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ELŐSZÓ 

Az 1954 derekán az Egészségügyi Kiadó kiadásában 3 kötetben, 1627 oldal 
terjedelemben megjelent V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv a Magyar Egészség
ügyi Miniszter 1/1954. (XU 29.) Eü. M. számú rendeletével 1955. évi január 
hó 1. napján lépett hatályba. Ezzel a Magyar Népjóléti Miniszter 1948 augusztus 
25-én kelt 205,429/48-5 N l\L számú rendeletével az V. kiadású Magyar Gyógy
szerkönyv szerkesztésére alakitott Szerkesztő Bizottság és Szakbizottság munkája 
befejeződött A Szerkesztő Bizottság és Szakbizottság előterjesztésére a ]\/[agyar 
Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma a, gyógyszerkönyvnek a gyakor
lattal és fejlődéssel való kapcsolatát állandó jellegű, az Egészségügyi Tudományos 
Tanács keretében működő Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottság fel
állításával biztosította, s a kisérletes munkák elvégzésére laborntóriumot állít· 
tatott fel, mely mint Műszaki Fejlesztési Osztály, közvetlenül az Egészségügyi 
Minisztériumnak van alárendelve E szervezet_i felépítés biztosította a Gyógyszer
könyvvel kapcsolatos újítások és módosítások zökkenőmentes végrehajtását: 
jelen esetben a gyógyszerkönyv Addendumának kidolgozását és megjelenését. 

Az Addendum szerkesztő bizottsága a 8/9/1-1954 Eü. M VII. f. o. számú 
rendelkezés értelmében a Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottság, fö
sze1kesztője a Bizottság elnöke. 

A Gyógyszerészeti és Gyógysze1könyvi Bizottság tagjai: 

Elnök S c h u l e k E l e m é r akadémikus, a kémiai tudományok 
doktorn, az Eötvös Lo1ánd Tudományegyetemen a szer
vetlen és analitikai kémia tanára. 

Elnölchelyette.s. V é (J h A n t a l a kémiai tudományok kandidá
tusa, a Budapesti 01vostudományi Egyetemen a gyógy
szerészi ké1nia tanár a 

Titkár. Bayer István di gyógyszerész, az Egészségügyi 
Minisztérium Műszaki Fejlesztési Osztályának osztály
vezetője„ 

Ta.gok Bölcs Béla dr. gyógyszerész, az Egészségügyi Minisztérium Gyógy-
szerészeti Osztályának osztályvezetője, 

Halmai János a gyógyszerészeti tudományok kandidátusá, a Buda·· 
pesti Orvostudományi Egyetemen a gyógynövény- és 

„ drogismeret tanára, 
Kedvessy György a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, egye

temi docens, 
Mozsonyi Sándor a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a 

Budapesti Orvostudományi Egyetemen a gyógyszerészeti 
technológia tanára, 
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Nikolics Károly dr gyógyszerész, gyógyszertár-vezető, 
Pa;ndula fiJgon dr; gyóg,i:szerész-alezr~des, egyetemi adjunktus, 
Rozsa Pal a gyogyszereszet1 tudomanyok doktora, az Országos 

Közegészségügyi Intézet tudományos munkatársa 
Vastagh Gá~or .a .kémiai J;ndománi;ok doktma, az Országds Köz-

. , e!\eszsegi;gy1 In~ezet_ osztalyvezetője, 
V itez I stvan a gyogyszereszet1 tudományok kandidátusa, eo')'etemi 

docens 0
· 

„ Az Addendum egyes cikkelyeinek egyeztetését és kritikai értékelését az 
elnok vezetésével, általa folkért sziíkebb Bizottság végezte Ennek tagjai: 

Schulek Elemér, 
Végh Antal, 
Bayer István 

Az Addendum szerkesztésében, mint folkért szakértők és tanácsadók részt
vettek: 

Alföldy Zoltán az orvostudományok kandidátusa a mikrobiológia 
eg;yete1ni tanár a, ' 

Bruolcnei Győző akadémikus, a kémiai tudományok doktma a 
, szerves kén1ia egyetemi tanára, · ' 

Buzagh Aladár. akadémikus, a kémiai tudományok doktora, a 
. koll01d1ka egyetemi tanára, 

Csipke Zoltán a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa egyetemi 
, . ~yógyszertár-vezető, egyetemi docens, ' 

David La7os ~ gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a gyógy-
szereszet eg,yetemi tanára, 

Éllo" It. d s van r, gyógyszerész, az Egészségügyi Minisztériun1 Mű-
, .sza~i Fejlesztési Osztály főelőadója, 

Erdos Laszl? a~ orvo.stud~mányok k;tr~didátusa, az Országos Köz-
;r , . . egesz,segugy1 ~11tezet, szer?log1ai o~ztál:yának vezetője, 

11 lodeiei Istvan a gyogyszereszetr tudomanyok kandidátusa az 
. E&yesült. Gyógy~zer- és Tápsze1gyár osztályvezetője,' 

Hunfalvi Geza gyogyszeresz, az Egészségügyi Minisztérinm Gyógy-
szerészeti Osztály főelőadója, · · 

Jáky l.Iikló: a k~nüai tudományok k~ndid~tusa, a Növényolaj· és 
H~ztartas1 Vegyrpan Kutato Intezet igazgatója, 

Juvancz Ireneusz dr orvos, a Magyar Tudományos Akadémia Mate
. matikai K.utató Intézete Biometriai Osztályának vezetője, 

Karlovitz Adolf gyogyszerész (j 1955), 
Kárpáti Zoltán a biológiai tudományok kandidátusa, a kertészeti 

11övénytan tanszékvezető docense, 
Kovács Jenő az állatorvosi t";dományok doktora, az állatgyógy-

. szer tan egyeten11 tanara, · 
Rőrös Endre vegyész, egyetemi adjunktus, 
Kőszegi Dénes a kémiai tudományok kandidátusa, a"gyógyszerészi 

. kén1ia eg,yetemi tanára, 
R un Ferenc gyógyszerész, gyógyszertár-vezető, 
K ;;ttel I?ezső dr.. gyógyszerész, vezető szakfelügyelő, 
Lang Bela di. gyógyszerész, a Gyógyáruértékesítő Vállalat labora

tóriumának vezetője, 

Laszlovszky J Óz.sej di gyógyszerész, egyetemi adjunktus, 
Lenart György az orvostudományok kandidátusa, közkórházi osz

tál yvezető-füor vos, 
}lérnedy lm;e dr gyógyszerész, egyete1ni doce11s, 
}lyiredy Szabolcs vegyészmérnök, a Kőbányai G-yógyszerárugyár 

osztályvezetője, . 
Prmgor Ernő a kémiai tudományok doktora, egyetemi docens, 
Rényi Alfréd akadémikus, a matematikai tudományok doktora, 

egyeten1i tanár, 
Rígó László dr. főorvos, a Gyógyszeripari Ellenőrző Laboratórium 

·vezetője, 
Rorn Pál a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a 1\Iinőség

vizsgáló Intézet csoportvezető fümérnöke, 
Sárkány Sándor a biológiai tudományok doktora, az alkalmazott 

növé11:y--tan és szövetfejlődéstan egyetemi tanára, 
Szongott Ilona dr. vegyész, 
Taiján Imre a fizikai tudományok kandidátusa, az orvosfizika 

egyete1ni ta11ára, . . 
W W essel Flóra a kémiai tudományok kandidátusa, a Olunom 

Gyógyszervegyészeti Gyár osztályvezetője 

Az Addendurn ré.Szérn kísérletes rnunkát végeztek 

Antal József dr gyógyszerész, orvos, önálló tudo1nán:yos kutató, 
Auber László dr gyógyszerész, vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, 
Bánó Tibor gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
Bertsch Paula vegyész, 
Burger Kálrnán a kémiai tudományok kandidátusa, egyetemi 

. adjunktus, 
H ochmanné Fischer Klára gyógyszerész, 
]{atona ]{álmán gyógyszerész, miniszté1iun1i főelőadó, 
R"erényi István vegyészmér11ök, tudományos inu11katárs, 
Király Ilona dr gyógyszerész, egyetemi adjunktus, 
Kolos dr -né Pethes Edit gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
]( oritsánszky dr .. -né Ambrus Klára gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
J{ovács László dr. gyógysze1ész, miniszté1iumi főelőadó, 
Laszlovszky dr .. -né Groma Gizella gyógyszerész, 
Marczal Gabriella gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
Posgayné Kovács Edit gyógyszerész, mirüsztériumi főelőadó, . 
Szabolcs dr .-né Sándor· Ernrna dr. vegyész, tudományos munk<ttars, 
Szakácsné Pintér Margit gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
Szász György gyógyszerész, egyetemi adjunktus, 
Szepesy Angéla dr gyógyszerész, egyetemi adjunktus, 
Szües dr .-né Császár Erzsébet gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
Takács Mihály gyógyszerész, egyetemi tanársegéd, 
Vida dr -né Kanizsai Nagy Ida dr gyógyszerész, tudományos mun

katárs. 

Az ábrákat Beitók .ilfargit készítette. 
A gyógyszerkönyvet ortográfiai szempontból átnézte Kaczvinszky Ernil dr 
A technikai szerkesztési munkát Bayer István dr .. látta el. 
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A Szerkesztő Bizottság az Addendum kidolgozásában főként a Műszaki Fej
lesztési Osztály laboratóriumának, az Országos Közegészségügyi Intézetnek, a Bu·· 
dapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Fakultása Intézeteinek és a 
Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai In
tézetének kísérletes tapasztalataira és az újabb idegen gyógyszerkönyvek - ezek 
között a Nemzetközi Gyógyszerkönyv - és az idevágó tudományos irodalomada
taira támaszkodott. 

A Szerkesztő Bizottság a gyakorlattal való szoros kapcsolatát azzal biztosí
totta, hogy a Gyógyárnértékesitő Vállalat laboratóriumának és gyógyszergyára
ink minőséget ellenőrző laboratóriumainak tapasztalatait is figyelembe vette. 
Egyúttal gondosan mérlegelte, hogy a gyógyszerkönyv követehnényei a gyári 
készítmények jó minőségét fejlessze anélkül, hogy a gyár termelékenységét 
gátolná 

Az Addendum néhány újabb készítmény leírását, néhány fontosabb gyógy
szerkészítmény (galenusi gyógyszerek) elkészítési módját, a felsorolt készítmények 
vizsgálatára szolgáló eljárásokat tartalmazza, hogy azok megfelelő volta, illetve 
jósága ellenőrizhető legyen. 

A gyógyszerkönyvbe, illetőleg annak Addentlumába felvett készítmények 
nem tartandók szükségszerűen készletben a gyógyszertárakban. Az előző, I:, II, 
III és IY Magyar gyógyszerkönyvektől eltérően az Y Magyar Gyógyszerkönyvbe 
és annak Atldendumába felvett vizsgálati eljárások sem korlátozódnak többé a 
gyógyszertárakban, azok egyszerű eszközeivel végrehajtható vizsgálati eljárások· 
ra, miután a modern gyógyszerek vizsgálata gyakran költséges műszereket igényel. 
Ennek az elvnek megfelelően, a gyógyszertárakban készletben ta1tantló, esetleg 
elkészítendő készítményeket, ugyanúgy a gyógyszerek elkészítésére, illetőleg vizs„ 
gálatára szolgáló eszközöket az Egészségügyi Minisztérium rendelete külön jegy
zékben sorolja fel, ugyanakkor kötelezően elrendeli, mely vizsgálatokat kell a 
gyógyszertárakban elvégezni 

Az Addendum az V. Magyar Gyógyszerkönyv beosztását követi Állásfogla
lása éppenúgy elvi jelentőségű a gyógyszerkönyvi készítmények vizsgálata és elbí-
1álása tekintetében. A gyógyszerkönyv követelményeit a leírásban, illetőleg a ké
szítésben közölt adatok, az anyag fizikai állandói és a vizsgáló eljárások előírási'i 
együttesen szabják meg azzal a megszorítással, hogy a leírásban szereplő, az oldé
konyságra és a kémhatásra vonatkozó adatok csupán tájékoztató jellegűek A tisz
tasági követelmények megállapításában az V .. Magyar Gyógyszerkönyvet és az 
Addendumot az az elv vezette, hogy a gyógyszerben netán jelenlevő szennyezések 
egészségi 11átrányt ne okozzanak, ugyanakkor a.n11ak tartósságát, különösen több 
alkatrészből készített gyógyszer esetében se veszélyeztessék Egyebekben a szeny
nyező anyag jelzője a gondos készítés hiányának. Az Y Magyar Gyógyszerkönyv 
a szennyezés mértékét sok esetben kizáró reakcióval állapíttatja meg .. Az Adden
dum lehetőséget biztosít ana, hogy az ilyen reakciókat a szokásos gyógyszerköny
vi összehasonlító reakcióval ellenŐiizhessük Kétes esetekben tehát a megvizsgé.lt 
anyagban megengedhető szennyezés mikrogrammokban (y) kifejezett mennyisége 
grammonként, azoknak az összehasonlító oldatok egy-egy milliliterében foglalt, 
mikrogrammokban (y) megadott mennyisége lehet. - Hangsúlyozottan e helyen 
is kiemeljük, hogy a reakciókat azokban az esetekben, melyekben az meghatáro·· 
zott idől1öz kötve iúncse11, a k:é1nszerek hozzáadása és szükség esetén a reak:cióelegy 
összeiázása után közvetlenül (10-20 másodperc elteltével) értékeljük -

Elvi jelentőségű az Atldendum állásfoglalása a „színtelen" kifejezés haszná
latának tekintetében is Ha e kifejezést a gyógyszerkönyv oldott állapotban forga· 
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bahozott készítmenyre vagy folyadékra alkah';azza, úgy a készítményt ~zo
lom <örülmények között vízzel kell ,összehasonhta1n, ,(Ad~ „ 145 lap) m;g ~ 
noJ ,;d halmaiállapotú készítmények meghatarozott tomeno:segu ?ld~ta1 a gyogy 
sz ak.. ben leírt módon a színmérték-oltlatokkal hasonhtantlok ossze. 
szer onyv ' · 1 k · t ln k 

A ~zínmérték-oldatok bevezetése óta szerzett tapaszta ~to ~rra u ~, ~ ' 
11, 1mérték-oldatok színe intenzitásban és tónusban erosen fugg a homei-

hogy a sz o · •• 1 lit · 
séhlettől Ezért a színeket 20 -on kell ossze,1as01; ani. .. . . i-

A készítmények tömény kénsavban valo oldasa korul gyakran tapasztalt b, 
,talansá ot 0 ·szlatja el ,;,z Addendum ama rendelkez,ése, mely szen;it a v1zsga

fZ~dó készít~ényt előzetesen ki ll'ell szárítani, s az oldasra 95%-os kensavatkell 

hasz't;'t l\fao-yar Gvógyszerkönyv L kötetének kiegészítéseképpen, az abba1; 
. l" ·e zékeket kiegészítettülc A kémiai készítmények közé 21, a galenu~1 

~.er~f~é~;'.Jr közé 37 új készítményt tárgyaló cikkelyt kellett beikta~nunk 2
1
0 k~„ 

:í~~~én r nevét változtattuk n1eg. 28 a.zoknak a lcészít1nények1~ek szan1a, i;ie ye -
:1ek össietétele, vagy készítése lényegesen megváltozott A tel1esen megvaltozott 
cikkel vek száma 2 · . „ · k 1 

Az Addendum táblázatos összeállitásban a gyógysze1kb1~yv ~oteteir;e . a~· 
szániaira hivatkozva közli az \T„ :i\iagyar Gyógyszerkö11y: sa1tóh1ba1t, ~ veg:_ehaJ,~ 
tott kisebb változtatásokat. Ugyane táblázat közli azt 1s, ,hogy a. tel3es ~?{~u 
kiegészítések és új cikkelyek mel~k l~ötetb~, m1!yen lapszammal iktatan o e, 
s ezek az Atldendum melyik lapszaman talalhatok , .. 

A gyógyszerek eltartási módjának leírásában a~ :1· l\fagyar Gyogyszerkon]l~ 
m volt elég szabatos, illetőleg következetes. E lnanyossagot azzal szuyfntet)l;' 

ne hogy az Atldendumban táblázatos összeállí.tásban sorol3uk fel az eg orman n1eg, . 
eltartandó gyógyszereket. . . 478 1 ) 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv Pótlását (Add1tamentum L 476- · ap 
az Addendumba vittük át. . , l" • l 

A ó 1sze1ek ·vizso-álatánal{ fejezete bővült Az elektromet11as e Ja1aso { 
kedvééi~~ f~gfontosabb clektromos mért~keg7sé~eket szint~n ~e~ ~e~e~~ soroln~ 
és szabatosan definiálnunk Újabb vizsgalati m?dsz~r.e~et 1s e e e .. vennu , : 
f. a nehéz-fémek mérésére új komplexometr;as ,el3aras?k~t ,1s;ner~etunlc Li•.r 
j~r a morfin polarográfiás mérését, egyes kész1tmenyek t1tral~sat vi;men~lS .rn· 

