n (Ta1narlndaiz.1, Boob junipcri (Feny<Jbogyúiz), ltoolJ :-::uub11ci (Bodza

hogyt'Jiz'1. 
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Olea cocta, et o!ea pressa. 

F'riss Yagy sz;í.rított llÜ\'ényck olajjal fi'ízütt k(:szítrnény<~t, a 

1nelyben az olaj, a nüvén.yck hatö és fcstüanyagait rl:~zbcn tar

taln1azza1 -- főzött olajnak; a clús olajtartal111ú 111agYakbt:1l ( ol. 

ricini), vagy· <il!ali részckb()l (ol. jccoris.l, l~üzünséges hú111érsé\.:lc

tcn sajtolással és szürh:zésscl nyert olajat, - sajtolt olajnak 
nevezzük. 

Laboraforiu1;1 F'üziHt olajok c\{i;:i\lit~ísa czé!j<:ibr..'il, - ha 

azok friss növényi ré:::z1:kb(j] készülnek, a fris::: nü\·(.:nyt por

cze!J;:in rnozs::í.rban üss1,cz{1zzuk, és az clliírott olaj lllL'llnyi~0gl:\·c\ 

gyenge hDnél rninclacldig ftizzlik, rnig a növény yfztartalina cl nc1n 

üzctctt. Fdzés tartalina alatt a kcvcn."·k habzik, s csak akkor szü
nik nicg. lt:l a llabz;:ist oküí'.(Í vizgüzlik rn<ir ncn1 keletkeznek, a 
111L'Jy UtÖbbi kürü!n1ény cg)"Sl.LT:O:lllillt a rtíí'.05 bcrt:jl'Ztt':t is 1n;1~a 

után \·onj;:i. 1 la sz<iritutt nü\·t:n.yek, ragy az(Jk ré::;zcinek Cclha:-:1.

nc:'tlásürai kell az olajat füznünk, 1'1gy a f{;zt'.st 111c~cli.izlilcg·. a 
száraz nürényi r(~:-:zckt..~l 111integy 10--- 15n/

0
-nyi !ii:-;itoi.t LH!r:.:zc:-:z

sze:I, 2·- ~\ <'ir;:in <it digt·r;iljuk, s csak azut<ln acljuk az cUiírott 
rnennyiségü <Jlajhoz, a 111;:\r üs111c:rtctc1t nHJd(.Jll clfíkt:s1:itctt n\.'irt~nyi 

részeket. E~zcn ut<'dJhi clj<ir;i:-;ncil a fiíz(::.: 111\i\·v!ctét a nü\·ényi 
rC:szck üsszczsugurudüs<lig lic:\·ítjük. a 111clynt..·k L1c<il!<i:::a uttln a 

llÖ\'ényi rl'.s7.ekréíl az ulajat s;~ürD ruh;in <:ilszürjük, Ollcpcdni IJ;igy
juk és végül szürll·zi'.ük. 

./\. prl'.selt olajokat ritk;\n ;i!litjuk vUi hrizila~. f':]{);íllil;\:-:uk 
n1óclja abban .kulrnin;i\, hogy az ép 111agvakat, (;1 liib;.ís n1a~;\·ak 

tül>bnyirc <1\·a:-; ul;ijat tarta!n1aznak1. \·:1:-' 11107.S;irl.Jan durra d;1ra
bukra ZÚ7.zuk, cr(ís szCi\·l::'ü lcnruhüba cs(1111a~u!j1il{, C::-; fPkL>zott 
nyorn<i:-;sal ai'. u!:ijat ki.sajtuljuk. Ila a ruli;in kcrc:.:;~tii! ni;ir '-~:'ak 

igen kc\·és olaj ~zi\';Írug :it. u~y a ruh<ib;111 lcrií n1ar.:idiJ.:u1 \'íjra 

n1egtC1rjük, és i:::1nétcltcn J.:i:'<tjto!juk. 

i\ frissen :;;ajt.CJ!t nlaj u·i1_i1Jnyirl· z;;varq.-; ;\ rízt(;J é~; a .-:;iJ

tol<issttl <itszoritott ny<.ilk<í~ rl:s7.cktGl. J<~i'.ckt(i] cl\·ti!aszt.an(l(·,. a 

kt:szitnH:nyt n(:·li::íny n;qiig hC!\·(;:-: lle!ycn nlindaddig- tartjuk. n1i;.: 
az olaj. a vizcs t:s ny:ilk<!~ r1'.szt:ktf;! kü!i;n\-;ilik . ...:\ rir.c.s l'.:~ ny<il
k;:ís ri:·.:-:.zcktfíl \-;ila:-::.:.:tr·, Hil 1:s•_'Trcl n1('g·.:-:r.ciL1:1•!it1•tt ril::jat ('].:J.:{ir :-::znr
l~z0snck \·et,iük n1l·;s ;d:i. 
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Elfarfdsa. Úgy a f{)zütt, niint a préselt olajokat
1 

tcletültütt,

jól bedugaszoll edényekben. széles szaJll folyadék Ü\'cgckbcn, 
ki.ilünüsen napfC:nytlíl Ö\'Ott helyen tartjuk; lcz<Ír<i.-:ukra pedig lchc
tülcg új parafaclug1jt haszn<.ilunk és sohascn1 régit, .a tnelyben az 

olaj 111ár n1egarasodott. 
Hit„atalos lrészí:n1é11yelr: 1 i!vurn h\·<1~1·ianii fuliurun1 <.:tH'lll!!t ·!·\~ziilt 

lil'\1'·ndPld1•\'d ulaj1, C,ll. ain.\g:;lalaruui dlill'it1°1H (l::d('~ 111a11dula-ulaji, ~ 1J. ri(·lui 
i 1li1uho.J-ul;tj.1 

Se rum. 
1~avú.) 