..._heii a ,;Íz titrálásos n1euhatározását ]{. Fischer inódszerevel st . - ,zsu~
~~~ok, 'viaszfülék és hasonló állományú anyagok dermedéspontjának meghataroza-

sa szintén új. · , „ b'l 
A ún inkompatibilis gyógyszerek elkészítésének kértléset UJia sza '.' yo~

tuk szebben a o-yógyszerész szakértelmének érvényesítését ;nég JOb~a,n ,~ztos1: 
tot-buk. _ A g;ógyszerészi tech11ológia kör~he vágó. in~nkalato~ le11asa an :~ 
ú'abb fejlődés eredményeit figyelembe vettuk - Ú] fe3ezetel~, foglalko;:1iak 
elnulziókkal, kenőcsökkel, oldatokkal, szemcseppekkel, szemkenocsokkel es szusz-

penziókkal. · ''b'l t Tt' f lmá.· Szükségesnek látszott a gyógyszerkönyv szempor;t1a o a s ,en 1 as .?g~' 
nak szabatos körülírása is Ugyanakkor részletesen leniuk a gyogyszerkon; 'ben 
használatos táptalajok készítésmótlját is . , , „ 

A biológiai értékmeghatározásokkal ka:pcsolatos~n, ki~~esz1tettuk a ne~z~t~ 
l·özi standardok és egységek táblázatát, s u3abb el3arast nunk le a hypop Yf'~ 
l~átsólebeny-készítménye~ érték~ne~ mérésér;i -: Fe~vettü~ ~ tesztoszterono es 
a tesz_poszte1onol-lcészít1nenyel{ ertekmeghatarozo modszeret is. 
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' 

A biológiai n1eghatá1üzások értékelésében a valószínűségi (statisztikai) szá
mítások egyre inkább nélkülözhetetlenek. Ezért a számítások legszükségesebb 
alapismeretét külön fejezetben tárgyaljuk. 

A kémszerek közé 17 új kémszert kellett felvennünk 
Hiányt pótolunk, mikor az V Magyar Gyógyszerkönyv táblázatai közé ik

tatjuk a gyógyszereknek a gyermekek részére, korcsoportok szerint rendelhető 
szokásos és legnagyobb egyszeri és r1api adagjait 

Az egyes táblázatok kiegészítéséről szintén gondoskodtunk Az újonnan 
felvett cikkelyek leírásaiban az V Magyar Gyógyszerkönyv II , illetőleg III kö-· 
tetének jól bevált beosztását és sonendjét követtük 

Az Addendum az ortográfiában is szigorúan követi az V Magyar Gyógyszer
könyvet. 

Az Addendum megjelenését az állandó gyógyszerkönyvi bizottság, a rendel
kezésére álló laboratórium, s &z az anyagi segítség biztosította, mellyel az Egész
ségügyi Tudományos Tanács a gyógyszervizsgálatok fejlesztésére végzett, ana 
érdemes tudományos kísérletes munkákat prémiumokkal jutalmazta. 
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A, 

Az V. Magyai Gyógysze1könyvhe pótlólag felvett cikkelyek jegyzéke 

( Kiegészité..s az l 21 lap A-jegyzékéhez) 

Amylba1 bituralu1n 
An1ylum liquefactum 
Benzalkonium chloratwn solutu111 
Chloramphenicolum 
Collemplastrum salic,ylatun1 
Desoxycorticosteronun1 aceticurn 
Emulsio benzylii benzoici 
- olei jecoris 
- olei ricini 
Ergometrinum n1aleinicum 
Hydrogelum metbylcellulosi 
Injectio desoxycorticosteroni acetici 
- ergometrini maleinici 
- mercamphamidi 
- methadoni hydrochlorici 
- neostigminii methylsulfu1 ici 
- pethidini hydrochlmici 
- sulfa-4,6-dimethylpyrimidini 
- tolazolini hydrochlorici 
l\lethadonum hydrochloricun1 
Methimazolum 
Methylcellulosum 
Mucilago gummi arabici deenzymata 
- methylcellulosi 
- t1agacanthae 
Natrium citricum acidum 
Neostign1iniun1 bromatun1 
Neostigminium methylsulfUricun1 
Oculogutta zinci cum adrenalino 

Pethidinun1 hychochlo1icun1 
Phenomer bo1 um solutum 
Pilula ferri sulfurici oxydula.ti 
Polyoxaethenum-1500 
Polyoxaethenun1 stearinicun1 
Proguanilum hydrochloricun1 
Solvens pro oculoguttis 
Sor boxaethenum stearinicu1n 
SuJfa.4,6-<limethylpyrimidinum 
Suppositorium mercamphamidi 
Tabletta an1ylbarbiturali 

chloramphenicoli 
- n1ethadoni hydrochlorici 
- methiinazoli 
- neostigminii br omati 
- pethidini hydrochlo1ici 
- proguanili hydrochlorici 
- su]fa-4,6-din1ethylpyrünidini 
- tolazolini hydrochlorici 
Thiomersalum 
Tinctura aurantii pro sü upo 
Tolazolinum hydrochloricun1 
Unguentum emulsifica.ns anionicun1 
..:___ en1ulsificans 11011-ionicum 
- hydrophilicun1 anionicun1 
-- hydrophilicun1 non~ionicum 
- h ydr OSU111 

- oleosun1 
-- sünplex 
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e, 

hon cikkelyek jegyzéke, melyeknek összetétele vagy készítése 
lény~gesen megváltozott 

Aqua benzaldebydi 
Barium sulfrnicum conditun1 
Elixiriu1n thymi co1npositum 
Emulsio paraffini cu1n phenolphthaleino 
Hypophyseos partis posterioris extractum 
Injectio acidi nicotinici 2% 
-- chinini hydrochlorici 30% et urethani 

30% 
- hypophyseos partis posterioris 
- sympaethamini hydrochlorici 6 % 
Mucilago ad catheterem 
Sirupus amantii 
Solutio conservans 
- j odi spiI ituosa 
- syrnpaethaminí hydrochlorici 10% 

e, 

Solutiones ophthalmicae 
Tabletta nicotamidi g 0,05 
-· opii concentrati g 0,02 
Tinctura arna.ra 
- sa.ponariae 
- strychni 
- thy:n1i 
Unguentum aluminii acetici tartarici 
- argenti nitrici 

e1n3lliens 
glycerini 
infantun1 
ophthalmicum simplex anhyd1icu1n 

\ 1.aselll1un1 eholesterinatun1 

• 

A telj~sen megváltozott cikkelyek jegyzéke 

Régi cikkely 

Pilula ferri car bonici 
Tinctura aurantii conferta 
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Új cikkely 

Pilula fB1ri sulf'urici oxydulati 
Tinctura aurantii pro sirupo 

-:~ 

Azon cikkelyek jegyzéke, melyek gyógyszerkönyvi elnevezése megváltozott 

Régi elne".~zés 

Benz~ylaikyla1nmo_nium chloratun1 
Chininum tannicurn · 
Injectio vitamini B12 
Phenylhydrargy:rum boricum 
Pulvis sparsorius infantun1 
- suifaboricus 
Solutio ophthalmica argenti nitrici 
- - atropini sulfurici 
_ - physostigrnini salicylici fürtior 
- - physostigmini salicylici rnitior 
- - pilocarpini hyd~üchlorici 
- - resorcini 
- - zinci $Ulfu1 ici 
Tabletta ammonii chlorati alkalisolvens 

- - na trii salicy1ici alkalisolvens 
Unguentum ophthaln1icum album 1 % 
- -- flavum 1 % 
- - simplex anhydiicu1n 
-- -· simplex hydrosum 
\Titaminun1 B12 

Új elnevezés 

Benza.lkoniun1 chloratum 
Chininum tannicum Rozsnyai 
Injectio cyanocobala111ini 
Phenomerboru1_n 
Sparsorium infantu1n 
- sulf8.boricu1n 
Oculogutta argenti 
- atropini 
- physostigmini fürtior 
- physostigmini mitior 
..,--- pilocarpini 
- reSorcini 
- zinci 
Tabletta a11111101ili chlorati intestino-

solvens 
- natrii salicylici intestinosolvens 
Oculentum album 1 % 
- flavum 1 % 
- sllnplex 
- hydrosum 
C_yanocobala1ninun1 
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E 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv és a Nemzetközi Gyógyszerkönyv azonos 
készítményeinek a két gyógyszerkönyvben használt latinos nevei 

(Az I 33. lap kiegészített E-jegyzéke) 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyvben használt 
latinos név 

Acidum arsenicosum anhyd.Iicum 
Acidum hydrochloricuin concentratissi-

mum 
Acidum lacticun1 
Acidum paraaminosalicylicu1n 
Adrenalinu1n basicu1n 
Aether ad nar cosim 
Aether chloratus 
Alcohol absolutus 
Alcohol trichlo1isobutylicus 
Amidazophenum 
Aqua destillata 
Aquá destillata pro injectione 
Amylium nitrosum 
Aneurinum hydrochloricu1n 
Apomorphinum hydrochloricum 
Argentum nitricum 
Atropinum sulfuricun1 
Azophenu1n . 

Ba1 bitu1alnatriun1 
Bar bituralum 
Barium sulfuricum 
Benzpropaminum (phosphoricu1n) 
Benzylium benzoicun1 
Bisn1uthun1 subnitricum 
Bisrnuthum subsalicJlicu1n 

Calciun1 chloratum crystallisaturn 
Calcium gluconicun1 
Calciun1 lacticu1n 
Car bamylcholinum chloratun1 
Car boneum tetrachloratu1n medicina] e 
Chinacrinun1 
Chinidinum sulfUricum 
Chininum hydroci1lo1icum 
Chininum sulfuricum 
Chloralum hydratum 
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4 Nemzetközi Gyógyszerkönyvben használt 
latinos név -

Arseni Trioxydum 
Acidum Hydrochloricum 

Acidum Lacticun1 
Acidun1 Para~an1illosalicylicun1 
Adrenalinum 
Aether Anaesthesicus 
Aethylis Chloridum 
Aethanolum absolutun1 
Chlorobutanolum Hydratum 
Amidopyrinum 
Aqua Destillata 
Aqua pro Injectione 
An1ylis Nitris 
Thiamini Hydrochlo1idun1 
Apomorphini Hydrochloridum 
Argenti Nitras 
Atropini Sulfas 
Phenazonu1n 

Barbitalun1 Nat.ricum 
Bar bitalun1 
Barii Sulfas 
Amphetamini (Sulfas) 
Benzylis Benzoas 
Bismuthi Subnitras 
Bismuthi Subsa.licylas, 

Calcii Chloridum 
Calcii Gluconas 
Calcii Lacta.s 
Car bacholun1 
C~r bonei Tetrachloridun1 
Mepacrini (Hydrochloridum) 
Quinidini Sulfas 
Quiniúi Hydrochloridu1n 
- Sulfas 
Chlorali Hydras 

Cbloramphenicolum . 
(Jbloroforrnium ad na:r cos1m 
eocainum hydrocbloncum 
eodeinum phosphoricum 

. , (Joffeinum natrium benzoicum 
· Coffeinum natrium salicylicum 
Coraethamidum 
Cyanocobalaminum 

Desoxycorticosteronum aceticum 
Dicumarolum 
Digitalis purpureae folium 
Dimercaprolum 
Diphentoin (natrimn) 

J-Ephedrinum hydrochloricum 
Ergometrinum maleinicum 
Efgotaminum tartaricum 

Ferrum sulföricum oxydulatum 
Filicis maris rhizoma 
Formaldehydmn solutmn 

Gametocidum 
Glucosum 
Glycerll1um 
Gonadotropinum chorionicurn (ex urina) 
Gonadotropinum e sero 

Heparinum solubile 
Hexobarbituralnatrium 
Hexo bar bitur alum 
Homatropinum hyd!,obromicum 
Hydrargyrum amidochloratum 
- bichloratum cor!'osivtim 
- bijodatmn rubrum 
- chloratum mite 
-· oxycyanatum 
- oxydatum flavum 
Hypophyseos pa.rtis posterioris ex

tractum 

Injectio adrenalini hydrochlorici 
-- atropill.i sulfurici 
- bismuthi subsalicylici oleosa 

calcii gluconici 
- coffeini natrii benzoici 
- coffGini natrü salicylici 
- desoxycorticosteroni acetici 
- ergometrini maleinici 

2 V Magyar Gyógyszerkönyv 

Obloramnhénicolum 
ChlorofO~mium Anaesthesicum 
Cocaini Hydrochloridum 
Oodeini Phosphas 
Coffeinum et Natrü Benzoas 
Coffeinmn et Natrii Salicylas 
Nicethamidum 
Cyanocobalamh1um 

Desoxycortoni .A_cetas 
Dicoumarolum 
Digitalis folium 
Dime~·caprolum 
Phenytoinum 

Ephedrini Hydrochloridum 
Ergometrini Maleas 
Ergotamini Tartras 

FerI'osi Sulías 
Filix mas 
Solutio Formaldehydi 

Pamaquinum 
Glucosum 
Glycerolum 
Gonadotrophinum Chorionicum 
Gonadotr ophinum Sericum 

Heparinum 
Hexobarbitalum Natricum 
Hexobar bitalum 
Homatropini Hydrobromidum 
Hydrargyri Amidochloridmn 
·-· Bichloridum 
- Iodidum Rubmm 
- Subchloridum 
- Oxycyanidum 
- Oxydum Flavum 
Pituitarium Posterius 

Injectio AdÍenalini 
~ Atropini Sulfatis 
- Bismuthi Subsalicylatis 
- Calcü Gluconatis 
- Coffeini et N:i.trii Benzoatis 
- Coffeini et N atrii Salicylatis 
- Desoxycor tani. Adetatis 
- Ergonletrini Maleatis 
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Injectio ergotamini tartarici 
- glucosi 
..;_ hypophyseos partis posterio1is 
- morphini hydrochlmici 
- neostigminii methylsulfürici 
·- papaveriui hydrochlorici 
- pen.icillin-kalii l 
- penicillin-natrii} 
- pentamethazoli 
- pethldini hydrochlorici 
-· procaini hydrochlorici 
- sulfamethylpyiimidini 
·- sulfathlazoli 

Jodoxysulfochinolinum 

Kalium bromatum 
-· chloratum 
- hydroxydatum 
- jodatum 
Kresolum pmum 

Methadonum hydrochloricum 
J\forphlnum hydrochloricum 

Natrium bromatUm 
- chloratum 
- citricum 
- jodatum 
- nitrosum 
- pyI'Osulfur osum 
- salicylicum 
Neostigminium bromatum 
Neostigminium methylsulfinicum 
Nicotamidu1n 
Nitrogenium oxydulatum 
Norcainu1n 
Nova1senolun1 

Oleum chenopodii 

Papaverinum hydrochloricum 
g-Penicillin-kalium 
g-Penicillin-natrium 
g-Penicillin-procainum 
Pentamethazolum 
Pethldinum hydrochloricum 
Phenarsoxydum hydrochloricun1 
Pheno bar bitur alnatrium 
Phenöbar bituralum 

18 

Injectio E1gotamini Tartratis 
- Glucosi 
- Pituitarii Posterioris 
- Morphiui 
- Neostigmiui llfothylsulfatis 
- Papaveriui Hydrochlmidi 

- Benzylpenicillini 

- Pentetr azoli 
- Pethldini Hydrochloridi 
- Procaiui Hydrochloridi 
- Sulfamerazini Natrici 
- Sulfathiazoli Natrici 

Chi.niofonum 

Kalii Brorn.idum 
- Chloridum 
- Hydroxydum 
- Iodidum 
Cresolum 

Methadoni Hydrochloridum 
Morphini Hydrochloridum 

Natrii Bromidum 
- CWoridum 
- Citras 
·- Iodidum 
- Nitrís 
- Pyrosulfis 
- Salicylas 
Neostigmini Brom_jdum 
Neostigmini M:ethylsulfas 
Nicotinan1idum 
Oxydu1n Nitl'osum 
Aethylis A.minobenzoas 

_ Neoarsphenaminum 

Aetheroleum Chenopodii 

Papaverini Hydrochlorídum 
Benzylpenicillinum Kalicum 
Benzylpenicillinum Natricum 
Procaini Benzylpenicillinum 
Pentetrazolum 
Pethldini Hydrochloridum 
Oxyphenarsiui Hydrochloridum 
Phenobarbitalum Natricum 
Phenobar bitalum 

· Phenomerborum . . 
Physostigminum salicylicum 
Physostigminum sulfu:1cum 
Prácainum hydrochlo11c~m 
Proguanilum hydrochloncum 

Serum antidiphthericum _boviuum( 
- antidiphtheucum equmum l 
_ antitetanicilln equinum 
Solutio natrii chlorati isotonica 
Spiritus concentratissimus 
_ dilutus 
Stibium-kalium tartaricun1 
Streptomycinum 
g-Strophauthin~ 
Stryéhninum rut11cum 
Sulfamethylpyrimidinum 

Tabletta 
- acidi acetylsalicylici 
- acidi ascor binici 
- amidazopheni 
- atropíni sulfurici 
- bar bitur ali 
- chinini hydrochloricí 
- ephed:tiui hydrochlorici 
- neostigminii bro1nati 
- nitroglycerini 
- nicotamicli 
- pethidini hydrochlorici 
-· phenacetini 
- phenobarbiturali 
- proguanili hydrochlorici 
- santonini 
- sulfaguanidini 
·- sulfamethylpyrimidini 
- sulfanilamidi 
- sulfathiazoli 
Testosteronolum propionicu1n 
Tetracainum hydrochloricum 
Tetrachloraethylenum 
Theobrominum natrium salicylicu1n 

Thyreoideum 
Tinctm a ipecacuanhae 
- strychni 
Trichloiaethylenum 

Urethanum 

2* 

Phenylhydrargyri Boras 
Physostigrn.ini Salicylas 
Physostigmiui Sulfas 
Procaiui Hydrochloridum 
Proguanili Hydrochloridum 

Serum .Antidiphthericum 

- .Antitetanicum 
Solutio Natrü Chloridi Isoton.ica 
Aethanolum 
-· Dilutum 
Stibii et Kalli Tartras 
Streptomyciui Sulfas 
Ouabainum 
Strychnin.i Nitras 
Sulfi1merazinum 

Compressi. „ 

- Acidi Acetylsalicylici 
- Acidi Ascor bici 
- A.midopyriui 
- Atropiui Sulfatis 
- Barbitali 
- Quiniui Hydrochloridi 
- Ephedriui Hydrochloridi 
- N eostigmini Bromidi 
·- Glycerylis Trin.itratis 
- Nicotinamicli 
- Pethldini Hydrochloridi 
- Phenacetini 
- Pheno bar bitali 
- P1oguanili Hydrochloridi 
- Santonini 
- Sulfaguanidini 
- Sulfam~razini 
- Sulfanilamidi 
- Sulfathiazoli 
Testosteroni Propionas 
Tetracaiui Hydr·ochloridum 
Tetrachloroaethylenum 
Theobrominum Natricum et Natrii 

Salicylas 
Thyreoidea 
Tinctura Ipecacuanhae 
- Strychni 
Trichloroaethylenum 

Urethanum 
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ÁLT ALÁ NO S T,U DNIV ALÓ K 

I 
II 

III 
Add .. 
as 
ATK 
AU..V. 
F 
g/g % 
g/v % 
HI 
i. art. 
i. glut 
i musc, 
i.. ven. 
kb 
L 
lg 
m 
ms 
n 
NE 
pH 
Ph. Hg .. IV .. 
pL 
per" rect .. 
pro inha!at .. 
s„ out. 
sr 
Sz„ VIII 
tf 
tori 
V.N 
VÖ, 

v/v% 

Gyakori jelzések és rövidítések 

a gyógyszerkönyv r. kötete 
a gyógyszerkönyv II. kötete 
a gyógyszerkönyv III. kötete 
a gyógyszerkönyv Addenduma 
atomsúly 
analitikai tisztaságú készítmény 
ad usum veterinarium 
faktor 
súljszázalék 
vegyes-százalék (g/100 ml) 
hemolitikus index 
intra ar ter iam 
intra glutaeu1n 
int1'a 1nusculurn, 
intra venam 
körülbelül 
lásd 
logaritmus (10-es alapú) 
molos 
molekulasúly 
normál 
nemzetközi egység (internacionális egység) 
hidrogénkitevő 
IV .. Magyar Gyógyszerkönyv 
például · 
per rectum 
pro inhalatione 
t1ub cutim 
súlyrész 
VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv 
térfogat 
higany-1nilliméter 
védett név 
vesd össze 
térfogatszázalék 

JAVÍTÁSOK 

Az V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv sajtóhiba-javításai 
és kisebb szövegmódosításai 

A jegyzékben csak az értelemzavaró sajtóhibák helyesbítése szerepel A kisebb, 
értelmet nem zavaró sajtóhibákat) valamint azokat a lapszám-hivatkozásokat, amelyek
nél legfeljebb 1 lap eltérés van, nem helyesbítettük„ 

.Általában nem javítottuk az egyes cikkelyek szövegében az eltartási rendelkezé
seket; az eltartásokra vonatkozólag az Add .. 133. lap táblázata a mértékadó .. 

Azok a terjedelmesebb javítások és .kiegészítések, melyeknek a gyógyszerkönyvbe 
yaló átírása nehézkes, a.z Addendum megfelelő helyén teljes szövegükben szereJ_)elnek, 
az alábbi jegyzékben pedig a vonatkozó lapszám-hivatkozás· van feltüntetve .. Az új 
cikkelyek címe és lapszáma ugyancsak szerepel a jegyzékben és így ez a jegyzék az 
Addendum teljes tartalomjegyzékeként is l;tasználható. 
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7 .. lap 

V.. 4 pont 

10 .. lap 
IX. pont 

L KÖTET 

Eredeti szöveg j Helyesbített szöveg 
__ ! ______ _ 

alkotószeinek 
---!-alkotórészeinek·--- __ _ 

[ A méregszekrényben tartanm 
i dó, ciiJ ©-te! jelzett gyógy

szerek 
---··---

A méregszekrényben tartandó 
© ©-te! jelzett kábítószerek 

11. lap i 
}l omogrammok 
3„ sor 

i Izotoniás -1 séhez 

oldatok készíté-
465 

Izotoniás oldatok készítése. 466 

19. lap 

A Szer kesztóbizott- i 

ság részére kis ér leti ll 

ellenőrzést végeztek 
című névsor kiegé-· !. 

szítendő 

A Szer kesztöbizott·· 1 

ság részére fordítást 
végeztek című név-
sor l sor j Heintz Endrf, dr. 

-------

1 

,·--------- -----------

Káplár László egyetemi tanár
segéd, Mar czal Gabriella egye
temi gyakornok, Mikh György 
egyetemi gyakornok, RiedlLucia 
dr. egyetemi tanársegéd, T'omori 
}l ándor dr, országos bírósági 
vegyész 

--·-- ___ l-~enzEndie_dr 
1 23 .. lap 

27 .. SOI ~ atrium br omatun1 solutum 1 N atrium bromatum solutum 
33,3 1 33,3% 

--1------
27 .. lap 

13 .. sor 

1 

Tubulus aqua car bolico ma„ 
dens 

Tubulus aqua. car bolica madens 

--··--- 1 -----------
31. lap 

27 .. sor 

33 .. lap 
E-jegyzék 

22 

Solutio Oocaini 
Andrenalino 

----

novi cum 1
1 

Solutio Cocaini 
renalh10 

novi cum Ad-

----1 Javított és kiegészítet~-sz_b_"v_e_g 
, Add. 16. lap --1 

.''!' 

40, lap 
N omenklatura 

Eredeti szöveg 

i latin nevét 
! 

Helyesbített szöveg 

latinos nevét 

1 .. sor _CC--- ----,-----
_________ , __ _ 

41. lap 
Ortográfia 

1. sor 
I. SOI 

aluhól 3. sor 
alulról 2. SOI 

utolsó sor 

43 lap 
18 sor 

35 sor 

! latin nevei 
1 latin tudományos 
1 DL betűk 
1 fogratási 
i dl bet_űk 
! 1-·---· 
1 nemzetközi egység 

«Mértékegységek és fizikai 
alapfogalmak» 

latinos nevei 
latinos tudományos 
Dés L betűk 
forgatási 
dés l betűk 

--------

nemzetközi egység (internacio
nális egység) 
«Fizikai fogahnak és mérték
egységek» ______________ , _______ --------

[ 45 lap 
A gyógyszerek el- I, 

tartása 
------ '---· --------

1 (I 337. lap 2) 
46. lap 

aluhól 16. s01 
alulról 15 sor 

aluhól 12 SOI 

47. lap 
A gyógyszerek 
vizsgálata 

5L lap 

1 Az erőshatásű gyógyszerek
! nek a csecsemők és gyer·· 
1 

rnekek részére rendelhető 
legnagyobb adagjait a IV.. 
táblázat (L 339 lap) ada·· 
taiból a 3) alatti (L 338 
!ap) utasítás szerint szá-
mítjuk ki 
(L 337 lap) 1----· 

Táblázat. Jelzés 
- rovat 2„ sor lv% 
--·-----1------·-----

1 Add 131 lap 

1 
1---- ---- -----·---

I. 338. lap 2) 
Az erősha tásű gyógyszereknek 
a csecsemők és gyermekek ré
szére rendelhető legnagyobb 
adagjait a III/A táblázatból 
az Add 198. lap szerint szá
mítjuk ki 

(I. 373. lap) 

Add. 145 .. lap 

v/v% 
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( 

52. lap 

k) pont A fajsúly f•t,t' 
- kezdetű bekez-

Eredeti Szöveg 

/ fs111 

! 

Helyesbített szöveg 

dés 2„ sor 

-----/ 1 

53 .. lap 1 

a) pont A specifi-1 [x] 
kus forgatóképesség r " 

2. sor . _I __ 
55 .. lap 

1 

! 
1 [x]A 

1-
mértékegységek H idrogénkitevö 

fejezet után 
1

1 r) Elektromos 
j Add .. 146 .. lap 

64 .. lap ·-1- . - ·--1 
Táblázat feletti 1 

_k_épl-et _____ f v20 =m_R_,_·m_i ______ v20 =m·R1 millilit_e_r _______ _ 

69. lap 1 

Korrekoiótáb/,ázat [ 

I_r_o_v_a_t_i __ so_r __ j_0,4209-0,4554 

73 .. lap 

2. sor 

8. pont 2„ bekezdés 
végére 

----

74 lap 
L sor 

2 .. sor 

8. sor 

9 .. pont 2 bekez-
dés L sor 

21 

1 --------

1 forr alócsőből megindul 

1 

------· 

100 
[x] l I·c 

t 100 
[x] = -

Jc I·p .. e 
[x] t = lOOx 10 

Jc 2 5 m IIl 

NaDJ. 

0,4209-0,4545 

1

, fonalócsőbó.'I megindul (kezdeti 
foriáspont). 

1 

Amennyiben a gyógyszerkönyv 
az egyes cikkelyekben másként 
nem intézkedik, oldószerként 

1 

vizet használunk.. Telített vagy 
túlte_Iített oldatokban forgató

„· képességet nem mérünk„ 

t IOOx 
[x]A - l·c 

[x] t = lOOx 
Jc I·p e 

[x] t = lOOx = IOx 
A 2·5m m 

1 

91. lap 
1 

. M i"'!ség! kualita- 1

1 

· tív vizsgalat 
A tisztán oldódás 
kezdetű bekezdés 

Eredet~ szöveg Helyesbített szöveg 

2„ sor 
3. sor 

oldatban . 5 ml oldatban 

A színtelenül való 
oldódás kezdetű be-

. részecskék vagy foszlányok 1· legfeljebb 2-3 lebegő részecske_ 
nem lehetnek láthatók (v .. ö.. vagy foszlány lehe.t látható. 
L 195 .. lap «injekciós olda- · (Az injekciós oldatokra vonat-
tok») kozó előírást L I. 195 .. lap.) 

kezdés 3 . sor S 1 s 0 

93 lap 
.IJ1 inöségi kvantita
tív vizsgálat 
2.. bekezdés 1. sor A gyógyszerkönyv, ha ke

vésbé fontos készítményről 

van szó, vagy ha a tartalmi 
meghatározás körülményes 
eljái;ást igényel, a ható
anyagtartalmat nem hatá· 

alulról 2. 
1„ SOI 

j roztatja meg és 

bekezdés 1 , 

Az egy vegyületcsoportba · 

1 

tartozó hatóanyagot tartal
mazó készítményekből (tab. 

l 
letták) a hatóanyagot álta

' lában izoláljuk 
__________ ! 

96. lap 

I/b pont 5 .. sor vált„ A szénsav elűzése vé
gett a kiforrnlt, majd lehű
tött oldathoz annyi R-nát .. 
mnlúgot csepegtetünk, hogy 
az a lakmuszpapiros piros 
színét éppen megváltoztas
sa.. Az oldathoz 2 ml R
nátronlúgot és 1 rnl frissen • 
készült 5%-os kálíumcianid
oldatot elegyítünk.. Az össze
rázott folyadékot 6 cm át- 1 

mérőjű papirosszűrőn mérő- 1 

Ha a gyógyszerkönyv a ható
anyagtartalmat nem határoz
tatja meg, 

A készítményekbó1 (pL tablet
ták) a hatóanyagot általában 
izoláljuk 

vált és 0,01 g aszkorbinsavat 
olduuk benne. A szénsav elűzése 
végett kif~nalt, majd lehűtött 
oldatot vízzel 11 ml-re egészít
jük ki. A_ továbbiakban az a) 
pontban leírt módon járunk el.. 
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Eredeti szöveg 

hengerbe szűrjük A 14 ml-re 
kiegészített szfu edéket kém-· 
lCícsőbe öntjük és 1 ml kén-

i hidrogénes vízzel elegyítjük 
A továbbiakban az a) pont
ban leút n;iódon járunk el 

-------1 

97. lap 

3/a pont 3. sor R-kalciumhiposzfit 

100 lap 
e) pont 1. sm e) Ezüst-sók vizsgálatánál 

10L lap 
A szennyezé.s mér.. j 

tékének ellenőrzé.se l 
színmérték-oldatok-1' 
kal 2. bekezdés 2. 
sor S 1 
A táblázat 3. ro- 'I 

vatában S 1 fölé 
kiegészítés 1 

---j-----
103 .. lap 

Az oldhatatlan ma- szárítóedénybe megfelelően 
radék meghatáro-
zása 1'.'~ 

2. bekezdés L sor 

Helyesbített szöveg 

R-kalciumhipofoszfit 

e) Ezüst .. és bizmut-sók vizsgá
latánál 

s 0 

s 0 

1 1----- -----·- ·----

1 

szárítóedénybe megfelelő oldó
szerrel kimosott, megszárított 
és megfelelően 

107. lap 
l sor a feltisztult folyadékhoz far- i a feltisztult folyadékhoz, for

ralás, közben lassú, ütemben ralás közben, lassú ütemben 
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6/A pont 

6/B pont 

7. pont kiegészf .. 
tése 

Az ólom komplexometriás meg
határozása 
Add. 147 .. lap 

A réz komplexometriás meghá
tározása 

1 Add. 148 .. lap 

A bizmut meghatározása kom
plexometriásan 
Add. 148 .. lap 

:;< 

109 lap 
9. pont 
tése 

111 lap 

1 

kiegészí- ! 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

A vas(II)- é.s vas(III)-vegyü
letet tartalmazó gyógyszerek ösz
szes 'vas-tartalniának meghatáro
zá.sa komplexometriásan 
Add .. 149. lap 

1 bekezdés 9. sor I 114 lap 12/ 

112 lap 1-

1 I. 114. lap 12/a 
1 

c) pont cinkoldat 
l, sor 

A vizsgálandó ol
dat titrálása be
kezdés 1„ sor 

utolsó előtti sor 

.113. lap 
2, SOI 

-----!-------------
! 

cink-mérték-alapoldatot cink-alapoldatot 

4,00 ml inzulin-oldatot, ille- 4,00 ml inzulin-oldatot (illető
tőleg 1,00 ml foszfátos tom- ' leg 1,00 ml, foszfátos tompító
pító-oldattal össze nem ke- 1 oldattal össze nem kevert cink
vert cinkinzulinprotaminát- 1 inzulinprotaminát-oldatot) mé
oldatot mérőlombikban viz- rőlombikban vizzel 20 ml-re hígí-· 
zel 20 ml-re hígítunk Az ol- tunk. Az oldat 1,00 m]-ét (0,20 
dat 1,00 ml-ét (0,20 ml ere- ml, illetőleg 0,05 ml eredeti 
deti oldat) i oldat) 

vattamapaton 
i ------------1 

illetőleg 0,16 ml eredeti 
inzulin-oldat 

1 

vattapa1naton 

= 0,16 ml, illetőleg 0,04 ml 
eredeti inzulin-oldat 

2. bekezdés 3. sm 0,16 ml inzulin-oldat 0,16 ml, illetőleg 0,04 ml inzulin
oldat 

2. bekezdés 4. sor 160-nal osztva 

11/c pont folyta_
tása 

d) pont cím 

116 .. lap 1 

e) pont Kémszernk ' 

A cink meghatárorása 

160-nal, illetőleg 40-nel osztva 

Oxidációs termékektől mentes tU
tizon-oldat ké.szíté.se 
Add, 150. lap 

! A cink 1neghatáro~a 
. --i------- - ----·--------

1 I-murexid (I 325. lap) ~-s<n után __ _] __ _ 
~---------1-i 
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119 .. lap 
15/a pont Kém
szerek 6„ sor után 

120 .. lap 1 

b) pont Kémszerek i 
5. sor után 

122 lap 

15. pont 
tése 

125. lap 

i 
kiegbzí- ! 

' 

Eredeti szöveg 

b) pont 11. bekezdés 
3 .. sor és 10 ml 

! 
b) pont "' bekezdés 1 

6 .. sor 3 ízben 5-5 ml 
' 

b) pont p bekezdés 1 

Helyesbített szöveg 

káliumnitrát ATK 

1 káliumnitrát ATK 

A szervesen kötött klór meghatá
rozása ewzetes alkáliömlesztbsel 
Add. IGO. lap 

1 :s :b:no :3 ml, ill. 5-5 rnl 

1 

! a--{J szerint ~so_r -· __ _ 1 

126. lap 1 

a.-{J szerint 
--1---~---

I a-y szerint 8. sor o:-y 

131 .. lap 

_____ ,I_ -------- _,,_ ---
18. pont 
tbe 

18/A pont 

. ' ' i 
kiegeszi-1 

1 

1 

138.. lap 
1 

28 

2 .. bekezdés L sor 

1 

A vizsgálandó cukor 0,1 mg 
pontossággal mért 0,80_ g-os 

! részletét 

3. bekezdés 1. sor 4,00 g szacharózt 100 ml-es 
főzőlombikban 50,00 ml 0,02 
sósavban oldunk. 

A morfin meghatározásct ópium
b morfin-kbzitményekben po
larográfiás eljárással 
Add 151. lap 

A novamidazofen jodometriás 
meghatározása 

Add. 152. lap 

A vizsgálandó cukor 0,1 mg 
pontossággal mért 0,60 g-os 
részletét 

3,00 g szacharózt 100 ml-es 
főzőlombikban 50,00 ml 0,02 n 
sósavban oldunk. 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

i 
1 140 lap .

1 

~~nt utolsó sor (L 67 .. lap) ---IJ:..67. lap 5 pont) ___ _ 

1 141 lap 1 ' 

d} pont 2 bekez- 1 Úgy is eljárhatunk 

dés 

25 pont megváUo
zott 

-------- --

146 lap 
26/a pont 2. 
dés után 

i 
bekez- ' 

150 lap- --

A kvantitatív vizs
gálatok kiegészítése 
29 pont 

30. pont 
' 

1 

----------

i 
1 

e) Úgy is eljárhatunk 

1

, A penicillin b kéi!zitményeinek 
vizsgálata 

1 Add .. 153. lap 

1 

! (S 53 és S 55 jelzésű színszűrőt 
! is használhatunk.) 

---

A víz meghatározása titrálással 
Add .. 156. lap 
Térfogatos meghatározások 
ne1n--vizes oldatban perkl6r-

I savval 

1 

1 

Add .. 157. lap 
-----~-- --------------- -------

151. lap 
A zsíros ol,µjok 
2. bekezdés a «hideg úton» préselt1 

--- ----- - ----- ---··----

153 lap 
Fizikai vizsgála,tok 
kiegészítése 

f{é1nial vizsgálatok 
1. AvasSág 

2 nrl olajat 1 percig 2 ml leg
tö1nényebb R-sósavval, majd 
néhány másodpercig 2 ml 
frissen készült 0,1 %-os R
éteres fiorOglucin-oldattaI rá
zogatunk. 5 perc múlva a 
különvált savas folyadék leg
feljebb r1arancsszínű lehet, 
de vörösszínű ne1n 

' 

a «hideg útorn e-- (illetőleg a 
gyógyszerkönyvi minőséget 
biztosító eljárással) nyert, 

A derrnedéspont 1neghatározása 
Add. 159. lap 

16 x~I60 mm-es kémlőcsőben 2 
ml olajat 2 ml legtöményebb 
R-sósavval elegyítünk A kémlő
cső nyílásába 0,1 %-os R-éteres 
floroglucin-oldatba mártott vat
tapa1natot helyezünk és a kém
lőcsövet 5 percig kezünkkel me
legítjük, A vattapan1at ezalatt 
nem színeződhet 
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Helyesbített szöveg 
1 Eredeti szöveg 

---------'---- ---------~----------

154 lap 1 

2„ pont 3„ bekezdés 1 összerázás után elkülönült 
3„ sor nátriumklorid-oldat mara-· 

1 dandóan rózsaszínűvé vált„ 

összerázás után elkülönült rózsa
színű nátriumklorid-oldat elszín-· 
teleneclik 

158 lap 
7 .. pont L sor 

159 .. lap 
2. hekezdés 

160 lap 
h) pont 2 .. sor 

' 1--------------- -

i 
Forráspont.. i Forráspont. Az illó-olajoknak 

\ jellemző, egységes fü1ráspont
\ juk nincs„ 

11----------·i--

1·1 A fonáspontot az L 72. lap 1 Az ún kezdeti forráspontot az 
7/b s_zerint is meghatáro_z_-1 L 72 lap 7/b szerint határozzuk 
hatjuk meg. 

- ellátott is___ - ---- -. - -1 ellátott kis 

-------1-------· --------- 1-------------~-· 

1 162 .. lap 
14. pont 1. bekez- A s. zűredéknek az egyes cik- [' A további vizsgálathoz a szü .. 
dés utolsó mondat kelyekben megadott meny- redékből - amennyiben az 

nyiségét a 12) szerint sem- egyes cikkelyekben más utasí
legesítjük, majd a 13) szerint tás nincs - ugyanannyit mé
elszapp~nosítjuk rünk le, mint an1ennyit a 12) 

alatti táblázat (L 16L lap) az 
illó--olajolua feltüntet és azt a 

1 12) szerint semlegesítjük, majd 

. ---1----- ~-------· _____ --1 _a__E) szerint elszappanosítjuk~ 

166 lap 
Általá1ws tudni- 1 

valók 1 

5. bekezdés 3 .. sor . kiszitáljuk 

1 
: 

1 
kiszitáljuk és felha.sználható-

___ J ___ _ 

1. ságuk szempontjából 1nakrosz. 
kóposan ellenőrizzük„ A meg 

! nem felelő drogot megsemmi-· 
! sítjük. 

------·---·-1---------- -- -----

173 .. lap 
9. pont 
L bekezdés 1. 

2. bekezdés 2 

30 

1 

! 1 

sor 1 0,1 mg 

sor 1 Az izzítási maradékot a 8) 
i szerint szárított drog súly
i százalékában (g/g%) adjuk 
j meg. . 

A harriutartalom meghatározása 
céljából 0,1 mg 
Az izzítási maradékot - hamu 
~ a 8) szerint szárított drüg 
súlyszázalékában (g/g%) adjuk 
meg 

Eredeti szöveg 

176. lap 
3. bekezdés 3, 

1 . ' 

sor \· hatástanilag közömbös szer~ 

sor 1 codeinum hyd1·ochloricum, 4, bekezdés 4. 
diacetylmorphinum hydro-

1 

chloricum, dihydrocodeino
num bitartaricum, homatropi
num hydrobromicum, 

6. bekezdés 1. sor hígítások 

Az inkompatibilis 
gyógyszerek elkészí-
té,sének irányelvei 
fejezet javítása és 
kiegéazítése 

177. lap 
táblázat 
3 rovat L sor 
3 rovat 2 .. sor 
5 .. rovat 2. sor 

5 rovat 4. sor 

1,2 
1,0 
középfinoman aprított 
(conscissa) 
középfinom por ( pulvis) 

-··------·----·- --·----

Helyesbített szöveg 

hatástanilag közömbös sZer: 

codeinum hydrochloricum, codei
num phosphoricum, diacetyl
molphinum hydrochloricum; di
hydrocod.einonum bitartaricum, 
ephedrinum hydrochloricum, 
homatropinum hydrobromicum, 

hígítások, ill oldatok 

változott szöveg 
Add. 160 lap 

0,8 
0,8 
aprított (conscissa) 

por ( pulvis) 

178 lap 
1. SOI l,, szó után amennyiben az egyes cikk.elyek~ 

ben más utasítás nincs, 

1 

változott szöveg 
Add .. 16L lap 

I'erkolálás fejezet 
javítása és kiegé·· 
szítése _] ____________ _ 

180. lap 
Sterilezés 

kiegészítés 
és értelmezés 1 Add. 161. lap 

---------·- ______________ ! __ ----·- --

184 lap 1 

Steril gyógyszerek ·1' 

készítése„ 1 

kiegészítés 1 Add 162 lap ···----- ------------1---- ----------
31 



189. lap 
Emulziók és szwiz., 
penziók cikkely ja
vítása és .kiegészí
tése 

Főzetek és forráza
tok 

Eredeti szöveg Helyesbített szöyeg 

változott szöveg 
Add,, 163,, ill, 168,, lap 

4, bekezdés 3, sm az előírt mennyiségíi vízzel az előírt mennyiségű víznek 
legalább 90%-ával 

190,, lap 
2, bekezdés 3,, sm 

4,, bekezdés 4,, sm 

6,, bekezdés 

192,, lap 
2, pont 
2„ sor 

---------

195,. /,ap 

1 

------- ------·--------------

i 

főzet készítésekor 30 percig, ! 
forrázat készítésekor pedig 
10 pernig a gőztérben tartjuk 

1 g bigított sósavval 

füzet készítésekor 40 percig, 
forrázat készítésekor pedig 20 
percig a gőztérben tartjuk 

2 g bigított sósavval 

A szappangyökér-fözetet a 1 A szappangyökér.fi5zetet a «De· 
«Decoctum saponariae» cik- 1 coctu1n Saponariael> cikkelyben 
kelyhen (IIL 206,. lap) leírt 1 (III, 206,, lap) leírt módon 
módon készítjük„ j <;Tinctura saponariae»-ból is ké-

szíthetjük 

!--------

«Gelatina alba» cikkely 
(II 242., lap) g) pontja 

2. bekezdés 2. sor «Sterilezés» «Gyógyszerek st:rilezéseJ> 

2 bekezdés 2, soÍ (L 180 lap) 

3 bekezdés 2, sor (L 18L lap) 

Vizsgá/,at 
L bekezdés végére 

32 

(I 182, lap) 

(I 180: lap) 

Injekció céljára csak az az am
pulla használható, amelynek 
tartalma ezeknek a követelmé
nyeknek megfoleL 

2. bekezdés 1 sor 

3. bekezdés 

196, /,ap 
2„ sor 
Kaucsuktwpaszok 
4, bekezdés 2 sor 

199, /,ap 
Kenőcsök cikkely 
javítása és kiegé~ 
szítése 

3 V Magyar G~·ógyszcrkön~ 

Eredeti szöveg 

Kétes esetekben 10 ml össze
rázott injekciós folyadékot 
vizsgálunk. E célból a kisebb 
ampullákat fehryitjuk és tar
talmukat összerázás után 

Helyesbített szöveg 

egyesítjük. -OOrlendő 

Kétes esetekben 100 ml injek· 
ciós oldatot az l 215, lap 3) 
alatt leírt módon előkészített, 
6 cm átmérő,jű kis papiros-
szŰTŐn átszűrjük, a szűrőt 
forTÓ vízzel kimossuk s a 
továbbiakban is az' ott leírt 
módon járunk el. -A szűrőn 
visszamaradt mechanikus 
szennyezés súlya 0,1 mg"nál 
nagyobb nem lehet., A szűrőn 
vissza.maradt mechanikus ' 
szennyezést a szűrőpapiros 
elhamvasztása, vagy eh·on·· 
csolása után a gyógyszer
könyv vonatkozó cikkelyé
nek szellemében vizsgáljuk. 
A szennyezés nem lehet a 
győgyszerkönyvben keresett 
szennyezés vagy az egész
ségre káros egyéb anyag. - j 

A netán észlelt foszlány csak 1 

tiszta cellulóz lehet, hossza 1 

az 1 mm-t nem haladhatja 
meg, A foszlányok vizsgála· 1 

tához megfelelő módon elő
készített üvegszűr·őt haszná- , 

lunk _ ------1 törI_endő 
± 2%-on ±3%-on 

tapaszanyag mennyisége tapaszanyag mennyisége- ál~ 

általában 1,5--4,5 g ___ 1 talában 1,2--4,5 g _ -·· __ _ 

változott szöveg 
Add. 164 lap 
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202 .. kip 
Ol<iatok 

Pilulák b) pont 
2 .. SOI 

203 .. kip 

/ Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

1 
/ új cikkely 
f, Add 166. lap 

J méz, sűrű élesztőkészítmény,/' méz, elfolyósított keményítő~ 
/ továbbá 1 rész tragantmézga, sűrű élesztőkészítmény, továbbá 
J 2 rész víz és 7 rész glicerin / kakaóvaj, polioxetén-1500 stb .. -_ 

keveréke, kakaóvaj, gyapjú.. Tragantmézga, víz és glicerll1 
zsír stb. 

1
1 keveréke nem használható. 

1 

1 bekezdés 4 sor esetleg kevés vazelint vagy 

/ gyápjúzsírt 

1 

törlendő 

/ Balzsamokból, illó- vagyzsí- / 
/ ros olajokból pilulákat viasz- / 

3. bekezdés 

204 .. lap 
1 szal készítünk.. l_t_~Jend~---------

Szemészeti kenőcsök 1 új cikkely 

/ Add .. 167. lap 
Szemészeti oldatok / 1 Sze.mcseppek 
cikkely javítása és 1 Add 166. lap 
kiegészítése 

1 

1 

20

:.· ~';;rezdés 3 sor Ezután a pilulákat szoba-1/:~után_a_p~=lákat :~bahőmér-
1 hőmérsékleten megszárítjuk sékleten, pmmentes helyen 

:i~s:::~é~) pont Az injekciós oldatok készí-1

1 

:e~:j:~:::: oldatok készítésé-· 
téséhez használt tabletták hez használt tabletták 35°
szobahőmérsékleten vízben, 38° os vízben 5 pe1cen beltil 
percek alatt tisztán oldód- tisztán oldódjanak 

211 lap 
janak ·---'--~--/---

utolsó sor (I. 20L lap) 
(L 20L lap a) pont). 

--- -----------
212 .. lap 

EUar tás. 2 sor 

1 

tartjuk.. 
szobahőmérsékleten tartjuk 

34 

7,ap 

utolsó előtti sor 

219 l,ap 

utolsó sor 

~ 
---

221. 7,ap ' 
. Által.ános ellenőrző 1 

vizsgá/,atok j 

L és 2„ pont javí- j 

tása és kiegészítése [ 

1 

223. lap 1 

5 .. pont L bekezdés 
L._SOI 

224 lap 
2. bekezdés 1. sor 

227 .. lap 

utolsó sor 

228.. lap 

2. pont L bekezdés 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

11 t"t · t ko""zömbösítenek a anti ént közömbösítenek a an i oxi;i., 
k gllá . . vagy kötési re- 1 flokkulac10s vagy kötési reak· flo U CIOS 1 "'b 

akciób_an. 1 cro an 

az előírt vizsgálatok 

1500-2000 g 

Ez a módszer olyan készít
mények vizsgálatára alkal
mas, amelyekből a nyulak 
ártalom nélkül testsúly-kg
ként 10,0 ml-t bírnak eL 

b előírt a gyógyszerkönyv en 
vizsgálatok 

változott szöveg 
Add .. 169 lap 

1500-3500 g 

Ez a módszer olyan készítmé~ 
nyek vizsgálatára alkal~as~ 
amelyekből a nyulak, testsúly
kg-ként legalább 10,0 ml-t ár
talom nélkül elbírnak.. 

---1------

naponként 1 törlendő 

1 
·-----1-------

l 
1. sor Minden cat-gut mintát 

1 A cat„gut mintákból minden 
! egyes szálat 

. --------1 
3* 

' i 
1 -----1 
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230. lap 
,,állat-egységek" 
lista L sor 

alulról 2 sor 

231. lap 
Nemzetközi stan
dardok és nemzet
közi egységek 
jegyzék javítása és 

kiegész~és~-- _ I 

232 lap 
1 

1. pont kiegészítése 1 

Eredeti szöveg 

Thyreotrop-hormon. A hypo- i 

physis elülső lebenyének a ~ 
pajzsmirigyre ható hormonja. 1 

Hatásértékének kifejezésére a 
«tengerimalac-egység» hasz
nálatos .. 1 tengerimalac egység 
(Rowlands-Parkes-egység) a 
thyreotrop-hormonnak_ az a 
mennyisége, mely 200 g sú
lyú tengerimalacokba 5 egy
mást követő napon, szubku
tán befecskendezve a 6„ napra 
a kezelt állatok pajzsmirigy
súlyát - a kezeletlen kon
troll-állatok pajzsmmgy
súlyához viszonyítva - meg
kétszerezi 

1ill 
-------. ------

I ____ _ 

243. lap 
10 .. pont 4 bekez-

Helyesbített szöveg 

törlendő 

1 ml 

változott szöveg 

Add .. 174. lap 
---------

dés 2. sor 0,01 y hisztamin-bázis 

246 lap 
Biológiai vizsgáló 
mód,szei ek cikkely 
kiegészítése 

250. lap 
Alizarinsárga
<(R»-oldat 
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I 250. lap 

14„ A tesztoszteronol és teszto
szteronol-lcészítmények é?·ték
meghatározása 
Add. 176 .. lap 

A biológiai értékmeghatározások 
e? edményeinek statisztikai é1' té
kelése 
Add. 176 lap 

L 81 lap 

Eredeti szöyeg 

255. lap 
· Benzaldehid II 312. lap 

Benzaldehid után 

Benzol 6 .. sor szénhidrogénekkel ---------- ------

258. lap 
Denigé,s-oldat 
sor végére 

. 261. lap 
Eriokrómfekete-«T» 
Képlet 

----1- .. --···--·· 
263 lap 

4. sor 

Fenantrolinhidro
klorid olvadáspont 
után 

1 Redox-potenciálja 

Helyesbített szöveg 

IL 119. lap 
Benzilnarancs 
Add .. 194. lap 
folyékony szénhidrogénekkel 

L 268 .. lap 

NormáJrndox-potenciálja 

1 Normál redox-potenciálja kén
, savas közegben (pH = 0) 
+ 1,04 v. 

------·----------·-· -----

266. lap 
Tömény R-foszfor
sav 

Tömény R-foszforsav ATK Tömény R-foszforsav ATK 

267. lap 
3,5%-os szeszes 
hidroxilammóni-
umklorid-oldat ' 
1 sor 1 mérőlombikban 

269. lap 
Jód IL 13 .. lap 

'----- ------ ---

(14,6-15,5 m) 
··-----· ---·--

100 ml-es mérőlombikban 

II 29L lap 

270. lap 
Kalciumszulfát
oldat után 11. Gipszes :víz 

----
1 (:lipsze~_VÍz~_66_ lap __ 

273 .. lap 
10%-os káliumjo
did-oldat 
1 sor 10 g káliumjodidot 10 ml f 10 g káliumjodidot 100 ml 
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277. lap 
70';{,-os kénsav 
3. SOI' 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

kb. 002 ml-es i kb„ 200 ml-es 
--- ------! 

i 278. la,p 

Klóros-víz 
l, SOI' ' tömény R„sósavból 

----1 ___ 120%-os _s_ó_s_av_b_o_'I _____ _ 

288. la,p 
n, 0,5, 0,1, 0,02, 
0,01 n nátronlúg 

293 .. la,p 
0,05%-os réz(ll)
acetát-oldat 
0,1%-os réz(ll)
acetát-oldat 
1%-os réz(ll)
acetát-oldat 

296 .. la,p 
n, 0,5, 0,1, 0,02, 
0,01 n sósav 

Bzalicila,/dehid 
Képlet 

300 lap 
V as(ll)ammónium·
szulfát (llfohr-só) 

305. la,p 
B 9 és S 1 kezdetű 1 

sorok közé új sor 
---

310. la,p 

38 

2. pont utolsó
e15tti s01 

i 
0,5 

1 törlend5 
____ I ___ - -----

1 

(kb. 0,025 m) 

(kb.. 0,05 m) 

(kb. 0,5 m) 

IL 321-323. lap 

_yas(lll)ammóniumszulfát 

0,02 n nátriumtioszulfát
oldattal 

i 

(kb .. 0,0025 m) 

(kb. 0,005 m) 

(kb. 0,05 m) 

1 

II 321-323. lap 

' 

Vas ( 11 )ammóniumszulfát 

s 0 0,15 0,30 0,20 9,35 

1 0,01 n nátriumtioszulfat-oldattal 

„„---1--
, 

313 la,p 
10 pont és 
lL pont utolsó 
mondata után 
kiegészítés 

316. la,p 
21. pont 

318 lap 
22„ pont végére 

319 lap 
képlet 

325. la,p 

Eredeti szöveg 

·-----

l 21) 0,1 n káliumroda,nid-oldat 

F 

18 .. pont 2. s01 5 g káliumnitráttal 
19.. pont 2. sor 8 g káliumnitráttal 

--!--~--------

326 la,p 

1 Helyesbített szöveg 

---

1 A bromát-jodid-reakciót úgy 
1 siettethetjük, hogy a reakció-

i 

elegyben kb. 0,01 g ammóni=
molibdátot oldunk„ 

21 ) 0,01 n káliumroda,nid-o'ldat 

n kénsav 
0,1 n kénsav 
Add. 196.. lap 

2 g káliumnltráttal 
2 g káliumnitráttal 

cím_a_1a_t_t_1_. _so_r_· ___ e __ lk_é_s_z __ ít_e_tt--------l-t-o_·,_ie_n_d_5 ___ _ 

333 .. la,p 
IX 

XXXIII. 

338 la,p 
3 . pont helyett 

340 la,p 
N. Táblázat javí
tása és kiegészítése 

348 la,p 
4 sor 

©©-te! jelzett gyógyszerek 

558-460 

+ Extractum filicis 
maris spissum 

--

--------

© ".? .. te! jelzett kábítószerek 

458---460 

A gyógyszerek szokásos és leg
nagyobb ada,gjai gyermekeknek 
Add„ 198.. lap IIL Táblázat 

A gyógyszerek szokásos és leg„ 

1 

nagyobb adagjai felnőtteknek 
Add.. 200 lap IV. Táblázat 

I ___ _ 

+ Extractum filicis maris 
subspissum 
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• 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

376 .. 1.ap 
49 .. SOI Gonadotrophinum Gonadotropinum 

--------· -----·· 
382. 1.ap 

VI, Táblázat javí
tása és kiegészí
tése 

~··-·---1-
384 .. 1.ap i 

VII. Táblázat 1 
kiegészítése 

385 .. l.ap 
8„ sor 

VIII Táblázat ki
egészítése 

Dicumarolum 

1-
386 .. 1.ap 

IX .. Táblázat 
kiegészítése 

388 .. 1.ap 

391. 1.ap 

1 

1 

3 .. bekezdés 5. sor I. táblázatból 

-·---··-----------

449. 1.ap 

40 

XXVIII. Táblázat 
1„ sor 1,99823 

------1--
! 

A többi gyógyszertől elkülönítve, 
zárt sz.ekrényben tartamló, + 'tel 

: jelzett gyógyszerek 

---~-1 Add .. 20_4_ .. _la_p _____ _ 

·------

: 

[ A többi gyógyszertől elkülönítve 

1 

zárt szekrényben tartamló, © -tel 

1. 

jelzett aUatószerek 
Add .. 204. lap 

j törlendő 

j A méregszekrényben tartanrM, 

1

1 + + -tel jelzett gyógyszerek 
Add 204 lap 

-----1 - . 

A méregszekrényben tartamló, 
! © © -tel jelzett kábítószerek 
i Add .. 204. lap 

1 -

1 Évenként e.llenórzemló, illetö/,eg 
megújítandó gyógyszerek 
Add .. 204 .. lap 

1 XII táblázatból 

--1--

0,99823 

--1---

456. l.ap 
xxxu Táblá
zat 

Eredeti szöveg 

181-182 

---------- ·---

f70 l.ap 

I. pél,da 2 SOI 
1 

aqu .. dest .. 1,0 ml 

II pél,da 2 SOI aqu .. dest .. 1,0 ml 

' 
Megjegyzés 3 sor J I 475 

1 

472 l.ap 
Példák feletti sor «e» 

I pél,da 2. sor 1 aqu. dest. 10,0 g 

IL pél,da 2. so1 aqu. dest .. 10,0 g 

Megjegyzés 3. sor I. 475. 

474. l.ap 
5,. sor 

táblázatban 

mg/ml 

szemcseppeknél 
mg/ml 

------:---------···· 
475. l.ap 

Pél,da. 2.. so1 aqu.. dest. ad 9,0 ml 

Pél,da alatti 5. so1 j 4,9 mg 

1~ 
1 

Helyesbített szöveg 

186'--188 

aqu dest ad 1,0 ml 

aqu. dest .. ad 1,0 ml 

1 I 474, ill 475 

---1 
«e'» 

aqu .. dest. ad 10,0 g 

aqu .. dest. ad 10,0 g 

I 474, ill. 475 .. 

·--1------
1 

cg/10 g 

szemcseppeknél 
cg/10 g 

aqu .. dest. ad 1,0 ml 

4,Smg 
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476. lap 

42 

Pótl.ás az V. Ma· 
gyar Gyógyszer· 
könyvhöz 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

Az ólom meghatározása 
komplexometriásan 
Add .. 147 lap 

A réz meghatározása 
komplexometriásan 
Add .. 148 .. lap 

Vas(II)· és vas(III)· 
vegyületet tartalmazó gyógy· 
szerek összes vas artalmának 
meghatározása komplexomet· 
riásan 
Add .. 149 .. lap 

Oxidációs termékektól mentes 
ditiwn-oldat készítése 
Add.. 150. lap 

Benzilnarancs 
Add.. 194. lap 

n kénsav (l/2 molos) 
Add. 196. lap 

0 ,1 n kénsav ( I /20 molos) 
Add. 196 .. lap 

IL KÖTET 

Eredeti szöveg 

J. cikkely 

8. lap 
· 5. sor l) 

nem színeződhet,. i} pont 
Szárítási veszteség i} Szárítási veszteség 

2. cikkely 

8. lap 
utolsó sor 
szítése 

5. cikkely 
13. lap 

Leírás„ 
1„ sor 

14. lap 

i 
kiegé- 1 

i} pont 3 sor 

6. cikkely 
15 .. lap 

i} pont 3 .. sor 

alulról 4. sor 

7. cikkely 

17 .. lap 
i} pont 3. sor 

8„ cikkely 

19 .. lap 
3„ sor 

' __________ , 

.9. cikkely 

20 .. lap 
d) pont 2„ SO!' 

f} pont L SOI 

maró folyadék. 

Az elegy vízffudőben 5 per
cig melegítve nem változhat. 

Az elegy vízfürdőben mele
gítve 5 percig nem változhat. 

e) 

Ammóniában oldhatatlan 
anyagokat e) nem tartalmaz. 
hat. 

p 1 

L 96„ lap 2/a 

Helyesbített szöveg 

i} 
nem színeződhet sárgára. 
l) Szárítási veszteség 

Mérgező, 

, ___ - -----------

maró fülyadék Kissé nedvszívó. 

Az elegy vízfürdőben melegítve 
5 percen belül nem változhat. 

Az elegy vízfili'dőben melegítve 
5 percen belül nem változhat.. 

l) 

z 1 

Ammóniában oldhatatlan anya
gokra e) szerint vizsgálunk .. 

Zl 

L 97. lap 2/c 
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10. cikkely 

22. kip 

hj pont L sor 
hj pont 3. sor 

II. cikkely 
23 .. kip 

ej pont L so1 

------,..--------....: 
Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

1 

1 vízmentes 
vízmentes 

1 vízmentes és kloridmentes 
______ ~I vízmentes és kloridmentes 

1 g bórsavat elegendő (kb 
R-nátronlúgba.n oldnnk .. 

·-~-
i;f lap 
< 1') pont 1 

14, cikkely 

'zs. lap 

sor 

'\ i) pont L sor 
·. '···· Eltartás 1 sor 

Eredeti szöveg 

1 
1 • 

\Az oldat 

\'-" 
tiszta és 

' 
1 

1 

színtelen ' 

1 

i 
! 

Helyesbített szöveg 

A tiszta. oldat színe nem lehet 
erősebb, mint a. Z 2 vagy B 2 
színmérték-olda.t 

·1 I 104 Ja i I 57. lap 
1 ~ mér~gs!ekrényben ____ \~á~t_8zekrényben__ -- --

1 g bórsavat vízfürdőn 2 ml 
víz és 3 ml legtöményebb 
R-sósav elegyében oldunk 

;;>~-------1--- ! 
ej pont 2 .. sor 

24. kip 
},. SOI 

I. 97 .. lap 3/a 

a «Solutio"nes ophthalmicae» 
___________ , ______ _ 

12. cikkely 

24. kip 

cj pont 
c,j pont 

ej pont 1. sor 
--- -----

13, cikkely 
26 .. kip 

ej pont 

44 

(ólom, vas, cink sth.) 

égelyben 
-------

10 ml c) szerinti oldatot I 
96 .. lap 2/a szeiint vizsgá
lnnk azzal az eltéréssel, hogy 
összehasonlító oldatként 10 
ml c) szerinti oldat, 0,5 g am
móniumklorid, 5 ml víz és 
2 csepp R-ammónia-oldat 
elegyét használjuk. A két 
oldat színe nem különbözhet. 

I. 97 lap 3/b 

egyes szemészeti oldatok 
( «Oculoguttae» j 

- -------

(ólom, cink stb.) 

c,j vas. 1 ml b) szerinti oldat, - r:: 
ban 0,01 g aszkorbinsavat ol- .e·· 
dnnk. A felfonalt és lehűtött __ 
oldathoz 0,2 ml dipiridil-olda-
tot és 1 ml 20%-os ammónium-. 
acetát-oldatot öntünk és a reak
ció-elegyet vízzel 15 ml-re ki
egészítjük.. Az oldat színe 5 perc · 
elteltével sem lehet sötétebb, 
mint az az összehasonlító~oldat, 
amelyet azonos módon, de a 
citromsav-oldat helyett 0,10 ml 
vasmérték-oldattalkészítettünk. 
A változás megengedett mértéke · 
grammonként 20 y Fe. 
tég-~lyben __________ _ 

0,5 g készítményt I.. 97.. lap 
2/c szerint vizsgálunk .. A vál
tozás megengedett mértéke 
grammonként 20 y Pb, il1 Fe 
vagy Zn. 

:·;-

18. dkkely 

34, l,ap 
k) pónt 

Utplsó sor után 

19. cikkely 

36. lap 
Adagolás 

Adaaolás. után 

1 ! 
i 1 

1 • 

1 1 Keményítő, dextrin 
Keményítő. 1 

!I \ Adagolás .. Szokásos egyszeri 
. adagja per os 2--4 g . 

i 1 Szokásos napi 
\ adagja per os 4-20 g 

--------- --

Legnagyobb egyszeri adagja 

per os 0,25 g 

s .. out. \ 0,10 g 
i. ven. 

Legnagyobb napi adagja 

per os 0,50 g 
s .. out .. \ 0030 g 
I. ven„ 

Szokásos egyszeri adagja 

per os 0,05-0,25 g 

s. out.. \ 0,02-0,05 g 
i, ven. 

Szokása s napi adagja 

pet os 0,15-0,50 g 

s. cut ... \ 0,05--0,l g 
i. yen 

Legnagyobb egyszeti adag,ja 

per os 0,25 g 

~· out. \ 0,02 g 
i.. ven, 

Legnagyobb napi adagja 

per os 0,50 g 
s. out .. ( 0 10 g 
i. ven ' ' 

Szokásos egyszeri adagia 
per 08 0,05 -0,25 g 

s. out \ O 005--0,01 g 
i ven„ ' 

Szokásos napi adagja 

per os 0,15 ~o,50 g 

s. cu.t ( O 005-0,02 g 
i ven. 1 ' 

Nikotinsavat ta1 talmaz az 
«lnjectio acidi nicotin.ici 0,5°/ol> 
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24. cikkely 
43 .. lap 

h) pont L sor 

k) pont L sor 
l) pont 3„ sor 

m) pont 

Eredeti szöveg 

10/a szerint 

10%-os 
B 7 

Helyesbített szöveg 

1

1 

10/a szerint - kloridmértéb 
j oldat nélkül --
1 telített 
[z7 

m) Szárítási veszteség. 0,1 1 m) Víz-tartalom A készítmény 
mg pontossággal mért kb.. / víz-tartalmát az Add .. 156 .. lap 
0,20 g készítményt az L 104. 1 29) szerínt határozhatjuk meg, 
lap 3) szerillt 105°-on állandó elektromos végpontjelzésseL 
súlyig szárítunk. A súlyvesz-r •' A készítmény legfeljebb 0,5% 
teség legfeljebb 0,5% lehet. vizet ta1talmazhat. 

- 25. cikkely------- 1-----·- ------ ----
44 .. lap 1 

h) pont L sor 5 ml b) szerínti oldat [ 3 ml b) szer ín ti oldat 6 ml 

1 

R-arrunónia-oldattal és 
26„ cikkely 

45.. lap 

1 

3 ml készítmény 6 ml 
h) pont 1. sor 5 ml készítmény R-ammónia-oldattal és 

------„ -----------/-----------
27„ cikkely 

46. lap 

Kémhatás. 2 .. sor„ 1 gyengén savanyú 
d) pont 5 .. sor 30 ml 
d) pont 6 .. sor 10 y 

__ h) pont 3 .. sor:_ __ 
1
_P_l ____ _ 

31.. cikkely 

53 .. lap 

~-pont ~_sor 

32.. cikkely 

54.. lap 

old 

/ 
savan,yú 
15 ml 
20 y 
z 1 

oldat 
---- ---------

i) pon_t 4 sor __ l 16,43 mg _________ _l_tl,34_ m'°'g ___ _ 
34 .. cikkely 

57 .. lap 1 

Olvadáspont. 216°--219° (gyorsan mele- Bomlás közben 210°-219° .. 
gítve) (A hőmérsékletet percenként 

37. cikkely 
61. lap 

cím alatti sor m 74,12 

első bekezdés után / 

46 

10°-kal emeljük.) 
------- ··------ ---- -------

ms = 74,12 

Az altatáshoz való éter 0,01 % 
benzidinnel ta1tósítható .. 

)a: 

62. lap 
k) pont után 

38„ cikkely 

63. lap 
e) pont L sor 
d) pont 2. sor 
e) pont 2.. sor 
f) pont 2.. sor 

39. cikkely 

64. lap 
a) pont 1. sor 

4~. dkkely 

66. lép 
i) pont 4. sor 

Eredeti szöveg 

---------------

vízzel 
grnmmonként 
grammonként 

Helyesbített szöveg 

M inöségi kvantitatív vizsgálat 
l) Szárítási maradék (benzidin) .. 
50,0 g ( = kb. 70 ml) étert kis 
választólombikba öntünk és any
nyit desztillálunk le belőle, hogy 

1 a lombikban kb„ 1 ml folyadék 
1 maradjon. A maradékot a desz

tillátum 5 ml-es részletével 0,1 
mg pontossággal mért szárító· 
edénykébe öblítjük A továb
biakban az I. 104. lap 2) szerint 
járunk el.. Az 50° -on állandó 
súlyig szárított maradék leg„ 
feljebb _ _()cO_l % lehet .. 

_ gr~~~onként 

előzetesen kifürralt vízzel 
milliliterenként 
milliliterenként 
milliliterenként -- --1-=-------

1 

ml 1 1 ml 

-111 
az S 3 színmérték-oldat 

-----

az az összehasonlító színmérték
oldat, melyet 1,00 ml kobalt
alapoldat, 1,00 ml réz(II)-alap
oldat, 2,00 ml vas(III)-alap
oldat és 6,00 ml 1 %-os sósav 
elegyitésével készítettünk. 

1 

-- --- 1 ------ - -------
41, cikkely 

67 .. lap 
e) pont utolsó 
előtti sor 

------ ---

42„ cikkely 

68. lap 
b) pont !. sor 
n) pont 2 sor 

100°-on 

1 b)-1) 
i) 

előbb 24 órán át exszikkátor„ 
ba:p_, majd 100° -on szá1ítószek
rényben 

b) - l) 
h) 
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44„ cikkely 

70. /,a,p 
hj pont 2. sor 

71. lap 
Aiúi{jokis után 

Eredeti szöveg 

porított készítményt 

Helyesbített szöveg 

porított, előzetesen tömény kén. 
sav felett szárított készítményt 

_______ [ __ ~ 

Megjegyzés. Injekció készítésé
hez csak teljes vizsgálattal ellen
őrzött készítmény használható,. 

45. cikkely 

71. lap 
bj pont 2. sor 

dj pont 1. sor 

dj pont 2 .. sor 

72 lap 
fj pont 4. sor 
j) pont 1. sor 

46. cikkely 

74., lap 
m) pont 2 sor 

47„ cikkely 

74. lap 
d) pont 1 sor 

75., lap 
m) pont 2 sor 
n) pont 2 sor 

50 .. cikkely 

79 .. lap 

Oldékonyság 
e) pont 1. sor 
i) pont 2 sor 
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1 

1 ' 

1 

Fehér csapadék keletkezik, [ 
amely R-ammónia-oldatban 1 

oldódik 

0,1 g készítményt 

Az eleinte színtelen oldat 

p 1 

színtelen 

Fehér csapadék keletkezik 

0,1 g előzetesen kénsav felett 
szárított készítményt 
Az elkészítéskor színtelen oldat 

z 1 
csak:nem színtelen 

1 pontja I l) pontja 

' 
1 

--1 

A legfolj eb b gyengén 

110° -011 

0,25<J~ 

14 SI 

2 csepp R-kénsavva.l 
zöld vagy zöldes szín-fi 

A gyengén 

130°-on 
1% 

18 SI 

1 ml R-kénsa vval 
zöld színlí 

51. cikkely 

- 81. lap 
kj pont 

54. cikkely 

86. lap 
Másnév 

55. cikkely 

86. lap 
b) pont 1. sor 

87 .. lap 
o) pont 1. sor 

88. lap 
Ad"{folás 

56. cikkely 

88. lap 
lj pont L sor 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

1 

1 k) Tiocianát.. 2 ml készít- k) Tiocianát. 2 ml készítményt 

1 

ményhez 6 ml R-sósavat ele- ' 14 ml R-foszforsavval megsava
gyítünk. Az elegy 3 csepp l nyítunk, majd 1 csepp R-bró-

1 R-vas(III)klorid-oldattól mosvízzel elegyítünk.. 5 perc 
nem színeződhet erősebben, 1 múlva a folyadékot 1~2 csepp 
mínt 7 ml víz, 1 ml R-sósav 1 5%-os fonal-oldattal rázzuk ösz
és 3 csepp R-vas(III)klorid- I[ sze, majd 0,1 g R-káliumjoclidot 
oldat elegye. oldunk benne és 2-3 csepp I-

1 keményítő-oldatot elegyítünk 
'1 hozzá._ ·Az oldat 5. percen belül 

nem színeződhet. 
1 
1 

_____ ! _______________ ----

Amonium ] Ammonium 

----1-------
0,5 g 

10 ml e) szerinti oldatot 

1 0,05g 

5 ml c) szerinti oldatot és 5 ml 
vizet 

Szokásos napi adagja 0,5- j Szolcásos egyszeri adagja 0,5-2 g 
2g ' 
Szokásos egyszeriad"{fja 1,5- ! Szokásos napi adagja 1,5-6 g 
6 g 1 

------------1----~ 

10 ml e) szerinti oldatot 1 5 ml e) szerinti oldatot és 5 ml 
vizet 

--'"--·----------'"----- ----------·------

57. cikkely 

90. lap 

Másnév. 

57/A. cikkely 

új cikkely 

4 V Magyar Gyógyszerkönyv 

Ammónium Ammonium 

.;? Amylharbituralum 
Add .. 205 .. lap 
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58 .. cikkely 

92 .. lap 
Megjegyzés 

58/A. cikkely 

új cikkely 

59. cikkely 

93. lap 
e) pont L sor 
e) pont 3 .. sor 
f) pont 2 .. sor 
g) pont után 

64. cikkely 

101.. lap 
g) pont 

50 

·-1 
1 

Eredeti szöveg 

: 
1 

:llf egjegyzés.. Az amilnitrites J 

ampulla vagy üvegedény ki
nyitásakor óvatosan kell el
járni! 
Az amih1itrit gőze belehelve 
szédülést és ájulást okozhat. ' 

__ / 

Helyesbített szöveg 

Megjegyzés. Az izoamilnitrites 
ampulla vagy üvegedény ki- . 
nyitásakoI óvatosan kell el
járni. (Felnyitás előtt az ampul
lát jégbe hűtjük és ruhába csa. 
va1 va nyitjuk fel.) Az izoamil
nitrit gőze belehelve szédülést ·' 
és ájulást okozhat 

1 Amyhrm liquefüctum 
j Add 207 lap 

--~, -~~-------

1 ml R-nátronlúg 
p 1 
pH=3,l-3,6 

2 ml R-nátronlúg 
z 1 
pH= 2,7-3,6 
g1} Bárium. 0,5 g készítményt 
5 ml vízben oldunk és az oldatot 
5 csepp R-kénsavval elegyítjük 
Felf01ralás után az oldatnak 
félóra múltán is kristálytisztá
nak kell n1aradnia 

l) Szulfát.. 2 ml e) szerinti i) Szulfát. 10 ml e) szerinti ol· 
oldatot az r.-99 lap 9/a sze- 1 datot az l 99 lap 9/a szerint 
rint - szulfátmérték-oldat vizsgálunk. A változás megen
nélkül -· vizsgálunk A ké· gedett mértéke grammonként. 
szítmény szulfátot nem tar- 250 y 804 , 

talmazhat 

g) Idegen szerves rinyrigok ; 
morfin .. 0,05 g késZítményt 
po1·ccláncsészében l ml R
kénsa vval vízfüTdőn be pár o
logtatunk.. A maradékhoz 1 
ml R-tömény kénsavat adunk 
és az elegyet vízfürdőn is1nét 

1 

melegítjük Az oldat nem 
színeződhet akkor sem, ha 
ahhoz 1 csepp R-vas(III)-
klorid-oldatot adunk törlendő 

66. cikkely 

103. lap 
b) pont utolsó 

mondata elé 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

Ennek az oldatnak 5 ml-es 
részletét használjuk az é) alatti 
vizsgálathoz is, 

f) pont L sor · 0,5 g kb 0,5 g 

67. cikkely 

104. lap 
f) pont L sor 

69„ cikkely 

107 .. lrip 
Leírás l. sor 

108 lap 
g) pont 4. sor 
j) pont 2. sor 

72. cikkely 

112. lrip 
d) pont 

g) pont 1„ sor 
g) pont 2„ sor 

113. lap 
n}pont2 sor 

1 ' 

! R-nátronlúggal elegyítünk és 1 R-nátronlúggal elegyítünk, le-l az oldatot 1 desztilláljuk és a desztillátumot 

' ----1--
1 

nyert alkaloida nyert vagy mesterségesen elő .. 
állított alkaloida 

változhat 
17/a 

változhat ibolyára 

------1-17/_a-_" 

0,10 g készítményt 12 'ml 
vízben oldunk 1 ml R·sÓ-

1

. savval megsavanyítva, az ol
dat nem változik (különbség 

1 a fenoba1 biturálnátriumtól) j 

1 ml R-kénsavat 
10 ml 1 

1 frissen kiforralt és lehűtött 1 

0,10 g készítmény 17 ml vízben 
oldunk. 1 ml R-sósavval meg
savanyítva az oldat erős össze
rázás után sem változik (kü
lönbség a fenobar biturálnátri
umtól). 
3 ml R-kénsavat 
S ml 

törlendő 

------1------- 1 73, cikkely 1 ' -----

115 lap 1 11 

n) pont 2 sor J 0,5% 

1 1 

1,0% 
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74. cikkely 

116., lap 
f) pont L sor 

i) pont L ~01 

117 .. lap 
Adagolás .. 

------ ---

75. cikkely 

117., lap 
e) pont 4. sor 

118.. lap 
f) pont 1„ sor 

h) pont 

Tájékoztató gyors
vizsgálat 2„ sor 

119 .. lap 
Megjegyzés, 3. SOI 
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1 

Eredeti szöveg 

f) Vas 2 ml c) szerinti ol
datot az I 97 .. lap 4/a szerint 
vízsgálunk 

kb .. 0,12 g 

Legnagyobb egyszeri adagja 

0,005 g 

Legnagyobb napi adagja 

0,015 g 

h) 

(feltárás nélkül) 

h) Savban oldható bárium
vegyület, 10 ml e) szerinti 
szűr'edékhez 3 csepp R-kén
savat cseppentünk. A folya
déknak fél óra múltán is kris
tálytisztának kell maradnia. 
A készítmény savban old
ható báriumvegyületet nem 
tartahnazhat. 

a folyadékot 

A gyógyszerek között 

Helyesbített szöveg 

f) Vas. 2 ml e) szerinti oldatot 
5 ml vízzel és 1 ml R-kénsavval 
elegyítünk A csapadékos folya
dékot 5 per e várakozás után 
5 cm átmérőjű t-ömö_tt papiros
szfuőn megszűrjük, a kémlő
csövet és a szűrőt 5 ml vízzel 
átmossuk A vízsgálatot a to
vábbiakban az I. 97 .. lap 4/a 
szerint folytatjuk 
kb. 1,20 g 

Legnagyobb egyszeii adagja 

0,05g 

Legnagyobb napi adagja 

0,15g 

1-------
1 törlendő 
1 (föltárás nélkül) 2 ml vízzel 

összerázunk és a csapadékos 
folyadékot a továbbiakban 
h) Savban oldható báriumvegyü
kt. 1 g készítményt 1 ml R
sósavval és 20 ml vízzel fel
fonalunk és a lehűtött folya
dékot kristálytisztára szűrjük., 
A szüredéknek 1 ml R-kénsav 
hozzáadása után is kristály
tisztának kell maradnia A ké
szítmény savban oldható bá
riumvegyületet nen1 tartahnaz
hat 

a lehűtött folyadékot 

A nem erőshatású gyógyszerek 
között 

Eredeti szöveg 

-- ------ ----------

77„ cikkely 

121 lap 
g) pont 1 sor 
g) pont 3. SOI 

78„ cikkely 

123 lap 
i) pont 3. sor 

79„ cikkely 

124 lap 
változott cikkely 

79/A„ cikkely 

új cikkely 

81,, cikkely 

126,, lap 
alulról 2 .. sor 

82. cikkely 

128. lap 
a) pont 2 .. sor 

- --- --~---, 

83. cikkely 

130. lap 
e) pont L sor 

84, cikkely 

132 lap 
e) pont 1. 

/ 

sor 
e) pont 4, sor 
e) pont 1. sor 
e) pont L sor 
l) pont L SOI 

1 benzin 
: nem lehet 
! ------

a folyadék 

Benzylalkylammonium 
chloratum 

1 

HOi 

[ A kiizzított maxadékban me
legen barnaV-örös, kihűlve 
sárga, fémbizmut szemecskék 
is találhatók 

Ólom .. 

80,0 g 
170-230 ml 

1 g 
majd oldathoz 
I. 100 lap 9/b 

Helyesbített szöveg 

i benzint 
legfeljebb enyhén lehet 

az en ől leszűrt folyadék 

1 

Benzalkonium cWoratum 

Add 208 lap 

Benzalkonium chlo1·atum 
solutum 
Add., 210. lap 

HCl-t 

A kiizzított maradék melegen 
barnavörös, kihűlve sárga és 
benne fémbizmut szemecskék is 
találhatók 

Ólom, bárium .. 

100,0 g 
100-160ml 

0,5g 
majd az oldathoz 

I 100. lap 9/c 

53 



86.. cikkely 

135 .. lap 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

e) pont 1. sor Savasság. Savasság, lúgosság„ 
136. lap 

p) pont után 

87. cikkely 

137. lap 
a) pont 5„ sor 

89 .. cikkely 

140 .. lap 
Oldékonyság .. 
2. sor 

q) 0,1 mg pontossággal mért, 
kb. 0,20 g készítményt az I 
103 .. lap e) szerint tömény sa
létromsav, tömény kéllsav és· 
tömény hidrogénperoxid-oldat 

1 eleg,yé~el elroncsolunk, ma;jd a 
I tovabbrakban az .Add. 148 .. lap 
1 7) szerint járunk el 1 ml 0,05 
i m komplexon-«IIl»-oldat 10,45 
1 mg (lg ,01912) Bi-t jelez 

______ ! ___ • __________ _ 

1 

amelynek szüredéke 1 ml 1 

R - ammóniumfoszfát-oldat- i 
tal összerázva legföljebb 1 

kissé zavarosodhat meg ! 

(l\IgNH4P04 ). i törlendő 
1------------ --- -

1 

bőségesen 

------··-·-------!------------------
!_törlendő _____ _ 

90 .. dkkely 

142 .. lap 
1 

Oldékonyság 
l, sor 

J4,> lap 
l) pont 2 sor 

m) pont 2 sor 
m) pont 2 sor 

92. cikkely 

145 .. lap 
d) pont 1. sor 
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300 SI VÍZ 
.1

1 

450 SI VÍZ 

0,1% 
105° -on 
0,5% 1 

-------~1------

0,2% 
80°-on 
1,0% 

R-szeszben oldUnk, majd az 
oldatokat elegyítjük 

! 

1 

legtöményebb szeszben ol
dunk~ majd a szükség esetén 
megszűrt oldatokat elegyítjük. 

Eredeti szöveg 

95, cikkely 

149. lap 
b} pont 2. sor sósavat 

150 lap 
Tájékoztató gyors- [ 
vizsgálat 

2._so_' _____ j e) 

96. cikkely 

150 lap 
e) pont 5. 

------. 
99. cikkely 

155 /,ap 

e) pont 2 

156. lap 

e) pont 2 .. 

k) pont L 

h) pont 2. 

o) pont 

p) pont 

sor 170-225 

sor Egyenletes finom fohér szusz
penzió keletkezzék, melyben 
szabad szemmel látható ré
szecskék nem lehetnek, 

sor 

sor 

sor 

0,1 mg 

az L 97 .. lap 

vizsgálunk. 

o) Laktát. .A p) szerinti ol
dathoz 3 csepp 5 %-os, szeszes 
guajakol-oldatot elegyítünk 
Az elegy sem sárgára, sem 
sárgászöld.re nem színeződ
het erősebben, mint a Z 3 
színmérték-oldat., 

p) Idegen szerves anyagok. 
Előzetesen kiszárított 0,2 g 
kalciumglukonátot tömény 
kénsavval kiöblített kérnlő

csőben 5 ml tömény R-kén
savban oldunk .. .A folyadék 
színe közvetlen oldódáskor 
nem lehet erősebbi mint ·a 
Z 3 színmérték-oldat .. Ezt az 
oldatot használjuk az o) 
alatti vizsgálathoz .. 

Helyesbített szöveg 

R-sósavat 

f) 

150-225 

fehér szuszpenzió keletkezzék 

0,1 ml 

a csapadékos folyadékot a to
vábbiakban az L 97. lap 

vizsgáljuk 

törlendő 

törlendő 
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100. elkkely 

• 157. l,ap 
. Leírás után 

158.. lap 
i) pont 3 .. sor 

l) pont L sor 

l) pont után 

101. cikkely 

159 .. lap 
c) pont L sor 
e) pont L sor 
e) pont 3 .. sor 
e) pont után 

160. lap 
Adagol.ás. 2 .. sor 

104, cikkely 

164 .. lap 
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Minösé.gi kvalitatív 
vizsgálat 
l„ sor 
m) pont 2 .. sor 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

Legalább 99% Oa(H2P02),-t tar. 
talmaz 

1 legyen és 5 percen belül nem legyen. A közben esetleg elhal-
[ halványodhat eL [ ványuló oldat 5 perc múlva 
i 1 2 ml R-sósavval megsavanyítva· 
[ j ismét sötétkék színű legyen„ 
1 l) Tartalmi meghatározás ! l) Tartalmi meghatározás (hipo-
! [ foszfit). 
1 j m) Tartalmi meghatározás (kal

, cium) .. . 0,1 mg pontossággal 
i mért kb. 1 g készítményt az 
j I. 116. lap 12/c szerint vizsgá-
1 lunk 
1 1 ml 0,05 m komplexon-«III»
[ oldat 8,504 mg (lg ,92960) 

100 ml vízben 
(ólom, vas, cink stb ) 
Fe vagy 

5--5 g 

i)hosporicum i-

A savat, 3-4 csepp I.-metil
narancs-oldatot használva 
jelzőül, n nátronlúggal a pi
ros szín eltűnéséig titráljuk. 

Oa(H2P02)2-t jelez .. 

100 ml meleg vízben 
(ólom, cink stb.) 
törlendő 

e1) Vas: 5 ml c) szeiinti oldatot 

1 

az I. 97 .. lap 4/a szerint vizsgá
lunk. A változás megengedett 
mértéke grnmmonként 50 y Fe. 

1-5 g 

phosphoricum 
A savat, 0,5 ml I-brómkrezol
zöldet használva jelzőül, n nát
ronlúggal addig titráljuk, míg 
olyan színű lesz, mint 10 ml 
pH = 4,4 hidrngénkitevőjű 
tompító-oldat (L 84 .. lap), 90 ml 

'[ víz és 0,5 ml I-brómkrezolzöld
oldat elegye .. 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

------106„ cikkely 

166. /,ap 

8„ ~or után Ezt az oldatot használjuk az a) 
és b) alatti vizsgálatokhoz is. 

108„ elkkely 

168. 7,ap 
Oldékonyság .. 
1„ sor 

169 7,ap 
Másnév. után 

109. cikkely 

172 lap 
o) pont 7 .. sor 

111.. cikkely 

174. lap 

9 sr R-szesz 

' 

19 sr forró R-szesz 

1 «Enterotoniru> (V.. N.) 

1 

1 t'' 1 d" ----1 or en o 

3_pont L __ so_r ___ , _S_a_v_as_s_á~g __ Savasság, lűgosság. 
----!---~-~--~----·--

113. cikkely 

178 lap 
5 .. sor 

II5. cikkely 

183 .. lap 
Tájékoztató gyors
vizsgálat 

81,6--93,5% 
1 81,6-83,5% 

--- --------·---------

3. sor i) i) _____ ,_,_ ____________ - ------- --

117„ cikkely 

187. l,ap 
l) pont 2. sor 

118/A. cikkely 

~2-4,8% ______ - 4,8-5,2% 

új cikkely 

--------------·· 

120, cikkely 

192, lap 

__ll_p_o_nj;_~:_s_or ____ 
1

_1_6---"p_e_rc_i,g"----------

122. cikkely 

194 .. l,ap 
d) pont 1. sor 

195. /,ap 
i) pont 2 .. sor 

' Savasság. 

R-káliumhidroxin 

+ CWoramphenieolum 
Add. 211. lap 

·--~----

15 percig 
----

Savasság, lűgosság, 

R-káliumhidroxid 
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123„ cikkely 

196 .. lap 
Oldékonyság .. 
2. sor 

e) pont 1. sor 

125. cikkely 
200. lap 

j) pont 4 .. sor 

126 .. cikkely 

202 .. lap 

i) pont 4 sm 

Eredet! szöveg 

és növényi zsíros olajok 
R~szesz 

a S 9 szímnérték-bldatnál. 

a B 5 színmérték-oldatnáL 

Helyesbített szöveg 

vazelin, parafin és zsi:r adékok 
legtöményebb szesz 

annál az összehasonlító szín
mérték-oldatnál, melyet 3,00 ml 
kobalt-alapoldat, 2,00 ml réz
(II)-alapoldat, 2,00 ml vas
(III)-alapoldat és 3,00 ml 1 %-os 
sósav elegyítésével készítettünk 

annál az összehasonlító szín
mérték-oldatnál, melyet 3,00 
ml kobalt-alapoldat, 2,00 ml 
réz(II)-alapoldat, 2,00 ml vas
(III)-alapoldat és 3,00 ml 1 %cos 

-------------/·---------------__ 1 _s_ó_s_av_el~g~té~ével ~~~ítettü~-~ 
127„ cikkely 1 

203 .. lap 

Képlet alatti sor C8H100 2N4 
ms = 194,19 

dj pont 2. sor 1 

hígítjuk szó után f 
1 

204. lap / 

f j pont 1. sor 5 ml d) szerínti szüredéket 
az I. 96. lap 2/a szerint mér
tékoldat nélkül vizsgálunk 

C8H100 2N4,H20 ms = 212,21 
Az oldat színe nem lehet erő
sebb a Z 1 színmérték-oldatnáL · 
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h) pont 1. sor 
i) pont L SOI 

o) pont 1. sm 

Tájékoztató gyors
vizsgálat 

5 ml 
5 ml 
10 ml d) szerinti szüredéket 

2 SOI e) 

0,25 g készítményt az I 102 
lap a) szerint ehoncsolunk 
A tömén_y kénsavas maradékot 
óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk, 
20%-os nátronlúggal seinlegesít
jük és a továbbiakban az L 
96. lap 2/a szerint, mértékoldat 
nélkül vizsgáljuk 
2,5ml 
2,5ml 
2 ml d) szerinti szüredék és 
8 ml víz elegyét 

b) 

-J29. cikkely 

206. lap 
bj pont 2 

207 lap 
i) pont l. 
kj pont 4 

lj pont 2. 

130. cikkely 

208 lo,p 

sor 

sor 
sor 
sor 

dj poirt 1. sor 
ej pont 1. sor 
ej pont 4. sor 

130/A„ cikkely 

új cikkely 

132. cikkely 

212 lap 
Eltartás. 1. sor 

133, cikkely 

213. lap 
képlet feletti sor 

214 lap 
gj pont 1. sor 

134 .. cikkely 

215. lap 
Leírás 2 sor 
Tartalmi meghatá
rozás. 1. sor 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

Az oldat másik fele néhány 11 Az oldat másik felébő~ né:ány 
R M - !dattól nem csepp R-Mayer-oldattol c"apa-csepp - ayer o 1 , álik ki 

'lt 'k dek nem v · va oz1 . 

5 ml dj szerm • , · t" oldatot 1

1

. 0,5 g készítményt, 

z 1 
p 

1 
lül l Az oldat rózsaszíne 2 percen 

Az oldat 2 percen be nem 1 b lül nem tűnhet el egészen. 
színtelenedhet eL e 

Savasság 
Ólom, cink. 
(Zn) 

' - ----------

a méregszekrényben 

Savasság, lúgosság. 
Ólom 
törlendő 

! " + Desoxycorticosteronum 
aceticum 

Add .. 213. lap 

zárt szekrényben 

·---1------

Savanyú dihidrokodinoni
umetartarát 

L2 ml 

Savanyú dihidrokodeii1onium
tartarát 

l,2ml 
----1----·---

99% 98-101,5% 

kb. 2,5 g (=kb. 2 ml) kb.. 0,6 g ( = kb. 0,5 ml) 

1--- -·-·- .. ---- --------
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137. cikkely 
219„ /,ap 

b) pont 2.. sor 
220. /,ap 

i) pont 2, sor 

Eredeti szöveg HelyeSbített szöveg 

1 felmelegítjük j melegítjük 
! 1 

1 színe nem lel\et erősebb a / 1 percen belül nem színeződh 
Z 1 1 erősebben a B 1 -·---·-----1 -1-------------CC 

137/A. cikkely j [ 

új cikkely 1 1 

/--- _______ --1 Add. 214 lap 
138,, cikkely 

22L /,ap 
! 1 

! 1 

1 j 
Összegképlet L sor 1· \(~33H3?05N5), C,H,06)] • 

1

1 [(C
33

H
35

0
5
N

5
)
2 

C
4
H

6
0

6
] 

Oldékonyság. I. sor , alias kozben megzavarosodik, kissé zavaros 
1 ' ------'-----

139„ cikkely 
223,. /,ap 

Képlet 

' 1 

1 

' 1 --------- -!------------ __ / __ 
143„ cikkely : ! 

1 i 229., /,ap : ! 

g) pont 4, SOI 1 szereljük foL / szereljük fo], Szükség esetén a _________ -!----------___ 
1

_készüléket _felmelegítjü_l<:_ __ 
145„ cikkely í 1 

233., lap / 

cikkely utolsó sma j i és a «Sirupus hypophosphorosw 
__ u!_~-----.--1------------

1

1

_C?mposit!!__s» _ __ _ __ 
146, cikkely 1 1 

234, lap 1 / 

Tájékoztató gyors- / Az azonosnak talált és mak- 1 Az azonosnak talált és mak
vizsgála;t roszkóposan megfelelőnek 1 10szkóposan megfelelőnek ítélt 

1 ítélt készítmény 1 g-ját 2 készítményt az/) (nehéz filmek) 

utolsó sor 
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1

1 ml R-kénsavval megsava.. és az i) (ammónium) szerint 
nyitott 20 ml vízben oldjuk. vizsgáljuk. 

1 

Az oldat 1 ml kénhidrogénes 
víztől nem változhat (réz, 

J ólom, arzén),. A készítményt i 

1 az i) (ammónium) szerínt , 
1 vizsgáljuk„ ; 

J «Pilula ferri carbonici». · <(Pilula ferri sulfurici oxydu~ 
! 

~-
\' .•}48. cikkely 

'23S. lap 
<:, e) pont 4 sor 

. vizsgálunk szó 
után 

149. cikkely 

'239. /,ap 
Aicún 2. sor 
Leírás 2. sor 

150. cikkely 

242. /,ap 
dj pont L sor 
g) pont L SOI 

h) pont L sor 

151. cikkely 

244. /,ap 

k) pont L sor 
n) pont 3„ sor 

Eredeti szöveg 

1 -P-dietilamino-
1 ·8-a-rnetil (P-die~ilamino-

1 
Savasság 
I. 117 ,, lapon 
6 ml vízzel 

í 
i (répacukor) 

Helyesbített szöveg 

1 azzal az eltéréssel, hogy a 20%· 
í os ---náttiumhldwxid-oldat he

lyett tömény ammónia-oldattal 
semlegesítünk„ Az ammóniával 
gyengén meglúgosított oldatban 
csapadék nem keletkezhet (Fe), 
A vizsgálatot a szükség esetén 
megszűrt oldattal folytatjuk 

ll '' ,_,,, 

-6-dietilamino-
I -8-( a-metil-6-dietilamin(): _ 
1 

Savasság, lúgosság 
L 118, lapon 
6 ml frissen kiforralt vízzel 

1 (répacukor stb.) 
1 23) 

·-----l~-- ---1 152. cikkely 

245, lap 
a) pont 1 sor 
b) pont 2. sor 
e) pont 1 sor 
e) pont 1 sor 

153. cikkely 

240, lap 
Leírás 3 sor 

" 247,. /,ap 

llfásnév, után 
AdagoMs .. 3, sor 

i 
j F 't' i OJ 0 

1 z 1 
'I Savasság. 

1 g 
----

1 
1 Szúrós 
s 0 
Savasság, lúgosság. 
1 ml 

1 O nemzetközi egységet legalább 50 nemzetközi egységet 

<1Chmiogonin» (V,N,) 

Szokásos egyszeri adagja Szokásos egyszeri adagja 
s, cut„ 10-30 mg (~100- S, cut. l 500-2000 NE 
300 :NE),. 1. rnusc.. . . 
Szokásos napi adagja .

1 

Szokásos napi adag1a 
, s .. cut,, 10-30 mg ( ~100-

1 

s. cut., l 500-2000 NE 
1 300 NE).. 1 L rnusc. ) 
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154„ cikkely 

247 .. lap 
Leírás 4. sor 

Adagoúfa 3 sor 

155.. cikkely 

248.. /,ap 

Leírás 3, sor 
e) pont 1. sor 

2 sor 

g) pont 3 .. sor 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

i 4 nemzetközi egységet ! legalább 4 nemzetközi egységet 

Is'"" .adag.I ;s'"" .adag. 

1

: zo/CU,so~ egyszer-1, _7..!!, ZOJCUsos egyszeri Ja 
s. cut. o0-200 mg (-200- 1 s. out.. . l 

300
_

1000 
NE 

1 1000 NE) , 1. musc. 
j Szokásos napi adagja i Szokásos napi adagja 

; s. cut. 50-200 mg (=200- ! ~·· out ... l 300-lOOONE 
11000 NE) j i muso 
--- ---------~~---

! 1 

1 

barnásszfuke i gyengén színes 
1 ml j 3 ml 

'j 5 csepp 1· 15 csepp 
Az oldat legfeljebb gyengén Másik kémlőcsőben 1 ml k!Orid-

1 opalizálhat, de meg nem za- mértékoldatot, 2 ml vizet, 3 
va1osod11at csepp R-salétromsavatés 5csepp: 

R-ezüstnitrát-oldatot elegyí- ·. · 

15% 

tűnk A vizsgálandó oldat 5 perc 
elteltével nem lehet erősebben 
zavaros, mint az összehasonlító 
oldat. 
12% 

249 .. /,ap 

Adagolás 5000-15 OOO NE 3.· sor 1500-15 OOO NE 

------··-.---·-----. ---.1 --- -·-
249 .. lap 

156 .. cikkely 

1

1 

a) pont ~· sor --1 tejes:_ __ ----- _t_e_l_i·e_s_en ___ _ 

157. cikkely [ 

1

_'1 

251. /,ap 

h) pont L sor 1 az I 100.. lap 

1 

. 

10,5 ml R-salétromsavval és. 
1 ml R-ezüstnitrát-oldattal ele
gyítve, a továbbiakban az L 
100 lap 

158.. cikkely 

254. /,ap 
1 

·- . ----------1--------

1 1 
k} pont utolsó sor 1 0,3%-a [ 0,2%-a 
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. 160. cikkely 

256 lap 
b) pont 2. sor 

. 257 /,ap 
l) pont 1 sor 

8 sor 

161 .. cikkely 

259 /,ap 
e) pont 1 sor 

162. cikkely 

260 lap 
e)pontl sor 

166. cikkely 

267. lap 
e} pont 1. sor 

168. cikkely 

269. /,ap 

ej pont 1. sor 

175„ cikkely 

281. lap 
Megjegyzés .. 
feletti sor 

Eredeti szöveg 

Klor ofür mmal rázogatva az 
elkülönülő kloroform élénk
pirosszínű 

500 ml-es 
A lombikba közvetlenül ez
után kb. 300 ml v:izet ön
tünk, majd a kiválott jódot 
5 perc múlva 0,1 n nátrium-· 
tioszulfát-oldattal titráljuk 

Lúgosság, savasság. 

Helyesbített szöveg 

törlendő 

törlendő 

A lombikba 5 perc várakozá,s 
után 1 ml R-kloroformot ön
tünk, majd összerázás után a 
kiválott jódot 0,1 n nátrium
tioszulfát-oldattal titráljuk 

Savasság. 

1 Lúgosság, savasság _______ Sa~asság. ------· __ _ 
i . -
• 

1 -1 
Savasság 

1 s ' : avassag. 

hidrogenii 

Savasság, lúgosság 

; Lúgosság, savasság. 

---1--· --------

hydrogenii 
·----- ·----· -·--------- ------

176. cikkely 

281. /,ap. 

változott cikkely +:Hypophyseos pa1tis posteriOiis 
extractum 
Add. 176. lap 
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• l 77. cikkely 

282 .. 1,ap 

Leírás 3„ sor 
284. 1,ap 

Eltartrís. 
l sor„ 

1 

[ __ 

1 

l 20 
1 
1 

Eredeti szöveg 

1 illetőleg 10 

! 

: 
j 169°-172° 

Helyesbített szöveg 

törlendő 

törlendő 

169°-174° 

l 78. cikkely 

284. /,ap 
Olvadáspont .. 

285. 7,ap 
i) pont L sor 1 készítményt 

1 

készítményt és 0,5 g kálium
brornidot 

181,. cikkely 

289. lap 
Leírás 1„ sor 

184. cikkely 

294 .. 1,ap 

f) pont L sor 

295. /,ap 

r) pont 2.. sor 

185. cikkely 

297 .. 1,ap 

Tájékoztató gyors- . 
vizsgál,at 
3„ SOI 

186. cikkely 

298. /,ap 

l) pont 3 .. sor 

299. 1,ap 

r) pont L sor 

Tájékoztató gyors
vizsgál,at 

7-jód-8-chinolin-5-szulfon
sav 

I 96. lap l/a 

oltot 

'I 

7 -jód-8-oxichinolin-5-szulfon
sav 

I 96. lap l/b 

oldatot 
---------------- ----

(1+3) 

i -----1 (1+20) 

' 
A folyadékhoz 1 ml A folyadékhoz még 3 ml R

ammónia-oldatot és 1 ml 

kb. 1,5 g kb .. 0,7 g 

2. SOI f) e) 
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189. cikkely 

·303 /,ap 

Képlet 

e) pont 1. sor 

190. cikkely 

305 7,ap 
d )s pont 2. sor 

191. cikkely 

308 /,ap 

Eredeti szöveg 
__J_ ___________ _ 

Lúgosság .. 

1 Helyesbített szöveg 

1 -------; OH 

1 00CH, Oi DCH, 

1 y KOO,S :::::..._ 

S0,01< 

Savasság, lúgosság 

1 

L 96 .. lap 2/a ---1-! _9_6_ .. _la_p_2_/b __ 

! 

1 

s) pont 7. sor összerázás után az elkülönülő I' összerázás. után, a megfOr. dított 
lombik nyakában összegyülő 

1 ·--~ --- -

193. cikkely 1 1 

311 7,ap i 
f) pont 2 .. sor [ 
bepárologtatjuk szó 

1 

A bepárologtatást 6 ml R-kén-
után sav és 5 ml víz hozzáöntése 

után megismételjük.. 

n) pont 1. sor 13 csepp 

1-
199 cikkely 

320. lap 

Képlet 1 

1 

d) pont 2 sor I' oldatuk 
321. 1,ap 

__v pont 2 s01 1 I. 137 .. lap 24) 

321. 7,ap 

200. cikkely ll 

Tájékoztató képlet 1 (Mg003) 3, (MgOH)2, 3H20 

20L cikkely 

324 /,ap 

e) pont L sor 

5 V Magyar Gyógyszerkönyv 

----

[ Lúgosság 

1 

1 csepp R-sósavat és 3 csepp 

H OH 

H~\JH 
Q~H 

H DH 
oldatnak 

L 137 lap 23) -- -----------

(MgC0,)3 Mg(OH)„ 3H,O 

1 Savásság, lúgosság, 
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Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

------·---·-

202„ cikkely 

325. lwp 
alcím 

327 .. lap 
M ásnév, után 

! 

( Magn. peroxyd.) ( M agn .. peroxyd 25%) 

Megjegyzés. A készítmény mag: 
néziumperuxid-tartalmát évente 
ellenőrizzük 

203 .. cikkely 1 ----· 

----·----------

32

:ic:' _. __ 
1

Í (Magn sulf.) 

1

._(M_a_gn_._·_ s_u_lf_ .. _e_ry_s_t .. _J ___ _ 

204. cikkely 
329. lap 

cím alatti sor 1 MgSO, ms = 120,39 1 törlendő 
2~6.. cikkely 

331. lap 
Kémhatás. 

332 .. lap 

1 - 1--
1 savanyú 1 gyengén savanyú 

2. sor 'I Oldhatatlan és színező anya- . e) Oldhatatlan és színező anya-
gok. 1 gok. 

h) pont 2. sor 5 órán át állandó súlyig ------ ----i-- ------· 1--- --- -
207„ cikkely 

333. lap ·1 1 
Leüás 1 sor JJJ.entha arvensis L. var. pípe-

1 

Mentha piperita (L) Hu.M. 
1 rascens Malinvaud 

--1.·--· 
208. cikkely I 

335. lap 
1 

Kémliatás. 2 sor [ gyengén savanyú 
a) pont 2 sor 1 20° -os 
d) pont 1. sor ' 2 g készítményt elegendő 

R-nátronlúggal és vízzel 40 
ml-re oldunk A 10°-12°-ra 
lehűtött oldat 

savanyú 
20%-os 
2 g készítményt 10° -12° -ra 
lehűtött elegendő R-nátronlúg
gal és vízzel 40 ml-re oldnnk .. 
Az oldat 

336 .. lap 
f) pont 2 SOI 

g) pont 1. sor 

h) pont 1 Sül 

i) pont 1 sor 
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15 ml 

oldatot 1 

oldatot 1 

oldatot 1 

ml 

1111 

ml 

5ml 

oldatot R-sósavval semlegesí
tünk, majd 1 ml 

oldatot R-sa.Iét101nsavval sem· 
legesítünk, majd 1 ml 

oldatot R-kénsavval se1nlege
sítünk, majd. 1 ml 

Eredeti szpveg Helyesbített szöveg 

-----------------

336. lap 
(folytatás) 
_Másnév„ után 

__ . ...c-.--

208/A. cikkely 

új cikkely 

208/B. cikkely 

új cikkely 

208/C. cikkely 

új cikkely 

209. dkkely 

337 lap 
g) pont 4. sor 

210. cikkely 
339 .. lap 

d) pont 2. sor 
-----~~----

211„ cikkely 

342. l,ap 

5* 

k) pont 2 .. sor 
Eltartás .. után 

llferkamfamiddal készül az 
«Injectio mercamphamidii> és a 
«Suppositorium nie1·camphami
di». 

----- ·-----·-----·-!---·-----

! r>;}J © Methadonum 
' zicum 

hydrochlo-

---1-Add 2~lap. _____ _ 

1

. + Methimazolum 

. Add. 219 lap 
i !1-----·----'1,------------ j Methylcellulosum 

'---·-----· ---1 Add .. 220 .. l"'l'__ 

vizsgáljuk 

-----1 
1 pH=6,5-nél 

' 
1 

i 

vizsgáljuk 
azzal az eltéréssel, hogy a 20%
os nátrinrnhidroxid-oldat he
lyett tömény ammónia-oldattal 
semlegesítünk, Az am1nóniával 
meglúgosított oldatban csapa
dék nem keletkezhet (Fe). A 
vizsgálatot a szükség esetén 
megszűrt oldattal folytatjuk 

pH= 5,0-nél 
--1--------

p 1 
Metilparaoxibenzoátot tar
talmaz az «Extractum Liqui
ritiae fluidum>), «lnfusum 
sennae compositum», «M 'UCi
lago gummi arabici», «Solu
tio conse1rvans», <(Solutio oph
thalmica resoicini», «Solutio 
ophthalmica zinci sulfuricÍ>) 
és a szirupok. 

P2 
Metilpa:raoxibenzoátot tartahnaz 
az <<Extractum liquiritiae flui
dum», «Hydrogelum methylcellu· 
losi», <rlnfusum sennae compo
situm», «Muci'lago gumnii a1·a
b1'.ci>), <<Mucilago methylcellulosi>>, 
«Solutio conservans>), egyes szi
rupok, <(Unguentum emolliens>), 
{( u nguentum hydrosum» és a e 

vízzel lemosható kenőcsök. 
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J(, 

212,. cikkely 

343. lap 
d) pont 2. sor 

213. cikkely 
346. lap 

f) pont 4. sor 

214 .. cikkely 

348. lap 
j) pont !. sor 
o) pont 9 sor 

222. cikkely 
362 .. lap 

Eredeti szöv6g Helyesbített szöveg 

z 2 z 1 
!-----------------·--'-----------

vizsgáljuk. vizsgáljuk · 
azzal az eltéréssel, hogy a 20%
os nátriumhldroxid-oldat. he
lyett tömény ammónia-oldattal 
semlegesítünk. Az ammoniával 
meglúgosított oldatban csapa
dék nem keletkezhet (Fe) .. A 
vizsgálatot a szükség esetén 
megszűrt oldattal folytatjuk. 

-----·---------------

! legtöményebb szeszben 

1 karboniát _______________ , 

1 

RMszeszben 
karbonát 

Másnév„ kiegészítés : Natrium boracicum„ 

224. cikkely 

365 lap 
b) pont 1 sor 

r) pont 2 sm 

l lúgítjuk, 

1 . ·1· k 1 vizsga JU , 

1 

lúgítjuk, 1 csepp R-sósavval 
megsavanyítjuk, 

1 
vizsgáljuk A készítmény leg-

i 

feljebb 0,35% NaOl-t tartal
mazhat, 

-------1---
225. cikkely 

367. lap 
Eltai·tás után 

226 .. cikkely 

368. lap 
Eltartás. után 

68 

1 

! ! 

, Kristályos nátriumkar bo- j 

1 náttal készül a «Sapo stea- 1 

rini» : törlendő 

1 

, 1 Szárított nátiiumkar bonáttal · 
készül a <(Sapo stearini)~. 

228. cikkely 

371 lap 
e) pont !. sor 

l) pont 3 sor 

Eredeti szöveg 

1 g készítményt az L 96 .. lap 
i 2/a szerint vizsgálunk 

1 

1 

Helyesbített szöveg 

l g készítményt az L 102 .. lap a)
szerint elroncsolunk„ A tömény 
kénsavas maradékot óvatosan 
2 ml vízzel lúgítjuk, 20%-os 
nátronlúggal semlegesítjük s a 
továbbiakban az I 96. lap 2/a 
szerint vizsgálunk 

z 3 1~ ----------

228/A„ cikkely 

új cikkely 
1 

---------1~--
232. cikkely , 

377 lap .1 

változott cikkely 

----1-
;I 233. cikkely 

377. lap 
alcím 

379 .. lap 
Másnév. 

1 (Natr. metilarson.) 

Nátriummetilarzonát. 

~;;;·2~el;---1 
o) pont 3 sor i.', hidrogénion-koncentrációjú 

lif ásnév.. után 

236. cikkely ; 

382. lap i 

Leírás 2. sor , JYielegítéskor 40° Mon : 

Natl'ium citricum acidum 

Add. 222. lap 

: Natl"ium laurylsulfluicum 
1 

1 Add .. 224 .. lap 

(Natr methylarson.) 

N átriummetilarzenát. 

hidrogénion-kitevőjű 

<(N?-ttium biphosphoricu1n1>. 

Enyhe melegítéskor 
383 lap f 1 

_ o) pont 5_ .. _sm ___ j_ Hi_· dr_o_g!m __ ·o_n_-ko_":~e_n_t_r_á~io_' j_ú_ i __ hi· dr_o_g_ém ___ ·o_n_-ki_._t_ev_o_"jű _____ _ 

) 237. cikkely 

385. lap 

Eltart4.c:: után 

1 1 

, tartalmaz a «Solutio ophtlw.l-
1 mica physostigmini mitior et 
[ fortior» és a. «Solutio ophtlw.l
j m~ca resorcini» .. 

tartalmaz az «lnj'ectio adrenalini 
hydrochlorici», «Oculogutta physo„ 
stigmini fortior et mitior», «ÜCU·· 
logutta resorcini)) és a «Solutio 
adrenali'iii hydrochlorici». 
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____ E~-d-et_i_s_zöveg 1 H~-ye-sbíte~-=~~·~~----
233. cikkely ' 1 

386. lap 1 

_f_J_p_o_nt_2_. _so_' __ ,_P_H_=_4_,7_7_,o _______ ,l.ll pH= 4,0-7,0 

240. cikkely 

389 .. lap 

c)-k) pont L sor cikkely c)-k) pontjai 1 cikkely c)--l) pontjai 

Adagolás, után ! Ha az 01'VOB a «N atrium sulfuri-
1 cum»-ot porkeverékben renCLeli, 
j úgy ezt a készítményt adjuk ki .. -i-------·····---241„ dkkely 

390. lap 
l} pont 3. sor 

241/A. cikkely 

új cikkely 

241/B. cikkely 

új cikkely 

242.. cikkely 

392. lap 

e) pont 1. sor 
e) pont 2 sor 
i) pont 1. sor 
i) pont 2 .. Sül 

utolsó so1 

393. lap 
Adagolás. 

244„ cikkely 

395 .. lap 
Tájélcoztató gyors-

J -metil vörös-

. 

~ Neostigminium hromatum 

Add. 226. lap-

i + Neostig1ninium methylsulfll-

1

1 ricum 
Add. 228 lap 

--------- ------ ----

0,50 ml 0,01 n nátronlúg 
1,00 ml 0,01 n sósavtól 
5 ml 
A reakcióelegy nem változ
hat. 
g 0,05 

Szokásos egyszeri adagja 
per os 0,05-0,25 g 
Szokásos napi adagja 
per os 0,05-0,5 g 

1 

1 0,25 ml 0,1 n nátronlúg 
0,30 ml 0,1 n sósavtól 
10 ml 
A változás n1egengedett mértéke 
grammonként 50 y Cl 
g 0,2 

Szokásos egyszeri adagja 
per os 0,2--0,4 g 

Szokásos oopi adagja 
per os 0,6-1,2 g 

vizsgálat a) a) (nitrát) 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

246 .. cikkely 

. 398 lap 
f} pont L Sül 

f) pont 3. sor 
g) pont 1. sor 

!!:nf}~:::~~:i é~l;:~űtött 1 r:~~o:::::::~:tt5 ml fos-

399 lap 
l) pont után 

243. cikkely 

403 lap 
i) pont utolsóelőtti . 
sor ' ösztrodienolacetát 

1 ------1--· 
249. cikkely 

404. lap 1 

Kémhatás. 1„ sor szeszel 
a) pont 2„ sor 1 narancs színű lesz„ 

251. cikkely 

408.. lap 
/) pont 1. Sül 

12 .. sor 
i (AL) 

Tartalmi meghatározás (fe
hérjebontó hatás). 

i sen kiforralt és lehűtött vízzel 
1 készült oldata 

1 A tartalmi meghatározást az 
i Add. 152 .. lap 18/a szerint is 

. f elvégezhetjük---------

1 
1 

! 

ösztrodienoldiacetát 

szesszel 
narancsszínű lesz és erősebben 

, fluoreszkál.. 

(VI.) 
g) Tartalmi meghatározás (fe
hérjebontó hatás) 

---- ' ---- ------1- - -- --

252.. cikkely 

410.. lap 

dj pont 1 sor 
dj pont 2 Sül 

e) pont 2. sor 

h) pont 3 sor 

i) pont 3 .. sor 

és lehűtött 
1 Az oldat szagtalan legyen. 

3,5-nél 

ká!iumbijodát-oldattal ele
gyítve 5 per e múlva sem 
színeződ.het. 

p 1 

törlendő 

Az oldat szagtalan legyen és 
lehűtve ne zavarosodjék 1neg. 

3,0-nál 

ká!iumhidrogénjodát-oldattal 
elegyítve 5 percen belül nem 
színeződ.het. 

p 3 
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253„ cikkely 

412. lap b) pont 
h) pont 

256.. cikkely 
416. lap 

Cím 
Alcím 
a) pont 1„ sor 

2, sor 

417. lap 
i) pont 3 sor 

l) pont 2.. sor 

257„ cikkely 

418.. lap 
Cím 
Alcím 
l) pont 2 .. sor 

258, cikkely 

419 .. lap 
Cún 

Alcím kiegészítés 

420 .. lap 
i) pont 

j) pont 2. sor 

72 

Eredeti szöveg 

1 Sa~=:-------

1

1 h) Kénvegyületek.. 4 ml fo
. lyékony parafint, 2 ml leg-

i 
töményebb szeszt és 2 csepp 
R-ólomacetát-oldatot annyi 

· R-nátronlúggal elegyítünk, 
hogy a kezdetben kiváló csa-
padék feloldódjék A keve
réket 70° -os vízfürdőbe me-

i rítve gyakori rázogatás köz- 'I 

1 ben 10 percig melegítjük. 
! Akülönvált.szeszesrétegnem ,

1

' 

1 színeződhet. 

1 g-P~ni:llin-k_a_l-iu_m ______ I 

1 Kálium-benzil-penicillinát 
i Penicillinsav„ 
1 Fehér, penicillinsavból álló 

csapadék i 

Az egyes befecskendezések j 

között legfeljebb 5 másod-· 
1 perc telhet el. 
' I 142 lap l/a 

Helyesbí~ett szöveg 

Sava,sság, lúgosság. 
h) Kénvegyületek. 2 csepp R
ólomacetát-oldatot annyi R-nát
ronlúggal elegyítünk, hogy a 
kezdetben kiváló csapadék fel
oldódjék Az oldatra 4 ml folyé-· 
kony parafint és 2 ml legtömé-. 
nyebb szeszt öntünk .. A keve
réket 70° -os vízfürdőbe merítve 
gyakori rázogatás közben 10 
percig melegítjük A különvált 
szeszes réteg nem színeződhet. 

~ g-Penieillin-kalium 
Benzil-penicillin-kálium 
Penicillin, 
Fehér csapadék 

Az egyes befecskendezések idő
tartama legfeljebb 5 másodperc 
lehet. 
Add.. 153 lap l/a 

g-Penieillin-natrium 1 >i< g-Penieillin-natrium 

Nátrium-benzil-penicillinát 1 Benzil-penicillin-nátrium 
I. 142. lap l/a _i Add. -~-3 lap l/a 

1 ·-- -~-----

! 

1 g-Penicillin-proeainum + g-Penicillin-procainum 

Benzil-penicillin-prokain 

1 
i i) Szárítási veszteség. 0,1 mg , i) Víz 0,1 mg pontossággal 
1 pontossággal ·mért kb. 0,10 1 mért kb. 1,5 g készítményt 2 ml 
; g készítményt az I. 104 .. lap 1 abszolút ecetsav és 2 ml abszo-

1 

3) szerint 100°-on 2 órán át . !út metilalkohol elegyében az. 
, szárítunk A súlyveszteség 1 Add. 156. lap 29) szerint vizs-
. 3,0-3,5% lehet. gálunk Akészítmény3,0-3,5% 
j vizet tartalmazhat„ 
1 I. 145. lap 3/a Add. 155. lap 3/a 

259. cikkely 

421. lap 
j} pont 3 .. sor P 1 

,Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

~· 

' 

1 z 1 
1 

' Tájékoztató 
vizsgálat 

L 

gyors- 1 

sor 1 olvadáss 

1 

_______ ]. __ ol_v_ad_á_s_-_________ _ 

1 

260. cikkely 

4ZZ lap 
e) pont L sor [Savasság. ___ _ _ ___ I Lúgosság, savasság. 

260/A .. cikkely 

_jíj_ cikk_e~ly __ 

262. dkkely 

426 lap 1 

Eltartás L sor _ _"[ zárt szekr~!l,Y._b_en ______ _ 

264. cikkely j 

428 lap 1 

Leírás 2. sor ! Legalább 96% 
07.dékonyság L sor ! 2,5 sr R-szesz 

429. lap 1 

Olvadáspont .. 3 .. sor II 114. lap 
d) pont L sor ! 12 ml 
g) pont L sor 1'. 1 ml R-kénsavat 

- i) pont 2. sor A rózsaszinű elegy 5 percen 

1 

m) pont 2. sor 1 

2. sor 

belül nem színtelenedhet el 
és nem zavarosodhat meg„ 
105°-on 
5% 

© © Pethidinum hydrochloricmu 
Add .. 231. lap 

a méregszekrényben 

Legalább 94% 
3 sr R-szesz 

IL 112 .. lap 
17 ml 
3 ml R-kénsavat 
Az oldat TÓzsaszíne 5 percen 
belül nem tűnhet el egészen. 

130°-on 
6% -·-„·---1 ---- ------ -------· 

266. cikkely 

433 .. lap 
e) pont L 
d) pont 

sor R-szeszben 
dJ' Nehéz fémek (ólom, vas, 
eink stb.) .. 0,5 g készítményt 
10 ml R-sósavval vízfürdőn 
3 percig melegítünk, majd a 
kihűlt keveréket megned
vesített papirosszűrőn szűr
jük és a szüredéket vízfürdőn 
szárazra párologtatjuk A 
maradékot 1-2 csepp R
sósavban oldjuk és 10 ml 

meleg R-szeszben 
d) Nehéz fémek (ówm, vas, cink 
stb.).. 0,5 g készítményt az I 
102 .. lap a) szerint elroncsolunk 
A tömény kénsavas maradékot 
óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk és 
a továbbiakban az L 96. lap 
2/a szerint vizsgáljuk A válto
zás megengedett mértéke gram
monként 20 y Pb, ill. Fe vagy 
Zn. 
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Helyesbített szöveg 1 Ered~ti szöveg 

---~!' 
433. lap 

(folytatás) 1 vízzel folhigítjuk Az R-nát- j 

ronlúggal semlegesített és , 
2-3 csepp R-ecetsa vval 1 
megsavanyított oldatot az / 
L 96. lap 2/a szerint vízs- 1 
gáljuk. A változás megen- 1 

gedett mértéke gra=on
ként 20 y Pb, ilL Fe vagy i 
Zn„ : 

434. lap 
h) pont L sor 

268. cikkely 
437 .. lap 

M egjegyzbJ.. után 

' 

1
2 ml R-nátronlúggal átned-1 I 
vesítünk, majd a keveréket 

1 

2 ml R-nátronlúgban oldunk, 
majd az oldatot 

,--------------

Ha az orvos eHOl.yósított fe
nolt kenőcsbe 

------·----:-------

Ha az orvos elfolyósított fonolt 
vizet fel nem vevő kenőcsbe 

269.. cikkely 

437. lap 

Cím 

438 .. lap 
a) pont 3 .. sor 
b) pont 1. sor 
f) pont L sor 

439 lap 
M ásnév .. után 

269/A .. cikkely 

_ új cikkely 

273„ cikkely 

445. lap 

h) pont 
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.;. Phenylhydrnrgyrum 
horicum 

( Phenylhydrarg.. borie.) 
Bázisos fenil-higany(II)me
taborát 

megfoketedik 
R-sósavval 
cink 

~ Phenomerhorum 

(Phenomerbor.) 
Fenomer bór Bázisos fonil-

1 
higany(II)metaborát 

1 megszürkül 

1

1 R-kénsa vval 
törlendő 

i Fenomerbórt tartalmaz a 

1 

«Phenomerborum solutum» és a 
«Solve?_is pro oculoguttis)>, 

---.------------. - --

1 

+ Phcnomerhorum solutum 
Add 233. lap -----· ---i-------

h) Nitrát és ammónia .. 0,10 1 h) Nitrát és ammónia, 0,10 g 
g készítményt az I. 100„ lap készítményt az L 100 .. lap 12) 
12) szerint, de nitrát-mér- i szerint - ammónia-mérték
tékoldat nélkül vizsgálunk 1 oldat nélkül - vízsgálunk A 
A folyadék nem változhat _ felfogó folyadék nem változ
rózsás vagy ibol,yáss·zínűre„ : hat 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

----------276„ cikkely 

l 5 ml 
450. lap 

f} pont 1 SOI' 
2,5 ml 

1 

278/A· cikkely ] 
Polyoxaethenum-1500 

, Add. 233 lap 
új cikkely 1 --------------- ----·-· ·---! 
278/B. cikkely 

új cikkely 

279, cikkely 

456. "lap 
Adagolás .. után i 

0,50%-os 

Polyoxaethenum stearinicum 

Add .. 234. lap 

0,25--0,50%-os 
1„ SO! 1 0,25 

-----Í . 
280. cikkely 

457 lap 
e) pont 

280/A„ cikkely 

! 1 

1 e) Idegen szerves anyagok i 
f 0,05 g készítmény előzetesen [ 
i tömény kénsavval kiöblített : 

1 

kémlőcsőben 1 ml tömény R- 1 

kéns. avban színtelenül oldód- ! 

. 'k •

1 

törlendő Je . 

1 1-p-,-.. o_g_u-anilum hydrochloricum 

1 ·, Add .. 235. lap 
űi_·_ -c-ikk_e_lY ____ , --·--!--

! 1 

282. cikkely 

460, lap 

f) pont L sor 

! 

l Galuszsav. Galluszsav„ 

1 ----

1 

283. cikkely 

461.. lap 

d} pont L sor d) 

P3 

d) 01.dhatallan 
gok. 

é.s szín„ező anya-

d) pont 2. 

462 .. lap 

sor 

rn) pont 4, sor 1 perc 

P2 

15 perc 
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286.. cikkely 

466. lap 
Képlet 

Leírás 1. sor 

Leírás 3. sor 

Oldékonyság. 
l„ sor 

467 .. lap 

Sprxifikus extinkció 
1„ sor 

d) pont 2. sor 
e) pont 2.. sor 
[J) pont 4„ sor 
f!) pont 5. sor' 

288. cikkely 

472 .. lap 

_")_pont L SOI 

289 .. cikkely 

474 .. lap 

__<l)_pont 1. sor 

290, cikkely 

476 .. lap 
h) pont 
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Eredeti szöveg 

Fagopyrum esculentum 
Moench 

Sárga 

könn,yen 

Helyesbített szöveg 

Fagopyrum vulgare Hill. 
(FagopyrumesculentumMoench) 

1 

! Sárgás vagy zöldessárgás színű 

törlendő 

hullám) j hullám-
3130-3140. 

1 
313°-314° körül. 

5,5-8,5% [ legfoljehh 8,5% 
6có- ·6cm 

1

_rn_a_k_c_im _________ /_'_ea_k_c_ió··----- _____ _ 

1 

kobaltnitrát 1 kobaltklorid 
----1------

1 

.. Savasság i~G:~_assár;__, lúg_osság. __ _ _ 

1 

h) Idegen szerves anyagok [ 
(morfin).. 0,01 g készítményt 1 

por celáncsészében l ml R-kén- 1' 
savban oldunk és az oldatot i 
vízfürdőn a víz és a brómhld- i 

rogénsav elpárolgásáig mele- 1 

gítjük. A maradékot 1 ml tö- 1 

mény R-Mnsavban oldjuk.Az [ 
oldat nen1 színeződhet akkor i 

sem, ha 1 cseppR-vas(III)klo- j 

Iid-oldattal elegyítjük és meg- 1· 

melegítjük : törlendő 

290 /A. cikkely 

új cikkely 

Eredeti szöveg 

291. cikkel;----i--------

477 lap i 

i 
Helyesbített szöveg 

Sorhoxaethenum stearinicum 
Add .. 237. lap 

h) pont 3. sm i 0 001 nkáliumpermanganát- . 0,1 n oldatból :frissen hígított 
[ oÍdat. : 0,001 n káliumpermanganát-
1 1 oldat 

1 1---- ----
292. cikkely 

479 lap 
Készítés. 3„ sor 
:Megjegyzés után 

293. cikkely 

480 lap 

(I 422 lap) 

Készítés 2 .. sor (IL 488. lap) 
Kész!tés .. 3. sor __ 

1 

(I. 442. lap) 

295„ cikkely 

482. lap 
g) pont 1. sor L 97 lap 3/a szerint 

483. lap 
p) pont 1. sor [antimon(III)] 

296. cikkely 

484. lap 
h} pont után 

485 .. lap 
Tájékoztató gyors
vizsgálat 
2. sor f) (szulfid, tioszulfát) 

(I 423 .. lap) 

Ha az orvos <1Spiritus-i>-t rendel, 
'Ú{Jy ezt a készítményt adjuk ki. 

(II .. 478 lap) 
(L 423. lap) 

1 

I. 97 .. lap 3/a szerint R-ón(II)
klorid-oldattal 

[s#bium(III)] 

h1) Vas. 0,5 g készítmény 
1,5 g nátriumszulfid 50 ml vízzel 
készült oldatában csaknem tisz
tán oldódjék 

h1) (vas) 
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297„ cikkely 

485 .. mp 
Lellás 3,. sor 

Leír ás 4„ sor 

486. mp 
e) pont 3„ sor 

299 .. cikkely 

489 .. mp 
a) pont 1. sor 

299/A. cikkely 

új cikkely 

300. cikkely 

491.. lap 

d) pont 1. sor 

492. lap 

e) pont 3. sor 
k) pont 3 .. sor 
n) pont L sor 

10. sor 

lL sor 

302. cikkely 

495. mp 
d) pont 1 sor 

2. sor 
e) pont 2 sor 
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ETedeti szöveg 

1 
J [(C21H390 7N12 
1 

1 (C21H 39N,012), 3H,S04 ) 

1 Az egyes befecskendezések 

1 

között legfeljebb 5 másod
perc telhet el 

1 

tömény R-kénsayval 

Helyesbített szöveg 

Az egyes befocskendezések idő
tartama legfeljebb 5 másodperc 
lehet. 

80%-os kénsaVval 

+ Sulfa-4, 6-dimethylpyrimidinum 
Add .. 238 .. lap 

----- -------- -- ------------ ----

i 

1 

1 

1 

Az oldat ammoma-szagu es 
lehűléskor csapadék válik ki 
belőle 

p 1 
p 1 
0,04 g készítményt 

3,871 mg (lg ,58783) szul-
faguanidint 
(C,H100 2N4S,H20) 

f R-nátronlúgban 
1 Ibolyáskék-színű 
1 n1ar ad ék nélkül 
i 
1 

1 

'! 

1 

Az oldatból lehűléskor csapadék 
válik ki 

1

z1 
B 1 

1 0,04 g 110° -on szárított készít-

i 

ményt 
3,571 mg (lg ,55279) vízmentes 
szulfaguanidint 
(C7H 100 2N4S) 

0,1 n nátronlúgban 
Zöld-színű 

enyhe inelcgítéskor maradék 
nélkül 

~---

303. cikkely 

ef,97. mp 
d) pont 3. sor 

498 mp 
i) pont 

l} pont 3 
o) pont 7 .. 

304„ dkkely 

499 mp 
d} pont 1. 

2. 

307„ cikkely 

505. mp 
aluh'Ól 2. sor 

sor 
sor 

sor 
SOI' 

Eredeti szöveg 

p 1 

; i) Szulfát. 5 ml e) szerinti 
'I szüredéket az I 99 lap 9/a 

1 

szerint _ - szulfat-mérték
oldat nélkül - vizsgálunk , 

J A készítmény szulfatot nem : 
1 tartahnazhat 1 

p 1 1 

s azt vízzel 

Helyesbített szöveg 

z 1 

i) Szulfát. 10 ml e) szerinti 
szüredéket az I. 99. lap 9/a 
szerint vizsgálunk,. A változás 
megengedett mértéke gram
monként 200 y 804. 

B 1 
s ezt, vízzel 1--------

1 

i R-nátronlúgban 
1 Zöldeskék-színű csapadék 
1 keletke~ik 

1 0,1 n nátronlúgban 
Szfukésbarna-színű csapadék 
keletkezik, mely azonnal ibo
lyáskék . .színűvé változik„ 

i----
1 

1 

J hydrochlorici 6%». 

··-------- 11 

308. cikkely 

506 .. lap 

tartarici 6%» és a «Solutio 
sympaethamini tartarici 10%)). 

Kémhatás .. 2. sor i semleges vagy gyengén lúgos gyengén lúgos 
_ _i,}_j)()nt 3. S"'.__1_1'_7_,_________ ___ B 7 

309„ cikkely 1 

509 .. lap J 

alulról 2. sor 1 Talkumot tartalmaz a «Bari- i Talkumot ta1·talnwz a «Sparso~ 
:' um sulfuricum conditum», l '-rium infantum)>. 
1 «Pulvis sparsorius infan-
1 tum)},. • 

310. dkkely 

510. mp 
Alcím 

- --1- .. 
1 

1,8-Dioximentán 1,8-Dioximentán-hichát 

311„ cikkely 

511. lap 
Specifikus ex-

------- -----i------ ------------
'1 

1 

tinkció I, sor j szeszel szesszel 
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312„ cil<kely 
514 .. kip 

6„ SOI 

Adagolás.. után 
1. SOI' 

315. cil<kely 
519. lap 

Tájékoztató gyors
vizsgáktt 
2. sor 
3. sor 

316. cil<kely 
521 .. ktp 

e) pont 1„ sor 

g) pont 1. sor 

316/A. cil<kely 

új cikkely 

318.. cikkely 

524 .. /,ap 
Leírás 5. sor 
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' 

j 
Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

1 1 

1 bromidol 1 bromidokkal 

1

, 1 nfiltrációhoz és ecsetelésre a 1 nfiltrációhoz és ecsetelésre a' 
sós~vas tetrakain csak adre- j sósavas tetrakain csak adrerialin-t 

!I nalinnal együtt alkalmazható.I 1· nal együtt alkalmazható 1 A hörgő.k. 
, nyálkahártyájának bronchoszko; 
1 pos és bronchográfiás vizsgá 
1 1 hoz érzéstelenítésre adrenalin né 
1 leül legfeljebb 10 (tíz) 
1 

1

, 0,5%-os sósavas tetrakain-oldai 

1 . _ has._zna_'l_ha_t_ó_„ __ _ 

1 1 

s) 
és tisztán 

1 

r) 
törlendő 

10 ml d) szerinti szüredé- 1 0,25 g készítményt az I .. 102. 
ket az L 96 .. lap 2/a szerint ! lap a) szerint elroncsolnnk .. 
vizsgálunk, 1 A tömény kénsavas maradékot 

1 óvatosan 2 ml vízzel hígítjuk,:·: 
20%-os nátronlúggal semlege
sítjük és a továbbiakban az I .. 
96. lap 2/a szerint vizsgáljuk 

1 

szüredéket az I. 100. 
, 10/a szerint vizsgálunk 

lap szüredékhez 5 ml vizet és 5 mf\ 
E-salétromsavat elegyítünk Az · 
oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát
oldatot öntünk és a továbbiak
ban a vizsgálatot az I 100 lap· 
10/a szeiint folytatjuk 

1 

1 0,18-0,22% 

---·· --·- ----

+ Thio1nersalum 

Add. 240. lap 

0,17-0,23% 

----319/A. cil<kely 

új cikkely 

e---. 

321. cikkely 

528 /,ap 

d) pont L sor 

529 lap 

e) pont L sor 
h) pont 2„ sor 

--,-
327. cil<kely 

535 ktp 
Alcím 2, sor 

536 lap 
f) pont 2. bekez
dés 

328. cikkely 

536. lap 

Cím 

537. ktp 

d) pont 8. sor 

6 V. Magyar Gyógyszerkönyv 

Eredeti szöveg 

--------

Savasság .. 

1 Klorid 

1 I 114. lap 

1-·· 

karbonium 

5 ml oldatot az I 96 lap 2/a 
szerint vizsgálunk A vál
tozás megengedett mértéke 

i grammonként 20 r Pb, ill 
Cu vagy Zn .. 

+ Vitaminum B12 

(Vit. B12 ) 

B12-vitamin 

100 

lOOSz 

Helyesbített szöveg 

lf< Tolazolinum hydrochloricum 
Add. 242 lap 
-----______ , 

Savasság, foszgén 

Klorid, foszgén. 
I. 119. lap 

karbénium 

5 ml oldatot az L 96 .. lap 2/a 
szerint vizsgálunk azzal az el
téréssel, hogy 20 %-·os nátrium
hidroxid-oldat helyett tömény 
ammónia-Oldattal semlegesí-· 
tűnk Az ammóniával meglúgo
sított oldatban csapadék nem 
keletkezhet (Fe) .. A vizsgá\atot 
a szükség esetén megszfut ol
dattal folytatjuk A változás 
megengedett mértéke · gram
monként 20 y Pb, ill. Cu vagy 
Zn. 

+ Cyanocobalaminum 

( Oyanocobalarnin ) 
Cianokobalamin B12-vitamin 

100 

100-Sz 
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538. lap 

Adagolás 

330. cikkely 

540 .. 'lap 
Leírás 14. sor 

15„ SOI után 

Eredeti szöveg · .Helyesbített szöveg 

Legnagyobb· egyszeri adagja Legnagyobb egyszeri ~dagja 
~, out. l 50 s. out. l 

' L musc. Y 0 001 i .. musc ' g 
Legnagyobb napi adagja Legnagyobb napi adagja 
scut../ tl . Í50~> s.ou„ 
L musc.. • i. musc. 0,002 g 

Szokásos egyszeri adagja Szokásos egyszeri adagja 
s. out„ 1· s,. out. l 
i. musc 5-20 Y 0 00002- · · i musc , -0,001 

Szokásos napi adagja Szokásos napi adagja 

~· out„ l s. out l 
1 musc.. 5-20 Y i. musc. -----·---- ____ __:__ __ _ 

beálítására beállítására 

~z esetben a hatásérték a cink<. 
inzulinprotaminát-oldatra vo~ 
natkozik 

b) pont 2. sor 7,1-7,4 

-;;L c;kely ---/-----; 

6,5-7,5 

541 'lap 1 

e) pont 4. sm / legyen. legyen és a felette levő folyadék 
sem színeződhet„ · 

--------!----- ----
332.. cikkely i 

543. lap 

cikkely végére 

333.. cikkely 

544 .. 'lap 

Megjegyzés. Ha az orvos a 
<<Zincuni chloratum)>-ot oldat~ 
ban rendeli, 1 súlyrész <(Zincum 
chZ<;ratuin» helyett 2 súlyrész 
«Zincum chloratum solUtum»-ot 
mérünk le és az 1 súlyt~szriek 
megfelelő víz mennyiségét az 
oldásra előírt víz súlyából le
vonjuk. 

------·- -------

n) pont 5. sor 
1 

n kénsav nsósav 
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3, sor 

------1 
337. cikkely j 

tí49. lap ! 
Sűrűség. 

. 550 lap 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

gyenge enyhe 

Olvadáspont. 35° -45° Olvadáspont. 28
6
-48°. Derrne-

i déspont · 26°·-30°. 

e) Idegen zsirndék. 2 ml [ e) Idegen zsiradék (repceolaj, 
megolvasztott sertészsírt 2 1

1 

idegen szerves anyagok) .. 2 ml 
ml 50%-os salétromsavval megolvasztott sertészsírt 2 ml 
rázogatunk. Sem az olajos, i 50o/0 -os salétromsavval 1 per·· 
sem a savas rész nem szí- ·1' oig he. vesen. rázogatunk. Az, 
neződhet. összerázás után 2 percen belül 

sem az olajos, sem a savas 

1 rész nem __szmeződhet_. __ _ 

Sűrűség. 0,920-0,940 
(L 152. lap l/c). 

188-200 

Sűrűség. 0,946-0,972 (L 152„ 
lap l/b) 

1 
i 193-195 h) pont 2. sor 

. _______ ,_.!---- ---~-1- -
339„ cikkely 

552 lap 
b) pont 2. sor 

e) pont utolsó sor 

fözőlom bik ban 30 percig 
melegítünk A lombikot 
olyan hengerpohárral fed-
jük le, melynek magassága 
kisebb, mint a lombil> 
nyaka 

visszafűlyó--hfitővel 
fözőlombikban l 30 
zünk„ 

ellátott 
percig fö-

A folyadék legfeljebb kissé 1 A folyadék nem lehet csapa-
opalizálhat dékos ___ , ---------- - --··--------

1 341. cikkely 

554. lap 
e) pont 

6* 

i 

e) Idegen zsíros olajok. \ 
2 ml napraforgó-olajat 2 ml 1 

50%-os salétromsavval rá- \ 
zogatunk A folyadékréte- J 

gek ell~ülönülése ,után sem 1 

az olaL sem a sav nem [ 
színeződhet. j 

e) Idegen zsiradék (repceolaj, 
idegen szerves anyagok). 2Xml 
napraforgó-olajat 2 ml 50%-os 
salétromsavval 1 percig heve
sen rázogatunk Az összerázás 
után 2 percen belül sem [az 
olajos, sem a savas rész nem 
színeződhet. 
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343.. cikkely 

556 lap 

Leírás 3„ sor 

344„ cikkely 

557. lap 

Leírás 3 sor 

Sűrwég .. 

/) pont 1 sor 

345. cikkely 

558 .. lap 

Leírás 2 sor · 

b) pont 1 . sor [ 
' 

Eredeti szöveg 

Színe sárga, vagy barnás
árnyalatú sárga. Íze jelleg
zetes. A len-olaj -15°-ra 
lehűtve is fQlyós marad. 
Vékony rétegben meleg le
vegőn 1-2 nap alatt ru
galmas hártyát képezve 
beszárad. 

Helyesbített szöveg 

Színe sárga, zöldessárga, vagy 
barnás·-árn.yalatú sárga„ Íze 
jellegzetes. A len-olaj -15°-ra 
lehí\tve is folyós marad Üveg
lapon vékony rétegben meleg 
levegőn 1-2 nap alatt rngal
mas hártyát képezve beszá
rad 

-------· --· -- ·--

Halván,ysárga-színű, tiszta 
átlátszó, csaknem szagtalan, 
jellemző ízű, viszkózus olaj. 
0° alá hűtve va jszerű tö
meggé dermed 

0,956-0,968 

f) Melegen préselt, vagy ki
vonással készített olaj, 

-5°-Ia 

Szezamin 

-·---·-1 

Halványsárga, esetleg halvány 
zöldessárga-színű, tiszta, át
látszó, csaknem szagtalan, jel-· 
le1nző ízű, viszkózus oiaj, 0° 
alá hűtve hosszabb idő után 
vajszerű tömeggé dermed 

0,950-0,970. 

}lye1·s ricinus-olaj'. 

-3°-ra 

Szeza1nol 
---·---- ----~--1---- ··---·------

346. cikkely 

559. lap 

Leírás l, sor 

350„ cikkely 

564. lap 

Leírás 4„ sor 

565. lap 

e) pont 2. sor 
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] 

1 
megszűrt, 

vízzel inegnedvesített 
·----1--------

1 

1 

metichaviko_l_t ______ r_rrietilch'17ikolt 

1 

1 

50-60% 50-60 v/v% 

opalizálhat opalizálhat (víz) 

351. cikkely 

566. lap 

e) pont L 

355, cikkely 

570 lap 

Leírás 5 

571 lap 

h) pont 6. 

358„ cikkely 

574 lap 

Leír·ás L 
Leírás 4 

575 lap 

sor 

sor 

SOr 

SOr 
sor 

Ex·edeti szöveg 

Fenolok 

terpetinre 

(1,333 g illó-olaj) 

Geraniceae 

20-35% 

. 
_11_Ia_' s-~~~-----l-'_'o_~_u_m __ pe-lar:o_n_i>_> __ 1 

359„ cikkely 1 

575. lap j 

b) pont 2. sor 1 

után 

e) pont 1. sor 

f) pont 1. sor 

360„ cikkely 

576. lap 

e) pont 1. sor 

361, cikkely 

578.. lap 

l) pont 2 sor 

1 ml 

1 ml illó-olajat 12 ml 
R-szesszel elegyítünk. 

Alkohol. 

kb. 1 g-os 
---------- - ··---------- ... 

Helyesbített szöveg 

Vízben oldódó fenolok. 

terpentinre 

(a lemért illó-olaj 
gének kétharmada) 

mennyisé-

Geraniaceae 
Észterszáma 47-83, tehát 
20-35% 

«Üleum pelargonii» 

Ezt az oldatot használjuk az f) 
szerinti vizsgálathoz 

10 ml 

A b) szerinti oldatot további 
1 ml R-szesszel elegyítjük 

Etilalkohol .. 
---------· --·-------------

kb 0,8 g-os 
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III. KÖTET 

l Eredeti szöveg 

368„ cikkely 

7 .. lap 
bj pont 1. sor Szára elálló 
dj pont L sor 25-30 crn 

8 .. lap 

ij pont 3. sor a völgyekben 

9 .. lap 
rj pont 2. sor 15% 

Tájékoztató gyors-
vizsgálat 3. 

-----

369. cikkely 

10. lap 
ej pont 1. 

370,. cikkely 

11. lap 

sor 

sor 

Viszgáljuk 
-- -

/ 200 sr fonó vízben 

1 -

ej pont 2_ sor ___ 

1

: 5-10 perc múlva 

371„ cikkely " 

13 lap 
lj pont 3 sor 

m j pont 6. sor 

14.. lap 

llT épies nevek 

372.. cikkely 

15 .. lap 

86 

dj pont 1. sor 
ej pont 1. sor 

f j pont 2 .. sor 

A~ ? mm-nél vastagább 
szarres~ mennyisége legfel-

! jebb a drog 2%-a lehet 

3 %-nál több színét vesztett 
levél és olyan levél van, me
lyen 

'ágy mályva 

3% 
Idegen anyag 

R .. nátriurnszilfüd-oldattól 

Helyesbített szöveg 

j Szára folálló 
! 40-50cm 

i a barázdákban 
1 . 

12% 

vizsgáljuk 

1

1 200 sr vízben huzamos forra
~ásra 

legföljebb 5-10 perc múlva 

-------„---· 

j törlendő 
3%-nál több színét vesztett 
levél és olyan levél van, ~mely
nek nagyobb részén 

lágy mályva 

3% lehet a drogban .. 
Idegen anyag. A drog legföljebb · 
1 % idegen anyagot tartalmaz
hat. 
R-nátriumszulfid-oldattól 

. ----------
374. cikkely 

17. lap 
utolsó sor 

-----
375. cikkely 

18. lap 

---

2„ sor után 

19. lap 
l, sor 

376„ cikkely 

19 lap 
3. sor 

/) pont 1. s01 

f j pont 2. sor 

377.. cikkely 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

drog szagtalan és íztelen, A d.tog íztelen és szagtalan, 
vagy csaknem szagtalan„ 

! -1----'·--···--
I . 

1

, A drog íztelen és szagtalan, vagy 
cs~knem szagtalan. 

' ' ' 

l leg~e.'.je,~Jb a burgonya-~en:é- 1 a b~gon.ya~emén)~tőb?l a ~/ 
! nyitobol a e) szermt keszult j szermt keszült CSIIIZ attetszo, 
' csiriz áttetsző, a nedvesség- 1 a. nedvesség-tartalom (i) . leg-

tartalom (ij 20%, a hamu- feljebb 20%, a hamutartalom 
tartalom (ij pedig 0,4% ! (jj pedig legfeljebb 0,4% lehet; 

leh.et; 1 

]---------· -----

1 

1 A drog szagtalan és íztelen„ 

1 Tárgylemezek között 

benne 

A drog íztelen . és szagtalan, 
vagy csaknem sza~talan. 

0,25 g drogban, tárgylemezek 
között 

törlendő 

21 lap 1 . 

h} pont 1 SOI 1 h1b 
hibás 

22 lap' 

1 

lj pont 2 SOI ' 15% 

lj pon_t_3_ .. _s_o_'_ _I 5% 

1 379„ cikkely 

24 .. lap , 
Kémhatás 1. sor 1 gyengén 

! vanyú 

savanyú vagy sa-

10% 

3% 
_____________ _, ____ _ 

gyengén savanyú, 
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380. cikkely 

27. lap 

nJ pont 

382.. cikkely 

29. lap 
3„ sor 

31 lap 

h J pont 1. sor 

iJ pont után 

383. cikkely 

31 lap 

Leúás 6. sor 
32 .. lap 

cJ pont 

dJ pont 2. sor 

33„ lap 
Adagolás után 

Eredeti szöveg 

1 nJ A növény egyéb részei. A 
j ~og_ a„ növ~n7 s_zá;áb>ól, ág-

i. vegerbo,l, viraga1bol es ter- ; 
méseiből legfeljebb összesen , 
10%-ot tartalmazhat. 10 · 

Helyesbített szöveg 

Színét vesztett (sárgult, barnult) 
levelet legfeljebb 2 %-ot, ág. 
véget, vllágot, termést legfel
jebb 10%-ot, idegen növényi 
részt legfeljebb 2%-ot tartal
mazhat. mm-nél vastagabb szárTész 

, legfeljebb a drog 3%-a lehet .. 
1 

li~-------,--

ősszel ősszel vagy tavasszal 

pora pedig R-vas(III}-klo-
rid-oldattól megfeketedik törlendő 

i1JA növény egyéb részei. A drog 
a növény egyéb részeiből leg
feljebb 1 %-ot ta1talmazhat .. 

i 

10,7% 

------ i--

j A fémes színüket elvesztett, 
) ammónia-szagú, reg1 vagy 

1 

töredezett, esetleg megrá
gott rovarok nem használ-

j

, hatók 

nem ~asználhatók 

i 

1 0,6% 

A femes színüket vesztett, am
mónia-szagú; régi rovarok nem 
használhatók A drog legfeljebb 
5% töredezett vagy meg1ágott 
rovart tartalmazhat 

legfeljebb l %-ban lehetnek a 
drogban 

6vakodjunlc, hogy a kőrisbogárpor 
a szemünkbe ne jusson.! 

384,. cikkely --- -

1

1--- -
34 .. lap 

dJ pont L sor j töru.-ény R-kénsavat 80%-os R-kénsavat 

1 
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386. cikkely 

39 lap 
pJ pont 1. sor 

389. cikkely 

43 lap 
a J pont utáni sor 

A Centaur·iurn pul
chellum bekezdés 
3. sor 

44 lap 
kJ pontután 

nJ pontután 

390. cikkely 

46 .. lap 

lJ pont 2. sor 

mJ pont 1. sor 

391. cikkely 

47. lap 

b J pont 6. sor 

48.. lap 
dJ pont utolsó
előtti sor 

i 

1 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

14% 20% 

A szárat, levelet ésj virágot a A szátat, levelet, virágot, termést 
bJ, cJ, dJ, eJ pontban újuk 1 és magot a bJ, cJ, dJ, eJ és fJ 
le pontban újuk le. 

murvaleveleknél. támasztólevelelu1él 

A drog légfeljebb 1 % idegen 
anyagot tartalmazhat 

o J Vizes kivonattartalrna leg
alább 20% legyen (L 173. lap 
10/aJ 

1---

1 

5% 

5%-nál 

1 Az elsődleges kéreg 

R-klórosvizet 

3% 

2%-nál 

Az elsődleges (külső) kéreg 

frissen készített klórosvizet 
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Eredeti szöveg 1 Helyesbített szöveg 

392.. cikkely -T-
49. )/,ap 1 1 

a pont 1 sor i A parájuktól 1 A parától 
b) pont 3. bekez- j A belső _{másod/,agos) kéreg- j A b;wö (másod/,agosJ. kéregben 

dés 1. sor j be,n a belsugarak tobbnyn:e i a belsugarak többnyne kétsóc 
1 ketsorosak. I rosak. A bélsugarakban ritkán, 
· 1 helyenként kalciumoxalát tűket 

-------!látunk. 

396„ cikkely ! · 

54. lap 

2 bekezdés L sor 
2. bekezdés 2. sm 

55. /,ap 

d) pont 1 sm 
e) pont 1. sor 

e) pont 3. sor 

g) pont után 

56 .. /,ap 

i) pont 1. sor 

397 .. cikkely 
56 .. 7,ap 

2 .. bekezdés L sor 

57 .. lap 

f) pont 5 .. sor 

58 .. lap 

90 

kJ pont után 

Megjegyzés 
2„ SOI 

A drog szagtalan, 
0,5 % aszkorbinsavat 

A termés 
keskeny csónak-álakú 

világos vagy sötétebb bíbor
! vörös 

15% 

A drog szagtalan 

a levelek csupaszok. 

minőségi 

A drog csaknem szagtalan 
0,3 % aszkorbinsavat 

Azáltermés 
törlendő 

téglavörös-meggyvörös színű 

A drog legfeljebb 3% a Ill. 
számú szitán áteső részt tartal
mazhat 

12% 

A drog csaknem szagtalan 

a levelek csupaszok, bőrszerűek. 

k1) A növény egyéb részei .. Szí
nét vesztett vagy beteg levél 

1

, legfeljebb 3% lehet a drogban, 
a. növény egyéb részeiből 1 %-ot 
tartahnazhat .. 

minőségű 

·--------E-I'~~eti szö=~---1----~elyesbíiett sz_ö_v_eg __ _ 

--------39H. cikkely 

58. /,ap 
aluhól 2 .. sor 

399. cikkely 

62. /,ap 
f) pont 8.. sor 

/1,) pont előtt 

h) pont 

1 

1 

J 0,10 g-onként 0,10 g 
j nemzetközi standard 

(Caspa!Í-pontos endo
deimisz.) 

/1,) Idegen anyag. Nem lehet
nek a drogban 6-8 éles 
barázdájú, bordás, nem ér
des, lándzsás fogú, hüvelyt 
hordó szárak,- melyeknek vé
gén fekete spóratermő füzé
rek fejlődtek ( Equisetum pa
lustre L,), cSontfehér színű 
és 1 cm-nél is vastagabb 
meddőszárak (Equisetum 
1naximum Lani..), csak ter
mőhajtást viselő szárrészek 
(Equisetum ranwsissimum 
Desf.), végül olyan szárak, 
melyeket alapjukon egészen 
fekete, rövid, hengeres, fo
gain 3 finom barázdájú levél
hüvelyek fognak kö1ül szo
rosan (Equisetum hiemale 
L.) 

0,10 g-onként 0,076 g nemzet
közi sta.ndard 

(Caspa1i-pontos endodeimisz.) 
Ezen belül keményítős hüvely 
található 

h) A növény egyéb részei. Saját 
növényi rész, gyökértörzs leg
feljebb 3%, fakult, megsárgult, 
barnult növény pedig legfeljebb 
5 % lehet a drogban„ 

h
1

) Idegen anyag. Nem lehetnek 
a drogban 6-8 éles barázdájú, 
boTdás, nem érdes, lándzsás 
fogú, hüvelyt hordó szárak, 
inel:yeknek végén fekete, spóra
termő füzérek fejlődtek (Equi
setum palustre L ) 
Legfeljebb 2%-ban lehetnek a 
diogban idegen növényi részek, 
füvek: és más zsurló-fajok az 
alábbiakban leút részei. 
Csontfehér-színű és 1 c1n-nél is 

vastagabb meddőszárak (Equi
setum maximum Lam. ), csak 
terrnőhajtást viselő szárrészek 
( Equisetum ra1nosissimum DesfJ, 
olyan szárak, melyek alig ágaz
nak el, örvösen álló ágaik nincse
nek és 5 mm-nél vastagabbak 
(Equisetum Moorei Newm.), 
továbbá olyan szárak, inelyeket 
alapjukon egészen fekete, rövid, 
hengeres, fogain 3 finom baráz
dájú levélhüvelyek fognak körül 
szorosan (Equisetum hiemale L..) 
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400. cikkely 

64. /,ap 

f) pont 4. Sül 

401. cikkely 

65. lap 
b) pont l, sor 

66. "lap 
h) pont l, sül 

402. cikkely 

68. lap 
e) pont 4 Sül 

69 .. lap 
l) pont l, sor 

n) pont 1. sor 
o) pont 3 sor 

Eredeti szöveg 

(Elnh ] J\fax.) 

i Szára l-2 mm 
1 

15% 
1 1----- -

vör (;)sessárga 

farész legfeljebb 

14% 
j 4% 

Helyesbített szöveg 

(Ehrh.) ]\fax . .] 

Szára l-2 m 

2% 
---------·· 

barnásvörös 

farész, továbbá megszfukült 
_vagy szürkésfekete kéregdarab 

, osszesenlegfeljebb 
' 

! 12% 
! 2% ~1 
---

1 

403,, cikkely --1 
70 lap 

b) pont 2. SOI 

404·„ cikkely 

70, "lap 
alulról 3. sor 

72.. "lap 
g) pont 1 sor 
h) pont 3. Sül 

405„ cikkely 

72. "lap 
l. bekezdés l, sor 

74 .. "lap 
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m) pont 2. sor 
3„ SOI 

1 nyalábokat, 

Gentiana lutea L 

15% 
5%-a 

Agropyrum 

6% 
'4% 

1 nyalábokat, tannin-rögöket, 
. - --j -----

i 

! 

1 G . entiana lutea L. , továbbá a 
j G„ punctata L., G„ purp'urea L.,' 
1 G„ pannonica Scop. és alfajainak 

10% 
3%-a 

Agropyron 

5% 
1 3% 

Er·edeti szöveg 

után 

77. lap 
m) pont l, sor 14% 
n) pont 2 sor 13% 

409. cikkely 

79. lap 
dj pont 2. sor 

f) pont utolsó 
sora után 

80. lap 
h) pont 20 .. sor 

~!ulról 3. sor 

81. lap 
l) pont l, sm 

o) pont 3. sor 
p) pont l, sor 

] tojásalakú, 
1 

i 

1

1 kéregbüvely veszi köi ül A 
kéreghüvelyen belül 
Alkoloida-kimutatás 

ágvégek bői 

12%-a 
20% 

Helyesbített szöveg 

Inkompatibilis nehéz fémsókkal, 
ásványi savakkal, nagyobb 
mennyiségű szesszel (csapadék), 
borax-szal (kocsonyásodás), 
könnyen oxidálható anyagok
kal 

10% 
12% 

tojásalakú, világos zöldesbar11a 
színű 

A dI·og színe szürkészöld 

kéreghatár veszi körül A kéreg
határon belül 
Alkaloida-kimutatás 

ágvégeltből, továbbá színétvesz-
tett levelekből · 

1 8%-a 
'25% 
1 

---··----

410. cikkely 

82. lap 

-1---.----· 
a) pont 5., sor 

83. lap 
i) pont l, sor 
i) pont 2. sor 

· 411. cikkely 

84 .. lap 
e) pont l sor 

a fa testét 

'12% 
1 5,5% 

1 

( aloe} 

a fatestet 

10% 
4% 

____ , _____ ---- -

1 ( aloi stb) 
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412„ cikkely 

85. lap 
2. bekezdés 2 
2 .. bekezdés 3 
a} pont 3 sor 

413,, cikkely 

88.. lap 
i} pont 1. sor 

i} pont 1. 

414. cikkely 

89. lap 
b} pont L 
b) pont '3,. 
b} pont 3, 
e} pont 1 

416. cikkely 

91 lap 

sor 

sor 
sor 
sor 
sor 

Leírás L sor 

93. lap 
l} pont 2,. sor 

sor 
sor 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

1 törlendő 
; 10% gyantát 

undorító 
8% gyantát 
kiszáradás 

______ [_kis_·_z_a_'r-ít_á_s ____ _ 

i 1 

l 10% éretlen (zöides), barnult i 
] vagy Vöröses termés 1 

6% éretlen (zöldes), hamult" 
vagy vöröses és 6 mm-nél ki
sebb átmérőjű termés 
1% 

1
2% 1 

lll--mir_i_g_y-sz--ó-'r_e_r·t __ _ 

mlligyeit 
mirigy 
mlligyek-en 
Átlátszatlan, sötét 

mirigysZőr 

mirigyszőrökön 

1 

Átlátszatlanrészecskék, 

--·-

(syn Lavandula vera D.. C.) 

5%-ot tartalmazhat 

! 
1 

1 (syu.. Lavandula vera D., C., 
i Lavandula angustifolia M1ll.) 

13%-ot, színét vesztett virágból:' 
1 legfeljebb 6%-ot tartalmazhat.,. 
1 A IV. számú szitán a drngnak 

legfeljebb 3%-a eshet áá 

418. cikkely 

96. lap 

1 --i------
1 kb. 10 cm magas, 1egfoljebb 

1 

94 

a} pont 1. sor 

a) pont 3. sor 
a} pont 6. sor 
e} pont 1 sor 
e} pont 2 sor 
e} pont utolsó sor 

1 

0,5 mm vastag; fünalas ri·· 
zoidákkal tapad az aljzat

i hoz. 
! vöröses 
1 foltocskáktól 
i álparenchimás 
i szerkezetűnek 
1 A zuzmó külső felületén 
i 

kb. 4 cm hosszú éS 3 cm széles„ 
legfeljebb 0,2 mm vastag; fona' 
las rizoidái is vannak. 

barnásszürke színű 
foltocskáktól ( sorediumok) 
álparenchlmából álló 
alakúnak 
A zuzmó felületén 

Eredeti szöveg 

~------~-

419„ cikkely 

97. lap 
a} pont 2 sor 

98. lap 
e) pont 2. bekez
dés végére 

420. cikkely 

99 lap 
f). pont 4 .. sor 

100 lap 
j) pont 3 .. sor 

-421 .. cikkely 

102 lap 
j} pont 1 sor 
j} pont 2 .. sor 

103. lap 
1. sor 
2. sor 

-2, Sül 

3„ SOI 

422; cikkely 

103 lap 
Leírás 4. sor 

Í04 lap 
f} pont 14„ sor 
h} pont 1 sor 

105,. lap 

i} pont 1. sor 

'Tízben, E-szeszben stb, 
nem oldódik 

Kézinagyítóval nézve fBlü
lete 

éretlenül learatott lenre 
(mag) utal 

sárgásbarnára 
narancssárgára 

10% 
1% 
7% 
2,5% 

íze nincs, 

nyálkasejtekké 
zöldszínűek 

3 %-ot tartalmazhat 

1 

Helyesbített szöveg 

törlendő 

(Éretlen magvak) 

Innen húzódik a mag élén a 
raphe a mag tompa végén levő 
chalazáig. Kézinagyítóval nézve 
a drog felülete 

ér~tle~ lenmagra utaJ„ 

vörösessárgára 
vörösbarnára 

6% 
2% 
4% 
1% 

1 , t 1 ' 'lk' : IZ e en, ragva nya as 
1 

nyálkatartósejtekké 
zöld, majd sárgásszínűek 

3%··0t, színét vesztett virágból 
pedig legfeljebb 5%-ot tartal
mazhat. 
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423„ cikkely 

105 /,ap 
1 bekezdés 
1 SOI 

106. /,ap 
L bekezdés utolsó 
előtti sor 

107. /,ap 
o) pont 2. sor 

p) pont 2. sor 
q) pont 1 sor 

424 cikkely 

108 .. /,ap 
a) pont 2 sor 
Minőségi kvalita
tív vizsgáW 
L bekezdés 
e) pont 3 .. sor 

425. cikkely 

109 .. lap 
e) pont 3. sm 

110 /,ap 
l,. sor 

111.. /,ap 

i) pont 4. sor 
k) pont 2. sor 
o) pon(2. sor 
o) pont 3. sm 
p) pont után 

426.. cikkely 

112. /,ap 
d) pont 2.. sm 

96 

Eredeti s_zöveg Helyesbített szöveg 

kereklevelű mályva- Malva : ·kereklevelű mályvák (papsajt. 
neglecta Wallr. - 1 mályva - Malva neglecta Wallr. 

, -· és az aprólevelű mályva 
- Malva usil/,a Sn. et 'Sow) -

10-15 levélből 

10%-ot tartabnazhat .. 

5% 
14% 

10-12 cm 

'/ e) 1 g manna 
, prizmákat 
[--·--~-

i éle 
1 

j Ezért fűnáka 

1 

1 szerkezetű 

1

, pan1atszőr 

18% 

1 8% 

I_ 
1 réteget 

10-15 termőlevélből 

i 6%-ot, színét vesztett levélből 
! pedig legfeljebb 2%-ot tartal- · 
· mazhat. 

3% 
12% 

zömében 10-12 cm 

e) 1 gmanna 
prizmát 

------ -------

széle 

Fonáka 

alakú 
pa1natosszőr 

14% 
5% 

q) Vizes kivonattartalma leg
alább 18% legyen (I 174. lap 
19/a) 

---------

oldat tisztáját 

428„ cikkely 

114 /,ap 
Leírás 5 sor 

115 /,ap 
e) pont végére 

i) pont L sor 

j) pont 1. sor 

Eredeti szöveg 

jellemző 

világából összesen legfoljebb 
10%-ot 

! levelek nem lehetnek a drog 
i között (vad mentafajok) 

·-------1-
429. cikkely 

117 /,ap 

i) pont 1 sor 

j) pont 2 sor 

1 

8~~ 

i fakult levél szintén 10% 
' ! 

Helyesbített szöveg 

jellemZő, a konyhaköményie 
emlékeztető 

A levél színe zöld vagy szürkés
zöld, erezete szárnyas 

ágvégéből, virágából összesen 
legfeljebb 6%-ot, színét vesz .. 
tett levelet pedig legfeljebb 
4%-ot 
levél legfeljebb 1 % lehet a 
drogban 

3% 

fakult levél pedig 1 % 
-------i""' ------- -------- ·-----

430, cikkel y 

118 lap 
1 

1. bekezdés 2 so1 : hegyvidékeinken 
évelő növény 

gyakori 

JW. lctp 
f) pont 2.. bekez
dés alulról 2. sor 
f) pont 3 bekez
dés 2 .. sor 

7 V Magyar Gyógyszerkönyv 

• 

Az összefüggő kollaterális 

A szárban, a virágzat- alatt 
faelemek, paTenchimasejtck 
és tracheák, az alsóbb ré- 1 

szekben pedig főképpen ros
tok és tracheák alakultak ki. 
Az interfaszcikularis kam
bium a bélsuga1ak irányában 
va.stagf3.Iú elemeket hoz létre 
és így az alsóbb szá1részek
ben összefüggő szövetgyűrű 

hegyvidékeinken és az A. collina 
1 Becker, A„ Pannonica Scheele, 

A, setacea V„ et K„ cickafark
.korú-fajok száraz, füves helye
ken, réteken, kaszálókon, út
szélen, főleg dombvidéken gya
kori évelő növények 

A kollaterális 

A viiágzat alatt található farész 
parenchimából és tracheából, 
az alsóbb részeken pedig főként 
rostokból és tracheákból épült. 
Az interffr.szcil{uláris kambiu1n 
a virágzathoz közel a n:yalábok 
között (a bélsugarakban) vé
kon;yfalú par enchimasejteket, 
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Er'8deti szöveg Helyesbített szöveg 
1 ----------- ----------

120. lap 
j) pont 2 
l) pont 1 

Sül 

sor 

431„ cikkely 

121 lap 
Leúás l„ sor 

122 7,ap 
g) pont 2 sor 
j) pont l sor 

n) pont 1„ sor 

123. lap 
]:.,T épies nevek. után ! 

1 képződik. Így tehát a virág
i za.thoz közeli részben a nya
j lábak közötti részek (bél
' sugarak) vékonyfalú parnn-
[ chlmasejtekből állanak, lej-
! jebb viszont rostokból ala-
j kultak 

és 

vékonyfalu 

lejjebb viszont rostokat hoz 
létre„ 

így 

törlendő 

A drog legfoljebb 3% 
csonkot tartalmazhat. 

szár- A drog összesen legf<(ljebb 3% 
S7iárcsonkot és pudvás gyökér
tészt tartahnazhat„ 

15% 2Ö% 

j 111ásnév. <(Ünonidis spinosae ra-

----------- j
' di:irn. 

-------· ·---------··--·---· ----

434 .. cikkely 

126 lap 
1. bekezdés 2. so1 

435„ cikkely 

128 7,ap 
Leírás 3. sor 

e) pont 1. sor 
129 lap 

e) pont 2 sor 

130 .. lap 
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i) pont 1 sor 
l) pont 2. sor 

- Pri1nulaceae -

bin1bóinak 

felülete süna., fénylő, ezüstös
szürke„ 

1 

valamh1t a száratlan k:ankalin 
- P .. acaulis (L.) Grnfb. (syn .. 

, P vulgaris Huds.) - Piimula-

1-""-ae -:-:- ________ _ 

lehetőleg tavasszal 

leveleinek 

felülete aránylag sima, kissé 
r'.epedezett, fénylő, ezüstös
szürke vagy szürkésbarna 

3%-ot 
8% 

436. cikkely 

131 lap 
b) pont 1 sor 

Eredeti szö\'eg 

vékonyfalúak 
-----

437„ cikkely 

134 lap 

kJ pont l. 

439„ cikkely 

138 lap 

---

sor 25% 

__ 1_1!) po~~~~I ·---.-- 12_0;~- _ ----· 

440. cikkely 

140 .. lap 
i) pont<>- 1 sor 
i) pont 1. sor 
k) pont 1. sor 

441„ cikkely 

141 lap 
! ) pont 1. sor 

142 lap 
j) pont 1. sor 

442 .. cikkely 

142. lap 
alulról 2. sor 

4,44„ cikkely 

144. lap 
Leírás 4. sor 

145 7,ap 

h) pont L sor 

i) pont 1. sor 

í* \ 

A gyökérből és rövid gyökér
törzs bői álló drng 4--8 cm 
vastagságot és 1,5-2 n1 

hosszúságot is elérhet„ l(ívül 
szürkés vagy sárgásbarna 
színű, hosszant durván rán
cos, néha csavarodott„ Belül 

tartahnazhat. 

10,1% 
1 
! h) A noveny egyéb ~·észei. 
1 Tör·cdezett, hasadozott, an1-

l 
1nónia-
4% 

Hel:yesbített szöveg 

tö1lendő 

10% 

8% 
12c;6 
12Cj~ 

_._4._ hán1ozott gyökérből és l'Övid 
gyökértörzsből álló drog kívül 
csontfehér színű, belül 

tökéletlenül meghá1nozott gyö
kénészt pedig legfeljebb 2%'ot 
tartahna.zhat. 

0,2% 

h} A drognak legfeljebb 5%-a 
i lehet töredezett vagy hasado

zott. Ammónia .. 
1% 
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445. cikkely 

147. ktp 

e) pont végére 

446 .. cikkely 

150 ktp 
k) pont 2. SOI 

k) pont 3 sor 

447„ cikkely 

151 lap 
g) pont 1. sor 

448.. cikkely 

153. ktp 

i) pont 1. sor 
i) pont 1. sor 

12% 
2% 

Eredeti szöveg Helyesbített szÖ'~teg 

(allevél). 

10% 
1% 

1 -----1 

1 Idegen anyag a drogban leg-1 Idegen anyag a di:ogban leg-
i feljebb 1 % lehet feljebb 1%, más Oassia-fajok 

1 
1 

termé.se pedig legfeljebb 3% 
lehet. 

1 ' 1 ---

1 

1 2 ';( 
l 1% \ 

_
1

~-~) ~=nt_ 1 __ ~r __ ,_w_· 
0

_Yo_____ _ ___ -----1--1-8_% __________ _ 

449„ cikkely 

154. ktp 
2 bekezdés 3. so1 

155 lap 
f) pont 5 .. sor 

450. cikkely 

159. lap 
m) pont 3. sor 
m) pont 3. sor 
p) pont 2. SOI 

452„ cikkely 

162 .. ktp 

d) pont 3 sor 

100 

0,7% 

visszhajló 

3% 
2% 
1001 

~-(_?_ _____ _ 

1 

10,6% 

1 visszahajló 

12';( 
l 4% 

-------1'18% 

tömény R-kénsavat 180%-os R-kénsavat 

' 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

453. cikkely 

164 ktp 
h) pont 1. sor 

456. cikkely 

169 kip 

Idegen anyag .. 

j) pont 1. sor 1 %-ot 
n) pont L sor \ 16% 

--1·--457. cikkely 

172 lap 1 

l) pont 2 .. sor 
l) pont 3. sor 

n) pont 1. sor 

8% 
8% 

1 
13% 

462. cikkely 

180 lap 
L bekezdés L sor [ macskagyökönke 

182 lap 
k) pont 2. sor 15% 
k) pont 3 sor 10% 
}{ épies nevek. után 

463.. cikkely 

184 .. lap 
k) pont 1. sor 
n) pont 2. sor 

464. dkkely 

185 .. lap 

1%-ot 
14% 

1

1 Idegen anyag legfeljebb 1 % 
___ 

1 

lehet a drogban. _____ _ 

2%-ot 
18~~ 

lü<j~ 
8%, 1ova11ágta inmvalevél 6% 

12% 

inezei macskagyökér 

10% 
6% 
.llfásnév. «Valerianae radixl) 

2%-ot 
10% 

------------------

e) pont 1. sor , melyek a gyökér fején tö;rlendő 

e) pont utolsó
előtti sor 

186. ktp 
l) pont 1. sor 

levelei röviden, 

12% 

felső levelei röviden 

10% 
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466„ cikkely 

187. lap 
J(észítés 

467. cikkely 

189. lap 
Leírás 2„ sor 
1{ észi.tés l,, sor 

2 sor 

468 cikkely 

190 lap 
J{észítés 

Er2deti szÖ\;cg 

Kb. 0,4% benza,ldehidet 
4 g benzaldehidet 
36 g legtöményebb szeszben 

f{észítés. 

4-~9-· .. -:~~~:i-;----i----

191. lap 

Lellás 2 sor 

472. cikkely 

192. lap 

alcín1 

475„ cikkely 

194. lap 
J(észúés. 

195 .. /,ap 

e) pont 1. so1 

477„ cikkely 

196 lap 
cín1 

197. lap 

f{észítés. I .. sor 

198. /,ap 

l) pont 1 so1 

JJI ásnév. 

102 

17-19v/v% 

( Aqu. menthac vip.) 

Chininum tannicun1 

kininszulflitot 

kb. 0,5 g készít1nén)·t 

Chiniun1 

I--fel,:;·esbített szö\ cg 

\
7áltozott szöv-eg _!idd. 2íí lap 

Kb 0,2% benzaldehidet 
2 g benzaldehidet 
:~8 g legtö1nényebb szeszben 

17-22 v/v % 

( „Aqu. nientha.e vip.) 
----------

Változott szöveg Add 244. lap 

2 g készítn1én.yt 

Chininum tannicu1n Rozsnvai 

kénsavas kinint 

-kb 0,3 g készít111ényt 

Chininu111 

473„ cikkely 

199 lap 
Oldékonyság. 1. sor 

ETcdeti szöveg 

1 4 sr fOrró vízben 
------1-- --- ----

481 .. cikkely 

204 /,ap 

Leúás 3. soi 

432/ A. cikkely 

új cikkely 

4.84.. cikkely 

205 7,ap 
Leúás 2 sor 

legalább 1,5 g 

1 Beszárítva hajlékony, rugaI-

Hel) ·esbített szöveg 

2 sr f01ró vízben 

legalább 1,2 g 

Collemplastrlllll salicylatum 
Add .. 2·:15. lap 

------ ---

. mas há1tyát hagy hátrn. törlendő 

4·86„ cikkely 

207. lap 
3„ sor 

--i---------
1 

' 

1 saponariae iadix f savonariae alba-e 1·adix 
1 -------·-1--

437„ cikkely 

. --------~i----- ------ -- ----

207. /,ap 

Le-írás 
Sűrűség. 

Készítés. 

483.. cikkely 

208. /,ap 

d} pont L sor 

209 lap 

f) pont után 

489/A. cikkely 

új cikkely 

1 

! 

--1--
i 

tisztított terpentin-olajban 

,_ 

' 

1 

!,·l 
1\ 

Változott szöveg Add. 245. lap 

finomított terpentin-olajban 

A tartalmi meghatározást az 
Add. 147. lap 6/A sze1int is 
elvégezhetjük 

Emulsio henzylii henzoici 
Add 246. lap 
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490. cikkely 

210 lap 
Ké.;;zítés, 5„ sor 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

j 91 g vízzel 
j elegyítjük 

1 

{ aqua destillata) 9.1 g olyan vízzel ( aqua d,e,,til. 
lata} elegyítjük, amely 0,1 g -. 
benzoesavat ( acidum benzoicuni) -
tartalmaz. 

490/A, cikkely 

új cikkely 
__ [ __ Emulsio olei jeco1is 

! Add .. 247 lap -1 490/B. cikkely 

új cikkely 

491„ cikkely 

211 lap 
változott cikkely 

493. cikkely 

213 lap 
Leírás 3. sor 
e) pont !. sm 

214. lap 
d) pont 4.. sor 

494. cikkely 

214 .. lap 

Leírás 2„ sor 

498 .. cikkely 

218. lap 
Készítés 3 sor 

104 

------- 1 

Emulsio olei ricini 
Add. 247. lap 

j Változott szöveg Add 249. lap 

1~-----

1 vízben oldódik• 

r--
1 

vízben zavarosan oldódik 
[ 3 ml forró vízben 

1 

1 

5 ml fonó vízben 

A maradékra f A kihűlt maradékra 

1 ------- -----

'1 

----------

25 % nyers filicint 1 20 % nyers filicint 

---------!----

50 g .v~zzel { aqua dest~llata) 1 4 7 g vízzel ( aqua destillata) 
elegJ'ltunk.. A folyadekban 1 majd 3 g konzerváló-oldattal 
enyhe melegítéssel O,io g (solutio conseivans) elegyítünk. 
rnetilparaoxibenzoátot ( me-
thylium paraoxybenzoicum) r 

oldunk.. ! 

Eredeti szöveg 
__ i, ____ _ 

1 Helyesbített szöveg 

i 

1 sor 

Ké.szíté.s. 10. sor 

Ké13zítés. végére 

a} pont !. sor 

502. cikkely 

223 lap 
Táblázat !. sor 

503. cikkely 

1 """""'" '". ') 

111a]d p?ipirosszfuőn meg
szűrjük 

vízben oldunk. 

Az összehasonlító oldat-keve
rék, illetőleg a vizsgált ké
szít1nény 

! (liquiritiae radix), melyből a 
1 :finomabb port az V. számú 
1 szitán leszitáltuk. 
[ majd üledékéről leöntjük 

A sűrű kivonathoz 100 g-ként 
0,5 g konzerváló oldatot ( solutio 
conservans) keverünk. 
vízben oldunk. Az oldat össze
rázáskor habzik. 

A vizsgált készítmény 

224 lap 1 

Leírás 3„ soI 1 vízben oldódik vízben zavarosan oldódik 
---i 

504. cikkely 

225 lap 
Ada{]olás. 

1 1 

' Legnagyobb egyszeri adagja 1 Legnagyobb egyszeri adagja 
0,1 g 1 0,05g 

Legnagyobb napi adagja Legnagyobb napi adagja 
0,2 g 1 0,10 g 

Szokásos egyszeri adagja Szokásos egyszeri adagja 
0,02--0,05 g 0,02-+0,05 g 

________ _ ____ 

1

_s_z_o_ka_· s_os nag_'~-ada-~~5 g _s_zo_k_M~~ :•a~,o°t"JÍ,~o_g __ _ 
506 .. cikkely 

. 226 .. lap 

Készítés. l,, sor 

K észíté&. 4. sor 
Ké.szítés. 5. sor 

1 

1 szétmorzsolunk és 40° ·Ot 
• 1 meg ne1n haladó 

25 g-ra.-, 
Az elporított (V) maradékot 
5 g cukorponal (V) (saccha-

1 rosum) gondosan összekever~ 
i jük. 

szétmor·zsolunk és 5 g cukor
poual (V) (saccharosum) gon
dosan összekeverünk A keve~ 
réket 40° ·«t meg· nem haladó 

30 g-ra 
A maradékot elporítjuk (V). 
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Eredeti szöyeg Hel:ycsbített szÖ'i cg 

--- ·-----~- ----

507/ A. cikkely 

új cikkely Hydrogelum methylccllulosi 
.Add. 250. lap --,----------- ~---

510„ cikkely 

228. lap 

J{é'izítés. S. sor 

511.. cikkely 
230. lap 

2 sor 

---: 

e) pont 2. sor 

512,. cikkely 

231 l.ap 

változott cikkely 

513„ cikkely 

233. lap 
llfásnéu. 

514. cikkely 

233. lap 
f{iszítés. 4. sor 
e) pont 2 so1 

234 .. lap 

2. sor után 

515, cikkely 

234 lap 

e) pont 2 sor 

.f) pont után 
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5 g konzerv-áló oldatot 10 g konzerváló oldatot 

--- ---- --- --

1, illetőleg 2 ml-es 
Xarancssárga csapadék v-á
lik le, 

1, 2, illetőleg 5 ml-es 
~4.z oldat inegzavarosoclik és 
belőle lassan na1ancssá1 ga csa
padék válik le, 

Injectio acidi nicotinici 2~6 Injectio acidi nicotinici 0,5% 
Add .. 25L lap 

«Solutio ad1enalini 
chlo1ici 0,1 ~6)> 

3,30 g nát1iun1klo1idot 
pH~ 3,0-4,0 

hydro- «Tonogen-injekció» (\l N.) 

6;10 g nát1iun1klo1idot 
pH~ 3,0-!,5 

A készítmény sósavas ane
uril1-ta1taln1át az I. 135. lap --------1 2) s~-~~~nt is 111é1hefjük 

pH~ 3,0-í,O pH= 3,0-4,5 

"A készit1nény sósavas ane
u1in-tartalmát az I 135. lap 
2) sze1int is n1é1hetjük 

521„ cikkely 

239 lap 
Ké-Ozítés. ~2 so~ 

524. cikkely 

243 lap 
g) pont 2. 

525, cikkely 

243 lap 

SOI 

Lcfrás 2„ sor 
a) pont 1. sor 

214 lap 
]Jfás·név végére 

527„ cikkely 

246 lap 
Klszítts„ 7 sor 

523„ cikkely 

246 lap 
változott cikkely 

E1·edeti szöveg 

----------

• 

25 n1l-cs 

<(Calcium chlo1atu111i> cikke1.Y 
m) pontjii.__ 

legfeljebb 0,004 g 
015 rnl készítményt 

Hel:; 02bített szö\"eg 

20,_il_l_et_ől_eg 40 ml_-_e_s __ _ 

«Calciu111 chloratum crystalli-· 
sa,tun1» cikkely n) pontja 

legföljebb 0,005 g 
0,5 rnl készít1nényt 5 ml vízzel 
hígítva 

<(Calcünusc» (\T, N;) 
------------

1, illetőleg 2 ml-es_ ] 2, illetőleg 5 ml-es -1 -------
1 Injectio chinini hyruochlorici 
1 30~/0 et u1ethani 30o/0 

Injectio chlnini hydrochlo1ici 
, 15 % et methani 15 % 

530. cikkely 
---1-- ! Add. 252 lap 

~---

250 l.ap 
e) pont 2. 
g) pont 1. 
h) pont 5 

sor 
Sül 

Sül 

530/A„ cikkely 

új cikkely 

531„ cikkely 

251. lap 

Elta1 tás. után 

Adagolás alatti 
Sül 

1 p 1 
natrü 
19) szerint vizsgáljuk 

(sósavas, vagy sósavas 
efcdtin) 

p 2 
natrii 
19) szerint vizsgáljuk A brón10-
zisi idő 1 óra .. 

~r<Q, Injectio desoxycotticoste1·oni 
acetici 5,0% 
Add. 253 h1p 

11.fásnév «Epherit-injekció» 
i (V. N) 

l- (sósavas efE:d1in vagy sósavas 
Z-efodrin) 
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531/A. dkkely 

új cikkely 

532„ cikkely 

252. lap 
Készítés. 6. sor 

Eredeti szöveg 

1 5,00 g nátriumkloridot 

1 ------ -

533„ cikkely 
253 .. lap 

1

. 

tJ pont 3. sor 
1 végére 

____ ', 

534.. cikkely 

254. la.p 
f) pont 3. sor 

végére 

535 .. cikkely 

255 .. lap 

f) pont 3. sor 
végére 

536„ cikkely 

256 .. la.p 
Leírás 3 sor 

5„ Sül' 

Adagolás. 

!08 

1 

1. 

1 

i 1-- ----

1

, Egy porampulla 10 mg 1 

(100 NE) choriongonadotrop 1
1 

hormont tartalmaz 
' 
1 <«~*onadotropinum chorio- 1 

1 lllCUm» 1 

1 

Helyesbített szöveg 

+ + Injectio ergometrini nialei„ 
nici 0,02% 

Add. 254. lap 
----"-----

8,00 g nátriumkloridot 

(I 73 lap) 

(I 73. lap) 

(L 73. lap) 
---------

Egy porampulla 500 NE cho-
1iongonadotrop-hormont tartal~ 
maz„ 

«Gonadotropinu1n 
(ex mina)l> 
Legnagyobb egyszeri adagja 

i. lllUSC ~ .o NE 
s. cut Í 2 00 

Legnagyobb napi adagja 

i musc. l ,.. 
s. cut. \ 2000 NE 

Szokásos egyszer·i adagja 

i rnusc .. l -2000 NE 
s. cut. 500 

Szokásos napi ada.gja. 

i. musc. ( 500-2000 NE 
s. out„ ~ 

537. cikkely 

256 lap 
Leúás 3. sor 

Ada.golás. 

-------
541. cikkely 

258. lap 
Yáltozott cikely 

544. cikkely 

260 .. la.p 
Eltartás„ után 

544/A„ cikkely 

új cikkely 

Eredeti szöveg 

1 porampulla 100 1''E, ille
tőleg 300 NE szérmn-gona
dotrop-hormont tartahnaz .. 

Helyesbített szöveg 

1 porampulla 300, 500, illetőleg 
1000 NE szérnmgonadotrop„ 
hormont tartalmaz. 

Legnágyohh egyszeri adagja 

i. musc l 2 OOO NE 
s cut, 

Legnagyobb napi adagja 

i musc ( 
s.. cut ·· Í 2000 NE 

Szokásos egyszeri adagja, 

i musc„} 
s.. cut. 300-1000 NE 

Szokásos na.pi a.dagfa. 

i musc l 
s. cut. 300-1000 NE 

----1 ----

1 Változott szöveg Add .. 255. lap 

--------

Má<inév, «Vitaplex K-injekció)) 
(V .. N . .) 

+ Injectio mer·campham.idi 
Add. 256 .. lap 
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544/B. cikkely 

új cikkcl,y 

553.. cikkely 

270 .. lap 

K észítis 3 „ sor 

554„ cikkely 

271 lap· 

g) pont 3. 

553„ cikkely 

SOI 

276 .. lap 

Adagol.ás. után 

Eredeti szöv.eg 

,_ 
--------

1

1 

injekció-

1 

1~I 3i5-lap) 

1 

1 

___ [_ --

553/A. cikkely 

új cikkely 

562„ cikkely 

279. lap 
cín1 

1 

1 

--1---·--

I 

1 Injcctio gapeníciUinakalii 

---- ____ [ __ ,„ __ _ 

563„ cikkely 

279 .. lap 1 

cÍln. 1: Injectio g-penicilHn-kalii 
oleosa ' 

-------------------
564„ cikkely 1 

279. lap 1 

cún, 1 In,jectio g-peniciHin~riatrii 

565„ cikkely 

280 .. lap 
cím. 

110 

-----i---

1 

Injectio g-peniciHin-natrii 
oleosa 

Helyesbített szöveg 

~.:: ~~Injectio rnethadoni hydi·o„· 
chlo1ici 1 % 
Add. 257. lap 

ll1jekcióhoz 

(II 308 lap) 

J{ izá1·ólag int1 avénásan alkal·· · · 
1nazható„ 

~Injcctio ncostigruinii methyl
sulfurici 0,05% 

_Ad~ 258. lap __ --·---

I{«! Injectio g-penicil.Iin-kalii 
oleosa 

~~ Injectio g-penicillin-natrii 
oleosa 

E1edeti szÖ'i eg 

--------------

566. cikkely 

280 lap 
cím. 

557 .. cikkely 

280 lap 
cín1. 

563. cikkely 

281 lap 
Elta1·tás. után 

563/A„ cikJ.rely 

új cikk:el.Y 

Injectio g~penicillinmp1'ocaini 

Injectio penicilllinsrnocaini 
oleosa 

--------------!--- - -

569„ cikkely 

282 lap 
íJ pont 1. sor 

571. cikkely 

284. lap 
}Jcíin 

l 723 .. lap 

hydrochlro 

Hel}resbített szöveg 

+ Injeelio g~peniciHin.mprocaini 

~:B I:njectio g~penicillin~procaini 
oleosa 

11.fásnév «Tctracor-injel;;:ció» 
(V. N.) 

r:'~::.: ::-i}::; Iujcctio pethidini hyfilo
cWOrici .5% 
Add .. 258 lap 

I 123 .. lap 

hydrochlor 

-------------- ---- ------

573. cikkely 

287. lap 

Adagol.ás. után 

573 .. cikkely 

289. lap 
Kémhatás l, so1 
f) pont 1 SOI 

savanyú 
4,00ml 

..Llfásnév. «Gla.nducorpin„injek
ció» (V.. N) 

gyengén savanyú 
8,00 ml 

ll l 



~· 

578/ A. cikkely 

új cikkely 

581. cikkely 

291 lap 
5„ sor 

582„ cikkely 

291. lap 
változott cikkely 

583, cikkely 

292,. lap 

llíásnév„ 1. sor 

584,, cikkely 

292, lap 
4 .. sor 

----·---

585/A„ cikkely 

új cikkely 

-----·--·---.--- ---

112 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

' 

j + Injectio sulfa-4,6-dimethyl. 
1 pyrimidini 20% ' ,'if; 

! Add. 259 lap 'fi ____ ;_, __ , __ , 

(II 496, lap) 

:----------------~---

+ Injectio sympaethamini 
hydtochlorici 6 % 

1 

(II 499 lap) 

1--- ------· 

+Injectio 
tarici 6% 
Add 259, 

sympaethamini tar„ 

lap 

---·-/ · ---

1 

A készítmény sterilitását 

«Pulsotyl-injekció» (Y N . .) 

A készítményt megfelelő elő
kész té táµ a «Testosterono
Ium propionicuml> cikkelyben 
(IL 511. lap) leírt módon vizs
gáljuk. Sterilitását 

, ________________ -··--

--„--[ 
1 

/ 

+ Injectio tolazolini hydro„ 
chlorici 1 % 
Add. 260, lap 

·.)~ 

··~ 

586„ cikkely 

293 lap 
cím 

Adagom 

590, cikkely 

296, lap 
Készítés, 1. sor 

592, cikkely 

297, lap 
Készítés. 11. sor 

Eredeti szöveg 

+lnjectio vitamini-B12 
(Inj. vit,,-B12) 

B12-vitamin-injekció 

Helyesbíte,tt szöveg 

+Injectio cyanocohalamini 
(1.nj. cyanocobal) 

Cianokobalamin-injekció 
B12-vitamin-injekció 

Legnagyobb egyszeri adagja 

i. musc { 
s,. cut,. .. Í 0,001 g 

Legnagyobb napi adagja 

i musc / 
s cut, Í 0,002 g 

Szokásos egyszeri adagja 

i.. musc. / 
S,, out Í 0,00002-0,001 g 

Szokásos napi adagja 

i~ musc. ! 
s cut 0,00002-0,001 g 

1--
1 

50 g lenolajat (oleum lini) és 149 g 
1 g 

lenolajat (okum lini), 
olajsavat (cwidum oleini
cum) és 

38 g tömény szesz 10 g konzerváló-oldat ( solutio 
conservans), 
28 g tömény szesz 

·-------1-- -- ---

593, cikkely 

298.. lap 
Leírás 2. sor 

299,. lap 

d) pont L sor 

f S V Magyar Gyógyszerkönyv 

14,5-15,6% 

A folyadék 1 csepp I-fonol
ftalein-olda.ttól ne1n színe
ződhet 

14,5-17,0% 

A folyadék 1 csepp I-fonolfta
lein-oldattól rózsaszínű lehet, 
de a színnek legfeljebb 0,3 ml 
0,1 n sósavtól el kell tűnnie, 
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594„ cikkely 

299 .. lap 
Khzítés.. L sor 

3, sor 
a) pont 1.. sor 

300. lap 

e) pont 2. sor" 

595 .. cikkely 

302. lap 
AdagoUis .. után 

Eredeti szöveg 

~ káliszappant 
' krezolban 
j összerázunk A különvált 
' felső olajszerű réteg 1 cseppje 

1 

1 

1 színeződésnek. 0,9 m1_ 

1 . ' 

Helyesbített sz~veg 

káliszappanban 
krezolt 
összerázunk és a keveréket meg
nedvesített papirosszűrőre 
gyűjtjük. A külö)lvált felső 
olajszerű réteget 10 ml vízzel 
mossuk„ A szűrőn levő maradék 
1 cseppje 

színeződésnek 0,9 ml 

111egjegyzés.. „Használat előtt 
fekázandó" cimkével adjuk ki. 

-----------!-----------.-------

596. cikkely 

302. lap 
változott cikkely 

597. cikkely 

io2. lap 
Leírás 2. sor 

' 

Változott szöveg Add .. 26L lap 

-------·---------------

szagtalan csaknem szagtalan 

----1- ''"·--„----~------

597/A. cikkely 

új cikkely 

597/B. cikkely 

új cikkely 

598/A. cikkely 

új cikkely 

114 

Mucilago gummi arabici deen~ 
zymata 

1 Add 261. lap 

1 

1

1 

Mucilago methylcellulosi 
Add 262 lap 

--i--
1 

MucilagO ti:agacanthae 
Add. 263 lap 

1 

599. cikkely 

305 lap 
AdagoUis.. 1 sor 

600. cikkely 

305 zap 
Leírás 2 sor 
Khzíth. 9. sor 

306. lap L sor 

Eltartás .. 

601„ cikkely 

307. lap 
Másnév 

Eredeti szöveg 

per os füregűzőnek l g 

Savszáma legföljebb 0,L 
hárommal való szorzata 

Helyesbített szöveg 

per os 1 g (füregűzőnek 6-7 
naponként) 

,

1

J Savszáma legfeljebb 0,2 
öttel való szorzata 

0,1-nél nagyobb 

Fén,ytől védve 

1 0,2-nél nagyobb 

----1-Zárt ampullában, fénytől védve 

1 
«Domoporu> (V. N.) 1 törlendő 

------------- -1-~-

602. cikkely 

308. lap 
Készítés, 

603. cikkely 

308.. /,ap 

Készítés. 
1 

S09 .. lap 1 

Változott szöveg Add„ 268. lap 

/ Változott szöveg Add .. 26,9. lap 

1 

A brómozás ideje 1 óra. 
----1---

e) pont végér~---r 
604 .. cikkely 

310 /,ap 1 1 

~~~::1~_ --15-7 nap _ ----+6--7 nar ___________ _ 

310.. /,ap 1 

változott cikkely Pilula ferri carhonici ; Pilula ferri sulfurici 
1 Add .. 269. lap 

606. cikkely 

312. lap 

oxydulati 

-·-c~--pont~~o~-1 «Phe)liz~t~= __ ' ______ , «_P_h_en_i_s~t~~_:1_' ______ „ ___ . 

607„ cikkely 

313. /,ap ' 

Készítb:. 1 

8* 

, Változott szöveg Add .. 270„ lap 
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608.. cikkely 

313 lap 
Leírás l. sor 

611, cikkely 

316. lap 

cím fölé 
Készítés. 1. sor 

612. cikk,ly 

317. lap 
Leírás 1 sor 

Tájékoztató 
gyor svizsgálat l, sor 

614„ cikkely 

318. lap 
Cím 

---- ----

615.. cikkely 

319 lap 

cím 

616.. cikkely 

320. lap 

/) pont 2. s01 

618. cikkely 

321.. lap 

utolsó sor 

322 lap 
e) pont 3. sor 
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Et'edeti szöveg 

1 

1 kesetű 
1 

ópiumot 

1 0,95-1,05% 

1 . 

1 makr oskóposan 

1 

1 

Helyesbített szöveg 

1 

1 kissé keserű 

61L 
ópiumot ( opium nativum) 

A 60°·-on kiszárított készítmény 
0 95-110°1 

' ' /O 

inakroszkóposan 

Pulvis sparsorius inf3.ntum 1 Sparsorium inf3.ntum 

( Pulv. spars infant) __ .··--···-l_(_S_p_a_r_s._i_n_f_an_t_) ___ . __ _ 

PuJ~js sulí3-ho1ic:us 
( Pulv. sulfabor.) 

2 inl vízben oldva 

szeszben oldódik. 

5 ml vízben oldjuk Az ol
datra 100 ml R-petrolétert 
öntünk és 2 X 3 mm-es lak
muszpapiros darabkát do
bunk a lombikba. A reakció
keverékbez annyi (2-3 
csepp) R-kénsavat cseppen-

1 

Spal"SOl'ium sulfahol'icum 
(Spar s sul/abor.) • 

2 nll vízben ·duzzasztva 

fürró szeszben oldódik. 

5 ml vízben oldjuk és 2 x3 inm
es, vízzel előzetesen megnedve
sített lakinuszpapiros darabkát 
dobunk a lombikba .. A reakció
keverékbez annyi (2---:Í csepp)_ 
R-kénsavat cseppentünk, hogy 
a jólzáró parafadugóval elzárt 

619. cikkely 

323. lap 
Eltartás után 

620„ cikkely 

324 lap 
Készítés. 

621 .. cikkely 

325-lap 

Készítés. 

62.2„ cikkely 

'326 lap 
Készítés 

623„ cikkely 

327 lap 
J(észítés. 

624„ cikkely 

329 lap 
Készítfü. 

625.. cikkely 
330. lap 

J(észítés 1 
3. 

a) pont 2. 

626. cikkely 
331 lap 

Készít~ 1. 
5 

SOI 
sor 
SOI 

sor 
sor 

1 

Eredeti szöveg 

1 tűnk, hogy a jólzáró parafa
dugóval elzárt lombik tar
talmát erősen összerázva a 
lakmuszpapiros színe piros 
legyen. 

1 

Helyesbített szöveg 

lombik tartalmát erősen össze~ 
1ázva a Iakmuszpaphos színe 
piros legyen .. Az oldatra 100 ml 
R-petrolétert öntünk. 

1 Megjegyzés A szalicilsavas fagy
] gyút benzoegyanta-por nélkül 

·-[ is elkészíthetjük 

! 
1 Változott szöveg Add 271 lap 

·-----!---------------

Változott szöveg Add 271 lap 

···----·- ---1--------

1 

-·····---1 VMW'"" '"'''' AM "' m, 

1- ..1 Va' ltozott 

·--„--]-
] 

1 

szöveg Add. 272 lap 

···- .. -·------1 Változott szöveg Add .. 273 lap 

500 g szenna~für1ázatban 
2,5 g konze1váló-oldatot 
maradék nélkül 

[ s95g 
1 5 g 

1495 g szenna-fonázatban 
1 5 g konzerváló-oldatot 

1 

csaknem maiadék nélkül 

890g 
lüg 

117 



628„ elkkely 

333 .. lap 

Eredeti szöveg 

Készítés. 2. sor i 365 g forró vízben 
4 .. sor 1 5 g konzerváló-oldattal 

Helyesbített szöveg 

360 g forró vízben 

d} pont 4 .. sor 1 0,2 ml 0,01 n nátronlúgtól 
h) pont 1. sor 1

1 

6,00 g készítményt 

10 g konzerváló oldattal 
0,3 ml 0,01 n nátronlúgtól 
4,00 g készítményt 

334. lap 

Tájékoztató gyors- 1 

vizsgálat 2 sor ! a táblázatban (I 139 .. lap) j' a XXVIII. táblázatban (L 449; 
I lap) 

629 .. e!kkely 

335. lap 
Eltartás. 1. SOI 

Arlagolás .. után 

------------" - --- ------------

kisebb üvegekben 

i 

1 kisebb, alkáliszegény üvegek-· 
1 ben 

Injekciós célra csakis az <(lnjec~ 
tio adrenalini hydrochlorici 0_,1%1> 

, cikkelyben ( 1I I. 232. lap) leírt 

---------·-- -_] ________________ .! ';;ódon k~zített olrlatot adhatjuk 

630.. cikkely 

335 .. lap 

Kémhatás 

Készítés .. 8. sor 

9„ sor 

336. lap 

d) pont 1. sor 

Adagolás .. után 
l, sor 
2, SOI' 

633. cikkely 

338. lap 

változott cikkely 

llS 

1 ' 

1 gyengén savanyú 
l Iakmuszpapirossal 

gyengén savanyú legyen 

I-fenolftalein-oldattól nem 
színeződhet, 

savanyú 
I metilvörös-oldattal előzetesen 
megfestett papirosszűrő darab .. 
káva! 
savanyú legyen 

I-metilvörös-oldattól bagyma
vö1·ös1 e színeződjék. 

((fnjectio arsenalis 
(IIL 325 .. lap) 

1 «lnjectio arsenicalis 

__ j (lIL!._35 lap) _____ _ 

Változott szöveg Add .. 273. lap 

636„ cikkely 

- 340. lap 

Leírás. 
Sűrűség. 
Készítés 

341 lap 

Tájékoztató gyors. 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

1 

l l Változott szöveg Add. 274 lap 

1 

vizsgálat gyor svizsgála gyor svizsgálat 

638. cikkely 

342. lap 
változott szöveg 

639. cikkely 

342 lap 
változott szöveg 

640. cikkely 

342. lap 
változott szöveg 

Solutio ophthalmica 
aI"genti nitrici 

1 

Oculogutta argenti 
Add .. 265 .. lap 

---1------

+ + Solutio ophthalmica 
ab: opini sitlfmici 

+ + Oculogutta atropini 
Add .. 265 .. lap 

·-------1----·-----------

Solutio ophthalmica isotonica 
Add .. 275, lap 

--- - ------------ ----

64L cikkely 

343. lap 

változott cikkely 

642. cikkely 
343 .. lap 

változott cíkkely 

643,. cikkely 

344 .. lap 

változott cikkely 

+ + Solutio ophthalmica + + Oculogutta pbysostigmini 
-physostigmini salicylici fortior 
fortior Add.. 266. lap 

·--·--· _: ____ _l_ _____ _ 

+ + S0Iutio ophtbalmica 
pbysostigmini salicylici 
mitior 

+ + Oculogutta pbysostigmini 
mitioI 

+ + Solutio ophtbalmica 
piloca1pini hydrochlo1ici 

Add .. 266 lap 

+ + Oculogutta pilocarpini 
Add.. 267.. lap 
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644. cikkely 

344. /,ap 
válto~ott cikkely 

645.. cikkely 

344 .. kip 
változott cikkely 

645/A. cikkely 
új cikkely 

647 .. cikkely 
346. /,ap 

változott cikkely 

648.. cikkely 
346 .. kip 

M ásnév „ végére 

648/A. cikkely 
új cikkely 

650 .. cikkely 

348.. kip 
cikkely végére 

654. cikkely 

350 .. lap 
a) pont 

655. cikkely 

351 kip 
b) pont L sor 

120 

Eredeti szöveg 

Solutio ophthalmica I'esozcini 

1 

Helj~sbítet,t szöveg 

Oculogutta resoi:·cini 
Add. 267 .. lap 

• 1 

1 Sol~~o ophthalmica zinci sul- 1 Oculogutta zinci 
func1 ------1 Add. 267 .. lap 

+ Solutio sympaethamini 
hychochlorici 10 % 

Oculogutta zinci cum adrenalino 
Add. 268 .. lap 

+ Solutio sympaethamini -iazta„ 
zici 10% 
Add. 275. lap 

___ 1_:«P'-uls'--o""tyb> (V, .. _N_. ),__ __ _ 

Nem iUó anya{!. 5,00 ml 
készítményt az L 105 .. lap 
5/a szerint 105°-on állandó 
súlyig szárítunk .. A maradék 
legfeljebb 0,15% lehet. 

l 1 141. lap 24/d szerint 

Solvens pr·o oculognttis 
Add.. 276. lap 

' 
A készítményt évenként meg-
újítjuk .. 

---------

törlendő 

1 14L lap 24/e szerint 

659 .. cikkely 

354 kip 
KészítM 

660/A .. cikkely 
új cikkely 

663. cikkely 

358. kip 
e) pont 4. sor 

665/A .. cikkely 
új cikkely 

! 
1 
1 

Eredeti szöveg 

R-vas(III)klorid-oldattól 

---- ------

Helyesbített szöveg 

\ Változott szöveg Add .. 276 .. lap 

+Suppositorium mercamph
amidi 
Add. 276 .. lap 

tízszeresére felhígított R-vas
(III)klorid-oldattól· 

. - - - ---·----

~i:iTabletta amylharbiturali g 0,2 
. Add 277 lap 

·-1---·-
666 .. cikkely 

361 lap 
e) pont 8 .. sor (L 135 lap 2) (I 135. lap'22) 

~7-:-:ikkely ---- --1------ -·--··--·-1--------- ·- ---
362. /,ap 1 

I. 124. lap 17/11r--y i L 124 lap 17/11r--~ e) pont 2. 

669. cikkely 

364 .. /,ap 
dj pont 8. 

673 .. dkkely 

368. lap 
e) pont 3 .. 

674 .. cikkely 

369 .. /,ap 

sor 

SOI 

SOI 

e) pont 3 .. sor 

·-----!--·----·- -

szárazra párologtatjuk 

vizsgálunk 

vizsgálunk 

1 

1 bepárologtatjuk 

• 

vizsgálunk. Lúgosításra R
ammónia-oldat helyett R-nát
ronlúgot használunk 

vizsgálunk. Lűgosításra R-
1 ammónia-oldat helyett R-nát
i ronlúgot használunk 
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674/A. cikkely 
új cikkely 

676. cikkely 

370 .. lap 

e) pont 2. sor 

677. cikkely 

371 lap 
e) pont 2 .. sor 

681 .. cikkely 

375 .. lap 
d) pont 4.. sor 

681/A. cikkely 
új cikkely 

681/B .. cikkely 

új cikkely 

684/A. cikkely 

új cikkely 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

/

' +Tabletta chlozamphenicoÚ 
g 0,25 
Add .. 278. lap 

---- ·---

1 

1

1 A lúgosításÍa R-ammónia ol
dat helyett R-nátronlúgot 
használunk. 

1 törlendő 

1 
[ A lúgosításra R-ammónia

oldat helyett R-nátronlúgot 
használunk. 1-t_o_·r_le_n_d_ő _________ _ 

i 
1 
1 (II 270. lap) (II. 267. lap) 
1 

1 tlF ©Tabletta methadoni hydro
j chlo1ici mg 5 

______ 1_A_dd_. _27~ l_ap _______ _ 

+Tableta methimazoli g 0,01 
Add.. 279.. lap . 

-----· - -1-- ------
• 

1 

+Tabletta neostigminii h;r'Omati 
g 0,015 

_ -----·--·-·------------!Add. 279 .. lap 

685. cikkely 

378.. lap 
változott cikkely 
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Tabletta nicotamidi g 0,05 Tabletta nicotamidi g 0,2 
Add .. 280 .. lap 

'!I 
··;i 

"11 

686. cikkely 

379 lap 
a} pont 3 .. sor 

a) pont 4„ sor 

380 lap 
Tájékoztató gyors

vizsgálat 4„ sor 

Eltartás után 

687. cikkely 

. 880 lap 

Leírás 1. sor 

688„ cikkely 

88L lap 
változott cikkely 

690/A„ cikkely 

új cikkely 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

elegyítünk hozzá. 
i 

1 elegyítünk hozzá. A folyadék 
1 nem kékülhet meg 

a folyadékot folforraljuk.. 1 a folyadékot enyhén melegít
jük. 

A vizsgála;tot 
megismételjülr„ 

ösztrodienolt 

1 

félévenként i A vizsgálatot évenként meg
! ismételjük. 

Másnév„ «Nitromint-tabletta 
0,5 mgi> (V. N .. ) 

----!--'----" 

_ __ 

1 

ösztr:die_n_o_1t_(_C_18_H_"_o_2)_ 

1 

~ © Tabletta opii concentiati 1 ©{'cl Tabletta opii concentrati 
g 0,02 . g 0,01 

Add .. 281 lap ____ , ____ _ 

tj]1 tj]1 Tabletta pethidini hydto
chlo1ici g 0,025 
Add. 282 lap 

____________ , _______________ , __ -----------

696/A. cikkely 

új cikkely 

691. cikkely 

884 lap 
a) pont 2„ sor 

692. cikkely 

385 lap 
Eltartás.. után 

(IL 432 lap) 

Tabletta p1oguanili hydiochlo
rici g 0,1 
Add„ 282.. lap 

1 ----1 (IL 4-23_. lap_J_ -----·-

' 

Másnév. «Tofamid-tabletta; 
(V .. N . .) 
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Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

699/A. cikkely 

új cikkely 

1 

703.. cikkely 1 

395 .. lap 

M . • . , 1 
asnev. vegere ! 

-·-----1 
705. cikkely 

397 lap 

Eltartás. után 
1 

i +Tabletta sulfa-4,6-dimethyJ; 
i pyrimidini g 0,5 . 

Add .. 283. lap 

i 
---i-------------:.. 

1 

' I «Deseptyl-tabletta» (V N . .) 

---1---------
i 
1 JJfásnév «Jodtheosam (V .. N.) 

-1 707.. cikkely 

399 .. lap 
3, sor lap a) és b) szerint 1 I 208. lap b) és e) szerint . __ [~208. 

1---707 /A. cikkely 

új cikkely 

1 

-1 
+Tabletta tolazolini hydrochfo
rici g 0,025 

1 Add 284. lap 

1 --- ------ ----·----- ---1- -----
708.. cikkely 

399. lap 
Készítés. 1 j Változott szöveg Add. 284. lap 

40~nla:ikke-ly ___ I _____ ---- ---jr 
, változott cikkel,y 1 Tinctura aurantii con'erta I T' t ·· •1 mc ma aui:antu pi:o sirupo 

712. cikkely 

402. lap 

Leírás 2 so1 
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Add. 285. lap 

---11-
i 

··--------

alkaloida-tartalma 0,027-
--0,033% 

1 

i alkaloida-tartahna 0,023-
. 0,028% 

\ 1 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

•. ~-.-----!-----·· 
713,. cikkely i 

. 403 lap 1 

Leírás 2 .. sor / legalább 2,0% 

404 lap i 

legalább 1,5% 

Elt.artris után 

716. cikkely 

406 lap 
e) pont 2. sor 

720. cikkely 

409 lap 
Ailagolás 

724 .. cikkely 

413 lap 
változott cikkely 

725.. cikkely 

416. lap 
e) pont 1 sor 
e) pont 2. sor 

726. cikkely 

417. lap 
Készítés 

1 ----- ·----1 
i 

. 1 
--- --· -------1 

vizsgálunk 

i 
1 Legnagyobb egyszeri adagja 

1 
köptetőnek 0,30 g 

1 Legnagyobb napi ada~ja 
1 köptetőnek 2 g 
1 Legnágyobb egyszeri adagja 
1 hánytatónak 20 g 

1 

Szokáso8 egyszeri adagj'a 
köptetőnek 0,25 g 

1 
Szokásos napi adagja köp

tetőnek: 1-1,5 g 

1 

Óvakodjunk, hogy kőrisbogrir
tinktúra a szemünkbe ne jusson t 

vizsgálunk.. Lúgosításra R
ammónia-oldat helyett R-nát
ronlúgot használunk. 

Legnagyobb egyszeri adagja 
köptetőnek 0, 7 5 g 

Legnagyobb napi adagja köp
tetőnek 5 g 

Szokásos egyszeri adagja köp· 
tetőnek 0,25 g 

Szokásos napi adagja köptető
nek 1-1,5 g 

Legnagyobb egyszeri adag,ja 
hánytatónak 20 g 

1 Változott 
i 

szöveg Add 285 lap 

-- ---- ---- ··----------

i 

1 kb. 5 g tinktúrát 1 kb. 10 g tinkturát 
iJ!...14L_l_3.]J_9_.)_. ____ 

1

J!: 24L l:lp 9)___ ---··-

\ l 

i Változott szöveg Add .. 288. lap 
1

1 i 
--···-----1 .. 1------· -- -----1.1,-------------

727.. cikkely 

418. lap 

Sűrűség. 1 

J(észíté.;;. 
! Változott szöveg Add .. 289 lap 
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Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

729.. cikkely 1 

420. lap 1 ' 

Eltartás. után·-· ___ 

1

,I _________________ 

1

1 Ha az orvos közelebbi megjelölés '" : nélkül <(Tinctura valerianaei>-i · 
1 rendel, ezt a készítményt a4juk ki. 

731„ cikkely 
1 1 421 lap 

K&zítés„ 

Másnév. után. A k&zít&től számított 1 hó
napig tmtható k&zletben .. 

'-------1---'~-

732.. cikkely 

421 lap 
K&zités. 

422. lap 

Másnév. után 1 A k&zít&töl számított 1 hó-· ---1 napig tartható k&zletben 

734„ cikkely 

423. lap 
e) pont után 1 

1 

735.. cikkely 

423. lap 
Készít&. 

_[ ______ _ 

735/A. cikkely 

új cikkely 

1 

1 

------------·---
735/B. cikkely 

új cikkely 

n;,:-;;ikkely --1' 
424. iap 

változott cikkely [ 
1 
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Változott szöveg Add .. 290. lap 

' 1 törlendő 1- ---

1 Változott 

/ törlendő 

1 

szöveg 

1 A készítmény ólom-tartalmát 
az Add. 174 lap szerint is meg
határozhatjuk 

1 Változott szöveg Add. 290 lap 

Unguentum emulsificans 
ionicum 

' 1 Add 291. l~p 

1-------
Unguentum emulsificans 
onicum 
Add. 292. lap 

non--

ani-

Változott szöveg Add .. 293. lap 

738/A. cikkely 

új cikkely 

738/B.. cikkely 

új cikkely 

738/C cikkely 

új cikkely 

739.. cikkely 

426. lap 
változott cikkely 

740/A„ cikkely 

új cikkely 

741. cikkely 

428. lap 
változott cikkely 

742„ cikkely 

428. lap 
változott cikkely 

743„ ci~ely 

428. lap 
változott cikkely 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

Unguentum hydrophilicum 
! non·ionicum 
1 Add 293. lap 

-1 

Unguentum ophthalmicum 
album 1% 

Unguentum ophthalmicum 
flavum l o/0 

Ungllentum ophthalmicum 
simplex anhydricum 

Unguentum hydrophilicum ani
onicum 
Add .. 29~ lap 

Unguentum hydrosum 
, Add 296. lap 

l __ 

1 

Változott szöveg Add .. 297. lap 

Unguentum oleosum 
Add. 298. lap 

+ Oculentum album l % 
Add. 264.. lap 

~ Oculentum f]a vum l % 
Add. 264. lap 

Oculent:um simplex 
Add .. 264. lap 
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744„ cikkely 

429 lap 
cím 

Készítés. 4 sor 

430. lap 
Eltartás után 

745/A,, cikkely 

új cikkely 

746,. cikkely 

430,. lap 

1 

1 

1 
' 

változott cikkely , 

Eredeti szöveg 

UnguentUill ophthahnicUlll 
simplex hydt osum 
( U ng„ ophth simpl,, hydros.) 

összeolvasztunk, majd meg
szfuünk 

Helyesbí:f;ett szöveg 

Oculentum hydrosum 
( Ocuknt. hydros.) 

összeolvasztunk, 

Ha az orvos a szemészeti 
kenőo.s alapanyG{fát nem jelöli 
meg vagy vazelint rendel, ezt 
a ké'Zítményt használjuk. Ki
vételt képez olyan kenőcs, 
amelynek valamely alkotó
Tésze víz hozzáadására válto-

1 

zást szenved. Ez esetben a ! 
kenőcsöt egyszerű vízmentes 1 

szemk;enőccsel ( unguéntu1n , 
ophthalmicum si1nplex an- :

1 

hydricum) ~~zí_tjük tö~lendő 

! 

Unguentum simplex 
Add.„ 299 lap 

Változott szöveg Add,. 300„, lap 

-·-' --j-------„·-

431. lap 

747 .. Cikkely 

1

r 

--~és~~~~--- ___ _j --------· 
7 49.. cikkely 

433,. lap 
](észítés 
1„ SOI 

751. cikkely 

435„ lap 

változott cikkely 
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1 

cinkoxidot (V) 

Változott szöveg Add .. 301 lap 

cinkoxidot (VI) 

1 Változott szöveg Add .. 30L lap, 

152. cikkely 

246 lap 

EUartás, után 

1 

Eredeti szöveg Helyesbített szöveg 

II. kötet 

----1-
1 III. kötet 

M egjegyzM Injekció készíté
sére csak olyan glicerin hasz ... 
nálható, amely desztillált víz
zel összehasonlítva is színtelen, 

---1------------- -----

495. cikkely 

216 lap 

Készítés, 12„ sor 

661. cikkely 

356, lap 

e) pont 2„ sor után 

50 g tömény narancstink
túrának ( tinctura aurantii 
conferta) 

50 g narancs-tinktúrával 
(tinctura aurantii) 

·--------·-------· 

vizsgálunk„, vizsgálunk. A változás megen
gedett mértéke tablettánként 

-----------;;--------
1 

0,5 mg szabad szalicilsav„ 
--- - _,„ _________ ,, __ _ 

665. cikkely 

359„ lap 

cím 

684„ cikkely 

377,, lap 

cím 

9 V Magyar Gyógyszerkönyv 

' 

Tabletta ammonii chlorati 
alkalisolvens g 0,5 

Tabletta natrii 
alkalisolvens g 0,5 

salicylici 

1 

1 

Tabletta ammonii chlorati 
intestinosolvens g 0,5 

- _____ „ ---·----

Tabletta natrii salicylici intes· 
tinosolvens g 0,5 
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A gyógyszerek eltartása 

(Az T 45.. lap javítása és kiegészítése) 

A gyógyszereket úgy tartjuk el, hogy azok minősége ne változzék meg 
A gyógyszerkönyvnek a gyógyszerek eltartására vonatkozó előírásai· elsősorban 

a gyógyszertár helyiségeiben való eltartásra vonatkoznak„ A gyógyszertá1 ban a 
gyógyszereket általában jó minőségű üvegből készült üvegdugós üvegben tart·· 
juk eL 

A gyógyszerek nagyban való tárolására a gyógyszB!könyv rendelkezéseit értelem
szerűen kell alkalmazni 

A gyógyszereket általában száraz helyen tároljuk A gyógyszerek eltartására csak 
olyan helyis.ég alkalmas, amelyben a !tvegő relatív nedvességtartalma a 60%-ot leg
feljebb átmenetileg haladja meg .. Drogokat - különösen nagyobb mennyiségben-· 
csak szellős, száraz helyen, rovaroktöl védve tarthatunk„ 

A gyógyszereket csak gondosan kitisztított üvegbe vagy tartályba tölthetjük. 
A gyógyszer;eket az anyag tulajdonságainak megfelelően választott. olyan edény. 

ben, illetőleg tartályban tartjuk, melynek anyaga - az elzárásra haszhált dugót és 
fedőt is beleértve - a gyógyszerre közömbös, azt nem szennyezi és annak minőségében 
sem kvalitatív, sem kvantitatív változást nem okoz. 

A gyógyszerek tartályán azok gyógyszerkönyvi teljes vagy az elcserélést kizáró 
rövidített latinos nevét könnyen el nem távolítható módon fel kell tüntetni. A tartályon 
alkalmazandó egyéb jelzéseket külön rendelkezések szabályozzák Ha egy gyógyszert 
kettős tartályban tárolunk, a gyógyszer nevét, stb„ a leírt módon mindkét tartályon 
külön jelezzük 

A gyógyszerkönyv a gyógyszerek eltartására fedett edényt, zárt edényt, jólzáró 
edényt vagy légmentesen lezárt edényt ír elő 

-.Fedett edény az olyan fedővel ellátott üveg, rozsdamentes bádog, fa, karton vagy 
műanyag edény, doboz vagy betétes fiók 1 amely a mechanikus szennyeződést (por, 
törmelék, rovar stb.) meggátolja .. 

Zárt edény az olyan üvegből, filmből vagy megfelelő műanyagból készült, dugóval 
vagy fedővel ellátott edény, amelyből akkor sem szóródik ki a por, ha azt űrtartalmá· 
nak megfelelő tizedsúlyrész, de legalább 10 g, magnéziumoxid-porral töltve, dugó
jával, illetőleg fedőjével lefolé fordítva 3 percig erélyesen rázzuk. A zárt edény a 
levegő mechanikus szennyezései ellen véd„ ~ ;> 

Jólzáró edény az olyan, üvegből, fümből vagy megfelelő műanyagból készült edény, 
melyből a beleöntött víz a dugónál, illetőleg fedőnél nem szivárog ki, ha azt nyílásával 
lefelé fordítjuk. A jólzáró edény a levegő nagyobbfokú nedvessége ellen véd, vala
mint a gyógyszer nedvesség (lrristályviz) tartalmának csökkenését akadályozza meg. 

Légmentesen lezárt edény az olyan üvegből, fémből vagy műanyagból készült 
edény, amely a levegő cse!'élődésével szemben is. véd. A légmentes zárás lefo11asz
tással, gumisapkával, igen jól záró és lep:1rafinozott dugóval vagy megfelelő tömítéssel 
ellátott zárófedéllel biztosítható. A fém és műanyag edény jó zárását a fedél kancsuk
tapaszcsíkkal való leragasztásával is elérhetjük. 
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A nedvességszívó anyagokat légmentesen lezárt edényben tartjuk .. Száraz kivonate>k. 
ból és hasonló anyagokból kis mennyiségeket jólzáró üvegben alkahnas módon elhelye. 
zett égetett mész, esetleg szilikagel felett tarthatunk. 

Fénytől védve a gyógyszereket úgy tartjuk el, hogy azokat barna-színű üvegben, 
porcelán vagy mázas kőedényben, fényt át nem eresztő anyagból készült dobozban, 
fiókban vagy szekrényben, esetleg sötét helyiségben tároljuk. Szükséges esetben a·. 
gyógyszer tartályát ezenfelül még fekete papirosba burkoljuk .. 

A vikigos helyen tartandó gyógyszereket színtelen üvegben, közvetlen napfényt5J 
védve, szórt f6nyben tartjuk„ 

A hűvös helyen tartandó gyógyszereket 10°-15° közötti hőmérsékleten (pince), 
a hűtőszekrényben tartandókat 2° -10° közötti, illetőleg egyes esetekben 0° és 5° 
közötti hőmérsékleten tartjuk. 

A folyékony gyógyszereket csak jóminőségű üvegekben tárolhatjuk„ A gyógyszer
könyv egyes esetekben „alkáliszegény" üvegben (L 214. lap) való eltartást ír elő.. 

A tűzveszélyes anyagokat, amennyiben azok mennyisége az 1 litert meghaladja, 
robbanásbiztos edényben, hűvös helyen tartjuk. Nagy mennyiségű tűzveszélyes anyagot 
elkülönített helyiségben tartunk„ · 

Zsíros olajokat kisebb mennyiségben - üvegdugó helyett - ón- vagy alumínium
kiöntővel ellátott és ugyanolyan kupaklral leborított - üvegben is tarthatunk. 

Rovarkár ellen a drogokat az L 166 .. lap elifüásai szerint védjük. 
A drogporokat jólzáró edényben tartjuk. 

* 
A gyógyszerkönyv eltartási előírásait táblázat foglalja össze .. A Mblázatban nin

csenek külön csoportosítva a zárt szekrényben, illetőleg méregszekrényben tartandó 
gyógyszerek, erre csak a megfelelő hatáserősség-megjelölés utal.. A zárt szekrényben, 
illetőleg méregszekrényben tartandó gyógyszerek jegyzéke az L 382-386 .. lap és az 
Add. 204. lap táblázataiban található. 

A gyógyszerek eltartására vonatkozóan a táblázat adatai a mértékadók, abban 
az esetben is, ha az egyes ciklrelyekben eltérő utasítás szerepel. A gyógyszerkönyv 
sajtóhiba-jegyzékében ugyanis a kisebb eltartási változtatások nincsenek feltüntetve .. 
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Kémiai készítmények* 

Fedett edényben tartandó 

Gelatína alba 
Paraffinum solidum 
Stearinum 

hűvös helyen 
V aselinum album 
Vaselinum. flavum 

Zált edényben tartandó 

Acidum acetylsalicylicum 
-· benzoicum 
- boricum 
- salicylicum 
- tartaricum 

Alcohol cetylicus 
Barium sulfuricum 
Bolus alba 
Calcium car bonicum 
- hypophosphorosum 
·- phosphoricum tribasicum 

Carbamidum 
Kalium bicar bonicum 
- bitartaricum 
- chloratum 
- guajacolsulfonicum 
- nitricum 
- sulfUricum 

Naphthalanum liquidum 

Natrium benzoicum 
-- bicarbonicum 
- chloratum 
- laurylsulfuricum 

Paraffinurn liquidum 
Phenacetinum 
Phenisatinum 
Phenolphthaleinum 
Saccharosum 
Sulfur praecipitatum 
- pulveratum lotum 

Talcum 

hűvös helyen 

Amylum liquefactum 
Pix fagi 
Pix juniperi 
Vaselinum album ophthahnicum 

Zárt edényben, fénytö~ védve tartandó 

Bismuthum subgallicum 
- subnitricum 
- subsalicylicum 

Fuchsinum basicum 
M:ethylium paraoxybenzoicum 
Naphtholum-/i 
Natrium salicylicum 
Norcainum 
Polyoxaethenum stearinicum 

Sor boxaethenum stearinicum 
Stibium sulfmatum aurantiacum. 
Sulfaguanidínum 
Viride nitens 
Xanthacrid.inum 
' 

külön szekrényben 

Kresolum crudum 
·- pururD.* 

A *-gal jelzett készítményeket f<?:ltétlenül üvegdugós üvegben tartjuk 
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Jólzáró edényben tartandó 

+ Acetanilidurn 
+ Acidum aceticum concentratum 

(savszekrényben)* 
- aceticum dilutum 20 ')\ * 

+ + -· arsenicosum. anhydric~ 
- citricum 

+ - hydrochloricum concentra
tissimum (savszek:rén,yben)* 

+ - hydrochloricum concentratum . 
(savszekrényben)* · 

- hyclrochloricum dilutum 10% • 
- lacticum* 
- nicotinicum 

+ - nitricum concentratum (sav
szekrényben)*' 

- ~tr!cum dilutum 10% * 
+ ·- rntucum fumans (savszekrény

ben)* 
+ - phosphoricum concentratum 

(savszekrényben)* 
- phosphoricum dilutum 10% * 

+ - srilfuricum concentratum (sav
szekrényben)* 

- snlforicum dilut,',m 10% • 
Albumen tannicum 
Alumen 

- ustum 
'Alumínium hydroxydatrnn 

- Sulfllricum 
Ammonia soluta 10% * 
- soluta concentrata * 

Ammonium bicar bonicum 
- bitumensulfonicum (vagy ón 

tubusban) 
- chloratum 
- phosphoricrnn 

+ +Barium chloratum 
etainum hydrochloricum 

Calcirnn chloratum solutum 50')\ 
- lacticum 

0 

- ox'ydatum (vazelinnel megkent 
dugó)* . 

- phosphoricum 
- sulfuricum ustum 

Carbo activatus 
Caseinum 

Cupr um sulfuricum 
Ferrum pulveratum 
- reductum 

Glucosuril 
Glycerinum 
Hexacitraminum 
Hexamethylentetramillum 
Hy~argyrum (erős falú edényben) 
Kalium carbonicum 

+ ·- chloric~m 
- natrium tartaricum 

Lactosum 
Magnesium carbonicum hydroxy-

datum ' ' 
- oxydatum 
- sulfuricum crystallisatum 
-- sulfmicum siccatum. 

Methylcellulosum 
Natritlm aceticum crystallisa-tum 

+ + - arsenicicum 
- boricuin 
-- car boni cum crystallisatum 
- car bonicum siccatum 
-- citricum 
- citricum acidum 

+ + - fluoratum 
+ - nitrosupi 

-· phosphoricum acidum 
- phosphoricunr crystallisatum 
-- pyrosulfurosum 
- sulfuricum crystallisatum 
·- sulfuricum siccatum 
- thiosulfüricum 

+ Pentamethazolum 
Phenyljum salicylicum 
Plumbum aceticum 

- carbonicum hydroxydatum 
·- oxydatum 

Rubrum Congo 
Saccharimidum 

+ + Stibium kalium tartaricum 
+ Zincum chloratum 
+ - chloratum solutum 50%* 

-· oxydatum 
- sulfuricum . 

A *-gal jelzett készítményeket fCltétlenül üvegdugós üvegben tartjuk 
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hűvös helyen 
Alcohol absolutus (tűzveszélyes) 
Benzinum petrolei (tűZyeszélyes) 
Camphora 
Mentholrnn 
Spiritus concentratissimus (tűzve

szélyes) 

Spiritus ?oncentr~tus (tűzveszélyes) 
Spmtus dilutus (tuzveszélyes) 

világos helyen 

Ferrum oxalicum oxydulatum 
- sulfuricum oxydulatum 

..... Jólzáró edényben, fénytOI védve tartandó 

Acidum ascor binicum 
~ dehydrocholicum 

+ - hydrargyro-salicylicrnn 
- paraaminosalicylicum 
- tannicum 

+ Aciphenochinolinrnn 
+Aethylmmphinum hydrochloricrnn 

' Alcohol trichlorisobutylicus* 
<i}lAllylbarbituralum 

Amidazophenrnn 
Ammonium bromatum 

<i}lAmylbarbitmalum 
Aneurinum hydrochloricum 

+ +Arecolinum hydrobromicum 
.,:i..Argentum aceticum 

- colloidale 
+ - nitricum 

- proteinicum 
+ +Atropinum sulfuricrnn 

Azophenum 
©Bar bituralnatrirnn 
~~Bar bituralum 

Benzalkonium chloratum 
- chloratum solutum 

©tfFBenzpropaminum phosphoricum 
Benzylium benzoicum 
Bismuthum oxyjodogallicrnn 

~ Bromacetocar bamidum 
tj}!Bromvalerocar bamidÚm 
<i}lButobar bituralum 

Calcium bromatum solutum 33,3% 
- gluconicum 

+ + Car bamylcholinum chloratrnn 
+ Chinacrinum 
+ Chinidinrnn sulfüricrnn 

Chininum bihydrochloricrnn 
- bis:ulfuricum 
- hydrochlmicum 

Chininum sulfmicum 
+ Chloramphenicolum 

Chlorogenirnn 
Chlmphenanrnn 
Cholesterinrnn 

©©Cocainurn hydrochlmicum 
+ Codeinum hydrochloricum 
+ - phosphoricum 

Coffeinum 
+ Coraethamidum 
+ Cyanocobalaminum 
+ Desoxycorticosteronum aceticum 

© © Diacetylmorphinum hydrochloricrnn 
+ Dicrnnarolrnn 

© ©Dihydrocodeinonum bitartaricrnn 
+ Diphentoinnatrium 
+ Ephedrinrnn hydrochloricum 
+l-Ephedrinum hydrochloricum 

Ferrum albuminatum 
- sesquichloratum 
·- sesquichloratum solutum 50% 

Formaldehydum solutrnn 
+ Gametocidum 
©Hexobarbituralum 
+ Hexyh esorcinrnn 

+ + Histaminum bihydrochloricum 
1-Histidinum hydrochloricrnn 

. ++Homatropinum hydrobromicum 
+ + Hydrar gyrum amidochloratrnn 
+ + - bichloratum corrosivum 
+ + - bijodatum rubium 

+ - chloratrnn mite 
+ + - oxycyanatum 
+ + ·-· oxydatrnn flavum 

+ - sulfllratum rubrum 
+ Hydrochinonum 
+ Hydrocodeinrnn bitartaricum 
+ Isonioazidum 

A *··gal jelzett készítményeket feltétlenül Üvegdugós üvegben tartjuk 
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Kalium bromatúm 
- jodatum 
- permanganicum 

Magnesium peroxydatum 25% 
+ Menachinonum natrium bisulfuro

sum 
+Mercamphamidum 

<iii ©Methadonum hydrochloricum 
+Methimazolum 

Methylenum coeruleum 
+ +Methylhomatropinium bromatum 

Methylium salicylicum 
+ Methylrosanilinium chloratum 

+ +:Natrium anilarsonicum 
- bromatum solutum 33,3% 

+ + - methylarsouicum 
Nicotamidum 

+ +Nitroglycerinum solutum 1 % 
N"ovanridazophenum 

+ Oestrodienolum 
+ Oestrolum propionicum 
+ Papaverinum hydrochloricum 

©©Pethidinum hydrochloricurn 
© Phenobar bituralnatrium 
© Phenobar bitur alum 
+ Phenomcr borum 
+ - solutum 

+ + Physostigminum salicylicum 
+ + Pilocarpinmn hydrochloricurn 

Polyoxaethenum-1500 
+Procainu1n hydrochloricum 
+ Progesteronum 

Proguanilum hydrochlmicmn 
Py:ridoxinum hydrochloricum 

+ Py:r ogallolurn 
+ Resorcinum 

Ribof!avinum 
Rutinum 

+ Santoninum 
+ + Scopolaminum hydrobrnmicum 
+ + G-Strophanthinum 
+ + Strychuinum uitricum 

+ Sulfadimethylpy:rimidinum 
+ Sulfamethylpyrimidinmn 
+ Sulfamethylthiazolum 
+ Sulfanilamidum 
+ Sulfathiazolum 

+ Sympaethaminum 
+ Symprnpaminum 
+Testosternnolum propiouicmn 

+ +Tetracainmn hydrochloricmn 
Theobrominum 
-· natrium. salic,ylic'!lfil 

Theophyllinum 
+Thiomersalum 

Thymolum 
+ Tocopherolum aceticmn 
+Tolazolinum hydrochloricurri 

Triaethanolaminum 
+Urethanum 

Vanillinum 

hűvös helyen 

Acetonum (tűzveszélyes) 
Acetum py:rolignosum rectificatum• 
Acidum oleinicum 
Aether (tűzveszélyes) 
Aether aceticus (tűzveszélyes) 
Aether petrnlei (tűzveszélyes) 
Axernphtholum solutum 

+ Calciferolum solutum 
+ Car boneúm tetrachloratum medi

cinale 
©Chloralum hydratum 
+ Chloroformium 

Collodium (tűzveszélyes) 
+.Dimercaprolum 

Eucalyptolum (színig töltött üvegben) 
Pancreatinum 
Pepsinurn 
Terpinum hydratum 

+Tetrachloraethylenum 
+Thyreoideum siccum 

kü/,ön szekrényben 

Bismuthum tribromphenylicum 
Calcaria chlorata (hűvös helyen) 
Jodoformium 

+Jodum* 
©Par;iJdehydum (hűvös helyen) 
+ Phenolum (hűvös helyen) 
+ - liquefactum (hűvös helyen) 

A *-gal jelzett készítinényeket feltétlenül üvegdugós üvegben tartjuk. 

136 

Légmentesen lezárt edényben tartandó 

+ Acidmn trichloraceticmn * 
(savszekrényben) 

Calcium chlmatum crystallisatmn 

+ Kalium hydr'Oxydatmn 
+ - rhodanatum 

Manganum chloratum 
+Natrium hydroxydatum 

Légmentesen lezárt edényben, fénytOI védve m,rtandó 

+Acetylcholinum brnmatmn 
++Adrenalinum basicmn 
+ +Apommphinum hydr'Ochloricum 

Benzaldehydum (színig töltve) 
Calcium. bromatum 

©Hexo bar bituralnatrium 
+ J odophthaleinnatrium 

J odoxysulfochinolinum 
Natrium bromatum 
- jodatum 

+ N eostigmiuium br'Omatum 
+Neostigminium methylsulfuriclllll 

+ + Physostigminum sulfüricum 

Az egyes cikkelyekben meghatái:·ozott elOíi:ás szei:int tartandó 

Aether ad nar cosim 
- chloratus 

+Arnylium uitrosum 
Aqua chlorata 
Aqua destillata 

Hydrogeuium peroxydatum dilutum 
3% 

+ Hypophyseos partis posterioris e:x:
tractum 

- destillata pro injectione 
+ Chlor oformium ad nar cosim 

++Ergometrinum maleinicum 
++Ergotaminum tartaricum 

+ Gonadotropinum chorionicum (ex 
urina) 

+--esero 
+ Heparinum solubile 
+Hydrogenium peroxydatu1n concen

tratum 30% 

+ Insulinmn solutum 
Nitrogeuium oxydulatum 

+Novarsendlum 
Oxygenium 

~ g-Peuicillin-kalium 
+ g-Peuicillin-natrium 
+ g-Penicillin-procainum 

+ + Phenarsoxydum hydrochlmicum 
Streptomycinmn 

oJ:•Trichlmaethylenum 
+ Zinc-insulinum protaminatum 

Zsiradékok, viaszfélék és hasonló állományú anyagok 
Illó-olajok 

Cera alba 

Cetaceum 

Adeps lanae 
- suillus 

Fedett edényben tartandó 

Cera fl.ava 

fénytől védve 

Zái:t edényben, fénytOI védve tartandó 

hűvös helyen 

Butyrum cacao 
Sebum 

A *··gal jelzett készit~ényeket feltétlenül üvegdugós üvegben tartjuk. 
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Jólzáró edényben, fénytOI védve tartandó 

hűvös helyen 

Oleum 'helianthi 
- jecoris aselli 
- lini 
- ricini 

Oleum sesami 
- terebinthinae 
-· ternbinthinae rectificatum 

sz!nig töltött kis üvegekben 

Oleum anisi 
- aurantü 
- bergamottae 
·- carvi 
- caryophylli 
- chamomillae 
·- chenopodii 
- cinnamomi cassiae 
- citri 
- eucalypti 

Oleum foeniculi 
- geranii 
- juniperi 
·- lavandulae 
- menthae piperitae 
-· pini pumi!ionis 
-· rosmarini 
- sinapis syntheticmn 
- thymi 

Növé~yi és állati di:'Ogok 

Fedett edényben tartandó 

Absinthii herba 
Aloe 
Althaeae folium 
·- radix 

Amygdala dulcis 
Calami rhizoma 
Cardui benedicti herba 
Centaurii herba 
Chamomillae flos 
Chlnae succirubrae cortex 

+ Colocynthidis fructus 
Colophonium 
Cynosbati fructus 
Equiseti herba 
Frangulae cortex 
Galla 
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Gentianae radix 
Graminis rhizoma 
Gummi arabicum 
Hernia1iae herba 
Jalapae tuber 
Leonuri lanati herba 
Lichen islandicus 

Lini semen 
Malvae folium 
Marmbii herba 
Mastix 
Mil!efolli herba 
Ononidis radix 
Primulae radix 
Quercus cortex 
Ratanhiae radix 
Rhei rhizoma 
Salep tuber 
Saponatiae albae radix 
Sennae folium 
- fructus 

Sinapis nigrae semen 
+ + Strophanthi semen 

Tiliae flos 
Tormentillae rhizoma 
Ttagacantha 
Ttifolii fibrini folium 
Uvae ursi folium 

hűvös helyen 

Agar-agar 

Fedett edényben, fénytöl védve tartandó 

Capsici frU.ctus 
Juniperi fructus 

Malvae flos 
Sambuci fl.os 

Zárt edényben tat~dó 

Amylmn maydis 
- solani 
- tritici 

Anisi vulgaris fructus 
Benzoe 

+ Belladonoae folium 
Calarni rhizomae pulvis 
Carvi fructus 
Cinnamomi cassiae cortex 
Coriand.Ii fructus 
Foeniculi fructus 

+ Hyoscyami folium 
+ Ipecacuanhae radix 

Lacca in tabulis 

Lini placentae 
Manna 

. ©©Opium nativum 
+ Podophyllinum 

Salviae folium 
+ Scilla siccata 

Senegae radix 
Serpylli herba 

+ Stramortü folium 
+ Strychni semen 

Taraxaci I adix 
Thyrni vulgaris herba 

+ Verat1i rhlzoma 
• 

ZáJ:t edény.ben, fénytOI védve tartandó 

Amantü pe1icarpium 
Cariophylli flos 
Filicis ma1is rhizoma 
J alapae resina 
](amala depuratum 

+Balsamum Peruvianum 
+Cardamomi fructus 
+Mel 

hűvös helyen 

Lavandulae flos 
Menthae piperitae folium 

- crispae folium 
Vale1ianae radix 

Terebinthina communis 
- laricina 

Az egyes cikkelyekben meghatározott elöirás szerint tru:tandQ, 

+Cantharis 
+ Digitalis !anatae folimh 
+ - pmpureae folium 

Himdo 
+ Scillae bulbus 
+ Secale cornutum 

Ver basci flos 

Galenusi készítmények 

Fedett edényben tru:tandó 

Collemplastrum adhaesivum (para- Species diuretica 
finoal átitatott zacskóban) - laxans 
·- hydrargyri (parafinoal átitatott 

zacskóban) hűvös helyen 
-· saponatum salicylatum (parafin- Pasta zinci oxydati 

na! átitatott zacskóban) - zioci oxydati salicylata 
Emplastrum diachylon Sapo kalinus 
Species althaeae ·- kalinus venalis 

, ' 
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Sebum salicylatum (parafinnal átita-
tott papúban) 

Unguentum aluminü acetici tarta1ici 
- cantharidatum veterinarium 
- diachylon 
- glycerini 
...:. hydrosum 

Unguentum naphthalani 
- simplex 
- sulfuratum flavum 
- sulfuratum fuscum 
-· zinci oxydati 

Vaselirium acidi borici 
- cholesterinatum 

Fedett edényben, fényt@ védve tartandó 

hűvös helyen 

Emplastrum hydrargyri 
+Species antiasthmatica ad fümiga

tionem 
Unguentum argenti nitrici 

Unguentull:!- emulsi:ficans noll·ionicum 
- emulsificans anionicum 
- hydrargyri 30% 
- hydrargyri mite 10% 

Zárt edényben tai:tandó 

Barium sulfuricum conditum 
Faex praeparata siccata 
·- praeparata spissa 

Pilula laxans 
Sapo stearini 

Sparsorium infl:tntum 

hűvös helyen 

Oculentum simplex 
- hydrosum 

Zárt edényben, fénytöl védve tartandó 

Adeps lanae hydr osus 
Suppositorium haemorrhoidale 

+Suppositorium merca1n~_hamidi 

Unguentum emolliens non~ionicum 
-- infi:tntum 
- oleosum 

J ólzáró edényben tartandó 

Aluminium aceticum tartaricum 
solutum 

Aqua calcis (parafinnal átitatott ~rn
fadugóval lezárva, üledék 
együtt) 

Charta sinapisata 
Extr actum gentianae spissum 
- liquiritiae fluidum 
- liqillxitiae spissum 

Hydrogelum methylcellulosi 
Kalium sulfuratum crudum 
Mucilago methylcellulosi 
Plumbum aceticum basicum solutum 
Pulvis Caroli 
- dentifricius albus 
- frangulae compositus 

Tinctura pomi fB11ata 
- saponariae 

hűvös helyen 

Elixirium thyrui compositum 
Emulsio paraffini cum phenol

phthaleino 
Linimentum saponatum camphora~ 

tum 
Mucilago ad catheterem (széles

szájú üvegben) 

+ + Solutio arsenicalis 
- calcü sulfmati 

- gummi arabici (parafadugóval 
lezárt színig töltött üvegben) 

- gummi arabici deenzymata 
(parafadugóval. lezárt színig töl
tött üvegben) 

- tragacanthae 
Pilula feni sulfurici oxydulati 
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Sirupus liquiritiae (a raktári készlet 
· színig töltött üvegekben) 
- rubi idaei (a raktári készlet 

színig töltött üvegekben) 
- simplex (a raktári készlet szí

nig töltött üvegekben) 

Spiritus camphoratus 
- salicylatus 
- saponatus 

Suppositorium glycerini 
Unguentum stearini 

szórt fényen, hűvös helyen 

Sirupus feni chlorati ox;i:dulati l (a raktári készlet színig 
-· forri jodati oxydulat1 . üve ekben) 
-· hypophospho10sus composrtus g 

töltött 

Jólzáró edényben, fénytOI. védve tartandó 

Azophenum coffBinum citricum 
Chininum tannicum Rozsnyai 
Coffeinum citricum 
- natrium benzoicum 
- natrium salicylicum 

+Extractum filicis maris subspissum 
- frangulae fluidum 

+ - secalis cornuti fluidum (a raktári 
készlet színig töltött üvegek-
ben) ' 

Liquor formaldehydi saponatus 
·- kresoli saponatus 

tl}!Mixtura chloralo-bromata 
tljltl}!Opium concentratum 
© c,]1 Pulvis opii 

+ ·- opii et ipecaeuanhae .. 
+ Solutio adrenalini hydrochlo11c1 0,1 % 

·- consexvans 
- ophthaln!ica isotonica ( alkálisze· 

gény üvegben)* 
+ - syrupaethamini tartarici 

10% (színig töltött üvegekben) 
+ - syrupropamini hydrochlorici 2% 

Solvens p10 oculoguttis ( alkáliszegény 
üvegben)* 

Sparsorium sulfU.boricum 
Spiritus ammoniatus anisatus 
Tinctura amara 

- aromatica 
- amantii 
- aurantii pro sirupo 

+ - belladonnae 
+ - cantharidis 

- capsici 
- chamomillae 
- chi.'1ae composita 

+ Tinctura digitalis (a raktári kész· 
Iet színig töltött üvegekben) 

- gallae 
- gentianae 

+ ·- ipecacuanhae 
©©. - opii 

- ratanhiae 
+ + ·-· strophanthi 

+ - strychni 
- thyrui 
- tormentillae 
- valerianae spirituosa 

hűvös helyen 

Aqua benzaldehydi 
·- cinnamomi spirituosa 
·- foeniculi 
·- menthae piperitae 

Collodium cum acido salicylico (tűz. 

veszélyes) 
- flexile (tűzveszélyes) 

Emulsio benzylii benzoici 
- olei jecoris 
- olei ricini 

Liquor fe1ri albuminati saccharatus 
Sirupus autantii 
- kalii guajacolsulfonici 
- laxans (a raktári készlet színig 

töltött üvegekben) 
Solutio colophonii (parafadugóval le-

zárt üvegben) 
- fuchsinf cum resorcino 
- jödiacida 
- jodi spirituosa 

+ + - strophanthini 0.5% 
Spiritus aethereus (tűzveszélyes) 
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Spiritus dentifricius 
Tinctura valerianae aetherea 
Unguentum hydrophilicum 

Unguentum hydrophilicum anionic 
Vinum ~lbum (színig töltött üvegben 
·- rher -

Légmentesen lezárt edényben, fénytöl védve tartandó 

Extractum aloes siccum 
+ - belladonnae siccum 

- frangulae siccum 
©© - opii siccum 

- rhei ,siccuin 
+ - str amonii sic cum 
+ - strychni siccum 

IníUs~~ .. se~ae compos~:U:U (színig: 
toltott uvegekb'.'n, huvos helyen) 

+Novarsenolum pro IDJect1one in am 
pulla · ' 

Oleum pro injectione (hűvös helyen) 
+ + Phenarsoxydum hydrochloricum 

injectione ín.ampulla 

Injekciós készítmények 

Az injekciós készítményeket általában 
ampnllákba töltve, alkabnas dobozokba 
csomagolva tartjuk. A fényérzékeny ké
szítmények esetében olyan csomagolási 

--Injectio acidi nicotinici 0,5 % 
+ + - atropini sulfmici 0,05% 
+ + - atropini sulfurici 0,1 % 

- calcii chlorati 10 % 
-· camphorae oleosa 20% 

+ - ephedrini hydrochlorici 5% 
- glucosi 10 % 
~- glucosi 20% 
- glucosi 40% 

·~ - gonadotropini ~horionici 
+ - gonadotr opini e sero 

- :isotonic,a Ringeri 
© © - morphini hydrochlorici 1 % 
©© - morphini hydrochlorici 2% 
éJo© - morphini hydrochlorici 3% 

módot alkabnazunk, 
fénytől védettséget biztosítson Egyes 
kivételes esetekben barna ampullát . ~ 
használhatunk '; 

©© Injectio morphini hydrochlorici 1 %';. 
cum atropino sulfurico 0,05% -- \

© © - mmphini hydrochlorici 2% cum 
atropino sulfmico 0,05% 

- natrii chlorati hypertonica 10%. 
- natrii chlorati isotonica 
- natrii citrici 3,3 % 

+ - natrii nitrosi 4 % 
~ - natrii nitrosi 8 % 

- natrii salicylici 10% 
- natrii thiosulfurici 10% 

t;?,:i© - opii concentrati 2% 
© c1Ji - opii concentratí 4% 

+ - pentamethazoli 10% 
.;. + - strychnini _nitrici 0,1 % 

hűvös helyen 

Injectio camphorae aetherea 20% + Injectio hypophyseos partis posterioris; 

Fénytól védve tartandó 

Injectio acicli ascor binici 10% 
+ + - adrenalini hydrochlorici 0,1 % 

- aneurini hydrochlorici 1 % 
- aneurini hyd.rochlo~ici 5% 

+ + - ar senicalis 1 % cum procaino 
hydrochlorico 

- axerophtholi 
© ci:J - benzpropamini phosphorici 1 % 
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Injectio calcii bromati 10% 
- calcii gluconici 10% 
- chinini hydrochlorici 30 % et 

urethani 30 % 
·- coffeini natrii benzoici 20% 
- coffoini natrii salicylici 20% 

+ - cyanoco balamini 
+: - desoxycorticosteroni acetici 0,5o/0 _i'-

Injectio ergometrini maleinici 0,02% 
- ergotamini tartarici 0,05% 
- heparini 
- hexobarbitmalnatrii 
- menachinoni g 0,01 
- mercamphamidi 
- methadoni hydrochlorici 1 % 
- natrii bromati 10% 
- natrii jodati 10% 
- neostigminii methylsul!, 0,05% 
- papaverini hydrochlorici 4% 
- pethidini hydrochlorici 5% 
- procaini hydrochlorici 2% 
- procaini hyd.Iochlorici 4o/0 

- procaini hydrorhlorici 2% cum 
adrenalino 0,005% 

+ Injectio procaini hydrochlorici 4% 
cum adrenalino 0,005% 

+ - progesteroni 
- pyridoxini hydrochlorici 2,5% 
- riboflavini 0,5% 
- rubriCongo1%A UV 

+ - sulfadirnethylpyrimidini 20% 
+ - sulfamethylpyrirnidini 20% 
+ - sulfamethylthiazoli 20% 
+ - sulfathiazoli 20% 
+ - sympaethamini tartarici 6% 
+ - sympropamini hydrochlorici 2% 
+ - testosteronoli propionici 
+ - tocopheroli acetici mg 30 
+ -· tolazolini hydrochlorici 1 % 

hűvös helyen 

+ Injectio calciforoli 
+ - g-penicillin-kalii 
+ - g-penicillin-kalii oleosa 
+ - g-penicillin-natrii 

+Injectio g-penicillin-natrii oleosa 
+ - g-penicillin-procaini 
+ ·- g-penicillin-procaini oleosa 

Az egyes cikkelyekben meghatározott elOhás szerint tartandó 

Injectio bismuthi sul'>salicylici oleosa 
10% 

+ - insulini 

Injectio streptomycini 
+ -· zinc-insulini protaminati 

,1 
Tabletták 

.J ólzár 6 edényben vagy alk'."lmas dobozba csomagolva tartandó 

Tabletta acidi acetylsalicylici g 0,5 
- ammonii chlorati intestinosolvens 

g0,5 
- aneurini mg 5 

.;. + - atropini sulfürici mg 1/ 3 
·- car bonis activati g 0,25 

.;. - codeini hydrochlorici g 0,01 
of< - codeini hydrochlorici g 0,02 

-· hexamethy1entetramini g 0,5 
©© - methadoni hydrochlorici mg 5 

- natrii chlorati g 0,9 

Tabletta natrii salicylici intestinosol-
vens g 0,5 

© © -· opii concen:trati g 0,02 
©© - opii concentrati g 0,01 
© © - pethidini hydrochlorici 0,025% 

- phenacetini g 0,5 
-- phcnolphthaleini g 0,2 
- phenolphthaleini g 0,5 
- proguanili hydrochlo1ici g 0,1 
·- saccharimid.i (eredeti csomago

lásban) 

Fénytöl védve tartandó 

Tabletta acidi ascorbinici g 0,1 
- amidazopheni g 0,1 
- amidazopheni g 0,3 

© -~ amylbarbiturali g 0,2 

Tabletta azopheni coffeini citrici g 0,5 
© - bar bamidi g 0,4 
© - bar biturali g 0,5 

© © - benzpropamini phosphorici mg 5 
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Tabletta chinini hydrocblorici g 0,25 
·- chinini hydrocblorici g 0,5 

+ - cbloramphenicoli g 0,25 
+ - ephedrini hydr·ocblorici g 0,005 

+ + - hydrargyri bicblorati corrosivi 
(egyenként fekete bUikolópapír
ban) 

+ + - hydrargyri oxycyanati g 1 
(egyenként fokete burkoló
papírban) 

+ - methimazoli g 0,01 
- natrii bromati e:ffervescens g 1 

+ - neostigminii bromati 
- nicotamidi g 0,20 

+ + - nitroglycerini mg 0,5 
+ - oestrodienoli mg 0,5 

+Tabletta papaverini hydrocblorici g 0,04 
+ - phenamidig0,5 
© - phenobarbitnralig0,015 
© -· phenobarbitmaligO,l 

- pyridoxini hydrocblorici g 0,02 
+ - santonini g 0,025 
+ -· sulfadimethylpyrimidini g 0,5 

- sulfaguanidini g 0,5 
+ - sulfamethylpyrimidini g 0,5 
+ - 1lulfamethylthiazoli g 0,5 
+ - sulfanilamidi g 0,5 
+ - sulfathiazoli g 0,5 

- theobromini jodati 
+ thyreoidei 
+ tocopheroli acetici mg 5 
+ tolazolini hydrocblorici g 0,025 

hűvös helyen 

Tabletta cblorogenii g 1 Tabletta paraformaldehydi g 1 
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A GYÓGYSZEREK VIZSGÁLATA 

(Vö. L 47 .. lap) 

A gyógyszervizsgálat célja az anyagnak fizikai és kémiai módszerekkel való azono
sítása és minőségének megállapítása. A gyógyszerül használt anyagokban található 
idegen anyagokat szennyező anyagoknak nevezzük. Ezeknek egy része a gyógyító hatást 
is befolyásolhatja, másik része azonban csak jelzője a gondos készítés hiányának, ille
tőleg annak, vajon nem kerülhetett~e más olyan szennyezés is a gyógyszerbe, mely a 
gyógyító hatást veszélyeztetheti. Szennyező anyagok a gyógyszerek eltarthatóságának 
idejét és a gyógyszerkeverékek elkészítését, valamint eltarthatóságát is károsa\l befolyá
solhatják„ Az egyes cikkelyekben e célnak megfelelően az anyag származásának meg
jelölését az anyag leírása követi a megkívánt hatóanyagtartalom százalékos feltünteté· 
sével 

A fizikai tulajdonságokat, mint az azonosság és minőség jellemzőit - ilyenek az 
oldékonyság, a meghatározott töménységű oldat hidrogénion-koncentrációja (hidrogén
kitevő, pH), az anyag olvadáspontja, forráspontja stb. - a gyógyszerkönyv számszerű 
értékekben adja 'meg. Ezek meghatározásának mó,dját a „Fizikai vizsgálatok", a 
kémiai vizsgálatokét pedig a „Kémiai vizsgálatok" fejezete tárgyalja. 

A gyógyszerkönyv követelményeit a leírásban, illetőleg a készítésben közölt adatok, 
az anyag fizikai állandói és a vizsgáló eljárások előírásai együttesen szabják meg .. 

A leíró részben szereplő oldékonyságra és kémhatásra vonatkozó adatok csupán 
tájékoztató jellegűek. 

Ha a „szintelen" kifejezést a . gyógyszerköny oldott állapotban forgalomba
hozott készítményre vagy folyadékra alkahnazza, úgy a készítményt azonos kö
rühnények között vizzel kell összehasonlítani A folyadékokat vagy oldatokat 10 
cm rétegvastagságban hasonlítjuk össze. A szilárd hahnazállapotú készítmények 
meghatározott töménységű oldatai a gyógyszerkonyvben leírt módon, a szinmérték
oldatokkal hasonlítandók össze, amennyiben a gyógyszerkönyv vonatkozó cikke
lyeiben más előfrás nincs. 

Sav-bázis méréseknél, ill. a „savasság, lúgosság" pontosabb ellenőrzésekor a 
a levegő széndioxidjának zavaró hatását kiküszöbölhetjük, ha a vizsgálandó oldat 

.fölé 2-3 mm-es vastagságban pentánt rétegzünk 
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I. Fizikai vizsgálatok 

(Vö I 48 lap) 

Fizikai fogalmak és mértékegységek 

(Kiegészítés az L 55.. laphoz) 

r) Elektiomos mértékegységek 

Az amp€.1'e (A) az áramerősség mértékegysége, annak az áramnak az erőssége, amely 
elektrolízis alkalmával ezüstnitrát-oldatból 1 másodperc alatt 1,11800 mgAg-tválasztkL 

Az amperesecundum (amp.sec.), illetőleg a couwmb az elektromos töltés mérték
egysége, 1,11800 mg egyvegyértékű Ag-ion töltése 

A volt (V) az elektromos feszültség mértékegysége. A nemzetközi volt-ot a kadmium
normálelem (Weston-elem) feszültségével definiáljuk. A kadmium-normálelem feszült
sége 20 C'-on 1,0183 nemzetközi volt. 

Az ohm (tl), az elektromos ellenállás mértékegysége, az 1 mm2 keresztmetszetű 
106,3 cm hosszú 0 C0 hőmérsékletű higanyoszlop ellenállása 
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II. Kémiai vizsgálatok 

(Vö .. I. 91 lap) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

( K iegészítéil az L 91.-103.. lapokhoz) 

A kvalitatív reakciókat 10-20 másodperc eltelte után értékeljük, amennyiben 
a gyógyszerkönyv észlelési időt nem ír elő, vagy pedig a szennyezés mértékét 
mértékoldatokkal ellenőrizteti 

Amikor a gyógyszerkönyv szennyező anyagokra az I 95.-101. )apokon leírt 
módon, de mértékoldat nélküli vizsgálatot ír elő azzal a kifejezéssel, hogy a re
akcióelegy nem változhat, kétes esetben a vizsgálandó anyag l g-jával, mérték·· 
oldat alkalmazásával megismételjük a vizsgálatot„ A szennyezés megengedett mér·· 
téke ez esetben tehát grammonként 

10 y ólom, 
10 y vas, 
50 y kalcium, 

200 y kálium, 
Idegen szerve~ anyagokra való 

használunk 

50 y szulfát, 
25 y klorid, 
10 y ammónia, illetőleg 

36,4 y nitrát. 
vizsgálat esetén 95%-os tömény R-kénsava'.t 

Színtnérték-oldatokkal való vizsgálatok allrnlmával a szírnnérték-oldatot és a 
vizsg~landó oldatot 20° hőmérsékletre állítjuk be. 

Kvantitatív vizsgálatok 

6/A. Az ólom komplexometriás meghatározása 

(Kiegészítés az I. 150. laphoz) 

10%-os ammónia-oldat 
káliumnátriumtartarát (szilárd) 
ammóniás tompító-oldat 

5 g ammóniumkloridot mérőlombikban 80 ml 10%-os ammónia-·oldatban 
oldunk s az oldatot vízzel 100 ml-re kiegészítjük 

5%-os káliumcianid-oldat 
I-eriokrómfekete 
0,005 m komplexon-«Ill»-oldat 

a) Az ólom meghatározása ówm-vegyületekben 

0,1 mg pontossággal mért kb .. 100 mg ólomnak megfelelő vizsgálandó készítményt 
szükség esetén megfelelő módon előkészítünk, majd mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk Az oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es Erlenmeyer-lombíkban szükség esetén 
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10%-os ammónia-oldattal semlegesítjük és 0,5 g káliumnátriumtartarátot oldunk fol 
benne, Az oldatot 30 ml vízzel hígítjuk, 1 ml ammóniás tompító-oldatot, 1 csepp 
5%-os káliunrcianid-oldatot elegyítünk hozzá és 0,1 g I-eriokrómfoketét használva 
jelzőül addig titráljuk, míg annak ibolyásvörös színe kékre változik 

1 ml 0,005 m komplexon-«III»-oldat 1,0361 mg (lg ,01540) Pb-t jelez, 
Megjegyzés, Amennyiben a készítmény szennyezésként kevés vasat is tartahnaz, 

a semleges oldathoz 1-2 cg aszkorbinsavat juttatunk, majd a meghatározást a fentiek 
szerint folytatjuk,, 

b) Az ólom meghatározása ólomtapaszban ( emplastrum diachylon) 
és ólomken/icsben ( unguentum diachylon) 

0,1 mg pontossággal mért kb 0,30 g ólomtapaszra, illetőleg kb 0,50 g ólom
kenőcsre 100 ml-es Erlenrneyer-lonrbikban 20 ml 25%-os ecetsavat öntünk, Az 
elegyhez kevés durva horzsakőport hintünk és rázogatás közben 10 percen át for
raljuk,. A lehűtött elegyet vízzel megnedvesített papirosszűrőn 100 ml-es mérőlom
bikba szfujük •Ezt a műveletet a lombikban maradt alapanyaggal 25-25 ml 25%-os 
ecetsavval még 2 ízben megismételjük, a lombikot és a szűrőt vízzel jól átmossuk és 
a mérőlonrbikot jelig töltjük., Az oldat 10,00 ml-es részletét a továbbiakban az a) 
szerint vizsgáljuk 

6jB. A réz komplexometdás meghatározása 

(Kiegészités az I 150, laphoz) 
Kémszerek: 

10%-os ammónia-oldat 
I-murexid 
0,005 m komplexon-«III»-oldat 

0,1 mg pontossággal mért, kb 30 mg téznek megíelelő vizsgálandó készítményt 
szükség esetén megfelelő módon előkészítünk, majd mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk, illetőleg hígítunk Az oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es Erlenmeyer-lombik
ban 30 ml vízzel és 5-6 csepp 10%-os ammónia-oldattal elegyítjük, majd 0,1-0,2 g 
I-murexidet oldunk fel benne,· A sárgaszinű oldatot 0,005 m komplexon-«IIL>-oldattal 
állandó lila színig tittáljuk, 

1 ml 0,005 m komplexon-«III»-oldat 0,317\'. mg (lg ,50202) Cu-t jelez 

7. A bizmut meghatározása szerves vegyületekben 

( Kiegészités az L 106, lap 7) fejezethez) 

A bizmut meghatározása komplexometriásan 
Kémszerek.: 

tömény R-kénsav 
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tömény R-hidrngénperoxid 
30%-os salétromsav 
tömény R-ammónia-oldat 
R-ammónia-oldat 
0,05 m komplexon-«III»-oldat 
I-pimkatechinibolya-oldat 

Ha az egyes cikkelyekben más utasítás nincs, a vizsgálandó anyag 0,1 mg pontos
sággal, szükség esetén kis papirostokban lemért (L 57, lap) részletét, 100 ml-es roncsoló
lombikba tesszük és 2-3 ml tömény R-kénsavat, majd 3 ml tömény R-hidrogénperoxid·, 
oldatot öntünk rá,, A foHásehnarndás elkerülésére üveggyöngyöt dobunk a lombikba. 
A heves reakció lezajlása után a, lombikot kis lánggal élénken forraljuk, míg a kénsavas 
folyadék kristálytiszta és színtelen lesz és a lombik kénsavgőzzel telik meg. Ha közben 
a reakcióelegy megbarnu!na, meghajlított végű pipettával (10., ábra I. 102,, lap) 1-·2 ml 
tömény R-hidrogénperoxid-oldatot juttatunk a lombikba s a fonalást a kénsavgőzök 
megjelenéséig folytatjuk. A roncsolás befejezte után a lehűtött kénsavas oldatot kh 
20 ml vízzel hígítjuk és titráló lombikba mossuk át,, A kristálytiszta és lehűtött oldathoz 
célszerűen csapos pipettából hűtés közben addig csepegtetünk tömény R-ammónia
oldatot, míg a becseppenés helyén képződő csapadék az elegyítéskor már csak nehezen 
tűnik el Ha a semlegesítéskor maradandó csapadék képződne, azt késedelem nélkül 
2-3 ml 30%-os salétromsavval oldjuk, A sav zömét így semlegesítve, az oldatot 4-6 
csepp I-pirokatechinibolya-oldattal elegyítjük és addig csepegtetünk hozzá R-a','lmónia., 
oldatot, amíg az oldat élénk kékszinűvé válik,. A szükség esetén újólag lehűtött oldatot 
addig titráljuk 0,05 m komplexon-<;III»-oldattal, míg annak színe aranysárgára változik, 
(Az indikátor szín.átcsapása érzékenyebbé tehető, ha a titrálás fülyamán ibolyásvörös
színűvé vált oldatot R-ammóniával ismét kék színre állítjuk be.) 

1 ml 0,05 m komplexon-«III»-oldat 10,45 mg (lg ,01912) Bi-t jelez, 
A <1Bis1nuthum subnit1icumr> bizmut-tartalmát ugyanezzel az ~!járással határoz~ 

zuk meg, azzal az eltéréssel, hogy roncsolás helfett az anyagot titráló-lon1bikban 
3-4 ml előzetesen kifonalt 30%-os salétrnmsavban oldjuk. A kb 20 ml desztillált 
vízzel hígított oldatot 4-6 csepp I-plrokatechinibolya-oldattal elegyítjük és a továb· 
biakban a fentiek szerint járunk el 

9. A vas(II)"' és vas(III)-vegyületek vastartalmának meghatározása 

(Kiegészités az L 108., laphoz) 

c) Vas(II)- és vas(/IIJ-vegyületet tartalmazó gyógyszerek összes vastartalrrufnak 
meghatározása komplexometridsan 

Kémszerek· 

kongópaphos 
n sósav 
R-ammónia-oldat 
szulfoszalicilsav .. , 
0,005 m komplexon-«Ill»-oldat 

0,1 mg pontossággal métt kb 30 mg vasnak megfelelő vizsgálandó készítményt 
szükség esetén megfelelő módon előkészítünk (oxidálunk, roncsolunk stb.), majdmérő
lombikban vízzel - sZükség esetén kevés sósavVal megsavanyított vízzel - 100 ml-re 
hígítunk, Az oldat 10,00 ml-es részletét 200 ml-es Erlenmeym-lombikban 60 ml vízzel 
elegyítjük s a folyadék hidrogénion-koncentrációját, kis darnbka (3 X 5 mm) kongó
papiiost használva jelzőül, n sósav és R-ammónia-oldat segítségével pH = 2-3-ra 
állítjuk be., Az oldatot 40°-50°-ra melegítjük, néhány kristályka szulfoszalicilsavat 
oldunk benne, majd állandó kevergetés közben 0,005 m komplexon-«IIl»-oldattal 
addig titráljuk, míg az oldat lilás-vörös színe éppen szalma.sárgára változik. 

1 ml 0,005 m komplexon-«IIL>-oldat 0,2793 mg (lg ,44600) Fe-t jelez 
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11. A cink meghatározása 

(Kiegészítés az I. 112 lap e) pont kémszereihezj 

• ?xidációs termékektől r;wntes ditiwn-oU:at készítés_e. 10-30 mg ditizont kis üveg
cseszeben 0,5 ml R-klorofo1mmal eldorzsolunk, maJd a kloroformos ditizon-oldatot 
R-s:zéntetrakloriddal megnedvesített kis papirosszűrőn kb .. 100 ml R-széntetraklorid. 
dal 200 ml-es rázótölcsér be szűrjük, melynek üvegcsapját vízzel megnedvesítettük 
A ditizont a széntetrakloridból 30 ml 1 %-as ammónia-oldattal kirázzuk és az eljárást 
kéfa:;zer megismételjük, Az egyesített ammóniás -ditizon-oldatot 20 ml R-széntetra
kloriddal visszarázzuk„ Az ammóniás ditizon-oldathoz 25 ml R-széntetr:;tkloridot 
öntünk s a reakciókeveréket R-kénsavval átsavanyítva összerázzuk„ A kirázást még 
3 ízben egyenként 25 ml R-széntetrakloriddal megismételjük .. Az egyesített széntetra. 
kloridos dit1zon .. oldatot R-széntetrakloriddal megnedvesített papirosszűrőn átszűrjük, 

15. A szervesen kötött halogének meghatározása 

(Kiegészítés az L 121. laphoz) 

d) A szervesen kötött klór meghatározása előzetes alkáliömlesztéssel 

J( émszer ek 

R-káliumhidroxid, halogénmentes 
R-szesz -
20%-os nátrnnlúg 
tömény R-salétromsav 
0,1 n, illetőleg 0,01 n ezüstnitrát-oldat 
I-vas(III)nitrát-oldat 
0,1 n, illetőleg 0,01 n káliumrodanid-oldat 

, A vizsgál~n~ó készítménynek az egyes cikkelyekben megadott, 0,1 mg pontossággal 
mert menny1seget (a szerves anyag mennyisége 0,1 g-nál lehetőleg több ne legyen!), 
kb .. 50 ml-es mkkeltégelyben 2 g szemecskés haloidmentes káliumhid.roxiddal lefedjük, 
maid 2-3 ml R-szesszel leöntjük. A keveréket vízfürdőn óvatosan bepárologtatjuk 
s.a m~r~dékot kis nyílt lángon megömlesztjük. Evégből a tégelyt mintegy 5 cro-rel a 
lang fole tartva melegítjük, majd a nedvesség elűzése után lassan a lángba visszük 
s tartaI171át,a tégely ide-oda mozgatása közben megömlBsztve addig melegítjük, míg 
a habzas, es látszólagos forrás megszűnt s teljesen szénmentCs olvadékhoZ jutunk. 
Az olvadekkal az edény falát - anélkül, hogy azt a lángból kivennénk - alkalmas 
forgatással körülmossuk. Kihűlés után a tégely tartalmát vízben oldjuk s az oldatot 
mmtegy 0,5 g, előzetesen 10-20%-os nátrnnlúggal kezelt (mercerált) vattapamaton 
200, i:il-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük.. (A vattapamatot 5 cm átmérőjű tölcsérbe 
szontiuk .és 

0

10-;-20%-os nátrnnlúggal 3-4 ízben felöntjük, majd vízzel kimossuk.Í 
. A kr1stalyt1szta és színtelen lúgos oldatot tömény R-salétromsavval megsavanyít-
3uk. ~z.elegyh~z 20 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot csmgatunk s a csapadékos folyadékot, 
2 g ka~ummtratot oldva fel benne, 3 percig fonaljuk„ (Mikroméretben dolgozva kb. 
20 n;1 vizet, 10

0 

ml R-salétromsavat és 10,00 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatot és 1 g kálium
mtratot használunk.) A 15° alá hűtött folyadékot, 0,5-1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot 
használva jelzőül, 0,1 n, mikroméretben dolgozva 0,01 n káliumrndanid-oldattal tit
ráljuk 

ISO 

1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 3,546 mg (lg ,54970) Cl-t jelez, 
1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 0,3546 mg (lg ,54970) Cl-t jelez 

Ajánlatos - különösen mikroméretben való dolgozás esetén - a káliumh-idroxid 
esetleges halogéntartalmát üres kísérletben meghatár.ozni, lwgy azt számításba vehessük 

18. A 

Kémszerek 

n sósav 

morfin meghatáI'ozása ópium- és morfinkészítményekhen 
polarográfiás eljár ássa! 

(Kie(lészítés az L 127„ lap 18) fejezethez) 

nátiiumnitrit-oldat, kb. m (0, 70 g nátriumnitritet 10 ml vízben oldunk Az oldatot 
frissen készítjük..) 
20%-os kálilúg 
standard morfin-bázis 

kb. 0,20 g sósavas morfint 5 ml vízben oldunk. Az oldatot néhány csepp 
R-ammónia-9ldattal lakmuszpapír-szeletke mellett megfö.gosítjuk. A 2-3 nap 
múlva kivált kristályokat papírosszűrőre gyűjtjük, néhány ml vízzel mossuk 
és 105°-on megszárítjuk (Amennyiben a kiváló kristályok sárgásszínűek, 
azokat néhány ml R-sósavban oldjuk és a fenti műveletet megismételjük ) 
A vízmentes morfin-bázist jólzáró mérőedénykében tartjuk„ 

standard sósavas morfinMoldat 
0,1 mg pontossággal mért kb. 0,05 g standard morfin-bázist n sósavval 
mérőlombikban 100 ml-re oldunk 

Az így készült oldatot jólzáró üvegben tartjuk és cimkéjén feljegyezzük, hogy 
ml-ként hány mg vízmentes morfin-bázist tartalmaz 

d) A morfin meghatározása dúsított ópiumban (opium concentratum) 

0,1 mg pontossággal mért 0,025-0,03 g készítményt 20 ml n sósavban oldunk. 
Az oldatot kis vattapamaton 100 ml-es Íné1őlombikba szűrjük. A szűrőt 3 ízben 10-10 
ml n sósavval mossuk, majd a 101nbikot n sósavval jelig töltjük„ 

Az oldat 2,00 ml-es részletét analitikai gondossággal kiszárított elektrolízis-edénybe 
mérjük, majd n sósavval 5,00 ml-re kiegészítjük. A reakcióelegybe 2,00 ml nátrium
nitrit-oldatot, majd 5 perc várakozás után 3,00 ml 20%-os kálilúgot csmgatunk. Az 
elektrolízis-edénybe ezután kb. 4-5 ml kétszer desztillált higanyt öntünk (ellen
elektród) .. Az így előkészített reakcióelegyet ta1talmazó elektrolízis-edényt úgy helyez
zük a csepegő higanyelektFód alá, hogy az elektród a folyadékba érjen, de a higany. 
rétegtől még kb .. 0,5 cm távolságra legyen. A csepegési időt úgy állítjuk be, hogy 2 csepp 
leszakadása között 3-6 mp teljen el. Ezután a reakcióelegyben oldott levegőt kb. 
5 percig tartó hidrogén-átbuborékoltatással elűzzük .. A levegő kihajtása után azonnal 
elkészítjük a polarogrammot («A»-polarogramm). 

Fenti eljárást megismételjµk azzal az eltéréssel, hogy az elektrolízis-edénybe a 
2,00 ml vizsgálandó oldathoz - n sósavval 5,00 ml-re kiegészítés előtt - 1,00 ml 
standard sósavas morfin-oldatot adunk («B»-polarogramm). 

Az «A» és «B» polarogramm elkészítése közben a higanymagasság és a csepegési 
idő nem változhat meg, a két oldat hőmérséklete pedig nem különbözhet 
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ahol 

A készítmény morfin-tartalmát a következő képlettel számítjuk ki: 

50„A a 
X=·--·---

C ""(B-A) 

a = 1,00 ml standard sósavas morfin-oldat morfin-tartalma %-ban, 
c = a vizsgált készítmény súlya g-·ban, 

A, ill B = az «A», ill. «B1> polarogramm lépcsőmagassága mm-ben, 
x =a készítmény vizmentes morfin-bázisban (017H 190 3N) kifejezett morfin. 

tartalma %-ban 

e) A morfin meghatároi<Úa ópium-tinktúrában (tinctura opii) 

cg pontossággal mért kb. 1,2 g készítményt 50 ml-es méíőedényben vízfürdőn 
szárazra párologtatunk. A száraz maradékot kis üvegpisztilus segítségével kb. 1 ml 
n sósavval eldörzsöljük, a szuszpenziót még 4-5 ml n sósavval hígítjuk és vízfüTdőn 
ismét szárazra párologtatjuk„ A száraz maradékot 1-2 ml n sósavval ismét eldörzsöljük, 

.. majd n sósavval kb. 20---'25 ml-re hígítjuk. A morfin teljes kioldása céljából a reakció
elegyet megmelegítjük. Kihűlés után az oldatot üvegtölcsér be líelyezett elő :·e meg .. 
nedvesített apró vattapamaton 100 ml-es mérőlombikba szűrjük. A szűrőt és a mérő
edényt 3 ízben 10-10 ml n sósavval mossuk, majd a mérőlombikot n sósavval jelig 
töltjük .. Az oldat 2,00 ml-es részleteit a továbbiakban a d) szerint vizsgáljuk 

18/A. A novamidazofen meghatározása 

K émszer ek 

0,1 n jód-oldat 
10°/c,-os nátronlúg 
50°/c,-os kénsav 
!-keményítő-oldat 
I-metilvörös-oldat 
káliumcianid ATK 
káliumjodid ATK 
pentán 

0,1 mg pontossággal mért 1,7-1,9 g. készítményt mérőlombikban vízzel 100 
ml-re oldunk. Az cildat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer
lombikba pipettázzuk és frissen kifoIIalt vízzel 50 ml-re hígítjuk Az oldatra 1-2 
ml pentánt öntünk, majd 5 ml 10°/o -os nátronlúgot és 0,2-0,3 g káliumcianidot 
elegyítünk hozzá. Az oldat megkeverése után 2-3 percig várakozunk, majd 
1 cs~pp I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 50%-os kénsavval semlegesítünk .. 
0,5 ml 50°/o-os kénsavval való savanyítás után 0,2 g káliumjodidot oldunk az 
oldatban és I-keményítő-oldatot használva jelzőül 0,1 n jód-oldattal titrálunk. 
A titrálás végén cseppenként adagoljuk a mérőoldatot.. A titrálást addig foly
tatjuk, n1íg az oldat l percen át ibolya-színű marad„ 

1 ml 0,1njód-oldat17,57 mg (lg, 24472) nova~idazofent (C13H 160 4N 3SNa,H
2
0) jelez. 
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25. A penicillin és készítményeinek vizsgálata 

(Az I 141. /,ap Zfí) pont változott szövege) 

A penicillin hatásértékét .nemzetközi egységekben. (NE) fojezz!fr k;L 1 ne~z~tkö~ 
egységgel 0,6 r g-penicillin-nátrium-standard (016H 110 4N2SNa) antib~otikus akt1vitásat 
jelezzük, tehát 1 mg g-penicillin-nátrium-standard 1670 nemzetközi egl'.~é~ek (NE), 
illetőleg 1 mg g-penicillin-kálium-standard (016H170 4N2SK) 1598 nemzetkozi egységnek 
(NE) felel meg .. 

L A penicillin meghatározása kristályos g-penicillin-káliumban, illetiHeg kristályos 
g-penicillin-nátriumhan 

a) Összes penicillin 

K émszer ek 

n nátronlúg 
1,1 m ~ósav • 

20,06 g 20%-os sósavat előzetesen frissen kifoIIalt vízzel mérőlombikban 100 
ml-re hígítunk 

0,01 n jód-oldat 
10,00 ml 0,1 n jód-oldatot mérőlombikban 100 ml-re hígítunk (A K.J-kon
centráció tehát 0,015 mol/! = 2,5 mg/ml, mert az eredeti jód-oldat. 25 
mg/ml K.J-t tartalmaz . .) 

0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 

Az oldat faktorának meghatározása végett üvegdugós Erlenmeyei-lombikba 
10,00 ml 0;01 n káliumhidrogénjodát-oldatot m,érünk Az oldatot 5 ml R
kénsavval megsavanyítjuk, majd 0,5 g, előzetesen durva porrá dörzsölt ká
liumhidrogénkarbonátot szórunk bele és a lombikot dugójával lazán lezár
juk. 20 perc eltelte után - mialatt a lombikot időnként meglóbáltuk - az 
oldatba 0,5 g káliumjodidot szórunk és a Jombilwt dugójával jól lezárjuk 
5 perc múlva, jelzőül I-keményítő-oldatot használva, az oldatot 0,01 n 
nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk 
Az oldat faktorát legalább három párhuzamos kísérletben határozzuk meg. 
A meghatározásokból az F,-értékeket az I 319 .. lap szerint kiszámítjuk és 
azok középértékét vesszük. 

I-keményítő-oldat 

A vizsgálat leirása .. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,08 g készítményt mérőlom
bikban el5zetesen kifoIIalt és lehűtött vízzel 200 ml-re oldunk .. Az oldat 5,00-5,00 
ml-es részleteit egy-egy 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba mérjük. ~ egyik 
lombikba még 5;0 ml n nátrnnlúgot is teszünk, majd dugójával lezárva 15 percig 
állni hagyjuk. Ezt az oldatot 5,0 ml 1,1 m sósavval megsavanyítju~ és l~,O~ ml 
O 01 n jód-oldatot mérünk hozzá .. A dugójával lezárt lombikot 15 percig ISmet allIU 
h~gyjuk, majd a jód feleslegét 0,01 n nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk A titrálá~ 
vége felé 1 ml I-keményítő .. oldatot öntünk az oldathoz.. A másik lombi~ban levo 
vizsgálandó oldathoz fél perc alatt, kevergetés közben, 10,00 ml 0,01 n JOd-.ol~atot 
mérünk és pontosan további fülpetc múlva 0,01 n nátriumtioszulfát-oldattal titraliuk 
a jód feleslegét.. A vizsgálatot szobahőmérsékleten (20°) végezzük. A hőmérséklet 
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betartására gondosan ügyelni 'kell. A két titrálás különbsége a penicillinre fogyott 
jód-oldat mennyisége. 

1 ml 0,01njód_-oldat0;4141 mg (lg ,61711), illetőleg 661,8 nemzetközi egység . 
(NE) (lg ,82073) g-pemcillin-kaliumot (016H 170,N2SK), · • 
_ vagy 0,3963 mg (lg ,59802), illetőleg 661,8 nemzetközi egység (NE) 

(lg ,82073) g-penicillin-nátrimnot (016H170 4N2SNa) jelez .. 

b) g-penicillin (Vö. I. 142 .. lap) 

2 A penicillin meghatározása a g-penicillin-kálium, illetőleg g-penicillin-nátriu:,,,, 
olajos szWJzpenziójában (összes penicillin) 

Kémszerek." 

az l/a alatt felsorolt kémszerek (Add 153 lap) 
R-petrnléter 
foszfát-tompító-oldat (pH ~ 6,0) 

cg pontossággal mért 8,0 g káliumdibidrogénfoszfátot és 2,0 g dikálinm. 
hidrogénfoszfátot mérőlombikban frissen kiforralt és lehűtött vízzel 1000 ml-re 
oldunk. ·-

A vizsgá"lat leírása. A vizsgálandó készítményt tartalmazó ampullát szeszes vat.· · 
tával megtisztítjuk, szárazra töröljük, majd óvatosan bereszeljük és erősfalú 25 ml-es 
pohárba helyezve, azzal együtt mg pontossággal mérjük. Az ampullát felnyitjuk, majd 
a pohárban erős üvegbottal összetörjük, ügyelve arra, hogy az ampulla minden da
rabja a pohárban maradjon .. Az összetört ampulla tartahnából az olajos alapanyagot 
3 ml R-petroléterrel kioldjuk és a petroléteres oldatot kb 200 ml-es rázótölcsérbe önt
jük A kioldást 3-3 ml petroléterrel még három-négyszer megismételjük, majd a 
pohárban visszamaradt g-penicillin-káliumot 15 ml foszfát-oldatban oldjuk és az 
oldatot ugyancsak a rázótölcsér be öntjük A poharat és az ampulla törmelékét 
10-10 ml tompító-oldattal kétszer kiöblitjük és ezt az oldatot is a rázótölcsérbe önt
jük Az egyesített petroléteres és vizes oldatokat 30 másodpercig rázzuk. 6 cm át
mérőjű redős papirosszűrőbe kb. 0,2 g-os vattapamatot helyezünk A szűrőt és a vat
tát vízzel megnedvesítjük. A rázótölcsérben elkülönült vizes réteget az így előkészí
tett szűrőn 1-2 perc múlva mérőlombikba szűrjük. A kirázást 30-30 ml tompító
oldattal még kétszer megismételjük és az elkülöniilt vizes oldatokat szintén a mérő. 
lombikba szűrjük. Akkora mérőlombikot használunk, hogy a tompító-oldattal jelig ki
egészített oldat ml-enként kb. 600 egység g-penicillin-káliumot tartahnazzon. 