Gy1í~;ys7.crészi kl~szitn1l:nykl:nt szereplü :-;crurnnak (s;1\·6J 

nc\·e7.zük, a zsír t':s kasL:in tartaln1át(:d rncgfosztott tejet. 

.:'\ tej ugyanis \·izct l:s ebben oldott :tllapotban tcjcr.ukrut, 
s1jkat, tov;ilJb;_í zsirt, ca:-;cint t<trtalinaz, .:\ forr<.isig !Jcvit<:tt tt..'j 
caseinje Sa\·ak, savc:1nyú nürényi nedvek pcpsin, stb. llat;ís.;\ra n1cg
alvad !coagu\;_il1.Jdik), rnikC1zlJen a tej zsír részét is n1ag<i\·al r:1gaclja 

\"isszahag)'r<in a tej súit ::; a tcjczukrut tartaln1azú sárg;í.s-zülcle.s, 
nérnilcg opcliz<i\1j folyacJtq..::ut. 

J<.cccj1f11ra. Ucinnilyen anyaggal készitcndii tcjsa\·(jt, p{)r
czc\L:ín csészében, esetleg j1jJ zoin;_í.nczozutt flízücciényben ké.-:zitj\1k 
cl és sohascin féincdl:nybcn, rni\·l~\ az alkalínazult .:::a\·ak a fé111-
cdl~nyckct rnegtc:i111adhatj<ik, s ferlDz(Jkké tehetik a k1:·szíln1ényt. J·:ll.í
állítc:ísa czélj;ibl)\ 7.Sírj::íuíl nagyjál>an rncgrosztott, lcfűzült tt..·bt'·n· 
tejet haszn<ilunk. 111t\.;· pcclig 1n1ut<in a szürésnél t:•s a clarificc:íl:i.s
n<il l1gy, n1int a szürJC:;:ésnél rcsztc:::l'.·g ;:i]J bt', a tcht':ntvjl1{;j 1 /;:·~il 

tübb<:t veszünk. [la a cascin lcvúlaszt;i::;~ít cHíid(_'·z(í nn:.„1gr.J.:ra 

\·u1i<1tknz<.'ilag kü!C111 rcnclc!kezl:.s ncrn tC1rtl:nt 1\.;y a f::lfurralt tt·jhcz, 

a fnrr<.í.s kezdetén, a gy(·)g:yszcrküny\· cUíirta cczetct alkalrnazzuk. 

i\z eczct hat~i.s<lra kiv~ilt ca::::eint szlin'.i rull;\n r;:iJ;tsztjuk el lolya
dl·k;ítr.il, a 1nclyet ar.után a rnt:g su.s1;cnd<.ilt n:sz(:ktúl rah'1 n1cg· 
tisziitc'ts czl~ljúbt'.1! toj;\:"fch{rj(:\·c\ deritünk .. ~\z isn1étellcn <Ítszürt 

sav<í, sa\·anyú kl·111hau:ísú jSerurn lactis acidun1'1. ha azu: lian a 
füllislcgben le\·{í saral Y<dan1ilycn szénsa\'.:'(:J\·;1.l küzCHnb(J,::;ítjük 

t.~yr'1gyszcrküny\·ünk n1a;;nes. carlJonaltal kC1zii111b(1sittcti .1 t:S szür
ll:zzük. (:dc:'l (a kt1zCHnbi'1:-:itctt a tejczuknr rniatt t':dt.::;"\ sa\·('inak 

1S~Tun1 \actis clulce :::cu dulcifica!un1l ncrczt:tt kt°'.si'.Ítlnt:·nyt ny1Tünk. 
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Savanyú tejsavó rendelése esetén a közömbösítés elmarad. A 
casein megalvasztására, illetőleg leválasztására alkalmazott anya
gok szerint megkülönböztetünk serum lactis citratumot (ha czit
romsavval készül) ser. lact. sinapisatumot, tamarindinatumot, tar
taratumot stb. Az elősorolt anyagok nem egyenlő n1ennyiségben, 
hanem a következő arányok szerint alvasztják meg a tejet: 1000 
gramm tejet megalvaszt 10 gr. acetum vini, 1 ·20 acid. tartaricum 1 

40 gramm Pulpa tarnarindorum, 50 gr. semen sinapis1 250 gr. 
vinum hortensis stb. A tej körülbelül '/, rész savót ad. 

Hivatalos készítmény : Serurn lactis conununc (liiziinsegcs 
tejsavó.) 
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