Az így előkészített _oldat 5,00-5,00 ml-es részleteit a továbbiakban az l/a. szerint 
vizsgáljuk 

Ezután a pohárban visszamaradt ampnlla-törmeléket a pohárral együtt 3 ízben 
vízzel dekantálással kimossuk, ügyelve, hogy az ampulla-törmelék a pohárban marad
jon .. A poharat az ampulla-törmelékkel együtt 105° -on kiszárítjuk, mg pontossággal 
mérjük, majd a talált súlyt a pohár és a telt ampulla egyiittes súlyából levonjuk. 
A súlykülönbség az ampulla tartalmának súlyát adja .. Ez utóbbit 1,075-tel (lg ,03152) 
- 0,93-nak, az 5% fehér viaszt tartalmazó napraforgóolaj közelitő sűrűségének recip
rok értékével - szorozva, az ampulla tartalmának térfogatát kapjuk 

1 ml 0,01 n jód-oldat 0,4141 mg (lg ,61711), illetőleg 661,8 NE (lg ,82073) g-peni, 
cillin-kálimnot (016H170 4N2SK) . 
. vagy 0,3963 mg (lg ,59802), illetőleg 661,8 NE (lg ,82073) g-penicillin-nátriumot 

(016H170 4N2SNa) jelez. -
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- A vizs álatban talált g-penicillin-kálium mg-ban, illetőleg n~mzetközi egységben 
· NE kif -g ett menn· yrs' égét a használt mérőlombik térfogatának rfs-ével szorozva, 
( ) eJez - · hn - illin kálium tar-a vizsgálathoz lemért szuszpenzió (1 ampulla tel1es tarta a) ~-pemc - · 

talm~ !~~:jő értéket (mg, illetőleg J\TE) az ampulla tartahnának súl~ával ~sztva, 
készítmény mg/g-ban, illetőleg NE/g-ban kifejezett, az ampul'.a_fortahnanak terfog~-

a · di / l ill t""leg "TE/ml-ben kifoi'ezett g-penrcillin-kálium-tartahnat tával osztva pe g a mg TI?- , e o J._"- . 

kapjuk 

3. A penicillin meghatározása kristályos g-penicillin-prokainban 

a) Ö,sszes penicillin 

Kémszerek· 
az l/a alatt folsorolt kémszerek (Add . .153. lap) 
R-metilalkohol 

o 1 m ontossággal mért kh 0,06 g készítményt méről?rnbik~an 5„ llll fri~sen 
desztihált !-~etilalkoholban oldunk és az oldatot előzetesen JU;fonalt es lehutott vizzel 

1 • •t'ük' ki Az oldat 5 00 ml-.es részleteit a tovabb1akban az Add .. 153. 100 m -re egesz1 J · ' , 
·lap l/a szerint vizsgáljuk „ k" · · 

1 ml 0,01 n jód-oldat 0,6546 mg (lg ,81598), illetol~g 661,8 ne;nzet oz1 egyseg 
(NE) (lg ,82073) g-penicillin-prokaint (029H„O,N,S,H,O) Jelez 

b) g-penicillin (Vö. I 145 .. lap) 

4. A penicillin meghatározása a g-penicil!i1:-prokain ol,ajos szuszpenziójában 
(összes penicillin) 

Kémszerek: 

az l/a alatt felsornlt kémszerek (Add. 153. lap) 
R·-petroléter 
R-metilalkohol 
0,1 n jód-oldat 

A k • 't · yt a 2) szerint (Add 154. lap) viz~gáljuk azzal az eltéréssel, hogy az 
eszi men 1 . "blít. t • - s maradt 1 · l · n agoknak R-petroléterrel a rázótölcsérbe _va o o ese u an a VlS za 

o aJos_ aillapa yoka1'nt 10 ml frissen desztillált R-metilalkoholban oldjuk. A metilalkoholos 
g-pemc m-p1 - - 1 t 't • ld t
oldatot a rázótölcsérbe öntjük, összerázzuk; m~~d a lomb1ko~ ~0-10 m omp1 o-o a 
t j t' "blítjük .. A továbbiakban 2) szennt iarnnk el, a kirazást az~nban 2.0-20 ml 
t~m~í~~:l~attal legalább négyszer, illetőleg addig ismételjük, amíg a vizes s_zure~~be~ 

rokain már nem mutatható ki. E célból a szüredék utolsó 1 :-2 m:-:s ,reszlete e~ , 
P 0 1 jód-oldatot cseppentünk Ha az oldat rnegzavarosodik, a k1razast a tomp1to
~~~Pf kis nrészleteivel tovább folytatjuk. A szüredékeket a 2)_szerin~ meg;:ál;is~tott 
mé:őlombikban egyesítjük, tompító-oldattal jelig töltjük, ;uaid_ az. r~y elokeszrtett 
ld t 5 00-5 00 ml-es részleteit a továbbiakban az l/a szermt vizsgaliuk. _ 0 

a 1 ~! O,Ol n jód-oldat 0,6546 ID;g (lg ,81598), illetőleg 661,8 NE (lg ,82073) g-pem-
cillin-prokaint (C29H 380 6N2S,H20) Jelez. „ __ , . b 

A vizsgálatban talált g-penicillin-p~okairr mg-ban, ~Ietole~ nemzet~oz1 egyseg en 
(NE) kifejezett mennyiségét a használt mérőlomb~k terfogatanak 1 /5-~vel szoroz::: 
a vizsgálathoz lemért szuszpenzió (1 ampulla telies tartalma) g-perncillin-proka 
tartalmát kapjuk 
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A megfelelő értéket {mg, illetőleg NE) az ampulla tartalmának súlyával osztva, .11 
készítmény mg/g-ban, illetőleg NE/g-ban kifejezett, az ampulla tartalmának térfogatá. 
val osztva pedig a mg/ml, illetőleg NE/ml-ben kifejezett g-penicillin-prokain-tartalmát 
kapjuk 

Az ampulla tartalmának térfogatát úgy állapítjuk meg, hogy az ampulla tartal
mának súlyát az ampulla-tartalom sűrűségének reciprok értékével megszorozzuk 

29. A víz meghatározása titrálással 

(Karl Fischer eljárása) 

Kémszerek.: 

abszolút metilalkohol (ml-ként legföljebb 0,3 mg vizet tartalmazhat) 
abszolút piridin (ml-ként legfeljebb 1 mg vizet tartalmazhat) 
jód (II .. 29L lap) 
kéndioxid, gáz (legfeljebb 0,01 % vizet tartalmazhat) 
vízmérő jód-oldat 

Készités.: 200 ml abszolút piridinben 125 g jódot, majd - jéghűtés közben 
- 65 g kéndioxidot oldunk .. Az oldatot abszolút metilalkohollal 1000 ml-re 
egészítjük ki. 
Az oldatot 24 óra várakozás után használhatjuk. 
Az így készített oldat l ml-e kb. 5 mg vizet mér. Nem használható az az oldat, 
amelynek 1 ml-e 3 mg víznél kevesebbet mér .. Az oldat víz-egyenértékét 
naponta, illetőleg felhasználás előtt esetenként határozzuk meg .. 

abszolút ecetsav (Add .. 157 .. lap) 
oxálsav (víz-tartalmát szárítószekrényben 70°-on állandó súlyig való szárítással 

állapítjuk meg) 

A mérőoldat egyenértékének megállapítása .. 10 ml abszolút ecetsavat addig titrá
lunk vízmérő ,jód-olda.ttal, míg az oldat színe narancssárgából maradandóan vörös
barna-színűvé válik. Üvegdugós lombikban olymódon titrálllhk, hogy a folyadék 
állandó mozgatásáról (nitrogén-gáz átbuborékoltatásával, mágneses keveréssel vagy 
mechanikus rázással) gondoskodunk. A levegő nedvességének zavaró hatását zárt 
titráló-rendszer alkalmazásával, szükség esetén ennek hiányában gyors titrálással 
küszöböljük ki.. A vörösbarna-színű oldatban gyors mozdulattal 0,1 mg pontossággal 
mért kb.. 0,2 g oxálsavat oldrmk és vízmérő jód-oldattal titrálunk .. Az oldat egyen-
értékét a következő képlettel számítjnlr ki: · 

ahol 

E 
10 b g 

b = az oxálsav víztartalma %-ban, 
g =az oxálsav mennyisége g-ban, 

a 

a =az oxálsav víztartalmának titrálására fogyott vízmérő jód-oldat rnennyi-
sége ml-ben, 

E = l ml vízmérő jód-oldattal egyenértékű víz menllyisége mg-ban, 

Úgyis eljárhatunk, hogy kb.. 110 ml abszolút metilalkoholt a fent leÍit módon addig 
titrálunk vízmérő jód-oldattal, míg az oldat narancssárga színe maradandóan vörös~ 
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barnára változik. Ezzel az oldattal kb. 1,00 g vizet mérőlombikban 100 ml-re hígí
tunk és a törzsoldat 10,00 ml-es részletét víz.mérő jód-oldattal megtitráljnlr .. Az oldat 
egyenértékét a következő képlettel számítjuk ki: 

ahol 

100 ,. g 
E=-·--·--

a 

g = a 100 ml metilalkoholban oJdott víz súlya g-ban, 
a = a víz titrálására fogyott vízmérő jód .. oldat mennyisége ml-ben, 

E = 1 ml vízmérő jód-oldattal egyenértékű víz mennyisége mg-ban. 

A· víz 1neghatározása 

2-5 ml abszolút ecetsavat, illetőleg az egyes cikkelyekben megadott oldószert 
addig titrálunk vízmérő jód-oldattal, míg az oldat narancssárga színe maradan
dóan vörösbarnára változik. Üvegdugós lombikban olymódon titrálunk, hogy a fo
lyadék állandó mozgatásáról (nitrogén-gáz átbuborékoltatásával, mágneses keveréssel 
stb .. ) gondoskodunk„ A levegő nedvességének zavaró hatását zárt titráló-berende
zéssel, szükség esetén gyors titrálással küszöböljük ki. A vörösbarna-színű oldatban 
késedelem nélkül oldjuk vagy szuszpendáljuk a 0,1 mg pontosságg;'~ mért, kb 50 mg 

" vizet tartalmazó vizsgálandó anyagot és vízmérő jód-oldattal t1tra!Juk. 

ahol 

A vizsgált millta víztartalmát a következő képletből számítjuk ki: 

a E 
x = -·~· 

10 g 

a = a vizsgált minta titrálására fűgyott vízmérő jód-oldat n1ennyisége 
m.1-.ben, 

E = 1 ml vízmérő jód-oldattal egyenértékű víz mennyisége rng-ban, 
g = a vizsgált anyag súlya g-ban, 
x = a vizsgált anyag víztartalma %-ban. 

Megjegyzés. Elektromos végpontjelzéssel (dead stop módszer) a titrálás meg
bízhatóbb 

30. TérfOgatos meghatározások nemvizes oldatban perklórsavval 

Kém szer e k. 

abszolút ecetsav (legfeljebb 0,5% víz.-tartalommal) 
Készítés A tömény ecetsav víz-tartalmát a 29) po;itban .Ie~t módon 
meghatározzuk. Amennyiben az a 0,5%:ot. meghalad~a:„ a ,tome,n:y, ecet
sa"\;at számított mennyiségű ecetsavanhi;Ir1ddel .~legyitJük es szar1~?sz„ek
rényben 6 órán át kb. 60°-on tartjuk Ugyis elJarhatunk, hogy. a tom~ny 
ecetsav és az ecetsavanhidrid elegyét szobahőmérsékleten állni hagyJuk 
addig, amíg víztartalma a 0,5%-ot nem haladja meg (kb.. 1 hét). 

157 



A víz-tartalommal egyenértékű ecetsawanhidrid u1enn~r:iségét az aliíbbi 
képletből számítjuk ki: · 

ahol 

567 a X=-1 

a= a tömény ecetsav víz-tartalma %-ban, 
b =az ecetsavanhidrid (CH3C0)20-tartalma %-ban, 
x = 100 g tömény eCetsav víztelenítéséhez szükséges ecetsavanh:idrid· 

g-ban 
Megjegyzés, Az ecetsavanhidrid (CH3C0)20-tartahnát az alábbi módon 

határozzuk meg: 
0,1 mg pontossággal kb. 2 g ecetsavanhidridet üvegdugós lombikba mé

rünk és 100 ml előzetesen kiforralt és lehűtött vízzel elegyítjük 30 perc vára
kozás után, jelzőül !-fenolftalein-oldatot alkaln1azva, u nátronlűggal titráljuk, 
Az ecetsavanhidrid (CH3C0)20-tartalmát a következő képletből számítjuk ki: 

ahol 

34,03 a _ " 
b = ~~-- -066,1 

g 

b =az ecetsavanhidrid (CH3C0)20-fartahna %-ban, 
a = a n nátroulűg ml-einek száma, 
g =a vizsgálathoz lemért minta súlya grammban. 

0,1 n perklórsav 
0,02 n perklórsav 
I-genciánaibolya-oldat 

0,1 g genciánaibolyát (II 345 lap) mérőlombikban tömény ecetsavval 100. 
ml-re oldunk 
Színváltozás: ibolyáskékből zöldbe, 

3 %-os higany(II)acetát-oldat 
3 g higany(II)acetátot abszolút ecetsavval rázogatás közben 100 ml-re oldunk 
Az oldatot alkahnazása előtt perklórsav-mérőoldattal, I-genciánaibolya
oldatot alkahnazva jelzőül, kékeszöld-színűre titráljuk 

a) Titrálás 0,1 n méretben ,. 
A vizsgálandó készítménynek az egyes cikkelyekben megadott 0,1 mg pontossággal 

mert mennyiségét 10-20 ml abszolút ecetsavban oldjuk és 2-3 csepp I-genciána
ibolya-oldattal elegyítjük. (Szükség esetén az abszolút ecetsavat előzetesen 0,1 n per
klórsavval kékeszöld-színűre állítjuk be.) Az oldatot 0,1 n perklórsavval addig titráljuk, 
amíg a kezdeti ibolyáskék szín, kéken keresztül kékeszöH-színűvé válik 

b) Titrálás 0,02 n méretben 
0,02 n méretben dolgozva az aj alatt leírt módon járunk eL A titrálás végpontját 

színösszehasonlító-oldat alkahnazásával állapítjuk meg,, 

e) H aloid-sók meghatározása 
Haloid-sók esetében az aj alatt leírt módon járunk el azzal az eltéréssel, hogy a 

vizsgálandó anyagot 2-5 ml abszolút ecetsavban oldjuk, illetőleg szuszpendáljuk. 
Az oldatot, illetőleg szuszpenziót 0,1 n méret esetén 10 ml, 0,02 n méret esétén 2-3 ml 
3%-os higany(II)acetát„oldattal elegyítjük. 
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TII. A zsiradékok, viaszfélék és hasonló állományú anyagok 
vizsgálata 

Fizikai vizsgálatok 

( K iegészités az 1 153 lap 2 j ponthoz j 

3. A de1·medéspont meghatározása 

A meghatárnzáshoz olyan kettősfalú Zsukov-lombikot (L ábra) használunk, 
melynek külső átmérője 40 mm, külső magassága 85 mm, belső átmérője 24 mm, belső 
magassága 70 mm., A belső és külső fal közötti tér légüres. A lombikba átfúrt parafa
dugóval olyan hőmérőt illesztünk, amely 20°-80°.ig 0,2° .. onként van beosztva„ 

A vizsgálandó a:r;iya.got, kevergetés közben 15°-20°-kal a várható dermedéspont 
feletti hőmérsékletre melegítjük. A megolvasztott anyaggal a Zsukov-készüléket 3/4 
részéig megtöltjük, majd a hőmérővel ellátott parafadugóval lezárjuk olymódon, 
hogy a hőmérő higanytartálya a megolvadt anyag közepében legyen, 

Addig várunk, míg az anyag hőmérséklete már csak 3-----4°-kal inagasabb a várható 
dermedéspontnál A készüléket ezután állandóan egyenletesen rázogatjuk,. A megolvasz .. 
tott anyag megzavarosodásától kezdve percenként 0,1° pontossággal leolvassuk a 
hőmérsékletet. Megfigyeljük, hogy a hőmérsékletcsökkenés mikor szűnik meg, vagy 
mikor lassúbbodik annyira, hogy a csökkenés mé1 téke percén.ként a 0,1° -ot nem haladja 
meg,. Az észlelt hőmérséklet a dermedéspont,, 

Egyes esetekben a hőmérséklet a dermedéspont alá süllyed Ilyenkor a hőmérséklet 
csökkenését a hőmérséklet hirtelen átmeneti emel
kedése váltja feL Ekkor az átmeneti hőmérséklet" 
emelkedés legmagasabb értéke a dermedéspont 

Az egyes anyagok dermedéspontját az alábbi 
táblázat írja elő : 

A vizsgálati anyag 
-~-------

neve der1nedéspontja 
-~~----------

Adeps lanae 30° - 40° 
Adeps suillus 26° 30° 
Butyi:um cacao 31,5° ·- 33,5° 
Cera flava 60,5° - 63° 
Cetaceum 42° 47,5° 
Oleum helianthi -16° -18° 
Oleum jecoris oo -10° 
Oleum lini -18° -27° 
Oleum ricini -10° -18° 
Oleu1n sesami - 30 - 50 

Sebun1 31° 41° 

1 
015 ± 2 

j 
,:' 

~ 

'" 
-"f +1 

2 co 
"' 

c/J24± 2 

</> 40± 2 

1. ábra 
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VI. Galenusi gyógyszerek 

(I 175 .. lap VI feiezet javítása és kiegészítése) 

Az inkompatibilis gyógyszerek elkészítésének ir'ányelvei 

(Vö I 176 .. lap) 

Orvosi rendelésre a gyógyszereket az előírástól eltéTŐ módon készítjük el azokban 
az esetekben, amikor· a készítmény alkotórészei egymással nem kívánt fizikai. vagy 
kémiai hatásba lépnek, vagy az elkészített gyógyszer egyenletes adagolása kizárt, 
általában felhasználhatósága korlátozott, vagy a bekövetkezett változás miatt fel
használása aggályos. Ilyen esetekben csak olyan változtatás eszközölhető, an..ely a 
gyógyszer minőségét és kívánt hatását biztosítja, illetőleg azt nem befolyásolja. 

A gyógyszerek elkészítésének küliinleges szempontfai a következők.: 

a) Szükség esetén- a lúgos vagy savas kémhatású gyógyszereket közömbösítjük, 
illetőleg meghatározott pH-értékre állítjuk be éppen elegendő, hatástanilag közömbös 
savval (pl sósav), illetőleg lúgos anyaggal (pl. nátriumhidrogénkaíbonát) 

b} Oldatban rendelt, az előút oldószerben az előút töménységben nem oldódó 
gyógyszer hel;fett, ha annak azonos hatású oldható vegyülete van, az utóbbit adjuk ki, 
feltéve, hogy az oldhatatlan és oldható vegyület szokásos adagja megegyező (pL feno
barbitmál helyett fonobarbiturálnátrium) .. Ellenkező esetben a vegyületek molekula
súlyában (százalékos összetételében) fennálló különbséget figyelembe vesszük (pl 
koffein helyett koffeinnátriumbenzoát) 

e} Ha a rendelt gyógyszerből valamely hatástanilag közömbös segédanyaggal 
oldat készíthető, úgy ezt az éppen szükséges mennyiségben alkalmazhatjuk. A fel
használt segédanyag mennyiségét az előút vivőanyag súlyából levonjuk. 

dj Ha a rendelt gyógyszerbó1 az aj, b}, illetó1eg e) szerint oldat nem készíthető, 
a gyógyszert a szuszpenzió, ill e1nulzió készítésének szabályai szerint (Add„ 168„, 
ill.. 163. lap) készítjük el. 

e) Ha az oldat elkészítése csapadékképződéssel, vagy valamely alkotórész kiválá
sával jár, úgy a kivált alkotórészek egyenletes eloszlását (szuszpenzió és emulzió készí
tésére alkalmas) segédanyagok megfelelő módon való alkalmazásával biztosítjuk (pL 
sósavas papaverin -és fenobarbiturálnátrium együttes rendelésekor) .. 

f) A szirupokhoz rendelt, vízben vagy szeszben jól oldódó gyógyszereket a rendelt 
szirup 5o/0 -ának megfelelő mennyiségű vízben, vagy szeszben, vagy víz és szesz keVeré„ 
kében oldva elegyítjük a rendelt mennyiségű sziruphoz .. 

Ha a gyógyszer megfelelő módon az a )-f) szerinti eljárásokkal sem készíthető el, 
a rendelő-orvosnak az előirat megváltoztatására az alábbi szempontok szerint te
szünk javaslatot .. 

.
·.·.·.'.l1·.• .. · 

'} 

,1· 

··~ 
i\l 

g) A gyógyszer egyenletes eloszlatását gátló, a kiválást vagy a nem kívánt válto-" 
zást okozó alkotórészt az adagolásnak megfelelően, a használati utasítást feltüntetve, -:'.:tg 

külön oldatban vagy más megfelelő gyógyszeralakban készítjük el, "$: 
h) A nem megfelelő vivőanyagot megváltoztatjuk ";; 
Sfugőss~g esetén vagy ha a rendelő-orvost rövid úton értesíteni nem tudjuk, a '{} 

gyógyszert a g) és h} pontok figyelembevételével készítjük eL A változtatásról a ren- i~ 
delő-orvost írásban értesítjük ,}I , 

Az eredeti előír<Úon eszközölt minden ·változtatást a vényre gondosan felfe.gyzünk 
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Perkolálás 

(Vö .. I 178 lap) 

A perkolálás szo ba,hőmérsékleten történő folyamatos kivonás. A perkoláláshoz 
üvegből, mázas porcelánból vagy hibátlanul zománcozott fémből készült, lefelé mérsé
kelten keskenyedő csonkakúp- vagy hengeralakú, alul csappal elzárható perkolátor 
használható„ 

A vonatkozó cikkelyekben előút finomságúra aprított, illetőleg porított drogot 
(drogkeveréket) az ugyancsak meghatározott mh:őségű és mennyiségű duzzasztó, 
illetőleg kivonó folyadékkal egyenletesen átitatjuk. Az átnedvesített drogot (drog. 
keveréket) e célra alkabnas (célszerűen a HL sz.) rostán átdörzsöljük,. Az átnedvesített 
drogot jól zárható edényben 3 óra hosszat duzzasztjuk. Ezután a duzzasztott drogot 
(drogkeveréket) a rostán mégegyszer átdörzsöljük és lazán összekeverjük .. A perkolátor 
aljába, annak összeszűkülő részébe kétsoros mullal bekötött vattapárnát és erre át
lyuggatott porcelán- vagy fi\mlemezt helyezünk .. A duzzasztott drogot (drogkeveréket) 
részletekben egyenletesen a perkolátor ba helyezzük és rétegenként enyhén lenyom
kodjuk .. Szükség esetén a drogtömeg összetapadását megfelelő választórétegek (mosott 
aprókavics, üveggyapot stb .. ) közbeiktatásával akadályozzuk meg,. A drogoszlopot 
szűrőpapúossal befedjük Különösen ügyeljünk arra, hogy a perkolátor vattapárná
jában, illetőleg a drogoszlopban üregek ne legyenek E célból a perkolátor csapját 
kinyitva óvatosan, kis részletekben annyi előírt kivonófolyadékot öntünk a drog
oszlopra, hogy azt a folyadék két-három cm magasságban fedje .. Amikor a kivonó .. 
folyadék az alsó nyíláson csepegni kezd, a csapot elzárjuk, a kifolyt folyadékot a 
perkolátor ba visszaöntjük, majd a perkolátort befedjük és 24 óra hosszat állni 
hagyjuk. 

Úgy is eljárhatunk, hogy a kellően fölaprított és átnedvesített drogot annyi 
kivonófolyadékkal keverjük el, hogy a keverék önthető legyen és azt az előké
szített (a vattapárnát leszorító lemezig kivonófűlyadékkal buborékmentesen meg
töltött) perkolátorba öntjük- Az edényben visszamaradt drogrészeket kevés kivonó
föly~dékkal utána öblítjük és 24 óra hosszat állni hagyjuk.. Ez idő eltelte után 
megnyitjuk a csapot és a folyadék csepegését úgy szabályozzuk, hogy a perkolátor ból 
óránként a drog által elfoglalt térfogatnak legfeljebb 1 / 50 része csepegjen a szedőbe. 
A perkolálás egész tartama alatt ügyelünk arm, hogy a drogoszlopot a kivonófolyadék 
fedje. A kivonást az egyes cikkelyekben leút mértékig folytatjuk. A perkolálás be
fejeztével a perkolátorban maradt folyadékot lecsepegtetjük, a drogtömeget kipréseljük 
és a továbbiakban a «Kivonatok» (L 20L lap), illetőleg a «Tinktúrák» (I, 211. lap) 
cím alatt leírt inódon járunk el 

Ste1ilezés 

(Az L 180 , ill. L 184 lap javítása, ill. kiegészitése) 

Valamely gyógyszer stb. a gyógyszerkönyv szempontjából csak akkor 
jelezhető sterilnek, ha azt a gyógyszerkönyvben előírt módszer szerint steri
lezték vagy sterilitást biztosító eljárással készítették, illetőleg ha abból a 
gyógyszerkönyvben előírt sterilitási vizsgálatok során élő mikroorganizmusok 
sem aerob, sem anaerob körülmények között nem voltak kitenyészthetők 
(vö., Add .. 169" lap) .. 
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Steril gyógyszerek készítése 

' 
A gyógyszereket az alábbi táblázat 2 rovátában foglaltak figyelembe-. 

vételével a 3/A rovatban megadott módon sterilezzük .. A rendeléskor készített 
és rövid időn belül folhasználásra kerülő gyógyszereket azonban azokban az 
esetekben, amikor azok a gyógyszertárban a 3/A rovatban megadott módon 
nem sterilezhetők, a 3/B rovatban megadott módon sterilizhetjük. A hő
érzékeny gyógyszereket az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cím alatt leírt módon 
(l 188 .. lap) készítjük. 
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1 

.i\.. gyógysze1 
neve 

E1gometrinum 
maleinicum 

Methadonum 
hydrochloricum 

Nat1ium citricum 
acidum 

N eostigminium 
methylsulfuricum 

Pethidinum 
hydrochloricum 

Sulfadimethyl
PYTimidinum 

Tolazolinum 
hydrochloricum 

Desoxyco1ticosteronum 
aceticum 

Vizes oldatok 

0,03o/0 maleinsav, 
aszeptikusan 
készítjük 

Olajos oldat 

100 30 

100 60 

120 20 100 30 

120 20 100 30 

120 20 100 ·30 

120 20 100 30 

1140 l 3óral 

Galenusi gyógyszerformák 

Emulziók Emulsiones 

(Vö .. «Emulziók és szuszpenziók» I .. 187. lap) 

A gyógyszeres emulziók külső vagy belső használatra szánt, két fázisból álló folyé
kony gyógyszerkészítmények, melyekben az egyik fázis a másikban, szabad szemmel 
nem látható kis gömböcskék alakjában van tartósan diszpergált állapotban. · 

A fázisok megoszlása szerint az emulzió típusa1 ha a diszperz-fázis víz: «VÍz az 
olajbam [ v/o], ha a diszperz-füzis olaj: «olaj a vízben» [ o/v] Belső használatra kizárólag 
«olaj a vlzberu> [ o/v] emulziót használunk. A víz-fázis_ nemcsak vízből, hanem bármilyen, 
vízzel elegyedő folyadékból (pL glicerin stb.), az olaj-fázis pedig bármilyen, olajjal 
elegyedő anyagból (pL zsír, zsíros olaj, szénhidrogének stb.) állhat. 

Az emulziók készítésénél általában emulgenseket alkalmazunk. Az emulgens csakis 
hatástani szempontból közömbös anyag lehet, amelyet a készítendő emulzió típusának 
megfelelően és a feldolgozandó gyógyszerek tulajdonságait figyelembe véve válasz
tunk meg 

Ké.szítés 

1. módszer· Az emulgenst a külső. fazisban vagy annak egy részében oldjnk és a 
diszpergálandó komponenst abban emulgeáljnk. 

2 módszer· Az emulgenst a belső fázissal egyenletesen eldörzsöljük, majd a külső 
fB.zis meghatározott iészletével addig keverjük, amíg egyneművé nem válik„ Végül a 

, külső fázis előírt mennyiségét részletekben, egyen).etesen hozzákeverjük„ 
M ag-emulzi6kat általában-·wízzel való eldörzsöléssel, emulgens hozzáadása nélkül 

készítünk. A magvakat emulzió-készítés előtt 10 percig 50°-60°-os vízben áztatjuk, 
majd utána a maghéjat eltávolítjuk 

JJfegjegyzé.s .. Az emulziókat általában 0,1 % metilparaoxibenzoáttal vagy 0,1 % 
benzoesavval konze1váljuk A tartósítószert előzetesen a víz-fázisban oldjuk„ 

Gyógyszerek feldo11fozrisa emulziókban 

A hatóanyagokat ~ amem1yiben lehetséges - oldatok alakjában emulgeáljuk 
A hatóanyagok oldására az emiilzió elkészítése előtt, oldékonyságuknak megfelelően, 
a víz-fázist, illt<tőleg az olaj-fázist használjuk„ 

Azt a hatóanyagot, amelynek oldata az emulgeálást akadályozza, az előírt víz~, 
illetőleg olaj-mennyiség egy részében oldva, utólag elegyítjük az elkészített emulzióhoz .. 

Az oldhatatlan vagy rosszul oldódó hatóanyagokat az elkészített emulzió egy részé
vel eldörzsöljük és az emulzió többi részéhez elegyítjük. 

Azokat a hatóanyagokat, melyeknek olajos oldata toxikus (pl.. szantonin, tímol) 
csak «olaj a vízbem [o/v] emulzióban szuszpendálva dolgozhatjuk fel. 

A helyesen elkészített emulzió egy-két napi állás után sem különül el rétegekre, 
de ha kisebb mértékű szétválás be is következik, egyszeri feh·ázáSia a gyógyszer ismét 
egyneművé válik .. 

JJf egjegyzk.. Az emulziókat általában rendeléskor készítjük és «használat előtt 
felrázandó» és «hűvös helyen tartandP» jelzéssel látjuk el 
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Kenőcsök Unguenta 

(Az L 199. lap «Kenőcsök» cikkely teljes egészében változott szövege) 

A kenőcsök bőrfelület vagy nyálkahártya kezelésére szánt plasztikus gél'ek, ille
tőleg plasztikus emulziók vagy szuszpenziók .Állományukat az alkotórészek tulajdon. 
sága és aránya szabja meg 

A 25%-nál több poranyagot tartalmazó kenőcsöt pasztának nevezzük 

A kenőc8ök alapanyagai 

Növényi és állati zsiradékok (pl. zsíros olajok, keményített olajok, zsír, 
faggyú);j 

szénhidrogének (pl. vazelin, parafin); 
viaszok (pl. viasz, gyapjúzsír), 
illetőleg ezek keverékei,, 
Nagy mennyiségű vizet vagy vizes oldatot emulgeáló <(víz az olajban» 

[ v/o J emulzióképzó alapanyagok (pl. choleszterines vazelin, gyapjúzsír, 
egyszerű kenőcs); 

Vízzel lemosható hidrofil, «ola.i a vízben» [ o/v] emulziók (pl. hidrofil-kenőcs, 
stearin-kellőcs)„ 

Növényi nyálkák (pL tragant-mézga, ágár, pektin, nátriumalginát), fehérjék 
(pl. zselatin), poliszacharidálc és származékaik (pL keményítő, metil
celuloz stb..) kolloid vizes oldatai; 

kolloid alumínium-vegyületek és szilikátok (pL szilikagel, bentonit, aluminium
bidroxid·gel) kolloid vizes oldatai, 

polietilénglikolok.. 

A „vízzel lemosható", valamint a „vízben oldható" víztartaln1ú kenőcsalapanya„ 
gokat általában 0,1 % metilparaoxibenzoáttal konzerváljuk 

Kenőcsalapanyagok készítése 

A több alkotórészből álló vízmentes kenőcsalapanyagokat általában össze· 
olvasztás útján készítjük A folyékony és a felaprított szilárd alkotórészeket víz. 
ffu·dő hőmérsékletén olvasztjuk össze„ A inegolvasztott alapanyagot, szükség esetén 
ülepítés után, még melegen, de 100°-ot' meg nem haladó hőmérnékleten, mullra he· 
lyezett vékony vattarétcgen, vásznon, flanelen, esetleg papiroson szűrjük. A kenőcs 
alapanyagát, vagy annak alkotórészeit szükség esetén úgy víztelenítjük, hogy a meg
olvasztott alapanyagot kg-onként kb .. 10-15 g vízmentes nátriumszulfáttal kever· 
getjük, majd megszűrjük. 

Az emulziós szerkezetű és vízben kolloidosan oldható alapanyagokat az emulzi.ó-. 
készítés szabályainak, illetőleg az egyes anyagok tulajdonságainak megfelelően ké· 
szítjük 

Kenőcsök ké8zítése 

A kenőcskészítés módszerét elsősorban a feldolgozásra kerülő gyógyszeres alkotó
részek tulajdonságai szabják meg. A hatóanyagoknak kenőcsökben való foldolgo· . 
zásánál általában a következő szempontok szerint járunk el. 
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a) Zsiiadékban ol.dha.tó gyógyszerek fel.do/,gozása 
A megolvasztott alapanyagban jól oldódó, abból kihűlés után ki nem váló ható

anyagokat a megolvasztott alapanyagban oldjuk és a kenőcsöt kihűlésig keverjük 
b) Vízben ol.dha.tó gyógyszerek feld-0/,gozása 
v/o emulziót képező alapanyagok esetében a hatóanyagok vizes oldatát ál,talában 

a szobahőmérsékletű alapanyagban, kis részletekben emulgeáljuk Az oldatokat olyan 
töménységben készítjük, hogy azokból a hatóanyagok szobahőmérnékleten még huza

, mosabb idő után se váljanak ki 
Vízzel lemosha.tó alapanyagokba és gélekbe a hatóanyagokat a kenőcs egész 

mennyiségének 10%-át meg nem haladó mennyiségű vízben oldva szobahőmérsék
leten elegyítjük„ Amennyiben ez a vízmennyiség az oldáshoz nem elegendő, a ható
anyagot az egyidejűleg készített alapanyag víz.fázisában oldjuk. Ha a hatóanyagok 
keveréssel oldódnak, akkor azokat az alapanyagokba egyszerűen belekeverjük 

Polietilénglikolokban (pL polioxetén-1500) a hatóanyagokat feloldjuk Ameny
nyiben a hatóanyagokat így oldani nem tudjuk, úgy azokat a kenőcs egész meny„ 
nyiségének 5%-át meg nem haladó mennyiségű vízben oldva elegyítjük az alap· 
anyaghoz. 

Az 0ldásra felhasznált külön vízmennyiséget az alapanyag súlyából levonjuk, és 
azt a vényre feljegyezzük 

e) Zsiradékban, vízben, illetőleg az alapanyagban nem ol.dódó ha.tóanyagok feldolgozása 
A hatóanyagokat kevés folyékony parafinnal, vízzel, glicerinnel, vagy az alap

anyag - esetleg megolvasztott ·-kis részletével gondosan eldörzsöljük és az alapanyag 
többi részével elkeverjük. 

Nagyobb mennyiségű hatóanyag esetén a hatóanyagokat előzetesen porítjuk és 
megszitáljuk. A finom port (VI) a megolvasztott (esetleg szobahőmérsékletű) alap· 
anyag szükség szerinti részletével gondosan eldörzsöljük, az alapanyag többi részével 
elegyítjük és kihűlésig keverjük ' 

A szuszpendált és emulgeált alkotórészt tartalmazó kenőcsöket, amelyeket meg
olvasztással készítettünk, kihűlésig keverjük, illetőleg alkalmas készüléklrel homoge
nizáljuk 

Illó vagy magasabb hőmérsékleten változást szenvedő alkotórészekből megfelelő 
hőmérsékletű alapanyaggal készítünk kenőcsöt .. 

Steril kenőcsöt az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» alatt leút módon (L 183 .. lap) 
készítjink 

Ha az orvos a kenőcs alapanyagát nem jelöli meg, akk:or azt egyszerű kenőccsel 
( unguentum simplex) készítjük A felhasznált alapanyagot a vényre feljegyezzük 

„ Megjegyzés,. Az egyenetlenné vált kenőcsöt esetleg enyhe melegítéssel való lágyítás 
vagy megolvasztás után ismét homogenizáljuk. 

Vizsgálat 

A kenőcsök egyneműek legyenek 
Vékony rétegben üveglapra felkenve a 
kenőcsben összetapadt részecskék, fülya
dék-cseppek vagy göbök még négyszeres 
nagyítású kézinag,yitóval se legyenek lát
hatók. A kenőcs nem lehet avas 

A kiadott kenőcs súlyának a rendelt, 
vagy a jelzett mennyiségtől való megen
gedett eltérését táblázat tünteti fel. 

A ken6cs Búlya 
g 

50-ig 

51-200 

201-500 

500 felett 

Megengedett eltérés 
% 

±5 

±3 

±2 

±1 
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Gyógysz~rtár?a:n ~ orvosi rendeletre készített kenőcsök hatóanyagtartalmána.k 
m~g~ngedh~~o eltere~~t a lemért anyagok menn3risége, azok tulajdonságai s a készítés 
modp szabjak meg .. Uzemi méretben előállított kenőcsök hatóanyagtartalma a j"elzett"l 
±3%-kal térhet el · o 

Eltartás 

A kenőcs~ket a }"'!>alomhoz mért mennyiségben fedővel ellátott, mázzal bevont 
a~ag-, porcelan-, ko„, uveg-, vag,y zomiincozott fémtartálybau hűvös helven tartjuk 
keszlet~en A, lém?sható és a vízben oldható kenőcsöket jól záró edé~yben tart. 
Jnk el es szolgáltatjnk ki. 

Oldatok Solutiones 

(Vö. «Oldat-készítés» I. 179 .. lap) 

.. f"Z oldatok gyógyszerek oldásával készült, bevétehe >agy küls6 használatra rendelt 
üledekmentes, trnzta folyadékok · 

Megjegyz~s Az injekciós oldatokat az «Injekciós készítmények» cikkely (L 192 .. 
lap), a szem_eszet1 oldatokat a «Szemcseppek» cikkely tárgyalja.. · 

. Amenn,yibei;i- az oldószer az előírásban megjelölve nincs,. az oldat készítéséhez 
vizet ( aqua destillata) használunk 

.. ,Szeszes oldat~!:;::. készítésére, amennyiben a szesz koncentrációja megjelölve Iiincs 
tomeny szeszt { spiritus concentratus) használunk„ ' 

. Oldatok ~é~zítésekor (I, 179 .. lap) a súly szerint mért anyagot meghatárnzott súlyra 
oldjuk v,~gy híg1t1uk A hatoanyag-tartalom százalékos jelölése tehát a 100 g folyadék-
ban levo anyag grammban mért mennyiségét jelenti [g/g%J · 

.. A; ol~atok állandósá!'~nak bizto~ít~s~ra vagy hatóanyaguk oldékonyságának 
novelesér~ es oldatban tartasanak b1ztos1tasara csak hatástanilag közömbös segédanya· 
got hasznalhatunk. A segédanyag mennyisége a feltétlenül szükséges mennyiséget nem , 
haladh~tja meg .. A felhasználható tartósítószert és annak szükséges mennyiségét az 
egyes cikkelyek esetenként szabják meg .. 

A gyó!'~szer~ön;yv oldatainak üzemi előállítási módja az egyes cikkelyekben rneg
adott __ kesz~tes'.,.modtol ~!térhet, de a készítménynek mindenben egyeznie kell a gyógy
szerkonyv1 elouat szerint készült oldattal. 

A gyó_g,vszerkülönlegessé,gként törzskönyvezett oldatok jelzését és forgalomban- · 
tartását kulon• rendelet szabalyozza · 

Gyó~yszert~r~an orv?si rendeletre készített oldatok hatóanyagtartalrnának meg
enged!'eto_ eltéreset a ~-~m~rt anyagok mennyisége és azok tulajdonságai szabják meg. 
~zem1 meretekben eloalhtott oldatok összetételének a cimkén feltüntetett értékkel 
altalában ± 3%-on belül egyeznie kell, ha az egyes cikkelyek másként nem rendel· 
keznek. · 

_A _k~lső h~,zr;~Iatra szánt készítmények címkéjén a „külsőleg (külső használatra)" 
megielolest feltunoen kell alkalmazni. 

Szemcseppek Oculoguttae 

(Az I. 204 .. !. «Szemészeti oldatok» cikkely változott teljes szövege) 

, A szemcseppek szemészeti, célra ~asz~álatos gyógyszer Moldatok„ A szemcseppeket 
fo,ko~~t.t gonddal, általában tartosítva es a felsorolt esetekben izotoniásan és izohidriásan 
keszitJu~. ~~nnyiben a rendelőMorvos előírja, a szemcseppeket - az inkon1patibilis 
esetek kivetelevel - a könnyfolyadékkal közel izotoniássá tesszük 
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A szemcseppeket -· ha más előírás iúncs ~ szemcseppekhez való oldószerrel 
(solvens pro ocu/.oguttis) (Add. 276 .. lap) készítjük., Az izohidriára is beállított alant 
felsorolt szemcseppek készítéséhez szemészeti alapoldátot (solutio ophthalmica isoM 
tonica) használunk Ezüstnit:fátM, proteinezüst-·. vagy kolloidezüSt„tartalm.ú szemcsep-· 
peket frissen kiforralt és lehűtött vízzel készítünk 

Adrenalint vagy rezorcint tartalmazó szemcseppeket 10 ml-ként 0,01 g nát· 
Iiumpiroszulfittal készítünk 

A könnyfolyadékokkal izotoniás az az oldat, amelynek fagyáspontcsökkenése 
0,56° .. Az izotonia mértéke ettől legfeljebb 20°/o-kal térhet el («közel izotoniás»). 
A szemcseppeket nátriumkloriddal, illetőleg ezüstsók esetében káliurnnitráttal tesz
szük a könnyfolyadékkal izotoniássá, A nátriumklorid, illetőleg a káliurnnitrát 
mennyiségét a megfelelő nomogramnnól (I. 473.. lap) olvassnk le. A. kolloid olda
tokat (proteinezüst, kolloidezüst) nem tesszük izotoniássá„ Ha a szemcsepp olyan 
gyógyszert is tartalmaz, amelynek .fagyáspontcsökkenése a nomogrammról nem ol-· 
vasható le, akkor azt az eredeti előírás szerint, minden más anyag hozzáadása 
nélkül készítjük. 

A sósavas adrenalinMoldatot tartalmazó szemcseppek izotoniájának számításakor 
a sósavas adrenalin-oldat alkotórészeinek mennyiségét nem vesszük figyelembe„ 

A köimyfolyadékkal izohidriás az az oldat, amelynek hidRogénkiteviíje közel 
pH = 7,2. Az izohidriára való beállítás lehetősége korlátozott, ezért ennek módját 
a gyógyszerkön.yv csak a következő esetekben írja elő: 

A csak sósavas etilmorfint (aethylmorphinum hydrochloricum), kénsavas atropint 
( atropinum sulfuricum), a sósavas efedrint ( ephedrinum hydroch/.oricum), brómhidro
génsavas homatropiiit (horrw,tropinum hydrobromicum), metilhomatropinbromidot 
(methylhomatropinium bromatum), illetőleg sósavas vagy kénsavas pilokarpint (pi/.o .. 
carpinum hydrochloricum vagy sulfuricum) tartalmazó szemcseppeket desztillált 
víz helyett a könnyfolyadékkal izotoniás és izohidriás szemészeti alapoldattal ( solutio 
ophthalmica isotonica; Add .. 27 5. lap) készítjük.. 

Az oldat hidrogénkitevőjét az I. 77 .. lap 12) szerint határozhatjuk meg. 
A szemcseppeket alkáliszegény üvegben adjnk ki és rendeléskor készítjük.. 

Ha a szemcsepp mennyisége a 10 g-ot nem halad.ja meg, az oldószer grammokban 
megadott mennyisége helyett alkalmas pipettával ugyanannyi ml oldószert mérhe
tünk le .. 

Amennyiben a szemcsepp mechanikus s~ennyezést tartalma~, úgy azt száraz 
kis papirosszűrőn száraz üvegbe szűrjük„ 

Az orvosi reudelésre készitett szemcseppek hatóanyagtartalrruinak megengedhető elté
rését a lemért alkotórészek mennyisége szabja meg. 

Szemészeti kenőcsök Oculenta 

A szemészeti kenőcsök ugyanazon irányelvek szerint készülnek, mint az egyéb 
kenőcsök (Add .. 164 .. lap) .. A kenőcs homogenitására és kellő diszperzitásfokára különös 
gonddal kell ügyelni. 

Szemészeti kenőcsöket steril alapanyaggal, aszeptiku~an készítünk„ 
Ha az orvos a szemkenőcs alapanyagát nem jelöli meg, azt egyszerű szemkenőcs-

csel (oculentum simplex; Add. 264. lap) készítjük el · 
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Szuszpenziók Suspensiones 

(Vö .. I 189. lap) 

A gyógyszeres szuszpenziók külső vagy belső használatra szánt hígan- vagy sűrfln. 
folyó gyógyszerkészítmények, amelyekben az alkotórészek egyenletesen diszpergáltak 
és tartósan lebegnek. 

A finoman porított hatóanyagokat (Vl) eldörzsöléssel vagy rázogatással oszlatjuk 
el a diszpeI'ziós közegben, amelynek viszkozitását -:-- amennyiben az szükséges - a}. 

kalmas segédanyaggal (pL tragakanta-nyák, metilceluloz-nyák stb.) növelhetjük .. 
A felhasznált segédanyag mennyiségét a vivőanyag súlyából levonjuk, nevét és meny
nyiségét a vényre feljegyezzük. 

.A helyesen elkészített szuszpenzió egyszeri feházásra ismét egyneművé válik„ 
Megjegyzés .. A szuszpenziókat általában rendeléskor készítjük és „használat előtt 

folrázandó" jelzéssel látjuk eL 
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VIII. Mikroorganizmusokból előállított termékek, mikrobiológiai 
termékek, vérsavókészítmények 

Általános ellenorzo vizsgálatok 

(Az I. 221 lap javítása és kiegészítése) 

1. Sterilitási vizsgálatok 

AZ oltóanyagok, vérsavók, diagnosztikai és injekciós készítmények minden gyár
tási sorozatából a következő számú üveget (ampullát) emeljük ki: 

ha a sorozat 100 db-ból áll, 
ha a sorozat 101-1000 db-ból áll, 
ha a sorozat 1001-5000 db-ból -áll, 
ha a soíozat 5000-nél több darabból áll, 

4 db-ot, 
10 db··Ot, 
20 db-ot, 
30 db-ot.. 

A kiemelt minták felét dolgozzuk fel. Ezek tartalmát a következőképpen vizsgál .. 
juk: 

A) Vizsgálat hakté1iumos szennyezettségt'e 

a) Tartósítószert nem tartalmazó készítményből 

0,1-0,l ml-t beoltunk 
1 db 10 ml-es egyszerű bouillonba, 
l db 10 ml-es 0,5 %-os szőlőcukros bouillonba, 
1 db 10 m)-es 0,5%-os, vagy 1,5-2,0%-os egyszerű magas ágárba, 
l db 10 ml-es Hitchens-féle táptalajba, 
l db 10 ml-es füssen kifonalt és lehűtött Holman-féle, vagy Hibler-féle táp

talajba .. További 
0,1-0,l ml-t 

l db egyszerű ferde ágárra, 
1 db véres ágárlemezre szélesztünlr, végül 

0,1 ml-t 
1 db 10 ml-es megolvasztott és 42°-ra lehűtött egyszerű magas ágárbakeverüuk 

és lemezt öntünk„ · 
b) Tartósítószert tartalmazó készítményből 

0,1-0,l ml-t beoltuuk 

1 db 50 ml-es egyszerű bouillonba, 
l db 50 ml-es 0,5%-os szőlőcukros bouillonba, 
1 db 10 ml-es 0,5%-os, vagy 1,5-2,0%-os egyszerű magas ágárba, 
l db 10 ml-es Hitchens-féle táptalajba, 
1 db 10 ml-es frissen kiforralt és lehűtött Holman-féle, vagy Hibler-féle táp

talajba, 
0,1 ml-t 

l db 10 ml-es megolvasztott és 42°-ra lehűtött egyszerű magas ágárbakeverünk 
és lemezt öntünk. 
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A beoltott táptalajokat 37°-os termosztátban tartjuk és az eredményeket a véres 
ágárlemezen 48 óra múlva, a többi táptalajon pedig 7 nap mt\lva állapítjuk meg. Az 
anaerobokat 14 napig figyeljük meg .. Ha a tenyésztési idők lejárta után egyetlen 
táptalajban sem észlelünk baktériumfejlődést, akkor a megvizsgált készítményt 
sterilnek tekintjük 

B) Vizsgálat gombás szennyezettségI'e 

A tartósítószert tartalmazó, vagy nem tartalmazó készítményből 

0,1-0,l ml-t beoltunk 
1 db 10 ml-,es 0,5%-os szőlőcukros bouillonba, 
1 db 10 ml-es 0,5%-os vagy 1,5-2,0%-os egyszerű magas ágárjla, 

0,1-0,1 ml-t 
1 db Ozapek-Dox-féle fe1de ágárrn, 
l db Sabouraud-féle rq.alátacukros, vagy szőlőcukros ferde ágárra szélesztünk„ 
A beoltott táptalajokat 26°-os termosztátban tartjuk és az eredményeket 14 nap 

múlva állapítjuk meg. Ha a tenyésztési idők lejárta után egyetlen táptalajban 
sem észlelünk baktériumf€jlődést, akkor a megvizsgált készítményt sterilnek 
tekintjük 

C) Aszeptikusan készült, poralakú gyógyszer'ek sterilitási vizsgálata 

a) Tartósítószert nem tartalmazó, ampul/.ázott porok 
Ampullázott porok esetén minden gyártási sowzatból 10 ampullát emelünk ki 

és ezek közül 5 ampulla tartalmát vizsgáljuk meg. 
Ha egy-egy ampullában levő por 100 mg, vagy ennél kevesebb, akko;, az e!'észet, 

ha 100 mg-nál több, akkor kb 100 mg-t szórunk 5 db 50 ml-es egyszern bouillonba„ 
A beoltott bouillonokat 48 órán át 37° -os termosztátban tartjuk, azután 0,2--0,2 ml-t 
átoltunk azokból 10-10 ml egyszerű bouillonba, Hitchens-féle és Holman-féle táptalajba, 
továbbá 1-1 Ozapek-Dox . .féle és Sabouraud-füle ferde ágária A beoltott táptalajokat 
7 napig 37°-os termosztátban tartjuk. 

Az eredmény megáll.apítása .. Ha baktériumfojlődés sem az 50 ml-es bouillon?k~~n, 
sem a szubkultt\rákban nem észlelhető, akkor a készítményt sterilnek tekintiuk. 

Ha a beoltott 5 db 50 ml-es bouillon közül kettőben, vagy csak ezek szubkultiírái
ban vaay ha a szubkultiírák közül 5 csőben észlelünk baktériumfejlődést, akkor a 

' 0 

vizsgálatot megismételjük további 5 ampulla tartalmával, 
Ha az ismételt vizsgálatkor sem az 50 ml-es bouillonokban, sem azok szubkultiírái-. 

ban nem észlelhető baktériumfejlődés, akkor a készítményt sterilnek tekintjük. 
Ha ~z ismételt vizsgálatkor egyik 50 ml-es bouillonban, vagy valamelyik szubkultúra 

egyik sorozatában (bouillon, Holman-, Hitchens-féle táptalaj) észlelünk baktérium. 
fejlődést, akkor a készítményt nem tekintjük sterilnek 

b) Tartósítószert nem tartalmazó, ampul/.ákba szét nem osztott porok 
A por össz-súlyának 1 %-át vesszük mintául és ennek felét vizsgáljuk meg az a) 

pont szerint. 
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e) Tartósítószert tartalmazó porok 
Ha a vizsgálandó porok (ampullázott vagy nem ampullázott) tartósítószert tartal

maznak, akl(or olyan mennyiségű port mérünk 50 ml egyszerű bouillonba, hogy a t.artó
sítószer baktérium-fejlődésgátló hatást ne fejthessen ki, Fenol, vagy valamely fenol
szái:mazék tartósítószer esetén a beoltott bouillonban a végkoncentráció legfeljebb 
O 01 °/c szerves higanyvegyületek esetén (tiomerzál, fenomer bór stb.) legfeljebb 0,0002% 
l~het.

0

Szükség esetén 50 ml helyett 100-200 ml bouillont is használhatunk az első ]e. 
oltáshoz 

A leoltott bouillonokat 48 órán át 37°-os termosztátban tartjuk és a továbbiakban 
az a) pont szerint vizsgaljuk 

L Egyszerű bouillon 

Függelék 

Táptal.ajok kiszíté.se 

Koch-fék húskves. 500 g zsírtalan, inaktól megtisztított marhaMst megda
rálunk 1000 ml desztillált vagy vizvezetéki vizzel összekeverjül< és egy éjjelen át 
jégszekrényben tartjuk. A ht\spépet másnap felfőzzük, ne~ves ruhán megszűrjük, 
kipréseljük és vízzel l literre kiegészítjük., Ha nem használJuk fel azo~al, ~edv:~s, 
redős szűrőn megszűrjük és autoklávban 0,25 atm túlnyomáson 20 perei~ sterilezzük 
Ez a húslé. ' 

Ebből a bouillon t\gy készül, hogy 10 g peptont (Witte) és 5 gkonyhasót mozsár_ban 
összedörzsölünk s ezt a meleg ht\slé egy kisebb részletében feloldjuk és a többihez 
öntjük„ Felfőzés után nedves, redős szűrőn megszűrjük„ A hidrogénion-koncentrá·· 
cióját nátriumkarbonát-oldattal pH= 7,4-;-7,6-ra állítjuk s a~~o,~lávb~n, 0,~5 a~m 
túlnyomáson 20 percig sterilezzük. Ezutan nedves, sima szuron ~1?t~lyt1szta~a 
szűrjük, a hidrogénion-koncentrációját ellenőrizzük, s ha kell kor11galJuk:? m~Jd 
8--10 ml-enként kémlőcsövekbe, vagy lombikokba fejtjük s az előbbi módon stenlezzuk 

Sterilitási próba, Az elkészített és csövekbe fejtett táptalajból 5%-ot kémlőcső
állványba helyezünk s 48 órán át 37°-os termosztátban, továbbá 24 órán át szobahőmér
sékleten tartjuk A táptalajoknak sterileknek kell maradniok Ellenkező esetben az 
egész készítményt újból sterilezzük és ellenőrizzük. ·~ . 

Hanagyinennyiségű bouillonra, vagy ágárra van szükség, akl:ror a Koch-fele bou1~
lon helyett előnyösen használhatók a következő a) vagy b) bouillonok és az azokbol 
készült ágárnk 

a) Vitéz-féle pepszin-tripszin bouillon. Erlenmeyer-lombikba 50 g megdarált ló
szívet és 50 g megdarált lómájat (ezek hiányában 100 g megdarált izomhúst), 300 ml 
csapvizet, továbbá 0,5 g pepszint mérünk s annyi tömény sósavva~ elegyítjük, h,ogy 
alapos összerázás után a kongópapír éppen megkéküljön, A lombikot ~attadu?oval 
bedugjuk és 48 órára 37°-os termosztátba állítjuk.. Naponta kéts~er felrazz.uk es ha 
szükséges, még tömény sósavat adagolunk hozzá. 2 nap múlva annyi 20%-os 
nátronlt\got adunk hozzá, hogy a belemártott fenolftaleines papírcsík éppen róz~a
szinűvé váljék Ezután 0,3 g tripszint (ennek hiányában 0,5 g panlaeatmt), ~,O g ;iat
riumhidrogénkar bonátot oldunk benne, hozzáöntünk 20-30 ml toluolt, pap,IIdugo~a'. 
bedugjuk s 24 órára t\jból termosztátba tesszük .. Ezután belemérünk ?OO ml vizv?zeteki 
vizet, 2 g nátriumkloridot, 2 g dikáliumhidrogénfoszfátot és annyi 10%-os sosav,at, 
hogy a hidrogénion-koncentrációja kb. pH = 6,0 legyen. A lombikot, azbes,ztlapra ~eve 
60°-70°-ra melegítjük s ezen a hőmérsékleten addig adunk hozzá natronlugot, anng a 
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kiválott csapadék finom pelyheket képez. Nedves, sima szűrőn azonnal megszfujük 
1000 ml-re kiegészítjük s ha kihűlt, a hidrogénion-koncentrációját pH = 7,~7,6-r; 
állítjuk be. Felfi'ízés - és ha szükséges, szfués - után csövekbe fejtjük és autc. 
klávban 0,53 atm túlnyomáson 20 percig sterilezzük. 

b) Eörsi-féle élesztős leves .. 1000 ml desztillált vízbe 50 g konyhasót, 10 g peptcnt 
és 10 ml sörélesztőkivonatot mér.ünk A keveréketJelfőzzük, lehűtés után hidrogénion. 
koncentrációját pH= 7,5-7,6-ra beállítjuk, újból felfőzzük, szűrjük, végül csövekbe 
fejtve; autokli\vban 0,25 atm túlnyomáson 20 percig sterilezzük · 

Elesztö kivonat. Kereskedésbeli élesztőt azonos súlyú vízzel lombikban össze. 
keverünk, a lombikot vattadugóval bedugjuk és 0,25 atm túlnyomáson 20 percig auto
klávozzuk. Leülepedés után csak a tiszta folyadékot használjuk Sterilen lezárt üvegben 
hónapokig eltartható. 

2, Tejcukrns bouillon 

1000 ml vízben 3 g húskivonatot, 5 g peptont és 5 g tejcukrot olduuk, majd 
25 ml 0,02%-os fenolvörös-oldatot elegyítünk hozzá. Felfözés és szfüés után az 
oldat hidrogénion-koncentrációját pH = 7,2-re állítjuk be. 5 ml-ként Durham. 
csövekbe fejtve, 0,25 atm túlnyomáson 20 percig sterilczzük., 

(Az ún kétszeres erősségű bouillon úgy készül, hogy 1 liter vízben kétszeres meny- , 
nyíségű húskivonatot és peptont oldunk ) 

3. Különféle cukros bouillon 
Ha cukros bouillont kell készítenünk, akko1 az előírt cukrot a steril, egyszerű 

bouillon egy kis részletében oldjuk fel s azt Seitz-szű1őn szűrve sterilezzük és azután 
öntjük a steril bouillonh9z A bouillont ezután steril csövekbe fejtjük Ágár esetén 
kevés steril desztillált vízben oldjuk a cukrot, egyébként ugyanígy járunk el 

4, Holman-féle főtthús táptalaj (anaerob baktériumok tenyésztésére) 
Tisztított friss húst egymásután háromszor megdarálunk. A húst egyenlő súly

rész desztillált vízzel összekeverjük, forrásig óvatosan melegítjük és a táptalajt 
8,0-8,2 pH-ra állítjuk be A húslét leöntjük és a darált húst kémlőcsövekbe osztjuk 
szét. j\iJ:inden kémlőcsőbe kb„ 3~4 cin magas húsréteget teszünl{ és utána a külön
választott húsléből annyit öntünk bele, hogy a hús felett kb, 1 cm magas bouillon
réteg legyen. A táptalajt autoklávban 0,25 atm túlnyomáson 20 percig sterilezzük. 
Használat előtt a csöveket forró vízfürdőben 15-20 percig ta1 tjuk, majd hirtelen 
lehűtjük. 

Beoltás után a táptalaj fölé 1 ujjnyi megolvasztott steril vazelint vagy folyékony 
parafint rétcgzünk. 

5„ Egyszerű ágár 

Egyszerű bouillonb(Ln 0,2% dinátriumhidrogénfoszfátot oldunk, 1,5-3% apróra 
vágott szálas ágárt mérünk bele, 0,25 atrn túh1yornáson 20 percig autoklávban 
tartás után hidrogénion-koncentrációját pH = 7,4-7,6-ra beállítjuk Most ép 
zománcú fazékba öntjük és visszatesszük az autoklávba„ 10 perc múlva az auto
kláv fűtését megszüntetjük és a táptalajt az autoklávban hagyjuk kihűlni és meg
dermedni, Közben a csapadék a fazék fenekén gyűlik össze. Megszilárdulás után az 
ágárt a fazékból kiborítjuk, a csapadékos részt késsel levágjuk, a tisztáját fel
olvasztjuk és csövekbe vagy lombikokba szétosztva, 0,25 atm túlnyomáson 20 
percig sterilezzük. Kémlőcsövekbe részint 4-5 ml, részint 10-12 ml ágárt osztunk 
13zét és sterilezés után a kisebb ágármennyiséget tartalmazó csöveket a dugó alá tett 
1,0-1,5 cm magas lécre fektetjük Így az ágár forde helyzetben szilárdul meg Jl:z ~," 
ún, „ferde ágár", amelynek felületére oltunk A több ágárt tartahnazó csöv-eket fuggo
léges helyzetben hűtjük le és ezek az ún„ „magas" vagy „egyenes" ágárcsövek .. Ez 
utóbbit le1nezöntésre használjuk. 
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6 Véres ágár 0 • d fib · 'It 
Felolvasztott és 45° -ra lehűtött egyszerű ágárhoz 5-10 ~ .. steril, . e , nna 

, , ünk" A vért az ágár ban gyorsan és egyenletesen elkeverjük Petn-cseszékbe vert mer ,, · b 't"ük' 
vagy steril kémlőcsövekbe fejtjük,, Az utóbbit ferde helyzet en megmerevi ] , 

7, Endo-féle tejcukros, fukszinos ágár , , , . , , 
·· 1000 ml felolvasztott és 8,4-8,8 pH-ra beállított agarhoz 5 ,ml frms~n ke~~rte'.t 
, „ t telített alkoholos bázisos fukszin-oldatot öntünk., Szmtelenítes celjábol 
es SZU! , , d till'It , b"l fr" ké . 5 el nem mállott kristályos nátriumszulfitbó~ .. es ,25 ml e~z a .Vlz o lSS~n -2
',t gtt oldatot elegyítünk hozzá. Jól összekeveriuk es autoklavban 0,25 atm túlnyo

sz; e n 20 percig sterilezzük Felhasználás előtt hozzáöntünk 50 ml 20%-os steril 
maso I k t ·· tünk" te'cukor-oldatot és Petri-csészékben emeze e on . , 

j A rr· h 's k"lo··n0··sen a lóhús sokszor tartalmaz olyan szénhid.Iatot, a1nelyet a 
lSS u • u ' , 1 . '! „ L. b. fi'! 

tejcukrot-nem-bontó baktériu1nok is erjesztenek, ezért a tapta a1t ce szeru ie ig- e e 
. húskivonatbó1 készíteni 

8. Hitchens-féle híg ágár „ , , , Az á ' t 
1000 rnl egyszerű bouillonban fololdunk l,?, g szől~cukrot es 1,2 g agart.. gar 

beletehetjük szilárd állapotban is vagy egyszerubben ugy, hogy a„b_qmllor;hoz ~o. ml 
3o/c-os felolvasztott ágárt öntünk„ Felfűzzük, szűrőpapíron megsz~r1uk, h1drogemgf?~; 
k 

0 
t , ·, · 't H _ 7 4-7 5-re beállítj"uk kb„ 5 cm magas retegben va.sta a u oncen rac101a P - , ' ' , · t il ··k 

kém1Őcsövekbe fejtjük és autoklávban 0,25 atrn túlnyomason 20 percig s er ezzu · 
9 Hibler-féle agypép (anaerob baktériumok tenyésztésére) , 
2' rész megtisztított agyat eldörzsölünk egy rész. vízve~_etéki ví~z.el és a kev~reket 

finom szitán átpréseljük,, 1 órán át gőzfazékban ta1t1uk, csovekbe lejtve, autoklavban 
-O 25 atm túlnyomásort 20 percig sterilezzük 

' 10.. Ozapek-Dox-féle táptalaj (penészfélék vizsgá!~tára)_ . , , ,, 
40 g szőlőcukrot, 2 g nátriumnitrátot, 1,0 g kaliumd1h1dr~genfoszfatot, 0,5 zg 

káliumklmidot, 0,5 g magnéziumszulfátot és 0,01 g vas(II)szulfatot 100,0 ml_ des · 
tillált vízben oldunk. Felfőzés és szűrés után 20 g _ágárt ~ldu~ benne ~s.,cso:vek~e 
fejtve autoklávban 0,25 at1n túlnyon1áson 20 percig ste1ilezzuk„ Ferde-agar forma-
jában és lemezöntésre használjuk , , , . , _, 

11. Sabouraud-féle malátacukros vagy szőlőcukros agar (gombak vizsgala~ar,a) 
40 malátaculaot vaoy 40 g szőlőcukrot és 10 g peptont 1000 ml desztillalt 

vízben !1dunk, az old~tot ofelfőzzük és papíroi;i megszűrj~{. A még ?1eleg oJdatban 
18 g ágárt feloldunl<. Az oldatot felf6zzük és csövekbe lejtve autoklavban 0,25 atm 
túlnyomáson 20 percig sterilezzük. 
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X, Biológiai értékmeghatározások 

Nemzetközi standardok és nemzetközi egységek 

(Vö L 231. lap) 

Standardok 

Insulin (az inzulin kiistályos cink-sój~) 
Digit.alis („Digitalis purpurea" -levélpor). „, 

Hypophysis-hátsólebeny (acetonnal kivont hypophysis-hátsó-
lebeny-pot'), „ , . , „ .. „ •.. , 

HímhoTmon (kristályos androszteron) , , , . . . , 
Oorpus luteum-hormon {kristályos progeszteron) . , , , .„ .... ,, 
Ohvrion-gonadotrop-harmon (terhes nők vizeletéből előállított, 

tejcukonal hígított poralakú készítmény) .„ ... 
Széru1n··gonadotrop-honnon (terhes kancák széruinából előáJ .. 

lított, tejcukorral hígított pora.la.kú készítmény) . . . 
Hypophysis-elUlsóleb6ny laktogén-·hormonja (pl'olaktin; a hypo

physis elülső lebenyéből előállított poralakú készítmény) 
Hypophysis„eiülsőiebeny thyreotrop··hormonja (a 'hypophysis 

elülső lebenyéből előállított, tejcukorral hígított poralakú 
készítmény) .. „ •• „ „ ••.••.• „, , „.„ .. „.„ ....•.••••••• 

Oorticotropin „(adrenocorticotl'op-hormon: ACTH) 
HepaTin , „ •. , , , ., ..._. 

N avar senol (por) , „ , 

Strophanthus (laistályos g-strofantin) , 
g-PenicilUn-kaliurn 
g-Penicillin·pTokain 
g-Penicillin-nafffiwrn 
Streptomycin . , , 
Chlortetracyclin (aureomycin) 
Bacitr-acin „ ••• 

Dihydró8treptomycin 
Oxytetracyclin (oxytetracyclin dihydrat) 
Poly1nyxin B. 
Hyaluronidase 

174 

Mióta van 
érvényben 

1952 
1949 

1927 
1935 
1935 

1939 

1939 

1939 

1955 
1955 
1942 
1925 
1928 

1953 
1953 
1953 
1955 
1955 
1955 

' l . 
1 Egy neinzetközi 
1 egység mfl·ban 
1 

1 

! 
0,04082 

76,0 

0,5 
0,1 
1,0 

0. 1 

0,25 

0,1 

13,5 
0,88 
0,0077 

1/1598 (~O. 63) 
1/1011 (~0,99) 
1/1670 {~0,6) 

0,001 
0,001 
0,0182 
0,001316 
0,00111 
0,000127 
0,1 

A hypophysis hátsóleheny-kivonat értékmeghatátozása 

(Kiegé.szíté.s az l, 232 .. lap 1) ponthoz) 

Az értékmeghatározást tengei·imalac helyett aranyhörcsöggel is végezhetjük. 

A készítmények hatásértékét aran:yhörcsögök túlélő méh-izomzatán, standard 
hypophysis-hátsólebeny-ponal való i)sszehasonlítás útján is megállapíthatjuk., 

A nemzetköZi standard-készítmény friss mar ha-hypophysis hátsólebenyének ace-
tonnal kivont, szárított pora, melynek 0,5 mg-ja 1 nemzetközi egység, 

Értélcmeghatáro_zás az oxitocikus hatás alapján 

Szervfürdő készítése. 

Mérőlombikban 8;8 g nát1iumkloridot, 
0,4 g káliumkloridot, 
0,04 g vízmentes kalciumkloridot, 
0,018 g kristályos magnéziu1nkloridot, 
0,08 g dinát1 iµmfüszfátot, 
0,02 g káliun1dihidrogénfoszfátot, 
0,4 g nátriu1nhidrogénkar bonátot és 

1 0,5 g glukózt üvegkészülékből frissen desztillált vízzel 
1000 ml-re oldunk 

A meghatározáshoz túlélő simaizmok összehúzódásának regisztrálására alkalmas 
készüléket használunk E li;észülék 24°-26° hőmérnékletre ·beállítható vízfürdőből 
(termosztátból) és az abban elhelyezett, 100 ml űrtartalomnál megjelölt üveghengerből 
áll, melyben a szervffu·dőbe helyezett túlélő méhszarv alltalmas módon felfüggeszt
hető. Az üveghenger úgy van szerkesztve, hogy a méhszarvat ellepő old.at ugyanolyan 
mennyfoégű és hőmérnékletű friss oldattal kicserélhető. A felfüggesztett túlélő méh
szarv-darab összehúzódása könnyen regisztrálható, ha azt fünal segítségével könnyű 
írószerkezettel kötjük össze .. A vizsgálathoz nem terhes fiatal anyaállatokat használunk, 

A kísérleti állatot tarkóütéss~l megöljük, majd a gyorsan és gondosan izolált egyik 
méhszarvat szervfürdőbe helyezzük és az esetleges spontán összehúzódások elkerülésére, 
l-2órán át2°-4° hőmérsékletű hűtőszelu·énybe helyezzük„ Ezután a méhszarvat a 
készülék üveghengerébén oly módon helyezzük cl, hogy annak a méhtest felőli végét 
rögzítjük, a petefészek felőli végét pedig platinahorog és fonal közbeiktatásával az író
szerkezettel kötjük össze, mely az izom összehúzódásait mozgó, kormozott papiroson 
regisztrálja. Az üveghengerbe előzetesen, annak jelzéséig, frissen készített szervffu·dőt 
öntünk 

A készülék vízfürdőjét (termosztátját) 24°-26° hőmérsékletre állítjuk be. A kísérlet 
fűlyamán a hőmérséklet ingadozása ± 0,5° lehet. Az oldaton a meghatározás alatt 
lassú ütemben állandóan oxigéngázt áramoltatunk át. 

A .vizsgálatot az izom elernyedése után kezdjük meg és az l. 233„ lapon leírt módon 
végezzük. 

Úgyis eljárhatunk, hogy a vizsgálat során a standard szubmaximális összehúzódást 
okozó adagjának 1negállapítása után a standarddal azonos Jµgítású vizsgálandó oldat-
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nak azt a menyiségét keressük meg, mely a szubmaximális standard-adaggal .közel 
azonos összehúzódást vált kL A továbbiakban mind a standard, mint a vizsgálandó 
oldat hígításaiból az előzőleg alkalmazott adag 25-30%-kal kisebb mennyisége által 
kiváltott összehúzódásokat regisztráljuk. A standard és a vizsgálandó oldat így meg
állapított két-két adagjával a mérést többször megismételjük. 

14. A tesztoszteronol és tesztoszteronoI„készítmények értékmeghatározása 

A készítmények hatásértékét, kasztrált hím patkányok prostata és qndóhólyag 
súlyát növelő hatásuk alapján, standarddal összehasonlítva állapítjuk meg .. Az össze
hasonlító s~andard a készítmény ·hatóanyag-tart~lmával azonos kristályos anyag„ 

A standard-oldat készítése 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,0120 g kristályos anyagot 
kevés kloroform111al bepárologtató üvegcsészébe öblítünk, majd 10-12 ml injekcióhoz 
való olajjal elegyítünk A kioroformot vízfürdőn elpárologtatjuk és az oldatot olajjal 
mérőlombikba öblítve, kihűlés után 25 ml-re kiegészítjük 

Értékmeghatározás .. Elegendő számú, legalább 15-20 db hím patkányt 24-28 napos 
korukban kasztrálunk. Kasztrálás után az állatokat 3---4 csoportba osztjuk lehetőleg 
úgy, hogy az azonos fészekből származó állatok minden csoportban egyenlő számban 
legyenek. Az értékmeghatározást a csoportok számától függően többféleképpen végez
hetjük. Ha 3 csoportunk van, kettő a standard-oldat két különböző hígítású oldatát, 
egy pedig a vizsgálandó készítmény megfolelő hígítású oldatát kapja, Ha 4 csoportunk 
van, két csoport a standard oldat két különböző hígítású oldatát, két másik csoport 
pedig a vizsgálandó készítménynek a standard oldat hígításaival föltehetően egyenlő 
hatásértékű, két különböző hígítású oldatát kapja,. E célból a standard oldatból 
ol_yan összehasonlító oldatokat készítünk, melyeknek 1 ml-e azt a hatóartyagmennyi
séget tartalmazza, amelyet 5 napon ke!'esztül 0,2 ml-es adagokra osztva -fecskendez
tünk Q_e egy-egy állat bőre alá .. Kísérleti állatonként, mindenkori érzékenységüktől 
függően, 30-50 r az a hormonmennyiség, melyeknek hatására a megfelelő szerv
súlynövekedés bekövetkezik. A hatodik napon az állatokat leöljük, a hasüreg meg
nyitása után kivett és megtisztított prostata és ondóhólyag súlyát torziós mérlegen 
azonnal megá11apítjuk - még mielőtt a szervek beszáradtak volna„ A két szerv 
együttes súlyát 100 g testsúlyra számítjuk át. A készítmény hatásértékét a standard
ként használt készítményekre vonatkoztatva mg-okban fejezzük ki. 

!Jfegjegyzés. A készítmény hatáserősségét a „A biológiai értékmeghatározások ered
ményeinek statisztikai értékelése" fejezetben ismertetett módon számíthatjuk ki 

A biológiai meghatározások eredményeinek statisztikai értékelése 

Általános rész 

A biológiai értékmeghatározások híbája nemcsak abban különbözik a kémiai meg
Joatározásokétól, hogy azoknál jóval nagyobb, hanem abban is, hogy igen változó. 
Eppen ezért fontos, hogy a biológiai meghatározások során ne csak a módszer álta
lában tapasztalt hibáját, hanem a módszerrel elvégzett minden egyes meghatározás 
megbízhatóságát, hibahatárát is ismerjük. Könnyen előfürdul ugyanis, hogy a megha
tározás során mutatkozó értéket minden további nélkül elfügadva, tévesen ítéljük 
meg, hogy a készítmény a követelményeknek megfelel-e vagy nem. 
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Ezért ismertetjük tehát, hogy a gyógyszerkönyvi meghatái'ozások esetén hogyan 
kell a hibaszámítást elvégezni Az eljárások leírása ismerteti azt is, hogy milyen fel .. 
tételek mellett szabad ezeket az egyszerűsített eljárásokat alkahcazni. A feltételek 
megállapításakor a far1uakológiai igényeket és le4etőségeket, a kontraindikációknál a 
farmakológiai következményeket kell szem előtt tartanunk Ha olyanok a körülmé
nyek, melyek nem engedik meg ezen eg3rszerűsített eljárások alkalmazását, akkor pon
tosabb statisztikai analízist kell végezni„ (A pontosabb analízisek leírása a statisztikai, 
laboratóriu1ni, farmakológiai szakkönyvekben található„) 

' A megbízhatóságot így is csak valószínűségi értékkel tudjuk kifejezni; tehát ha 
tekintetbe is vesszük a hibahatároka.t, akkor sem állíthatjuk, hogy a készítmény „biz. 
tosan" megfelel, vagy „JJiztosan" i1em felel meg. Így pl. egy adott meghatározás során 
az előút 10 E hatóanyag helyett középértékként 9 E-t kapunk, a megepgedett alsó 
határ pedig 8 E Meg kell állapítanunk, vajon mennyire kell tartanunk attól, hogy a 
meghatározás, a hibája iuiatt, 9 E-es - vagy nagyobb-· értéket ad, amikor valójában 
s E-nél kevesebbet tartalmaz. Ha ennek a valószínűsége kicsi11y, akkor a készítményt 
megfelelőnek fogadjuk el. A gyógyszerkönyv az egyes készítményeknél előúja, hogy a 
meghatározás középértéke milyen határok közé essék; azonban általában nem úja elő, 
hogy a középértékhez tartozó biztonsági sáv meddig terjedhet., A biztonsági sáv~ fidu·· 
ciális intervallum, vagy konfidencia-intervallum - jelenti azt a sávot, melyről megadott 
valószÍI1Űséggel állíthatjuk, hogy ott van az igazi (de általunk pontosan nem ismert) 
középérték. Így pl., ha középértékként 9 E-t kapunk és a 95%-os biztonsági inter
vallum ± 0,5 E, akkor 95%-os biztonsággal állíthatjuk, hogy a készítmény hatóanyag
tartalma valójában 8,5 és 9,5 E között van .. Általában a 95%-os biztonsági interval
lumot használjuk, azonban ez is csak konvenció eredmén.ye és egyes esetekben más 
%-os biztonsági intervallummal dolgozunk 

A középérték attól függ, hogy az egyes paralleleknek általában milyen az ered· 
ménye, a biztonsági intervallum szélessége pedig a parallelek: számától, és attól függi 
hogy mennyire egyeznek a parallelek, mekkora a szóródás,. / -

A közép jellemzésére a számtani közepet szoktuk használni, a szóródás jellemzésére 
pedig a szórást 

A számtani középértéket úgy számítjuk ki, hogy összeadjuk az egyes tagok értékét 
és az összeget osztjuk a 'tagok számával: 

ahol 
.'>C = a számtani köZép, 
x = az egyes tagok értéke, 
n = a tagok száma. 

Ex 
x=-

n 

E szun1n1ációt jelent: azt, hogy valamennyi tag értékét sorra összeadjuk„* 
(Lásd az 1., 2. és 3. példát.) 

(1) 

A szórást úgy számítjuk ki, hogy az egyes értékeknek a középértéktől számított 
eltérését négyzetre emeljük, a négyzeteket szummáljuk, az így nyert összeget osztjuk 

n 

*) A szummáció szabatos jelzésekor f81 kell tüntetni a határokat is, pl. 2- Xi, Azonban az itt 
i=l 

isme1tetett eljárások esetén evidens, hogy mettől-meddig kell a szummációt végezni: valamennyi 
tagra. Éppen ezér~ a statisztikai gyakorlatnak megfelelően nem tüntetjük fel a határ·okat„ Ez 
.alól csak a 3 és 4. képlet kivétel, ahol jelezni kellett, hogy előbb kell csoportokon belül szummálni, 
rna.jd az egyes osopo1toknál kapott összegeket újból SZ\Ullmálni 
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t l·gyel kevesebbel, mint a tagok száma, végül négyzetgyököt vonunk ebből a hán'yados-
bóL . 

s=]f~x)' 
n-1 (2) 

ahol 
s= a szórás, 

Az (x-X)'-t négyzetes eltérésnek nevezzük 
Mivel a középérték általában nem kerek szám - több jegyből áll mint az egyes 

leolvasott értékek - az átlagtól számított négyzetes eltérések kiszámítása tecbllikailag 
nehézkes„ Ezért a következő módon szoktuk számolni: az egyes értékek~t négyzetre 
emeljük, a négyzeteket szummáljuk - L'x,2 -, az összegből kivonjuk a tagok összege· 
négyzetének - (L'x) 2 

- és a tagok számának hányadosát, az így nyert különbséget 
osztjnk el 1-gyel kevesebbel, mint a tagok száma és vonunk négyzetgyököt a hányados
bóL 

s= lf l:x'-~x)' 
1 n-1 (2/a) 

Megjegyzés .. A L'x2 az egyes értékek négyzeté11ek összege, a (l:x) 2 pedig az egyes. 
értékek összegének négyzete., 

A négyzeteket a legegyszerűbb táblázatból kikeresni .. 
Lehetőleg ne számoljunk logarléccel, sőt semmiképpen sem szabad a 2/a képletet 

és a hozzá hasonlókat logarléccel számítani. 
Ha feltételezhetjük, hogy a standardnál, a készítménynél és ezek használt adagjai

nál a szórás mindenütt közel egyfürma, akkor egybevonva számítjuk ki a szórást„ 
Ilyenkor az egyes középértékektől számított négyzetes eltéréseket adjuk össze és 
osztjuk az összes megfigyelések annyival csÜkkentett számával, ahány csoporttal -
dolgoztunk. (Pl. 2-2 adag standard, illetőleg készítménynél: „N-4" -gyel) 

ahol 
l.
f1J:(x-x) 2 

s= I ~~'-
N-z 

N =_a vizsgálathoz használt valamennyi állat száma, 
l = a csoportok száma 

1 

(3) 

~ azt jelellti, hogy az összes (l) csoporton el kell végezni a szummációt éS-a 
n 

L' pedig azt, hogy a csoportokon belül az összes (n) adatra 
1 

Ha az állatok száma az egyes csoportokban azónos, legegyszerűbben a következő 
képlettel számolhatunk: r---- .. , .... ~H~,~7 (4) 

(Lásd az 1., 2 .. és 3. példát . .) 
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A középértékek és a szórás ismeretében kiszámíthatjuk a: középérték szórását 
(középhibát) is olymódon, hogy a szórást elosztjuk a tagok számának négyzetgyökével.. 

(5) 

ahol 
s;: = a középérték szórása 

Gyakran könnyebben elvégezhető és pontosabb eredményt kapunk, ha ehelyett 
a szórás négyzetét(_s2 ) osztjuk el a tagok számával és ezután vonilllk négyzetgyököt 

A középérték és a szórás ismeretében a Student-féle „t'' -táblázat segítségével szá
mítjuk a biztonsági intervallum határait .. A táblázat 5%-os értékei megadják, hogy az 
adott szabadságfok (f) mellett a középértéktől felfelé, illetőleg lefelé a középérték, szórá
sának hányszorosára van a 95%-os biztonsági intervallum határa„ 

ahol 

G = X ± t sx 

e = a biztonsági intervallum határai, 
:x = a középérték, 
s~"= a középérték szórása, 
t = a Student-féle t-érték (lásd II. táblázat). 

11legjegyzés A t a számítások elvégzéséhez szükséges matematikai fügalom 

(6) 

Így pl. 12 megfigyelés esetén a biztonsági intervallum kiszámításához a szabadság
fok 11 és a II., táblázat szerint a szorzószám 2,20„ Ezek szerint, ha a középérték 110 E, 
a középérték szórása pedig 6 _E, akkor a biztonsági intervallum határai a 110-től 
felfelé is, lefelé is, 6-szor 2,20, vagyis 13,2 E távolságnyira lesznek: 110-13,2 = 
= 96,8 E, illetőleg llO + 13,2 = 123,2 E .. Így 95%-os biztonsággal állíthatjuk, hogy a 
készítmény hatóanyag-tartalma 96,8 E és 123,2 E között van .. 

A szabadságfok ebben az esetben 1-gyel volt kevesebb, mint a megfigyelések száma. 
Vannak olyan eljárások is, ahol még kevesebb Minden vizsgálatnál feltüntetjük, hogy 
miképpen kapjuk meg a szabadságfokok számát. 

Nem azt kell tudnunk azonban, hogy mekkora hibát követtünk el a standard, 
illetőleg a vizsgált készítmény meghatározásakor, hanem azt, hogy a standard és a 
készítmény hatóereje arányának megállapításakor mekkora a hiba. Mivel álta'.ában a 
dózisok logaritmusaival dolgozunk, ezért a logaritmusok különbségének hibáJát kell 
kiszámítanunk„ A gyógyszerkönyvi eljá1ások esetén a különbség szórMát - ismerve 
a standard, illetőleg a készítmény szórását - a következő képlet alapján számoljuk ki: 

ahol 
sdiff = a középértékek ;különbségének szórása, 
.ss = a standard középértékének szórása, 
Sf<. = a készítmény középértékének szórása. 

(7) 

Mivel a gyógyszerkönyvi eljárásokban az összehasonlításra kerülő készítmények 
adagjait úgy kell megválasztani, hogy körülbelül egyforma hatóanyag-mennyiséggel 
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dolgozzunk, feltehetjük, hogy a két szórás közel egyfü1n1a. Ebben az esetben helyesebb 
és ·egyszerűbb, ha a középértékek különbségének szórását a következő képlettel számít
juk ki: 

ahol 
L (x s-· ~X.s)2 a standa.rd négyzetes eltéréseinek, 

ns+nK 
nsnK 

(8) 

.E (xK- XK) 2 pedig a készítmény négyzetes elté1·éseinek összegét jelenti 
n8 , illetőleg nK pedig a standarddal, illetőleg a készítménnyel végzett m~O'-· 

figyelések számát. " 
0 

Legtöbb esetben a megfigyelések száma (n) azonos a standardnál, a készít
ménynél és a különböző adagoknál is, ilyenkor a képlet a következőképpen egysze- -
rűsödik: 

vagy 

l{ L'x§+L'xk-(Lxs)2~(LxK)2 
sdiff = l --- n (n·-I) 

(Lásd L példa) 

(9) 

(9/a) 

Azokban az esetekben, amikor kicsinyek az eltérések, a.z eredményen nem vál
t~z~at lé;1!-?egesen, ha nem a _logaritmusokkal számolunk„ Ekkor nem a logaritmusok 
differenc1a1t, hanem az eredeti értékek hányadosait számítjuk ki és e hányadosok meg
bízhatóságát analizáljuk.. A hányados szórását úgy számítjuk ki, hogy a hányadost 
~egszor~~zuk a sz~mláló IelatíV szórásnégyzetének és a nevező relatív szórásnégyzetének 
osszeg~?ol vont negyzetgyökkel Relatív szórásnak a szórás és középérték hányadosát 
nevezzük, 

(10) 

ahol 
sR =a hányados szórása 

A képletben azért szerepel a szórás (sK) helyett a középé1 ték szórása (s") mert a 
gyógyszerkönyvben előforduló ilyen számítások a középérték összehasonlíá~át llják 
elő · 

Ha a r~elatív szór~snégyzetek a hányadoshoz képest ne111 elhan;yagolhatÓ;ln kicsi~ 
nye~ vagyis gyakorlatilag, ha a középérték relatív szórása nagyobb 10%-nál, vagy ha 

x 
az x K hányados l-től több mint ± 0,15-tel elté1, akkor nem szabad ezt a képletet 

s 
használni. Ha a megfigyelések száma egyfűr1na a standardnál és a készítménynél 
továbbá a szórása~ is egyformák, akko1 a 10 képlet a következőképpen módosul: · ' 

s-]/_1 _,_ _l 
x i XJ:- ' X~ 

I 

(11) 
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A vizsgált készítn1énynck a standardhoz viszonyított relatív hatáserősségét ki
fejező számhoz is rendelhetünk megbízhatósági il1te1vallumot,. Ennek a megbízha
tósági intervallumnak kijelölése is az előzőekhez hasonló elvek alapján történik, azon
ban valamivel bonyolultabb és különböző vizsgálat-típusok esetén másképpen kell 
ezeket az értékeket kiszámítani. 

Az. itt vázolt és a további eljárások azért ilyen egyszerűek, mert feltételeztük, 
hogy az adatok eloszlása követi a normális, vagy Gauss-féle eloszlást„ A biológiai gyógy·· 
szervizsgálatok nagy többségében, ha 
az adagok logaritmusaival számolunk, 
valóban normális az eloszlás, vagy 
legalábbis eléggé megközelíti azt; al~ 
kahnazhatjuk tehát ezeket az eljáráso
kat. Azonban, ha az eloszlás típusa 
felől kétség merül fel, akkor azt ellenő-
rizni kell. 

Biológiai titráláskor már a biológiai 
értékmeghatározás előtt ellenőrizzük, 
hogy a viZsgált készítmény ugyanazo
kat a hatóanyagokat ta1 tabp_azza-e, 
mint a standard, így feltesszük, 
hogy az esetleg észlelt hatáskülönb
séget csakis ine1myiségi különbség 
okozza, 

Direkt eljárás esetén azt vizsgál
juk, hogy 'ugyanazon hatás eléréséhez 
mekkora adag kell a standardból, ille
tőleg a készítményből. A szükséges 
adagok logaritmusainak különbségéből 
szán1ítjuk ki a relatív hatáserősséget. 
Indirekt eljárás esetén meghatározzuk, 

hctós 
• 

S, 

s, 

s. 

e_ ___ _.; _ _, __ ----1--· __ o=-d=-oeogecocck_ 
logaritmusa .... 1 

1 1 
i-- ---------1 

1 M : 
1 
1 
1 
1 

L ·-->< 

2. ábra 

hogy a standard adott adagjaira az 
adott lúsérletben mekkora hatást mu
tatnak a kísérleti állatok és kiszán1ít
juk, hogy a vizsgált készítménynel ész
lelt hatást a standard inekkora adag
jánál kapnánk E számításokhoz felté
telezzük hogy a dózis logaritmusának 
e1nelésével arányosan nő a hatás, 
vagyis a hatás regressziója a dózis 
logaritmusára lineáris. Feltesszük to
vábbá - mivel azonos hatóanyagról 
van szó -, hogy ugyanaz az arány 
áll fenn a standardnál és a készítménynél Ha koordináta-rendszerben ábrázoljuk, 
akkor a standard is, a vizsgált készítmény is egyenest ad és a két egyenes párhuzamos 
(lásd 2 .. ábra). 

Analízisünk célja éppen annak megállapítása, hogy az adag logaritmusát (logdózis) 
feltüntető tengely mentén mennyivel van elcsúsztatva a készítmény hatását jellemző 
egyenes a standardéhoz képest .. (Az ábrán például a K2 hatóanyag-tartalma az Sx-ének 
felel meg . .) A logaritmusok különbsége hányadost jelent, így e különbség azt mutatja 
hogy a készítmény hatóanyag-tartalma hányszor nagyobb, vagy kisebb, mint az azonos 
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mennyiségű standardé, mekkora a vizsgált készítménynek a standardhoz vu>Zq,nyított 
hatáserőssége 

Mivel a gyógyszerkönyvi ellenőrző vizsgálatok alapján feltesszük, hogy a ható
anyag minőségileg azonos a standardban és a készít1nényben, azt is feltehetjük, hogy a 
két egyenes párhuzamos„ Így az egyenesek közös hajlásszögének (ennek tangense a 
regressziós együttható) kiszámításához valamennyi adatot együtt használjuk fel. 
Viszont a standard egyenesének helyét vala111ermyi, a standarddal végzett ineghatáro~ 
zás alapján számítjuk ki és ugya1úgy a készítménynél is 

Az ismertetésre kerülő módszereknél tehát feltételezzük azt is, hogy az adag loga~ 
ritmusa és a hatás között lineáris az összef-Qggés„ Ez a feltételezés általában teljesül 
a gyógyszerkönyvben előírt biológiai eljárásoknál.. Túl kicsi, vagy túl nagy adagoknál 
azonban már nem lineáris az összefüggés. E1niatt kell óva.tosnak lennünk akkor is, 
ha az egyes adagok között nagy a különbség. Számításaink eredményeinek értékelhető
ségét veszélyezteti az is, ha nagyfükban eltér a szórás a különböző dózisoknál. 

Egyes szá1nítási eljárások 

A gyógyszerkönyvben előírt biológiai érték.meghatározások a kiszámolás szempont
jából a következő csoportokba oszthatók: 

'1. Diiekt meghatározás Azt vizsgáljuk, hagy egy adott hatás eléréséhez a standard
nak, illetőleg a készítménynek mekkora adagja szükséges; az adagok ~ránya fejezi ki 
a készítménynek a SGandardhoz viszonyított relatív hatáserősségét„' Ilyenkor (lásd 
1. példa) a hányadosnak - a logaritmusok különbségének - hibáját kell megállapí
tanm1k és így kell meghatároznunk a biztonsági intervallumot„ Ilyen típusú eljárás 
pl. a digitálisz, az adr·enalin, vazopresszin és hisztamiI1szerű hatások értékn1eghatáro
zása„ 

1 példa. Direkt meghatározás 

Digitálisz értékmeghatározás (x = dosis lethalis ml/testsúly-kg) 

s 
1 

D. L 1 

(x) 
1 

1 

14, 1 
18, 1 1 

13,5 

16,l 1 

15,7 
16,4 1 

o, 1492 0,0222606 
0,2577 0,0664093 
0,1303 0, 0169781 
0,2068 0,0427662 
0,1959 0,0383768 
0,2148 0,0461390 

L 
1 

1,1547 0,2329300 

1,1547 
Xs = 

6 
= 0,19245 

- 0,6621 
X K = -~ _(l,1_1035 

M= 0,08210 
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12,8 [ 0,1072 
10 6 ! 0.0253 
13:8 i 0, 1399 

15,0 1 
0,1761 

11,2 0,0492 
14,6 0,1644 , 
~ 0,6621 

0,0114918 
0,0006401 
0,0195720 
0,0310112 
0,0024206 
0,0270274 

0,0921631 =}; x;< 
0,2329300 = Ex~ 

0,3256931 - Ex), + E x~ 

_l:,771608 =
02952847 

= (],'xK)2+ (Lxs)2 

6 ' 6 
l n 

0,0298084 = L L (x - x) 2 

1 1 

R = num log (2+0,0821) -

(E x 5) 2 = 1,333332 
(L XK) 2 = 1,438276 

1,771608 

1ro 0298684 .---·-· 
Sdiff = , ·~-(6:::_1) = )'0,0009936 = 0,03152 

A szabadságfok nK+ns-2 = 10. A II. táblázat szerintt!loi(5%) =2,228 
A biztonsági intervallum határai 

0 = num log (2,0821 ± (0,03152) (2,228)] = num log (2,0821 ± 0,0702) 

Alsó határ: num log (2,0821-0,0702) = num log 2,0119 102,8 % 

Felső határ: num log (2,0821+0,0702) = num log 2,153 - 142,2 % 

Az egyes halálos adagok (1., ill 4 .. oszlop) 1/10-ének a logaritmusát a 2„ illetőleg 
5 oszlop tünteti feL lllivel minden egyes érték karakterisztikája l lenne, az egyszerűség 
kedvéért az adagok 1/10-ének logaritmusával számolunk, így ugyanis eggyel kevesebb 
számjeggyel kell a további.akban dolgoznunk. Sem a logaritmusok szórását, sem a 
logaritmusok átlagainak különbségét nem befolyásolja, ha az .eredeti értékeket 10-zel 
osztjuk. Lényegében nem tettünk mást, mint ml/kg-ró! ml/100 g mértékre tértünkát 
A 3 , ill. 6. oszlopba a logaritmusok négyzeteit írtuk A !ogaritmusokat általában 
négyjegyű mantisszával írjuk, a négyzeteiket pedig úgy, hogy általában 6 értékes 
jegyet kapjunk: jelen esetben tehát 7 tizedest .. Leggyorsabb és legmegbízhatóbb, ha a 
négyzeteket táblázatból írjuk ki.. Az ilyen táblázatok legtöbbje 6 jegynyi pontosságú 
Általában elegendő lenne, ha a logaritmusokat csak 3 jegyű mantisszával, a négyzeteket 
5 jeggyel írnánk, azonban a kikerekítés időben és hibaveszélyben jóval többet jelent, 
mint a 4, illetőleg 6 jeggyel való számolás. 

Az átlagokat az L képlet alapján számíthatjuk ki .. Mivel a megfigyelések száma 
egyfürma és számításunkhoz nem az egyes csoportok középértékére, hanem a közép
értékek különbségére van szükségünk, a következő inódon is számolhatunk: 

1,1547 - 0,6621 
---··--- ~----- -

6 
. 0,4926 = 0,0821 

6 

A relatív hatáserősség logaritmusát (M) a logaritmusok átlagainak különbsége 
adja .. Az Mértékéhez 2-t hozzáadva és az így kapott értéket visszakeresve kapjuk meg 
a keresett relatív hatáserősséget (ll) a standard %-ában kifejezve. 

A dillerenciák szórását a 9/a képlettel számoljuk 
Az eredmények alapján a vizsgált készítmény relatív hatáserőssége 120,8%, és 

95%-os biztonsággal mondhatjuk, hogy 102,6%, illetőleg 142,0%-os értékek között van. 
Mlvel ez esetben a szórás kicsiny volt és a két középérték sem különbözött nagyon 

nagy mértékben, az eredeti értékekkel -=--- tehát egyszerűbben számolva -· a relatív 
hatáserősségrn gyakorlatilag ugyanezt az értéket kapjuk (120,4%). A biztonsági 
intervallum határait azonban már nem szabad a 10 képlet alapján számolni 

2 .. Indirekt értékmeghaúirozás. Meghatározásokat végzünk mind a standarddal, 
mind a készítménnyel A kapott eredményekből számítjuk ki, hogy az utóbbinak egy 
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bizonyos adagja a standard inekkora adagjával fGjt ki egyenlő hatást és így számoruk 
ki a relatív hatáserősséget · J 

a) A gyógyszerkönyv előúásai szerint a leggyakrabban a „4 pont" eljárást alkal· 
mazzuk; Il~enkor m~d a st~ndardból, mind a készítményből 2-2 adaggal végzünk 
meghata;'ozasokat (lasd 2, pelda). A standard adagjait úgy választjuk meg, hogy a 
nagyobbik adag a kisebbiknek 1,5-2-szerese legyen és a készítmény megfelelő adag· · 
pedig kb. akkora hatásúak legyenek, mint a standardéi,. Az eredmények alapján /:'. 
számít]uk a I'egressziós egyenes hajlásszögét (a hatás regr·essziója az adag logaritmusár ) 
a két egyenes vízszintes irányú távolságát és ebből a készítménynek a standardh a'_ 
vis.zonyított relatív hatóanyag-tartahnát„ Ilyen típusú ellenőrzést végezhetünk 1 az 
h h · ·t ik h á ' P, a ypop ysi,s ox~ oc us , at sanak_ vi,zsgálatánál, a D-vitamin értékmeghatározásoknál 
stb„ A szamolas n1enetet az I. tablazat mutatja„ 

z. példa 

0,2ml 

lndit'ekt módszer„ Egyszerű „4 pont" eljárás 

Oxitocin-é1tékmeghatáTozás (hö1csög-uterus), 
(x = összehúzódás mm-ben) 

-------1-- 0,3 ml 

stand~~~~z~t~ény __ j stand_a_rd_-+-_k_és_z_ít~m_é_n_y 
x "'2 x 1 ,,_2 1 "----, x2 1 x x2 d=~~~5=15):l+c-is~19_=1s~_?;+-12_=12.25 

15 225 15 225 1 26 I' 676 1 29 

17 289 14 196 1 30 900 ' 30 

14 196 16 256 1 25 ,I 625 f 24 576 

841 

900 

18 324 15 225 ! 31 961 31 i 961 

~ 64 1034 60 902 ! _1_1_2_1_31:_6"'2_,_I ~1=-14_,_l _3=278 

x l6~S, 1 

(2'x)' 4096 
15 = K 1 

f 3600 
28 = 82 
12544 

28,5 = K 2 

12996 

b = (28,5-28) + (15-16) = 0, 5-1 = -0 25 
2 2 

h _ (28,5-28)- (15-16) o,z 1-1 
0175 - ---·2--·- = ·- 2- = 

L =log 0,3 -log 0,2 = (0,4771 -1) - (0,3010-1) = 0,1761 ;' L2 = 0,03101; 

12,25 
a ~ ----- = 69,56; 

0,1761 

-025 
M = ---' - = -0 0036 · M 2 = 0,000013; 

69,56 ' ' 

R = num log (2-0,0036) ~~ num log 1,9964 = 99,2 % 

2 1034+902+3162+3278- 4096+3600+125~4+12996 
V=B=H=-8- = --- 4 ___ _ 
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n 4~-1)4 

8376- 33236 
4 8376-8309 = ------~ =-: -----. 

48 48 

67 = - = 1,396; 
48 

VH = 1,182; 

1,396 
A = ---- = 45,02; 

0,03101 

g = -·- (45,02) = (0,03133)2 (45,02) = (0,0009816) (45,02) = 0,044; 
(

2,179)2 
' 

69,56 

e= num log [2-0,0036 ± 0,03133 Vl,396-+ (45,02) (O,OOOÜI3)] 

= num log [1,9964± 0,03133 Vl,396+ 0,001] = num log [1,9964 ± (0,03133) (1,182)] 
= num log (1,9964±0,0370) 

Alsó határ: num log (1,9964 - 0,0370) = num log 1,9594 = 91,1 % 

Felső határ: num log (1,9964 + 0,0370) = nuin log 2,0334 = 108,0 % 

0 75 
th = -'- = 0,64; P11 ~ 5o/o 

1,182 

Az s2-et a 4 képlet alapján számoltuk és azonnal osztottuk a csoportok állatszámá· 
val (n) is 

Az egyes értékeket az I. táblázat alapján kiszámítva 99,2~~-os relatív hatáseI'Ős
séget kaptunk. A 95%-os biztonsági intervallum határai pedig 91,1 %, illetőleg 108,0%, 
Tehát biológiai mértékkel inérve az egyezés és a megbízhatóság eh:;6rangú. A parallelitás 
is jó és a g értéke is elhanyagolható„ A g a számítások elvégzéséhez szükséges 
matematikai fogalo1n. 

A gyógyszerkönyv előírásai általában kellő biztosítékot nyújtanak ahh~z, hogy a 
standard és a készítmény között ésZlelt külöllbséget csak kvantitatívnak tételezzük fel 
Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy olyan kémiai változás történt a vizsgált ké„ 
szítményben, melyet az előírt próbák ugyan nem mutatnak ki, de a biológiai hatás 
lényegesen módosul.. Ilyenkor a standard, illetőleg a vizsgált készítmény regressziós 
egyenesei ne1n lesznek párhuzamosak„ Ilyen esetekben tehát a közölt eljárások hamis 
eredményt adhatnak. Így, ha kétség merül fel arra nézve, hogy valóban parallel-e a két 
egyenes, akkor el kell végezni az ellenőrző próbát . .Az ellenőrző próbával azt vizsgáljuk, 
hogy a standard és a készítmény regressziós együtthatói között észlelt különbség szig
nifikáns-e .. A parallelitást „t-eljárással" vizsgáljuk: 

(12) 

ahol 
a h és a H az I táblázatban feltüntetett értékek 

Ha a th értéke magasabb mint a II táblázatban megadott érték, akkor a két egyenes 
iránytangense szignifikánsan eltér (nem parallelek),, Ha az analízis ezt mutatná, akkor 
nem szabad aZ ismertetett egyszerű eljárásokat alkalmazni 

b) Némely esetben (pJ, a tesztoszteronol értékmeghatározása) a „3 pont" eljárás 
is elegendő (lásd 3., példa), Ilyenkor a készítményből csak 1 adagot állítunk be úgy, hogy 
annak hatása a standard 2 adagja között a középen legyen (logaritmikus mérték), A szá
molás menetét az I táblázat mutatja. 
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I. táblázat A számolás menete indirekt értékmeghatározás esetén 
(S= standard, 1[= vizsgálandó li::észítmény, E= egyformé.n kezelt csoport, P = probit-érték. Az l-es mctex a kisebb, a 2-es a nagyobb 

3.dagot Jelenti. Az Si. 8 2 , J{._1 stb. jelzések a vonatkozó számtani közéJ?értékeli::ot jelen1;ik.i 

Az eljárás típusa 

d : dózis okozta különbség 

b : készítmény o1cozta különbség 

„3 pont'' „ 

1 1 

„4 pont" 

egyszeru li::eresztezett pro bit 

1 1 1 . 
,

1

' s s (K2-Ir1)+(S2-S1).(E1-E2)+(E3-E.,JI ,- ' 1---2-- . 4 

1---'- ·-·~· 
1
1 S 2+S1 (K2-S2) + (K1-S1) E 1 +E2 -f· E 3 -l-E1! 

~1:__~"-P!(,_)_+J~~-~~-~~) 
2 

(PK,-Ps,)-1- (PK,-Ps,) 
---·---2------

„ 6 pont" 

(K,-K,) + (S,-S,) 
-----·-----------

2 

(K,-S,) + (K,~S,) + (K,-S,) 
3 

( __ 2 ____ 2 .. -- 4 1 

------,. ------·· 1 1--·-··----··· 

h : parallelitás 

L: dózisok aránya „ 
(logdóz1sok különbsége) 

a : regressziós együttható 

(K,-S,)--(K,-B,) 
2 

--------------1---- -

M; relatív hatáserősség iogaritmusa 

R: relatív hatáserősség (%) 

V az egyes középértékei;;;: 2 

szórásnégyzete 

B : b szürásnégyzete 

A . a szórásnégyzete 

li: h szórásnégyzete 

g : szignifikancia index 

szabactstigfok 4 

1-~-· 
1 s'/n 8

2 /n 

3V/2 v 

2V/L' V/L' 

-1-
v 

_I __ 

1 
1-----· 

! 

1 N-3 
N-4 

(Px,-Ps,J-(PK,-Ps,) --· -- 2··· 

L 

d/L 

b/a 

num log (2 + M) 

8 2/2 n 4/~ (qn) 
(1. 3. lAbjegy?.etel;) 

1 V/2 1 

/ _________ ; 

1 V/2L' I 

v 

v1r.,2 

-[----· 
v 

(~)'A 

N-4 00 

' 

(K,~S,)~(_X.~8.,) 
2 

s2/n 

2!'/3 

V/L2 

v 

N-6 

-----------1 --- ----' ___ ,_ - ----- -------- .. -------- „ ________ _ 

e : a 1negbízhatósri.gi intervallum ha
tárai a standard %-ában kifejezve 

pontos Jcéplet•: num 

!tag< O,l 

------ ---~·------------

tfl: a parallelitás próbája "!Vii 

1. A „B pont.''-nál a. szélsé'i d6z;isok an\Jlya. 

Jog ·1.·2 + -~f ± (t) ( ... L)v.B 11=iii + Xi\f'I 
„ 1--g ---· a . l-g _ 

num Jog r 2 + M ± (~) Y.B:j~AM'] 

"1VTi "!Vii 

2. s2: a 4. képlet s.lapján szi\.molt S7.órásnegyr,et, n = :w. egyes C'!opm·tkm Jevl.í álbtok s1.úmrt. 
3. q: n, probit-értékhez trtrtm1ó súly (l:i.sd IV. táblÉt'M\t.) 
4. N: a vlzsg:l.latba bevont valamennyi állat szúrna. 



3„ pékla 
lndir·ekt módszer. „3 pont" eljárás 

Tesztoszteronol-értékmeghatározás 
(prostata -+ ondóhólyag mg/100 g testsúly) 

-~~~~~~--~~~-

s t a n d a r d i KéSzítmény 
' -- ______ , . -

50y i 30y 1 38,7y _____ , ____ , 

x'x2 1x x2 ix x2 

! 1 1 

176 ; 30 976: 101 10 2011 159 25 281 d ~ 148,3 - 102, 5 ~ 45,83 

149 22 201! 119 141611 124 15 376 148,3+102,5 
b~ 140,5---2--- .. -~ 140,5-125,42~ + 15;08 

150 : 22 500' 104 10 816 153 23 409 

138 i 19 0441 102 10 404 117 13 689 

141 ; 19 ssi'I s1 
1 

1 569! 124 : 15 376 

_1_3_6~'_1_8_4_9_6~1_0_2__,_l 1_0_4_04]_!(36_127 556 

z 890 ]133098:,' 615 l 63 555' 843 j120 687 

L ~ log50-log30 ~ 1,6990-1,4771~0,2219 

L2 = 0,04924; 

a ~ -4.5 
•
8.3. ~ 206 5 · 

0,2219 , , 

__ __,_ __ ..__ _ _,_! 1 

X 148,3=82 l 102,5 = 81 140,5 =_K 

+15,08 
M~-2ő6T~ +0,07303; 

(Zx)' 792 100 1 378 225 1 710 649 M 2 = 0,005333; 

R = num log (2+0,0730) = 118,3 % 

133098+63555-1.. 120687 -- _'792100-378225+710649 
' 6 s2 

V=-=--
n 3 (6-1) 6 

317340 - 1880~7·4· 
6 317340 - 313496 3844 

= ----- = 42,71; 
90 90 90 

3 
B = - (42,71) = 64,07; 

2 

A = _2 (42,71_) = 85,42 = 1735 ; 
0,04924 0,04924 

l[15] (5%) = 2,131 

g = ( 2'
131 

)
2
1735 = (0;01032)'(1735) = (0,0001065)(1735) = 0,1848; 1-g .,- 0,8152„ 

206,5 
A g értéke nagyobb, mint 0,1, tehát nem lehet elhanyagolni. 

· G = num log [2+0,07303(0,8152) ± O,Ol0
32 

V(64,07)(0,8152)+(1735)(0,005333)1 = 
0,8152 

= num log [2+0,0896 ± (0,01266 V52,23+ 9,25] = 
· num log[2,0896±0,01266V61,48] = 

= num log [2,0896±(0,01266) (7,841)] = num log (2,0896 ± 0,0993) 

Alsó határ: num log (2,0896 - 0,0993) = num log 1,9903 = 97,8 % -----
Felső határ: num log (2,0896 + 0,0993) = num log 2,1889 = 154,5 % 

----·---

A relatív hatáserősség 118,3% A 95%-os biztonsági intervallum határai pedig 
97,8%, illetőleg 154,5% A tesztoszteronol-meghatározások pontosságát tekintve, ez 
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a meghatároz\ás elfügadható és így a készítmény inegfelelő„ Ha ezt az eredmén]t viszont 
a 2 példáb~n fe~ozott oxitocin-ér~~km;g~atározással ha~onlítjuk össze, l~thatjuJ:, 
hogy mennyivel kisebb ennek a megb1zhatosaga A paiallelitast rtt nem lehet vizsgálni, 

e) Az egyszerű ,i4 pont" eljárást érzékenyebbé tehetjük, ha a kere8ztezett elJ°árást 
alkalmazzuk. Ugyanazok a.z állatok kapják a standardot is és· a készítményt is„ Ez az 
eljárás akkor megfelelő, ha az egyének közti különbség jóval nagyobb, mint az egyének 
érzékenységének időbeli ingadozása és a beavatkozásnak Ilillcs utóhatása Ebben az 
esetben az előzőekhez hasonlóan számolunk (lásd I. táblázat), azonban nem számítjuk 
ki külön-külön a standard és a készítmény hatását, hanem ugyanazon az állaton ésZielt 
különbségekkel (K-S) dolgozunk 

Ilyenkor az egyes állatcsoportok a készítményből, illetőleg a standardból a táblázat 
szerinti adagokat kapjá~ az első és második napon: 

ahol 

1. nap 2 nap 
- ·- -1·---·- ·-

E1 [ K 2 51 
-·-1- --·-1-----

E2 1 K1 1 52 

E, s, K, 

E, K, 

E
1

, E2, E 3, E 4 = az egyes állatcsoportok jelzése 
K„ ill.. K

2 
= a készítmény kisebb, i1l nagyobb adagja, 

S„ i!L S, = a standard kisebb, i1l nagyobb adagja; 

d} Némely esetben nem „4", hanem „6 pont" eljárással dolgozunk Ilye1ikor is 
alkalmazhatunk röviditett eljárást, azonban az I táblázatban ismertetett eljárás fol
tételezi, hogy az adagok logaritmusainak különbségei egyformák, tehát /,og S, -·log S,= 
= log S,·-· log 81 .. Erre az eljárásra leginkább akkor van szükség, ha fokozott pontos .. 
ságra kell törekednünk, vagy a linearitást kell ellenőriznünk A gyógyszerkönyvben 
előírt gonadotrop~hormon békamódszerrel való meghatározása esetén azonban nem 
alkalmazható az 1. táblázatban ismettetett eljárás„ ·Ez a békamódszer ugyanis szemi· 
kvantális, tehát sem a kvantitatív adatokkal dolgozó módszerek, sem a kvalitatív 
eredményekkel dolgozók (pL pro bit-analízis) nem alkalmazhat.ók változatlan formában 
és semmiképpen sem használhatók a közölt egyszerűsített eljátások 

e) Probit-analízis. Vannak olyan eljárások is, ahol egy egyeden a hatás nagyságát 
nem tudjuk észlelni, csak azt, hogy a hatás bekövetkezett-e vagy sem. Ilyen - ]ln 
kvantális-1eakciók alapján végezzük pl. a toxicitás vizsgálatokat is, melyek során azt 
analizáljuk, hogy a standard, illetőleg a készítmény különböző adagjainál a hatás az 
állatok hány %-ánál jelentkezik (lásd 4 .. példát) .. Ha kellően nagyszámú - legalább 
az egyes cikkelyekben, illetőleg az irodalomban előírt számú - megfigyelést végzünk, 
akkor a probit.análízis módszerével meghatározhatjuk a vizsgált készítmény relatív 
erősségét, illetőleg toxicitását,. Jól begyakorolt módszer alkalmazása esetén és ha a 
vizsgált készítmény nem tér el nagymértékben a standardtól, nem kell a pro bit.analízist 
az eredeti pontos, de igen hosszadalmas számításokkal végeznünk„ Ilyenkot kellő pieg.. 
bízhatóságú eredményt kapunk, .ha az egyszerű „4 pont" eljáráshoz hasonlóan számo. 
lunk Ez esetben az Sr és S2, illetőleg K1 és K 2 értékek helyére a megfelelő %-os értékek
hez tartozó probitot írjuk (lásd III táblázat) A középérték szórásnégyzetét (I táblázat) 

' 
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pedig az átlagos megfigyelési szám és a prnbit-ér_tékh~z tartoz? „súlyok", (lá~d IV. tá?: · 
lázat) alapján számítjuk ki, Így pL a standard kisebbik adag3ahoz hasznalt allatok sza _ 
mát (n,) megszornzzuk a talált prnbit,értékhez tartozó súllyal (q). Ezt a qn szorzatot 
kiszámítjuk a másik 3 dózisra is. Kiszámítjuk az ~tlagos q': értéket úgy, hogy __ a ,4 ~zo_r
zatot összeadjuk és osztjuk 4-gyel. Az így kapott atlag reciproka felel meg a kozepertek 
szór·ásnég;yzetének. 

4, példa 
Indirekt módszer„ „4 pont'' probit•módszer 

Toxicitás-meghatározás 
(Állatok száma : 4 X 32) 

Anyag Adag 1 Elpusztult 
% Pro bit 

E állatok száma 

s, 1,8 14 43,75 4,84 

s, 2.,4 li 53, 12.5 5,08 

K, 1,8 10 31,25 t 4,51 

K, 2,4 21 65,625 .5,40 

(5,08-4,84) + (5,40-4,51) 0,24+0,89 1,13 = 0,565 d=---- -- = ---------

2 2 2 

(5,40-5,08) + (4,51-4,84) 
b = ---- --- - ---- 0,32-0,33 

·-0,005 
2 2 

(5,40-5,08)- (4,51-4,84) 
h=------- --- - = 0,32+0,33 = 0,325 

2 2 

L = log 2,4 - log 1,8 = 0,3802-0,2553 = 0,1249; L' = 0,01560 

a = o.55_5_ = 4,524; 
0,1249 

-0,005 . 
)Jf = --·- = - 0,001105 , 

4,524 

R = num log (2-0,0011) = num log 1,9989 = 99,7 % 

4 4 1 
V-B=H=-- = . ---------- --- =· 

- }; (qn) 32 (0,630+0,635+0,583+0,601) 8 (2,449) 

= __ l -- = 0.05105 ; 
19,59 . 
0,05105 

VH= 0,2259; A= -- -· "'° 3,272; t[ooi(5%) = 1,960 
0,0156 

Súly 

-----
0,630 

0,635 

5,583 

0,601 

g = (_!_'~)' (3,272) = (0,4332) 2 (3,272) = (0,1877)(3,273) = 0,6142; 1-g = 0,3858 
4,524 

04332 ---- . - ·---------e= num log [2+(-0 001105/0,3858)± '- - v (0,05105)(0,3858)+(3,272)(0)] = 
, 0,3858 

= num log [2-0,0029 ± 1,123 vo,01970 = num log [1,9971 ± (1,123) (0,1404)] = 

= num log (1,9971 ± 0,1577) 
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-.AÍsó ha tár : num Jog (l,9971-0,1577) = num Jog 1,8394 = 69,l % 
-----

Felső ha tár : num Jog (1,9971 + 0,1577) = num log 2,1548 = 142,8 % 

0,325 
th = = 1,439; Ph ~ 8 % 

0,2259 

• 

A relatív toxicitás 99,7%-nak adódott, azonban a 95%-os biztonsági inte1vailum 
nagyon széles: határa 69,l %, illetőleg 142,8%, pedig 4x:l2 állattal történt a meghatá
rozás„ l\!Iivel toxicitásról van szó és fennáll annak a veszélye, hogy a toxicitás a stan
dard-érték több mint másfélszerese, a vizsgálatot meg kell ismételni. Az ismételt vizs
gáJatok eredméiiyeit a 192„ oldalon megadott módszer szerint kell összevonni. 

A parallelitást ellenőrző t1i értéke elég magas (példánkban 1,4), bár még nem éri el 
a szignifikanciát jelentő 1,96 értéket„ Ha a többi, azonos körülmények közt végzett 
meghatározás esetében általában jó parallelitást kaptunk, továbbá ebben az adott 
esetben sincs tudomásunk valamely olyan körülményről, amely a parallelitást meg· 
zavarná, akkor nem tulajdonítunk jelentőséget enne;ik az aránylag magasabb th érték
nek. Ha viszont több meghatározás mutatna arra, hogy a parallelitás körül vala1ni 
zavar van, akkor ez a th érték komolf gyanújel. A parallelitás zavarának leggyakoribb 
oka az, hogy a készítmény kvalitatíve eltér a standardtóL Tehát ezt az 1,4-es th- értéket 
akkor is nagyon komolyan figyelembe vesszük a készítmény elbírálása során, ha a 
kvalitatív analízis alkalmával vagy más okból a készítménnyel szemben gyanú merült 
fel 

A probit-számításnak ezt a gyors, megközelítő módját csak jól begyakorolt inód
szer esetében és csak akkor szabad alkalmaznunk, amikor semmi olyan körülmény nincs, 
a.mi a megszokottól eltérne (adagok nagysága, állatok száma stb„). Nem szabad ezt a 
gyors eljárást alkalmaznunk akkor, ha a vizsgált készítményf,azonossága a standarddal 
nem eléggé biztos. Nem szabad ezt alkahnazni a gonadotrop-hormon békamódszer 
esetében sem„ 

3. A gyógyszerkönyv egyes készítményeknél (pl. oltóanyagok) csak azt írja elő, 
hogy a készítmény hatáserőssége meghaladjon egy megadott értéket .. Ilyen esetekben 
nincs annyira szükség 'a vizsgálatok pontosságára„ Az előírtnál jóval nagyobb hatás
erősségű készítmény hígításához azonban hozzásegít a statisztikai analízis„ 

A módszerek megbízhatóságát úgy számíthatjuk ki és megbízhatóságukat is fokoz
hatjuk azzal, hogy nemcsak 1, hanem 2 vagy több adaggal dolgozunk. Némely esetben 
elegendő, ha parallel meghatározásokkal növeljük a meghatározás megbízhatóságát és 
ezzel a megbízhatóságot inérhetővé is tesszük„ 

• 
A gyógyszerkönyvi biológiai értékmeghatározásokban az álWJ,ok száma minden 

csoportban mindig ugyanaz (a standard kis adagját tehát éppen annyi állat kapja, mint 
a nagyot stb.). Előfordulhat azonban a vizsgálat során, hogy valami okból egy-két állat 
kiesik (pL elhullik). Ilyen esetekben a pontos számolás jóval bonyolultabb, azonban 
általában jó megközelitő eredményt kapunk, ha az állatok száma (n) helyére a képle
tekbe az átlagos állatszámot tesszük Így pL eredetileg mind a 4 csoportban 6-6 állat 
volt (tehát összesen 24), de 2 állat megbetegedett, ki kellett hagyni a kísérletből. Maradt 
22 állat: az átlag 5,5„ Ezt az egyszerű korrekciót azonban csak akkor szabad alh:almaz
nunk, ha egyik csoportban sem pusztult el az állatok több mint negyedrésze .. Ha áz 
elhullás nagyobbfokú, vagy pontosabb eredményre van szükségünk, ez az eljárás ne111 
alkalmazh~tó 
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A közölt számítások során feltételeztük, hogy a standard és a vizsgált készítmény 
azonos a,dagjaival dolgozunk, melyeknek az előír~s szerint azonos hatásúaknak is kel
lene lennfök. Így p). mind a standardból, mind a készítményből a kisebb adag 1 mg, a 
nagyobb pedig 1,5 mg. A „3 pont" eljárásnál,pedig azt tételeztük fel, hogy a készít. 
mény adagja mértani átlaga a standard két adagjának (A mértani átlagot úgy számít. 
hatjuk ki, hogy a logaritmusok számtani átlagát keressük vissza . .) Ha valamely oknál 
fogva nem tartjuk be ezt az előírást (pl. elő7'etes vizsgálataink alapján tudjuk, hogy~ 
készítmény hatáserőssége lényegesen eltér a standardétól), akkor a szá1nításhoz kor
rekciós faktort kell használnunk„ n4 pont" eljárás esetén, ha a standard és a készítmény· 
adagjai különbözőek ugyan, de a nagyobbik és a kisebbik adag aránya egyforma (pl. 
30:20 és 24:16), akkor a készítmény nagyobb adagjának logaritmus.ából levonjuk a 
standard nagyobb adagjának logaritmusát.. Ezt a különbséget kell levonnunk a relatív 
hatáserősség logaritmusából (M-ből.) Természetesen kiszámíthatjuk ezt a korrekciós 
faktort a kisebb adagok logaritmusainak különbségéből is .. A „3 pont" eljárásnál pedig 
a készítmény adagja logaritmusának és a standard adagjai alapján számított mértani 
átlag logaritmusának különbségét kell az M értékéből levonni. A ,16 pont" eljárásnál 
a korrekciós faktort a „4" -eshez hasonlóan számítjuk ki. ·Ha az adagok aránya más a 
készítménynél, mint a standardnál, akkor már nem szábad ilyen egyszerűen számolni. 

Több kísér'letsorozat összevonása akkor szükséges, ha az egyes értékineghatározások 
külön-külön nem adtak határozott eredményt a készítmény hatásértékének erősségé. 
ről. Ilyenkor a valódi hatáserősségre a legjobb becslésünk az egyes értékmeghatározá. 
sokkal kapott hatáserősségek súlyozott átlaga .. A súlyozást az egyes értékmeghatáro. 
zások „1negbízhatóságával" végezzük, mégpedig a középértékek (M) szórásnégyzeteinek 
(sXr) reciprokaival Direkt meghatározás esetén a középérték szórásnégyzetének reci-

2n · di kt h ' . ' té d' a' 1' dI á l' h t' proka S' m re meg atarozas ese n pe rg B + ÁM' (as . t b azat) A a as-

erősséget tehát úgy számítjuk ki, hogy az egyes eredményeket megszorozzuk a szó
rásnégyzetek alapján kiszámított súlyokkal, az így nyert szorzatokat összeadjuk 
és az összeget elosztjuk a súlyok összegével 

ahol 

M= 
1: (.ilf Q) 

l:Q 
(13) 

M = az eredn1ények összevonása alapján számított relatív hatáserősség logaritmusa, 
M = az egyes alkahnakkor észlelt hatáserősség logaritmusa, 
Q =súly. 

Az M szórása pedig 

Sif = VEQ (14) 

Ezek a képletek azonban csak közelítőek, ez az eljárás is egyszerűsített eljárás„ 
Az ismertetett eljárásokra általában alkalmazhatók, azonban, ha a g értéke nagyobb 
0,1-nél, fenntartással kell az eredményt fogadnunk. 
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II„ táblázat 

(.értékek p=5%esetén 

f 1 t 1 f 1 t 

J -!12 706 111! 2,201 
21

1 

4:303 12 2,179 
3 3,182 14,2,145 
4 2, 776 16' 2,120 
5 . 2,571 20' 2 086 
612,447 3012:042 
7 2,365 40 2,021 
8 ' 2,306 60: 2,000 
9 l 2,262

1
120j I, 980 

10 2,228 OO;l,960 

f = szabadságfűk. 

Probit J 0,00 1 0,10 
1 

2,0 0,015 0,019 

3,0 0, 131 o, 154 

4,0 0,439 0,471 

5,0 0,637 0,634 

6,0 0,439 0,405 

7,0 0,131 0,110 

l 3 V M&gyar Gyógyszerkönyv 

111„ táblázat 
Prohit-értékek 

1 2Jsl415,6171819 

o - 12,67 1 2,9513,12 1 s,2513 36 [s 4513 52 '[s l--
10 3,72 3.77 j 3,82 j 3,871' 3,92 3:961401 4'05 4'g~ 1' !'~~ 
20 4,16 4,191' 4,23 1 4,26 4,29 4 33 4'36 4'39 4'42 4'4· 
30 4,48.14,50 4,5314,56. 1 4,59 1 4:61 '4:64 4:611' 4' 691' 4'7~ 
40 4,75 4,77 4,80 4,8214,85 4 8714 90 4 92 495 4'97 
50 5,oo j 5,03 5,05

1

. 5,o8 1 s,10 5:13 5'. 15 5 : 18 ! 5 ' 20 5 ' 23 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 15,64 5 67. 5'71 5'7! g'i~ 1 g,~~ 60 5,2515,28 5,31 5,33 1 5,36 5,39 5 41 5 4 1 , , 

80J 5,S4 s,ss .5 92 1 5 95 s 99 a'o4 l 6'os , , ' · ' 
90 6,28 6,34 6:41 i 6'.481 6:5516'.64: 1 6:75 ~:~: 1 ;;~~ 1 ;:i: 

Probit értékekhez tartozó súly ('q) 

1 • 

0,20 1 0,30 1 0,40 : 0,50 1 0,60 1 0,70 

1 

0,025 1 0,031 1 0,040 0,050 ! 0,062 

0,180 1 0,208 1· 0,238 0,269 1' 0,302 

i 0,503 ; 0,532 0,558 0,581 ' 0,601 

0,627 1 0,616 0,601 0,581 

0,370 1 0,336 0,302 0,269 

0,092 1 0,076 0,062 0,050 

' 0, 558 

1 0,238 

' 0,040 

1 0,076 

0,336 

0,616 

0,532 

0,208 

0,031 

lV, táblázat 

1 0,80 1 0,90 

i 0,092 1 0 llO 

1 0,370 1 0,405 

1 0,627 1 0,634 

1 0,503 1 0,471 

1 

0,180 1· 0,154 

0,025 ! 0,019 
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Kémszerek 

Abszolút ecetsav Add. 157„ lap .. 

Ammóniás réz(II)klorid-oldat 
22,5 g réz(II)kloridot (L 293. lap) 200 ml vízben oldunk, majd az oldatot 100 ml 
tömény R-ammónia-oldattal elegyítjük 

Ammóniumfluorid ATK 

F ==~~ 
NH. e kn t 1 ' s' " Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por .. ~ sa em szag a an, iz_e e IJ?OS, 

sós .. Vízben jól, R-szeszben rosszul oldódik Vizes oldata melegen bomlik Vizes 
oldata savanyú. 

Benzilnarancs 

Kálium-4' -benzilamino-azobenzol-4-szulfOnát 
e H 0 N SK c.H,' CH2 NH c.H4. N = N' c.H. so,K 

19 rs 3 3 
' " kr' 'l f t 1 zagtalan Narancssárga-szmu ista yos por„ z e en, s , 

kevéssé oldódik 
A színváltozás pH-értékei: 1,9-3,3 (vörösből sárgába) 

ms = 405,50 
Vízben, R-szeszben 

Benzoilklorid 

ö C,H,OCl 
Színtelen, tiszta, füstölgő 
Vízben és szeszben oldva 
Sűrűség. kb. 1,20. 
Forráspont. 194° .:__19s0

• 

ms = 140,57 

folyadék Szaga szúrós - Benzolban, éterben oldódik. 
bomlik. 

R-dinitrohenzol-oldat 
1 g dinitrobenzolt (I. 260. lap) 100 ml legtöményebb szeszben oldunk 

Dioxán 
0 -=~10 

~k~:a 2 
színtelen folyadék Szaga jellemző Íze égető .. - Vízzel, szesszel, éte1rel, 

' d á b 1 dik Vizes oldata semleges kloroformmal min en ar ny an e egye " 
Sűrűség. 1,025-1,040 
Forráspont„ 99° -103° 
Torésmutató .. 1,419-1,425 
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3 % -os higany(II)acetát-oldat 

3 g higany(II)acetátot (I. 267. lap) abszolút ecetsavval, rázogatás közben vagy 
enyhe melegítéssel 100 ml-re oldunk 

K!óranilin ATK 

ó Para-klóranilin 
C6H,NC1 NH, ms = 127,57 
Fehér vagy cilaknem fehér kristályok. Forró vízben oldódik. Alkoholban, éterben, 
acetonban, széndiszulfidban bőségesen oidódik. . 
Olvadáspont„ 70° -72° 

0,35 %-os nátriumnitdt-oldat (kb. 0,05 m) 

0,35 g nátriumnitritet (II. 379 .. lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. 
Az oldatot frissen készítjük 

7 %··os nát1iumnÍlrit-oldat (kb. m) 

0,7 g nátriumnitritet (II .. 379. lap) 10 ml vízben oldunk 
Az oldatot frissen készítjük., 

50 % -os nátronlúg (kb.. 12,5 m) 

5 g nátriumhldroxidot frissen kifonált és lehűtött vízzel 10 ml-re oldunk. 

/ Perklórsav-oldat ATK 

' ' 

HC104 ms = 100,47 · 
Perklórsav tömény vizes oldata, Színtelen vagy csaknem színtelen tiszta fülyadék. 
Szagtalan, íze savanyú Vizes oldata erősen savanyú„ Erősen maró hatású. Rob. 
banékony .. 

Pirokatechiniliolya ATK DH 

Pirokatechin-szulfoftaleÍn 
c1,H1.o,s 

("yoH 
~;\H 

QC~OH 
ms = 386,36 

Gyengén fémesen fénylő sötét vörösbarna por„ Vízben vö1öses barna színnel ol
dódik. Abszolút alkoholpan nehezen oldódik R,éterben, benzolban gyakorlatilag 
oldhatatlan, 

I-pirokatechiniliolya-oldat Add 197 .. lap 
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Mérooldatok 

n kénsav (1/2 molos) 

1 ml oldat 49,041 mg H 2S04-t tartalmaz. 

Közelítőleg n kénsav-alapoldat és pontosan n kénsav készítése 

Az I 276 .. lap szerint tisztított és táramérlegen 50 ml-es főzőpohárba mért 
50,00 g tömény R-kénsavat óvatosan, vízzel kb. félig töltött 1000 ml-es 
mérőlombikba csurgatjuk, a pohárkát utána öblítjük, majd a lombikot vízzel 
jelig töltjük. 
A továbbiakban: a kénsav-alapoldat faktorának meghatározása, továbbá a 
pontosan n kénsav készítése ~s faktorának ellenőrzése során mindenben az I; 
321-322. lap 31) szerint járunk el, azzal az eltéréssel, h9gy sósav helyett 
kénsavat használunk. 

0,1 n kénsav (1/20 molos) 

1 ml oldat. 4,9041 mg H 2S04-t tartalmaz 
A 0,1 n kénsavat a közelítőleg n kénsav-alapoldatból, ill. a pontosan n kén
savból az I. 322„ lap 33) szerint készítjük, azzal az eltéréssel, hogy sósav
alapoldat, ill. n sósav helyett közelítőleg n kénsav-alapoldatot, illetőleg nkén·· 
savat használunk 

0,005 m komplexonm«lll»mo]dat 

1 ml oldat 1,8613 mg komplexon-oIII»-at (C10H140 8N2Na2,2H20; etiléndiamin
tetraecetsav clinátrium-sója) tartalmaz. 
20,00 ml 0,05 m komplexon-oIII»-oldatot mérőlombikban 20°-os vízzel 200 ml-re 
hígítunk. 

0,1 n perklórsav 

ahol 

196 

1 ml oldat 10,0470 mg HCI04-t tartalmaz. 
0 ,1 n per klór sav készítése 
0,1 mg pontossággal mért kb 0,10 g perklórsav-oldatot 50 ml vízzel és néhány csepp 
!-fenolftalein-oldattal elegyítünk, majd 0,1 n nátronlúggal megtitráljuk 
1 ml 0,1 n nátronlúg 10,047 mg (lg ,00204) perklórsavat (HC104 ) jelez. 
10,05 g HCI04-nak megfelelő mennyíségű perklórsav-oldatot 1000 ml-es mero
lombikban kb. 200 ml abszolút ecetsavval elegyítünk Az oldathoz a perklórsav
oldat víz-tartalmával egyenértékű mennyiségű ecetsavanhidridet öntünk 
A víz-tartalommal egyenértékű ecetsavanbidrid mennyiségét az alábbi képletből 
számítjuk ki: 

567 a 
x=--

b 

a = a tőmény ecetsav víz-tartalma %-ban, 
b = az ecetsavanhidrid (CH3C0)20-tartalma %-ban, 
x = 100 g tömény ecetsav víztelenítéséhez szükséges ecetsavanhidrid g-ban. 
Az oldatot lehűlés után abszolút ecetsavval 1000 ml-re egészítjük ki. 
A perklórsav-mérőoldatot tartályos bürettában, a levegő neq_yességétől védve 
(célszerűen szilikagel-csövekkel zárva) tartjuk. 

Az ol,dat faktorának meghatározása 

Az I. 31 '. .. lap 22/b a;att leírt módon előkészített és 0,1 mg pontossággal mért kb .. 
0,10 g kalímnhidrogenkar bonátot 5-10 rnl abszolút ecetsavban oldunk majd az 
oldat?t>, ~-3 cso~p ~-genci~naibolya-oldatot használva jelzőül, 0,1 n perhlórsav:val 
megt1tralJuk. (Szükseg eseten az abszolút ecetsavat előzetesen O I n perklórsavval 
kékeszöld-színűre állítjuk be~ ' 
Az oldat faktorn 

ahol 

F, = _ g 100~ 
100,114. b 

, g = a kál~u;nhldrogénkarbonát súlya grammban 
b =a trtralaskor fogyott 0,1 n perklórsav térfogata ml-ben 
(lg 100,114 = ,00049) 

0,02 n pe1kló1sav 

1 rnl oldat 2,0094 mg HC104-t tartalmaz 
200 ml 0,1 n perklórsavat mérőlombikban abszolút ecetsavval 1000 ml-re hígítunk. 

Az oldat faktorának meghatározása 

Az I 317. _lap 2~/b alatt leírt módon előkészített és 0,1 mg pontossággal mért kb. 
0,20 g kálímnhrdrogénkar bonátot mérőlombilrban abszolút ecetsavval 100 ml-re 
01.dunk , (~~ük~é~ ~setén az abszolút ecetsavat előzetesen 0,02 n per klór savval kékes· 
zold SZlllme. a~~Juk be . .) Az old~t 10,00 ml-es részletét, I-genciánaibolya-oldatot 
alkalmazva ielzoul, 0,02 n perklorsavval megtitráljuk Az oldat faktora 

ahol 

F, = -~g_l_O_O_ 
b 2,00228 

g = a 100 n;l abszolút ecetsavban oldott káliumhidrogénkar bonát súlya g-ban 
b = a trtrálasban fogyott 0,02 n perklórsav mennyisége ml-ben 
(lg 2,00228 = ,30152) . 

Megjegyzés .. Amennyiben titráláskor a hőmérséklet több mint ± J0 .kal eltér attól 
amelyet a faktor meghatározása alkahnával észleltünk, a mérőoldat faktorát az alábbÍ 
faktorral (F1) beszorozzuk: 

ahol 
F 1 = 1 + 0,0011 (t0-t1) 

t 0 = a faktor beállításakor mért hőmérséklet 
t1 = a titráláskor mért hőinérséklet. 

I ndikátqrok 

I„genciánaibolya„oldat 

0,1 g genciánaibolyát (II 345 .. lap) mérőlombikban tömény ecetsavval 100 ml-re 
oldunk 

I„pll·okatechiniholya„oldat 

0,1 g pirokatechiníbolyát mérőlombikban vízzel 100 rnl-re oldunk 
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III. táblázat 

(Vö. L kötet 338 .. lap 3 pont) 

Az átlagsúlyú 3 hónapos csecsemő és az átlagsúlyú 1, 3, 6, 9, 12 és 
15 éves gyermek gyógyszeradagjait a III/A táblázat tartalmazza 

Az egyes életkorok átlagsúlya a következő : 

" 3 hónapos csecsemő 
1 éves gyermek 
3 " " 
6 " " 
9 " " 

12 " " 
15 " " 

A gyermekkori adagok számítása a 

5 kg 
10 kg 
14 kg 
20 kg 
27 kg 
36 kg 
48 kg 

képlet segítségével történt, ahol 

Gy= gyermekkori adag, 
F - a III/A táblázat «Megjegyzés» rovatában feltüntetett számítás 

alapjául szolgáló «felnőttkori adag» i1L maximális felnőttkori adag, 
k - szorzószám, amely azt mutatja, hogy a gyermekkori adag a fel

nőttkori adagnak hány %-a. 

Aka gyógyszer tulajdonságaitól függően három változatban kerül alka!-· 
mazásra (k,kpt„, kmtn ), melyek értékét a következő táblázat tünteti fel: 

Életkor k kptus kmtn 

3 hó 6 18 
1 év 12 24 
3 év 20 32 8 
6 év 32 44 20 
9 év 45 57 33 

12 é\r 60 72 48 
15 év 78 90 66 

. A III/A táblázat «Megjegyzés» rovatában fül van tüntetve, hogy az 
illető gyógy>Zer e3etében a k, kptus vagy kmtn értékek közül melyiket kell alkal
mazni. 

Általában a k-értéket használjuk, amely a 
k = 2 · évek száma + testsúlykilogramm összefüggésből számítható 

ki A kptu. alkalmazása esetén a 

kplns = k + 12 

képlet, a kmtn alkalmazása esetén pedig a 

kmln = k - 12 
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képlet alapján számolunk, azzal a megjegyzéssel, hogy ha a kmtn értéke 0 vagy 
negatív szám, a. gyógyszert kiszolgáltatni nem szabad. Csecsemő-adagok szá
mításánál az évek számát a képletben 6 hónapos korig '/z-nek, 6 hónap 
fölött l"nek vesszük 

A táblázatban nem szereplő korú, atlagsúlyú gyermekek gyógyszeradag
jait a tábiázat adataiból interpolálással számítjuk ki 

A táblázatban fel nem sorolt esetekben a gyógyszeradagokat a gyermek 
korának és súlyának figyelembevételével a bevezetőben megadott irányelvek 
és képlet alap,ján számítjuk ki, a táblázatban megadott k, kptus kmtn értékek 
alapján. ' 

Hl/ A. táblázat 

A gyógyszerek szokásos és legnagyobb adagjai gye1mekeknek 

(A tábláz~t az Addendum bodtójában külön tasakban található) 
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"' 0 
o. 

8 

Név 

Acidum Iacticum 

A gyógyszerek szokásos és legnagyobb adagjaí felnlltteknek 
(Az I. 339. lap IV. táblázat Javítása és kiegészítése) 

1 

Adagolás !__:Legnagyobb adag [ __ S z o _k á s o ~ 
módia egyszeri_]_ napi ·-i----~~;~~ri-----; 

~~~J~----- --
nap1 

per os -- 1 - 2-4 4-20 

~ 

Megjegyzés 

-- -····--- ----·--------- -- ·---------· 
per os 0,25 0,50 0,05-0.25 0,15-0,50 

Acidum nicotinicurn s, cut. } 
1. ven. 

0, 1 0,3 0,025-0,05 0,025-0,1 

---------·· -----·- ------·-- --·------- ---··--

©Amylbarbituralum per os o.5 1,0 0,2-0,4 0,2-0,6 
-- ·------- ------ ------------·---- -- -- ---- . -

++Barium chloratum per os 0,05 0,15 - -
- - ---------------

.:}tChloramphenicolum •per os 1,0 6,0 0,5-1,0 0,05 
testsúly-

kilogrammo:riként 
----·· ----- ·- --- ---·---------------

lo}4Cyanocobataminum 
s. cut. 

1. musc. 0,001 0,002 0.00002-0,001 0,00002-0,001 

··-----· 

+.Desoxycortícosteronum aceticum i. musc. 0,05 0.1 0,005-0,015 0,005-0,025 
----- ________ „ ______ 

Emuisio ole1 jecor1s per os - - 10--30 30-60 
. ___ „ 

Emulsio olei ric1n1 per os - - 20-60 20-60 
"---·----------.-- ----- --· ------ ----- ----------- ---

++Ergometrinum malenncum 
s. cut.} 

i. musc. 0,001 0,002 0,0002-0,0004 0, 0002-0, 0006 

i. ven. 0,0006 0,0012 0,0002-0,0004 0,0002,-0.0006 
----·-----·---·· ------- ---- -----

+:Extractum strychni siccum per os 0,05 0, 10 0,02-0,05 0. 05--0. 010 
·-··-- ----- ·-------.----·- ---···------

._, musc. 
+:Gonactotropinum chor1omcurn s. cut. 2000 NE 2000 NE 500-2000 NE 500-2000 NE 

1 

1 --T- -1 --- ·-· 
+Gonadotropinum e sero .1.. mustc. 2000 NE 'i 2000 NE 1 300-·1000 NE 300-1000 NE s. cu . 

----------------1----1----1-----··- -·-----··-- ···-----·-- ----·-
' . 

.1.. ven. [ , 
Injectio acidi n1cotinicl 0,5% s. cut. 2 ml 6 ml 1 0,5-1 ml 0,5---2 ml 

-------------------

------· ----· ---------

-··--·---

__ „ _______ ,. ----- ----

-- ·------

,_ musc. 1 , 1 

InJectio chin1ni hydrochlorici 15~-·-· ~=Usc. -----= - -1----2-4 ·m1 -1- ------2-~ ~;-------· ·--

et urethani 15% 1, ven ___ ---=-- - 1 _ 4-6 ml '--- ·-· 4-6 ~~~---- ___ _ 
„ .... -,--- 1- . 

>J<InJectio cyanocobalwnint '~.";,~~~· 0,001 0,002 !_ 0,00002-0,001 ~,o~_oo;-0.001 . 
--------------- ···--· -------- 1 -- • -- -- ---

+Injectio desoxycorticosteroni 10 ml 20 ml ! 1-3 ml 1-5 ml 
acetíci O, 5% .1.. musc. 

···------------ -· 

-- ··------- ------ ------

++InJ0Ctio ergometr1n1 maleinicí 1. musc. 5 ml 10 ml 1-2 ml 2-3 ml 
0,02% .1.. ven. 3 ml 6 mi 1-2 ml 2-3 ml 

+InJect~o- g~~ad~tropin1 ~~~=onici 1
• mustc. :

1

2000 NE -~~00 N~·i ----50~=20·0~-NE -- 500-2000 NE 
s. cu . 

----· r 1 ---- • ------- ---- ---------- ·-

1 
+Injoctio gonadotropín1 e sero 1

• mustc. 2000 NE 2000 NE 300-1000 NE 

1 

300-1000 NE s. cu. 
-- -----

..LJ t" h 'd" 1. musc. 3 ml 3 ml 1-2 ml 1-2 ml l:l< 
T UJec io mercamp ami l 1. ven. 2 ml 2 ml 1-2 mi 1-2 ml 

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

tIF ~}1Injectio m~t~~~~~~- hydrochl~o/:~ 1~.m0:~~·. __ 3 ~~-- __ l_O_~l- ----~,5-l ml --~-·,~-3 ml 

+Injectio neostigminii methylsulfu- s. cut. 
2 1 6 1 3 rici O, 05% l. ven. m ml ml ml 

----~~~--------1 - ---·- 1 ----- ·····--1--
1. musc. 1 

t:i}t:i}Injectiopethidinihyctrochlorici5% s. cut. 4 ml 10 ml 1-2 ml 3-6 ml 1 

' 

-+-r~;:-~:l;ndÍmethylpyrrmidini 20% :: :::: r -1-5-n:---„ 45 n1l '"------5--10- m:---1------- ~~-2-0- m:- -;---

tenként !egfel
ebb 2--3-szo-r 



8 
"' 

8 
'" 

Név 

+Injectio tolazolini hydrochlorici 1 % 

© tfl:J 1\íethadonuril hyctrochloricum 

1Adagolás1~~nagyobb ádag ·-1 
1 módja egyszeri 1 napi 

1 

J., ven. 
s. cut. l 

J.. musc. 

per os 
o •• ut. l 
l. ven. 

per os 

'· 
l. ven. ! 

2 ml 

3 ml 

Szo·ké.sos adag 
Megjegyzés 

egyszeri napi 

--------- --

1 , _____ ------.1----- - -- --1--- --------
per os 
1. ven. ! 
s. cut. , 

Nicotamidwn 

-1 
1 

per os 
1 

1. musc.i' 
~· cut. ~. 
l. ven. 
--···--

Pilula ferr1 sulfur1c1 oxyctulati per os 

0,2-0,4 

0,05-0,l 

1-9 db 

0,6-1,2 

0,05-0,2 

3-9 'db 
---- ---1 -----------1----------1------- --------- ---- -

Szokásos profilalr-
Proguaniluru hydrochlaricum per os _ 

1 
! per as 

i. ven +Sulfadimethylpyrrmidinum 

- 1 

3,0 
:.J.0 

12,0 
9.0 

0,3 0,6 

0,5-2 1 3-7 
1-2 1-4 

tikus napi adagja 
o,~ g 

1 --------' 1------- ------------
+suppositorium mercamphamidi 1 per rect. ; 1 db 2 db 1 db 1 1 db ~etenként legfel-

! 1 Jebb 2-3-szor 
- __ l _____ J -·--- 1 -----·-----------

t:fr!Tabletta amylbarbiturali g 0,2 per os 21/ 2 db 5 db 1-2 db I-3 db 
- ---------- ------- Í· ----- ---------- -·---- ----------------

+Tabletta chlaraníphenicali g 0,25 per as 4 db 24 db 2-4 db 8---16 db 

Lijl @Tabletta methactoni hyctrac~{~~1ci 6 -db 20 db ---;~- ----1 ______ 6 ___ _ 
mg 5 per as l-

1 
3-- db 

--------- - ------ --- - ----- ---- -- _I_ - ------------- -··-

+Tabletta methimazoli g 0,01 per os 1 3 db · li 10 db _ _ 1/ 2-1 db 1 _ P/
2
-3 db --- --· --------

+Tabletta ~~~-stig1n1nii bromati _: --~=-=-:--~-:--~ -' -----,-:~------ 1 ------~--
g 0,015 : i ----

Tabletta n1catarr1idi g 0 -;~-----1 po; os -- --= 1 ------:_~-;;,-- 3~6 db 

r:IP r:i} Tabletta opi~--~~ncentrati g-~~;-1, per as ---·~-~~- 12 db„ 
1 

- 1-2 db 3---6 d~ ---- -
' ' 

per os 

4 db 12 db. per as 

' 
----------- -------- __ ,________ ----------- --------

r:TI:i r:i}lTabletta pethidini hydrochlari·m· per as ll 8 db 1 20.db 
g 0,025 

Tabletta praguanili hydrochlor1ci. per as - 1 

_________ _:-_g_o_,,_'_1----1 ---- ---
+Tabletta sulfadimethylpyrimidini per os 6 db [ 24 db 

g 0,5 

__ per os J 2 db 
1 

6 db 

1------ -
per os 1 0,75 1 5,0 

+Tabletta tolazolini hydrochlorici 
g 0,025 

+Tinctura 1pecacuanhae 

---- ----
per os 0,05 o, 15 
1. ven. 0,02 0,05 
s. out. } 0,03 0, l 
~. musc. 

+Tolazolinum hydrochloricum 

1-2 db 

3 db 

1-3 db 

1 db 

0,25 

0,025 
0,01 

0.01----0 02 

4-6 db 

6 db 

6-14 db 

3 db 

1-1,5 

0,075 
0,03 

0,03--0,06 

Legnagyobb egy
szeri adagJ a 

hánytat6nal< ·20 g 



VI. táblázat 

A többi gyógysze1től elkülönítve, zárt szekrényben tartandó, +-tel 
jelzett gyógyszerek 

(Kiegészítés az L 382. lap V I táblázathoz) 

Chloramphenicolum 
Desoxycorticosteronum aceticum 
Dicumarolum 
Injectio desoxycorticosteroni acetici · 
- merCamphamidi 
- neostigminii methylsulfurici 
- sulfadimethylpyrimiclini 
- sympaethamini tartarici 
- tolazolini hydrochlorici 
Methimazolum 
Neostigminium bromatum 

N eostigminjum methylsulfmicum 
Phenomerborum solutum 
Solutio sympaethamini 
Sulfadimethylpyrimidinum 
Suppositorium mercamphamidi 
Tabletta chloramphenicoli 
- methimazoli 
-· neostigminii bromati 
- sulfadimethylpyrimiclini 
- tolazolini hydrochlorici 
Tolazolinum hydrochloricum 

VII. táblázat 

A többi gyógyszeitOI elkülönítve, záxt szekrényh~n tartandó, 
©-tel jelzett altatószerek 

(Kiegészítés az I 384.. lap V JI táblázathoz) 

A:mylbatbitm alum Tabletta amylbarbitmali 

VIII. táblázat 

A mé1·egszekrényhen,_ ta1tandó, ++ Jelzett gyógyszerek 

(Kiegészítés az L 385 lap VIII. tábláza.thoz) 

Ergometrinum maleinicum Injectio ergometrini maleinici 

IX. táblázat 

A mél'egszekrényhen tru:tandó, © tfri ·tcl jelzett kábítószerek 

(Kiegészítés az I 386. lap IX. táblázathoz) 

Injectio methadoni hydrochlorici 
- pethlclini hydrochlorici 
Methadonum hydrochldricum 
Pethldinum hydrochloricum 

Tabletta methadoni hydrochlorici 
- opii concentrnti g 0,01 
- pethldini hydrochlorici 

XI. táblázat 

Évenként ellenő1izendő, illetőleg megújítandó gyógyszerek 

(Kiegészítés az L 388. lap XL táblázathoz) 

Calcaria chlorata 
Chlorogenium 
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Pepsinum 
Species antiasthmatica ad fumigationem 

úJ CIKKELYEK ÉS MEGVÁLTOZOTT SZÖVEGŰ CIKKELYEK 

C11H"OsN2 

57/A. 

© Amylharbituralum 
( Amylbarbitural.) 

Amilbar biturál 

5-Etil-5-izoamilbarbitursav 

HN-C=O 
/ \ /C2Hs . 

O=C\ /C'CH,CH;;CH(CH, 
HN-C=O CH, ms = 226,28 

Fehér kristályos por. Szagtalan, íze kesernyés .. Legalább 98,0% amilbar bi
turált (011H 180 3N2) tartalmaz. 

Oldékonyság. 2000 sr víz, 150 sr forr6 víz, 5 SIR-szesz, 6 SI éter, 30 sr kloro
foJm oldja. Lúgokban s6képződéssel old6dik 

Kémhatás. Frissen kiforralt vízzel melegítéssel készült oldatát (0,1 + 20) 
rázogatás közben lehűtjük és papirnsszűrőn megszűrjük A szüredék gyengén 
savanyú„ 

Olvadáspont .. 154°-159°. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt porceláncsészében 0,1 g szilárd R·nátriumhidioxiddal és 1 csepp 
vízzel eldörzsölünk,. Az óvatosan hevített keverékből ammónia fejlődik, mely a 
föléje tartott megnedvesített piros lakrnuszpapirost megkékíti. 

b) 0,02 g készítményt 5 ml abszolút alkoholban oldunk. Az oldathoz I csepp kobalt
.. alapoldatot és 1csepp10%-os amm6nia-oldatot elegyítünk Az oldat ibolyaszínű 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatl.an és színező anyagok .. 0,5 g készítmény 6 ml víz és 4 ml R-nátriumkarbonát
oldat elegyében melegítve maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat színe 
neip. lehet erősebb, mh1t a Z l színmérték·-oldat„ 

d) Nehéz fémek ( ówm, vas, cink stb.). 2 g készítményt 40 ml vízben melegítéssel oldunk 
Az oldatot erős rázogatás közben lehűtjük, majd kis papirosszűrőn megszűrjük 
Ezt a szfuedéket használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálatokhoz is .. 
10 ml szfuedéket az I .. 96. lap 2/a szerint vizsgálunk .. A változás megengedett mér
téke grammonként 20 y Pb, ill. Fe vagy Zn .. 

e) Szulfát. 10 ml d) szerinti szfuedéket a~ I 99. lap 2/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett méttéke grammonként 100 y 804 
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f) Klorid 5 ml d) szerinti szüredéket az I. 100, lap 10/a szerint vizsgálunk, A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CL 

g) Telítetkn vegyüktek 10 ml d) szerinti szüredékhez 1 ml R-kénsavat és 0,05 m] 
0,1 n káliumpermanganát-oldatot elegyítünk A folyadék 5 perc múlva is rózsa
siínű maradjon és ne zavarosodjon nieg 

h) Idegen szerves anyagok. Előzetesen tömény kénsa»•al kiöblitett kémlőcsőben 
5 ml tömény R-kénsavban 0,2 g készítményt oldunk Az oldat nem lehet erősebb 
színű, mint a Z 1 színmérték-oldat, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Semleges és báziSos sze1·ves anyagok„ 1 g készítményt a «Barbituralum» cikkely 
m) pontja szerint (II 115., lap) vizsgálunk A maradék legfeljebb 0,2% lehet, 

j) Szái'ítási veszteség., 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,2 g készítményt az I. 104,, lap 
3) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5% lehet. 

k) Izzítási maradék O,l mg pontossággal mért kb, 0,5 g készítményt az I. 104,. lap 4) 
szerint elhamvasztunk Az enyhén küzzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet, 

1) Tartalmi meghatározás ( etilizoamilharbituisav J, 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,2 g 
készítményt 100 ml-es lombikban 10 ml, 4 csepp I-timolftaleinre semleges szesz-. 
ben oldunk Az oldathoz 10 ml frissen kifonalt és lehűtött vizet elegyítünk, majd 
az oldatot, 2 csepp I-timolftalein-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal 
kezdődő kék színig titráljuk A végpont előtt célszerűen még 2 csepp I-timolftalein
oldatot cseppentünk az oldatba 
1 ml 0,1 n nátronlúg 22,63 mg (lg ,35464) etilizoamilbarbitursavat (011H 180 3N2) 

jelez. 
m) Tarta,lmi megha,tározás (nitrogén). 0,1 mg pontossággal mért kb, 0,06 g készítményt 

a7- L 119, lap 14/b szerint vizsgálunk A roncsoláskor kezdetben a kénsavat csak 
enyhén melegítjük. 
1 ml 0,1nsósav1,401 mg (lg ,14638) N-t, illetőleg 11,31 mg (lg ,05362) etilizoamil
barbitursavat jelez. 

TájékoztatÓ gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makioszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen, 
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Eltartás, Jólzá1ó üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Amilbarbiturált tartalmaz a «Tabletta amylbarbiturali g 0,2», 

J!fásnév Amobarbitalum, «Amytah (V. N . .), «Dorlotym (V. N,) 

Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja 0,5 g 
Legnagyobb napi adagja 1,0 g 
Szokásos egyszeri adagja 0,2-0,4 g 
Szokásos napi adagja 0,2-0,6 g 

58/A. 

Amylum liquefactum 

( Amyl,, liq_uefact.) 

Elfolyósított keményítő 

Az elfolyósított keményítő föként glukózból (C6Hr20 6), továbbá,dextrinből 
és maltózból álló készítmény, amelyet keményítőből részleges savas hidrnlízissel 
állítanak elő„ Színtelen vagy sá1ga-színű, átlátszó, nagyon sűrű, méz-szerű folya
dék. Csa'knem szagtalan,, íze édes,, Víztartalma kb 20% 

1,06 

Oldékonyság,, Vízzel minden arányban elegyedik., 
Kémhatás Vizes oldata (1+5) kék lakmnszpapirossal vizsgálva savanyú. 
Sűrűség,. 1 SI elfolyósított keményítő és 4 sI víz elegyének sűrűsége légalább 

Törbmutató Legalább 1,490 

Azonossági vizsgfilat 

a) Glukoz,, 1 csepp ecetsavval megsavanyított 1 rnl vizben 0,05 g R-réz(II)acetátot 
oldunk, Ezt az elegyet 0,1 g elfolyósított keményítő 5 ml vizzel készült oldatához 
öntjük„ Rövid forralás után barnavörös zavarosodás keletkezik, mely a kémlőcső 
alján később téglavörös üledék alakjában gyűlilr össze„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és színező anyagok .. 11 g elfolyósított keményítő 100 rnl vizzel maradék 
nélkül és tisztán elegyedjék Az oldat színe nem lehet erősebb a Z 2 szíumérték-
oldatnál. " 

e) IAgosság, savasság, 5 g készítmény 15 ml frissen kiforralt és lehűtött vizzel készült 
oldatához 5 csepp I-fenolftalein-<ildatot elegyítünk. Az oldat színtelen legyen, de 
0,6 ml 0,1 n nátronhígtól piros színűvé váljék 

d) Szulfit. 50 ml b) szerinti oldathoz 0,2 ml 0,1 n jód.oldatot és néhány csepp I-kémé
nyítő-oldatot elegyítünk Az oldat kékre színeződjék 

e) Ólom. 5 ml b) szerinti oldatot az I, 96, lap l/a szerint vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 20 y Pb 

f) Arzén, 1 g készítményt az I. 102 .. lap a) s7-erint elroncsolva és az I 97,. lap 
3/a szerint - arzén-mértékoldat nélkül - R-kalciumlúpofoszfit-oldattal vizsgá
lunk„ A készítmény arzént nem tartalma~hat„ 

g) Vas,, 1 ml b) szerinti oldatot az l, 97,, lap 4/a szerint vizsgálunk. A változás meg
engedett mértéke grammonként 100 y Fe, 

h) Keményítő, 50 ml b) szeiinti oldatot 1 percig forralunk Lehűtés után az oldatot 
0,2 ml 0,1 n jód-oldattal elegyítjük Az elegy nem szineződhet kékre. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Izzítási maradék. mg pontossággal mért kb. 10 g elfolyósított, keményítőt az I 
104, lap 4) szerint beszárítunk, majd elhamvasztunk Az enyhén küzzított maradék 
legföljebb 0,5% lehet, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
b) (oldhatatlan és színező anyagok) szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Zárt edényben, hűvös helyen tartjuk 
Megjegyzés .. Pilulakötőanyagként 9 sr elfolyósított keményítő és 1 sr legtömé

nyebb szesz elegyét is használhatjuk. 
Másnév .. Keményítőszörp, «Glucosum liquidum». 

79. 

11 \\i 
;.'~ 
;:'.;;m-

Benzallrnnium chloratum :}~ 

~:::.::;:~~ t. 
Benzil-dimetil-alkil-ammóniumklorid l;j 

(Vö. II. 124 .. lap. Teljes szöveg) ') 

Különböző, 8-18 szénatomos, telített alkilgyököket (R) tartalmazó benzil- >ir 
dimetilalkilammóniumkloridok [(C6H 5 CH2)(CH3) 2(R)N· Cl] elegye. Fehér vagy , JI• .· 
sárgásfehér por, illetőleg zselatinszerű darabok Szaga aromás; íze nagyon keserű„ · ;(.·\• 
Vizes oldata rázáskor erősen habzik. •• 

átlag~s ví~~=~~!s~~;~~~:~~~l~a lt~Zta~~~:,1!~~~~cij~;~i~~%~artalmaz 354,00 ••....•. •.• .. ····• .. '.: .. ··•.•.·.1.!.·.·.' 

01,dékonyság. Vízben, R-szeszben, acetonban bőségesen, kloroformban, ben- .· 

::~=~;~:~;~,~;:";:;,::;,:;~~~s;,:':~0:";';~!:: l.•.r_:.1 

Azonossági vizsgálat ! 
a) 0,02 g készítményt kémlőcsőben 2 ml vízben oldunk és az oldatot 1 csepp R.. 

sósavval elegyítjük fAz oldathoz 1 ml R-kloroformot és 1 csepp 0,1 n kálimn
permanganát-oldatot elegyítünk Összerázás után a kloroformos réteg ibolya. 
színűvé válik„ 

b) 0,01 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Néhány csepp R-salétromsavat elegyítve 
az oldathoz, fehér csapadék válik le, mely 3 ml R-szesz hozzáadására oldódik. 
Ezt az oldatot használjuk a e) alatti vizsgálathoz .. 

c) Klorid. Ab) szerinti feltisztult oldathoz néhány csepp R-ezüstnitrát-oldatot elegyí
tünk .. Fehér csapadék keletkezik, mely 1 ml R-ammónia-oldatban oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 2 g készítmény 20 ml vizben maradék nélkül oldód
jék Az oldat színe nem lehet erősebb a Z 2 színmérték-oldatnáL 
Ezt az oldatot használjuk az f) alatti vizsgálathoz. 
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e) Lúgosság .. 0,5 g készítményt 10 ml frissen kifonalt és lehűtött vizben oldunk. 
Az oldat két csepp I-fenolftaleín-oldattól nem színeződhet, 0,30 ml 0,1 n sósavval 
és 5 csepp I-metilvörös-oldattal elegyítve viszont pirosszínű legyen 

f) Szulfát. 1 ml d) szerinti oldatot az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 500 r S04., 

MinOségi kvantitatív vizsgálat 

g) Izzít:fsi maradék.. 0,1 mg pontossággal.m~rt kb. 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szennt elhamvasztunk .. Az enyhén kiizz1tott maradék legfeljebb 0,2% lehet .. 

h) Víz-tartalom. 0,1 mg pontossággal mért kb .. l g készítményt az Add.. 156. lap 
29) szerint vizsgálunk.. · 

i) Tartalmi meghatározás (benzalkonium}.. 0,1 mg pontossággal mért kb. l g készít
ményt mérőlombikban 50,00 ml-re oldunk. Az oldat 10,00 mices részletét választó
tölcsérbe helyezzük, 5 csepp R-sósavval megsavanyítjuk és 2 ml 10%-os kálium
jodid-oldattal elegyítjük. A csapadékos folyadékot 20 ml R-kloroformmal össze
rázzuk, majd az elkülönült kloroformos réteget vízmentes nátriumszulfáttal 
fodett kis vattapamaton Erle=eyer-lombikba bocsátjuk. A kllázást még kétízben 
20-20 ml-es kloroform-részletekkel megismételjük.. Az egyesített kloroformos 
oldatba üveggyöngyöt helyezünk és a kloroform zömét ledesztilláljuk A lehűlt 
kloroformos maradékhoz 5 rnl 3%-os higany(II)acetát-oldatot elegyítünk és jel
zőül 2'csepp I-genciánaibolya-oldatot alkahnazva 0,1 n peiklórsavval kékeszöld 
színig titrálunk .. 
1 ml 0,1 n perklórsav 35,40 mg (lg ,54900) benzalkoniumkloridot jelez .. 
A benzalkoniumkloridMtartalmat vízmentes készítményre vonatkoztatjuk, ezért a 
számításhoz a lemért anyag súlyából levonjuk annak víz-tartahnát 

j) Aminok klori~i":i és ammóniumklorid. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,30 g anyagot 
10 ml abszolut ecetsavban oldunk, majd ·az oldatot 10 ml 3%-os higany(II)· 
acetát-oldat és 1-2 csepp I-genciánaibolya-oldat hozzáelegyítése után 0,1 n per
klórsavval kékeszöld színig titráljuk .. 
A titrálás eredményét vizmentes készítményre vonatkoztatjuk. Ez az· ér.ték leg
fel1ebb 3%-kal lehet nagyobb, mint az i) "2.erinti titrálásban kapott érték 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az ~zonosna~ talált é~ makroszkóposan megfolelőnekítélt készítmény 1 g-ját 
10 ml vrzben oldjuk .. A szmtelen vagy csaknem színtelen oldat összerázva erősen 
habzik · · 

Eltartás. Jólzáró üvegben, fénytől védve tartjuk. 

Benzalkoniumkloridból kbizül a «Benzalkonium chlomtum solutum». 
Inkompatibilis anionikus felületaktív anyagokkal (pl szappanokkal. nátri~m·· 

lauri!szulfáttal), alkálihidroxidokkal, salétrnmsavval és nitrátokkaÍ. oxidáló 
anyagokkal.. . 

lJiásnév «Zephirol» (V. N.), «Zephüan chloride» (V N.). 
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79/A. 

Benzallrnnium chloratum solutum 

( Benzalkon. chlor „ sol . .) 

10 %-os benzalkoniumklorid-oldat 

Tiszta, színtelen vagy csa1!'nem színtelen folyadék. Szaga jellemző, enyhén 
aromás. Íze nagyon keserű.. Összerázva erősen habúk. Vízzel elegyedő oldó
szerekkel mínden arányban megzavarosodás nélkül hígítható 9,5-10,5% benz
alkoniumkloridot tartalmaz„ 

Kémhatás. Semleges vagy gyengén lúgos .. 

1 
Készités. 10,0 g benzalkoniumkloridot (benzalkonium chloratum) kevergetés 

közben annyi meleg vízben ( aqua destillata) oldunk, hogy a kész oldat súlya annyi 
g legyen, ahány % vízmentes benzalkciniumkloridot tartalmaz a felhasznált 
készítmény. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,2 ml készítményt kémlőcsőben 2 ml vízzel hígítunk és 1 csepp R-sósavval elegyi
tünk Az oldathoz 1 ml R-kloroformot és 1 csepp 0, 1 n káliumpermanganát
oldatot adunk. Összerázás után a klorofűrmos réteg válik ibolyaszínűvé„ 

b) 0,1 rnl készítményt 2 ml vízzel hígítunk. Néhány csepp R-salétrornsavat elegyítve 
az oldathoz, fehér csapadék válik le, mely 3 ml R-szesz hozzáadására oldódik 
Ezt az oldatot használjuk a e) alatti vizsgálathoz„ 

c) Klorid. A b) szeriuti feltisztult oldathoz néhány csepp R-ezüstnitrát-oldatot ele
gyítünk Fehér csapadék keletkezik, mely 1 ml R-ainmónia-oldatban oldódik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. Az üledékmentes és tiszta készítmény színe nem 
lehet erősebb a Z2 színmérték-oldatnáL 

e) Lúgosság .. 5 ml készítményt 5 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítunk Az 
oldat két csepp I-fenolftaleiu-oldattól nem sziueződhet„ 

f) Sz1ú/át .. 1 ml készítményt az I 99 .. lap 9/a szeriut vizsgálunk A változás megen
gedett mértéke milliliternnként 50 y S04 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Izzítási maradék. 5,00 ml készít1nényt izzítótégelyben vízfürdőn szá1azra párolog
tatunk. A maradékot az L 104 .. lap 4) szeriut elhamvasztjuk. Az enyhén kiizzított 
maradék legfeljebb 0,02% lehet. 

h) Tartalmi meghatározás 0,1 mg pontossággal mé1t kb. 10 g készítményt a «Benz
alkonium chloratum)> cikkely i) pontja szerint vizsgálunk„ 
1 ml 0,1 n perklórsav 35,40 mg (lg ,54900) benzalkoniumkloridot jelez. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

.Az azor;osnak talált üledékmentes; tiszta és színtelen készítmény összerázva 
erősen habzik. 

EUartás „ Jólzáró üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis anionikus felületaktív anyagokkal (pL szappanokkal, nátrium

laurilszulfáttal), alkáJihidroxidokkal, salétromsavval és nitrátokkal, oxidáló 
.anyagokkal 

118/A. 

oi< Chloramphenicolum 

( Chloramphen.) 

Kloramfenikol 

D-( - )-tr eo-l-p-nitrofonil-2-diklóracetamido-propán-( 1,3 )-diol 

NO, 

~ 

~ 
HO-C-H 

1 
H-C-NHCOCHCl2 

' C11H1205N2Cl2 CH,OH ms = 323,15 
· A Streptomyces Venezuelai- Actinomycetaceae - által termelt vagy mester
ségesen ~lőáll'.tot~ af'.tibiotikus hatású ,anyag Fehér, szfukésfehér vagy sárgásfehér, 
finom tualaku knstaly6k vagy hosszu lemezek. Szagtalan. Íze rendkívül kesmű. 
A készítmény 97,0-103,0% klornmfénikolt (C11H120 5N2Cl2) tartalmaz. 

Oldékonyság .. 400 sr vízben oldódik Legtöményebb szeszben, propiléngli
kolban, acetonb>;n és etilacetátban bőségesen oldódik. 

Olvadáspont .. 149°-153°. 
· Kémhatás. A készítmény frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült rázadéka 
semleges .. 

Specifikus forgatóképesség. +17,0°-tól + 21,5°-ig, 5%-os abszolút alkoholos 
oldatban vizsgálva.. · 

Specifikus extinkció .. 298, vizes oldatban 278 mµ hullámhosszon 

Azonossági vizsgálat , 

a) kb. 0,01gkészítményt1 ml hígított szeszben oldunk és az oldathoz 1 ml R-kalcium
klorid-oldatot és 4 ml vizet elegyítünk. A reakcióelegybe 0,05 g R-ciuk-po1t szó1unk 
és vízfürdőn 10 pernig melegítjük. Az oldat tisztáját kémlőcsőbe öntjük, 0,1 g 
vízmentes nátriumacetátot oldunk benne és 2 csepp R-benzoilkJoridcial 1 percen át 
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rázogatjuk„ A keverékhez 2 ml R .. vas(III)klorid-oldatot öntünk és szükség esetén 
annyi R·-sÓsavat csepegtetünk hozzá, amíg az oldat feltisztul A tiszta oldat vörös
ibolya-bíborszínű .. 

b) kb. 0,05 g készítményt zárt kémlőcsőben 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid
oldattal vízfürdőn 15 percig melegítünk. Az oldatot R-salétromsavval megsavanyít
juk és 2 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük. Fehér, túrós csapadék keletkezik„ 

c) 0,5 g készítményt 10 ml etilacetátban oldunk. Az oldat a poláros föny síkját balra · 
forgatja. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Nehéz fémek ( 61.om, vas, cink stb„). 0,5 g készítményt az I. 97 .. lap 2/c szerint vizs
gálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb, ill. Fe vagy Zn. 

e) Primer aminok. Az a) sze1i:riti vizsgálatot R-cink-por alkalmazása nélkül végezve, 
az oldat nem színeződhet vör·ösibolya-bíborszínűre .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt az I 104. lap 3) 
szerint állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 1 % lehet. 

g) Izzítási maradék. 0,1 mg ponto'ssággal mért kb. 0,20 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk Az enyhén küzzított maradék legíeljebb 0,25% lehet 

h) Tartalmi meghatározás. T 0,0020 g készítményt 100 ml >ízben oldva az I 76 .. lap 11) 
szerint 278 mµ hullámhosszon vizsgálunk 

i) Tartalmi meghatározás IT (klór). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,08 g készítményt 
az Add 150. lap 15/d szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 3,546 mg (lg ,54970) 01-t, illetőleg 16,157 mg (lg ,20836) 
ldoramfenikolt (CnH120,N201,,) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és maluoszkóposan megfolelőnek ítélt készítmény ol-
vadáspontját ellenőrizzük. 

212 

Eltartás. Jólzáró üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Kloramfonikolt tartalmaz a «Tabletta chloramphenicoli g 0,25». 
111ásnév. «Chlorocid» (V .. N .. ), «Chloromycetill>) (V N). 
Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 1,0 g 

Legnagyobb napi adagja 6,0 g 
Szokásos egyFeri adagja 0,5-1,0 g 
Szokásos napi adagja testsúly-kilogrammonként 0,05 g 

130/A. 

oi- Desoxycorticosteronum aceticnm 

( Desoxycort. acet.) 

Dezoxikmtikoszteron-acetát 

21„Acetoxi-L 4-pregnén-dion-(3,20) 

C23Ha2Ü4 ms = 372,49 
Fehér vagy sárgásfehér kristályos por .. Szagtalan és íztelen .. Levegőn nem 

változik.. 
Oldékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan .. 50 sr R-szeszben, 2 sr kloro

formban, 120 sr éterben oldódik. Jól oldódik benzolban .. Kismértékben oldódik 
zsúos olajokban. \ 

Olvadáspont .. 154°-160°. 
Specifikus forgatóképesség .. +168'-tól +176°-ig (1 %-os dioxános oldatban) 
Specifikus extinkció .. Legalább 430 (abszolút alkoholos oldatban 240 mµ 

hullámhosszon)„ 
Azonossági vizsgálat 

a) Szemernyi készítményt 1 ml abszolút alkoholban oldunk, az oldathoz 2 ml tömény 
R-kénsavat öntünk és az elegyet 80°-90°-ra melegítjük Az oldat áteső fényben 
kékszínű és vörös fluoreszcenciát mutat„ 

b) Szemernyi (5 mg) készítmény 0,5 ml metilalkohollal készült oldatához 0,2 ml 
R-ezüstnitrát-oldatot és 1 csepp 10%-os ammónia-oldatot elegyítünk. Az ammónia
oldat hatására képződő csapadék oldódása után a reakcióelegyet forrásig melegít
jük Fekete csapadék keletkezik: 

~linőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok .. 0,02 g készítmény 2 ml R„szeszben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárítási veszteség„ 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104 .. lap 3) 
_ -~erint 105°-on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legíeljebb 0,5% lehet .. 
.. ef Izzitási maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,2 g készítményt az I. 104. lap 4) 

szerint elhamvasztunk. Az enyhén küzzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet .. 
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Tájékoztató gyozsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen. 

JY[egjegyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött ké- · 
szítmény használható. 

EUartás. Jólzáró üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 
Dezoxikortikoszteron-acetátot tartalmaz az «lnjectio DMoxycorticosteroni 

acetici 0„5%». 
Mdsnév .. <illecosteroru> (V. N . .). 
Adagolás Legnagyobb egyszeri adag 

Legnagyobb napi adag 
Szokásos egyszeri adag 
Szokásos napi adag 

137/A. 

0,05 g 
0,1 g 
0,005-0,015 g 
0,005-0,025 g 

+ + Ergometrinnm maleinicum 

(Ergometr .. mal.) 

Maleinsavas ergometrin 
1 

/H20H 
HN-CH 
/ \ 

O=C CH, 

Ergometriniummaleát 

Hc-coo-
11 

HC-COOH 

HN 
C19H 230 2N3 C4H40 4 ms = 441,47 

Az anyarozsból nyert vagy meste1ségesen előállított alkaloida maleinsavas 
sója. Fehér vagy sárgásfehér kristályos por .. Szagtalan. A 4 órán át kénsav felett 
szárított készítmény legalább 72,2% ergometrin-bázist (C19H 230 2N3), illetőleg 
98,0% maleinsavas ergometrint (C19H 230,N3 C4H 40 4) tartalmaz 
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OUékonyság. Kb 36 sr vízben, 100 sr R-szeszben oldódik. Éterben és kloro
formban gyakorlatilag oldhatatlan. 
· Specifikus forgatóképesség. +50,0°-tól +55,0°-ig .. A meghatározáshoz a ké-
szítményt előzetesen 4 órán át tömény kénsav felett szárítjuk 

Azonossági vizsgálat 

a) Szemernyi (kb 2 mg) készítményt 20 ml vízben oldunk Az oldat kéken fluoreszkál. 
Ezt az oldatot használjuk a b) és d) alatti vizsgálatokhoz is .. 

b) 2 ml a) szerinti oldatot 4 ml dimetilaminobenzaldehid-oldattal és 5 csepp oxidáló
oldattal (III. 222. lap) elegyítünk Az oldat sötétkék-színűvé válik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

, e) Az ergotamin- bi ergotoxin„csoport alkaloidái. Idegen alkaloidák.. 0,02 g készítményt 
2 ml R-nátronlúgban oldunk és az oldatot forrásig melegítjük. Ammónia-szag ne 
legyen érezhető„ 

d) Az ergotamin- bi ergotoxin-csoport alkaloidái .. Idegen alkaloidák. 5 ml a) szerinti 
oldathoz l csepp R-sósavat és néhány csepp R-Mayer-oldatot elegyítünk. Az oldat 
nem zavarosodhat meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítási vesztMé.g. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,2 g készítményt tömény kénsav 
felett 4 órán át szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 2,0% lehet„ " 

f) Tartalmi meghatározás .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,08 g készítményt az Add .. 
157. lap 30/a szerint vizsgálunk. · 
1 ml 0,02 n perklórsav 6,505 mg (lg ,81322) ergometrin-bázist, illetőleg 8,829 mg 
(lg ,94591) maleinsavas ergometrint jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt b) szerint azonosítjuk. 
Eltartás Nitrogénnel töltött, leforrasztott üvegcsövekben, fénytől védve, 

a méregszekrényben tartjuk 
Maleinsavas ergometrint tartalmaz az «Injectio ergometrini maleinici 0,02%». 
Másnév .. Ergobazinmaleát, Ergonovinmaleát 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja' s .. out.. } 
L. musc„ 0,001 g 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

i. ven„ 0,0006 g 

s .. out.. l 0,002 g 
i. musc. 
i ven„ 0,0012 g 

s .. out. l . 0,0002~0,0004 g 
I. musc„ 
i. ven. 0,0002-0,0004 g 

s. cut.. l 0,0002-0,0006 g 
i. musc, 
i, ven„ 0,0002-0,0004 g ' 

215 



176. 

+ H ypophyseos partis posterioris extractum 

(Hypophys. partis post„ extr.) 

IÍypophysis-hátsólebeny-kivonat 
(Vö .. II. 28L lap .. Teljes szöveg) 

Szarvasmarhák vagy más emlősök frissen kivágott, gondosan megtisztított 
agyfüggelékének hátsólebenyéből kivont oxitocikus hatású és más hmmonok 
keveréke .. 

Fehér vagy halváuy-sátga színű, kissé nedvszívó, jellegzetes szagú por. 
Hatásértéke milligrammonként legalább 8 nemzetközi egység. 
~· Oldékonyság .. Vízben vagy izotoniás nátriumklmid-oldatban oldódik. 

Kémhatd.. .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) savanyú 
vagy gyengén savanyú 

Azonossági vizsgálat 

a) kb. 1 mg készítmény az L 232 lap vagy az Add .. 175. lap 1. szerint vizsgálva, em
lősök uterus-izmának ösSzehúzódását idézi elő. 

b) Az a) vizsgálatban alkalmazott oldat emlősök vénájába fecskendezve vémyomás
emelkedést ·okoz„ 

e) Az a) vizsgálatban alkalmazott oldat emlősök bőre alá focskendezve, az egyidejűleg 
szájon át beadott víz kiválasztását késlelteti 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok.. O,l g készítmény 10 ml frissen kifonalt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk az e) és f) szerínti vizsgálatokhoz .. 

e) Savasság. Ad) szerinti oldat bidrogénkitevője az L 77 .. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 3,0-4,5 köz~tt legyen .. 

f) Protein 1 ml d) szerinti oldat 2 csepp R·szulfoszalicilsav-oldattól legfeljebb 
gyengén opalizáJhat. · 

g) Sterilitás .. A készítmény sterilitását az Add .. 169. lap 1) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Hatásértékvizsgálat (oxitocikus hatás). A készítmény hatásértékét az I. 232 lap 1) 
vagy az Add. 175. lap szerint biológiai eljárással határozzuk meg és annak 1 mg
jára vonatkoztatott nemzetközi egységekben fejezzük kL 
Megjegyzés. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött ké'2ít

mény használható. 
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Eltartás Steril zárt csövekben, 20°cot meg nem haladó hőmérsékleten, 
zárt szekrényben tartjuk. 

Hypophysis-hátsólebeny-kivonatot tartalmaz az «lnjectio hypophyseos partis 
posterioris» 

Adagolás .. Legnagyobb egyszeri adagja s. cut.. 10 NE 
Legnagyobb napi adagja s cut. 20 NE 
Szokásos egyszeri adagja s .. cut .. 2-10 NE 
Szokásos napi adagja s cut. 2-10 NE 

Csak az érvényben levő jogszabályoknak megfelelJJ és forgalomlJahozatalra engedélyezett 
),;é,szítmény tartható készletben és adható ki. 

208/A. 

{' {' Methadonum hydrochlmicum 

( M ethad hydrochl.) 

Sósavas metadon Metadoniumldorid 

2-Dimetilamino-4-difonil-5-heptanon -hidrokl orid 

0 
11 

C H\/C-CH;--CH, 
6 s 5 \+ 

e' NH(CH,), el -
C,H/ \H,-CH-C H, 

C21H 270NHC1 ms = 345,9 
Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por Szagtalan. Íze keserű .. Leg

alább 88,6% metadon-bázist (C21H 210N), illetőleg 99,0% sósavas metadont 
(C21H 210N.HCl) tartalmaz .. 

Oldékonyság; 12 sr vízben, 6 sr R-szeszben, 3 sr kloroformban és kb 350 sr 
acetonban oldódik Éterben gyakmlatilag oldhatatlan. 

Olvrµláspont .. 231°-235°. 
Kémhatás. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) gyengén 

savanyú vagy semleges .. 

Azonossági VÍzsgálat 

a) Szemernyi készítménYTe kis fehér porcelántálban 1 csepp R-dinitrobenzol-oldatot 
cseppentünk és üvegbottal elkeverjük. Az elegy 1 csepp 50%-os nátriumhidrox1d
oldattól bíborszínűvé válik, majd néhány perc múlva sötétbarna lesz. 

b) 0,05 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot 4 ml 1 %-os pikrinsav-oldattal 
elegyítjük. Az erélyes rázogatás közben kiváló sárga csapadékot papirosszűrőre 

217 



gyűjtjük és háromízben 2-3 ml vízzel mossuk A csapadékot 2 ml legtöményebb· 
szeszben oldjuk és a kis vattapamaton kémlőcsőbe szŰ!t oldathoz 2 nil vizet 
elegyítünk A kémlőcső belső falának üvegbottal dörzsölésére kivált, átmosott 
és 105°-on megszárított kristályok olvadáspontja 132°-:-137° · 

c) 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldathoz néhány csepp nátronlúgot 
elegyítünk. Színtelen olajos csapadék képződik, amely a kémlőcső belső falának 
üvegbottal való dörzsölésére kristályossá válik„ A papirosszűrőre gyqjtött, vízzel 
kimosott és szobahőmérsékleten megszárított csapadék olvadáspontja 76° -78°. 

d) Klorid .. 0,01 g készítményt 5 ml, kevés R-salétromsavval savanyított vízben oldunk 
és az oldatot 1 ml R-ezüstnitrát .. oldattal elegyítjük Fehér túrós csapadék válik le .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színez!! anyqgok. 0,4 g készítmény 20 ml frissen kiforralt és lehűtött. 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. 
Ezt az oldatot használjuk az f) és g) alatti vízsgálatokhoz is. 

f) Savasság, lúgosság .. Az e) ~zerinti oldat hidrogénkitevője az I 77, lap 12) szerint 
meghatározva pH = 3,0.c_6,5 legyen 

g) Szulfát 10 ml e) szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint - szulfátmérték-oldat 
nélkül -· vízsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 

Minfiségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,2 g készítményt az I. 104:. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyíg szárítunk .. A súlyveszteség legföljebb 0,5% lehet. 

i) Izzítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I, 104 .. lap f) 
szerint el]lamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet .. 

j) Tartalmi meghatározás. I. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,04 g készítményt az I. 
123, lap 17/a-a szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy Rammónia··oldat 
helyett R-nátronlúgot alkahnazunk, 
1 ml 0,02 n kénsav 6,189 mg (lg ,79160) vízmentes metadon-bá~ist (C21H 2„0N), 
illetőleg 6,918 mg (lg ,83998) sósavas metadont (C21H210N.HC1) jelez, 

k) Tartalmi meghatározás II 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az 
Add. 158. lap 30/c szerint vízsgálunk 
1 ml 0,1 n perklórsav 30,95 mg (lg ,49059) vízmentes metadoncbázist 
(C21H„ON), illetőleg 34,59 mg (lg ,53898) sósavas metadont (C21H 270N.H01) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az awnosnak talált és mikroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen .. 

Megjegyzé•. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött ké
szítmény használható 

Eltartás. Jólzáró üvegben, fénytől védve, a méregszekrényben tartjuk. 
Sósavas metadont tartalmaz az «Injectio methadoni hydrochlorici 1 %» 

«Tabletta methadoni hydrochlorici rng 5» 
Másnév. «Depridol» (V.. N .. ), «Dolamid» (V.. N ) .. 
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Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 0,03 g 
Legnagyohh napi adagja 0, 10 g 
Szokásos egyszeri adagja 0,005~0,0l g 
Szolcásos napi adagja 0,015-0,03 g 

A ké.szitrnény a kábítószerekre vonatkozó 'endelkemek hatálya alá esik. 

208/B. 

of' Methimazolum 

( M ethúnazol,) 

Metimazol 

l-Metil-2-merkaptoimidazol 

N 

HSO 
N 
1 

04H6N2S CH, 'ms = 114,17 

Fehér vagy kissé sárgás színű kristályos por Szaga gyenge, jellemző Íze 
keserű .. Legalább 98,0% metimazolt (04H 6N2S) tartalmaz, 

Oldékonyság .. 5 sr víz, 5 sr szesz, 6 sr kloroform és IOQ sr éter oldja 
Olvadáspont .. 144°-147°., '' 
Kémhatás. Frissen küorralt és lehűtött vízzel készült oldata (1+19) semleges 

Azon«:>ssági vizsgálat 

a) Szemernyí (kb, 2 mg) készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot 1 ml n nátron
lúggal elegyítjük Néhány másodperc rázogatás után 2 csepp 10%-os nitroprusszid
nátrium-oldatot cseppentünk az elegyhez, A .reakcióelegy előbb sárgára, .majd 
néhány perc múlva zöldre vagy sárgászöldre színeződik .. E szín 1ml30%-os ecet
savtól azonnal kékre változik. 

b) 0,01gkészítményt2 ml vízben oldunk és az oldathoz 10 csepp 6,5%-os higany(II)
klorid-oldatot elegyítünk Fehér csapadék válik le,. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) OUlhatatlan és színező anyagok. 0,50 g készítmény 10 ml frissen kifonalt és lehiitött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék 
Ezt az oldatot használjuk a d) alatti vízsgálathoz is,. 

d) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb.).. 10 ml e) szerinti oldatot az I. 96 .. lap 2/a szerint 
vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonlrént 20 y Ph, ill.. Fe vagy Zn 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárit<úi veszteség, O,l mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az L 104, lap 3) 
szezint 105°-on 2 órán át százítmzk A súlyveszteség legfeljebb 0,5% lehet, 

f) Izzit<úi maradék.. O,l mg pontossággal mézt kb. 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szezint elhamvasztmzk., Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet, 

g) Tartalmi meghatározás. 0,1 mg pontossággal mézt kb. 0,12 g készítményt 40 ml 
füssen kifoualt és lehűtött vízben oldmzk. Az oldathoz ]>ürettából 7-7,5 ml 
0,1 n nátronlúgot, majd rázogatás közben kb, 15 ml 0,1 n ezüstnitzát-oldatot 
csurgatmzk .. A csapadékossá vált oldatot, jelzőként 1 ml I-brómtimolkék-oldatot 
alkalmazva, 0,1 n nátronlúggal tovább titzáljuk. A titzálást akkor fejezzük be, 
amikoI' az oldat maradB...ndóan kékeszöld színűvé válik. 
1 ml 0,1 n nátzonlúg 11,42 mg (lg ,05756) metimazolt (04H 6N2S) jelez 

Tájékoztató gyprsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfolelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen 

Eliartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben. 
tartjuk., 

Metimazolt tartalmaz a <{I'abletta methimazoli g 0,1» 
.Másnév,, «Metothyrin» (V. N,) 
Arlagolás, Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri arlagja 
Szokásos napi adagja 

A vérkép hetenként ellenőrizendő! 

208/C. 

Methylcellulosum 

( M ethylcell.) 

l\fotilceluloz 

0,03 g 
0,1 g 
0,005-0,01 g 
0,015-0,03 g 

Szürkésfehér szmu por vagy laza, gyapotszerű, rostos darabok. Kb. 30% 
metoxil-csop01tot tartalmaz 

Olilékcmyság. Hideg vízben megduzzad és viszkózus kolloid oldatot képez. 
Szeszben, kloroformban, éterben nem oldódik. Tömény ecetsavban, valamint 
szesz és kloroform egyenlő térfogatú elegyében oldódik. 
~- Kémhatás. Frissen kifonalt vízzel készült oldata (0,2+20) semleges, 

Viszkozitás .. 2,0 g/v%-os vizes oldatának viszkozitása 400-700 centistok 
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Azonossági vizsgálat 

' a) 1 g készítményt 100 ml vízzel teljes oldódásig zázogatmzk .. A viszkózus oldatot 
70° -ra melegítjük,, Pelyhes csapadék keletkezik, mel,y az oldat lehűtésekor fel
oldódik. 

b) Néhány ml oldatot üveglapra öntünk. Beszárndás után összefüggő, rugalmas háztya 
marad vissza. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) ]l{ás metilceluloz. A készítmény 2,0 g/v %-os vizes oldatának viszkozitása az I 75, 
lap 10) szerint meghatározva 400-700 centistok legyen 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárít<úi veszteség 0,1 mg pontossággal mézt kb. 1 g készítményt áz I 104,, lap 3) 
szerint 105° -on 1 óráig százítunk A súlyveszteség legfeljebb 5% lehet 

e) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 1 g készítményt az L 104 lap 4) 
szerint elhamvasztunk Az enyhén küzzított maradék legfeljebb 1 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0,5 g-ját kémlőcsőben 10 ml fonó vízzel erőteljesen összerázzuk. 10 pe10 várakozás 
után - miközben a kémlőcső tartalmát többször összeráztuk - a kémlőcsövet 
folyó vízzel lehűtjük. Kb 15 perc hűtés után áttetsző gél keletkezik, amely a 
ké1nlőcsőből nem önthető lci. 

Eltartás., Jólzáró edényben tartjuk„ 

l\fotilcelulozt tartalmaz a «Hydrogelum methylcellulosii> és a «111ucilago methyl-
cellulosi», 

Inkompatibilis csersavval és 40%-os vagy annál töményebb szesszel. 
.Megjegyzés., Metilcelulozból oldatot vagy nyákot az alábbi módon készítünk 
Az oldáshoz előírt vízmennyiség mintegy felét folfonaljuk, a metilcelulozra 

öntjük és azzal elkeverjük A víz (vizes oldat) másik felét pedig hidegen ( célszei űen 
0° hőmérsékletre lehűtve), 10-15 perc múlva öntjük anyákhoz., Az elegyet teljes 
oldódásig rázogatjuk vagy kevergetjük. Kisebb mennyiség esetében az előí1t 
víz (vizes oldat) egész mennyiségét felfrnaljuk, a metilcelulozra öntjük és 
kevergetés vagy rázogatás közben lehűtjük 

A metilceluloz vizes oldatait 0,1 % metilparaoxibenzoáttal tartósítjuk 
.Másnév. «Methocel» (V. N, ), «Tylose» (V. N ), 
Adagolás Szokásos egyszeri adagja 1-2 g 

Szokáws napi arlagja 1-4 g 
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228/A. 

Natrium citl'icum acidum 
( N atr. citJ. acid.) 

Dinátriumhldrogéncitrát 

ms = 263,10 

Szintelen kristályok vagy fohér kristályos por. Szaga nincs.. Íze sós. Hevítve 
megolvad, majd szenesedés közben szúrós szagú gáz fejlődik belőle és. lyukacsos 
tömeggé duzzad. 87,9-93,3% vízmentes dinátriumhidrogéi:witrátot (C6H;ü,Na

2
), 

illetőleg 98,0-104,0% kristályos dinátriumhidrogéncitrátot (C6H 60 1Na2,I'/2H 20) 
tartalmaz 

Olilékonyság .. 2 sr vízben oldódik Legtöményebb szeszben, éterben, kloro
formban oldhatatlan .. 

Kémhatás.. Frissen kifonaJt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) 
savanyú vagy gyengén savanyú. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium .. A só porrádörzsölt és megnedvesített kis próbáját kiizzított platinadróton 
nem világító lángba tartva elhamvasztjuk. A maradék a lángot tartósan élénk
sárgára festi. 

b) Oitrát 0,05 g sót 5 ml vízben oldunk Az oldatot 2 ml R-Denigés-oldattal elegyítve 
felforraljuk és 1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldatot csepegtetünk hozzá. Az oldat 
csakhamar elszíntelenedik és dús fehér csapadék válik ki belőle (acetondikarbon
savas higany) .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oklhatat/,an és szinező anyagok.. 3 g só 60 ml frissen kiforralt vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék Ezt az oldatot használjuk a d), h), i) és j) alatti 
vizsgálatokhoz„ 

d) Savasság, lúgosság. 10 rnl e) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77 lap 12) szerint 
meghatárnzva pH = 4,5-5,5 

e) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb.). 1 g készítményt az I. 97. lap 2/c szerint vizsgá
lunk A változás megengedett mértéke grammonként 10 y Pb, ill. Fe vagy Zn .. 

f) Arzén. 1 g sót az L 97 .. lap 3/b szerínt - arzén-mértékoldat nélkül - vizsgálunk. 
A só arzént nem tartalmazhat, 

g) Kalcium. 0,1 g sót nikkel- vagy platínatégelyben elhamvasztunk és óvatosan 
kiizzítunk Az izzítási maradékot kihűlése után 1 ml R-ecetsavban oldjuk, Az 
oldatot 10 ml vízzel hígítjuk, felfonaljuk, majd megnedvesített kis papirosszűrőn 
kristálytisztára szűrjük A szüredéket az I 98. lap 5/a szerint vizsgáljuk A vál
tozás megengedett mértéke grammonként 500 y Ca. 

h) Kálium .. 2 ml c) szerínti oldatot az L 99. lap 8/a szerínt - kálium-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk. A reakcióelegy nem változhat .. 
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i) Szulfát 10 ml e) szerinti oldatot az I. 99. lap 9/a szerint vizsgálunk. A vált-Ozás 
megengedett mértéke grammonként 100 y 804. 

' j) Klorid 5 ml c) szerinti oldatot az I 100. lap 10/a szerint vizsgálunk .. A vált-Ozás 
megengedett mértéke grammonként 100 y CI. 

k) Oxalát, tartarát 1 g készítmény 4 ml R-sósavval készült oldatához 4 ml legtömé
nyebb szeszt és 10 csepp R-kalciumklorid-oldat-Ot elegyítünk. Az elegy 1 órán át 
kristálytiszta maradjon. 

J) Idegen szerves anyagok (tartarát, cukor) Tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőben 
5 ni! tömény R-kénsavban 0,2 g porított sót oldunk .. Az oldatot 10 percig víz
fürdőn melegítjük A lehűtött folyadék színe nem lehet erősebb, mint az S 1 szfn. 
mérték -oldat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

. m) Viz-tartalom. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az Add. 156 .. lap 29) 
szerint vizsgálunk, azzal az eltéréssel, hogy a készítményt 2 ml abszolút ecetsav 
és 2 ml abszolút . metilalkohol elegyében oldjuk A készítmény víz-tartalma 9-
12% lehet. ' 

n) Tartalmi meghatározás (nátrium). 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,1 g sót nikkel
vagy platínatégelyben óvatosan elhamvasztunk A csaknem fehér maradékot 
meleg vízben oldjuk és a szükség esetén megszűrt oldatot 100 ml-es fözőlombikba 
öblítjük Az oldásra és átmosásra kb. 30 ml vizet használunk. Az oldatot 1-2 csepp 
I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n sósavval titráljuk. A titrálás befoje
zése előtt az oldatból a széndioxidot kiforraljuk és a titrálást a lehűtött oldatban 
fejezzük be .. 
1 ml 0,1 n sósav 11,80 mg (lg ,07203) vízmentes dinátriumhidrogéncitrátot 
(C6H60 7Na2), illetőleg 13,16 mg (lg ,11926) kristályos dinátriumhidrogéncitrátot 
(C6H 60 7Na2 , l:Y, H,O) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
e) (oldhatatlan és színező anyagok), e) (nehéz fémek} és k) (oxalát, tarta1át) 
szerint vizsgáljuk. , 

Megjegyzés .. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít
mény használható .. 

Az injekciós készítmények dinátriumhidrogéncitrát-tartalmát vízmentes 
sóban adjuk meg. 

Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk. 
Inkompatibilis egyes alkaloida-sókkal (csapadék) és oxidáló szerekkel 
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232. 

Natrium laurylsulfuricum 
(N atr .. laurylsulf.) 

Nátriumlaurilszulfát 
(Vö. II 377 .. lap .. Teljes szöveg) 

Főleg nátriumlamilszulfütot [CH3(CH,,)10CH20S03Na] tartalmazó nátrium. 
alkilszulfátok elegye. Fehér vagy kissé sárgás, laza kristályos por .. Szaga jelleg. 
~etes _E'i;iom ffor,~ az orr n;yál~ahártyáj~t izgatja. Oldata még nagy hígításbaii is 
osszerazaskor erosen habzrk. Osszes zsrralkohol-tartalma legalább 50o/c szabad 
zsíralkoholtartalma legfeljebb 4%, nátriumklorid- és nátriumszulfát~tartalma 
pedig együttesen legfeljebb 12% 

Oliiékonyság. 10 sr hideg vízben, 3 sr fonó vízben kissé zavarosan oldódik. 
Kémhatás Fdssen kiforralt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 9) semleges. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium. 0,1 g készítményt elhamvasztunk és kífehéredésig izzítunk. A kihűlt 
maradékot 1 ml R-sósavban oldjuk. Az oldatba mártott kíizzított platina-drót 
a nem~világító lángot tartósan élénksárgára festi.. 

b) Szulfát, O,l g készítményt 3 rnl vízben oldunk. Az oldathoz 4-5 csepp R-sósavat 
és 1 ml R-báriumklorid-oldatot elegyítünk Fehér csapadék válik le .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színező anyagok 1gkészítmény10 ml vízben maradék nélkül oldód. 
jék. A kissé zavaros oldat színe nem lehet erősebb az S 2 színmérték-oldatnát' 

d) Savasság, lúgosság .. 1 g készítményt 100 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben 0 J. 
d;u:k és az ?ldathoz 3 csepp ~-fenolvörös-old~tot elegyítünk. Az oldat semlegesí
tesere legfeliebb 0,6 ml 0,1 n sosav vagy legfeliebb 0,1 ml 0,1 n nátronlúg fogyhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Nátriumklorid. cg pontossággal mért kb. 1 g készítményt 50 ml vízben oldunk és 
az oldat kémhatását R-salétromsavval, illetőleg 0,1 n nátronlúggal semlegesre 
állítjuk be. A semleges oldatot, 2 ml R-káliumkromát-oldatot használva jelzőül,. 
0,1 n ezüstnll:át-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstuítrát-oldat 5,845 mg (lg ,76681) NaO!-t jelez. 

f) Nátriumszulfát .. cg po;ntossággal mért kb.. 0,30 g készítményt 250 ml-es főzőlombik
ban melegítéssel 10 ml vízben oldunk .. A forró oldathoz 100 ml legtöményebb szeszt 
elegyítünk és visszafolyó-hűtő alkalmazása mellett az oldatot éppen fonáspontja 
alatti hőmérsékleten, 2 órán lteresztül melegítjük, majd 6 cm átmérőjű tömött 
papirosszűrőn forrón szűrjük„ A lombikot és a szűrőn maradt csapadékot 100 ml 
forró legtöményebb szesszel mossuk, majd 100 ml vízzel a szűrőről leoldjuk. 
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1\. továbbiakban az I 122. lap 16) szerint járunk el. 
i mg báriumszulfát 0,6086 mg (lg ,76433) Na2SQ4."t jelez 

a) Szabad zsíralkohol-Ok cg pontossággal mért kb. 10 g készítménJt 100 ml víz és 100 ml 
~ leatön1ényebb szesz elegyében oldunk„ 4z oldatot rázótölcsér ben 50 ml R-petrol

ét~rrel összerázzuk és a különvált petroléteres oldatot elkülönítjük„ Ezt a rnűve
letet még két ízben 50-50, ml R:petro,léterrel megismételjü~ Az egyesí;ett petrol" 
éteres részleteket 50 ml vi_zzel osszerazva mossuk, n~aJd vizmentes nat11umszul
fáttal fedett vattaparnatot petroléterrel mcgnedvesítünk és az így előkészített 
szűrőn a petroiétere-s oldatot 0,1 n1g pontossággal n1ért 250 mI-es száraz Erlen
nieyer-lombikba szűrjük A petroiéter .zömét ledésztilláljuk és a maradék pe~
rolétert vízfürdőn való melegítéssel elűzzük. A inaradékot 105° -on 15 percig 
szá1ítjuk és_ kihűlés után mérjük 

h) összes zsíralkohol. 0,1 mg por;to~,s~,ggal mért ~b; 1 g készítmé;>Y1'. 300 ml-es _ErI;n
meye1-lombikba.n visszaf~Iy~-huto alkalmazas.~va.l 50 n~l ;i,z es, 10 ,m~ .~om,eny 
R-sósav elegyével 1 órán at forralunk. A realrc1oelegyet kihűles utan razotolcserbe 
öntjük, a lombikot 75 ml éterrel utánaöblí.tjük és a rázótölcsér tartahnát erőse11 
össze1ázzuk. A kiilönvált éteres réteget elkülö1útjük és az éteres kirázást még egy
ízben 75 1nl éterrel megisn1ételjlik, majd a ki:r:ázást további 50 inl-es éter-részletek
kel addig folytatjuk, a1níg az éteres réteg egy cseppje óraüvegen elpárelogtatva 
látható inaradékot már nem hagy„ Az üvegdugós lombikban egyesített éteres 
részletekhez 3 g, finom porrá dörzsölt vízmentes nátriu1nszulfátot szórunk és a 
lo1nblk tartalmát erősen összerázzuk. \Tízmentes nátriumszulfáttal fedett vatta
pan1atot éterrel megnedvesítünk és az így előké~zített szűrőn az éteres oldatot 
0,1 mg pontossággaJ mért I01nbikba szíí.rjük„ Az éter ledesztillálása után a inaradék
hoz 5 inl R-acetont elegyítünk és vízfürdőn elli.zzük. A sűrűnfúlyó maradékot 
105°.on 15 per6ig szárítjuk és kihűlés után mérjük 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak taJált és makroszkóposan megfelelőnek Ítélt készítmény 
O 5 g-ját 20 ml kb.. 70° hőmérsékletű vízben oldjuk. A meleg oldatot 4 g, vízfürdőn 
r~egolvasztott, kb. 70° hőmérsékletű cetilalkoholhoz öntjük A kib(ílésig kevert 
en1'iilzió fehé1színű kenőcs. 

Eltartás .. Zárt edényben tartjuk. 
Nátriumlaurilszulfáttal készül a <'Pulvis dentifricius albus>), «Unguentuni 

e1nuls·ificaris anionicuni» és az «[lnguentiwn hyd1ophilicu"Jn anionicu,nv> 
Jlfásnév «Texapom (V.. N) 
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241/A. 

of< Neostigminium hromatum 

(Neostigmin .. brorn.) 

Neosztigrniniurnbrornid 

Trirnetil-( 3-oxifonil )-arnrnóniurnbrornid-dirn e tii kar barninsa v -észter 

+ 
~ N(CH,), 

ms = 303,22 

Fehé1 k1istályos por .. Szagtalan, íze keserű. A 105°-on 3 órán át szárított 
készítmény legalább 98,0%-neosztigmimumbrnmidot (C12H 190 2N2Br) tartalmaz. 

01.dékonyság. 1 SI vízben, 2,5 sr ~-<zeszben, 5 sr klo10fo1mban oldódik. 
Éterben gyakmlatilag oldhatatlan. 

Azonossági vizsgálat 

a) Neosztigmin. 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldathoz néhány csepp 
R-Mayer-oldatot elegyítünk Sárgásfehér-színű csapadék keletkezik 

b) 0,01 g készítményt 2 ml R-nátronlúggal fűzünk Dimetilamin-szag érezhető 

c) 0,05 g készítményt és 0,4 g szilárd R-káliumhidroxidot 1 ml R-szesszel, rázogatás 
közben, vízfürdőben 30 percig melegítünk„ Az oldathoz, kihűlése után, 2 ml vizet 
és 1 csepp I-fenolvöiös-oldatot elegyítünk. A vörös oldathoz addig csepegtetünk 
tömény sósavat, amíg színét sárgára változtatja, Ezután az R-nátronlúggal 
pontosan átmeneti szíme beállított oldatot 10 ml R-éterrel rázzuk össze, .Az éteres 
oldatot kevés vízmentes nátriun1szulfiittal fedett kis vattapamaton szlírjük,_ majd 
az étert elpárologtatjuk„ A színtelen vagy kissé barnás maradék kihűlve kikristá
lyosodik. A kénsav folett kiszárított kristályok (3-dimetilaminofonol) olvadás„ 
pontja 85° -87°. 

, d) Bromid .. 0,01 g készítményt 1 ml vízben oldunk, majd az oldatot 0,5 ml R-kloro
formmal, l csepp R-sósavval és pár csepp fJ:iss klóros vízzel összerázzuk. Az. 
elkülönült kloroform sárga-színű 

226 

• 

l\íinőségi kvalitatív Yizsgálat 

e) 01.dhatatlan é.s színező anyagok.. 0,20 g készítmény 10 ml füssen kifonalt és lehűtött 
vízben maradék nélkül, tisztán és színtelenül oldódjék. Ezt az oldatot használjuk 
az f) alatti vízsgálathoz. 

f) IA{fosság, savasság .. Az e) szerinti oldat 2 csepp I-fenolftaleín-oldattal elegyítve 
színtelen maradjon, de 0,30 ml 0,01 n nátronlúgtól vörösre színeződjék„ 

g) Szulfát .. 0,20 g készítményt az I. 99 .. lap 9/a szerint - mértékoldat nélkül - vizs
gálunk .. A reakcióelegy nem változhat. 

h) 3-0xifenilammóniumbromid. 1gkészítmény10 ml R-kloroformban maradék nélkü 
és tisztán oldódjék 

i) Dimetilaminofenol. 0,01 g szulfamlsavat 1 ml R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk, 
_ majd az oldatba 4----5 csepp frissen készült l %-os :Iiátriumnitrit-oldatot cseppen

tünk A folyadékot 0,05 g vízsgálandó készítmény 2 ml R-nátronlúggal készült 
oldatával elegyítjük Az elegy vörösre nem színez6dhet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Szárítási veszteség .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,30 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on 3 órán át szárítunk„ A súlyveszteség legíeljebb 1,5% lehet„ 

k) Izzítási maradék .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szennt elbamvasztunk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet. 

1) Tartalmi meghatárnzás. L 0,1 mg pontossággal mért' kb. 0,1 g készítményt az I 
118. lapon (15. ábra) leírt készülék 250 ml-es lombikjában 100 ml vízben oldunk 
és az oldatot 25 ml R-nátronlúggal elegyítjük. El.őtétnek 250 ml-es Erlenmeyer
Iombikot használunk, melybe előzetesen 10,00 ml 0,1 n sósavat mértünk. Az előtét 
lombik fenekét enyhén a hűtőcsőhöz szorítva kb. 100 ml folyadékot átdesztillálunk. 
A farkascs'apon át levegőt juttatunk a készülékbe és a desztillálást megszüntetjük 
A hűtőcsövet az előtét-lombikba öblítjük és a sav feleslegét, 3--4 csepp I-metil
vörös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk 
1 ml 0,1 n sósav 30,32 mg (lg ,48173) neosztigminiumbromidot (C12H„02N 2 .. Br) 
jelez„ 

m) Taitalmi meghatározás .. IL 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az AQ.d. 
158. lap 30 /e szerint vizsgálunk 
1 ml 0,1nperklórsav30,32.mg (lg ,48173) neosztigrnimumbromidot (C12H„02N 2.Br) 
Jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek 
h) (3-oxifenilammómumbromid) szerint vizsgáljuk 

ítélt készítményt a 

Megjegyzé.s .. Injekció készítéséie csak teljes vizsgálattal ellenő1zött készít
mény használható. 

Eltartás .. Légmentesen lezárt edényben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk 
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Neosztigminiumb1omidot tartalmaz a «Tablettaneostigminii brnmati g 0,015». 

Másnév «Stigmosalli) (V.. N ), «P1ostigmillJ) (Y. N). 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja per os 0,03 g 

s.cut. 
0,001 g i.ven, 

Légnagyobh napi adagja per os 0,1 g 

s.cut l 0,003 g i ve11. 

Szolcásos egyszeri adagja per os 0,015 g 

s„cut l 0,0005 g i. \Tell, 

Szokásos na1Ji adagja per os 0,045 g 

s. cut } 
i.ven. 0,0015 g 

241/B. 

.;. Neostigmininm methylsulfmicum 
( N eostígmin. methylsulf..) 

N eosztigminium ·· metilszul fa t 

Trimetil-( 3-oxifenil )-amnióniummetilszulfát- dimetilkar baminsa vészter 

+ 
~ N(CH,), 

CH,SO,-

C12H190 2N2 CH3SO, ms = 334,40 

Fehé1, k1istályos poi. Szagtalan, íze keserű.. A 105°-on 3 ó1án át szi\ríto1;t ., 
készítmény legalább 98,0% ileosztigminium-metilszulfátot (C12H 190 2N2 .. vx1,c1v, 

tartalmaz. 
Oldékonyság 10 sr vízben oldódik Szeszben bőségesen oldódik 
Olvadáspont 142°-145°. 

Azonossági yizsgálat 

a) }leosztigmin. 0,01 g készít1nén}~t 1 ml vízben oldunk és a.z oldathoz néhány csepp 
R-J\faye1-oldatot elegyítünk Sárgásfehér csapadék keletkezik 

b) Ö,01 g készít1nényt 2 inl R-nátronlúggai füzünk. Din1etila.n1in-szag é1ezhető. 
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e) 0,05 g készítményt és 0,4 g szilá1d R-káliurnhidroxidot 1 ml R-·szesszel, iázogatás 
- közben, vízfürdőn 30 percig n;telegítünk .. Az oldathoz, kihűlése után, 2 inl vizet és 

1 csepp I-fenolvörös-oldatot elegyítünk A vörös oldathoz addig csepegtetünk 
tö1uény sósav-at, amíg színét sárgára változtatja Ezután az R-nátronlúggal 
pontosan átmeneti szíme beálütott oldatot 10 1111 R.-éterrel rázzuk össze„ Az éteres 
oldatot kevés vízn1entes nátriumszulfáttal fedett kis vattapamaton szűrjük, majd 
az éte1 t elpárologtatjuk A színtelen vagy kissé barnás n1a1adék kihűlve kikristá-· 
lyosodik A kénsav felett kiszárított lrristályok (3-dimetilaminofenol) olvadás
pontja 85° -87° 

d) Meti-lszulfát. 0,02 g készít1nényt 0,5 g nátriumkarbonáttal összekeverünk és izzító
tégelyben elhamvasztunk A maradékot 10 ml forró ,ízben feloldjuk és a - szük
ség esetén megszűrt - oldathoz néhány csepp R-b1ó1nos vizet eleg~yítünk„ A for
rásig melegített oldatot 3 ml R-sósavval megsavanyítjuk és a bróm feleslegét ki
fonaljuk. Az oldatból, azt 1 ml R-báriumkl01id-oldattal elegJ-Ítve, fehér csa
padék válik le. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan é~ színező anyagok. 0,20 g készítmény 10 r.pl fiissen kífür1a.lt és lehűtött 
vízben mara.dék néllcül, tisztán és színtelenül oldódjék Ezt az oldatot használju~
az f) alatti vizsgálathoz, 

f) Lúgosság, savasság. Az e) szerinti oldat 2 csepp I-fcnolftalein-oldattal elegyítve 
színtelen inaradjon, de 0,30 1111 0,01 n nát1onlúgtól vörösre színeződjék. 

g) Szulfát 0,20 g készítményt az L 99. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás meg' 
engedett inértékc grammonként 250 y 804 . Ezt az oldatot használjuk a h) alatti 
vizsgálathoz ' 

h) B1'01nid. A g) szerinti oldatot 1 1nl R-klorof(n1n1nal, 1 csepp R-sósavvaI és 
néhány csepp friss klóros vízzel összerázzuk. Az elkülönült kloroform színtelen 
legyen, 

i) Klorid 0,05 g készítményt ~z I 100. lap 10/a szerint - mértékoldat nélkül - vizs„ 
gálunk: A reakcióelegy nem változhat. 

j) Di1netila11iinofenol. 0,01gszulfaniJsavat1 n1l R-sósav és 1 ml víz elegyében oldunk, 
inajd az oldatra 4-5 csepp f1issen készült 1 %-os :qátriumnitrit .. olda.tot cseppen
tünk. A folyadékot 0,05 g vizsgálandó készít1nén:y 2 inl R-nátronlúggal készült 
olda.tával elegyítjük. Az elegy nen1 színeződhet vörösre„ 

Minfiségi kvantitatív vizsgálai 

j) Szárítási veszte,ég 0,1 mg pontossággal mért kb 0,30 g készítményt az I 104 .. lap 3) 
szerint 105°-on 3 órán át szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 1,5°/0 lehet 

k) Izzítási marndék 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt a~ I. 104. lap 4) 
szerll1t elhamvasztunk Az enyhén kiizzított 1na1adék legfeljebb 0,1 % lehet. · 

1) Tartalmi nieghatározás., 0,1 mg pontossággal mért kb 0,1 g készítményt az L 118, 
lapon (15 .. ábra) lcfrt készülék 250 ml-es lombikjában 100 ml vízben oldunk és az 
oldatot 25 ml R-nátronlúggal elegyítjük Előtétnck 250 ml-es Erlenmeyer-lombikot 
használunk, melybe előzetesen 10,00 ml 0,1 n sósavat mértünk. Az előtét-lombik 
fenekét enyhén a hűtőcsőhöz szorítva kb. 100 ml folyadékot átdesztillálunk 
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.A farkascsapon át levegőt juttatunk a készülékbe és a desztillálást megszüntetjük, 

.A hűtőcsövet az előtét-lombikba öblítjük és a sav feleslegét, 3-4 csepp I-meti!. 
vörös-oldatot használva jelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 
l rnl 0,1 n sósav 33,44 mg (lg ,52427) neosztigminiummetilszulfátot (012H190 2N2

• 

OH
3
SO,) jelez . 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

.Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt, azonos olvadás
pontú készítményt a g) (szulfát) és h) (brnmid) szerint vizsgáljuk 

Megjegyz~. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít-· 
mény használható 

Eltartás, Légmentesen lezárt edényben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk 

Neosztigminium.metilszulfátot tartalmaz az <Jnjectio neostigminii methyl
sulfurici 0,05%» 

.Másnév .. «Stigmosarn> (V N .. ), «Prnstigmirn> (Y .. N. ), 

Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja per os 0,03 g 

s„cut„ l 0,001 g i.ven. 

Legnagyobb napi adagja per os 0,1 g 

s.out ~ 
i.ven„ , 0,003 g 

Szokásos egyszeri adagja per '?S 0,015 g 

s. cut .. i 
i..ven. 0,0005 g 

Szokásos napi adagja· per os 0,045 g 

s cuj;, 
0,0015 g i, ven. 
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260/A • 

© © Pethidinum hydrochloricum 

(Pethidin .. hydrochl.) 

Sósavas petidin Petidiniumklorid 

l-Metil-4-fenilpiperidin-4-karbonsav-etilészter-hidroklorid 

CH·-CH 
/ 2 \+ 

01,H210 2NHOl 

/C\ /NHCH, 

C,H,O-C CH,-CH, 
~o 

Színtelen vagy fohér kristályos por. Szagtalan, íze keserű. 
petidin-bázist (015H 210 2N), illetőleg 99,0% sósavas petidint 
tartalmaz, 

ms = 283,79 

Legalább 86,3% 
(015H 210 2N HOi) 

Oldékonyság .. Vízben bőségesen oldódik 1,5 sr R-szesz és 3 st klornform oldja, 
Éterben gyakorlatilag oldhatatlan .. 

Olvadáspon/;;187°-192°,, 
Kémhatás .. Vizes oldata (1+99) gyengén savanyú,, 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot 15 ml 1 %-os piluinsav-oldattal 
elegyítjük, .A kivált sárga kristályos csapadékot papirnssz)írore gyűjtjük . .A vízzel 
mosott és 105°-on megszárított kristályok olvadáspontja 188° -191°,, 

b) 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk és az oldatot néhány csepp R-Mayer
oldattal elegyítjük. Sárgásfehér csapadék képződik. 

e) Klorid., 0,01 · g készítményt 5 ml, kevés Rsalétromsavval savanyított vízben 
old1mk és az oldatot 1 ml R.ezüstnitrát-oldattal elegyítjük Fehér túrós csapadék 
válik le, 

Minőségi kv·aHtatív vizsgálat 

d) OUZhatatkLn és színező anyagok 0,6 g készítmény 30 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkü1, tisztán és színtelenül oldódjék„ 
Ezt az oldatot használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálatokhoz is. 

e) Savasság . .Ad) szerinti oldat hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 4,6-6,0 legyen. 

f) Nehéz férnek (ólorn, vas, cin/e stb). 10 ml d) szerinti oldatot az L 96. lap 2/a szerint 
·- mértékoldat nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy ne1n változhat. 

g) Szulfát„ 10 ml d) szerinti oldatot az I 99 lap 9/a szerint -szulfát-mértékoldat 
nélkül - vizsgálunk .. .A reakcióelegy nem változhat., 
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l\.finőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért, kb 0,2 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5% lehet. 

i) Izzítási maradék. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,50 g készítm~nyt az I 104 .. lap4) 
szerint ellramvasztunk, Az enyhén kiizzított maradék legfoljebb 0,1 % lehet. 

j) Tartalmi meghatározá8 I 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,03 g készítményt az 
I 123 .. lap 17/a-a) szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy R-ammónia-oldat 
helyett R-nátronlúgot alkahnazunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 4,946 mg (lg ,69425) vízmentes petidin-bázist (CrsH2I02N), il' 
letőleg 5,676 mg (lg ,75404) sósavas petidint (C15Hzr02N HOi) jelez 

k) Taitalmi meghatározás 11 0,1 mg pontossággal mért kb 0,15 g készítményt az 
Add. 158 .. lap 30/c szerint vízsgálunk. 
1 ml 0,1 n perklórsav 24,73 mg (lg ,39327) vízmentes petidin-bázist (CrsH21Ü2N), 
illetőleg 28,38 mg (lg ,45300) sósavas petidint (C15H 210 2N HCl) jelez. 

Tájékoztató gyoi:svizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azo11os leg:yen 

lliegjegyzés Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenőrzött ké-
szítn1é11y hasz11álható · 

Eltartás J ólzáró üvegdugós üvegbe11, fen:ytől védve, a n1é1egszekrénybe:n 
tartjuk 

Sósavas petidint tartalmaz az «Injectio pethidini hydrnchloiici 5%» és a 
«Tabletta pethidini hydrochloiici g 0,025)). 
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1Jlfá8név. «Dolargam (VN ), «Dolantim (V N .. ) 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szoká8os egyszeri adagja 

Szoká8os napi adagja 

pe1 os 
s„ cut. 
i. n1usc 

ven, 

per os 
s cut, 

111USC. 

i. ven 

per os 
s. cut. 
i mnec 

ven 

per os 
s cut. 
i.. n1usc. 

ven. 

0,2 g 

0,5 g 

0,025-0,05 g 

0,05-0,1 g 

0.1-0,15 g 

0,15-0,3 g 

A ké.szitmény a kábítószerekre vonatkozó rnruleletek hatálya alá esik. 

269/A. 

>f< Phenomer'horum solutum 

(Phen01nerbor,, sol.) 

Fenomerbór-oldat 

·Színtelen, tiszta, szagtalan folyadék 0,1 % fonomer bó1 t tartahnaz 
Kémhatás A készítmény gyengén savanyú, 

Ké.szité.s 
0,10 g fenome1bó1>t (phenoinerborum; II. 437. lap) 

100 g frissen kifonalt és kb 50°-ra lehűtött víz_ben 
( aqua destillata) oldunk 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany. 10 ml készítményt 1 ml R-kénhidrngénes vízzel (1-2 csepp R-nátrimn
szul:fid-oldattal) elegyítünl< Fehér csapadék keletkezik, amely forraláskor lassan 
megszürkül. • 

b) Bórsav. 5 ml készítményt 1-2 csepp R-kénsavval megsavanyítunk .. Az oldatba 
iná1 tott R-lrmkuma-papiios vízffu·dőn inegszárítva megpirosodik. 

e) 5 ml készítményben 1-2 csepp R-sósavtól fehér csapadék keletkezik. 

Tájélcoztató gyorsvizsgálat 

A makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 
Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zá1t szekrényben 

tartjuk 
Fenomerbór-oldattal készül a «lJ!fucilago ad catheterern)), «Solutio ophthal

mica isotonica» és a <<Bolvens pto oculoguttis)). 

273/A. 

Polyoxaethenum-15GO 

(Polyox,, 1500) 

Polioxetén-1500 Polioxietiléi1-1500 

Tájékoztató képlet: H(CH20CH2 )nOH (n = 33-35) 
Fehér, kenőcs-állományú, kissé nedvszívó anyag. Szaga gyenge, jellemző. 
Oldékonyság. Vízben, szeszben, acetonban és glicerinben bőségesen oldódik 

Éterben és alifás szénhidrogénekben nem oldódik; aromás szénhichogénekben 
oldható. · 

Kémhatás, Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) sem
. leges vagy gyengén savanyú, 

Sűrűség .. 1,155-1,165 
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Azonossági vizsgálat 

a) Polioxietilén, 3 ml 10%-os csersav-oldathoz 2-3 csepp megolvasztott készítmén 
cseppentünk, Az oldat azonnal megtörik és a kémlőcső alján 1-2 percen be!l;f 
barna, olajszerű folyadék válik ki ) 

b) l):b, 2 ml megolvasztott készítményt 50 ml-es lombikban 1-2 csepp tömény~: 
kénsavval elegyítünk A lombik nyakába egyfinatú parafadugó segítségéveí 
derékszögben kétszer meghajlított üvegcsövet illesztünk Az elegyet rázogatás 
közben óvatosan forraljuk és az átdesztilláló folyadékot (dioxán) 20 ml 1 %-os 
higany(II)klmid-oldatban folfogjuk Összerázás után fehér csapadék keletkezik; 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A megolvasztott polioxetén-1500 tiszta, üledék1nentes és csaknem színtelen legye~.:?i'. 
d) Savasság. 5 g polioxetén-1500-at 20 ml, 3 csepp I-fonolftalein-oldat mellett: 

semlegesített R-szeszben oldunk Az oldat 0,2 ml 0,1 n nátronlúgtól vörösre színe. 
ződjék 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 5 g-ját'' 
vízfürdőn megolvasztjuk Az olvadékban kevergetéssel 0,5 g szulfatiazolt oldunk. 
A kihűlt kenőcsben vékony rétegben tárgylemezre kenve, kézinagyítóval kristá-' 
lyok ne legyenek láthatók 

Eltartás, Jólzáró edényben, fönytől védve taitjuk 

Inkompatibilis cseranyagokkal, kátrányokkal és fenolos jellegű vegyületekkel • 
.iJ1ásnév «Üarbowax 1500» (V N ), 

278/B. 

Polyoxaethenum stearinicum 

(Polyox, stear.) 

Polioxeténstearát Polioxietilén -40-stearinsa v -észter 

Tájékoztató képlet: H(OH200H
2
)n0 _, 000

16
H

32
0H

3 (n = ~b 40) 
Csontszínű, viasz-állományú, csaknem szagtalan anyag. 

Oúlékonyság, Vízben, szeszben, éterben, acetonban oldódik Zsíros olajok és ~, 
szénhidrngének nem oldják 

Dermedéspont, 39° -44 °, 

Azonossági vizsgálat 

a) Kb 0,25 g készítményt kémlőcsőben 10 ml R-nátronlúggal 2 pernig forralunk. 
A kémlőcső tartalmát összerázás nélkül lehűtve, a folyadékból áttetsző gél kelet
kezik, a f8lszínen elkülönült réteg pedig megszilárdul.. 

b) Kb 2 ml megolvasztott készítményt 'a «Polyoxaethenum-1500» cikkely b) 
vizsgálunk 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

' A k' 'tme'nyt az I 153 lap 1) szerint vizsgáljuk A készítmény savszáma · ) Savszarn. eszi „ 

c legfeljebb l lehet, 1i 
' Kb 3 g készítményt az I. 154, lap 2) szerint vizsgálunk A po -d) Szappanszam - , 

oxeténstearát szappanszáma 25-35 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

0 nak talált és makroszkóposan megfolelőnek ítélt készítmény l ,?"i~t 
Az azon s , , f" d" 1 t nk A kb 70 ho, cetilalkoholt porcelán csészeben vrz ur on mef!O vasz„ ~ . , -

1 
. , 

,
5 ~kl t" olvadékhoz 10 ml meleg vizet öntünk Atel1es kihulesrg kevert emu z10 merse e u 

fehérszínű kenőcs,, , " „ , . 
Eltartás Zárt edenyben, fen3•tol vedve tart~uk „ 
Inkompatibilis cseranyagokkal és fenolos 1ellegu vegyületekkel. 
11fásnév Polyoxyl 40 stearat, «lVIyrj 52» (V,, N ),, 

230/A. 

Proguanilum hydrochloricum 

( Proguanil,, hydrochl.) 

Sósavas proguanil P:r-oguaniliumklorid 

l-(p-klórfonil)-5-izopropildiguanid hidroklorid 

Cl 

ms = 290,20 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por Szagtalan_, Íze kese1ű, Legalább 
98.0o/c sósavas proguanilt "(OIIHrnN,OLHOI) tartalmaz, ld, dik· 

, 01.dékonyság Kb 80 sr vízben,. kb 40 sr legtöményebb szeszben o o , , 
éterben és kloroformban gyakorlatrlag oldhatatlan 

Kémhatás, Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 99) sem
leges 

Olvadáspont 241°-246°, 
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Azonossági Yizsgálat 

a) Proguanil. Kb. 0,60 g készítményt 50 ml vízben forralással oldunk Az erős rázo
gatás közben lehűtött, csapadékossá vált elegyet megszűrjük A kristálytiszta 
szüredéket használjuk ab), e) és eJ alatti vizsgálatokhoz is 
10 ml szfuedékhez 5 csepp 0:1 n jód-oldatot elegyítünk; sárgásba1na csapadék 
képződik 

b) 10 ml a) szerinti szüredékhez 1 csepp R-rézszulfát-oldatot és 2,5 ml 10%-os ammó
nia-oldatot elegyítünk. Az elegyhez 5 inl R-benzolt öntünk és a reakciókeveréket 
összerázzuk„ Az elkülönülő benzol-réteg bíborvörös-színfi 

e) Üvegdugós választótölcsér ben 15 ml a) szerinti szüTedéket 2 ml R-nátrimnhidroxid
oldattal meglúgosítunl;;: és az elegyet 20 ml R-éterrel össze1ázzuk. Az elkülönített 
éteres rétegct-kétízben 10-10 ml vízzel inossl1k. Ell;;:ülönítés után az étert elpárŰ
logtatjuk„ A 100°-on 2 órán át szárított 111aradék olvadáspontja 128,5:::-132°. 

d) Klorid„ _0,01 g készít1nényt 5 inl, kevés R-salétro1nsavval savanyított vízben ol
dunk és az oldatot 1 inl R.-ezüstnitrát-oldatta.l elegyítjük. Fehér túrós csapadék· 
válik le . 

Minőségi kYalitatív vizsgálat 

e) Savasság, lúgosság Az a) szerinti oldat hidiugénkitevőjc az I 77„ lap 12) szerint 
1neghatá1ozva pH = 5,6-6,5 legyen 

f) Nehéz fémek 0,5 g készítrnén3t az L 102 lap a) szcxint elrnncsolunk és az L 96. 
lap 2/a szerint vizsgálunk„ A változás inegengedett inértéke gra1n111onként 20 y Pb,, 
ill. Fe vagy Zn. 

g) A1zén„ 1 g készít111ényt az I„ 102. lap a,.) sze1int ehoncsolunk és az I„ 97. lap 3/a 
szerint - arzé11111érték-oldat nélkül - vizsgálunk A. készít1nény arzént nem 
tartahnazhat 

Minőségi kvantitatÍY Yizsgálat 

h) J(lóranilin. 0,1 ing pontossággal inért 0,1 g Í<::észít111ényt 1 inl R,-sósavba.n oldunk 
és az oldatot vízzel 20 ml-re hígítjuk Az 5° hőmérsékletre lehűtött oldathoz 1 ml. 
0,35%-os nátriu1nnit1it-oldatot elegyítünk és az elegyet 5 pe1cig, 5° hőmérsékleten 
állni hagyjuk„ A reakcióelegyhez 5 1111 olyan hideg R-nátriumkar]Jonát-oldatot 
öntünk, amelyhez előzetesen 0,1 ml 2%-os R-só-oldatot elegyítettünk Az oldatot 
vízzel 30 1111-re hígítjuk„ Az elegy 5 pe1c elteltével nem szú1eződhet e1ősebben 
vörösre, inint az az összehasonlító-oldat, inelyet egyidejűleg és azonos n1ódon, 
proguanil helyett 0,025 n1g R-p-klóranilinnel készítettünk. 

i) Szárítá.si veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,2 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint, 100°-on álla.ndó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 0,5% lehet.-

j) Izzítási maradék 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az L 104 .. lap 4) 
szerint elha1nvasztunk„ Az enyhén kiizzított 111aradék legfeljebb 0,1 % lehet, 

k) Tartalmi meghatározás (proguanil) 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,6 g készítményt 
50 ml vízben enyhe inelegítéssel oldunk A 10° hő111érséklet1e lehűtött oldathoz, 
kevergetés közben, addig csurgatunk amn1óniás rézklor.id-oldatot, amíg az oldat 
maradandóan kékszínűv-é v-álilt.. 1 óra múlva a csapadékot az I. 115 .. lap 2ja alatt 
leírt módon G 4-es jelzésű üvegszűrőre gyűjtjük A csapadékot előbb 50 ml R
ammónia-oldat és 50 1111 víz eleg~yével inossuk, majd hideg vízzel addig mossuk, 
1níg a szfuedék már színtelen„ A csapadékot 105° -on állandó súlyig szárítjuk,. -. 
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1 mg csapadék [(CuH15N5Cl)2Cu J 1,020 mg (lg ,00862) sósavas proguanilt 
(C11H16N5Cl HCl) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azo\1osnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspüntja azo11os legyen, 

Eltartás Jól~áró füegben, fénytől védve tartjuk. 
Sósavas prnguanilt tartalmaz a «Tabletta prng·uanili hydrochlorici g 0,1». 

J.11ásnév «Plasiru> (V N ), «Palncb:in» (V N ). 
Adagolás Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

per os 
per os 

Szokásos profilalctiku.s napi adagja per os 

290/A. 

Sorhoxaethenum stearinicum 

(Smbox. stear.) 

Szmboxeténstearát 

0,3 g 
0,6 g 
0,1 g 

Szo1 bita11hidrid-polioxietilén-éterek stearinsa,·--észte1ell1ek k.eve1 éke. Sárga, 
· gyenge jellemző szagú, olajszerű folyadék vagy áttetsző, kocsonyás állományú 
anyag. Íze k:esern:yés 1 inelegérzést keltő„ Híg ·vizes oldata összeráz,Ta erősen 
habzik 

Olilékonyság Vízhen, szeszben bőségesen oldódik. (40-60%-os vizes oldata 
szobahőmérséklet alatt megkocsonyásodik) Zsíros olajokban és szénhicb:ogének
ben nem oldódik 

' Kémhatás Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 19) sem
leges vagy gyengén sava11yú. 

Viszkozitás 25° -on 400-600 centistok 
Síúíiség 1,050-1,100. 

Azonossági vizsgálat 

a) l{b,. 0,25 g készít1nényt 10 inl R-nát1onlúggal 2 percig für1alunk. A tiszta, f(nró 
olda.~ 10 ml 10°fo-os sósavval mcgsavan~yítva erősen 111egzavarosodik. 

b) Polioxietilén. l{b. 0,25 g készít1nényt 5 n1l vízben oldunk és az oldathoz 3 inl 
10%-os csersav-oldatot elegyítünk. Dús fehé1 csapadék_ keletkezik. 

e) Kb 2 ml készítményt a «Polyoxaethenum-1500» cikkely b) szerint (Add. 234 
lap) vizsgálunk 

l\iinőségi kvalitatív vizsgálat 

d} Más szorbo.xetén. A készítn1ény viszkozitása az I. 75. lap 10) sze1int meghatá
rozva 400-600 centistok legyen 

e) Savasság, lúgosság. 0,5 g készít1nény 10 n1l előzetesen frissen kiforralt és le
hútött vizzel készült oldatának hidrogénkitevője az I 77„ lap 12) szerint 
ineghatározva pH = 5 10-7,0 legyen 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Izzítási maradék O,l mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 4) 
szerint óvatosan elhamvasztrmk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2% 
lehet. 

g) Savszám. A készít.ményt az L 153 .. lap 1) szerint vizsgáljuk A készítmény sav. 
száma legfeljebb 3 lehet .. 

h) Szappanszám. Kb. 2 g készítményt az I. 154 .. lap 2) szerint vízsgálunk A szorb
oxeténstearát szappanszáma 45-60„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és malaoszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény l g
ját és 0,1 g ponádörzsölt mentolt elkeverünk, majd kevergetés közben, kisebb. 
részletekben, 20 ml langyos vízzel elegyítjük Az oldatot 250 ml vízhez öntjük és 
összerázzuk, Erősen mentol-szagú és ízű, tiszta oldat keletkezzék. 

Eltaitá8. Zárt edényben, fénytől védve tartjuk 
Inkompatibilis cseranyagokkal, kátr ányokkal és fenolos jellegű vegyületek

kel 
Szor boxeténstearáttal készül az «Unguentu1n em-ul.sifican..-.; non-ionicum)>„ 
11Iá8név .. «Tween 60» (V. N . .), «Crill S. 8» (V. N) 

Cr2Hr40 2N 4S 

299/A. 

oi< Sulfa-4,6-dimethylpyrimidinum 
( Sulfadimethylpyrim ) 

Szulfadimetilpirimidin 

2-Szulfanilamino-4, 6-dimetil-piiimidin 

LH, 
1 e 

. N/'~CH 

H,No~ SOrNH-~' ,! 
- ........_N~ lH 

--- 3 ms = 278,33 

Fehér vagy sárgásfehér por .. Szagtalan vagy csaknem szagtalan .. Íze gyengén 
keserű .. Legalább 99% sznlfadimetilpirimidint (Cr2Hr40 2N4S) tartalmaz .. Levegőn 
nem változik, de fény hatására megsárgul. 

Oldékonyság .. 3000 sr víz, 250 sr forró víz, 150 sr R-szesz, 2500 sr éter, 600 sr 
kloroform, 20 sr aceton oldja .. Alkálilúgokban és hígított erős savakban sóképző
déssel oldódik. 

Kémhatás.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (0,5 + 20[ 
gyengén savanyú. 

Olvadáspont. 196° -200°. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Amino-csopoit 0,01 g készítményt 1 ml R-sósav és l ml víz elegyében oldunk, 
majd az oldatot 4-5 csepp frissen készült 1 %-os nátriumnitrit-oldattal elegyítjük 
A folyadék 2 ml Rnátronlúgban oldott 0,01 g jl-naftol hozzáadására sötétvörös 
lesz, 

b) Szulfadimetilpirimidin 0,02 g készítményt 1 ml 0,1 n nátronlúgbau oldunk és az 
oldathoz 3 csepp R·-réz(II)szu!fát-oldatot elegyítünk Sárgászöld csapadéJ<: válik 
le, mel,y rázogatáskor néhán,y másodperc ;múlva barna-színűre változik„ 

e) 0,20 g készítmény, 5 "ml tömény ecetsav és 0,5 ml ecetsavanhidrid elegyét kis 
fözőpohár ban 3 percig forraljuk, majd a lehűlt oldathoz 10 ml vizet öntünk 
A kémlőcső falát belül üvegbottal dörzsölgetve fehér kristályos csapadék válik 
ki az oldatból A vízzel átmosott és 105°-oi:t megszárított csapadék olvadáspontja 
218°-251°. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 0,5 g készítmény 5 ml R-nátronlúg és 5 ml víz 
elegyében maradék nélkül és tisztán oldódjék. Az oldat színe nem lehet erősebb 
n1int a Z 2 szín.mérték-oldat 

e) Lúgosság, savasság 0,5 g finoman elporított készítményt 10 ml frissen kifonalt és 
lehűtött vízzel l percig rázogatunk, majd a keveréket 6 cm átmérőjű, meg
nedvesített papirosszűrőn szűrjük. A szüredék 2 psepp I-fenolftalein-oldattól ne1n 
színeződhet, de 0,1 ml 0,1 n nátr onlúgtól rózsaszínűvé kell válnia. 

f) Nehéz fémek (ólom, vas, cink stb) 2 g készítményt 40 rnl vízben 1 percig forralunk 
A rázogatás közben lehűtött csapadékos folyadékot megnedvesített papüosszűrőn 
szűrjük. Ezt a szüredéket használjuk az i) és i) alatti vizsgálatokhoz is. 
10 ml szüredéket az I. 96. lap 2/a szerint vízsgálunk. A változás megengedett mé1 -
téke grammonként 20 y Pb, ill Fe vagy Zn. 

g) Aizén. 1 g készítményt az I. 102. lap a) szerint elroncsolunk és az I 97 .. lap 3/a 
· szerint - arzén-mértékoldat nélkül - R-kalciumhlpofoszfit-oldattal vizsgálunk 

A készítmény arzént nem tartai1na.zhat: 

h) Ammónium 0,25 g készítményt az I 99. lap 7/b szerint vizsgálunk A lakmusz
papiros 10 percen belül nem kékülhet ineg; 

i) Szulfát .. 10 ml f) szerinti szüredéket az I. 99 .. lap 9/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y S04 

j) ](/,mid. 5 ml f) szerinti szürcdéket az I. 100. lap 10/a szerint vizsgálunk A változás 
megengedett mértéke grammonként 100 y Cl 

k) Idegen szerves anyagok .. 0,2 g elporított készítményt előzetesen tömény kénsavval 
kiöblített kémlőcsőben, 5 ml tömény R-kénsavban oldunk. Az oldat nem lehet 
erősebb színű, mint a B 3 színmérték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I. 104 lap 3) 
szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legföljebb 0,5% lehet 

m) Izzítási maradélc.. 0,1 mg pontossággal mért, kb. 0,5 g készítményt az I 104. lap 4) 
szerint elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet 
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n) Tartalmi meghatározás 0,1 mg pontossággal mért, kb.. 0,2 g készítményt 10 ml,[ 
5 csepp I-tiinolftalein-oldatra semleges legtöményebb szes.zben forralással oldunk.::.: 
Az oldatot 10 ml frissen kifo11alt és lehűtött vízzel hígítjuk és 0,1 n nátronlúggal' 
kék szín megjelenéséig titráljuk . . . . . . 
1 ml 0,1 n nátronlúg 27,83 mg (lg ,44456) szulfadnnetilpmmrdmt 
jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A; azonosnak talált és mak1oszkóposan megfelelőnek ítélt 
vadáspontja azonos legyen .. 

Megjegyzés. Injekció készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellenőrzött készít. 
mény használható. 

Eltartás. Jólzáró üvegbell, fénytől -védve, zá1t szekré11ybe11 tartjuk. 
Szulfadimetilpirimidint tartalmaz az «lnjectio sulfadimethylpyrimidini 20%» é~ 

a «Tabletta sulfadimethylpyrimidini g 0 ,5» · 
Másnév «Superseptyl» (V N. ), «Sulfamethazi1l» (V.N. ), «Sulfadimidim>" 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szolcásos egyszeri adagja 

Szolcásos ,napi adagja 

316/A. 

of< Thiomersalnm 

(Thíomer sal ) 

Tiomerzál 

l?er osl 
l..\TGll. 

3,0 g 

per os 12,0 g 
i.:ven. 9,0 g 
per os 0,5-2 g 
i.ven 1-2 g 
per os 3-7 g 
i ·ven. 1-4 g 

N á triunÍ-etil-higany (II) tioszalicilát 

COONa 

C9H 90 2SHgNa 

~5-H,-~ll, 
ms = 404,8 

Sárgásfehér, k1istályos por. Szaga „enyhe, jellegzetes. ~ze gyengén fé~$8 
összehúzó, Legalább 48,6% Hg-t, illetoleg 98,0% tromerzalt (C 9H90,SHgN~ 
tartalmaz 
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Oldélconyság. Kb. 1 sr vízben és kb. 12 sr R-szeszben oldódik. Éterben és 
benzolban gyakmlatilag oldhatatlan. 

Kémhatás, Vizes oldatának (1 + 99) kémhatása semleges vagy gyengén 

~4.zonossági vizsgálat 

a) 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk .. Az oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot 
elegyítünk Fehér csapadék képződik 

b) 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 ml R-rézszulfat-oldatot 
elegyítünk. Zöld csapadék képződik 

c) 0,5 g készítményt 10 ml vízben oldm;k és az oldathoz 2 ml R-sósavat elegyítünk 
A csapadékossá vált folyadékot 1 percig rázogatjuk A képződött fehér csapadékot 
papirossz.fuőre gyűjtjük és vízzel mossuk. A vákuumban füszfürpentoxid felett 
kiszárított csapadék olvadáspontja kb, 110°, 

Minőségi k-Valitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és színező anyagok. 2 g készítmény 2 ml vízben maradék nélkül és tisz .. 
tán oldódjék,. Az oldat ne1n lehet erősebb színű, mh1t az S 2 színmérték-oldat. 

e) Nehéz fémek (ionos higany, ólom, va,, stb ). 0,1gkészítményt10 ml vízben oldunk 
és az oldatot 1 ml R-kénhidrogénes vízzel vagy 2 csepp R-nátriumszulfid-oldattal 
elegyítjük A kiváló fohér csapadék 30 percen belül nem színeződhet., 

f) Idegen szerves anyagok. Előzetesen töméily kénsavval kiöblített kémlőcsőben 5 ml 
tömény R-kénsavban 0,2 g készítményt oldunk. Az oldat nem lehet erősebb színű, 
mint az S 4 színmérték-oldat„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Éterben oldható anyagolc. 0,5 g készítményt üvegdugós rázótölcsérben 20 ml R-éter
rel 10 percen át rázogatunk. Az éteres kivonatot papirosszűrőn szfujük, majd az 
étert elpárologtatjuk A kénsav felett vákuumban szárított maradék legfeljebb 
a készítmény 0,6%-a lehet. „ 

h) Száritási veszteség 0,1 mg pontossággal mért l~b„ 0,5 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint tömény kénsav felett, vákuumban állandó súlyig szárítunk„ A súlyvesz~ 
teség legfeljebb 0,5% lehet, 

i) Tartalmi meghatározás (higany), 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítményt 
az I. 107. lap 8) szerint vízsgálunk 
1 ml 0,1 n kálíumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t, illetőleg 20,24 mg 
(lg ,30621) tiomerzált (C9H 90 2SHgNa) jelez l 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
(nehéz fémek) szerint vizsgáljuk 

Eltartás. Jólzáró üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal, haloidokkal, szulfötokkal, 

csersavval, redukáló anyagokkal, pilokarpinnal, fizosztigminnel. 
JJiásnév .. <<Merthiolat» (V, N.). 

16 V M'1gya; Gyógyszerkönyv 
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319/A. 

>i< Tolazolinum hydrochloricum 

(Tolazolin. hydrochl.) 

Sósavas tolazolin Tolazoliniumklmid 

2-Benzilimidazolin hidroklmid 

~ H,f~ Cl
~CH~N_,/ 

e H N Hol ms = 196,69 10 12 2· , 
:;:, 

Fehér vagy sá1gásfohé1 kristályos por Szaga enyhe, íze kese1ű. Legalább; 
79,8% tolazolin-bázist (010H12N2), illetőleg 98,0% sósavas tolazolint (C10H 12N2 HOi) 
tai talmaz . · ' 

01,dékonyság. Vízben és szes.zben bőségesen oldódik 
hatatlan. 

Olvadáspont .. 170°-176°. . , 
Kémhatás .. Frissen kifonalt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 9) gyengén 

savanyú vagy semleges .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Tolazolin. 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldath.oz. 10 ml 1 %-os 
pikrinsav-oldatot öntünk és az elegyet jégben hűtjük A p1krmsavas tolazo·: 
linból álló csapadékot szŰI'őre gyűjtjük A kevés vízzel leöblitett és 105°-on 
kiszárított luistályok olvadáspontja 144°-149°. 

b) Kwrid. 0,01 g készítményt 5 ml, kevés R-salétromsavv'al savanyítqtt vízben ol 
dunk és az oldatot 1 ml R-ezüstnitrát . .aldattal elegyítjük Fehér túrós csapadék 
válik le .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan és színező anyagok .. 1,5 g készítmény 30 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízben maradék nélkül tisztán oldódjék Az oldat színe nem lehet erősebb a Zl 
vagy Bl színmérték-oldatnál. Ezt az oldatot használjuk a d) és e) alatti vizs: 
gálatokhoz is.. ); 

· d) Benzilcianid-etiléndiamin 20 ml e) szerinti oldathoz 2,5 ml R-nátronlúgot ele-' 
g::yítün1c és az elegyet összerázzuk„ I(ellemetlen szag ne legyen érezhető. , 

e) Szulfát. 4 ml e) szerinti oldatot az I 99. lap 9/a szerint - szulfatmérték-ol 
nélkül - vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat. 
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l\iinőségi kvantitatív vizsgálat 

f) SzáJ"ítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,20 g készítn1ényt az I. 104, 
lap 3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk .. A súlyveszteség legföljebb 0,5% 
lehet 

g) Izzítási_ maiadék. O,I ~g pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az L 104 .. lap 
4) szennt ellmrnvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 % lehet 

h) Taitalmi meghatáiozás I 0,I mg pontossággal mért kb. 0,03 g készítményt az I 
123„ lap 17/a-a) szerint azzal az eltéréssel vizsgálunk, hogy E-ammónia-oldat he~ 
lyett R-nátronlúgot használunk 
1 ml 0,02 n kénsav, 3,205 mg (lg ,50583) vízmentes tolazolin-bázist (0

10
H

12
N,), 

illetőleg 3,934 mg (lg ,59483) sósavas tolazolint (010H12N,.HC1) jelez. 
í) Tartalmi meghatározás II 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,15 g készítményt az 

Add. 158. lap 30/c szerint vizsgálunk .. 
1 ml 0,1 n perklórsav 16,02 mg (lg ,20469) vízmentes tolazolin.bázist (0

10
H 12N2

), 

illetőleg 19,67 mg (lg ,29378) sósavas tolazolint (Cr0H12N2.HCJ) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
olvadáspontja azonos legyen. 

JJf egjegyzés Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenŐlzött ké-
szítmény használható. 

Eltmtás . .Jólzáró üvegben, fönytől védve, zá1t szekrényben tartjuk 
1Vlásnév .. «Priscol» (V. N.). 

·Sósavas tolazolint tmtalrnaz az «Injectio tolazolini hydrochlorici 1 %» és a 
«Tabletta tolazolini hydrochlorici g 0,025». 

Adagolás Legnagyobb egysze1i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szoká~os egyszeri adagja 

Szokásos navi adagja 

*16 

per os 
i.. ,;-eri. 
s. cut„ és i. n1usc, 

per os 
i YCll, 

s. cut„ és i. lllUSC. 

J?el os 
1 ·yen„ 
s„ cut.. és i lllUSC. 

per os 
i. ven, 
s„ cut„ és i 111USC. 

0,05 
0,02 
0,03 

0,15 
0,05 
0,1 

g 
g 
g 

g 
g 
g 

0,025 g 
0,01 g 
0,01-0,02 g 

0,075 g 
0,03 g 
0,03-0,06 g 
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466. 

Aluminium aceticum tartaricum solutum 

( Alurn.. acet.. tart. sol.) 

Aluminiumacetát-tMtarát-oldat 

(Vö .. III 187. lap) 

Készités. Az «Alumínium sulfüricum>J cikkely (IL 78 .. 
zés))-ében leírt módon készített 

300 g 25 %-os aluminíumszulfát-oldatot 
605 g vízzel ( aqua destillata) hígítunk Az oldathoz részletekben, 

kevergetés közben 
36 g kalciumkar bonátot ( calcium carbonicum) szórunk. A heves 

megszűnte után a keverékhez ugyancsak részletekben, 
kevergetés közben 

135 g 20%-os hígított ecetsavat ( acidum aceticum dilutum 20%) öntünk. 
A folyadékot gyakrabban felkeverve szobahőmérsékleten addig . 
hagyjuk állni, míg a gázfejlődés megszűnt, a csapadék pedig le
ülepedett (kb. 1 nap). A folyadék tisztáját leöntjük, a csapadékot. 
pedig vászonszűrőre gyűjtve enyhén kipréseljük. Az egyesített 
folyadék minden 100 súlyrészében 

1,7 5 g borkősavat ( acidum tartaricum) oldunk Az oldatot végül papiros' 
szűrőn megszűrjük. 

475. 

Barium sulfuricum conditum 

( Bariurn sulfuric .. cond.) 

Ízesített báriumszulfát 

(Vö .. IIL 194. lap) 

Fehérszínű, vaníliawszagú, kissé édes ízű porkeverék„ Vízzel tartós szusz-
penziót képez. 
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Készités. 
0,04 g vanílint (V) (vanillinum), 
0,06 g szacharimidet (V) (saccharimidum), 
3 g metilcelulózt (V) (methylcellulosum) és - szükség esetén ki- · 

szárított -
96,9 g báriumszulfátot (V) (barium sulfuiicum) egynemű porrá keve' 

rünk. A porkeveréket átszitáljuk (V) és újból összekeverjük .. 

432/A. 

ColleJnplastrum salicylatum 

(Collernpl .. salícyl.) 

Szalicilsavas kaucsuktapasz 

A készítmény tapaszrétege sárgásbarna színű .. 38-42% szalicilsavat (C7H603) 

tartalmaz .. A tapaszréteg mennyisége 100 négyzetcentiméterenként 1,5-2,0 g .. 

Azonossági vizsgálat 

0,05 g tapaszanyagot 5 ml 0,01 n sósavval forralunk. A lehűtés után leöntött sa
vanyú folyadék 2-3 csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyaszínű lesz (szalicilsav). 

~.linőségi vizsgálát 

A tapaszt értelemszerűen a «Kaucsuktapaszok» cikkelyben (I 196,. lap) leírt módon 
·vizsgáljuk 

Eltartás, Lásd L 199 lap. 

4117. 

Elixirium thymi compositum 

(Elíx. thynú comp.) 

Kakukfö-elixir ium 

(Vö .. III,_ 207 .. lap) 

Sötétbarna-színű, jellemző szagú, fűszeres, édes és sós ízű folyadék Vízzel 
elegyedik. 1,45-1,55% NaBr-t tartalmaz .. 

Sfirűség. 1,165-1,180. 
J( észíté.s. 

1 g fűszeres tinktúrát (tinctura aromatica) 
60 g szirupkészítéshez való narancs-tinktúrával (tinctura aurantii pio 

sirupo), 
300 g kakukfű-tinktúrával (tinctura thymi) és 

45 g 33,3%-os nátrium bromid-oldattal ( natrium bromaturn solutum 
33,3%) elegyítünk 
A folyadékhoz 

594 g egyszerű szirupot ( sirupus simplex) öntünk A készítményt végül 
összerázzuk és szükség esetén szűrjük. 
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439/A. 

Emulsio henzylii henzoici 

(Ernuls, benz,, benzoic) 

Benzilbenzoát-emulzió 

:i<:ehér, csaknem szagtalan, tejszerű, vizzel minden arányban elegyedő folya
dék Összerázva habzik 24-26% benzilbenzoátot (CuHr20 2 ) tartalmaz, 

Készités, 
5 g trietanolamint (tiiaethanolaminum) 

20 g olajsavval (aoidum oleinicum) elegyítünk Az elegyhez 
250 g benzilbenzoátot (benzylium benzoicum) keverünk és 
250 g vízzel ( aqua destillata) erőteljesen összerázzuk Az emulziót 

( aqua destillata) 
1000 g-ra kiegészítjük és is1,,;ét eiőteljesen összerázzuk 

Azonossági vizsgálat 

a) Benzilbenzoát. 10 inl készít1nényt ké1nlőcsőben 2 ml R-sósavval összerázunk é·s·" 
enyhén megmelegítjük. A kémlŐcső alján összegyűlt benzilbenzoátot elkülönítjük · 
és a «Benzylium benzoicmll>) cikkely a) és b) pontja (IL 125, lap) szerint vizsgáljuk. ' 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) 1 1111készít111ényt21111 R-szesszel össze1ázunk. Az oldat tiszta és színtelen legyen. 

1\linőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (észter) 0,1 mg pontossággal mért kb. 4 g készítményt 10 ,, 
ml R-szeszben oldunk és 15° alá hűtünk Az oldathoz, 2 csepp I-fenolftalein-oldatof,, 
használva jelzőül, annyi 0,1 11 nátronhígot adunk, hogy az elegy rózsaszínű legyen .. )· 
A továbbiakban a «Benzylium benzoicum» cikkely m) pontja (IL 126,. lap) szerint, 
járunk el 

Tájék:oztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált készítményt makroszkóposan ellenőrizzük 
Eltartás, Jólzáró üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
Inkompatibilis savakkal, erősen lúgos kémhatású anyagokkal, tömény 

oldatokkal, alkáliföld-fémsókkal és nehéz fémsókkaL 
~Megjegyzés. „Külső használatra" címkéYel adjuk ki, 
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490/A. 

Emulsio olei jecoris 

(Ernuls, ol,, jecor,) 

Csukamáj-olaj-emulzió 

. Halványsárga-színű, tejszerű, sű1űnfOI:yó, aromás és gyengén csukarnáj-olaj 
szagú és ízű folyadék, A készítmény rázogatás közben vizzel elegyedik Kb., 50% 

i 08ukamáj-ölajat tartalmaz, 

Készítés. 
0,02 g vanilint (vanillinum) 
6 csepp fahéj,-olajat ( oleum cinnarnomi) 
6 csepp szegfűszeg,olajat ( oleum caryophylli) 

10 csepp citrom-olajat (oleum citri) 
1 g szappangyökér-tinktúrában (tinctura saponariae) oldunk Az 

oldathoz 
60 g tragakanta-nyákot ( mucilago tragacanthae) 
6 g enzímmentes arabmézga-oldatot ( mucilago gummi arabici deen-, 

zymata) és 
0,05 g szachaiimid (saccharimidum) 
4 g vízzel ( aqua destillata) melegen készült oldatát öntjülr és a 

keveréket erőteljesen összerázzuk„ A sfuű nyákban összerazással, 
5-6 részletben, 

100 g csukamáj-olajat ( oleum jecoris aselli) emulgeálunk A csukamáj-
olaj egyes részleteinek hozzáadása után az emulziót 1-1 percig 
erőteljesen rázzuk, Az emulzióhoz 

0,3 g citromsav ( aeidum citricum) 
20 g vízzel ( aqua destillata) készült oldatát -öntjük Az emulziót 

vízzel ( aqua destillata) 
200 g-ra kiegészítjük és ismét e1őteljesen összerázzuk„ 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 10-30 g 
Szokásos napi adagja 36-60 g 

Rendeléskor lcészitjük,, 

490/B. 

Emulsio olei ricini 

( Emuls,, ol, ricín) 

Ricinusolaj-emulzió 

Halv„ánysárga-színű, tejszerű, sűrűnfOlyó, a101nás-szagú és savanykás ízű 
folyadék A készítmény rázogatás közben vízzel elegyedik 48-52% ricinusolajat 
tartalmaz, 
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Kl9zítés. 
O,lO g vanilint (vanillinum) és . . 
1 g fahéj-olajat (oleumcinnamomicassiae) 

5 g szappangyökér-tinktúrában (tinctura saponariae) 
dunk A folyadékot 

300 g tragakanta-nyákkal (mucilago tragaca_iithae).'. 
30 ar'abmézga-oldattal (mucilago gummi arabici) és 

0,4 ! szacharimid (saccharimidum) készült 
20 g vízzel ( aqua destillata) melegen 

500 

elegyítjük 
ricinus-olajat (oleum riciiii) 50°-60°-ra 

g a sűrű nyákban összerázással - 5-6 részletben . 
emulgeáljuk A ricinus-olaj egyes részleteinek hozzá-< 
adása után az emulziót l~l percig erőteljesen össze-
1 ázzuk Az emulzióhoz 

1 5 g citromsav ( acidum citricum) 
' ) k' ült ld t't önt.1"ük 

50 g vízzel ( aqua destillata esz:· o a a 
emulziót vízzel ( aqua destillata) 

1000 g-ra kiegészítve ismét e1őteljesen összerázzuk 

Azonossági vizsgálat 

R
. · ,_. 5 11'szítményt5 ml legtöményebb sósavva.l, majd 25 ml R-ét.errel 

a) icinus-ow). m rn , , f·· d" b , 1 t t• k A d'k .. , unk Az lkül. önített éteres reszt viz ur on eparo og a JU ., mara e ·. 
osszeraz „ e , . 
8 ml R-szeszben tisztán oldoruk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) T 
· 1 · ' t • , za' 8 (ricinus-ol.aj). cg pontossággal mért kb 10 g készítményt 

arta mi meg-ia aro . "t r • t k ·d k ··· 
rázótölcsérben 10 ml Rwsósavval 1-2 pe1l~1g ero .. e JBS~n ra~og1z un IÍ ·~~Jülta éteveM .. :.: 
rékhez 70 ml R.étert öntünk és erote Jesen. oksszAerak~zi;- ;· t ~ ru on . 

50
eres

1 
. 

, t , 1 mért lombikba csurgatJU nazas meg egyszer m :;. 
reszt mg pon ossagga , 1 · t 1 Az 't tt' , · l · 't l ... k és a rázótölcsért 20 ml eterre a mossu L egyesre 
eterre megrnme e JU 'k · · · 100' ' •t· k é kih"lé , · k t 1 d tillálJ.Uk a marade ot 1 ora1g -on szan JU s u s. eteres resze e e esz ' 
után mérjük, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A s ak talált készítményt makroszkóposan ellenőrizzük . 
z azono n f" "l 'd h" .. h 1 t t" k EU . ' Jólzáró üvegdugós üvegben, enyto ve ve, uvos e yen ar JU •• 

1"::;,i:;atibilis ásványi savakkal, nagyobb mennyiségű szesszel, tömény , 

só-oldatokkal 

Adagolás .. SzokáJJos egyszeri adagja 20-60 g 
SzokáJJos napi adagja 20-60 g 

A készitéstől számitott J hónapig tartható készletben 
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491. 

Emulsio paraffuri cum phenolphthaleino 

( Em;,ls„ paraff.. e.. phenolphth.) 

Fenolftaleines parafin-emulzió 
(Vö .. IIL 21 L lap .. Teljes szöveg) 

Fehér, tejszerű, sűrűnfolyó, édes ízű, vanilin szagú folyadék. A készítmény 
rázogatás közben vízzel elegyedik. O, 95-1, 05 % fenolftaleint ( C20H 140 ,) és 48-52 % 
folyékony parafint tartalmaz .. 

Készítés 
0,05 g vanilint ( vanillinurn) 
5 g szappangyökér-tinktúrában (tiiictura saponariae) 

oldunk Az oldatot 
300 g tragakanta-nyákkal (mucilago tragacaiithae), 

30 g arabmézga-oldattal (mucilago gummi arabici) és 
0,20 g szacharimid (sacchmirnidurn) 

20 g vízzel ( aqua destillata) melegen készült oldatával 
elegyítjük. A sűrű nyákban erőteljes rázogatással 

10,0 g fenolftaleint ( phenolphthaleiiium) (VI) egyenletesen el
oszlatunk, majd benne összerázással 5-6 részletben 

500 g folyékony parnfint ( paraffinum liquidum) emulgeálunk 
A folyékony parnfin egyes részleteinek hozzáadása 
után'az e1nulziót 1-1 percig erőteljesen rázzuk:„ Végül 
az emulziót vízzel ( aqua destillata) 

1000 g·rn kiegészítjük és ismét erőteljesen összerázzuk.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Fenolftalein, l ml készítmény néhány csepp Rwnátronlúgtól sötétvörös színű legyen. 
b) Folyékony parafin 2 ml készítményt 2 ml legtöményebb R-sósavval, majd 10 ml 

Rwéterrel összerázunk„ Az elkülö1útett éteres részt vízfürdőn bepárologtatjuk, 
A maradék színtelen, el nem szappanosítható, olajszerű folyadék. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatárnzás (folyékony parafin) .. 200 ml.es főzőpohárban cg pontossággal 
mért kb„ 10 g gondosan összerázott e1nulziót 50 ml legtöményebb szesszel, állandó 
kevergetés közben, vízfürdőn addig melegítünk (kb. 10 perc), míg az emulzió el. 
bomlott .. A lehűtött folyadékhoz 50 ml R-petrolétert öntünk Az alkoholos réteg
ben az emulgens-fűszlányokat üvegbottal Yaló kevergetéssel tö1nörítjük„ A keve
réket ki.s ·vattapamaton választótölcsérbe szűrjük„ A pohárban maradt emul
genst üvegbottal nyomkodva 10 ml R·petroléterrel négy ízben kimossuk, 
A mosáshoz használt petrolétert szintén a választótölcsér be öntjük., 
A petroléteres oldatot kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis vatta
pamaton, mg pontossággal mért 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük .. 
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A szeszes oldatot a d) alatti vizsgálathoz használjuk 
A petrolétert a folyékony parafinról, vízfürdőn melegítve ledesztilláljuk A mar'a· .. 
dékot 120°-on kiszárítjuk és mé1j?k. 

d) Taitalmi meghatárnzás (fenolftalein). A e) szerinti szeszes oldatot kis vattapamaton, 
0,1 mg pontossággal mért 200 ml-es száraz Erleruneyer-lombikba szűrjük„ Az ol
datot szárazra párologtatjuk és a ma.radékot 105° -on kiszárítjuk és mérjük, 

Tá,iékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált készítményt makroszkóposan ellenőrizzük. 
Eltartás. Jólzáró, üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk 
Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 15-30 g 

Szokásos napi adagja 15-30 g 

507/A. 

Hydrogelmn methylcellulosi 

(Hydrogel .. methylcel.) 

Metilcelulóz-gél 

Színtelen vagy halvány sárgás-színű, átlátszó vagy kissé opalizáló, csaknem 
szagtalan és íztelen kocsonya .. Kb 5% metilcelulózt tartalmaz .. 

Kémhatás. A vízzel hígított készítmény (1 + 9) semleges 

Készítés, 

50 g metilcelulózt (methylcellulosum) 
350 g fonó vízzel (aqua destillata) leöntünk és gondosan összekeve-

rünk Kb. 15 perc elteltével a keverékre · 
100 g glicerin ( glycer inum), 
4 9 0 g víz ( aqua destillata) és 

10 g konzerváló-oldat (solutio conservans) előzetesen - lehetőleg 
jégben - lehűtött elegyét öntjük és gyakori kevergetés közben. 
lehűtjük A nyákot végül vízzel ( aqua destillata) 

1000 g-ra kiegészítjük és egynemű kocs<,myává keverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) llfetilceluUJz Kb 5 g készítményt kis hengerpohárban kevergetés közpen vízfürdőn 
felmelegítünk A kezdetben egynemű kocsonyál:;ól csapadék válik ki, mely kihű• ' 
léskor ismét feloldódik 

b) Kb 1 g készítményt vékony rétegben üveglapra kenünk Beszáradás után össze. 
függő rugalmas hárt,ya mara.d vissza 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált készítményt i11:1kroszkóposa11 ellenőrizzük, 
Eltartás Jólzáró edényben tartjuk 
Inko1n1Ja.fibilis csersa·v,;·al és 40%-os ,,-ag:y a11nál tön1én-yebb szesszel 

5;i2. 

Injectio acidi nicotinici 0,5% 

(Inj .. acid nicot. 0,5%) 

0,5%-os nikotinsav-injekció 

(Vö .. III 23L lap. Teljes szöwg) 

Színtelen, kristálytiszta oldat l\.íilliliterenként 4,9-5,l ing nikotinsavat 
(C6H 50 2N) tartalmaz 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú. 

Készités. 
35 ml n nátronlúgéskb 

800 ml injekcióhoz való víz ( aqua destíllata p10 infectíone) elegyében 
5,00 g nikotinsavat ( acídum nicotinicu1n) és 
2,00 g nátriumkloridot (natríum chloratum) oldunk Az oldatot 

injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata 1Jro injectione) 
1000 ml-re kiegészítjük. 

Az oldatot szűrjük és 1 2, illetőleg 5 ml-es ampullákba tölt
jük. Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 peicig steri
lezzük (I. 181 lap l/c). 

Azonossági vizsgálat 

a) l>likotinsav 5 ini készít1nényt porceláncsészében szá.1az1a pá1ologtatunk, a inara,
dékot vízn1en~es R-nát1ium4:a1 bonáttal kever jük„ Az elegy n1clegítésko1 piridin
szagot áraszt. 

b) 1 ml készítményből 1 ml R-higany(II)kl01id-oldattól lassanként fohér csapadék 
válik le 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény űledék1nentes, kristálytiszta és színtelen leg:,yen 
d) Az alkotórészek 111inőségét, 1negfClelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását é1tele1nsze1i'.ien alkahnázva vizsgáljuk. 
e) A készítn1ény ste1ilitását az Add 169. lap szerint ellenőrizzük. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük . 
Eltartás Az ampullákat alk11lmas dobozokba csomagolva tart1uk 

Másnév «Vitaplex-N» (V.. N.) 

Adagolás .. Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szolcásos napi adagia 

523. 

s. out l 
i. ven. 

l s. out 
i..ven 

s. cut. { 
i. ven, } 

s cut. ( 
i ven j 

2 ml 

6 ml 

0,5-1 ml 

0,5-1 ml 

Injectio chinini hydrochlorici 15% et methani 15% 

(Inj .. chínín hydrochlor. 15% et urethan 15%) 

15%-os sósavas kinin-injekció 15% metánnal 
(Vö. Hl 246. lap. Teljes szöveg) 

Színtelen vagy halvány zöldessárga-színű luistálytisz.ta oldat. llfil_liliter'.'n
ként 0,147-0,153 g sósavas kinint (020H 240 2N 2 HC1,2H2Ü) es ugyanannyi uretant 

(0
3
H

1
0 2N) tartalmaz 

Kémhatás A készítmény gyengén savanyú 
J(észités. Az oldatot az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (I 183. 

lap) leírt niódon készítjük Kb 
500 ml meleg, injekcióhoz való vízben ( aqua destíllata pro injec

tione) 
150,0 g sósavas kinint (chíninum hydrochloricum) és 
150,0 g metánt (urethanum} oldunk A kihűlt oldatot mérő

lombikban injekcióhoz való vízzel ( aqua de;itillata pro 
injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük A~ oldatot szűrjü~ és l; illet?leg, 2 ;ril-es 
ampullákba töltjük Az ampullakat aramlo vrzgozpen 
100"-on 15 percig sterilezzük (L ISL lap l/d) 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin 5 csepp készítményt a oChininum hydrochloricum» cikkely b} pontja (Il. 

184. lap) szerint vizsgálunk 
b) Uretán 1 ml készítményt az oUrethanum» cikkely aj 

vizsgálunk 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

o) A feházott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen, színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 4 színmérték-oldatnál. 

d) Savasság .. A készítmény hidrngénkitevője az I 77 .. lap 12) szerint meghatározva 
pH=5,0-6,5 legyen. 

e) Az alkotórészek minőségét, _megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 

? f) A készítmény sterilitását az Add. 169 .. lap szerint ellenőrizzük 
' 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

· g) Tartalrni meghatározás (kinin) .. 2,00 ml készítményt az L 124 .. lap 17/~P) szerint 
vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy R-ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot hasz
nálunk. 
l mg vízmentes alkaloida-bázis 1,224 mg (lg ,08760) sósavas kinint 
(C20H,,02N2.HC1,2H20) jelez. 

h) Tartalrni meghatározás (uretán) 2,00 ml készítményt mérőlombikban vízzel 100 
ml-re hígítunk, az oldat 3,00 ml-es részletéhez az I 117 .. lap 14) szerinti készülék 
(15. ábra) 100 ml-cs 10ncsoló lombikjába 2 ml vízet és 2 ml tömény R.kénsavat 
csmgatunl<, majd 1-2 üveggyöngyöt dobunk a lombikba A lombikra vísszafolyó
hűtőt szerelünk s tartalmát l órán át élénk f(nrásban tartjuk„ A visszafülyó-hűtő 
eltávolítása után a lombik tartalmát 40 ml Vízzel felhJgítjuk és 2-3 csepp I-metil
vörös-oldattal megfestjük A továbbiakban a meghatározást az I. 118 .. lap 14/a 
szerint folytatjuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 1,782 mg (lg ,25088) metánt (C3H702N) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás. Az ampullákat fénytől védve, dobozokba csomagolva 
Adagolás. Szokásos egyszeri adagja L musc 2-4 ml 

Szokásos napi adagja 

• 530/A . 

L ven, 
i. musc, 
i.. ven 

+ Injectio desoxycorticosternni acetici 

( Inj .. desoxycort .. acet. 0,5%) 

4-6 ml 
2-6 ml 
4-6 ml 

0,5% 

0,5%-os dezoxikm:tikoszteron-acetát-injekció 

tartjuk 

A dezoxik01tikoszteron-acetátnak injekcióhoz való olajjal (oleum pro injec
tione) készült steril oldata. Halványsárga-színű folyadék. Milliliterenként 5 mg 
dezoxikortikoszteron-acetá tot ( 0 2 3H 32 0 4) tartalmaz. 
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A készítményt megfelelő előkészítés után, a «Desoxycorticosteronum aceti
cum» cikkelyben (Add. 213 .. lap) leírt módmi vizsgáljuk Sterilitását az Add, 169. 
lap 1) szerint vizsgáljuk 

Eltaitás,. J ml-es ampullákba töltve, fünytől védve, zárt szekrényben, dobo
zokb.a csomagolva tartjuk 

JJ1ásnév .. «Decosteron-injekció» (V. N .. ), «Doca>> (V.N ), «Percortern (V R). 
Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

531/A. 

i.. m usc. 10 ml 
JllUSC, 20 ml 

i, muSC,, 1-3 ml 
i musc. 1-5 n1l 

'Í' >f< Injectio ergometrini maleinici 0,02% 
( Inj,. ergometJ. mal., 0,02%) 

0,02%-os maleinsavas ergometrüi-injekció 

Szír1telen, kristálytiszta oldat. llfilliliterenként 0,19-0,21 mg maleinsavas 
ergometrint (C19H 230 2N3 , C4H40 4) tartalmaz 

Kémhatás,. A készítmény gyengén savanyú 
Készités. AZ oldatot az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (L 183. 

lap) leírt módon készítjük. l\férőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillata pro injectione), 

0 200 g maleinsavas ergometrint (ergometrinum maleinicum) és 
8,50 g nátriumkloridot (natriumchloratum) oldunk Az oldatot . 

injekcióhoz való vízzel ( aqua destiUata pro injectione) · 
1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es amplll- , 

lákba töltjük 

Azonossági vizsgálat 

a) E1·gomet1in 2 n1l készít1nényt a.z «Ergon1etrinu1n inaleinicu111» cikkely b) pontja 
(Add. 215. lap) szelint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A fCházott készít111ény üledék1nentes és kristálytiszta legyen, színe }?edig nein léhet 
BI'Ősebb a Z 1 színn1érték-oldaténál 

e) Savasság„ A készítmén:y hidiogénkitevője az I„ 77. lap 12) szerint ineghatározva· 
pH=5,0-6,5 legyen. 

d) Az alkotórészek n1inőségét, 111cgfBlelő előkészítés után, a vonatkozó cikkely elő· 
írását értelen1szerllen alka~1nazva vizsgáljuk. 

e) A készítmény sterilitását az Add. 169„ lap szerll1t ellenőrizzük„ 

254 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tártalmi meghatározás (ergometrin)., 5,00 ml készítményt mé1őlombikban vízzel 
10,00 ml-re hígítunk„ Az oldat 2,00 ml-es részle~ét az <(Extra.ctum secalis cornuti 
fluidum» cikkely e) pontja (IIL 221. lap) szerint - kiiázás nélkül,- vizsgáljuk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerír1t ellenőrizzük, 
Eltartás .. 1 ml-es ampullákba töltve, fenytől védve, a méregszekréiiyben, 

dobozokba csomagolva tartjuk 
_lliásnév, Ergometrin-injekció. 

Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja i, lllUSC 5 ml 
i. ·ven. 3 ml 

Legnagyobb napi adagja l, IllUSC 10 ml 
·ven 6 ml 

Szokásos egyszei i adagja J, lilUSC 1-2 ml 
i. ven 1-2 ml 

Szokásos napi adagja i. musc, 2-3 ml 
i. ven. 2---:3 ml 

541. 

+ fojectio hypophyseos partis posterioris 

( I nj.. hypophys.. partis post) 

H ypophysis-hátsólebeny-kivonat-injekció 
(Vö .. IIL 258 lap, ill. II 28L lap Teljes szöveg) 

Hypophysis-hátsólebeny-kivonatot tartalmazó vizes oldat, melyet hőkeze
léssel vagy szűréssel és bakteriosztatikus anyagok hozzáadásával sterileznek, 
majd megfelelő hidrogéníon-koncentrációra és hatásértékre állítanak be, 

Színtelen vagy csaknem szmtelen, legföljebb enyhén opalizáló, jell~gzetes 
szagú folyadék 

Hatásértéke milliliterenként 3, 5, illetőleg 10 nemzetközi oxitocikus egység, 
Kémhatás .. A készítmény savanyú .. 

Azonos~ági vizsgálat 

a) 0,1 ml készítmény az I. 232 .. lap vagy az Add 175 .. lap 1) szerint vizsgálva, 
... Gmlősök uterus-izmának összehúzódását idézi elő 
b) Emlősök vénájába fecskendezve vérnyomásemelkedést okoz. 
c) Emlősök bőre alá fecskendezve, az egyidejűleg szájon át beadott víz kiválasztását 

késlelteti. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) OUihatat/,an és színező anyagok.. A készítmény üledékmentes és csaknem színtelen 
legyen, legfeljebb gyengén opalizá!hat .. 

e) Savasság .. A készítmény hidrogénkitevője az L 77, lap 12) szerint meghatározva 
pH=3,0-4,0 legyen, 

f) Protein. l ml készítmény 2 csepp R-szulfoszalicilsav-oldattól legfeljebb enyhén 
opalizálhat. 

g) Sterilit<is. A készítmény sterilitását az Add., 169 .. lap szerint ellenőrizzük, 

l\iinőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Hatásértékvizsgá/,at (oxitocikus hatás).. A készítmény hatásértékét az 
vagy az Add 175 .. lap 1) szerint biológiai eljárással határozzuk meg, 

TáJékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a d) szerint ellenőrizzük 
Elta.tás, l ml-es ampullákba töltve zárt szekr'ényben, hűvös helyen, dobo

zokba csomagolva tartjuk. 
JJ![ásnév. «Solutio extracti hypophyseos e lobo posteriore in ampullis» (Ph. 

Hg IV.), «Pituitrinum» (Sz,. VIIL), «Glanduitrin-injectio» (V. N. ),. -

Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja s. cut. 10 N~ 
" Legnagyobb napi adagja s .. cut, 20 NE 

Szokásos egyszeri adagja s.cut. 2-10 NE 
Szokásos napi adagja s .. cut, 2-20 NE 

Csak az érvényben levő jogszabályoknak megfelelő és forgalornbahozatalra enge
délyezett kész.itniény tartható készletben és adható ki, 

544/A. 

+ In,iectio mercamphamidi 

(Inj,, mercamphamid,) 

:M:erkamfamid-injekció 

Merkamfamid és teofillin nátronlúggal készült steril vizes. oldata. Milli
literenként 0,1 g merkamfamidot (C14H 250 5NHg) és 0,04 gteofillint (C

7
H

8
0

2
N

4 
H

2
0) 

tartalmaz .. Hidrogénkitevője pH = 8,5-9,0„ ' 
A készítményt megfelelő előkészítés után a «llforcamphamidum)) (IL 335. 

lap) és a «Theophyllinum)) (IL 520,. lap) cikkelyekben leírt módon vizsaáljuk. 
Sterilitását az Add 169 .. lap szerint ellenőrizzülc 0 
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Eltartás. 1, illetőleg 2 ml-es ampullákban, fénytől védve, zárt szekrényben, 
dobozokba csomagolva tartjuk 

Másnév. «Novurit-injekció" (V N ) 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

Hetenként legfeljebb 2-3-szor .. 

544/B. 

i lllllSC. 

i.ven„ 
i musc. 
i.:ven. 
i musc 
i..ven. 
i.musc. 
iven, 

i 
l 

3 ml 
2 ml 
3 ml 
2 ml 

1-2 ml 

1-2 ml 

ril'ri:" Injectio methadoni hydrochlorici 1 % 
(Inj.. methad .. hydrochlor .. 1%) 

1 %·os sósavas-metadon-inj<'lkció 

Színtelen, kristálytiszta folyadék A sósavas metadon steril, vizes oldata 
J\Iilliliterenként 0,01 g sósavas metadont (C2rH2,0N, HCI) tartalmaz. 

A készítményt, megfelelő előkészítés után a «Methadonum hydrochloricum)) 
cikkelyben (Add, 217., lap) leírt módon vizsgáljuk. Sterilitását az Add .. 169."lap 
szerint ellenőrizzük, 

Eltartás .. l ml-es arnpullákba töltve, fénytől védve, a méregszeluényben, 
dobozokba csomagolva tartjuk. 

Másnév .. «Depridol-injekció" (V N.), «Dolamid-injekciói; (V.. N.) 
Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja imusc, ( 

3 
ml 

s cut. í 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

i .. musc, ( 10 ml 
s out„ f 
i musc„ l 

1 s out Í 0,5-1 111 

i.1nusc. } 
s cut 1,5-3 ml 

A készitmény a kábitószerekie vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik. 
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558/A. 

+ Injectio neostigminii methylsulfurici 0,05% 

( I nj.. neostígmín. methylsulf. 0,05%) 

0, 05 %-os neosztigmini ummetilszulfá t-in j ekció 

Színtelen, kristálytiszta folyadék. A neosztigminiummetilszulfát 
oldata. Milliliterenként 0,5 mg neosztigminiummeti!szulfátot 
(C12H 190 2N2 .. OH,S04) tartalmaz. 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Neostigminium methy 
cumi> cikkelyben (Add. 228. lap) leírt módon >izsgáljuk. Sterilitását az A 
lap szerint ellenőrizzük. · · 

Eltartás.. 1 ml-es ampullákba töltve, fénytől védve, zárt szekr··· 
dobozokba csomagolva tartjuk. · 

JJ1ásnév «Stigmosan-injekciói> (V N . .), «Prostigmin-injekciói> (V. :N." 
Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja s .. cut. - ( 

2 
ml 

i.ven„ f 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

568/A. 

s. cut. l 
Lven. 6 ml 

s. cut .. l 1 ml 
i..ven„ f 
s .. cut .. ( 

3 
ml 

i ven„ ) 

ti:"© In,jectio pethidini hydrochlorici 5o/c, 
(Inj. pethídín .. hydrochl. 5%) 

5%-os sósavas-petidin-injekció 

Színtelen, kristálytiszta folyadék A sósavas petidin steril, viz 
Milliliterenként 0,05 g sósavas petidint (015H 210 2N.HC1) tartalmaz. 

A készít111ényt megfelelő előkészítés után a «Pethidinum hydro 
cikkelyben (Add 23L lap) leírt módon vizsgáljuk. Sterilitását az Add. l 
szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. 2 .. ml-es ampullákba töltve, fonytől védve, a méregsz 
dobozokba csomagolva tartjuk 
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111ásnév. «Dolargan-injekciói> (V .. N. ), «Dolantin-injekciói> 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja s, cut.. ( 
i.ven. f 

Legnagyobb napi adagja s .. cut .. } 
i.ven. 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

s cut 
i..ven„ 

s. cut. 
i:ven. 

1-2 ml 

3-6 ml 

'-készítmény a kábitószeiekie vonatkozó iendelkezések hatálya alá. esik. 

578/A. 

+ In,iectio sulfa-4,6-dimethylpyrimidini 20% 

(Inj.. sulfadímethylpyrím .. 20%) 

20%-os szµlfadimetil pirimidin-injekció 

Intelen, kri~táÍytiszta, folyadék _A s~ulfa-4,6-dimetilpirimidin , számított 
'ségű nátronlúggal keszült steiil, vizes, oldata., llfilh~te:enk5mt 0,20 g 
'metilpirimidint (C12H 140 2N4S) tartalmaz. Hrdrogenkitevoie pH= 

~~~:tményt megfelelő előkészítés után a «Sulfa-4,6-dimethylpyrimidinumi> 
ben (Add. 238 .. lap) leírt módon vizsgáljuk. Sterilitását az Add 169 .. 
rint ellenőrizzük 
~rtás. 2, illetőleg 5 ml-es ampullákban, fénytől védve, zárt szek
; dobozokba csomagolva tartjuk. 

if!Jnév. «Superseptyl-injekciói> \V. N. ), «Sulfamethazin,ü1jekciói> (V N. ). 
'dagolás. Legnagyobb egyszeri adagja i. ven. 15 ml 

Legnagyobb napi adagja 
Szolcásos egyszeri adagja 
Szolcásos napi adagja 

582. 

i ve11. 
i. ven. 

45 ml 
5-10 ml 
5-20 ml 

+ Injectio sympaethamini tartarici 6% 

(Inj. sympaetham„ tart .. 6%) 

6%-os borkősavas-szimpetamin-injekció 
(Vö.. IIL 291.. lap .. Teljes szöveg) 

ntelen, kristálytiszta folyadék A szimpetamin számított mennyiségíi 
~al készült,· steril, vizes oldata Milliliterenként 0,06 g borkősavas 
mint (C9H 130 2N. C4H60 6) tartalmaz. 

észítményt, megfelelő előkészítés után a «Sympaethaminun1J> cildrnlyben 
. lap) lefrt módon vizsgáljuk Steiilitását az Add 169. lap szerint ellen-
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Eltaitás l ml-es ampullákba tölhe, fénytől védve, zárt szekrényben, dobo: 
zokba csomagolva tartjuk 

Másnév. «Syrnpatomim-injekció» (V. N.). 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagjá 
Legnagyobb m,tpi adagja 
Szokásos egyszei i adagja 
Szokásos napi adágja 

585/A. 

s.cut. 
s.cut. 
s.cut 
s.cut 

2 ml 
8 ml 
1 ml 
2-5 ml 

'"' Injectio tolazolini hydrochlorici l % 
( Inj .. tolazolin. hydrochl .. 1%) 

1 %-os sósavas-tolazolin-injekció 

Színtele11, kristálytiszta folyadék. A sósavas tolazolin steril, vizes 
llifilliliterenként 0,01 g sósavas tolazolint (C10H 12N2.HOI) tartalmaz, 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Tolazolinum hydr<)cbLlmicttllli 
cikkelyben (Add .. 242. lap) leírt módon vizsgáljuk Sterilitását az 
szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. 1 ml-es ampullákba töltve, fenytől védve, zárt szekrényben, dobo
zokba csomagolva tartjuk 
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Másnév. Tolazolírr-injekció, «Priscol-injekció,) (V N. ). 
Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szókásos navi adagja. 

r . .-ven. 
s.cut. 
i..musc„ 

i·ven 
s.cut 
i.ITIUSC 

Lven. 
s.out 
i„1nusc 

} 'Tell 
s.out. 
i.musc. 

2 ml 

} 3 ml 

5 ml 

} 10 ml 

1 ml 

l 1-2 ml 

3 ml 

l 3-6 ml 

596. 

Mucilago ad catheterem 

( JJI[ uc.. ad cathet) 

Katéter-nyák 
(Vö. IIL 302 .. lap Teljes szöveg) 

Áttetsző, sűrűnfolyó, egynemű nyák. Kb. 0,01 % fenomer bórt tartalmaz 
Készítés. Tágasabb poicelánmozsárban 

20 g tragantmézga-port (V) (tragacantha) 
300 g glicerinnel ( glycerinum) eldörzsölünk A szuszpenzióhoz 

haladéktalanul, egyszerre . 
100 g fenomer bór-oldat ( phenomerborum solutum) és 
580 g víz ( aqua destillata) kb. 60° hőmérsékletű elegyét öntjük 

és gondosan összekeverjük. A nyákot 3 órán át időnként 
összerázzuk:. 

Eltartás. Jólzáró, szélesszájú üvegekben, hűvös helyen tartjuk 
JJI ásnév. «0atheterpurír1». 

597/A. 

Mucilago gummi arahici déenzymata 

(Muc .. gummi arab .. deenzym) · 

Enzimmentes arabmézga-oldat 

Sárga -vagy csakne1n színtelen) tiszta, átlátszó vag,y kissé opalizáló, sű1ű, 
ragadós, csaknem szagtalan folyadék. Vízzel tisztán elegyedik 

Siirfiség .. 1,100-1,125. 
Kémhatás. A frissen kifonalt és lehűtött vízzel hígított készítmény (1 + 4) 

gyengén savanyú .. 
J(észítés. 

300 g fonó legtöményebb szeszbe (sviritus concentratissimus) 
100 g arabmézga-oldatot (mucilago gummi arabici) öntünk és 

visszafolyó-hűtő alkalmazásával vízfürdőn 15 percig for
raljuk. 
A keverékből a szeszt vákuumban (I 179. lap) 50°-ot 
meg nem haladó hőmérsékleten ledesztilláljuk. A feltisztult 
enzimmentesített arabmézga-oldatot vízzel ( aqua destillata) 

100 g-ra kiegészítjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Arabinsav. 5 csepp készítményt 5 ml vízzel hígítunk A foly11dékban 1 ml bázisos 
ólomacetát-oldattól fehér csapadék keletkezik 
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Minőségi k valitatÍY -vizsgálat 

b) Enzimmente.sséq 1 ml készítményt ugyanannyi vízzel hígítunk, majd az oldathoz 
3 csepp 1 %-os szeszes benzidin-oldatot és 3 csepp R-bidrogénperoxid-oldatot 
elegyítünk A folyadék 30 percen belül nem kékülhet meg .. 

c) A készítmény üledékmentes és tiszta legyen; legfeljebb kissé opalizálhat 
d) Keményítő 1 ml készítményt 1 csepp 0,1 n jód-oldattal elegyítünk A folyadék 

nem kékülhet meg, 

e) Savawíg, lúgosság .. 1 ml készítményt 4 ml vízzel hígítunk. A folyadék föle 1 csepp 
I-metilvöiös-oldattól vörös, másik fele 1 csepp I-metilnarancs-oldattól sárgaszínű 
legyen. 

TáJékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a· 
b) (enzimmentesség) szerint vizsgáljuk és sűrűségét ellenőrizzük. 

Zavaros, kellemetlen szagú, erjedt készítmény nem használható .. 
Eltartás .. Ép parafadugóval lezárt, színig töltött kisebb üvegekben 

helyen tartjuk. 
Inkompatibilis nehéz fémsókkal, ásványi savakkal, nagyobb mennyiségű 

szesszel (csapadék), bórax-szal (kocsonyásodás). 
Megjegyzés .. Ha az. orvos könnyen oxidálható anyagokkal együtt rendel 

arabmézga-oldatot (mucilago gummi arabici), ezt a készítményt adjuk ki 
Enzimrnentes arabmézga-oldattal készül az «Emulsio olei jecoris1>. 

597/B. 

Mucilago methylcellulosi 

( Muc.. methylcell .. ) 

Jlfotilcelulóz-nyák 
1 

Színtelen vagy halván~y sárgás-színű, átlátszó vagy kissé opali~áló, csak11eill 
szagtalan és íztelen, sfu ű folyadék Kb. 2,5% metilcelulózt tartalmaz. 
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Kémhatás. A vízzel hígított készítmény (1 + 9) semleges .. 
Készités 

25 g metilcelulózt ( methylcellulosum) 
400 IT fonó vízzel ( aqua destillata) leöntünk és gondosan 0 

keverünk.. Kb .. 15 perc elteltével a keverékre; 
100 g glicerin (glycerinum), · · 
440 g víz ( aqua destillata) és 
10 g konzerváló-oldat ( solutio consermns) előzetesen - lehe

tőleg jégben - lehűtött elegyét öntjük és gyakori kever'. 
getés mellett lehűtjük A nyákot végül vízzel ( aqua 
dest illata) _ 

1000 g-ra kiegészítjük és egyneművé keverjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Metilcelulóz. 5 ml készítményt kémlőcsőben vízfürdőben melegítünk A nyákból 
csapadék válik ki, amely kihűléskor ismét feloldódik„ 

b) Kh 1 g készítményt vékony rétegben üveglapra kenünk Beszáradás után össze
függő rugalmas hártya marad vissza .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált készítményt makroszkóposan ellenőrizzük. 
Eltartás .. Jólzáró üvegben tartjuk 
Inkompatibilis csersavval és 40%-os vagy annál töményebb szesszel. 

598/A. 

Mucilago tragacanthae 

(Muc. tragac.) 

Tragakanta-nyák 

Csaknem színtelen, áttetsző, opálos, csaknem szagtalan és íztelen, eg,ynemű, 
sűrűnfolyó nyák Vízzel opálosan elegyedik„ 

Kémhatás. A frissen kifonalt és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 4) 
savanyú. 

Készités Tágasabb mozsárban 
25 g tragantmézga-port (VI) (tragacantha) 

100 g glicerinnel (glycerinum) gondosan eldörzsölünk. Az egy
nemű szuszpenzióhoz késedelem nélkül, kevergetés közben 
egyszerre, 

3 g benzoesav ( acidum benzoicum) 
~00 g forró vízzel (aqua destillata) készült, 50°-60°-ra lehűlt 

oldatát öntjük. Végül a nyákot üvegben vízzel (aqua 
destillata) 

1000 g-ra kiegészítjük.. A nyákot 3 órán át időnként összerázzuk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Tragakantin. 5 ml tragakanta-nyák és 15 ml víz elegyéhez 10 ml R-ólomacetát
oldatot öntünk .. Fehér, pelyhes csapadék képződik .. 
Eltartás. Jólzáró üvegben, hűvös helyen tartjuk. 
Inkompatibilis benzalkoniumkloriddal és más kvaterner ammónium
vegyületekkeL 
Tragakanta-nyákkal lcészül az <<Emulsio olei jecoris», «Emulsio olei ricini» 
és az «Emulsio paraffini cum phenolphthaleino». 

263 

• 



264 

741. 

+ Oculentum alhmu 1 % 
(Oculent .. alb .. 1%) 

1 %-os fohér szemkenőcs 
(Vö. III. 428 lap. Teljes szöveg) 

Fehérszínű, kissé gyapjúzsír-szagú kenőcs. l % Hg(NH2)Cl-t tartalmaz .. 
KéBzités. 

0,10 g higany(II)amidokloridot (hydrargyrum amidoehlomtum) 
9,90 g víz-tartalmú szemkenőccsel (oeulentum hyd10sum) a «Sze

mészeti kenőcsök» cikkelyben (Add 167 .. lap) leírt mó
don egyenletes kenőccsé keverünk. 

RendeléBkor készitjük. 

742. 

+ Oculentum flavum 1 % 
(Oculent„ fiav .. 1%) 

1 %-os sárga szemkenőcs 
(Vö. IIL 428 .. lap. Teljes szöveg) 

Sárga színű, gyapjúzsír-szagú kenőcs l % Hgü-t tartalmaz 
Készítés. 

0,10 g sárga higany(II)oxidot (hydrargymm oxydatum flavum) 
9,90 g víz-tartalmú szemkenőccsel (oeulentum hydrosum) a «Sze

mészeti kenőcsök» cikkelyben (Add 167 .. lap) leírt mó
don egyenletes kenőccsé keverünk. 

Rendeléskor készitjük 

743. 

Oculeutmu simplex 

( Oculent.. simpl.) 

Egyszerű szemkenőcs 

(Vö. III. 428. lap Teljes szöveg) 

Halvány sárgás-fohér, gyengén gyapjúzsír-szagú kenőcs. 
Készités. 

100 g folyékony parafint (paraffínum liquidum) és 
900 g egyszerű kenőcsöt (unguentum simplex) melegítéssel ele

gyítünk A kenőcsöt kihűlésig keverjük 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) _4.z alkotórészek egyenletes eloszlását kézinaigyítóval ellenőrizzük 
b) Lúgosság, savasság 2 g inegolvasztott készítményt 3 ml kűOrralt meleg vízzel 

rázogatunk. A lehűtött keveréket nedves papírosszfuőn megszűrjük A szüredék 
1-2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen maradjon, 1 csepp 0,1 n nátronlúgtól 
azonban a folyadék rózsasz--ínű legyen. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak taliilt és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
a) és b) szerint vizsgáljuk. 

Eltártás Zárt edényben, hűvös helyen tartjuk 
Ha az orvos a szemészeti lcenőcs alapanyagát rieni jelöli 1neg, vagy csak 

vazelint rendel, ezt a készítményt használjuk 

638. 

Oculogutta argenti 

( Oculog. argent.) 

l %-os ezüstnitrát-szemcsepp 
(Vö .. IIL 342. lap. Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotóniás vizes oldat. 
J{észítés. Előzetesen lemért száraz üvegben 

0,10 g ezüstnitrátot (argenturn nitrieum) és 
O,II g káliumnitrátot (kalium nitr ieurn) annyi frissen kiforralt 

és lehűtött vízben ( aqua destillata) oldunk, hogy az oldat 
súlya 

10, 0 g legyen. 

Rendeléskor /cészítj i!lc.. ,Allcáliszegény sötét ilvegben adjuk ki 
Ezitstacetátot ( argentum acetic:um) tartalmazó oldatot hasonló módon készítünk. 

i 

639. 

++ Oculogutta atropini 
(Oculog .. atrop.) 

1 %-os kénsavas-atropin-szemcsepp 
(Vö IIL 342 .. lap. Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotón~ás és csakne1n izohidriás vizes oldat. 
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Készítés. Előzetesen lemért száraz üvegben 
0,10 g kénsavas atrnpint (atropinum sulfuricum) annyi 

szemészeti alapoldatban . (solutio ophthalmica 
oldunk, hogy az oldat súlya 

10,0 g legyen 
Renrleléskor készítjük. Alkáliszegény sötét üvegben adjuk ki. 

641. 

+ + Oculogutta physostigmiui fortior 
(Oculog .. physost .. /ort.) 

0,50%-os szalicilsavas-fizosztigmin-szemcsepp 

(Vö. IIL 343 lap. Telj~s szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotóniás, gyengén savanyú vizes oldat. 
Készítés. Előzetesen lemért. száraz üvegbe 

8 g 50°-60°-ra fölmelegített szemcseppekhez való oldószert 
(solvens pro oculoguttis) mérünk és ebben 

0,22 g kristályos bórsavat (acidum boricum) oldunk.. A szoba
hőmérsékletre lehűtött folyadékban 

0,05 g szalicilsavas fizosztigmínt ( physostigminum salicylicum) és 
0,01 g nátriumpiroszulfitot (natrium pyrosulfurosum) oldunk, 

majd annyi szemcseppekhez való oldószert (solvens pro 
oculoguttis) öntünk az oldathoz, hogy annak súlya 

10,0 g legyen .. 
Rendeléskor készítjük. Alkáliszegény sötét üvegben adju/, lci .. 

642. 

+ + Oculogutta physostigmini mitior 
{Oculog .. physost. mit.) 

0,25 %-os S?alicilsa vas-fizosztigmin-szemcsepp 
(Vö„ IIL 343. lap .. Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotóniás, gyengén savanyú vizes 
Készítés. Előzetesen lemért száraz üvegbe 

8 g 50° -60° -rn folmelegített szemcseppekhez való oldószert 
(solvens pro oculoguttis) mérünk és ebben 

0,22 g kristályos bórsavat ( acidum boricum) oldunk. 
hőmérsékletre lehűtött folyadékban 

0,025 g szalicilsavas fizoBztigmint (physostigminum salicylicum) és 
0,01 g nátriumpiroszulfitot (natrium pyrosulfurosum) oldunk, . 

majd annyi szcmcseppekhez való oldószert (solvens po 
oculoguttis) öntünk az oldathoz, hogy annak súlya 

10, 0 g . legyen .. 
Rendeléskor készítjük Alkáliszegény sötét üvegben adjuk ki .. 

643. 

+ + Qculogutta pilocarpini 

(Oculog„ pilocarp.) 

2%-os sósavas-pilokarpin-szemcsepp 
(Vö. IU 344. lap. Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotóniás és izohidriás vizes oldat. 
Készítés. Előzetesen lemért száraz üvegbe 

0,20 g sósavas pilokarpint ( pilocarpinum hydrochloricum) annyi 
szemészeti alapoldatban (solutio ophthalmica isotonica) 
oldunk, hogy az oldat súlya 

10,0 g legyen. 
Rendeléskor készítjük. Alkáliszegény sötét üvegben adjuk ki. 

644. 

Oculogutta resorcini 

(Oculog .. resoreín.) 

1 %-os rezorcin-szemcsepp 

(Vö .. HL 344 .. lap. Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotóniás és izohidriás oldat. 

Készítés .. . Előzetesen lemért száraz üvegbe 
0,10 g rezorcínt (resorcinum) 
ll,06 g nátriumkloridot (natrium chloraturn) és 
0,01 g nátriumpiroszulfitot (natrium pyrosulfurosuni) annyi 

frissen kifonalt és lehűtött vízben (aqua destillatá) oldunk, 
hogy az oldat súlya 

10,0 g legyen. 
Rendeléskor készítjük. Alkáliszegény sötét üvegben adjuk ki. 

645. 

Oculogutta zinci 

( Oculog.. zínc.) 

0,25%-os cinkszulfát-szemcsepp 
(Vö. IIL 344 .. lap .. Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyel közel izotóniás, gyengén savanyú vizes oldat. 
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J{észítés }~lőzetese11 lemé1t száraz ü';egbe 
8 g szemcseppekhez való oldószert (solvens prn oculoguttis) 

mérünk. Ebben 
0,025 g kristályos cinkszulfatot (zincum sulfuricum) 
0,05 g nátriumacetátot (natrium aceticum) és 
0,07 g nátriumkl01idot (natrium chloJaturn) oldunk, majd annyi · 

szemcseppekhez való oldószert (solvens pro oculoguttis) 
öntünk az oldathoz, hogy annak súlya 

10,0 g legyen 
Rendelé.slcor készitjük.. Alkáliszegény üvegben adjuk ki, 
«Collyrium adstringens luteum» helyett ezt a készítményt adjuk ki. 

645/A. 

Oculogutta zinci cum adrenalino 
( Oculog.. zínc.. e.. adr enal.) 

Adrenalinos cinkszulfát-szemcsepp 

Színtele11, tiszta, a könnyel k:özel izotóniás, sa,Tanyú vizes oldat 
Készíté13, Előzetesen lemért száraz üvegbe 

8 g szemcseppekhez való oldószert (solvens pro oculoguttis) 
mérünk és ebben 

0,02 g kristályos cinkszulfatot (zincurn sulfuricum), 
0,08 g nátriumkl01idot ( natriurn chloratum) és 
0,01 g nátriumpiroszulfitot (natrium pyrosulfurosum) oldunk. 

Az oldathoz 
1,0 g 0,1 %-os sósavas adrenalin-oldatot (solutio adrenalini 

hydrnchlorici 0,1%), majd annyi szemcseppekhez való 
oldó~zert (solvens jJrO oculoguttis) öntünk, hogy az oldat 
súlva 

10,0 g legyen. 
Reruleléslcm készítjük, Alkáliszegény sötét ü.vegben adjuk ki. 

602. 

Pasta zinci oxydati 
(Past.. zinc.. o:x;yd.) 
Ciükoxidos paszta 
(Vö. III 307 lap) 

FéhéL szagtalan, egynemű paszta .. 23,7-26,3% ZnO-t tartalmaz, 
Készítés 

250 g cinkoxidot (VI) (zincum oxydatum) és 
250 g búza-keményítőt (VI) ( amylum tritici) gondosan össze

k:e,Terünk és n1egszitfclunk (\T). A porkeveréket 
500 g megolvasztott fehér vazelinnel ( vaselinum album) egynemű 

pasztáYá dörzsöljük:. 

603. 

Pasta zinci oxydati salicylata 

(Past.. zínc.. salíc.) 

Szalicilsa vas cinkoxidos paszta 
(Vö .. III. 308. lap) 

Fehér, szagtalan, egynemű paszta. 1,9-2 . .1 % szalicilsavat (C7H 60 3) és 
23,7-26,3% ZnO-t tartalmaz. 

Készíté.s„ 
20 g finom porrá dörzsölt szalicilsavat (VI) (aciduni salicylicum) 
50 g folyékony parafinnal (paraffinum liquidum) gondosan 

eldörzsölünk. 
250 g cink oxidot (VI) ( zincum oxydatum) és 
250 g búza-keményítőt (VI) ( arnylurn tritici) gondosan össze

.. keverünk és megszitálunk (V). A p01keveréket 
430 g megolvasztott fehér vazelinnel ( vaBelinum album) egynemű 

pasztává dörzsöljük. 
A szalicilsay és a folyékony parafin keverékét a csaknem 
kihűlt pasztához öntjük és azzal egynemű pasztává kever-
jük ' 

605. 

Pilula foni sulfurici oxydulati 

(Píl,, ferrí sulf.. oxydul.) 

Vas(II)szulfátos pilula 

(Vö .. UJ 310 .. lap. Teljes szöveg) 

Tompa-fényű, halvány zöldessárga-színű, kb. 0,25 g átlagsúlyú pilulák„ 
1 átlagsúlyú pilula 14,5-16,3 mg vas(II)-t tartalmaz. 

Készítés, Előzetesen 3 órán át 120°„on szárított 
50 g vas(II)szulfátot ( ferrum sulfuricum oxydulatum) 

150 g glukózzal (V) ( glucosum} egyenletesen elkeverünk A por
keverékből kb. 

60 g elfolyósított keményítővel ( amylum liquefactum) a «Piluláb 
cikkelyben (I 202. lap) leírt módon 

1000 db pilulát készítünk A pilulák behintésére kevés talkumot 
használunk 

Azonossági vizsgálat 

a) Vas. Egy daiab felaplÍtott pilulát néhány csepp R-sósavval megsavanyított 10 
inl vízben oldunk. Az oldatot ;kis papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredék fGle 2~3 
csepp R-káliu1nvas(III)cianid-oldattól sötétkékre színeződik. 

b) Szulfát. Az a) szerinti szüredék másik feléhez néhány csepp R-báriumklorid
oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A pilula metszési felületén különnemű részecskék ne legyenek láthatók. 
d) A pilulák átlagsúlyát és szétesését az L 203. lapon leírt módon ellenőrizzük 

Min~_ségi kvantitatív vizsgálat 

e) Taitalmi meghatározá-s [vas(II)].. mg p?ntoss~ggal mért, 10 db f,elaprít?tt pilulát 
100 ml-es mérőlombikban 20 ml R-kensav cs 20 ml vrz elegyeben iazogatunk, 
majd a zavaros folyadékot vízzel a jelig ,~egészít~ük ~s 6 cm á~i:iérőjű száraz 
papirosszűrőn megszűrjük_ A szüredék el~o 3

1

0 m~·et „1:-em haszi;~IJuk„ 20,00 ;nI 
sZüredéket, 1-2 csepp J.fe11oin·-oldatot ha.sznalva Jelzoül, 0,1 n ce11um(IV)szulfat. 
oldattal titrálunk. 
1 ml 0,1 n cérium(IV)szulfát-oldat 5,585 mg (lg ,74702) Fe(II)-t jelez. 
111egjegyzés. A készít1nény vas(II)·· ~s összes va_startalmát kolorimet:iás~n az I .. 
108. lap 9/a és 9/b, ill komplexometriásan az Add. 149.. lap szennt is meg: 
határozhatjuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfole\őnek ítélt pilulák átlagsúlyát ,. 
és szétesését az L 203 .. lapon leírt módon ellenőrizzük. 

Eltartás. Jólzáró · üvegben, hűvös helyen tartjuk 

JJfegjegyzés. Ha az orvos «Pilula forri carbonici»-t vagy «Pilulae Blaudii»-t 
rendel, ezt a készítményt adjuk ki. 
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Adagolás Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos nwpi adagja 

1-3 db 
3-9 db 

J{észítés. 

607. 

Plumlmm aceticum hasicum solutum 

(Plumb.. acet.. bas.. 8ol.) 

Bázisos ólomacetát-oldat Ólomecet 
(Vö .. III 312. lap) 

100 g ólomoxidot (plumbum oxydatun.i) „ .• 

300 g ólomacetáttal (plumbu~i aceticum). gondosan. el?orzso
lünk. A pmkcvoréket tagasabb lombikba tosszuk es 

100 g frissen kiforralt és még fonó, vízzel (ar;ua dest~ll(lta) r~zo
gatás közben - szükség eseten - addig meleg1tiuk, nug a 
l{everék sárgás színe f6hé1re yáltozik. Ezut~n .. .. , 

900 g frissen kiforralt és még fonó v1z~t ( aqn_a d~st~llr;ta) ?ntu;ik 
a 10111bik:ba A keveréket összerazzuk: es k1hules l1tan zart. 
üvegben ülepítjük A készítményt üledékéről lefejtve hasz
náljuk Ha sűrűsége eltér az előírttól, beállítjuk 

Készítés 

620. 

Sirupus amantii 

(Sir. aurant.) 

N arancs-szimp 

(Vö .. IIL 324 .. lap) 

600 g cukrot (saccharosum) 

200 g fonó vízben ( aqua destillata) oldunk. Oldódás után a szi
rnpot felforraljuk A körülbelül 50°·-ra lehűtött sziruphoz 

200 g szirupkészítéshez való narancs-tinkturát (tinctura aurantii 
pro sirupo) elegyítünk. A szirupot vízzel (aqita destillata) 

1000 g-ra kiegészítjük, összerázzuk és szűrjük. 

621. 

Sirupus ferri chlorati oxydulati 

(Sir .. feii. chlor .. oxydul.) 

Vas(II)kloridos szirup 

(Vö .. IIL 325 .. lap) 

Készités. Tágasabb lombikban 

144 g vas(III)klorid-oldatot (ferrum sesquichloratum solutum 50%) 
50 g vízzel (aqua destillata) hígítunk, majd a folyadékba rázo

ga.tás közben kb. 

20 g vasport (ferrum pulveratum) szórnnk. A keveréket szükség 
esetén addig melegítjük, míg afeltisztuló folyadék már zöld
színű„ 

A vas(II)klorid-oldatot kb. 10 cm átmérőjű papirosszűrőn 
1 g cit10msavat (acidum citricum) tartalmazó lombikba szfu'.. 

jük _ A szüredékben a citromsavat rázogatás.a! oldjuk. 
A lombikban visszamaradt vasport és a szűrőt 5 ízben 
10-10 ml vízzel mossuk. Az egyesített szüredéket 

530 g cukorból (saccharosum) 
200 g for.ró vízzel (aqÚa destillata) készített és kb. 50°-ra lehűtött 

sziruppal elegyítjük. A folyadékot vízzel ( aqua destillata) 
1000 g-ra kiegészítjük A szirupot végül összerázzuk és szűrjük. 
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622. 

Sirupus ferri jodati oxydulati 

(Sú. ferr„ jOd .. oxydul.) 

Vas(II)jodidos szirup 
(Vö .. III. 326. lap) 

Készítés. Tágasabb lombikban kb. 

Készítés 

20 g vasporrn (ferrum pulveratum) 
100 g vizet (aqua destillata) öntünk. Rázogatás közben apró:., 

részletekben 
41,5 g poná dörzsölt jódot (jodum) szórunk a lombikba .. A re

akció'.keveréket szükség esetén eleinte melegítjük, ha pedig' 
az a reakció közben erősen felmelegedne, a lombikot hideg 
vízbe állítjuk A feltisztult zöldszínű vas(II)joclid-oldatot·· 
kb. 10 cm átmérőjű papirnsszűrőn · 

1 g citromsavat (acidum citricum} tartalmazó lombikba szűr
jük A szüredékben a citromsavat rázogatással oldjuk. · 
A lombikban visszamaradt vasport és a szűrőt 5 ízben 
10-10 ml vízzel mossuk. Az egyesített szüredéket 

530 g cukorból (saccharosum) 
200 g fonó vízzel (aqua destillata) készített és kb 50°-ra lehűtött 

sziruppal elegyítjük A folyadékot vízzel (aqua destillata); 
1000 g-ra kiegészítjük A szirupot végül összerázzuk és szűrjük. p 

623. 

Sirupus hypophosphorosus compositus 

(Sir. hypophosph.. comp.) 
Hipofoszfitos szirup 

(Vö. III. 327 .. lap) 

10 g vízwl ( aqua destillata) hígított 
7 g vas(III)klorid-oldathoz (ferrum sesquichloratum solutum, 

50%) kis lombikban 
2 g vasport (ferrum pulveratum) szórúnk. A keveréket szükség 

esetén addig melegítjük, míg á feltisztuló folyadék már 
:iöldszínű A folyadékot kb. 10. cm átmérőjű papirosszűrőn 

5 g citiomsaYat ( acidurn citricum) tartalmazó lombikba szűr
jük. A szüredékben a citromsavat rázogatással oldjuk. 
A lombikban visszan1aradt ·vasport és a szűrőt 5 ízbe11:_ 
10-10 ml vízzel mossuk és a szüredéket egyesítjük 

320 g vízben ( aqua destillata) 
1 g sósavas kinint (chininum hydrochloiicum}, 

Készités 

2 g mangán(II)kloridot ( manganum chloratum), 
35 g kalciumhipofoszfitot (calcium hypophosphorosum) s végül 

enyhe melegítéssel 
550 g cu!u:ot (saccharosum) pldunk 

A szobahőmérnékletre lehűlt szÍiuphoz 
15 g ebvészmag-tinkturát (tinctura strychni) mérünk 

A két oldatot egyesítjük, vízzel 
1000 g-ra kiegészítjük, összerázzuk és szűrjük. 

624. 

Sirupus kalii guajacolsulfonici 

(Sír „ kal„ guajacolsulfon.) 

Guajakolszulfonátos szirup 
(Vö. III. 328. lap) 

150 g szimpkészitéshez való narancs-tÍIIkturában (tirwtura auran
tii pro sirupo) enyhe melegítéssel 

15 g káliumguajakolszulfonátot (kalium guajacolsulfonícum) ol
dunk 

600 g cukrnt ( saccharnsum) 
235 g vizben (aqua destillata) fonalással oldunk és a szirupot 

kb. 50°-ra lehűtjük. 
A két folyadékot elegyítjük és a szirupot vízzel ( aqua des
tillata) 

1000 g-ra kiegészítjük, összerázzuk és szűrjük 

633. 

Solutio conservans 

(Sal .. conserv.) 

Konzerváló-oldat 

(Vö III 338 lap .. Teljes szöveg) 

Színtelen, szeszes folyadék. 9,7-10,3% metilpmaoxibenzoátot (C8H 803) 

tartalmaz. R-szesszel zawarosodás nélkül elegyedik 
Sfirűség 0,830-0,840. 

Készítés. 
10 g metilparaoxibenzoátot (rnethylium paiaoxybenzoicurn) 
90 g leg1:öményebb szeszben (spiiitus concentratissimus) oldunk, 

ma.id az oldatot letakart papirosszűrőn szűrjük. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Két csepp készítményhez, kis porceláncsészében 1-2 csepp R-Millon-oldat<• 
cseppentünl\:. A f8lmelegített elegy sötét ibolya-vörösre színeződik. ~ 

b) Öt csepp_ kész!tmén,Yt 5„ ml vízzel_ hí?ítunk Az ol~at _1-,2 csepp R-vas(III)kloridC• 
oldattol 1bolyara sz1nezodik. E sz1n o ml R-szesztol sargara valtoz1k„ ,; 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színező anyagok„ A készítmény tiszta és színtelen legyen. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárazanyagtartalom O,l mg pontossággal mért, kb. 1 g készítményt az L 105. 
lap 5/a szerint, de szobahőmérnékleten, pormentes helyen bepárnlogtatunk A szesz 
elpárolgása után a szá1ítóedényt a maradékkal 48 órára kénsavas exszikkátorba. 
tesszük, majd mérjük ·· 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált készítmény _tiszta és színtelen legyen. 
Eltartás .. Jólzáró üvegben, fönytől védve taitjuk 
Konzerváló-oldattal készül a «Hydrogelum methylcellulosi1>, «lnfusum senruie::· 

compositum», «jj.I ucilago methylcellulosi», «Sirupus laxans», «Sirupus liquiritiae». '.. 
«Sirupus simplexii, «Unguentum hydrophilicum non-ionicum1>, «Unguentum hydro'. 
philicum anionicUm» és az <(Unguentum stearini)), 

636. 

Solutio jodi spirituosa 

(Sal jodi spir) 

Szeszes jódoldat 

(Vö. IIL 340. lap J 

Sötét vörösbarna-színű, vékony rétegben átlátszó, jódszagú szeszes folyadék. 
4,80-5,20% J 2 -t, 3,70-4,30% KJ-t és 79-84 v/v % szeszt tartalmaz. Vízzel, szesszel tisztán elegyedik 
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Sűrűség 0,897-0,907 

Készités .. 

40 g kálium jodid (kalium jodatum) 
40 g vízzel (aqua destillata) készült oldatában 
50 g jódot (jodum) oldunk Az oldathoz 
60 g vizet ( aqua destillata) és 

810 g legtöményebb szeszt (spiritus concentratissimus) elegyítünk. 

640. 

Solutio ophthalmica isotonica 

( Sol .. ophth.. isotonic) 

Szemészeti alapoldat 

(Vö III. 342. lap Teljes szöveg) 

Színtelen, tiszta, a könnyfolyadékkal közel izotóniás és izohldriás oldat. 
](észftés. 

900 g 
11,56 g 

1,14 g 

frissen kifonalt, még meleg vízben ( aqua destillata) 
bórsa\Tat ( acidum boricU:1n) és . „ 

el nem mállott bóraxot (natiium boricum) oldunk 
Az oldatot lehűtjük, majd , 

2,20 g nátriumklmidot (natrium chloratum) oldunk benne ,es 
20 g fenomeibór-oldattal (phenomerborum solutum) elegyit-

jük Az oldatot frissen kifonalt és lehűtött vízzel 
( aqua destillata) . . ,.. „ „ .... 

1000 g-ra kiegészítjük és papu?sszi;,rnn. szm1uk.. _ 
Eltartás. Jólzáió, alkáliszegény üvegben, fenytol vedve tmtiuL és havon-

ként megújítjuk. . 
Szemészeti alapoldattal készül az, «Oculogutta atrnpini» és az «Oculogutta 

pilocarpini». 

647. 

+ Solutio sympaethamini tartaI"ici 10,% 
(Sol .. sympaetham .. tart .. 10%) 

10%-os borkősavas-szimpetamin-oldat 

(Vö IH 346 lap. Teljes szöveg) 

Színtelen, kristálytiszta folyadék A szimpet~mírr számít()tt men~:r,yiségű 
b k „ j ] • ··1t kb go; szeszt is tartalmazo vizes oldata. Mrlhlrteien-, or osav·va \:CSzu , . 10 

ként 0,10 g borkősavas szimpetamint (C9H13Ü
2
N C

4
H

6
0

6
) tartalmaz_ 

A készítményt megfelelő előkészítés után a <>Sympaethammum» cikkelyben 
(Il 504. lap) előírt módon vizsgáljuk 

Eltartás .. Jólzáró színig töltött kis üvegekben, fonyt81 védve, zárt szek· 
rényben tartjuk. 

18* 

11Iásnév «Sympatomim-oldat" (V. N.) 
Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeii adagja 
Szokásos napi adagja 

pei os 1,5 ml 
pei os 6 ml 
per os 
per os 

0,5-1 
L5-3 

ml 
ml 
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648/A. 

Solvens pro oculoguttis 

(Bolvens pro oculog) 

Szemcseppekhez való oldószer 

Színtelen, tiszta, vizes oldat, Kb, 0,002% fonorner bórt tartalmaz, 
Készítés, 

20 g fonornerbór-oldatot (phenomerborum solutum) . 
980 g frissen kif01ralt és lehűtött vízzel ( aqua destillata) elegyí

tünk. 
Eltaitás, Jólzáró üvegdugós, alkáliszegény üvegben, fénytől védve 

és havonként megújítjuk. 
Szerncseppekhez való oldószenel készül az «Oculogutta physostigmini fortiori> <' 

«Oculogutta physostig1ni·ni 1nition>, «0cul0gutta zinci» és az «Oculogutta zi·nci cu~ ·e 

adrenali·noi>. 
lJfegjegyzés,, A szemészeti oldatokat, amennyiben máB előírás 

cseppekhez való oldószerrel készítjük., 

660/A. 

+ Suppositorium mercamphamidi 

(Bupp,, me;camphamid) 

Merkamfamid-végbélkúp 

Sárgásfohér szmu kúpok. Egy kúp 0,50 g merkamfamidot 
és 0,20 g n01kaint (C9Hn02N) tartalmaz, · 

A készítményt megfolelő előkészítés után a «Mercarnphamidum» (II 
lap) és a «Norcainum.» (IL 396, lap) cikkelyekben leírt módon vizsgáljuk 

_Eltartás Zárt edényben, fénytől védve, hűvös helyen, zárt szekrényben 
tart.iuk., • 

Másnév, «N ovurit-kúp» (V, N,.). 

Adagolás,, Legnagyobb egyszeri adagja per rnct 1 db 
Legnagyobb napi adagja per rcct 2 db 
Szokásos egyszeri adagja per rect 1 db 
Szokásos napi adagja per rect 1 db 
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665/A. 
~ 

cii' Tabletta amylharhitmali g 0,2 

(Tabl,, aniylbarbíturnl .. g 0,2) 

0,2 g-os amilba1 bittuál-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, kesernyés ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,19-
0,21 g amilbarbiturált (CuH180 3N2) taitalmaz 

Készítés,, 
200 g amilbarbiturálból (V) (amylbarbituraluin), legfeljebb 
100 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták„ cikkelyben 

(I. 205. lap) leírt módon 
1000 db legfeljebb 0,30 g átlagsúlyú tablettit készítünk. 

Azonossági viZsgáiat 

a) A1nilba1·biturál 0,3 g porított készítményt 10 inl 1neleg R-szesszel többször össze
rázunk, majd a folyadékot kis papiiosszfuőn szű1jük„ A szüredéket vízfürdőn 
szárazra párologtatjuk. A inaradékot az <{Amylbarbitu1alum)) cikkel,y a) és b) 
pontjai (Add, 205 lap) szerint vizsgáljuk 

l\:linőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük. (I 208 .. lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

Ü) Tartalmi rneghatá1ozás (arriilba1·biturál) O,I ing pontossággal 111ért kb 0,2 g ható
anyagot tartalmazó porított készitn1ényt a «Tabletta ba.r biturali g 0,51> cikkely 
e) pontja (III 365, lap) szerint vizsgálunk 
1 ml 0,1 n nátronlúg 22,63 mg (lg, 35468) amilbar biturált (011H 180 3N2) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I, 208 .. lap),, A makroszkó· 
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 

Eltartás, J ólzáró üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagolva, fönytől 
védve, zárt szekrényben tartjuk 

.11Iásnév, «Dorlotyn-tabletta» (V. N . .) 
Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szolcásos napi adagja 

db 
5 db 
1-2 db 
1-3 db 
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674/A. 

>!< Tabletta chloramphenicoli g 0,25 

(Tabl .. chlornrnphen. g 0,25) 

Q,25 g-os kloramfonikol-tabletta 

Alkalmas segédanyagokkal készült, legfeljebb 0,45 g átlagsúlyú tabletták 
1 átlagsúlyú tabletta 0,25 g klmamfenikolt (C11H 120 5N2Cl2) tartalmaz. · 

A készítményt alkalmas előkészítés után a «Chlornmphenicolum» cikkely- ,. 
ben (Add. 211. lap) leírt módon vizs9~ljuk A tabletták átlagsúlyát és szétlisését •·• 
az L 208 lap a) es b) szennt ellenonzzük 

Eltaitás .. Jólzáró üvegben vagy alkalmas dobozokba csomagolva, fénytőri 
véd-ve, zárt szekrényben tartjuk. „, 

Jlf ás név. «Chlorocid-drnzsé» (V N.) 
Adagolás legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szolcásos napi adagjá 

681/A. 

4 db 
24 db 

2~4 db 
8-16 db 

Tabletta methadoni hydrochlorici mg 5 

(Tabi. rnethad. hydrochl .. mg 5) 

5 mg-os sósavas-metadon-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, keserű ízű: alkaln1as segédanyagokkal készült, leg'~ 
feljebb 0,12 g átlagsúlyú tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 5 mg sósavas metadont 
(C21H 2,0N. HCl) ta1talmaz . 
. A készítményt alkalmas előkészítés után a «Methadonum hydrochl01icum» 

ml~kel:yb,en (Add. 217. lap) leírt mód?n vizs!),áljuk. A tabletták átlagsúlyát és 
szeteseset az I 208. lap a) es b) szennt ellenonzzük. · 

Eltartás„ Jólzáró üvegben ';agy alkaln1as dobozokba cso111agolva, a n1éreg~., 
szekrényben tartjuk 

JJ1ásnév. «Depiidol-tabletta» (V N . .), «Dolamid-tabletta» (V. N ). 
Adagolás Legnagyobb egyszed adagja 6 db 

Legnagyobb napi adagja 20 db 
Szoká.sos egyszeri adagja 1-2 db 
Szokásos napi adagja 3-6 db 

A készítmény a /cábitószerelcre vonatkozó iendelkezések hatálya alá esik. 
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681/B. 

+ Tabletta methimazoli g 0,01 

(Tabl .. 1nethi1nazol .. g 0,01) 

0,01 g-os metimazol-tabletta 

Fehérnzínű, szagtalan, keserű ízű, alkalmas segédanyagokkal készült, leg· 
feljebb 0,15 g átlagsúlyú tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 10 mg metírnazolt 
(C4H6N2S) tartalmaz 

A készítményt, alkalmas előkészítés után a «Methírnazolum» cikkelyben 
(Add 219 lap) leírt módon vizsgáljuk A tabletták átlagsúlyát és szétesését 
az L 208. lap a) és b) szeiint ellenőrizzük 

Eltartás. J ólzáró üvegben vagy alkalmas dobozokba csomagolva, fénytől 
védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Jlf ásnév «llfototb,yrin-tabletta» (V. N. ) .. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egys~eri adagja 
Szokásos napi adagja 

684/A. 

3 db 
10 db 

1/2-l db 
!1/2-3 db 

+ Tabletta neostigminii bromati g 0,015 

(Tabl .. neosztígrnin .. biom .. g 0,015) 

0, 015 g-os neosztigminiumbromid. tabletta 

Febérszínű, szagtalan, keseIŰ ízű, alkalmas segédanyagokkal készült, leg
feljebb 0,15 g átlagsúlyú tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 15 mg neosztigminium-
bromidot (C12H 190 2N2Br) tartalmaz.. · 

A k:észít1nén}rt alkal1nas előkészítés után a «Neostig1niniu1n bromatun1}> 
. cikkelyben (Add. 226 lap) leírt módon vizsgáljuk. A tabletták átlagsúlyát és 
·szétesését az I 208 .. lap a) és b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Jólzáró üvegben vagy alkalmas dobozokba csomagolva, fénytől 
védve, zárt szekrényben taitjuk 

Jlfásnév .. «Stigmosan-tabletta» (V .. N. ), «Prnstigmin-tabletta» (V N ). 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 2 db 
Legnagyobb napi adagja 6 db 
Szokásos egyszeri adagja 1 db 
Szokásos napi adagja · 3 db 
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685. 

Tabletta nicotamidi g 0,20 

(Tabl .. nicotaniid .. g 0,20) 

0,20 g-os nikotamid-tabletta 
(Vö .. IIL 378. lap. Teljes szöveg) 

Fehérszínű, csaknem szagtalan, keserű ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 
0,19-0,21 g nikotamidot (06H60N2) tartalmaz. 

Ké.szítés„ 
200 g nikotamidból (V) (nicotamidum) legfeljebb 
50 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» 

(L 205. lap) előírt módon 
1000 db legfeljebb 0,25 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nilcotamid. 0,6 g porított készítményt 10 ml R-szesszel összerázunk és a folyadékot 
kis papirosszűrőn szűrjük. A szüredéket szárazra párologtatjuk és a inaradékot 
a «Nicotamidum» cikkely (II. 391. lap) aj és b) pontja szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenő1izzük (L 208 lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (amido-csoport) 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,05 g ható'. 
anyagot tartaln1azó finornan porított készít1nényt száraz, kis papirosszűrőre szó
runlr. A port R-szesz kis részleteivel mossuk. A kioldáshoz lehetőleg kevés R-szeszt 
(összesen kb. 10 ml) használunk A lecsepegő szeszes oldatot az L 117. lap 14) 
szerint leírt készülék 100 ml-es lombikjába szűrjük, majd - szükség esetén levegő 
befúvásával - vízffudőn szárazra párologtatjuk„ A maradékot 10 rnl R-kén~avval 
l órán át visszafolyó-·hűtővel fürraljuk A fOrráselmaradás megelőzésére kevés 
dmva horzsakőport hintünk. a lombikba. A hűtő eltávolítása után a desztilláló 
készüléket összeállítjuk s a továbbiakban az I 119 .. lap 14/b szerint folytatjuk a 
vizsgálatot. 
1 ml 0,1 n sósav 12,21 mg (lg ,08679) nikotamidot (C6H 60N2) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208. lap) .. A rnakroszkó· 
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 

Eltartás .. Jólzáró üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagolva, fénytől 
védve tartjuk. 

Adagolás. Szokásos 
Szokásos 
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egyszeri adagja 
napi adagja 

1-2 db 
3-6 db 

638. 

{" {" Tabletta opn concentrati g 0,01 

(Tabl .. oJJÍÍ conc„ g 0,01) 

0,01 g-os dúsított-ópium-tabletta 
(Vö. III 381. lap .. Teljes szöveg) 

Halvány barnaszínű. csaknem szagtalan, keserű ízű tabletták. 1 tabletta 
4,7-5,3 mg vízmentes morfin-bázisnak (011H 190 3N) megfelelően kb. 10 mg dúsí
tott ópiumot tartalmaz. 

Készítés 
10 g dúsított ópiumból (V) ( opium concentratum) 
90 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben 

(I. 205. lap) előírt módon 
1000 db 0,10 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. 

Azonossági vizsgálat 

a) J,Imfin„ 4 db porított tablettát az «Üpiurn concentiatum» cikkely (III 306 lap) 
a) pontja szerint kirázással vizsgálunk 

Minőségi kYalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 lap). 

Minőségi kYantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatáiozás (mmfin). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,03 g m01finnak 
megfelelő inennyiségű, finoman porított tablettát kis papiross.zfuőre téve, néhány 
csepp R-sósavval megsavanyított meleg R-szesz kis részleteivel mosunk. Az egye
sített szeszes kivonatot vízfürdőn szil upsfuűre bepárologtatjuk„ A vizsgálatot a 
továbbiakban az L 127. lap 18/a szerint folytatjuk 
1 ml 0,02 n kénsav 5,707 mg (lg ,75638) morfin-bázist (C11H19Q3N) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 .. lap ) .. A makroszkó
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagolva, a méreg
szeluényben tartjuk 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 4 db 
Legnagyobb napi adagja 12 db 
Szokásos egyszeri adagja 1-2 db 
Szokásos napi adagja 3-6 db 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik„ 
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690/A. 

"=" ciF Tabletta pethldini hydrochloíici g 0,025 

(Tabl,, pethidin,, hydrochl,. g 0,025) 

0,025 g-os sósavas-petidin-tabletta 

Fehérszmű, szagtalan, keserű ízű, alkalmas segédanyagokkal készult Ieg. 
följebb 0,15 g átlagsúlyú tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 0.025 g sósavas peticlint 
(C15H 21Ü2N HCl) tartalmaz, 

A készítményt alkalmas előkészítés után a «Pethidinum hydrochloricunrn\ 
cikkelyben (Add, 231. lap) leírt módon vizsgáljuk. A tabletták átlagsúlyát 
szétesését az I. 208, lap a) és b) szerint ellenőrizzük 

Eltartás .. Jólzáró üvegben vagy alkalmas dobozokba csomagolva, a méregc'· 
szekrényben tartjuk 

.ilfásnév «Dolargan-tabletta» (V,, N ), «Dolantin-tabletta» (V. N ). 

Adagolás,, Legnagyobb egyszeri adagja 8 db 
Legnagyobb napi adagja 20 db 
Szokásos egyszeii adagja 1-2 db 
Szokásos napi adagja 4-6 db 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezése/e hatálya alá esik, 

696/B. 

Tabletta proguanili hydrochlorici g 0,1 

(Tabl,, proguanil,, hydrochl, g 0,1) 

0,1 g-os sósavas-proguanil-tabletta 

Fchérszínű, szagtalan, keserű ízű, allraln1as segédanyagokkal ltészült, leg
feljebb 0,25 g átlagsúlyú tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 0,1 g sósavas proguanilt 
(C11H16N„CLHC1) tartalmaz,, 

A készítményt alkalmas előkészítés után a «Pmguanilum hydrochloricum»',. 
cikkelyben (Add, 235., lap) leírt módon vizsgáljuk. A tabletták átlagsúlyát és /' 
szétesését az I 208 lap a) és b) szerint ellenőrizzük.., · 
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Eltartás, Jólzáró üvegben vagy alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk„ 

ltlásnév., «Plasin-tabletta» (V N,), «Paludiin-tabletta» (V, N ),, 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

3 db 
6 db 

699/A. 

+ Tabletta sulfa-4,6-dimethylpyrimidini g 0,5 

(Tabl,, sulfadirnethylpyrirn,, g 0,5) 

0,5 g-os szulfadimetilpirimidin-tabletta 

Fehérszínű, kesernyés ízű tablettál~ .. Fény hatására elszmeződnek 1 átlag
súlyú tabletta 0,475-0,525 g szulfadimetilpirimidint (Cr2H 140 2N4S) tartalmaz, 

J(észítés 
500 g szulfadimetilpirimidinből (V) (sulfadimethylpyrirnidinwm) 

legföljebb 
100 g segédanyag folhasználásával a «Tabletták» cikkelyben 

(I. 205. lap) előírt módon 
1000 db legfeljebb 0,60 g átlagsúlyú tablettát készítünk 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfadimetilpi1 imidin. 0,3 g po1ított készítményt 10 ml acetonnal többszö1 
összerázm1k és a folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük. A szüredéket szárázra pá
rologtatjuk és a rnaradékot ~a «Sulfa-4,6-din1ethylpyrünidinun1>) cikkely a) és b) 
pontja (Add. 239, lap) szeiint vizsgáljuk 

Minőségi kl aHtatív vizsgálat 

b) A tablett_ák szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208,. lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Ta1talmi meghcitározás (r;zulfadimet·ilpi;iniidin). 0,1 ing pontossággal iné1t kL 
0,25 g hatóanyagot tartahnazó,.porít-ott készít111ényt alkahnas előkészítés után 
a «Sulfa-4,6-diineth,y1pyrimidinu111» cikkelyben (Add 238 lap) leíit inódon vizsgá
lunk 

1 n1l 0,1 n nát1onlúg 27,83 ing (lg ,414:51) szulía.dünetilpüünidint 
(C12H 140 2N,S) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenéírizzük (I 208. lap) .. A makroszkó
posan megfelelőnek ítélt Készítményt azonosítjuk 

Elta1tás Jólzár6 üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagoha, fénytől 
vésI-ve, zárt szekrényben tartjuk 

.iJiásnév «Superseptyl-tabletta» (V N,), «Sulfamethazin-tabletta» (V N) 

Adagolás, Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

6 db 
24 db 

1- 3 db 
6-14 db 
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707/A. 

>±< Tabletta tolazolini hydrochlorici g 0,025-

(Tabl .. tolazolín .. hydrnchl .. g 0,025) 

0,025 g-os sósavas-tolazolin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, keserű ízű, alkalmas segédanyagokkal készült, leg/'. 
följebb 0,2 g átlagsúlyú tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,025 g sósavas tolazolint> 
(C10H 12N2.HC1) tartalmaz.. ·· 

A készítményt alkal1nas előkészítés után a «Tolazolinum hJrdrochloricun1» 
cikkelyben (Add 242 .. lap) leírt módon vizsgáljuk A tabletták átlagsúlyát és·: 

szétesését az L 208. lap a) és b) szerint ellenőrizzük 
Eltartás Jólzáró üvegben vagy alkalmas dobozokba csomagolva, fénytöf 

védve, zárt szekrényben tartjuk 
lJiásnév. Tolazolin-tabletta, «Priscol-tabletta» (V N. ). 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

2 db 
6 db 
1 db 
3 db 

J(észítés. 

708. 

Tinctma amara 

(Tinct .. amar.) 

Keserű tinktŰra 

(Vö. IIL 399 ) 

60 g vidrafű-levél (IV) (trifolii fibrini folium), 
60 g ezerjófű (IV) (centaurii herba), 
60 g fohér ürömfű (IV) ( absinthii herba) és 
20 g narancshéj (IV) ( aurnntii pericarpium) keverékéből 

1200 g 40 v/v %-os szesszel a «Tinkturáb cikkelyben (I 
leírt módon 6 napig tartó áztatással 

1000 g tinktmát készítünk 

A kivonófolyadék (40 v/v %-os szesz) 36 si legtöményebb·' 
szesz ( spir ítus concentrntissimus) és 64 sr víz ( aqua destillata.J elegye. · 
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711. 

Tinctma arnantii pro sirupo 

(Tinct ... aurnnt .. pro sir.) 

Szimpkészítéshez való narancs-tinktúra 
(Vö. IIl 401. lap. '\eljes szöveg) 

, Sötét, narancsvörös színű, tiszta, átlátszó, narancshéj' sza.gú, kesernyés ízű 
folyadék.. 27,0--·32,0 v/v % alkoholt tartalmaz. Szárazanyag-tartalma legalább 
5.,5%. Vízzel, hígított szesszel tisztán eleg,yedik 

Siirű.ség 0,977-0,992. 
Készítés 

250 g narancshéjat (IV) (aurantii peiicarpiurn) 
150 g hígított szesszel (spiritus dilutus) átnedvesítünk, majd a 

«Tinkturák» cikkelyben (L 211. lap) leírt módon 
500 g hígított szesszel (spir•itus dilutus) perkolálással 
500 g tinktmát készítünk belőle. 

A tömény i1arancs-tink:tu1át 
500 g vízzel ( aqua destillata) elegyítjük, majd a keverékhez 
· 30 g talkumot (VI) (talcum) szórunk.. A keveréket kb. fél ó1án 

át többször összerázzuk:, \régül a fülyadékot szűrőpap:b:oson 
megszűrjük 

1\linőségi kvantitatív vizsgálat 

a) SzÚ!iazanyag-tartalom mg pontossággal mért kb. 3 g tinktmát az l 105 .. lap 5/b 
szerint beszárítunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szárítjuk 

b) Tartalmi meghatározás (allcohol). 10,00 ml tinkturát az I 140 lap 24/b szerint vizs-
gálunk · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A 111akroszkóposan n1egf6lelőnek ítélt készítn1ény sfu űségét ellenő1izzük 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 

Szirupkészítéshez ·való i1a1ancs-tinkturával készül az «Elixiriurri thymi 
comvositu11ii>, a «Sirupus aura1ítii» és a «Sirupus kalii guajacolsulfonici)). 

724. 

Tinctura saponariae 

(Tínct .. sapon.) 

Sza ppangyökér -tinktúra 
(Vö. IIL 413 .. lap. Teljes szöveg) 

Sötétsárga-színű, ka1coló ízű, szeszes fülyatlék 60,0-65,0 ·v/v% all{oholt 
taitalmaz. Szárazanyag-tartalma legalább 8,0% Hemolitikus indexe 1500-
2000 - Vízzel minden arányban elegyíthető. Az oldat kissé opalizál. 
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Siliííség 0,920-0 9:l0 

J(észítés. 
500 g szappangyöké1 bői (IV) (saponai iae albae rndi:x) 

1100 g hígított szesszel (spiritus dilutus) a «Tinkturáb cikkelyben· 
(L 21L lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással '· 

1000 g tmkturát készítünk Az e} pont szerint meghatározzuk 
a tmkturn hemolitikus indexét és annyi hígított szesszel 
(spiritus dílutus) hígítjuk, hogy a készítmény hemolitikus 
indexe l 500-2QOO legyen. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szaponin 1 inl tinkturát 20 inl vízzel hígítunk Az összerázott fülyadék erőseil< 
habzik. 

b) 10 1111 készít111ényhez kb 5 g vízn1entes R-nát1iu111szulfátot szórunk és a kevei'éket 
1-2 percig rázogatjuk. A folyadékot kis vattapan1aton megszűrjük. A szüredék 
5 1111 R-éterr elkeverve tejszc1 űen megza varosodik, 111a jd a kémlőcső alján kocsonya~~ 
szerű csapadék válik le 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárnzanyag-tai talom mg pontossággal mért kb.. 2 g tinktmát az L 105. lap 5/a 
szerint bepárologtatunk és a n1aradékot 105° -on állandó súlyig szárítjuk. 

d) Tartalmi meghatározás (alkohol) 10,00 ml készítményt az I 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk. 

e) Ér·tékmeghatá1·ozás (hemolitik'U,8 index). A 111eghatározandó készítményi1ek az a 
legnagyobb lúgítása, amelyben - a rnegadott kísérleti körülmények között 
még teljes hemolízis következik be, a látszólagos hen101itikus index. Ezt az értéket 
a felhasznált vér R-szaponin1a megállapított faktorával szorozva a hemolitikuS 
indexhez (Hl) jutunk 

]{émszerek 
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I Tompító-oldat (pH=7,4). Mérőlombikban 1,743 g R-káliumdihidrngénfosz
fátot (KH2P04), 9,596 g R-dinátriurnhidrngénfoszfátot (Na2HP04.2H20) és 9,00 · 
g R-nátriu1nkloridot vízben 1000 1nl-re oldunk. ·" -

II 2%-os vérszuszpenzió. 15-20 1nl friss ma1havért lds fapálcával addig keve~ 
rünk, 1níg a fibrin kiválik és a pálcá1a tapadva a folyadékból kiemelhető .. 2,0 g 
ilyen módon defibrinált vért mérőlombikban a tompító-oldattal (I) 100 ml-re hí,. 
gítunk. 

III 0,02%-os R-szaponiii.oldat. 0,1 mg pontossággal mért, 0,0200 g R-szaponint 
(HI=25 OOO) mérőlombikban a tompító-oldattal (I) 100 ml-re oldunk · 

A vizsgálandó készítmény 0,4%-os oldata. n1g pontossággal inért porceláncsé-. 
szében 1,000 g vizsgálandó tinkturát sűrűre bepárologtatunk A rnaradékot vízzel:: 
1nérőlon1bikba Oblítjük és vízzel 250 111l-1e hígítjuk. A gondosan összekevert folfa~ _> 
dékot száraz papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredék első részletét ne1n használjuk 
és a vizsgálatot a szüredék további részletével végezzük 

A vizsgálat leírása. I(é1n1őcső-sorozatba 1,00-1,00 ml felrázott 2~6-os vé1-
szuszpenziót (II), majd az alábbi 1. táblázat szerint készített oldatsornzatból 1,00--
1,00 ml-t mérünk Egy-egy kémlőcsőben tehát 2,00 ml fol:yadéknak kell lennie A 
kémlőcsövck tartalmát összerázzuk, 111ajd az. összerázást 15 perc múlva Jnegis-· 
111éteijük. 12 óra múlva megállapítjuk, hogy n1elyik hígításban következett be 
éppen teljes hemolízis. Teljes hen101ízis esetén a kén1lőcsőben levő fülya-dék üle
dékmentes és átl,á.,tszó pllosszínű Ellenkező esetben a kémlőcső alján leülepcdeft 
vérsejtek láthat6k ~4. készítmény hígításának 1né1tékét az l, táblázat 4. rovata 
tűnteti f8L A talált hígítás (h) a készítrnény látszólagos hemolitikus indexe, melyet 
még a felhasznált vér faktmával (F) kell szorozni, hogy a hemolitikus indexet (HI) 
inegkaphassuk 

Tehát a készítmén:y hemolitikus indexe, HI=h „ F 
A felhasznált vér faktorának n1egál1apítása végett a 2 táblázat Szerint ké

~zített oldatokkal hasonló módon 111egvizsgáljuk a 0,02~'6-os tiszta R-szaponin
(HI = 25 OOO). oldat (III) vörösvérsejtoldó képességét is A szaponin hígítá-
sának mértékét a 2 táblázat 4„ rovata tfu1tcti fel · 

A standard-sza.ponin hemolitikus indexét, 25 000-t, a talált hígítással osztva 
az alkahnazött vér fakto1ához jutunk, amit a 2. táblázat 5 rovata tüntet fel 

táblázat 

_.\. kéinlőcső 

szán1a 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

1 J; 
18 
19 

20 

21 

\~izsgá.landó oldatso1ozat 
----

0, 4%-os vizsgáland6 
oldat 1111 

1 

0.5 
0,5 
0, 5 

0,5 

0,5 

0,.5 

0,6 
0,5 
0,.5 

0,5 
0 .. 5 

0,5 
0,5 
0, :j 

0,5 
0,5 

0,G 

0,5 
o,.'5 

0, 5 

'Io1npíto-oldat 
(I) ml 

0,5 
0,75 
1,0 

1,25 

1, 5 

1, 7.5 

2,0 

2,25 
2,5 

2,75 

3,0 

3,2G 
3,5 
4,0 

4, 5 

5,0 
5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

Látszolag'os 
hemolit-ikus index 

(hígítás = h) 

500 
1000 
1250 
1500 
1 i50 

2000 
2250 
2500 
2i.50 

3000 

3250 

3500 
37.50 
4000 

4500 

5000 
5500 
6000 
6500 
7000 

7500 
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2. táblázat a véTfaktor rnegá.lla.pításához 

1 2 3 4 5 
R··szaponin-oldatsorozat 

A kémlőcső !- Látszólagos 
Vérfak.tor 0,02%-os hemolitikus 

száma ; szaponin-oldat 
Tompító-oldat index (hígítás) F 

(III) ml 
(I) ml 

1 1,0 0,5 15,000 1, 7 
2 1,0 o, 7 17,000 1,5 
3 1,0 0,9 19,000 1,3 
4 1,0 1, 1 21,000 1,2 
5 1,0 1,3 23,000 1,1 

6 1,0 1,5 25,000 1,0 

7 1,0 1,7 27,000 0,9 
8 1,0 1,9 29,000 0,9 
9 1,0 2,1 31,000 0,8 

10 1,0 2,3 33,000 0,8 
11 1,0 2,5 35 OOO 0,7 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
ségét ellenőrizzük 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 
0,5-1 g 

• 2,5-5 g 

Szappangyökér -tinktur át ( tinctur a saponariae) használhatunk 
gyökér-főzet (decoctum saponariae) készítéséhez. (IIL 206 .. lap.) } 

SzappangyökérctinkturáYa.l készül az <<Emulsio ofoi jecoris», «Emulsio olei 
ricini» és az <<Emulsio paraffini cum 71henolphthalein0>>. 

J(észítés. 
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726. 

>fi Tinctura strychni 

(Tinct. strychni) 

Ebvész-mag-tinktúra 
(Vö. IIL 416 .. lap) 

100 g ebvész-rnagot (IV) (strychni semen) perkolátorban a «Per-; 
kolálás» cikkelyben (Add. 161. lap) leírt módon, g-petrol< 
éterrel addig zsírtalanítunk, míg l ml lecsepegő folyadé~. 
szűrőpapiroso11 már ne111 hagy zshfültbt. Ezutá11 a dtogotki~, 
préseljük és a zsírtalanított ebvészmag-port pormentes 
helyen kiterítve, 40°-ot meg nem haladó hőmérsékletell, 

(ha szükséges levegőáramban) a petroléter szagának el
tűnéséig szárítjuk A zsírtalanított és megszárított ebvész
mag-port 

50 g hígított szesszel ( spiritus dilutus) átnedvesítjük, majd a 
«Tinkturák» cikkelyben (l 21L lap) leírt módon 

1000 g hígított szesszel (spiritus dilutus) perkolálássa! 
1000 g tinkturát készítünk belőle .. A tinktura alkaloida-tartalmát 

az e) pont szerint meghatározzuk és a tinkturát anuyi 
hígított szesszel (spiritus dilutus) hígítjuk, hogy az 0,25% 
alkaloidát tartalmazzon. 

727. 

Tinctura thymi 

(Tinct .. thymi) 

Kakukfű-tinktúra 

(Vö. IIL 418 .. lap Teljes szöveg) 

(l;':. Sötétbarna-színű, kakukfű szagú, kesernyés-ízű, szeszes-vizes 
'2'29,0-34,0 vfv % alkoholt tartalmaz. Szárítási maradéka legalább 
" Vízzel tisztán, R-szesszel zavarosan elegyedik 

folyadék 
4,5% ,___: 

Sűrűség .. 0,970-0,985 
Készítés, 

330 g kakukfűből (IV) (thymi vulgaris herba) 
40 g glicerin ( glycerinum), 

370 g legtöményebb szesz (spiritus concentratissimus) és 
800. g vfz ( aqua destillata) elegyével a «Tinkturák» cikkelyben 

(L 211. lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
1000 g tinktúrát készítünk. A folyadékhoz szűrés előtt 

50 g talkumot (talcum) keverünk. Többször összerázzuk és 
ülepítés után a tinkturát lefedett tölcséren, papirosszűrőn 
szűrjük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

a) Szár!tási maradék. mg pontossággal mért kb„ 3 g tinktúrát az I 105 .. lap 5/a 
szerint bepárologtaturrk és a maradékot 100° -on 2 órán át szárítjuk. 

b) Tartalmi megha,tározás (alkohol).. 10,00 ml készítményt az L 140. lap 24/b sze
rint vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük„ 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Kakukfű-tinktúrával készül az <<Elixirium thymi compositum». 
Másnév. «Extractum thymi fluidum». 
Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

V. Magyar Gyógyszerkönyv 

0,5-1 g 
1,5-3 g 
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731. 

Unguentum aluminii acetici tartarici 

(Ung.. alum. acet„ tart.) 

Alumíniumacetát-tartarátos kenőcs 
(Vö.. IIL 420 .. lap) 

Fehér, gyengén ecetsav-szagú, egynemű kenőcs„ 
Kb .. 10% alumíniumacetát-tartarát-oldatot tartalmaz„ 

Készítés. 

Készítés. 

100 g alumíniumacetát-tartarát-oldatot ( aluminium aceticum ta~;; ; 
taricum solutum) kis részletekben ~ " 

900 g víz-tartalmú kenőcsben (un[Juentum hydrosum) emulgeá.'; 
lunk. -· 

84 g 

1 g 
1 ml 

2--2 ml 

10 g 

732. 

Unguentum argenti nitrici 

(Ung. argent. nítr.) 

Ezüstnitrátos-kenőcs 

(Vö .. IIL 42L lap) 

cinkoxidos-kenőcsöt ( un[Juentum zinci oxydati) 
40°-ra melegítünk. A langyos kenőcshöz 
ezüstnitrát ( ar{!entum nitricum) 
meleg vízzel ( aqua destillaia) készült oldatát keverjük 
Az ezüstnitrát oldására használt kémlőcsövet 2 ízben ; 
vízzel (aqua destillata) átöblítjük és a mosófolyadékot is, 
a kenőcshöz keverjük. Az egynemű lrenőcsöt -" 
pem-balzsammaJ (balsamum peruvianum) elegyítve ki:' 
hűlésig keverjük.. · 

735. 

Ungnentum emolliens 

(Ung„ emoll.) 

Puhító.-kenőcs 
(Vö .. IIL 423. lap) 

Vajszínű, geránium-olaj szagú, egynemű kenőcs .. 
Készités. 

700 g olajos kenőcsben (unguentum oleosum) kisebb részletekben" 
300 g vizet ( aqua destillata) emulgeálunk. Végül a kenőcshö~ 

1 g geránium -olajat ( oleum [JeranifJ keverünk„ 

735/A. 

Unguentum emulsificans non-ionicum 

(Ung .. emulsif. rion-ionic) 

Nem-ionikus emulgeáló-kenőcs 

Halványsárga-színű, jellemző, gyenge szagú, egynemű kenőcs .. VízzeL«olaj 
vízbellJ) [ó/v] emulziót képez .. 

Készítés„ 
30 g fehér viaszt ( cera alba), 

100 g gyapjúzsirt„(adeps lauae), 
200 g fehér vazelint ( vaselinum album), 
250 g folyékony parafínt ( parafjinum liquidum), 
300 g cetilalkoholt ( alcohol cetylicus) és 
120 g szorboxetén-stearátot (sorboxaethenum stearinicum) víz

fürdőn összeolvasztunk és az elegyet kihűlésig keverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 g megolvasztott kenőcsöt 10 g foIIÓ vízzel összerázunk. Folyékony emulzió 
keletkezik 
Ezt a folyadékot használjuk a b) szerinti vizsgálathoz .. 

b) Szorboxetén-stearát .. Az [a) szerinti emulziót kémlőcsőben 2 ml 10%-os cser
sav-oldattal összetázzuk Az emulzió megbomlik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük; 
d) Savassá{!. 1 g készítményt 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben rázogatással 

eloszlatunk. Az elegyhez 2 csepp I-fenolvörös oldatot elegyítünk. Az oldat sem
legesítésére legfeljebb 0,1 ml 0,1 n nátronlúg fogyhat„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
e) szerint vizsgáljuk.. , 

Eltartás. Fedővel ellátott edényben, fönytől védve, hűvös helyen tartjuk„ 
Nem-ionikus emulgeáló-kenőccsel készül az «Un[Juentum hydrophilicum 

non-ionicum~>, 

Inkompatibilis cseranyagokkal, fe'nolokkal és kátrányokkal. 
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735/B. 

Ungnentum emnlsificans anionicum 

(Ung. emulsif.. anion.) 

Anionikus emnlgeáló-kenőcs 

Halványsárga-színű, gyengén jellemző szagú, egynemű kenőcs .. Vízzel 
a vizbem [o/v] emulziót képez. 

Kbizítés. 
30 g fohér viaszt ( cera alba), 

100 g gyapjúzsírt ( adeps lanae), 
340 g fehér vazelint (vaselinum album), 
200 g folyékony pmafint (paraffinum liquidum) és 
300 g cetilalkoholt ( alcohol cetylicus) vízfürdőn összeolvasztunk. • 

A 70°-80° hőmérsékletű elegyben . : 
30 g nátriumlaurilszulfátot ( natrium laurylsulfuricum) egyen.> 

letesen elkeverünk Az elegyhez 
15 g forró vizet (aqua destillata) öntünk és 110°-120° hő-. 

mérsékleten 5 percig tar tó élénk keverés mellett a hozzá- :: 
öntött vizet elpárologtatjuk A kenőcsöt kilrűlésig keverjük. • 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 g megolvasztott kenőcsöt 10 ml fonó vízzel kémlőcsőben rázogatunk 
emulzió keletkezik.. . . 

b) Szulfát. 0,3 g kenőcsöt kémlőcsőben 10 ml abszolút alkohollal, rázogatas közben,.,• 
vízfürdőn folforralunk. A fonó elegyet 4 cm átmérőjű papirosszűrőn megszűrjük.· .. 
A szüredékből a szeszt kis pmceláncsészében vízfürdőn elpárologtatjuk A mara-' ··· 
dékot 8 ml víz és 2 ml R-sósav elegyével elkeverjük, majd vízfürdőn mintegy fe
lére bepárologtatjuk A kihűléskor megdermedt réteg alól leöntött vizes részben 
néhány csepp R-báriumklorid-oldattól fehér csapadék keletkezik.. ' 

Minőségi kvalitatív ''izsgálat 

c) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük 
d) Sava;;ság .. 1 g készítményt 10 ml frissen kifonalt és lehűtött vízben rázogatással: 

eloszlatunk.. Az elegyhez 2 psepp I-fenolvörös-oldatot elegyítünk. Az oldat semle
gesítésére legfeljebb O,l ml 0,1 n nátronlúg fogyhat. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) szerint vizsgáljuk. . •· 

Eltartás .. Fedővel ellátott edényben, fönytől védve, hűvös helyen tartjuk.>' 
Anionilms emnlgeáló-kenőccsel lcészül az «Unguentum hydrophilicum anio' 

nicum». 
Inkompatibilis alumínium-sókkal, nehéz femsókkal, alkaloidákkal, 

terner ammónium-vegyületekkel és ammóniumbitumenszu!fonáttal 
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736. 

Unguentum glycerini 
(Ung .. glyceiin.) 

Glicerin-kenőcs 

(Vö .. IIL 424. lap. Teljes szöveg) 

Áttetsző, lágy, kocsonyás-állományű, egynemű, csaknem szagtalan, édes
ízű kenőcs .. 5 sr forró vízzel zavaros, de áttetsző oldatot ad. 

Készítbi. 
100 g burgonya-keményítőt (VI) (amylum so/ani) 
100 g vízzel (aqua destillata) egynemű péppé dörzsölünk és ezt 

kb .. 120°-ra hevített 
900 g glicerinnel ( glycerinum) egyenletesen elkeverjük.. Az ele

gyet állandó kevergetés közben 140°-ot meg .nem haladó 
hőmérsékleten addig melegítjük, míg az egynemű, áttetsző 
kenőccsé alakul és súlya kb. 1000 g-ra csökken .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Glicerin. A kenőcs kis próbáját kémlőcsőben 2 ml tömény E-foszforsavval melegít .. 
jük. Szúrós akrolein szag érezhető. 

b) Keményífli. 0,1gkenőcsöt100 ml langyos vízben oldunk. A kihűlt folyadék 1 csepp 
0,1 n jÓd-oldattól megkékül. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A készítmény egyneműségét ellenőrizzük 
d) Sava;;ság .. 20 g kenőcsöt. 100 ml kifmralt vízben oldunk Az oldat 5 csepp I-fenol
, ftalein-oldat és 0,5 ml 0,1 n nátronlúg hozzáadására rózsaszínű legyen, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfolelőnek ítélt készítményt a 
szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Jólzáró. edényben, hűvös helyen tartjuk. 

738/A. 

Unguentum hydrophilicum non-ionicum 

(Ung .. hydrnphíl.. non-ionic.) 

N em-ionikus hidrofil-kenőcs 

Fehér, jellemző, gyenge szagú, egynemű lágy kenőcs .. Vízzel minden arány
ban elegyedik. 55-65% vizet tartalmaz 
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Készités. 
400 g nem-ionikus emulgeáló-kenőcsöt (unguentum emulsificans '. 

uon-ionicum) vízfürdőn megolvasztunk és 70°-80°-ra me• 
legítünk Az olvadékhoz vékony sugárban, kevergetés 
közben ugyanilyen hőmérsékletű -

600 g víz ( aqua destillata) és 
20 g konzerváló-oldat (solutio conservans) elegyét csurgatjuk. 

A kenőcsöt kihűlésig keverjűk Végül a kenőcsöt vízzei 
( aqua destillata) 

1000 g-ra kiegészítjük 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 g ken6csöt 10 g vízzel kéml6cs6ben összerázunk. Folyékony emulzió kelet' 
kezik Ezt a folyadékot használjuk a b) alatti vizsgálathoz. 

b) Szorboxetén-stearát Az a) szerinti emulzióhoz 2 ml 10%·0S csersav-oldatot ele
gyítünk Az emulzió azonnal elbomlik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

·e) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük„ 
d) Savasság .. 2 g készítményt 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben rázogatással 

eloszlatunk Az elegyhez 2 csepp I-fenolvörös-oldatot elegyítünk. Az oldat semle
gesítésére legfeljebb 0,1 ml 0,1 n nátronlúg fogyhat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Víz-tartalom. mg pontossággal mért kb 0,5 g kcn6csöt az I. 104 .. lap 3) szerint(' 
vizsgálunk .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek 
a e) szerint vizsgáljuk 

Eltartás. Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
, Inkompatibilis cseranyagokkal, fonolokkal és kátrányokkaL 
Megjegyzés Hidrofil-kenőccsel orvosi rendelésre készített kenőcsöt igen jól? 

záró tégelybe vagy tubusba töltve adjuk ki. _ · ;, 
Ha az orvos a nem-ionikus hidrofil-kenőcsöt (unguenturn hydrophilioum.; 

uon-ionicum) a felsorolt inkompatibilis anyagokkal rendeli, úgy a kenőcsöt_'' 
anionikus hidrofil-kenőccsel ( unguentum hydrophilicum anionicum) készítjük el. 
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733/B. 

Unguentum hydrophilicum anionicum 

(Ung .. hydrophil. anion) 

Anionikus hidrofil-kenőcs 

Fehér, gyengén jellemző szagú, egynemű, lágy kenőcs .. Vízzel minden ruány
ban elegyedik. 55-65% vizet tartalmaz. 

Készítés„ 
400 g anionikus emulgeáló-kenőcsöt (unguentum emulsificans 

anionicum) vízfürdőn megolvasztunk és 70°-80°-ra mele
gítünk. Az olvadékhoz vékony sugárban, kevergetés közben 
ugyanilyen hőmérsékletű 

600 g víz ( aqua destillata) és 
10 g konzerváló-oldat (solutio conservans) elegyét csurgatjuk. 

A kenőcsöt kihűlésig keverjük.. Végül a kenőcsöt vízzel 
( aqua destillata) 

1000 g-ra kiegészítjük. 

A.zonossági vizsgálat 

a) 1 g ken6csöt lÓ g vízzel kéml6csőben összerázunk. Foíyékony emulzió keletkezik. 
b) Szulfát. 0,5 g ken6csöt kémlőcsőben 5 ml R-szesz és 5 ml R-sósav elegyével rázo

gatás közben, vízfürdőn f8lfürralunk, A forró elegyet 4 cm átmérőjű papiros
szfuőn megszűrjük. A szüredéket kis porceláncsészében vízfürdőn kb„ felére be
párologtatjuk A kibűléskor megdermedt réteg alól leöntött vizes részben néhány 
csepp R-báiiumklorid-oldattól fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellen6rízzük 
d) Savasság. 2 g készítményt 10 rnl frissen kiforralt és lehűtött vízben rázogatással 

eloszlatunk Az elegyhez 2 csepp I-fenolvörös-oldatot elegyítünk Az oldat sem
legesítésére legfeljebb 0,1 ml 0,1 n nátronlúg fogyhat .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Víz-tartalom. mg pontossággal mé1t kb. 0,5 g kenőcsöt az I 104. lap 3) szerint 
vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
Inkompatibilis alurninium-sókkal, nehéz fém-sókkal, alkaloidákkal, kvater

ner ammónium-vegyületekkel és ammóniumbiturnenszulfonáttaL 
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Megjegyzés. Hidrofil-kenőccsel orvosi rendeletre .készített kenőcsöt igen jó].· 
záró tégelyben vagy tubusban adjuk ki. 

Ha az orvos az anionikus hidrofil-kenőcsöt (unguentum hydrophilicum anio- ... 
nicum) a felsorolt inkompatibilis anyagokkal rendeli, úgy a kenőcsöt a nem~·; 
ionikus hidrofil-kenőccsel (unguentum hydrophilicum non-ionicum) készítjük el · 

738/C. 

Azonossági vizsgálat 

a) Oholeszterin. 0,2 g készítményt kis porceláncsészében 2 ml R-ecetsavanbid:iiddel 
kevergetünk A keverékhez 1 csepp tömény R-kénsavat cseppentünk 
eleinte vörös, majd zöldszínű lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározás (v!z).. mg pontossággal mért kb. 0,5 g készítményt az I. 
104 .. lap 3) sze1int vizsgálunk .. A víz párolgását időnként hozzáadott kevés legtö- · 
ményebb szesszel segíthetjük elő. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak taÍált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt 
a b) szerint vizsgáljuk 

Eltartás„ Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk 
Víz-tartahnú kenőccselkésziil az "Unguentum aluminii acetici tartarici». 
:Megjegyzés. A készítmény előállításakor nem használhatunk megolvasztott 

alapanyagot .. 
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739. 

Unguentum infantum 

(Ung. infánt.) 

Gyermek-kenőcs 

(Vö .. IIL 426 .. lap .. Teljes szöveg) 

Fehér, csukamáj-olaj-, gyapjúzsír- és gyengén ecetsav-szagú, egynemű lágy 
kenőcs. 9,5-10,5% ZnO-t tartalmaz .. 

Készités .. 
100 g talkumot (Vl) (talcum) és 
100 g cinkoxidot (Vl) (zincum oxydatum) összekeverünk. 

A porkeveréket 
300 g ricinus-olajjal (oleum ricini) gondosan eldörzsöljük és a 

pasztához . 
300 g olajos kenőcsöt ( unguentum oleosum) keverünk. A 
100 g csukamáj-olajjal (oleum jecoris aselli) elegyített kenőcshöz 
100 g alumíniumacetát-tartarát-oldatot (aluminium aceticum tar-

taricum solutum) keverünk 

Azonossági vizsgálat 

a) Oinkoxid .. 0,1 g kenőcs kis porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, meg
gyullad, majd elég. A közzított sárga mMadék kihűléskor megfehéredik .. 

b) Oholeszterin .. 2 g kenőcsöt porceláncsészében 3 ml R-ecetsavanhid:iiddel eldör
zsölünk, majd 1-2 csepp tömény R-kénsavat elegyítünk hozzá. A keverék eleinte 
vörös~, majd zöldszínű lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározá.s (cinkoxid). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,4 g készítményt 
porcelántégelyben elhamvasztunk Az enyhén kiizzított maradékot melegítés 
közben két ízben 5-5 ml R-kénsavval, majd három ízben 5--5 ml vízzel 200 m]„es 
titráló-lombikba mossuk. A csapadékos oldatot 15 ml R-ammónia.oldattal át
lúgosítjuk, 1 g ammóniumf!uoridot oldunk benne és vizzel 100 ml-re hígítjuk 
0,20 g I-eriokrómfekete hozzáadása után 0,05 m komplexon-«IIL>-oldattal tit
rálunk 
1 ml 0,05 m komplexon-«IIL>-oldat 4,069 mg (lg ,IÍ0949) Znü-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt ké.czítményt 
a e) szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Zárt edényben, fenytől védve, hűvös helyen tMtjuk 
A készítéstől számított 2 hétig tartható készletben .. 

297 



740/A. 

Unguentum oleosum 

(Ung. oleos.) 

Olajos··kenőcs 

Halványsárga-színű, gyengén gyapjűzsír- és ricinus-olaj-szagú 
kenőcs .. 10 sr kenőcs 4 sr vízzel egynemű kenőccsé keverhető. 

Készítés. 
50 g cetilalkoholt (alcoholcetylicus), 
50 g gyapjűzsírt ( adeps lanae), 
50 g felaprított fehér viaszt ( cera alba), 
50 g felaprított stearínt ( stear·inum), 

100 g felaprított cetáceumot (cetaceum) és 
700 g ricinus-olajat ( oleum ricini) vízfürdőn összeolvasztunk. 

· A kenőcsöt teljes kihűlésig keverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ricinus-okti. 5 g kenőcsöt 5 ml legtöményebb szesszel kevergetünk. A fölyadék
elegyet legtöményebb szesszel átnedvesített 6 cm átmér5jű papirosszűr5n megszűr
jük A szüredék vízfürdőn bepárologtatott maradékát azonos térfogatú .50%-os 
meleg salétromsavval rázogatjuk„ Az olajos rész lassan arany~árga-színű lesz, a 
salétromsav színtelen marad. 

b) Choleszterin. 0,5 g kenőcsöt porceláncsészében 2 ml R-ecetsavanhidriddel kever" 
getünk, majd 1-2 csepp tömény R-kénsavat elegyítünk hozzá A keverék 
eleinte vörös, majd zöld-színű lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellen5rizzük 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt< 
a e) szerint vizsgáljuk 

Eltartás„ Zárt edényben, fünytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
Olajos kenőccsel készül az «Unguentum infantum» és az «Unguentum 

liens»„ 
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745/A. 

Ungnentum simplex 

(Ung. símpl.) 

Egyszerű kenőcs 

• Halványsárga színű, gyengén gyapjúzsír-szagú egynemű kenőcs. 1 sr készít
meny legalább 2 sr vízzel egynemű kenőccsé keverhető .. 

Készítés„ 
40 g cetilalkoholt ( alcohol cetylicus), 

100 g gyapjúzsírt (adeps lanae) és 
860 g fehér.vazelint (vaselinum album) vízfürdőn megolvasztunk. 

A meg folyós elegyet gondosan összekeverjük .. A kenőcsöt 
kihűlés után ismét összekeverjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Clwkszterin .. 0,2 g készítményt porceláncsészében 2 ml R-ecetsavanhidríddel ke·· 
ver.getünk. A keverékhez 1 csepp tömény R-kénsavat cseppentünk A folyadék 
elemte vörös, majd zöld.színű lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az '."zon?snak. talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) szennt VlzsgálJUk. · 

Eltartás: Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk 
• ]femegyz~; Ha az orvos a kenőcs alapanyagát nem jelöli meg, ezt a készít

menyt hasznal]Uk. 
Egyszerű kenőccsel készül az «Oculenturn simplex» és az «Unguentum 

hydrosum»„ 
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746. 

Unguentum stearini 
(Ung„ stearin,) 

Stearin-kenőcs 

(V.ö, IIL 430 .. lap Teljes szöveg) 

Fehérszínű, jellemző szagú, egynemű, habos lágy kenőcs, 
Kbizítés„ 

30 g felaprított cetáceumot (cetaceum) és 
100 g felaprított stearint (stearinum) . 
650 g vízben (aqua destillata) nyílt lángon megolvasztunk, majd 

a (80°-90°-os) folyadékhoz állandó kevergetés közben,, 
kis részletekben 

8 g káliumkarbonát (/caliumcarbonicum) 
30 g vízzel ( aqua destillata) készült oldatát csml)atjuk A pezsgés 

megszűnte után ' _ 
10 g konzeIYáló-oldatot ( solutio conservans) öntünk az elegy

hez, a folyadékot még néhány percig melegítjük, majd ki
hűlésig keverjük A kihűlt kenőcshöz 

160 g glicerint ( glycerinum) és annyi vizet ( aqua dest illata) 
keverünk, hogy a kenőcs súlya 

1000 g legyen, 

Azonossági vizsgálat 

a) Kálium, A készítmény kis próbája pqrcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, 
majd meggyull;ul és elég„ Tartós izzításkor a rnamdék kifehéredik és a nem világító 
lángot fakó ibolyára festi, 

b) Glicerin A kenőcs. kis próbáját kémlőcsőben 2 ml tömény R-föszförsavval mele
gítjük. Szúros akroleín-szag érezhető, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézínagyítóval ellenőrizzük. 
d) Ugosság,. 1 g készítményt 5 ml R-szesszel rázogatás közben melegítünk A folyadék 

2 csepp I-fenolftaleín-oldattól. nem színeződhet„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
e) és dj (lúgosság) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás., Jólzáró edényben, hűvös helyen tartjuk.. " , „· 

Inkompatibilis savakkal, tömény só-oldatokkal, kvaterner ammomum-vegyo-
letekkel. 

Más név. «Sapo stearini mollis», 
A készítményt (terpmeollal, geránium-olajjaJ stb.) illatosítha~juk._ "' 
Megfegyzés„ A gyógyszeres kenőcsöket stearin-kenőcs helyett hidrohl-kenocs-

csel készítjük 
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Készítés„ 

747. 

Unguentum sulful'atum flavum 

(Ung,, sulfurnt,, flav,) 

Sárga kénes kenőcs 
(Vö. IIL 43 L lap) 

200 g lecsapott ként (V) ( sulfur praecipitatum), 
200 g gyapjúzsír ( adeps lanae) és 
350 g sárga vazelin ( vaselinum flavum) vízfürdőn megolvasztott 

és kevergetés közben 45°-50°-ra lehűtött elegyével gon
dosan eldörzsölünk A lehűlt kenőcshöz 

100 g káliumkarbonát (kalium carbonicum) 
150 g vízzel ( aqua destillata) készült szobahőmérsékletű oldatát 

keverjük 

751. 

Vaselinum cholesterinatum 
( V asel,, cholest.) 

Choleszterines vazelin 
(Vö .. IIL 435,. lap) 

Halványsárga-színű, gyengén gyapjúzsír-szagú, egynemű kenőcs, 1 sr készít
mény legalább 2,5 sr vízzel egynemű kenőccsé keverhető, 

Készítés .. 
30 g cetilalkohol ( alcohol cetylicus), 
30 g fehér viasz ( cera alba), 
50 g gyapjúzsír ( adeps lanae) és 

870 g fehér vazelin (vaselinum album) vízfürdőn megolvasztott 
elegyében (szükség esetén 120°-ot meg nem haladó hőmér
sékleten) kevergetés közben 

20 g choleszterint (choleste1inum) oldunk. Az elegyet időnként 
felkeverve, kihűlni hagyjuk A kihűlt kenőcsöt ismét 
összekeverjük. 
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'I ÁRGYMUTA I Ó 

(I-III„ kötet és Addeiidum) 

A római számok a kötetszá1not, az arabsszámok az olilalszánwt jelzik. 

A dőlt bet& arabs szárnak az Addendum oldalszámát jelentik 

Absinthii herba 
Abszolút alkohol 
- ecetsav 
- metilalkohol 

A 

·- pilidin 
Abszo1pció-gö1be 
Acetaldehid-meghatározás 
Acetanilid 
Acetanilidum 
Acetilanilin 
Acetilcholinbromid 
Acetilcholiniumbromid 
Acetil-4-fenetidin t.,, 

Acetilszalicilsav 

f 

Acetilszalicilsav .. ta.bletta 0,5 g-os 
Aceton 
Aceton, R 
Acetoncblorofürm 
Acetonurn 
21-AcetoXi-~ 4-pregnén-dion-(3,20) 
Acetum pyrolígnosum r·ectificatum 
Acetilcholinum bromatum 
Acidum aceticum concentxatum 
·- aceticum dilutum 20% 
- aceticum glaciale 
- acetylsalicylicum 
- acetylosalieylicum 
- aa:senicosum 
·- arsenicosum anhychicum 
·-- ascor binicum 
- benzoicum 
- benzoicum syntheticum 
- boricum 
-· car bolicum 
- car bolicum flavum 100 % 
- car bolicum liquefit.ctum 
- citricum 
- dehydJ:·ochÜlicum 
- diallylbarbituricum 
- diaethylbar bituricum 
- hydrargyro„salicylicum 
- hydJ:'Ochloricum concentratum 

25% 

Ili 7, 86 
II 67 

167 
166 
156 

I 76 
II 62 

II 7, 43 
II 7, 43 
II i, 43 

II 11 
II 11 

II 423 
II 16, 43 

m 356 
II 8, 43 

II 249 
II 71 

lI 8, 43 
213 

II 10 
II 11 

II 13, 43 
II 14, 43 

II 14 
II 16, 43 

II 17 
II 19 

II 17, 43 
II 19, 43 
lI 21, 44 

II 22 
lI 22, 44 

lI 436 
II 318 
II 437 

II 24, 44 
II 26, 44 

II 72 
II 115 

II 27, 45 

II 30 

Acidum hydI ochloricum concentratis-
simum 

- hydJ:·ochloricum d.ilutum 10 % 
II 29 
II 31 
II 31 - hyd:rochloricum pu:rum 

- lacticum 
- mercwisalicylicum 
- mwiaticum dilutum 
- muriaticum concentratis„ 

simum 
·- mwiaticum concentratum 
- nicotinicum 
- nitricum concentratum 
·- nitricum dilutum 10% 
·- nitricum fumans 
- nitroso nitticum 
- oleinicum 
- paraaminosalicylicum 
.,..-- phenylaethylbarbitwicum 
- phenylcinchoninicum 

II 33, 46 
II 29 
II 33 

II 30 
II 31 

II 35, 46 
II 36 
II 38 
II 39 
II 40 
II 41 

- phosphoricum concentratum 

n 42, 46 
II 432 
II 56 

II 44; 46 
II 45, 46 

II 460 
- phosphoricum diluturn 10% 
- pyrogallicum 
·-· salicylicum 
- stearinicum 
·- sulfuricum conc'entratum 
·- sulfwicum dilutum 10% 
- tannicum 
- ta.rtaricum 
- tí:ichloraceticum 
Acifenochinolin 
Acifenochinolin··meghatározás 
Aciphenochinolinum 
Acrichinum. 
Acriflavin 
ACTH 
Adalinum 
Adeps, lanae 
-· lanae anhydJ:icus 
·-· lanae cum aqua 
- lanae hydrosus 
- suillus 
- suillus depuratus 
..(\.drenalin 
- értékmeghatározása 
- , sósavas, 0,1 %··OS injekció 

II 46, 46 
II 481 
II 48 
II 49 
II 51 

II 52, 46 
II 54, 46 

II 55 
II 55, III 385 

II 55 
II 177 
II 539 

174 
lI 139 
lI 547 
lI 548 

III 187 
III 187 

II 548, 83 
II 549 

II 57, 46 
I 233 

III 232, 106 

303 



Adrenalin, sósavas, 0,1 %-os oldat III 334_. 118 
Adrenalinum basicum II 57, 46 
Adrenalin„tartalmú készítmények 

értékmeghatározása 
AdI·enocorticotrop-hormon 
Ad.szar beáló-képesség 
Aether 
Aether aceticus 
- ad narcosirn 
·- chloratus 
- depuratus 
- petrolei 
- pro narcosi 
-· sulfuricum 
Aethylium aminobenzoicwn 
Aethylium chloratum 
Aethyhnorpbinwn hydr·ochloricum 
Aeth)Tlurethanum 
Agar-agar 
Agyag, fehér 
Ág ár 
Airolum 
Akrofollin 
Ali::rolutin 
AktedI·on 
- -injekci~ 
- „tabletta 
Aktivált szén 
Aktív hatású oltóanyagok 
Albroman 
Albwnen tannicum 
Alcohol absolutus 
- cetylicus 
- trichlorisobutylic:us 
Aldehid-1neghatározás 
Aleurin kimuta.tása 
Aligninum 
Alkaloida-kimutatás anyarozs-

kivonatban 
·- -s6k meghatározása 
Alkaloidák meghatározása 
Alkaloida-meghatározás anya. 

rozsban 
- -meghatározás kinakéregben 

I 233 
174 

II 172 
II 59 
II 60 

II 61, 46 
II 62, 47 

II 60 
II 63, 47 

II 62 
II 60 

II 397 
II 63 

II 65, 47 
II 530 

III 9, 86 
II 137, 54 
III 9, 86 

II 129 
II 405 
II 457 
II 124. 

III 239 
III 366 

II 170, 57 
I 216 

II 141 
II 66, 47 
II 67, 47 

II 68 
II 69, 48 

I 163 
I 170 

III 481 

III 222 
I 123 

I 123, 28 

III 145 
III 48 

- .. meghatározás Veratrum 
III 184 

I 250 
I 214 

I 249, II 67, 47 
l 139, 162, II 67 
III 296, 340, 30 

desztilláló-

albu1nban 
Alkannin 
1>Alkálimentes« ampullák 
Alkohol, abszolút 
- ineghatározása 

- meghatározáshoz 
készülék 

- , vízmentes 
Alkoholometriiis táblázatok 

(XII-XDl. táblázat) 
Alkoholos-sósav, 0,01 n 
Alizarinsárga-<(R» 
Alizarinszulfonsavas nát1ium 
Állandó súlyig való szárítás 
Állategységek 
Állatgyógyászatban gyakrabban 

használt gyógyszerek közepes 
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I 140 
II 67 

I 389, 40 
I 136 
I 250 
I 250 
I 104 
I 230 

adagja (dosis medicinalis) 
v„ táblázat 

Állatgyógyászati készítméhyek 
Alli1ba1biturál 

I 374--381 
I 219' 

II 71, 48 
II 581 

II 581, III 156, 196 
.TI 71, 48 
III 10, 86 

III 212 

Allilizotiocianát 
- -meghatározás 
Allylbarbituralum 
Aloé 
Áloé„kivonat, szá1az 
Altatószerek, SF-tel jelzett 

(VII táblázat) 
Althaeae folium 
- radix: 
Alucol 
Alumen 
- plumosum 
-· ustum 
Aluminiumacetát-tartarátos 

I 384, 202 
III 12, 86 
III 14, 86 

II 77 
II 73, 48 

II 509 
II 74, 48 

kenőcs III 420, 126, 290 
-- -tarta1át„oldat III 187, 102, 244 
Aluminium aceticotartarieum 

solutum 
- ac:eticum ta1ta.1icum 

III 188 

solutum III 187, 102, 244 
I 250 
II 75 

Aluminium-dara 
Aluminiumhidroxid 
AhuniniumhidI'oxidhoz abszorbeált 

tetanusz-anatoxin állatgyógyászati 
célra III 463 

AJuminiurnhidtoxid„gel, száxított II 7fr 
Aluminium hydroxydatum II 75 
-· - colloidale II 77 
- megha.tározása I 109 
- sulfuricum II 77 
Aluminiumszulfát II 77 
Aluminium-tartalom meghatározása 

csapadékos készítmények esetón 
A.:rue1ili::ai féregűző olaj 
Amidéq;ofen 
- -meghatározás II 79, III 358, 

I 223 
II 568 

II 79, 48 
364, 385 

I 328 - -oldat, 5o/0 -os szeszes 
- -tabletta 0,1 g-os 
- -tabletta 0,3 g-os 
Amidazophenum 
Amido-csoport meghatá1·ozás 
Amidopyrinum 

III 358, 121 
III 359 

II 79, 48 

Amilacetát 
-· , penicillin-meghatározáshoz 
Amilbarbiturál 

III 378 
II 80 
I 251 
I 14'.! 

205 
277 - „tabletta 0,2 g-os 

4-Aminobenzoesav-({J-dietilanrino)„ 
-otilészter, sósavas II 454, 75 

4-Aminobenzoesav-etilészter II 396 
4-Amino„benzolszulfonamid II 497, 79 
4-Amino-benzolszulfonilguanidin II 491, 78 
4-({J-:lmino-etil}-imidazol, sósavas II 258, 63 
3-( 4' -Amino-2' -metilpiriinidil-5' -metil)-

-4-metiJ„hidI·oxietiltiazoliumklorid II 92, 50 
3 „Am_ino-4-oxi-f enil-1-arzinoxid, 

sósavas 
4„Amino-szalicilsav 
Ammónia-kimutatás 
-· „oldat, higított 

II 425, 73 
II 42, 46 
I 98, 100 
II 80, 49 

Annnónia--oldat sűrűsége és NH3 -tartabna 
(táblázat) I 428 

- „oldat, tömén3r II 82 
-----· -oldat, tö1nény, R, 0,1 %„as, 1 %-os, 

10%„os, 17%-os,,25%-os I 251 
J\_romonia soluta 10% I 80, 49 
- soluta concentrata II 82 
Anunóniás alkohol I 252 
- alkoh.ol drogok vizsgálatához I 123 
- 8,nizsos szesz III 350, 120 
~ olaj-emulzió III 29Q 
- réz(II}klorid„oldat 194 
.Ammón~umac~tát-oldat 20%-os I 252 
.Ainmon1um b1car boni cum II 83 
.Ammónimnbikar bonát II B4 
Ammonium bitumensulfon~cum JI 85, 49 
Anunónjumbitumenszulfüuát II 85, 49 
Am1nonium bromatum II 86, 49 
.Ainmóniumbromid II 86, 49 
Anunonimn causticum solut.um II 82 
- chloratum II 88, 49 
Ain1nóniumfluorid 194 
A1n1nóniumfüszfát I 252 II 89, 49 
Ainn1?n~umf~szfát-oldat, 2,5%·-0S, R I 252 
Ain1non1umh1drogénkarbonát II 83 
Am1nonium hydricum II 82 
Amn1óniumkarbonát, R-olda.t I 252 
Am1nóniumklorid II 88, 49 
Ammónium.klorid, R-oldat I 253 
Ammóniumklorid, bélnedvben oldódó 

0,5 g-os tabletta III 359 129 
Arnm?n~ummolibdát i 253 
Ammon~umoxa.Ját, R·-olda.t I 253 
Ammon1um phosph?ricum II 89, 49 
- phosphor1cum b1basicum II 90 
- sulfoichthyolicum II 86 
A1nmóniumszulfid-oldat I 253 
A1nmóni~vanadát I 253 
Amo1;a.rb1talum 206 
Amp::ire 146 
An1pei:esecundun1 146 
A1npullák folyadékmennJ·iség. 

tartaln1a 
- vizsgálata 
An1ygdala dulcis 
Alnylba1bituralu1n 
A1nylium nitrosum 
Am:ylum liquefactu111 
- inaydis 
- sola.ni 
- tritici 
Amytal 
Anaesthesinu1n 
Analginum 
Analitikai múdcg 
- - ellenőrzése 

- szűrőpapilüs 
Anatoxinok 

I 194 
I 214 

III 16 
205 

II 91, 50 
207 

III 17, 87 
III 18, 87 
lII 19, 87 

206 
II 397 
II 399 

I .55 
I 56 

I 215 
I 217 

Anatoxinurn <conha tctanmn alrnninio 
hydI·?xydato .asso1ptu1n·A lJ 'l III 463 

- (toxo1dum} d1phthe1icu1n III 438 
·- (toxoidmn} diphthericum 

p1accipitatum 

20 V. Magyar Gyógyszerkönyv 

III 439 

Anatoxinum (toxoidum) tetanicum 
praec.ipitatum III 440 

III 292 Androfort 
Í::,. 4-Androsztén„3„on-17/J-ol-

-propionát II 511,. 79 
Androszteron 174 
Aneuti;i fluorometiiás meghatál'ozása ! 135 
- , sosavas II 92, 50 
- , sósavas (Bi-vita.min) l %„os 

injekció III 233, 106 
- , sósavas (B1-vitamin) 

injekció 
5%-os 

·- , sósavas (B~-vitamin) 
tabletta 

III 234, 106 
5 mg-os 

III 360, 121 
- standard sósavas I 135 
.A.neurinum hydrochloricum II 92, 50 
Anhidroarzénessav II 19 
Anlrid:tü-higany(II)szalicilsav II 27, 45 
~dro-mentándiol-(1,8) II 223, 60 
Anhidiü„metilén„citromsavas hexa .. 

inetiléntetramin 
Ar!ilin 
Anilin, kénsavas oldat 
Anilinszulfii.t ' 
A.nisi vulgaris fructus 
Antifebrinurn 
Antigénhatású oltóanyagok 
Antimon(III)klorid 
.Antiinon(III)klorid-olda.t 

klo1 ofoi:mos 
Antimonpentaszulfid 
Antisacer 
Antipyrinum 
Antitrombosin 
Antocián-kimutatás 
Antrachinoll-kimutatás 
Antraglulrozida-kimutatás 
Anyalevél 
Anyarozs 
Anya1·ozs-alkaloida-

II 249, 62 
I 253 
I 2S4 
I 254 

III 20, 87 
II 8 

I 216 
I 254 

I 132 
II 485 
II 217 
II 111 
II 212 

III 104 
III 133 
III 68 

III 150, 100 
III 144, 99 

III 145, 222 
III 221 

1neghatározás 
Anyarozs-kivonat, fülyékony 
Apomorfin-kimutatás 
Apomorfin, sósavas 
ApomŰrfinimnklorid 
Apomorphinum hvd1ochlo1icu1n 
Ap1ítás ~ 

II 95, III 261 
Il 94 
II 94 
II 94 

Aqua benzaidehJ di 
- calcis 
·- chlorata 
- chlori 
- cllu1amomi 
- cinnamomi spir ituosa 
·- destillata 
- dostillata. pro injectione 
- foeniculi 
- Goulardi 
- menthae piperitae 
·- plumbica · 
Aquae aromaticae 
Arabin-kimutatás 
Arabinsav-kimutatás 
A1a.bmézga 

I 177, 31 
III 189, 102 
III 190, 10!! 

lI96 
II 97 

III 191 
III 191, 102 

Il 97 
II 99 

III 191 
III 192 

III 192, 102 
III 193 

I 188 
III 75 
III 74 

III 74, 93 
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Arabmézga--kimutatás 
- -oldat 
- - , enzirumentes 
_<\Ianyér elleni végbélkúp 
Arecolinum hydrobromicmn 
A.I·ekolin, brómhidrogénsavas 
Arekoliniumbromid 
AI·eométer 
Argentum aceticum 
- colloidale 
·- nihicum 
- proteinicmn 
A.Igilla alba 
Aron1ás vizek 
A.Irhenal 
Al:senobenzolum solubile in 

ampullis 
A.Izén-kimutatás 
A.Izén-meghatározása 
Arzén(III)-meghatározás 
Arzénes-oldat 
A1zént1io:xid 
Ascaxicid 

III 175 
III 302, 114 

261 
111 355 

II 100, 50 
II 100, 50 
II 100, 50 

I 68 
II 101 

II 102, 51 
Il 104, 51 

II 105 
II 138 

I 188 
II 379 

III 30.5 
I 97 

I 105 
II 17, III 336 

III 335, 118 

Aspiiinum 
Aszeptikus gyógyszerkészítés 
Aszeptikusan készült gyógysze1·ek 

II 17, 43 
II 258 

11 17 
I 183 

170 
II 19, 43 

vizsgálata 
L--Aszkor binsav 
Aszkorbinsav (C--vitrunin) 10%-os 

injekció _ lII 229, 106 
- meghatározása l 135, 11 19 
- -n1eghatározás csipkebogyóban 111 56 
·- (C-vitamin) 0,1 g-os tabletta III 357 
Asztma-elleni d1'0gkeverék 

füstöléshez 
Atebrin 
ATK 
Atomsúlyok 
Atophan 
_i\.toxyl 

III 347, 120 
II 177 
I 249 

Atropin, kénsavas 
, kénsavas 0,05%··0S injekció 

- , kénsavas 0,1 %··OS injekció 

l 458 
II 56 

II 355 
II 107, 51 

Ill 236 
III 237 

265 
III 361, 121 
107, III 301 
107, III 266 

- , kénsavas 1 %-os szemcsepp 
, kénsavas 1/ 3 1ng-os tabletta 

- -kimutatás II 
- -1ncghatározás II 

II 107, 51 
II 107, 51 

III 2.2 
I 181 
I 220 

A.tropiniumszulfát 
Atropinum sulfuricu1n 
Amantii pe1icarpiUI11 
Autokláv 
_i\., U. ·v 
Avasság 
.Azofen 
A.zolitn1in 
.Azonos olvadáspont 
Azonossági vizsgálat 
A„zophenum 
- coffeinurn citlicrun 
.:\-vitamin n1eghatá1:oztsc:1,, 
.A-vitamin--oldat 
A.xeroftol (A-vita1nin)-injekci6 
- „oldat 
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I 153, 29 
lI llO 

I 254 
I 71 
I 91 

II llO 
III 193 

I 132, 11 109 
II 109 

III 238 
II 109 

Axerophtholrun solutulil. 
_.\xungia porci 
Axuris 
Ánizs, köZönséges 
Ánizs-olaj 
Ártalmatlansági vizsgálatok 
Áztatás 

II 10~ 
II549 
II 34$ 

rn.20, 87 
II 561, BI 

I 222 
I 178, 211:' 

Bacilli medicinales 
Bacitracin 

B 

Baktérium elleni vérsavók 
Baktériunrmérgek 
Baktériumok vizsgálatához használatos 

festék-oldatok I 329 
Balsamum peruvianwn ffi 23, 
Balsamum terebinthinae ill 166 
Barba.mid-tabletta 0,4 g--os III 363, 121 
Ba.1 bitaium Il °Il5 
Barbitu1ál II 113, 51. 
Barbituralna.t1iu1n TI 111, -5f ,,,_,-
Barbiturálnátriu1n II 111, 51.:·:,--
Ba.rbituralum ll 113, 51, 
Ba.rbitur_ál (dietilbarbitursav)-0,5 g-os 

tabletta m 365 
Barium cbloratmn II 116, 52 .-
Barium sulfuricu1n II 117, 52 >' 
- - praecipitatu1n purrun II 119, ,' 
-- sulfuricum conditum 111 194, 102, 244 ',„, 
Bárium.hidroxid I 254 
13áriumhidroxid-oldat, telített I 254 
Báriumkloxid II 116, 52 
Báriumklorid, R-oldat I 254 
Bárimnniüát I 255 
Báriu1nnitrát, R-oldat I 255-
Bá1iun1szulfát Il 
Bá1iu1nszulfát, ízesített III 194, 
Barométer 
Baromfihimlő elleni védőoltoanya.g 

állatgyógjrászati céha 
Baromfikolera elléni védőoltóanyagok 

állatgyógyászat,i célra III 468 
Baromfikolera elleni vérsav6 

állatgyógyászati céha 
Baron1fipestis elleni "édőolt6anyag 

állatgyóg~·ászati célra 
Ba101nfipestis elleni vérsav6 

állatgyógyászati célla 
Baryum sulfuxicum p1aecipitahu11 

]lUIUll1 

Belladonnae folium 
Bella.donna (nadragulya) -levél-

kivonat, száraz 
Belladonna-levél-tinklul'a 
Beléndek-levél 
Benedekfű 

Benedict-oldat 
Bengc-kéreg 
Benzaldehid 
Benzaldehides víz 
Benzaldeh~ydum 

lII 213, 104 
III 402, 124 

III 79, 93 
III 36, 89 

I 327 
III 67, 92 

II 119 
III 189, 102 

II ll9 

:Benzalkonirun chlo1 atu1n 
· ------- -· solutum 
BenzalkoniUinklo1id 
------- .. oldat 10%-os 
Benzedrin 
Benzidin--oldat, 1 %-os szeszes 
Benzilbenzoát 
------- --emulzió 

208 
210 
208 
'210 

II 124 
I 255 

JI 125 

Benzil. din1etil-.alkil-ammonirnn-klo1id 
Benzilnarancs 

246 
)5, 208 

194 
-· .. r„oldat 
Benzil--peni.cillin-káliun1 
- - -nátiirnn 

------- - -prokain 
Benzin 
Benzinum 
Benzinum petrolei 
Benzoe 
Benzoesav 
Benzoesav-meghatározás 
Bonzoesavbelizilészter 
o--Benzoesavszulfimidnát1 iu1n 
Benzoégyanta 
B011Zoil-l-ekgonin .. u1etilészt.e1 , 

sósavas 
Benzoilklorid 
Benzol 
BenzolszulfOnk.l 61 a1nidná tx iun1 

foszf01·savas 
foszfrnsa': as l <Jó·-os 

I 323 
72 
72 
72 

11 120 
II 121 
II 120 
III 28 
Il 21 

III 2-01 
II 12.,'5 
II 469 
III 28 

11 19 7 
194 

I 25fi 
II 192 
II 122 

III 239 

Benzpropa1nin, 
Benzpropamin, 

injekció 
Benzpropamin, 

tabletta 
foszfoxsavas f:í ing--os 

Benzp1·opaminiu111füszfát 
Benzpropa.1ninun1 phosphorícun1 
Benz:ylalkylt1111n1011iu111 chloxatun1 
Benz~·liu1n benzoic,um 
Bepá1ologta.tás 
Bepárologtatás vákurnnban 
Bc1ga1nott··Olaj 
Betain, sósa:vas 
Bct.ainun1 h3' drochlo1 ku1n 
Betanaphtholum 
Bett0ndo1f, R·oldat 
Bevonó-anyagok 
Bélhú1 1. Steril bélhű1 
Bélnedvben oldódó tokok 
Bia.J-oldat 
Billroih-bat,iszt 
Biológiai értékn1eghatározások 

1ncghatá1nzások statisztikai 
é1 tékelése 
standardizálás 

- Yizsgáló módsze1·ek 
Bis1nuthum oxyjodogallicuin 
- salic;y licun1 · basicmn 
- subgallicu1n 
- subnitlicu1n 
·- subsalicylicun1 
- trib101nphen~licu1n 
J3isrnutu1n nitiicU111 basie,un1 

III 366 
11 1~2 
II 122 
II 124 
Il 126 
l 179 
l 1 i9 

II i'i63 
11 126, 53 
II 126, „53 

11 3.52 
l 25.'i 
l 206 

I 192 
I :i2.7 

III 483 
I 229, 174 

.176 
I 229, Jí'4 
I 232, 175 
II 128, 53 

] l 13·4' 
11 129, 53 
II 131, 53 

II 133 
II 135, .74 

Il 133 
2, i .. Bisz--din1etilan1ino-fcnaztioniun1-

klo1 id II 337, 67 

20* 

r, '3-Bisz -( 4··oxif8nil )-hexadi.én .. 
(/J,o) 

Eiuret .. reakció 
Biz1nút ineghatá1'0zása 
Eiz1nútgallát, bázisos 
Bizn1útnitrát, bázisos 
Biz1nútoxijodidga.Uát. 
Bizmútsza.licilát, bázisos 
Bizmútszalicilát, bázisos, n1eg-

határozása 

Il 402, 11 
II 241 

l 106, 148 
II 129, 53 
11 131, 53 
II 128, 53 

lI 133 

III 240 
Biz1nútszalicilát, bázisos 10%··0S olajos 

injekció 
Biz1núttribr61nfenolát 
Bodza.-viiág 
Bolus alba 
Eolus alba ste1ilis 
Borkő 
Bo1kősav 
Borok 
Boróka-olaj 
Boróka-termés 
Borókafft-kátrány 
Bórsav 
Bó1sa:v-1neghatá1·ozás 
Bórsavas vazelin 
Bo1sosmenta-levél 
Bo1sosmenta--olaj 
Borsos1nenta--\' íz 
Bó1ax 
Bó1ax-oldat; telített 
Bórsav, R-oldat 
Bó1sa'\· -oldat, telített 
Bouillon 
Bő1po1 

Briliáns-zöld 
B1illant-zöld 
B1ón1 

III 239, 107 
II 135, 54 

III 138, 99 
II 137, 54 

II 138 
II 295 

Il .52, 46 
I 191 

11 .575, 85 
III 87, 94 

II 448 
II 22, 44 

11 22, 438, III 434 
III 43; 

III 116, 97 
II 677, 85 

III 192, 102 
JI 361, G8 

1 2.56 
I 256 
l 256 

171 
I 2.56 

B1·ó1n J11eghatá1ozása 
Br·on1acetoca1 ba1nidu1n 
Brórnacetokai ba.1nid 
Bro1nato1netriás n1cghatározások a 

II 535, 81 
11 536 
I 256 
I 119 

11 138 
11 138 

b1ó1n 
jodon1etriás vissza1né1ésév0l 

B1 ón1f011olkék 
B1 ón1fBnolkék --I-ol da.t 
B1onüd-n10ghatározás 
a-Brón1-izovale1il-kar ba1nid 
Bi·ó1nkrczolzöld 
B 1 ó1nk1·ezolzöld-I-oldat 
Brómos víz 
Bró1nozÜ··Oldat 
B1ó1n·s6sa' 
B1órntin1olkék 
B1 úintilnolkék --1--olda t 
Brnn1u1alu1n 
Bro1nva.Jcroca1 banlidurn 
B1 ·ón1yalc1oka1 banlid 

I 131 
l 2.56 
1 323 

11 297 
II 140i 54 

I 257 
l 257, 323 

l 256 
I 131 
I 256 
I 257 

2'í7, 324 
II 141 

11 140, 54 
lI 140, 54 

Bu1go11ya--ken1én\ ítő 111 18, 87 
.;! .. Butil~1nino-bei;zoesa\. „p„dünctila1nii10-

etilészte1, sósa:vaS Il 512, 80 
Butilalkohol I 257 
Butoba1 bitu1ál ·n 142, ·J4 
Butobarbitu1alu1n 11 142, 54 
But} ru1n cacao 11 549, 83 
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Búza„ ke1nén"';' ítő 
Bükkfa-kátrÓ.n:-, 
Büretta, lecsapó 
Büretták 
Büretták kalibrálása 

Cala.rni ihizon1a 
Calcaria: chlorata 
- usta 
Calcifer·olum 
·- solutum 
Calcium bron1atu111 

e 

- bromaturn solutum 33,3% 
- ca1 bonicum 
- caibonicwn p1a.ecipit.atum 

chloratuin crystsHisat.um 
- ohloraturn solutum 50<}~ 
- gluconicun.1 
- gluconicu1n solutuin 
- glyconicum 
·- hydr·oxidatum solutu1n 
.:__ h;ypophospho1·osum 
- lacticum 
-- oxydatu1n 
- phosphoricuin 
·- phosphoricum biba.sicum 
- phosporicmn neutrwn 
- phospho1icu1u tribasicun1 
- sulfu1atum solutun1 
- sulfuricmn ustum 
Camphora 
Cantharis 
Capsici fiuctus 
Capsulae alkalisolventes 
- a1uylaoeae 
- duratae 
- gelatinosae 
- inedicinales 
·- operoulatae 
Car ban1idUln 
- b1·01naethylaceticu1n 
- bro1nisovale1ianicmn 
Carban1yloholinmn 'chlo1atu1n 
Ca1 bo aotivatus 
- animalis 
- 1nedicinalis 
Car bocholinum 
Carboneu1n, tet1achlora.tmn 

inedioinale 
Ca1bO"wa:x-1500 
Ca1dan1on1i fluctus 
Cardiazol 
Ca1dui benedicti herba 
Car\·Í fluctus 
Ca.ryophylli fl.os 
Caseinu1n 
Catiut l. Steril bélhú1 
Cat,hete1 pulin 
Cellulóztetianit1á t 
Cent.aurii he1ba 
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III 19, 87 
II 446 
I 114 
I 61 
I 63 

III 29, 88 
II 143 
II 162 

II 145, 54 
i:I 146 
II 147 

II 149, b5 
II 150, 55 

II 152 
II 152 
II 154 

11 155, 55 
III 244 
II 157 

III 190 
II 157, 56 
II llí9, 56 

II 161 
I1 162 
II 163 
II 164 

II 163, 56 
III 337 
II 164 

II 165, 57 
III 31, 88 
III 33, 88 

I 192 
I 191 
I 192 
I 192 
I 191 
I 192 

II 167 
II 139 
II 141 

II 1G8, 57 
II 170, 51' 

II 172 
II 172 
II 169 

II 172 
234 

III 35 
II 421 

III 36, 89 
Ill 39 
lII 41 

II lí4, 57 

261 
II 205 

III 42, 89 

Cera alba 
·- fiava 
Cereoli medicinales 
Cérium(IV")amn1óniumszulfát 
- - ··Oldat., 

0,1 n, 0,02 n, 0,01 n, 0,005 n 
(I'i.7).szulfűt 

0,02. n, 

II 550 
II 551, 83 

I 191 
I 

I 
I 

- (I'i.T)szulfát--oldat, 0,1 n, 
0,01 n, 0,005 n 

Cerussa. 
Cetaceum 
Cetáceum 
Cetilalkohol 

I 309, 310, 38 · 
n 452 
II 552 
II.552 
II 68 

Cha1no1nillae fl.os 
Charta sin.apisata 
Chenopodium.-olaj 
Cbina--a.Ikaloidák meghatái:·ozása 
Chinacrinu1n 
Chin.ae sucoilubrae cortex 
Chinakrin 
Chinaluiniumklo1id 
Chinidinum sulfu1icun1 
Chininum bihydroühloricum 
·- bisulfuricum 
- hydrochloricu1n 
- sulfuricmn 

III 44, 89 
III 195 
lI 
III 
II 175 

III 47, 89 
II 175 
II 175 

II 177, 57. 
lI 180, 57 

II 182 
lI 184 
II 186 

- tannicum 
- tannicun1 

III 196, 
insipidutn Rozsnyai 

15, 102 
lII 198 

Chiniofon 
Chlo1aethyl 
Chloralum hyd1atwn 
Chlora1nphe1~icolun1 
Chlorocid 
·- -drazsé 
Chloron\) ·ceti.n 
Chlorbutanol 
Chloretonu1n 
Chlo1·oformiu1n 

1I 291 
n 63 

II 188 
211 
212 
278 
212 

II 71 

Chlorofüuniun1 ad narcosiin II l~l, 57 
- p10 na1·cosi II 192 : 
Chlorogeniu1n II 192 
Chlorphenanu1n II 194, 57 
Chlo1tet1acyclinun1 174 
Choleste1inu1n II 196, 58 
Chloreszterin Il 196, 58 
Cholesztcrines ,.azelin III 435, 301 
Choleszterol 11 197 
Chohnnbral II 289 
Chorda. steiilisa,ta III. 476 
Chor1on-gonadot1op honnan II 246, Gl, 1'14 
- - -ho11non-injekc1ó III 256, 10'0·.···.··' 

Chorion--gonadotrop-hormon-tartalmú 
1 238 

15, 81 
15, 113 , 
II 500 

készítinén~·ek érték1neghatá1'0zása 
Cianokobalan;ill 
·- -injekció 
Cibazol 
Cickafarkfli 
Cinchophen 
Cineol 
Cineol rnegha.tá1ozása 
Cineolmú 
Cinka1n1nóniu1nfüszfát-·oldat, 

telített 

III 118, 97 
Il 56 

11 224 
I 163 II 224 

' lI 224 

I 

Cink··da1a 
Cink.fehér 
Cinlcinzulinp1·otan1inát 
Cinkinzulinprotanünát érték-

1ueghatározása 
Cink--kimutatás 
Cinkklorid 

I 258 
II 545 

II 540, 82 

I 237 
I 96 

1I 541, 82 
Cink.klorid-oldat 50%-os 
Cink.klorid-oldat surusege és ZnCJ2 .. 

tartalma (táblázat) 
'cink meghatározáEa 
Cink oxid 

II 542, 82 

Cink.oxid meghatározása 
Cink.oxidos kenőcs 
Cink.oxidos paszta 
Cinkoxidos szalicilsavas paszta 
Cink--por 
Cink.szulfát 

I 429 
I 110, 

II 
27, 150 
543, 82 

I 198 
III 433 

III 30'7, 268 
III 308, 269 

I 258 

Cinkszulfát-·szemcsepp, 0,25%-os 
II 545 

267 
268 ·- - , adrenali11os 

Cinnaba.1is faotitia 
Cinna1ne:in meghatározása 
C:inna111onü cassiae cortex 
Cinóber 
Cit1'0111-olaj 
Cit1·on1sav 
Citiomsavas koffein 

II 275 
III 25 

III 49, 90 
II 275 

II 570, 85 
II 24, 44 

111 199, 103 
111 193 Cit1·01nsavas koffein-azofen 

Citromsa.va.s koffein--azofen-tabletta 
0,5 g··OS 

Clcolu1n 
Cocainun1 hydrochlo1icmn 
- novu1n hyd1 ochloricu1n 
Codeinmn hydl'ochloricun1 
- Inuliatioun1 
- phosphoricum 
Coffeinun1 
- citricum 

- natrium benzoicun1 
- nat1iun1 salicylicum 
Colla1 golu1n 
Colle1nplastr a 
Collen1plast1un1 adhaesivun1 
- hyd1a1gy1i 
- salioyla.tu1n 
- saponatu1n sa1icylatun1 
Collodium 
- cu1n acido salioylico 
- duplex 
- elasticu1n 
-· flexile 
- salicylatmn 
Collyria 
Colly1iun1 adstringens luteun1 
Colocynthidis f:t uctus 
Colophonium 
Comprimata benzolsulfona1nidi 
·- Thyreoideae 
Co1aethamidun1 
Coramin 
Corazolu1n 
Corediol 
Coriandri fructus 

III 362 
III 338 
11 1D7 
II 455 

II 199, 58 
II 201 

Il 201, 58 
II 203, 58 

III !99, 103 
III 200 
III 202 
1I 104 
I 196 

III 204, 103 
III 204 

'245 
III 205 
II 205 

111 205, 103 
II 205 

III 206 
III 206 
III 206 

I 204 
264 

III 50 
III 51 

III 395 
III 398 

II 206, 59 
II 207 
II 421 
II 207 
III .52 

Cor1notvl 
Cor pus ·"1uteun1--honnon 
Co1ticotrop-ho11non 
Cou.lo1nb 
Cremor tartari 
Cresolum crudwn 
Cresolmn saponatu1n 
Clill S. S 
Cr}-stallose 
Cukor 
Cuko1;por 
Cukortáblázat Schoo1l sze1int 
Cuk1ok meghatározása 
Cuprurn. sulfu1iou1n 
Cyanocobalaminum 
Cylindri ~Y.dra1gy1i biohlo1ati 

COll'OSlVl 

Cynosbati fl'uctus 
Czapek-Dox-féle táptalaj 
Csapadékos diftéria-·anatoxin-

(-toxoid) 

II 207 
174 
174 

"'146 
II 295 
11 318 

Ill 300 
238 

II 471 
11 471, 76 

I 258 
r 138 

I 137, 28 
II 208, 69 

81 

III 374 
III 54, 90 

172 

III 439 
Csapadékos diftéria- és pe1 tusszisz-

vakcina III 456 
Csapadékos tetanusz-·anatoxin· 

_ (-.toxoid) 
Csapadékos tífUsz-vakcina 
Csapadékos vö1heny- és ·pertusszisz-

III 440 
III 460 

vakcina 
Csapadékos vörheny-toxin 
Cseppszá1ntáblázat (ll táblázat) 
Csersav 
Csersavas fehérje 
Csersavas-ólom-kenőcs 

Cse1sav kin1utatás 
Csersav--oldat, .5°/o-os, 10%-os 
Csipkebogyó 
Csír aszá1n -1negha tá1 ozás 
Csukan1áj-olaj 
Csukan1áj-olaj-e1nulzió 

III 458 
111 453 

I 335 
II 51 

II 67, 47 
III 430 

I 1 iO 

III 
I 258 

54, 90 
I 22·2 

II 554 
247 

Csuka1náj-olaj A-vita1nin-ta1 taln1ánah: 
ineghatál'ozása I 132 

I 206 Csűsztat.ó .. anyagok 

DDT 
Decocta 
Decoctu1n pu1ga11s 
Decoctu1n salep 
Decoctum saponariae 
Decosteron 
- -injekció 
Dehidrocholsav 
Denigés-oldat 
Depridol 
- -injekció 
- .. tabletta 
Derített készítinény 
Dc1ma.tolum 

D 

De1n1edéspont ineghatározása 
Deseptyl 
Desoxycorticoste1·onum aceticum 

• 

Il 195 
I 189, 32 

III 228 
III 304 

III 206, 103 
214 
254 

II 26, 44 
I 258 

217 
258 
278 

I 169 
1I 131 

159 
II 498 

162, 213 
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Desztillált \''ÍZ 

- - , injekcióhoz 
Devarda-·Ötvözet 
Dextrose , 
DezoxikoTtikoszteron-·acetát 

II 97 
II 99 
I 258 

II 244 
213 
253 

II 209 
II 209 
II 209 

- ·-- -injekció 0,53 .. os 
Diacetilmorfin,. sósavas 
Diacetihn0Tfiniumk101id 
Diacetyhnorphinum hydrochlo1icum 
Diaethyhna1onylca1ba1nid 
Diachilon··kenőos 

II 115 
III 423, 126 

Diagnosztikai anJ:i-D, emberi 
vérsa-...-ó 

- diftéria(Schick-)toxin 
--· készítmények 
- készítmények sterilitási 

vizsgálata 
Diagnosztili:ai ,,örheny-(Dick-)toxin 
Dial 
5,5--Diallilbai bitursav 
Diallilmal onilkar bantld 
3,6-Diamino-akridi11iumk101id 
3, 5 .. Dia1nino -10-1netil--ak1idiniun1 -

klorid 
DiammóniumfOszfát 
Dia1nmóniun1hidI·ogénfOszfát 
Diammóniumhid1·ogénfoszfát .. oldat 
Diammóniun1hidr"Ogénfoszfát-oldat 

20%-os 
Dicainu1n 
Dicaptol 
:Öicodid 
Dicuma.iin 

III 451 
III 453 

I 219 

I 221 
III 454 

II 72 
II 71, 48 

II 72 
II .538 

II 538 
II 90 
11 89 
I 258 

I 252 
11 514 
II 215 
II 214 
II 212 

Dicuma1 olu1n II 
Di- (p-.dietilamino )-t1 ifenil-kar boniuin -

hid1 ogénszulfát 

211, 59 

II 535 
II 403 

III 381 
Dienoestrol 
Dienoesü·ol-tabletta 
5, 5-Dietilbar bitursa' 
Dietilbar bi tur sa.v-1negha tá l'Ozás 

Di etil --bró1n .. acetilkar ba1nid 
5 ,5-Difenil-hidan toinnát1liulil 
Difeniltiokarba.zon 
Difentoinnátrium 
Diftéria-anatoxin(-toxoid) 
·- elleni lósavó 
·- elleni inarhasav6 
- elleni tön1ény lósavó 
Digitalis lanatae folium 
·- purpureae foJiuni. 
- pu1pu1·ea-levélpo1 é1ték-

1neghatározása 
- standard 
Digitálisz-tinktu1'a 
Digitonin 

11 113, 51 
II 114, 

III 364, 365 
ll 138 
II 216 

I 112 
II 216 

Hl 438 
III 444 
III 443 
III 445 

III 56, 90 
III .58, 91 

I 241 
174 

III 406 
I 259 

Dihidrokodeinon, savanyú borkő·· 
savas II 213, 59 

Dil1idr,okodein, savanyú bo1kŐ·· 
savas 

Dihidrokodeiniu1nta1 ta1át, 
savanyú 
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II 277 

II 277 

Dihidrokodeinoniun1t(').rta1át, 
sa:vanyú 

Dihydrooodeinonum bitartaricum 
Dihydt'Ostrepto1nycinUln 
Dikló1difeniltriklóretán 
Dikumarol 
Dimercaprolum 
Dimei:kaprol 
2,3--Dimerkaptopropanol 
Dünetilaminobenzaldehid 
Dimetila1ninoazobenzol 
Dünetilaminoazobenzol, 0,5%-os, 

II 213, 59 
II 213; 59 

174 
lI 194, 57 
II 211, 59 · 
II 215, 59 
II 215, .59 
II 215, 59 

I 259 
I 259 

szeszes 
Dllnetila1ninoazobenzol-I-·oldat 
2-Dimetila.nllno-4-·difenil-·5 .. heptanon

-hidroklorid 
6, 7-·Dimetil-·9·-(l' -D-ribitil)-

izoalloxazin 
1, I .. Dünetil .. 2, 2, 2-t1 iklóretanol 
3, i-Dimetilxantin 
1.3 .. Dünetilxantin 
Dinátrium-[-difenil.4,4' -bisz--( 2-azo-

-1-ainino-naftalin -4-szulf onát)] 
Dinát1iumhidrogénarzenát 
Din áh iumhidr ogéncitrát 
Dili_átriun1hidrogénfoszfát 
DiI1á tr iuniliidrogénfOszfá t-·dihidr át 
Dinit1obenzol 
-- -olda.t, R 
Dini tr o benzoilklor id 
Dj.nitrogénoxid 

II 

II 465 
II 356 

222 
II 382, 69 

I 259· 
I 260 

194 
I 259 

II 393 
147, II 393 Dinitrogénoxid ineghatározása I 

Dinitr·ogénoxid ni.egha.tát'Ozásához 
készülék I 148 

Dinitr'Oklórbenzol I 260 
Dioninum II 66 
Dioxán 194 
D-Dioxi-borostyánl.;::ősav II 52, 46 
1,2-Dioxi-antrachinon-3-·szulfOnsavas 

nátrium 
1,3-Dioxibenzol 
1,4-Dioxi-benzol 
2,2' -Dioxi-· l, l' -dinaftihnetán-3,3' -

dika1 bonsav 

II 

2,2' -Dioxi-1, l' -dinaftilmetán-3,3' -
-dil~ar bonsavas-6-ni.etoxi-8-( a-mctil-
-,B-.dietila1nino butil )-aminochinolin II 

1,3-Dioxi ··4-hexil-benzol 
l-·a-( 3, 4 .. Dio:xif enil )-{J-1netilamino-

etan ol 
1,8· Dioxin1entán 
Diphcdan--Na.tiiuin 
Diphentoinnat1iu1n 
Diphtopertussantin 
Dipüidil-olda.t 
Ditizon-oldat 
Ditizon-oldat készítése 
Diuretinun1 
1Jizenté1ia elleni losa' ó 
Doca 
Dolani.id 
- -injekci~'l 

II 57, 
II 510, 79 

rr 211 
II 216. 

III 456 
I 135, 260 
I 112~ 260 

150 

Dolamid-tabletta 
Dolantin 
- -injekció 
- -tab1ett~ 
Dolargan 
-· --injekció 

, - -tabletta 
Dorlotyn 
- .. tabletta. 
Doryl 
Dover-por 
Drog előkészítése mik1'0szkópos 

vizsgálat4oz · 
Drog keserű-·értékének meg

hatái:ozása 

278 
232 
258 
282 
232 
258 
282 
206 
277 

II 169 
III 317, 116 

I 168 

I 174 
Drog szeszes kivonat--taxtalmának 

meghatái:ozása I 174 
D1og vizes kivonat-ta.rtahnának 

meghatározása 
D1"0gok alkaloida-tartahnának 

meghatározása 

I 1 i4 

I 126 
Drogok illó-olaj tartalmának közelítő 

meghatározása 
Drogo:k: malu·oszkópos vizsgálata 
Drogok mikroszkópos "\'. izsgálata 
D1"0gok tájékoztató gyorsvizsgálata 

I 164 
I 166 
I 167 
I 174 

Dxogok vizsgálata I 166, lO 
132 

III 306 
I 202 

Dr'Ogpor·ok eltartása 
Dúsított ópium 
Duzzasztó-anyagok 

E 

III 161, 100 
III 225, 105 
III 416, 288 

Ebvészn1ag ~ 

Ebvészmag-kivonat, száraz 
Ebvészmag tinktura 
Ecetétex 
Ecetsav, abszolűt 
Ecetsav, hígított 20%-os 
Ecetsav, R, 3%-os, 25%··0S, 

II 61 
157 

II 14, 43 
30o/o·OS, 

tömény l{, 
Ecetsav, tömény 
Ecetsavanhidrid 
Ecetsav sűrűsége és CH3CŰOH-

ta1 talma (táblázat) 
Edző pálcikák 
Efedrin, sósav 
- , sósavas· 5%-os injekció 
~ , sósavas 0,05 g-os tabletta 
l-Efedrin, sósavas 
Efedriniumklorid 
l-Efedriniumklorid 
Egyené1téksúlyok 
Egységek 
Egyszerű kenőcs 
Egysze1 ű szilup 
Ehrlich-oldat 
Elaidin-reakció 
E lain 
Elektrolit-érzékenység 
Elektrcimos mértékegységek 

I 260 
II 13, 42 

l 261, 158 

I 430 
I 188 
ll 218 

III 251, 107 
III 372 

II 219, 60 
II 218 

II 219, 60 
l 93 

I 230 
299 

III 333, 118 
I 327 
I 153 
II 41 

II 103 
146 

Elfülyósított fenol 
- karbolsav 
- keményítő 
Elixirium thynli 

II 436 
II 43i 

207 

.compositum III 20'7, 103, 245 
Ellenanyaghatású oltóanyagok 

(specifikus gyógyító vérsavók) I 2-17 
Elsősegélynyújtás I 4 i9 
Eltartási rendelkezések 131 
Emetin III 317 
-· kimuta.tás III 83 
En;i.odin-kimutatás III 68 
Emplastra I 209 
E1nplastrum diachyloµ III 208, 103 
- hydrargy1i m 209 
- lithargyri III 209 
- plumbi III 209 
- plumbi simplex III 209 
Empireumás anyagok kimutatása II 84 
Emulgeáló--kenőcs, anionikus 292 
- - , nem--ionih--us 291 
Emulsiones 163 
Emuleio benzylii benzoici 246 
- olei jecol:is - 24~ 
·- ·- iicini 247 
- oleosa III 210, 104 
- paraffini cum phenolphthaleino 249 
Emulziók 163 
- készítése 163 
Endo-féle ágár 173 
Eörsi-féle élesztős leves 172 
Ephedrinum hyd.I·ochloricum II 218, II 220 
l-Ephed1inum hydrochloricu1n II 219, 60 
Epherit II 218 
Ephetonin II 218 
JJ;pinephrin II 58 
Equiseti herba III 61, 91 
Ergobazinmaleát 215 
E1gometrin-injekció 
- , maleinsa.vas 
- - 0,02%-os injekció 
E1gometriniumrnaleát 
Ergometrinum maleinicum 
Ergonovinmaleát 
Ergoszterin-kimutatás 
Ergotamin, borkősavas 
E:rgotamin, bo1kősavas 0,05~{i-os 

injekció 
Ergotaminum ta1ta1icun1 
Ergota.miniumtartarát 

-E1gotoxin-etánszulfonát 
Eriokrómfekete-<(T>! 
Eriokrómfekete··<jT>i, I 
Eser inum salicylicun1 
Ese1inum sulfuriomn 
Eszközök sterilezése 
Etanol 
Etilacetát 
Etilacetát, R 
Etilalkohol 
Etilalkohol, víz1nentes 
5-Etil. 5--butilbai bitursav 
5-Etil-5-fienilbar bitu1sa' 

255 
214 
254 
214 

162, 214 
215 

II 145 
II 221, 60 

III 252, 108 
II 221, 60 
II 221, 60 

I 261 
I 261, 37 
I 325, 39 

11 442 
II 444 

I 183 
II 67 
II 60 
I 262· 
Il 67 

.I 249 
II 142, 54 

II 430 
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Etilk.101id 
5-Etil-5-izoanillbar bitursav 
Etilmo:rfin, sósavas 
Etilmorfinitunklorid 
Etilna:rancs 
Etilna.rancs-I-oldat 
Etilpiperidin 
N .. Etilpiperidin-oldat 
Etil uretán 
Etoval 
Etoxikrizoidin 
p-Etoxikrizoidin-·I-oldat 
Eucalyptolum 
~ucerin 
Euflavin 
Eukaliptol 
Eukaliptusz-olaj 
Evipan 
Evipan-Natrium 
Ezüstacetát 
Ezüstnitrát 
Exszikkáto1 
Extinkció 
Extinkció-koefficiens 
Extuwta 
- .fluida 
- sicca 
- spissa 
- subspissa 
Extractum aloes 
- aloes siccum 
- belladonnae siccun1 
- filicis 
- filicis ma1is aethereum 
- filicis maris aethereum 

subspissum 
- filicis ma1is subspissum 
- filicis maris tenue 
- f:rangulae fluidum 
·- frangulae siccum 
- gentianae 
- gentianae a.quosun1 spissum 
- gentianae spissum 
- glycyrrhizae depu1atum 
- glycyr1hizae spissu1n 
- laudani 
·- liquiiitiae .fluidum 
- liqufritiae spissun1 
- nucis vomicae 
- opii 
- opii aquosun1 siccun1 
- opii siccmn 
·- Ihamni frangulae fluidum 
- ihamni frangulaa siccum 
·- thei siccum 
·- secalis cornuti fluidu1n 
·~· stramonii siccum 
·- strychni siccum 
- thebaicum 
- thymi .fluidum 
Extractumok készítése 
- vizsgálata 
Ezerjófű 

312 

II 62, 47 
206 

II 65, 47 
II 65; 47 

I 262 
I 262, 324 

I 262 
I 143 

II_ 530 
II 143 

I 262 
I 324 

II 223, 60 
III 436 
II 539 

II 223, 60 
II 571 
II 256 

III 258 
II 101 
II 104 

I 57 
I 76, 53 

I 54 
I 200 
I 200 
1 201 
I 200 
I 200 

III 213 
III 212 

III 213, 104 
III 215 
III 215 

III 215 
III 214, 104 

III 215 
III 216, 129 

III 217 
III 218 
III 218 
III 217 
III 219 
III 219 
III 220 

III 218, 104 
III 218, 105 

III 225 
III 220 
III 220 
III 219 
III 216 
III 217 
III 221 

III 221, 105 
III 224, 105 
III 225, 105 

III 220 
III 418 

I 201 
I 201 

III 42, 89 

Ezüst, kolloid 
Ezüstacetát II 102, fil 
Ezüstnitrát II 101 
E 

II 104, 51 :züstnitrát„oldat, 0,1 n, 0,01 n 
Ezüstnitrát.oldat, R I 311 
Ezüstnitrátos-kenőcs III I 263 421, 126, 290 
~z:ii:Stnitrát„szemcsepp 
~desgyöké;r II 265 
Ed I 100; 95 
, . esgyökér-kivonat, fülyékonv III 218, 104 
~desgyökér-kivonat. sűrű ' III 218, 105·_ 
~desgyök~r-szirup · III 331, 117 _ 
~deskömény II 
Ed 

1 65, 92 
, eskömény-olaj Ed II 573 , eskö_ruény-víz III 191 

Egetett gipsz II 164 
- mész 
- timsó II 161 

F II 74 
~lesztő, sajtolt III 226 
Elesztő-készítmény sűrű III 227 
~lesztő-készítmény: szárított III 226, 105-
Elesztő-k.ivonat 
~rsziget-vizsgálat I :;g 
Eszter szám 
Éter I 154 

É 
II 59 

ter, altatáshoz való II 61„ 46 
Éter, R I 262 
:$teres (R.„).flo1oglucin-oldat I 265 
~te1es ká1nfor-injekció 20%-os Ili 244 
Eteres szesz Ili 349· 
Évenként ellenőrzend~, illetőleg 1neg .. 

újítandó gyógyszerek 
(XL táblázat) 

Faecet, tisztított 
Faex comp1·essa 
- p1aeparata siccata 
--:- - spissa 
Fahéj 
Fahéj-olaj 
Fahéj-víz, szeszes 
Fajsúly 
F al'ostvatta 
Fascia e tela pa1ata 
Fedett edény 
Fehé1 agyag 
Fehér bor 
Fehér fogpo1 

F 

Fehér magya1 szappangyökéz 
Fehéx ürömfií 
Fehérjebontó hatás 
Fehérzászpa„gyökértö1zs 
F ehling-I- és -Il„oldat 
Fenacetin · 
Fenacetin-megha.tározás 
Fenacetin-tabletta 0,5 g-os 
Fenanlid-tabletta 0,5 g-os 
F enantrolinhidroklorid 
Fenarzoxid, sósavas 

I 388, 203 

II 10 
III 226 

III 226, 105 
III 227 

III 49, 90 
Ir 569 

III 191, 102 
I 52, 24 
III 481 
III 447 

131 
II 137 

III 436 
III 314 
III 140 

III786· 
n'408 

III 182, 101 
I 138, 263, 326 

II 423 
II 423, III 384 · 

III 383, 123 
III 384, 123 

I 263, 37 
II 425, 73 

III 309, 115 F enarzoxid, sósavas poran1pulla 

II 19'-' -"> 53 
II -35 
II 55 

dl-a „F enil „,s.a1ninop1'opán 
2-Fenilohinolffi-4„katbonsav 
a.-Fenilcinohoninsav 
z.Feni1·2,3„dllnetil„4„diroetila1nino-

„5.pira.zolon 11 79, 48 
z„Fenil-2,3-dllnetil-4-[{1netil-nátrium-

„szulfümetil)„amillo]·5„pirazolon II 
i.-Fenil-2,3-dimetil-5„pirazolon 
Feniletilba1 bitursav 

398, 71 
n no 
II 432 
11 432 i Feuiletilmalonilk.ar bamid 

Fenilhidrazin-oldat, 2%-os 
szeszes I 263, 264 

Fenil-higany(II}metaborát, bázisos II 437, 74 
Fenilszalicilát II 439 
Fenizatin II 427 
Fenoba1biturál II 430 
Fenobarbiturálnátriun1 II 428, 73 
Fenobar bitu1ál (feniletilbar bitmSav) 

0,01.5 g-os tabletta III 386 
Fenol 11 434 
Fenol, elfülyósított II 436, 7 4 
Fenol-oldat 5%-os I 264 
Fenolftaleü1 II 433, 73 

-meghatá1ozás II 433, Ili 388 
·- -tabletta 0,2 g-os III 387 
-- -tabletta 0,5 g„os III 388 
Fenolftaleines parafin„e1nulzió 249 
Fenolftaleffi„oldat I 324, 264 
Fenol„koefficiens meghatározása I 225 
Fenol-n1eghatározás I 163, II 434 
Fenolvö1ös I 264 
Fenolvörös-I-oldat I 264, 324 
Fenome1bór 15, 74 
- „oldat 233 
Fenyőgyanta III 51 
Ferriklorid II 232 
Fen oin-(tri-o-fenantxolin-vas(II)szulfát )-

. J„oldat I 264, I 324 
Fe11·oszulfát II 235 
Ferrun1 albuminatum II 225 
- hydrogenio rcductum II 230 
- oxalicum oxydulatu1n II 226 
- protoxalicun1 II 227 
·- pulveratu1n II 228 
- reductrnn 11 228, 60 
·-· sesquichloratu1n II 230 
·-· sesquichlo1atum c1ystallisatu1n II 232 
·- - solutum 50% II 232, 60 
- sulfuricun1 oxydulatum II 233, 60 
-· tiichlo1aturn II 232 
Fertőtlenítőszerek fenol-koefficiensének 

n1eghatározása 
Fe1 tőző elvetélés (sza.1vasma1ha

brucellóiia) elleni vakcina állat
gyógyászati ( élia 

Festék-oldatok készítése 
Félsűrű kivonatok 
Fényabszorpció 
- mérése 
F ényáteresztőképesség 

„ F ényelnyelőképesség 
- mértéke 
Fényérzékeny-papÍl 

I 225 

III 469 
I 329 
I 200 

I 54 
I 76 
I 54 
I 53 
I 53 

I 264 

Fénytől védve 
F ilicin meghatározása 
Filicis maris ihizo1n;;i, 
Filmn se1iceum 
Fizikai fogalmak 
Fizikai iné1tékegységek 
Fizikai vizsgálatok 
Fizosz.tign1in, kénsavas 

, szalicilsavas 
, szalicilsavas, 0,25%„os 
sze1ncsepp 
, szalicilsavas, 0,50%-os 
szemcsepp 

Fizosztigminiumszalicilát 
Fizosztigrniniumszulf át 
Flor·oglucin 
Flo:roglucin-oldat, R-éte1'es, 

R·-szeszes 
Fluoreszceinnátliun1 
Fluoromet1iás Vizsgála.t 
Fluo1·ométe1 
Fodormenta-levél 
Foeniculi f1uctus 
Folliculi sennae 

132 
III 64 

III 63, 92 
III 477 

I 48, 146 
I 48, 146 

I 48, 146, 159 
II 443 
II 441 

R„sósavas, 

266 

266 
II 441 
II 443 
I 264 

I 265 
I 265 
I 135 
I 137 

Follikulus stimuláló hor1non (FSH) 
Folyékony gyógyszerek gyakoilati 

térfogatmértékei (I táblázat) 
Folyékony kivonatok 

lII 114, 97 
III 65, 92 

Ili 152 
I 230 

I 333 
I 200 

- levegő 
Forgatóképesség 
- n1eghatá1·ozása 
Fonnaldehides tömény kénsav 
F orn1aldehid„mcghatá1ozás 

I 147, 265 
I 53, 24 
I 73, 24 

1 265 
II 235 

III 299, 383 
Forn1aldehid-oldat II 235 
Founaldehid, szappanos-oldat III 298 
Formaldehydu1n solutum II 235 
Fonnalinum II 236 
Fo11alóoső I 73 
Fo11áspont I 50 
Fonáspont-készülék I 72 
Forráspont inegb,,atá1'ozá.sa I 71, 24 
Forrázatok I 189, 32 
Fo1rázat készítéséhez gőzfazék I 190 
Foszfo1pentoxid I 265 
Foszfürsav, hígított 10%-os II 45, 46 
Foszfo1sav sűrűsége és I-I3P04-tartahna 

(táblázat) 1 433 
Foszforsav, tömény II 44, 46 
Foszfüxsav, tömény, R., 20%-os, 25%·0S 

tömény R, 201}'0 ·-0S vasroentes I 266 
Fouchet-oldat I 327 
l>'őzetek I 189, 32 
Főzet készítéséhez gőzfazék I 190 
Frarigula:kéTeg III 67, 92 
Frangulakér·eg-por, kevert III 315 
Frangula-kivonat, fülyékony Ili 216, 129 
F'ra.ngula (bengekét'eg)-kivonat, 

szá1az · 
Frangula.e cortex 
Frangula.fürrázat 
Fuchsinurn basioun1 
F'ukszin 

III 217 
III 67, 92 

III 227 
lI 237, 61 
II 237, 61 
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Fukszin-oldat, kénessavas 
F ukszin, r:ezorcin.os--olda.t 
Fűszeres tinktrna 

Galenusi gyogysze1·ek 
- gyógysze1fonnák 

G 

I 266 
Ill 339 
Ill 400 

- gyógyszerek üzemi előállítása 

I 175, 31, 160 
I 188, 163 

I 175 
III 4i0 

!II 69, 92 
III 407 

II 239, 61 
II 239, 61 

III 4>6 

Galambpa1atífiisz elleni vakcina 
Galla 
Galluszcsersav kimutatása 
Gametocid 
Gametocidum 
Gázödéma elleni 16savó 
Gelatina alba 
·- animalis 
Genciána--ibol)' a 
- - !--oldat 
·- -ibolya-E 

II 241, 61 
II 243 

II 345, 68 
19'7 

II 346 
Gen~!á~a (tá1nicsgJ·öké1)-kivonat, 

suru III 21i 
Genciána--tinktu1a Ill 408 
Gentianae radix III 70, 92 
Geránium-olaj lI 5 74, 86 
Gerulkin II 261 
Gesarol II 195 
Géz IlI 481 
Giemsa-oldat I 329 
Gipszes víz I 266 
Glanduantin-Ch II 247, III 256 
Glanduco1pi11 II 457 
Glanduitiin--injectio 256 
Glaubersó II 388 
Glicerilt1init1át II 394 
Glice1in II 245, 61, 129 
Glicerines végbélkúp III 354 
Glice1in-kenőcs 293 
Glicerin--oldat, szeszes I 266 
Glicerin sűrűsége és C3H 5(0H)a--tartahna 

(táblázat) I 436 
Globuli I 212 
Globulusok készítése I 212 
- vizsgálata I 213 
Gluco~um II 243, 6'1 
·- liquidu1n 208 
o-D-Glukőz II 243, 61 
Glukóz-injekció 10%-os Ili 253, 108 
·- - 20%-os 111 254, 108 
·- - 4'0o/o-os III 255, 108 
Glukozida-kiinutatás III 406 
Glycerinum II 245, 61, 129 
Gmelin-oldat I 327 
Gonadotrop-hormonok I 230 
Gonadotropinu1n chorionicu1n 

(ex u1ina) II 246, 61 
- e sero II 247, 62 
Gossypium depuratun1 III 480 
G?,ulard-víz III 192 
Gozfazék, forrázat és főzet készítéséhez I 190 
G1ahe-próba III 48 
G1a.m-festéshez oldat I 330 
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G1a1ninis rhizon1a 
Guajakol 
- ·-meghatározás 
·- ··Óldat, -5%··0S szeszes 
Guajakolszulfonátos szirup 
Gubacs 
- tinktu1a 
Gummi arabioum 
Gyapjas peszteroe-fü 
Gyapjúzsh 
Gyapjúzsír, yízta1talmú 
Gyapot 
Gyapot-fianell, ~uosott 
Gyermek-hintőpor 

Gyermek-kenőcs 

Gyermekláncfű-gyökér 
Gyémántfukszin 
Gyógyszerek biológiai érték-

meghatározása 
Gyógyszerek eltartása 
GyógysZerek legnagyobb f',dagja 

(III. táblázat) 

III 72, 92' 
I 26!1' 

n 304 
I 267 

III 328, 273 . 
III 69, 92 ur- 401:·':, 
rn 74, 93 

lII 93 
II 547 

lII 187 .. 
III 478 

I 180 
Ili 318 

III 426, 297 
Ill 163, 101 . 

II 238 

Gyógyszerek legnagyobb adagja 
csecse1uők és gyermekek részére 

Gyó,~·ys~e1·ek legnagyobb adagja öregek 
i·eszere I ·-338 

Gy?gyszerek ste1ilezése I 182, 170 
Gyogysze1·ek szokásos és legnagyobb 
adagjai felnőtteknek (IV. 

táblázat) 
Gyógyszerek tartósítása vegy-

sze1·ekl..:el 
Gyógyszerek yizsgálata 
Gyógyszeres ampullák 
Gyógyszeres borok 
Gyógyszeres pálcák 
Gyógysze1·es üvegek 
Gyógysze1es üvegek vizsgálata 
Gyógyszerforn1ák 
Gyógysze1tokok 

I 

Gyó,gyszertokok, •-izsgiilata 
Gyo1;io1nedv-vizsgálathoz használa.tos 

kén1sze1ek 

145 
I 214 
I 191 
I 191 
I 214 
I 214 
I 188 
I 191 
I 192 

Gyüszűvirág-le'\ él, gyapjas 
- ·-, pü·os 

H 

Hagedo1n-Jensen-eljá1ás 
Halogének meghatá1·ozása 
Ha111u-tartalom meghatározása 
Hashajtó-pilula 
Hashajtó-szirup 
Hashajtó teakeve1·ék 
Hatásé1ték--meghat-á1·ozások 
Hánytató-gyöké1 
Hársfa .. viiág 
Hayem-oldat 
Hánvtató bo1kő 

III 
III 

I ""' ... , 
I 119, 150 

I 173, 30 
III 311, 116 
III 330, 117 

III 348 
I 93 

III 81, 93• 
III 169, 101 

I 329 
II 483 

Hen{olitikus index n1eghatár'Ozása 
Helmitol 

286. 
II 25Q 

III 295 Hepar sulfuris 

Heparin 
- értékmeghatározása 
- ··in,je~ció 
.- -natr1un1 
- , oldható 
HeJ?arinum solubile 
Hepar sulfuris 
Herniariae herba 
Heroinum 
Hexacitramin 
Hexacitraminum 
Hexamethylentet1arpinuin 
Hexa1netiléntet:ran1ill. 
- -injekéió 40%-os 
·- -meghatározás 

174 
I 244 

111 257 
II 248, 62 
II 248, 62 
II 248, 62 

III 295 
III 75, 93 

II 211 
II 249, 62 
lI 249, 62 
II 251, 62 
II 251, 62 

III 257 
Il 251, III 373 

III 3 i3 
II 345 
II 254 

- -tabletta 0,5 g-os 
Hexametil-pararozaniliuiuinklorid 
Hexenahun 
Hexilrezo1 cin 
Hexoba1 biturál 
Hexoba1bituralnatrium 
Hexoba1 bitur álnátriuin 
- -injekció 
Hexobarbitrualun1 
Hexylresorcinum 
Hibler .. fél e agypép 
Hidrazinszulfát, 1 %··OS oldat 
Hid1'0chinon 
Hidrochinon··kimutatás 
Hidrofil géz 
Hidrofil-kenőcs, ne1n-ionikus 
- - , anionik:us 
Hidrogénion-koncentrácio 

II 256, 63 
II 254 

II 252, 62 
II 252, 62 

III 258 
II 254 

II 256, 63 
173 

I 267 
II 275 

II 275, III 1 i9 
III 482 

2Y3 

Hidr ogénkitevő ' 
Hidrogénkitevő (pH) méghatározása 
Hidrogénperoxid, 3%-os hígított II 
Hid1·ogénperoxid, 10 «té1fOgat-

295 
I 54 
I 54 
I 77 

280, 63 

II 281 
II 278 
l 267 
I 267 

százalékos1> 
Hidrogénperoxid-oldat, tömény 
Hidrogénperoxid R-oldat, tön1én3 
Hidroxilammóniumklo~ id • 
Hidr oxilammónimnklo1id-ol~at, 3, lí o/0 -os 

szeszes, vizes I 26 7, 37 
Higany II 263 
Higany(II)acetát I 267 
- oldat, 3%··0S 195 
Higany(II)amidoklo1id II 265 
Higany(II)jodid, vörös II 268 
I-Iigany-kenőcs 10%-os llI 426 
- 30%-os III 425 
Higany(I)kloxid II 269, 63 
Higany(II)klorid II 266, 63 
Higany(II)klolid, R.oldat, 6/>%-os I 268 
Higany(IÍ)klolid-tabletta, 1 g-os .... III 374 
Higany meghatározása I 107, 197 

II 263, ÍII 210, 425 
Higany(II)nitrát--oldat, saléh·o111-

l 268 
III 204 
II 271 

savas 
Higanyos kaucsuk.tapasz 
Higany(II)oxicianid 
Higany(II)oxicianid--tabletta 

1 g-os · 
Higany(II)oxid, sá1ga 

IlI 3i5, 122 
Jl 272 

Higany(II)szulfát-oldat, savanJ'Ú 
Higany(II)szulfid, vörös 
Higany tapasz 
Hígítási nomog1an11n 
Hígítások szánútása 
Hímhormon 
Himlő-vakcina 
Hioszciamin-kiinutatás 
Hipofoszfitos szil up 
Hipoklorit--kimutatás 
Hirudo · ' 
Histaminum bihydrochloricuin 
L-Histidinum hydr·ochloricum 
Hisztarniniumklorid 
Hiszta1nin, sósavas 
L-Hisztidin, sósavas 
Hisztidiniumklo1id 
Hitchens-féle híg ágár 
Holn1an-féle táptalaj 
Homatropin, brómhidrogénsavas 
Ho1natropiniumbiomid 
Hp1natropinum hydrobro1nicum 
- methylbromatum 
Homok 

I 268 
II 274 

III 209 
I 463 
I 462 

174 
III 461 
III 301 

III 327, .272 
II 144 
III 78 

II 258, 63 
II 260, 63 
II 258, 63 
II 258, 63 
II 260, 63 
II 260, 63 

172 
172 

II 262 
II 262 
II 262 
II 340 
I 268 

Homok-(savban nem oldódó ha111u)-
I 173 
I 268 

I 48 
I 183 
I 66 

tartalom meghatározása 
Horzsakő 

Hosszúság 
Hőé1zékeny gyógyszerek sterilezése 
Hőmérő ellenőrzése 
Hőmér·ő higanyszálkorrekció-

nomog1a-mm 
Hőmérők 
Hőmérő szálkorrekciója 
Hőn1érséklet 
Hőmé1séklet mérése 
Húgysav 
Húslé 
Hüvelygolyók 
Hüvelygolyók készítése 
Hüvelygolyók vizsgálata 
Hűvös hely 
Hyalu1'0nidase 
Hyd1argyrum 
·- a1nidato-chlo1atum 
- anüdochloratu1n 
- bicbloratum 
- bichlo1atnrn am111oniatu1n 
- bichlo1a.tum corrosi'\ um 
- bijodatu1n 
- biJodRtum iubrum 
- chlo1atu111 inite 
,_ depuratum 
- metallicun1 
- oxycyana~un1 

-· oxydatum flavu1n 
·- p1aecipita.turn album 
- p1aeoipitatwn flavuin 
·- sa.licylicum 
- salicylicum medicinale 
- subsalicyl_icu1n 
- sulfuratum rubrum 
Hydrochino11u111 

I 463 
I 65 

I 70, 462 
I 49 
I 65 

I 268 
171 

I 212 
I 212 
I 213 

132 
174 

II 263 
Il 266 
II 265 
II 267 
II 266 

lI 266, 63 
II 269 
II 268 

lI 269, 63 
II 264 
11 264 
lI 2il 
II 2i3 
II 266 
Il 274 
II 29 
II 29 
II 29 

II 274 
lI 215 

315 



H) drocodeinrun bita1 taiicum 
Hyd.rocodin 
HydI'cigelum methylcellulosi 
Hydrogenirun peroxydatum concen-

II 2 77 
II 278 

250 

tratum 30% 
- peroxydatum dilutun1 3% 
Hyoscya1ni foliun1 
Hyoscinum hydrobromicum 
Hypophyseos partis posterio1is 

extractum 

II 278 
II 280, 63 
III 79, 93 

II 476 

Z16 
Hypophysis-·elülsőlebeny laktogén .. 

ho1·n1on 
Hypophysis--hát-sólebeny-kivona.t 
Hypophysis--hátsólebeny-kivonat 

injekció 
H:ypophysis-hátsólebeny-1üvonat é1ték-

174 
216 

255 

1neghatá1'ozása I 232, 175 
174 Hypophysis-hát.sólebeny standa1d 

I 

Ichthyohnn 
Iglic-gyökér, tövises III 
Illó--olaj desztilláló-készülék 
Illó-olaj meghatározása drogokban 
Illó--olajok vizsgálata 

11 86 
121, 98 

I 165 
I 164 

I 157, 30 
II 260, 63 

I 206 
I 323 

/J-( 4-Imidazolil )-alanin 
In1plantációs tabletták 
lnd.ikáto1ok 
Indikátor--oldatok I 19, 323 
Infusa I 189, 32 
Infusum frangulae con1positun1 lII 227 
- ipecacuanhae Ili 228 
- sennae co1npositum Ili 228, 106 
Injectio acidi asco1binici 10% III 229, JOG 
- acidi nicotiriici 2% III 231, 14 
- acidi nicotinici 0,5% 251 
- ad1·enalini hydrochlorici 0,1 % III 232 106 
- aneurini hyd1·ochlorici 1 % III 233, 106 

aneu1ini hydl'ochlorici 5% 111 234, 106 
- a1senic:alis 1 % cum procaino 

hyd1oc:hlorico 
- at1opini sulfurici 0,05% 
- atI'opini sulfurici 0,1 % 
- a.:xe1·ophtholi 

III 235 
Ill 236 
Ili 237 
III 238 
III 239 benzpropamini phosphoiicj 1 % 

- bismuthi subsalicylici oleosa 
10% Ili 239 107 

- calcif8roli Ili 240 
-· ca.Icii b1·on1ati 10% Ili 241 
·- calcii chlorati 10% III 242, 107 
- calcii gluconici 10% III 243, 107 

ca1nphorae aethe1ea 20% III 24! 
- camphorae oleosa 20% III 245, 107 
- chinini hydrochlol'ici 30~{i et 

u1·ethani 30% Ili 246, 107 
- chinini hyd1ochlo1ici 15% et 

urethani 15% 
- coffeini natrii benzoici 20% 
- coffeini natrii sa1icylici 20 % 
- cyanocobalamini 

252 
III 248 

III 249, 107 
15, 113 

253 - desoxycorticosteroni acetici 0,5% 

316 

Injectio ephed1illl hyd1·ochlo1ici 5% 

- e1gon1ct1ini maieinici. 0,02~ó 
IlI 251, 107 

254 
III 252, 108 
III 253, 108 
III 254, 108 
lII 255, 108 
III 256, 108 
III 256, 109 

-- e1gotamini tartarici 0,05% 
- glucosi 10% 
- glucosi 20% 
- glucosi 40% 
·- gonadotropini chorionici 
- gonadotropini e sero 
- hepa1ini 
- hexamethylentetramini 40% 

III 257 
III 257 
III 258 - hexobarbiturainatrii 

- hypophyseos pa-rtis posterioris 255 
11 282 

lII 259 
I.II 288 

·-- insulini 
-· isotonica Ringeri 
- lactofl.avini 
- incnachinoni g 0,01 
·- n1e1 camphan1idi 
- inethadÜni hydrochlorici 1 % 

Ili 260, 109 
256 
257 

III 260 
III 262 
lII 263 

- inorphini hydrochlorici 1 % 
- n101 phini hydJ."Ochlorici 2% 
- 1no1phini hydI"Ochlorici 3% 
- morphini hyd.rochlorici 1 % oruu 

atiopino sulfurico 0,05% III 264 
- n101phini hyili'oohlorici 2% cun1 

atropino sulfurico 0,0.5% Ili 265 
- natrii a1senicosi 1 % cu1n p1·ocaino 

hydrochlo1ico Ili 236 
-· natrii bromati 10% III 267 
- IJat1ii citrici 3,3'}ó III 270; 110-. 
- natrii chlo1ati hype1 tonica 

10% 
- natrii chlorati isotonica 
·- natiii jodati 10% 
- na.t1ii nitrosi 4% 
- natrii nitrosi 8% 
- natiii salicylici 10% 
- naüii thiosulfurici lO<)ö 
- 11eostig1ninii n1ethylsulfu1ici 
- opii concent1ati 2% 
- opii concentrati 4% 
- g-penicillin-kalii 
- g-penicillin-kalii oleosa 
- g-penicillin-11atrii 
- g··penicllin--nat1ii oleosa 
- g-penicillin-procaini 
- g-penicillin-procaini oleosa 
- penta1nethazoli 10% 
- pethidini hyd1·ochlorici 5 % 
- papaverini hyd.tochloiici 4?-ö 
- procaini hydrochlorici 2% 
- procaini hyd1ochloiici 4% 

III 268 
III 269 

Ili 271, 111 
Ili 272 
III 273 
Ili 274 

111 275, 110 
0 05% 258 

III 276 
lII 277 

JII 279, 110 
lII 279, 110 
111 2i9, 110 
III 280, 110 
IIJ 280, 111 
III 280, 111 
Ili 281, 111 

258 
III 278 

III 282, 111 
III 283 

- p1"0caini hyd1·ochlorici 2% cun1 
adrena.lino 0,005% III 284, 111 

·- p1"0caini hydI'ochlorici 4% cun1 
adrenalino 0~005% Ili 285 

- p1ogesteroni Ili 286, 111 
- pyridoxini hyili'ochlorici 2,5~{i III 287 
- riboflavini 0,5% III 287 
- rubii Congo 1 % A. U. ·v. Ili 288 
- st1eptomycini III 289 
- strychnini nit1ici 0, 1 % Ili 289, 111 
- sulfa-!,6-·dilnethylpy1ilnidini 20% 259 

Injectio sulifl.methylpy-rlluidini 20% III 290 
.- sulfathiazoli 20% III 291, 112 
- sym.paethamini hyd!'Oc:hlo1ici 

6% 
-· sym.paethamin.i ta-rtarici 6% 
.- sympropamini hydrochlorici 

2% 
.- testosteronoli pr opionici 
- tocopheroli acetici mg 30 
- tolazolini hydrochlorici l % 

III 291, 15 
259 

III 292, 112 
III 292, 112 

Ili 292 
260 

III 288 .- vitamini-B2 

- Yita1nini-B12 

·- vitamini-D2 

III 293, 15, 113 
III 241 

- zin?-insulini protamina.ti 
Injectiones 
Injekcióhoz vak> desztillált YÍz 
- való olaj 
Injekciók vizsgálata vérhyon1ást 

Ili 294 
I 192, 32 

II 99 
III 305~ 115 

csökkentő szennyező anyagokr'a I 243, 36 
Injekciós készítmények I 192, 32, 33 
Injekciós készítmények készít€se I 192 
Injekciós készítmények sterilit.á.si 

vizsgálata 
Injekciós készítinények üzemi 

gyá1tása 
Injekciós készítlnények 

l 221 

I 19.5 

vizsgálata I 195, 32, 33 
Inkompatibilis gyógyszerek készítése 160 
Insulü1 standard 174 
InsulinIDll solutu1n 
Invertcukor, R-old.at 
Inzulin kimutatása 
111zulin.--oldat 

II 282, 64 
I 269 

I :po, Il 282 
11 282, G4 

Inzulin-oldat értékn1egha.tározá.sa 
Ipecacuanhae radix 
Ipekakuána-for1ázat 
Ipekakuána-gyökér 
Ipekakuána-tinktura 
Isonieid 
lsonicazidum 
Istopirin. 
Istopiiin-tabletta. 
Izlandi zuzmó 
lzoan1ilnitrit 
Izobutilalkohol 
lzohidriás oldat. 
Izonikotinsavhidrazid 
Izopropilalli::ohol 
2 .. Izopropil- 5-metil-fenol 
Izotonia--nomog1anm1 (injekciók) 
- {szo1ncseppek) 
Izotoniás injekció készítése 
lzotoniás-oldat 
Izotoniás oldatok készítése 
Izotoniás Ringer-injekció 
Izotoniás szemcsepp készítése 
Izzítási maradék meghatározása 
Izzítási veszteség ineghatározása 

I 235 
III 81, 93 

Ili 228 
Ili 81, 93 

III 409, 125 
II 285 

II 284, 64 
11 17 

Ili 357 
III 96, 94 
II 91, 50 

l 269 
I 204 

II 284, 64 
I 132, 269 

II 522 
I 471 
I 473 

I 470, 41 
I 204 

I 466, 41 
III 259 

l 472, 41 
I 104 
I 104 

Jaiapa-gu1nó 
- -gyanta 
Jaiapae resina 
·- tú.ber 
Jégecet 

J 

Ili 85, 94 
III 84, 93 
III 84, 93 
III 85, 94 

I 260, II 13, 43 
Jód 
Jód-meghatározás 
Jódbrómszárn 

II 291 
I 119, II 286, II 291 

Jódbrómszám meghatár"Ozása 
Jódbrómszám-táblázat {zsiradékok 

I 154 
I 15,; 

stb.) I 155 
7-Jód-8-chinolin--5-szulfonsav ll 289 
Jodid-kimutatás Ili 397 
Jodid meghatáTozása III 327 
Jodoforn1 II 285 
Jod.ofór1nium II 285 
Jodoftaleinnátrium II 287 
J"odophthaleiimatrirun II 287 
Jód-oldat, 0,01 n I 142 
Jód-oldat 0,1· n, 0,01 n I 269,_ 312, 153 
Jód.··Olda.t, sósavas III 339 
Jód-oldat, szeszes Ili 340, 119 
J ód--oldat, vízmérő 156 
Jódos cinkklorid.-oldat I 269 
Jódoxiszulfochinolin II 289, 64 
Jodoxysulfochinolinun1 II 289, 64 
Jodtetragnost II 289 
Jodum II 291 
Jólzáró edény 131 
Juhfaggyú II 559, 84 
Juhhimlő elleni védőoltóanya.g állat-

gyógyászati célra III 4 7 4 
Juhok fertőző hólyagos szájfájása elleni 

vakcina állatgyógyászati célra Ili 473 
Juniperi fructus III 8'7, 94 

l{akaöva.j 
l{akukfű.·elixitimn 

Kakukfű, 111ezei 
- -olaj 
·-· , 01vosi 
- -tinktura 
J{aiciferül 
- -injekció 
- -oldat, 

K 

]{alciun1bro1nid 
l{aleiu1nb1"0mid-injekci6 

10%~os 

II 549, 83 
III 207, 103, 245 

Ili 152, 100 
II 584 

III 167, 101 
289 

II 145, 54 
III 240 
lI 146 
JI 147 

ICalcirunbronlid-oldat 33,3% 
l{alciu1nbromid-oldat sűrűség.e és 

III 241 
11 149, 55 

CaBrr 
tartahna (táblázat) 

Kalciumfoszfát, szekunder 
- , tercie1 
l{a.Jciumglukonát 
Kalcium-D-glukonát 
Kalciumglukonát--injekció 

lO<)ö··OS 
Kalciumhidrogénfószfát 

I 438 
II 162 

II 163, 56 
II 155, 55 
II 155, 55 

III 243, 107 
II 162 
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Kalciuntlripofoszfit 
KalciurnhipofOszfit, R--oldat 
Kalciumkarbonát 
Kalciuin-kimutatás 
Kalciumklorid-·injekció 

10%··0S 
Kalciumklorid, krist.ályos 
Kalciurnltlorid-oldat 50%··0S 
Kalciumklorid-oldat sűrűsége és 

CaCl2,6H20-tartalma 
Kalciumklorid .. oldat, R tömény, 
Kalciumlaktát 

II 15i, 56 
I 270 

II 150, uu 
I 98 

III 

R 
II 

242, 
II 
II 

107 
152 
154 

I 439 
I 270 

Kalcium·· Ps n1agnéziurn··kimutatás 
Kalcium rneghat.ározása 
Kaloiumoxalát kimutatása 
KaJciumoxalát .. oldat, telített 
Kalciumoxid 
Kalciumpoliszulfld--oldat 
Kalibrálási táblázat iné1·ő .. 

159, 56 
I !is 

I 113 
I 170 
I 270 

II 161 
III 336 

edényekhez 
Kaliu1n bicai bonicu1n 
- bita1ta1icum 
- bita1 talicmn purun1 
- b1'01natum 
- úar bonicu1n 
- oausticwn 
·- chlo1atmn 
- chloricum 
- guajacolsulfűnicun1 

- hydrioum 
- h~-d1ocarboniouill 
- hydrotartaricum 
- hyd1"0xydaturn 
- hydroxydatun1 fusu1n 

depu1atu1n 
- hype1manganioun1 
- jodatum 
- natrillll1 tartalic:un1 
- nitric:un1 
- peunanganicUin 
·- ihodanatum 
- -Stibium tartaricuin 
- sulfocyanatun1 

sulfoguajacolicwn 
- sulfuratun1 
- sulf\.11atun1 Gl udun1 
- sulfr11atu1n pi o balneo 
·- sulfuriou1n 
- thioo~ anatu1n 
I{alo1ne{ 
Kamala depu1 atun1 
Ka1nala, tisztított 
}{amilla 
l{an1illa .. olaj 
E.:a1nilla··tinktu1a 
I{ankalin-gyökér, t·avaszi 
Kantaridin-meghatál'ozás 
}{aolinum 
Ka1bamid 
l{ar ba1nilcholiniumklo1 id 
Rar ban1ilcholinldorid 
Ka1 ba1ninsa\; ~tilészte1 

318 

I 64, 64 
II 292 

II 294, 64 
II 295 

II 296, 64 
II 298, 64 

II 306 
II 299 
II 301 

II 303, 65 
11 306 
II 293 
II 295 

II 305, 65 

II 306 
II 313 

II 306, 65 
II 309 

III 310, 65 
II 312 
II 313 
II 483 
11 315 
II 304 

III 295 
JII 294 
1.11 295 
II 315 
II 315 
JI 270 

III 89, 94 
III 89, 94 
III 44, 89 

II 566 
III 404 

III 126, 98 
l[I 32 
II 138 
11 167 

II 168, 57 
JI 168, 57 

II .529 

Karbolsav 
Kardamommn--te11nés 
Karl Fischer titrálás 
Kasszia-.Iombik 
Katéter.-nyák· 
Kaucsuk.tapaszok 
-- yizsgálata 
Kazein 
Kábítószerek (IX„, táblázat) 
Kálilúg 1 káliumhidroxid 
Káliszappan 
- , nye1s 
Káliumalum:ipiumszulfát, 

tályos 
Kálium antimonilta1 ta1át 

kris .. 

Kálimn .. benzil.-penicillinát 
Káliu1nbikarboná.t 
Káliuinbikromát-·oldat, 0,1 n 
Ká.liun1bikron1át, R.--olda.t, 1 ~Ö··OS, 

0,1 n 
Káliumb1'01nát 
J{álillll1b1omát-oldat, 0,1 n, 

0,01 11 

Ká.Iiu1nbromid 
Káliincianid, '5%··0S oldat 
Káliumcianid-oldat, 0,02 n 
Káliumhidi'ogénfoszfát 
Káliumguajakolszulfűnát 

Káliun1dihidrogénjodá-t 
Káliumhidrogénjodát-olda.t, 0,1 n, 

0,01 n, 0,005 n 
J{áliu1nhid1·ogénjodát-oldat, 

0,005 (l/200) n 
J{áliumhidrogénka1 honát 
J{áliumhid1ogénszulfát 
Káliu1nhidr:ogénta1tarát 
Káliumlúd1ükarbonát 
J{áliumhidrotá1 tar át 
l{áliumhidroxid 
Káliu1nhidroxid-oldat, abszolut 

alkoholos kb. n 
Káliun1hidroxid, 5%-os, 200/o-os, 

3o/0-os, 10%-os, 15%··0S szcszefl 
0,5 és 0,1 n p1opilalkoholos, R 

J{á.liu1nhid1oxid.-0Jdat, 15~ö-os 
szeszes 

II {35 
IU 35 

156 
I .164 

261 
I 196, 33 

I 196 
ll 174, 57 
I 386, 203 

I 210, 271 
I 271 

I 312, 39 
JI 296, (J4 

I 271 
I 313 
I 271 

11 303, 65 
I 271 

I 236 
11 292 
1 272 

II 294; 64 
II 293 
11 295 

lI 305, G!í 

I 

I 132 
J{áliu1nhid1 oxid-oldat, pi 01iilalkoholos 

U,5 n, 0,1 n I 

I 
J{áliuinhilhoxid-oldat sűrűsége és 

KOH--tnrtfllma (tábláznt) 
I{áliu1nbigPnJ (II)1·oda.Hid-oldat, 5o/0 -os 

szeszes. I-t I 111 
lI 306, 65 

III 397. 
II 306 . 

KáliwnjocÍid 
l{á]iu1njodid-1ncghatA1 ozás 

J{áliu1njcdid-oldat, n., 10%-os 
1Cáliu111jodidos ken1én:yítőpapí1 
J{álin1jodidos teob101nin-

tabletta 
J{áliu1nkarboná.t 
K<íliu1nka1bonát-oldat 20%-os 
Káliun1-künutatús 

I 273, 31 
I 273 

Káliumk101át 11 301 
Káliumklorid II 299 
Káliumklorid-oldat, lO~~··OS l 273 
Ká1iumkromá.t .. J.oldat I 324 
Kálium.kromát, R··oldat I 273 
Kálium-meghatározás III 329 
I{áliumnátriumtarta1át II 309 
l{aliumnitrát I 274, II 310, 65 
Káiiumpermanganát II 312 
Káliúmpermanganát-·oldat, 0,1 n, 0,01 n I 315 
Káliumpermanganát, szulfát-mentes R, 

R, kb. 0,5 n I 274 
Káliumrodanid II 313 
Káliumrodanid R-oldat, 25%··0S I 274 
Káliumrodanid--oldat, n, 0,1 n I 315, 39 
IC:áliumszulfát II 315 
Kálium-vas(Il)cianid, R-oldat I 2 75 
Kálium-vas(ill)cianid, R-olda.t I 275 
Káliurn-vas(III)cianid-oldat, 

5,0%-os 
l{álium-vas(III)cianid-oldat, 

0,005 n lűgos 
Kálmos · gyöké1 törzs 
Kámfor 
l{ámfor, 20%-os olajos 

I 136 

I 235 
III 29, 88 
II 165, 57 

injekció III 245, 107 
Ká1nforos szesz III 350, 120 
Kámfűrsav-·lft··ffietoxi-y-o.xi··higany(II)]-

·propilamid-(1) II 336 
Károly-só III 313, 116 
l{átrányos anyagok kimutatása II 81 
Kátrányos kénes kenőcs III 432 
l{eményítőbontó hatás II 408 
l{em6nyítő, elfolyósított 207 
Keményítő kimutatása I 169 
Ke1nényitő-I-oldat ' I 324 
I{eményítő.oldat, 1 %-os I 275 
l{eményítőszö:rp 208 
l{enopódim11-olaj II 567 
l{enőcsök 164 
l(enőcskészítés 164 
l{enőcsök sűlyának a i-endolt 

n1ennyiségtől ''aló elté1·óse 
}{enőcsök vizsgála.ta 
l{ereszttel jelzett gyógJ·szerek 

CVI. táblázat) 
J{ese1ű--é1 ték 1neghat.á1'0zása 
J\:eserűsó 
l{ese1 ű tink:tu1a 
J{eton-meghatár·ozás 
}{ékkő 

I{émiai vizsgálatok 
J{é1nsze1 ok 

165 
165 

I 382, 202 
I 174 

TI 328 
III 399, 284 

I 163 
II 209 

I 91, 147 

J{émszcrek feh6rje kin1uLa.t.á.sához 
Kéndioxid, gáz 

I 249, 194 
l 328 

156 
III 432 !{énes kenőcs, ká.t1 iiny os 

!{énes kenőcs, sárga 
l{éneső 
l{éncssavas fukszin-oldat 
l{énhidn)génes víz, 1--t 
I{énhid1ogén .. gáz 
Kén, lecsapott 
Kénmáj 

III 431, 301 
Il 263 

I 266 
I 276 
I 275 

II 501 
llI 294 

Kén n1eghatá1·0zása 

Kénpor, inosott 
Kénsav, 0,02 n 
Kénsay, n, 0,1 n 
Kénsavas at:ropi11· 
Kénsavas kiriin 
Kénsav, hígított, 10%··0S 

I 122, II .501, 502, 
III 361, 432 

II 502 
I 316 

196 
II 107 
II 186 
II 49 

Kénsav sűrűsége és H 2S04--t.a1tahna 
(táblázat) I 443 

II 48 Kénsav~ tömény 
Kénsav, tömény R., R., kb„ n, 

20%-os, 2?%-os, 50%··0S, 70%-os, 
80%·-0S I 276, 38 

Kéntej' II 502 
Készletben tartható po1alakú 

hígítások I 176, 31 
l{ét kereszttel jelzett gyógyszerek 

{'VIII tá:blázat) I 385 
Két kereszttel jelzett, 1 endeléskor 

készítendő gyógyszerek I 385 
Két üres kereszttel jelzett, 

méregszekl'ényben tartandó kábító
szerek (IX táblázat) I 386 

I 59 
I 58 
I 77 

Kézimé1legek 
Kézüné:rlegek ellenőrzése 
Kiegyenlítő-oldatok 
!{ina-alkaloidák· meghatározása 
K.inakéreg.-tinktura, fűszere$ 
- , vörös 
Kinidin, kénsavas 
Kinidinimnszulfát 
Kinin, kénsavas 
l{inin-kllnutatás 
Kinin, sósavas l.5%··0S injekció 

15 % uretá:nnaJ 
J{inin, sósavas 30%-os injekció 

30% uretánllal 
Kinin-társalkaloidák kiinuta.tása 
Kinin, savanyú kénsavas 
l{inin, savanyú sósavas 
Kinin, sósavas 
J{inin, sósavas 0,5 g-os tabletta 
Kinin, sósavas 0,25 g.os 

tabletta 
J{ininiun1klo1 id 
J{ininiurnklorid, savanyti 
Kininiumszulfát 
- , savanyú 
J{ininszulfát-oldat, telített, ''izes 

III 48 
III 405, 125 

III 47, 89 
II 177, 57 
II 177, 57 
II 186, 57 

III 328 

25Z 

IJI 246, 14 
III 198 
II 182 

II 180, 57 
II 184 

III 36~, 121 

III 367, 121 
II 184 

II 180, 57 
II 186, 57 

II 182 
I 277 

196, 102-Kinintannát III 
I(iütésesláz-vakcina III 457 
Kiütéses tífusz elleni oltóanya.g 
I{ivonatok 

III 457 
I 200 
I 201 
I 201 

II 424 

- készítése 
- vizsgálata 
Kló1acetanilid meghatá1ozása 
l{ló1amfenil.:ol 
- -tabletta 0,25 g--os 
I\:l61anilin 
Klorálhidrát 
- -meghatá1'0zása 
J{lo1álhidrát-olda.t, 753„os 

211 
278 
195 

II 188 
II 188, III 301 

I 278 
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. ., 

i 

1 

l 
1 
1 

1 
! 
1 
1 
1 

Klorálhld1átos káliumbromid-
oldat III 300, 114 

Kló:rfejlesztő.képesség II 193 
Klórfenán II 194, 57 
Klór kimutatása II 62 
Klorid-kimutatás I 100 
Klór meghatározása I 119, II 54, 193 
3--Klór-7-metoxi-akridon II 176 
3 · Kló:r-7 --metoxi-9-{ o.:-metil-0-dietilamino-

·· butil )-amino-·akridin II 1 i5 
Kloroform II 190 
Klorofórm, altatáshoz való II 191, 57 
Klorofó:rm, R I 278 
Klorofórm-izopropilalkohol-elegy I 278 
Klorofürm .. izopropila.Ikohol--elegy 

I egenerálása 
Klorofo1n1, tisztított 
Klo:rogén 
Klorogén-tabletta, 1 g-os 
Klóros mész 

I 130 
I 132 

II 192 
III 369 
II 143 

l{lóros víz I 278, II 96, 38 
I 230 
I 278 
I 303 

l{oagulációs eg~ -ség 
Kobalt{II)klorid-oldat, 3%··0S 
Kobalt-meghatározás 
Koch-féle hűsleves 
Kocsonyásodás 
Kodein, foszforsavas 
Kodein, sósavas 
Kodein, sósavas 0,01 g--os 

tabletta 
Kodein, sósav~s 0,02 g··Os 

tabletta 
Kodeiniumfüszfát, savanyű 
Kodeiniumklorid 
Koffein 

171 
II 242 

II 201, 58 
II 199, 58 

III 370, 122 

III 371, 1Z2 
II 201, 68 
II 199, 58 
II 203, 58 

Kofiein--kimutatás ., 
l(offein-nátriumbenzoát ·~, 

III 193 
III 200 

J{offein-nátriumbenzoát.injekció 
20%-os 

Koffein-nátriumszalicilát 
l{offein-nátrimnszalicilát--injekció 

III 248 
III 202 

20%-os III 249 107 
Kokain, sósavas IÍ 197 
Kokainiumklorid II 197 
l(olera-vakcina III 455 
Koleszterin II 196 
Kolcszterines vazelin_ IIÍ 435 
Kollodium II 205 
Kolloid ezüst II 102 51 
J{olofonium lIÍ 51 
l{olofonlumos ragasztóanyag III 337 
Ko1nplexon-«lll)J I 278 
Komplexon·«III»-oldat 0,05 in I 318 
l{omlexon-«III)>-oldat 0,005 m 196 
Komplexon1etriás indik:átorok I 325 
l{oncentráció I 50, 23 
Koncentráoió·görbe I 76 
Koncentráció(sűrűség).táblázatok I 428 
J{ongópapiros I 279 
R:ongóvörös II 465 
Kongóvö1·ös·injckció, 1 %-os, állat .. 

gyógyászati céha 
I{onyhasó 

320 

III 288 
I 2i9, 1I 370 

Konzerváló--oldat 
Koreta1nid 

118, 273 
II 206, 59 

R:oriander-termés IIl 52 
Kórjelző készítménvek I 219 
Korrekciótáblázat ~ I 69 
l(orrekciótáblázat mérőoldatokhoz I 53 
Korrekciótáblázat sűrűségszámításhoz I 69 
Köinénv II! 39 
Kömén;--olaj II 564;, 84 
J(őrisbogá1 III 31 
K ' . b . k ' . • , 88 ons ogar- enocs, ailatgyogyászati Ili 422 
Kőrisbogár-·tinldura · Ili 403 125 
<(Kö1 ülbelülii>··érték 'I 93 
Kötő-anyagok I 202 206 
l{ötözőszerek - i 227 
Kötözőszerek ste1ilitá-si vizsgálata I 227 
Kresolmn c1 udwn II 316 , 
- purum II 318 
Krezol II 318 
- -1neghatározás II 317, Ili 300. 
Krezol, nyers II 316 
Krezolszappan-oldat III 299, 114 
Krétapor, lecsapott II 152 
I{ristály-szóda II 367 
J(1-ó1nkénsav I 297 
Kukorica--keményítő III 17, 87 
l{mkmna gyökértö1zs I 279 
Kurkumapapiros I 279 
Különféle cukros bouillon 172 
Kvalitatív vizsgálatok I 91, I 95, 141 
J{vantitatív vizsgálatok 1 93, I 103, 147 
Kva1'Clámpa I 136 
Kva.rc-spektrofüton1éte1 I 134, 147 

L 

Labdacsok 
Labo1ató1iun1i vízdesztilláló 

készülék 
Lacca in tabulis 
Lac sulfU.1 is 
Lactoflavinu1n 
Lactosum 
Lakmuszpapi1·os 
Laktiltejsav 
Laktogén-ho1n1on 
Laktóz 
Lana gossypii 
Lana ligni 
Lanolin 
lanolinu1n anh)·dücmn 
Lap is 
La.pis infOrnalis 
Larostidin 
1 audanum liquidum 
Lavandulae flos 
LáZ1né1·ő ellenő1·zése 

Lázn1é1'Ők 

I 202 

I 331 
III 90 
II 502 
II 464 

II 320, 65 
I 280 
II 33 

174 
II 320, 65 

III 478 
III 480 
III 187 
II !548 
II 105 
II 105 
II 261 

III 410 
III 91 94 

I 66 
I 66 

I 466 Látszólagos izotoniás koncent1áció 
<iLátszólagos izotoniás koncentráció)l-

táblázat injekciókhoz 
<1 Látszólagos izotoniás konc:enfo áció1>. 

táblázat sze1ncseppekhez 

I 467 

I 469 

Lecsapó-büretta 
Lenmag 
Lenmag-liszt 
Len·-olaj 
Leonuri lanati herba 
Leukoplast 
Levendula.olaj 
r.Bvendula-virág 
Légmentesen lezárt edény 
Légnyomás 

I 114 
m 98, 95 
III, 97, 95 
II 556, 84 

III 93 
III 204 

II 576, 85 
III 91, 94 

131 
I 50 

m 443 ,Lépfene elleni lósavó 
Lépfene elleni védőoltóanyag, állat-

III 469 gyógyászati célia 
Lépfene elleni vérsavó, állatgyógyá· 
· szati célra m 469 

III 96, 94 
I 170 
I 215 

Lichen Islandicus 
Lignin--anyag kimutatása 
Lignin kimutatása 
Likvorvizsgálathoz használatos 

kémszerek 
Linimentum ad combustionem 
- ammoniatum 
- calQis 
- saponatum camphoratum 
- volatile 
Lini placenta-e farina 
Lini semen 
Liquiritiae radix 
Liquo1 alun:rinii acetici tarta1ioi 
Liquor ammoniae 
- ammoniae anisatus 
- ammonil caustici 
- ferri albuminati sacchai:atus 
- fo1maldehyd.i 
- fürmaldehydi saponatus 
-· hydrogeni hyperoxydati 

concent1atus 
- k1·esoli saponatus 
Lithargytum 
Ljubinsky-·féle pioktanin-oldat 
Löffler-oldat 
Lű'gkő 
Lugol-oldat 
Luminal-Natrium 
Luminalum 

I 328 
III 295 
III 295 

III 295, 113 
III 296 
III 295 

III 97, 95 
III 98, 95 
III 100 95 

III 188 
II 82 

III 350 
II 82 

m 297, 113 
II 236 

III 298, 113 

II 280 
III 299, 114 

II 454 
I 330 
I 330 

II 375 
I 327 

III 430 
II 432 
I 230 Luteinizáló (LH)·hormon 

Lutocrescin 
Lysolum medic:inaJe 

II 247, III 256 
III 300 

M 

Maceratio 
Macskagyökér 
Magisterium bismuthi 
Magnézia, égetett 
Magnesia alba 
- usta 1. 
Magnesium ca1 boni cum basicum 
- carbonicum hydx·oxydatum 
- car boni cum hydr·oxyd.atum 

levissimum 

I 17.$ 
II 180, lOi 

Il 133 
lI 325 
lI 323 
II 325 
II 323 

II 321, 65 

- hyperoxyda.tum medicinale 25% 
II 323 
II 327 
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-Magnesium oxydatum II 323, 66 
- oxydatum levissimum II 325 
- peroxydatum 25% II 325, 66 
- subcarbonicum II 323 
_:__ sulfuricum II 328 
·- sulfuricum crystallisatum II 327, 66 
- sulfui-icum siccatum TI 329, 66 
lVIagnéziumkarbonát, bázisos TI 321, 65 
~agnézium-kimutatás I 98 
Megnéziumklorid I 281 
l\iagnézium meghatározása I 116 
l\íagnéziurnoxid TI 323, 65 
Magnéziurnperoxid 25%··0S TI 325, 66 
Magnézium szalag vagi drót I 280 
Magnéziumszulfát TI 327, 66 
l\Iagnéziumszulfát, R·old.at I 280 
Magnéziumszulflit, szárított TI 329, 66 
Mala-xálás 1 209 
l\íalátacukros á.gár' 17 3 
Malvae fl.os ID 103, 95 
- folium m 105, 96 
Mandula, édes TII 16 
l\Iandulasav-tropilészter, brómhldrogén-

savas II 262 
Mangán-kimutatás II 330, ill 328 
Mangán(II)klorid II 330 
Mangánoklotid II 331 
Mangán(II)szulfát I 281 
l\íanganum cbloratum II 330 
Manna III 108, 96 
Mannit I 281 
Manométer 1 67 
Manson-oldat I 330 
Mapharsen ll 426, ill 310 
Marquis--reakció ill 276 
Marónátron Il 375 
Marrubii hexba ID 109, 96 
Mastix ID 112, 96 
Maszlag-levél Ili 157, 100 
Masztix ID 112, 96 
Mayer·R-o~dat I 281 
May-Grünwald-oldat I 329 
Málna-szirup TII 331 
Mályva-levél III 105, 96 
Mályva-világ ID 103, 95 
l\:ledinaluro II 113 
Medveszőlő-levél Ili 178 
Mel III 112 
Menachinon(K·vitamin)-:injekció 

0,01 g··OS 

Menachlnon-nátriumbiszulfit 
Menachinonum natrium bisulfu-

rosuro 
Menthae crispae fülium 
- piperitae folium 
Mentholum 
Mentol 
Mercamphamidum 
Mercurius praecipitatus albus 
- vivus 
Me-rfen 
1ierkamfWnid 
- ·-injekció 

III 260, 109 
II 331, 66 

III 331, 66 
III 114, 97 
III 116, 97 
II 333, 66 
II 333, 66 
II 335, 66 

II 266 
II 264 
II 439 

II 335, 66 
256 

321 

i 
1 

'.I 
l 

1 



11erkamfamid~végbélkúp 276 
MerkuriamidoklOrid II 266 
Merkurijodid II 269 
Merkuriklorid II 267 
J\ierkurio:xicifmid II 272 
Merkurok.lorid II 270 
Merthiolat 241 
Meszes lenolaj-emulzió III 295, 113 
Meszes víz ill 190, 102 
Metadon, sósavas 217 
·- - 1 %-os injekció 257 
- - 5 mg-os tabletta 278 
Metadoniumklorid 217 
Metakrezol meghatározása II 317 
J\íethadonum hydrochloricum 217 
Methim.azolum 219 
Methocel 221 
Methylcellulosum 220 
Methylenrun coeruleum II 33i, 67 
Methylium paraoxybenzoicum II 341, 67 
Methylhoroatropinium bromatum TI 339, 67 
Methylium salicylicum II 343, 68 
J\.íethylmorphinum hydrochloricum II 201 
- phosphoiicum II 202 
Methylrosanilinium chloratum II 345, 68 
Metilalkohol I 281 
- , abszolút 156 
3-Metil-butanol-4-ecetsavészter I 251 
2-Metil-.butanol--4-ecetsavészter I 251 
2-Metil-butanol-4-salétromos-

savészter 
3-Metil-butanol-4-salétromos-

II 91 

savészter II 91 
Metilcelulóz 220 
-· -gél 250 
·- -nyák 262 
3,3' -Metilén-bisz-{4··0xikumarin) II 211, 59 
Metilénkék I 282, II 337, 67 
1-Metil-2-f enilpiperidin-4„kar bonsav-

etilészter-hidroklorid 
Metilhomatr'opiniumbromid 
Metilibolya · 
l-Metil-2-merkaptoimidazol 
2-NietiJ-1,4-naftochinon··nátrium-

biszul:fit 
Metilna1ancs.T-oldat 
Metilpa1aoxibenzoát 
Metilrozaniliniumltlor id 
Metilszalicilát 
N -Metil-!, 2,5, 6-tetr ahidropiridin-

231 
II 339, 67 

II 346 
219 

II 331, 66 
I 324 

II 341, 67 
II 345 

II 343, 68 

-3-kar bonsa v-metilészter II 100 
1t1etiltioninkloxid TI 338 
Metilvörös I 282 
Metilvörös-metilénkék·I-oldat I 123 
Metimazol 219 
- -tabletta 0,01 g-os 279 
Metothyrin 220 
- -tabletta 279 
6-M<:ltoxi-8-amino-chinolin I 282, II 2;i0 
6-Metoxi-8--(a-metil-.S··dietilamino-butil)-

-aminochinolin II 239 
3-Metoxi-4-oxi-benzaldehid II 531 
Metszet de1ítése I 169 
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l\fetszetkészítés 
Mezei kakukfű 
l\Iezei zsuxlófű 
Méregszekr.ényben taxtandó 

szerek ' 
Mérés 
Mérlegek ellenőrzése 
Mérő edények 
Mérőedények ellenőrzése 

Mérőedények kalibrálása 
Mérőedények tisztítása 
Mérőedények tfut eltérései 
Mérőlombikok 
Mérőlombik kalibrálása 
Mérőoldatok 

Mérőoldatok készítése 
Mértékoldatok 

l Í68 
III 152, 100 

ru 61, 91 
gyóg:y-

1 385, 386, 203 
l 179 
I 58 

I 60, 63 
I 62, 64 

l 64 
I 61 
I 60 
I 60 
I 

I 306 
I 306 

l 95, 301 
Ji.Iérőoldatokkal való összehasonlító 

vizsgálat 
Méz 
Mig1anin 

I 91 
ru 112 
ru 194. 

l\Iikrobiológiai termékek 
Míkrooxganizmus-.Jcivonatot 

I 216 
(sejtanyagot) 

tartalmazó vakcinák . 
l\Iikrop1ganizmusokat tartalmazó 

vakcinák 
I\-Iikroorganizmusokból előállított 

I 217 

I 217 

I 216 
I 171 
I 167 
1.172 

termékek 
Mikroszkópos mérés 
- vizsgálat 
Mikl'Oszublimáció 
Millefolii herba 
Millon-R-oldat 

III ll8, 97' 
I 282 

I 91, 14'1 
I 103 
I 247 

III 300, 114 
II 347, 68 

I 127, II 347 
III 261, III 266, 151 

l\1inőségi kvalitatív vizsgálat 
l\Iinőségi kvantitatív vizsgálat 
l\Iin.tavétel a gyógyszertárban 
Mixtu1a chloralo-br·omata 
l\1oxfiniumklorid 
Morfin--meghatározás 

. II 347, 68 
IlI 260 

Moxfin, sósavas 
Moxfin, sósavas, 1 %-as injekció 
l\for.fin, sósavas, 2%-os injekció 
Morfin, sósavas, 3%-os injekció 
Morfin, sosavas, 1 %-os injekció 

0,05% kénsavas atropinnal 
Morfin, sóSavas, 2%··0S injekció 

0,05% kénsavas atropinnal 
l\Io1phinum hydr·ochloricum 
~fosott gyaj:iot--fianell 
Mosott vászon 
Mucilago ad catheterem 
-· gummi arahici 
- gummi arabici deenzymata 
- methylcellulosi 
-- salep 
-· tragacanthae 
Mull 
Mullpólya 
l\íurexid-I 

III 262 
III 

III 265 
II 347, 68 

I 180 
I 180 

261 
III 302, 114 

261 
262 

III 304 
263 

III 481 
III 477 

I 39 
MUiexid-reakció 
Mustármag, fekete 
Mustárolaj, mesterséges 

II 203, III 193. 
III 155, 10.Q 

II 581 . 

1.íustá1papiros 
J'lf)Tj 52 

Nadragulya-levél 
Naftalá.n-kenőcs 
Naftalán-olaj 
Naftalin 
Naftaiin·-a 
,8-Na.ftilamin-oldat 
/J-Naftol 
2-Naftol 

N 

Naphthalanum liquidun1 
Naphtholum-/J 
Naprafórgó-olaj 
Narancshéj 
Naranos--ola.j 
Narancs-szirup 
Narancs-tinktu1a 

III 195 
235 

III 25, 88 
III 427 
II 349 
I 282 
I 283 
I 283 

II 350 
II 350 
II 349 
II 350 

II 553, 83 
III 22 
II 562 

III 324, 271 
III 400 

Na1ancs-tinktu1a, szirupkészítéshez 
Na1ancs-tinkiura, tömény 
Narcogen 

265 
III 401 
II 529 
II 352 
II 354 
II 356 
II 355 

Xatrium aceticum crystallisatum 
-· anilarsonicmn 
- arseÍlicicum 
- arsanilicun1 
- asoor binicum 

injectione 
- benzoicum 
- biboraoicum 
- bicar bonicu1n 
- boricmn 
- bromatum 

solutU1n pl'o 

- br"Omatun1 solutun1 33,3% 
- carbonicum. 01ysta1lisatu1n 
- ca.1 bonicu1n siccatu1n 

causticun1 
- chloratum 
- chloratu1n purum 
- citricmn 

citiicum neut1 mn 
- citricu1n acidu1n 
- citricum tribasicu1n 
- fluor a.tun1 
-- hydricum 
- hydrocar bonicum 
- hydroxydatun1 
- hydro:X.ydt: tnm fusu1n 
- hyposulfu1osum 
- jodatu1n 
- kalium-tartaricum 
-- laurylsulfuricum 
- methylarsonicum 
- nitrosum 
- phenyla.ethylbarbitu1icu1n 
-· phosphoricum acidum 
-· phosphor icum bibasicum 
- phosphoricum c1ystallisatmn 
- phospho1icum monobasicum 
- pyrosulful'osum 
~ salicylicum 
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III 230 
II 357 
lI 362 
II 359 

II 361, 68 
II 363 

II 364, 68 
III 366, 68 
II 367, 68 

II 375 
II 368 
II 370 

II 370, 69 
II 372 

102, 222 
II 372 
II 372 
II 375 
II 361 
II 374 
II 375 
II 391 
II 375 
II 310 

224 
II 377, 69 

II 379 
II 430 

II 381, 69 
II 383 

II 382, 69 
II 382 

II 384, 69 
II 385, 70 

N"at1ium sulfu1ic:u1n 
- sulfw:ic:um c:rJ·stallisatum 
- sulflllicum sicoatun1 
- teüaboricurn 
- thiosulflnicmn 
Nádcukor 
Nátrium 
Nátriu1nacetát 
Nátiiurnacetát, R-oldat, 10%··0S, 

II 388 
II 38í 

II 383, 7·0 
II 362 

II 389, 70 
II 473 
I 283 

II 352 

20%-os, 2.5%-os, R, vízmentes I 
Nátiimn-4-anünofenilarzonát 
Nátriumanilarzonát 
Nátriun1a1zanilát 

283, 284 
II 354 
II 354 
TI 355 
II 356 Nát1iuma1zenát 

Nát1ium-benzil-penicillinát 
Xátriu1nbenzoát 
Kát1im11biszulfit-oldat, 5%-os, 

30%-os 
N át1 iumbromid 
Nábiumb1'0mid-injekcio 10%-os 
Nátrimnbl'omid-oldat 
Nátxiumb101nid, 1 g-os pezsgő 

tabletta 
Nát1iurnbro1nid-oldat sűrűsége és 

ta1taima (táblázat) 
Nátrimncholeinát 
N át1 iun1 -5, 5-dietilbar bitu1 át 
N átr iu1ndihid1;ogénfoszfá t 
Nát1iu1nditionit 
N átr im11-.5-etil -5 ·· f enilbar bi tur át 
Nátrium-etil-higany(II)tioszalicilát 
N át1iun1fl.uo1 id 
Nátriumfoszfát, víz1nentes 

72 
II 359 

I 285 
II 362 

III 267 
II 364, 68 

III 375 
NaB1-

I 446 
I 284 

.II 111, 51 
II 381, 69 

I 284 
II 428, 73 

240 

N átriumhidrogénkar honát 
Nátriumhid:rogénka1bonát-·oldat, 4%-os, 

II 372 
I 284 
II 359 

5o/0 -os, telített, R I 284 
Nátr:iun1hid1·offénk:a.1bonátos (1 %-os) 

telített nátriumklorid-oldat 
Nátxiumhidrogénszulfit-oldat, 5%-os, 

30%··0S 
Nát1iun1hidroxid 
Nátriumhidro:xid, kl0Iid-1nentes, R 
Nát1iumhid1oxid-oldat l. nátronlúg 
Nátriun1hidroxid-oldat sű1űsége és 

I 286 

I 285 
II 374 
I 285 

NaOH-ta1tahna (táblázat) I 44i 
II 375 

III 271, 110 
I 285 

Nátriu1njodid 
Nátriumjodid-injekció 10%··0S 
Nátriumk:arbonát-R-·oldat 
Nátriumkarbonát, 0,5%··0S klorid·· 

mentes 
Nát1iumkarbonát, lnistályos 
N átr.iurnka.1 bonát, szá1ított 
N átrimnka1 bonát, vízmentes 
Nát1iumklo1id 
Nátriumklo1id hipe1tóniás, 10%-os 

injekció 
K át1iun1klo1id-injel~ció, izotoniás 
Nát1iumk.101id-cinkszulfát

I 286 
II 366, 68 
II 367, 68 

I 286 
II 368 

III 268 
III 269 

oldat 
N átr iumklo1 id-cinkszulfátos 

I 235, 
káliu1njodid

I 235, 
0,6%-os, 5%-os, 

oldat 
Nátriumklorid-oldat, 

telített 

286 

286 

I 286 
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Nátriumklorid-·oldat izotoniás III 341 
Nátriumklorid-tabletta, 0,9 g--os III 376 
Xátrium-kobalt(III)nitlit I 286 
:Nátrium--laurilszulfát 224 
Nátriu1n1netabiszulfit II 384, 69 
N"átliun11netila1zonát II 377, 379, 69 
Nátrium .. 5-metil-5--(~ '-oiklohexenil)-

-N -metil-ba1 biturát II 252, 62 
Nátrimn--5-inetü-5-(~ '-ciklohexenil)-

-X-metil-bar bitursav 
N"átriumnihit 
Nátriumnitrit-injekció 4%--os 
- - 8%-os 
Nátriumnitrit-oldat, 1 %-os, 2,5%··0S 

II 254 
II 379 

III 272 
III 2 73 

I 286 
- - , 0,350/o··OS; 7%··0S 195 
Nátriurnoxalát I 286 
Nátrimnpüoszulfit II 384, 69 
Nátiiumplumbit-·oldat I 287 
Nátriumszalicilát II 385, 70 
Nát1iumszalicilát, bélned>·ben oldódó 

0,5 g-os tabletta ill 3i7, 129 
Nátriumsza.lioilát-injekcio 10%-os Ili 274 
Nátrium.szulfát, kristályos II 387 
- , szárított '(I 388, 70 
:N"át1iumszulfát, vízmentes r 287 
Náhiu1nszu1fid, R--oldat I 28 7 
X.áhiun1szulfi.t I 287 
- -oldat, 10%-os, 40%-os I 287 
Nát1iu1ntetraborát II 361, 68 
Káhimntioszulfát II 38\J, 70 
Náhimntioszulfát-injekció 

10%-os III 275, 110 
N"át1iun1tioszulfát-oldat, 0,1 n, 0,01 n, 

0,005 n I 319, 39, 153 
Nátriumtioszulfát--oldat, 0,005 {l/200) n 

Kátrimntioszulíát-oldat, 20%··0S 
Nát1iu1nwolf1a1nát 
Nát1ium\\'olfra1nát-oldat, 10%··0S 
Nátronlúg, n, 0,1 n, 0,02 n, 0,01 n 
Nátronlúg, B.·~ 3%-os, 5%--os, lOo/0-os,, 

I 236 
I 287 
I 288 
I 235 
I 320 

20%-os, 30%-os I 288 
Nátronlúg .50%-os 195 
NE (nen1zetl;::özi egység) I 229 
Nedvességszivó anyagok eltmtása 131 
Nedvességtartalom meghatározása . I 173 
Nehéz .. fé1n-kimutatás I 96, II 229 
Neissor-íestékhez oldatok I 330 
Nen1-spocifikus hatású vérsa\.Ük I 218 
Nein-vizes titrálás 157 
Ne1nz0tközi egységek 17 4 
Nen1zetközi standardok 174 
Noomagnol II 193 
Neo1na.gnol tabletta 111 370 
X 0osah'a1·san II 401, III 305, 1/"4 
Neostig~llliun1 b1on1atum 226 
---' mcthvlsulfu1icum 162, 228 
:N"cosztiWniniun1b1omid 226 
- 0,015 g-os tabletta 279 
N0osztigminiwn-1netilszulfát 228 
- - --injekció 0,05%-os 258 
NessloJ-V{inkle1-R.-oldat I 288 
::\icotanlidu111 II 391 

324, 

);'ikkel--l0n1ez 
Nik.Ütanlid (nikotinsa,:amid) 
Nikotanlid-1neghatározás II 
Nikotanlid 0,20-' g:.os tabletta 
N"ikotamid 0,05 g-os tabletta 
Nikotinsav 
Nikotinsav-injekció 0,5%-os 
Nikotinsav amid 
Nikotinsavamid-meghatározás 

Nikotin.savdietilamid 
Nikotinsav--injekció 2%··0S 
Nipagin lVI 
Nitrát·· és ammónia-kimutatás 
Nit1át--kin1utatás 
Nit1ooellulóz 
Nitrngenim11 oxydulatum 
Nitrogén-gáz 
Nitrogén n1eghatá1ozása 
Nit1oglice1in· oldat 
Nit1oglice1in--tabletta, 0,5 n1g-os 

Ili 379, 12f 
Nit,1oj;lJ. c01ll.1um solul:rni1, l % II 394, _7()__-

Nitroglyoerinum spiritu solutum II· 395: 
·!-Nitro -4-oxi-azo benzol-3-kar bonsavas 

nátrirnn 
Ni tr oprusszidnát1 ium 
- -oldat 
__:_ .. oldat, 2%·-os, 10%„os 
Nit1ozo-<1Ril··SÓ 
Non1og1a1nmok 
Nonne-.&ppdt--oldat 
NoTcainurn 
Norkain 
N 01"Sulfazolu1n 
Novalgin 

I 25() 
I 289 
I 327 
I 289:. 
I 2s9· 

461, 41 
I 32$; 

II 395 
II 396' 
n 500• 
II 399 · 

N ova1nidazof6n 
N ova1nidazophenun1 
Novarsenobenzolum 
Nova1·senolum 

II 398, 71, 15$ 
lI 398, 71, 151!. 

Novar,senolum p1'0 injection0 in 
a1npulla 

Nova1zenol 
Novarzenol biolügiai. vizsgálata 
Nová1zenol-poran1pulla 
Nova.ti opin 
N ov ocainun1 
No"\ urit-injekci6 
- -kúp 
NJ·álli.::a kiinutatása 
Nylande1 ··oldat 
Nvo1nás 
N) on1ás1né1·és 

Ob01n1aye1--oldat 
Oculenta 

0 

Oculentun1 album 1 % 
- fl.avum 1% 
- hydrosrnn 
- simplex 

II 401 
rr 40ó 

III 304, 11/f; 
II 400, 174: 

I 245 
III 304, 115 

II 340 

(Jculogutta argenti 
atropini 
physostigmini fortior 
_ nütior 
pilocarpini 
reso1cini 
zinci 
- cmn adrenalino 

cUloguttae 
estradiolum propionicum 
estrodienolum 
éstrolun1 propionicum 
bm 
Iaj, injekcióhoz való 
Jaj--en11tlzió 
Iajos kenőcs 
Iajos kollodium 
Iajos olda.tok 

- sterilezése 
Jdatok készítése 
Jdatok sterilezése 
Jdatok, szemészeti 
ldéko113 ság 
ldékonyság meghatározása 
ldhatatlan lnaradék meg

hatá1ozása 
ldhatóság 
1dhat-Oság meghatározása 
lajsav 
Ieinsav 
Ieu1n anisi 

au1antii 
Aurantii corticis 

Hm1ga1icurn 

cassiae 

,-;- eucaly1)ti 
fagi e1npyreumaticu1n 

'-;--- foeniculi 
gaultheriae syntheticun1 
geranii ~ 

_:- ge1 anil hispanicum 
,-':--- hclianthi · 
- je<eoris aselli 
:---- jcco1is l\iorrhuae 
';___ junipe1i 
~ junipo1i baccarrnn 
~ jmliperi empyremnaticu1n 
- lavandulae · 
-::-- la.vandulae ga1licun1 

piperithe 

26,j 
265. 
266 
266 
267 
267 
267 
268 
166 

II 405 
II 401, 71 
II 404, 71 

146 
II 305 

III 210, 104 
298 

III 206 
166 

I 187, 162 
I 176 179 
I 184, 162 

I 204 
I 51 
I 90 

I 103, 26 
I 51 
I 90 

II 41 
II 41 

II 561; 84 
II 562 
II 563 
II 563 
II 550 
II 449 
II 570 

II 564, 84 
II 565, 85 

II 566 
II 567 
II 567 
II 569 

II 570, 85 
II 571 
II 447 
II 573 
II 344 

II 574, 85 
II 575 

JI 553, 83 
II 5.54 
II 555 

II .575, 85 
II 576 
II 449 

II 576, 85 
II 577 
II 5 71 

II 556, 84 
II 577, 85 

II 413 
II 575 

Oleun1 pini pumilionis 
- pro injectione 
- ricini 
- iosma1ini 
-- sesafui 
-· sinapis aethereum 
- sinapis synthetlctim 
- tcrebinthinae 
- torebinthinae rectific:atrnn 
- thynii 
- vaselini 
Ólmos-viz 
Ólomacetát 
Ólomacetát--oldat, ·bázisos 
Ólomacetát, R--oldat 
Ólomacetátos papiros 
Ólon1cukor 
ólo1necet 
Ólon1fehér 
ÓlomgJét 

II 579 
lII 305, 115 

II 557, 84 
II 580 

II 558, 84 
II 582 
II 581 
II 582 
II 583 
II 584 
II 413 

III 193 
II 449, 75 

II 312, 270 
I 289 
I 289 

II 450 
III 312, 270, 

II 452 
II 454 
II 451 Ólomka.1 bonát, bázisos 

Ólom-kin:i.utatás 

Ólo1n-meghatározá.s 
Ólomnitrát 
Ólon1oxid 

I 96, II 76, 130, 170 
II 225, 25 

II 450, III 209, 147 
I 289 

II 452 
I 290 6Io1nszulfát-oldat, telített 

Ólomtapasz 
Ólom-tubusok vizsgálata 
Oltóanyagok 
Oltóanyagok sterilitási vizsgálata 
Olvadáspont 

III 208, 103 
I 214 
I 216 
I 221 

I 50 
I 71 Olvadáspont, a.zonos 

Olvadáspont határértékek 
Olvadáspont készülék 
Olvadáspont korrekciója 
Olvadáspont meghatározása 
Omnoponum 
Ón(II)kloxid 
Ononidis radix 
Ón-tubusok vizsgálata 
Ópiun1 
Opimn concentratmn 
Ópium, dúsított 
Ópium, dúsított, 2%-os 

injekció 
Ópiu1n, dúsított, 4%-os 

injekció 
Ópimn, dúsított, 0,02 g-os 

tabletta 
Ópimn, dúsított, 0,01 g-os 

tabletta 
Ópiun1-kivonat, száraz 
Opium nativum 
Ópium-po1 
Opium pulveratum 
Ópium-tinktu1a 
Opodeldok 
Optikai forgatóképess~g 
Or, osi előirat változtatása 
Orvosi kakukfű 

I 4.56, 41 
I 70 
I 70 
I 69 

III 307 
I 290 

III 121, 98 
I 214 

III 121 
III 306, 115 
III 306, 115 

III 276 

III 277 

III 381, 123 

281 
III 219 
III 121 

III 316, 116 
III 316 
III 410 
III 296 

I 53 
I 176, 160 

III 167 
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01 vosi káhnos--gyökértörzs III 29, 89 
Orvosi-1aborat6riumi vizsgála.tokhoz 

használatos kén1szerek és festék· 
oldatok I 326, 39 

Orvosi recept változtatása 
Orvosi pe1netefű 
Orvosi pióca 
Orvosi zsálva-levél 
Ostyatokok 
Ouabain 
Oxálsav 
Oxáls_av, R-oldat 
Oxidáz-kimutatás 
Oxigén 
- ineghatár ozása 
- meghatározásához készülék 
Oxiinetilantrachinon kirnuta.tása 

dl-a··( 4-0xifenil)··/J-1netila1nino
etanol 

dl-·a-( 4 .. Qxifenil )-/J··1netila1nino
-propán 

dl-a-Oxi-/3-·metila,mino-·a-fenil
-propán 

l-a -Oxi-f3-metila1nino-a-fenil-
-propán 

I 176, 160 
III 109, 96 

III 78 
III 136, 99 

I 191 
II 488 

I 290, 156 
I 290 

III 75 
TI 405 

I 149, II 405 
I 149 

I 170, 
III 229 

II 504, 79 

II 506, 79 

II 218 

DL .. i:z-Oxi--propionsav 
l-Oxi-2-metoxi-benzol-4-·szulfonsav 
l-Oxi-·2--inetoxi-·benzol-5-szulfünsav 
2-0xi-4-aininobenzoesav 

II 219, 60 
II 33, 45 
II 303, 65 
II 303, 65 
II 42, 46 

2 .. 0xi-anhid10--3-hidroxi-higa.ny(II)
benzoesav 

2--0xi-anhidro-5-hidioxi-higany(II)-
benzoesav 

2-0xibenzoesav 
3-0xi-rncntán 
4-0xibenzoesavn~etilészter 

8-·ÜXi··Chinolin 

II 27, 45 

II 27, 45 
II 46, 46 

II 333, 66 
II 341, 67 

I 290 

Oxin I 290 
Oxin, R--oldat I 109 
Oxin-oldat, telített vizes I 109 
Oxitocikus hatás mérése 175 
Oxycid F II 515 
Oxy9id S II 258 
Oxygenium II 405 
Oxytetracyclin 114 
Ökörfarkkóró-virág III 185, 101 
Összehasonlít6 színmérték--oldatok I 304, 38 
Összehasonlító színm.érték-oldatokhoz 

táblázat I 305, 38 
Ösztradiol-3-propionsavészteI II 404, 71 
Öszt1·odienol II 402, 71 
Öszti·odicnol-tabletta 0,5 mg-os III 380, 123 
Ösztrol, propionsavas II 404, 71 
ösztron I 290 
Ösztron é1télnneghatárOzása I 240 
Ösztrogén--hatású készítmények érték·· 

meghatározása I 240 

326 
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Pajzs1nirigyfior, szá1ított 
Pajzsmüig)'-tablotta 
Paludrin 
- -tabiett.a 
Panc1eatinUin 
Panlaeatin 
Pantocain 
pp .. fakto1 
Pa.pave1in, sósavas 
Pa.paverin, sósavas, 4%··0S 

injekció 
Papave1in, s6savas, 0,04 g-os 

tabletta 
Papave1inu1n hydrochlo1icu1Il 
Papave1iníumltlorid 
Papirosvittta. 
Paprika 
Paprika-tinktu1a 
Papsajt-levél 
Papsajtl-vüág 

II 524, 80 
III 398 

237 
282 

II 407, 71 
II 407, 71 

II 514 
II 393 

II 409, 71 

III 278 

III 382 
II 409, n 
II 409, 71 

III 480 
III 33, 88 

III 404 
III 105, 96 · 

'III 103, 95 
II 425 
II 498 

II 42, 46 

Pa1a.acetfenetidin 
Paraa1ninobenzolszulfamid 
Para-a1ninoszalicilsav 
Para-etoxi··~cetanilid 
Para-etoxikrizoidin 1. EtoxikrizoidiJ.1. 
Pa1a-etoxikrizoidin-I-oldat 
Paraffinum liquidum 

II 425 

I 263 
II 411, 72 

II 413 
III 211 

II 411, 72 

Pa1affinun1 solidum 
Parafin-e1nulzió, fenolftaleines 
Pa1a.fu1, fülyékony 
Pai:a:fin, folyékony, fOr1áspontja. 
Fara.fin, folyékony, 1neghatározása 

Parafin, szilárd 
Pa1aformaldehid-tabletta, 
Pa1aldehid 
Pa.raldehJ~du1n 

1 g-os 

I 72 
II 411, 
III 211 · 
II 413 

III 383 
II 414 
II 414 

Pa1 arozanilinklorid 
Pa1a1·ozanilinimnklo1id 
Pa1aty1eoidemn-ho1mon 
PAS 
Pasma infantile 
Passzív hatású oltóanyagok 
Pasta zinci 
.- zinci cum a1nylo 
- zinci oxytlati 
- zinci oxydati, saHcylata 
- zinci salicylata 
- -· Lassaxi 
Pastcur·ellosis elleni vér·savó, 

gy ógyásza.ti céh a 
Páfrány-gyöké1 törzs 
Páfrány-kivonat, félsűIŰ 
Pálcikák 
Pándy-oldat 
Pemetefű 
g-Penicillin -kaliu1n 
g-Penicillin-kálium -in jekci{>, 

olajos 
Penicillin-kenőcs 
g--Penicillin .. natriun~ 

III 

II 237, 61 
II 237, 61 

I 230 
II 43 

III 319 
I 217 

III 308 
III 308 

III 307, 268 
308, 115, 269 

III 309 
III 309 

állat·· 
III 465 

III 63, 92 
III 214, 104 . 

I 191 
I 328 

III 109, 96 
II 416, 72, 174 

III 279, 110 
I 200 

II 418, 72, 174 

g--Peiiioillin-náhirun-injekció, 
olajos 

g-Penicillin-procainum 
g-Penicilliu.-prokain 
g .. Penicillin-pr okain-injekció, 

olajos 
Penicillin vizsgálata 
Pentametazol 

IlI 280, 110 
II 419, 72 

II 419, 174 

III 280, 111 
I 140, 153 
II 420, 73 

III 281, 111 
II 420,. 73 
rr 420, 73 

II 345 

Penta1netazol, 10%-os injekció 
Pentamethazolum 
Pentametilén-1,5-tetr azol 
Pentametil--pararozaniliniumklo1id 
Pepsinum II 422, 73 

II 42·2, 73 
II 67 

171 
II 76 

Pepszin 
Pepszin~:s e1nésztési. vizsgálat 
Pepszin-tripszin -bouillon 
Peptizálódás 
Perco1ten 
Peremin 
Pe1fo1áto1 
Pe1klóretilén 
Perklórsav-oldat 
~ 0,1 n 
- 0,02 n 
Perklórsavas 
Perkolálás 

titrálás 

PerkolátOr 
Per1nanganát--meghatározás 
Peroxidáz--kimutatás 
PeroxidkéUBav 
Pe1'0xid-kllnutatás 
Pe!'oxid--1neghatá1·ozás 
Petroléte1 
Perui balzsa1n 
Pe1 tusszisz-vakcina 
Pethidinum hydrochloricun~ 
Petidiniumklorid 
Petidin, sósaVas 
-- - 5%-os injekció 
- - 0,025 g-os tabletta 
pH (hidrogénkitevő) 
pH ineghatározása 

254 
Il 259 

I 126 
II 515 

195 
198 
199 
157 

I l·iS, 211, 161 
I 178 

II 313 
III 75 
I 291 

II 59, III 349 
II 62 

I 291, II 63, 47 
III 23, 87 

III 458 
162, 231 

231 
Z31 
258 
282 

I 54 
I 77 

pH-1nérés folyan1atosan változtatott 
összetételű összehasonlító oldatta.l 

pH-mérés összehasonlító tompító-oldat 
sorozattal 

I 82 

I 82 
I 82 
I 82 

pH-mérés színes oldatok 
pH--1nérés titrúlással 
Phenacetinum 

esotében 

Phena1soA-ydum hydl'ochloricu1n 
Phenarsoxydum hyd1·oohloiicmn 

injcctione in a1npulla 
Phenisatinurn 
Phenoba1 bitu1alu1n 
Pheno ba1 bitu1alnatriu1n 
Phenolphthaleinum 
Phenolum 
Phenolun~ liquefB.ctum 
Phenolmn purmn 
Phenon101 bo1UI11 

II 423 
II 425, 73 

p10 
III 300, 115 

II 427 
II 430 

II ·128, 73 
II 433, 73 

II 434 
II 436, 74 

II 436 
15, 74 

- solutun~ 

Phenyldimethylpyrazolonmn a1nidO·· 
dilnethylicum 

233 

Il 80 

Phenyld.iincthylpyrazolonum 
Phen y ldüneth) 1 pyr azolonmn 

citrioum 
Phenylhydiargy·rum boricum 
Phenylium salicylicum 
Phen:ylIDn salicylicmn 
Physostigminum salicylicum 
Ph3rsostigminmn sulfuricum 
Piknométer 
Pikrinsav 

Il 111 
coff8inun1 

III 194 
II 437, 15, 74 

II 439 
II 440 
II 441 
Il 443 

I 68 
I 291 

Pik.Iinsav··Oldat, 1 %-os, telített, 5%··0S 
szeszes 

Piloca1pinu1n hydrochloricwn 
Pilokarpin, sósavas 

I 291 
lI 444, 74 
lI 444, 74 

Pilokarpin, sósavas, l <y0-os szen1-
csepp 

Pilocarpin, sósavas, 2%-os 
Piloka1 piniumklorid 
Pilula fe11i car bonici 
- - sulfurici oxydulati 
- laxans 
Pilulao 
Pilulae Blautlii 
- f(;irratae Blaudii 
Pilulák 
Pilulák bevonása 
Pilulák készítése 
Pilulák vizsgálata 
Pióca 
Pipetták 
Pipettá.Í;;: kalibrálása 
Pilidin 
Püidll~, abszolút 
Piridin-3-l<;:a.i bonsav 

III 3'4 
szen~c:sepp 267 

II 444, 74 
III 310, 14, 270 

269 
III 311, 115 

1 202 
III 311, 270 

lII 311 
I 202, 34 

I 203, 201, 34 
I 202, 34 

I 203 
III 78 

I 60 
I 62 

I 292 

Pir itlin -/3 ··kar bonsa ,. ·a.1nid 
Piridin-3-·kar boúsavamid 
Piridin -/J-ka1 bonsa v-dietila1nid 
i' .. Pir idinka1 bonsa v hitlr azid 
PiridoxiDiwnklorid 

156 
II 35, 45 

II 391, 70 
II 391, 70 
II 200, 59 
lI 284, 64 

II 458 
II 458 Piiidoxin, sósavas 

Piridoxin, sósavas, 
injekció 

Pilidoxin, sósavas, 
tabletta 

Pirogallol 
Pirogén-anyagokra 
Pii·okatechinibolya 
- -!-oldat 
Pituitrin'Uln 
Pitypang-gyökér 
Fix cadi 
- fagi 
- juniperi 

2,570-0S 

0,02 g-os 

vizsgálat 

-· jmüpe1i oxyccdri 
-- liquida 
Plasin 
- -tabletta 
Plas1nochin 
Plasmochin simplex 
Plun1bu1n ae0ticun1 

acoticurn basicum solutu111 
carbonic:mn hydroxydahun 
OX) datu1n 

III 287 

III 389 
II 459, 75 

I 2.2.3 
195 
197 
256 

III 163, 101 
II H9 
lI 446 
lI 448 
II 449 
II 447 

237 
282 

lI 2H 
II 241 

II 149, 75 
III 312, 27'0 

lI 451 
II 452 

327 
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Plumbum subaceticum solutum 
- subcar boni cum 
Podofillir1 
Podofillotoxin-1negha.tározás 
PodophylJ-inuin 
Polariméter 
Polarográfiás morfin-meghatározás 
Polioxetén-1500 
- ·-st0a1át 
Polioxietilén--1500 
- -40-steaiinsav-észter 
PolisZul:fid-meghatározás 
- .. kén meghatál'ozása 
Polymyxin B 
Poljroxaethenu.ri:i-1500 
- st,oaiinicum 
Polyox3-I-40-stearat 
Porap:ipullák 
Porcikafű 
Porít.ás 
Po1·ok 

III 313 
II 452 

m 124 
III 125 
III 124 

I 73 
151 
213 
2l4 
233 
234 

III 294 
III 337 

174 
233 
234 
235 

I 195 
III 75, 93 
I 177, 31 

I 204 
~orok hatóanyagtartalmának n1egen-

gcdhető eltérése I 204 
Préselés I 179 
Primer nátriUinfOszfát II 382 
P1imulae radix III 126, 98 
Priscol 243 
- -üijekció 260 
- .. tabletffit 284 
Procainum hydrochloricu1n II 454, 75 
P1Ügeszteron I 456, 75 
P1'0geszteron értékmeghatározása I 234 
Progesztel'on-injekció III 286, 111 
Progcszteron-kés'zítmények érték. 

rnegha.tá1·ozása I 234 
Progesteronum II 456, 7 5 
Proguaniliumldorid 235 
Proguanil, sósavas 235 
- - 0,1 g-os tabletta 282 
Proguanilum hydrochloricwn 235 
Prokain, sósavas II 454, 75 
ProkaiR, sósavas, 2 %-os in.jekció III 282, 111 
Prokain, sósavas, 4%-os injekció III-· 283 
Prokain, sósavas, 2%-os injekció 

0,005% adl'enalinnal III 284, 111 
Prokain, sasa.vas, 4%-os injekció 

0,005% adrenalinnal 
Prokainos arzén-injekció 1 %·-os 
Prokainiumklorid 
Prolaktin 
Pr'Opánhiol 

III 2-85 
III 235 

II 454, 75 
I 231 

II 246 
I 292 Propilalkoholos kálilúg 

Propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 
3-Propioncixi-17-oxi-ösztra- l,3,5-

I 292 

· trién 
Prostigmin 
- -injekció 
- -tabletta 
Protargolum 
Prot.ein -ezüst 
Puffer -oldat.ok 
Puhító-kenőcs 

Pulfrich-fotométer 

328 

II 40!, 71 
228, 230 

HI 
I 132, 

258 
279 

II 107 
II 105 

I 77, 83 
423, 290 
146, 148 

Pul\-eres I 204 
Pulvis ad aquam 

s~linam 

alkalino · sulfato ... 

- asperginis infantun1 
-- Caroli 
- dentifricius albus 
·- Doveii 
- frangulae compositus 
- ipeca.c:ua.nhae opiatus 
-· liquiritiae compositus 
- opii 
- opii et ipeoacuanhae 
--· opii et ipecacuanhae com-

positus 
- sennae oompositus 
-· sparsorius infantu1n 
- sulfaboricus 
Pyramidonum 
P:Yridoxinum hydrochloricum 
Pyoktaninwn boeruleum 
Py l ogaUolum 

Que1cetin 
Que1 ~us cortex 

Ratanhiae iadix 
llatanhia·gyöké1 
- -tinktura 
Rázótölcsér 
Reagensek 
Reba1ba1a 
Reba1ba1ás bo1 
Recept változtatása 
Itcdukált vas 
Refrakto1néter 

Q 

R 

III 314 
III 319 

III 313, 116 
Jil 314 
III 317 
III 314 
III 317. 
III 318 

II! 316, 116 
III 317, 116 

III 317 
III 318 

III 318, 15 
III 319, 15 

II 80 
II 458 
n 346 

II 459, 75 

II 466 
III 128, 98 

III 130, 99 
III 130, 99 

-III 412 
I 124 

I 249, 194 
III 134 
III 436 

I 176, 160· 
II 228, 60 

I 74 
I 218 Rekonvaleszcens vér.savók 

Rendeléskor készítendő gyógyszerek 
(X„ táblá.za.t) 

ResiniL benzoes 
- podophylli 
R-esorcinu1n 

I 387 
III 29 

III 125 
II 461, 15_ 

III 132, 9[1 Reun1-gyöké1 törzs 
Reun1(robarba.ra)-khonat, 
llevi-val 

szára.z III 221 

Rezorcin 
II! 305, 401 

II 461, 75 
Rezorcin-oldat, 50%-os, sósavas 

1%-os 
Rezoicin, 1 %-os szemcsepp 
Rezo1cinos fukszin-oldat 
li-6pacukor 

I 293 
267 

III 339 
II 471, 76 

. I 293 R.éz(II)acetát 
Réz(II)acetát-oldat, 0,05%-os, 0, 1 ~1~-os, 

I 293, 38 
I 293· 

II 209 
I 293 

1 °/o·OS 
H .. éz (vö1·ösréz)··d1cit ya.gy -1eszelék 
Rézgálic 
R.éz(II)klo1id 
- -oldat, am1nóniás 1M 

R.éz-1neghatál'ozás 
R-ézoxida.mmónia-oldat 
Réz(II)szulfát 
Réz(II)szulfát, R-oldat 
Réz(II)szulfát, vízmentes 
Rhei ihizoma 
Riboflavin 
Riboflavin-injekció 0,5%-os 
R-iboflavinum 
Ricinus„olaj 
- - -emulzíó 
Ringe1-Dale-oldat 
Ringer-injekció, izotoniás 
R-jelzés 
Roncsolás 
Rosae f1 uctus 
Rosták 
R-ozanilinklorid 
Ilozaniliniumklorid 
Rozmarin--olaj 
Rögzítőtapasz 

«R1>-sÓ 
Rubrum Congo 
Rutin 
Rutinum 
Ryfen 

Sabouraud-féle ágár 
Saccharimidum 
Sac:cha.rin-ta.bletta 
Saccha1inum solubile 
Sacchá1osµn1 
Saccharrun 
- amylaceum 
- lac:tis 
-- uvae 

s 

Sal Car olina1 un1 factitimn 
Salep · tuber 
Salétrom 

I 304, 148 
I 294 

II 208, 59 
I 294 
I 294 

III 132, 99 
II 463 

III 287 
II 463 

II 557, 84 
247 

I 232 
III 259 

I 249 
I 102 

III 56 
I 177, 31 
I 237, 61 

II 237, 61 
II 580 

III 204, 103 
I 293 

II 465 
II 466, 76 
II 466, 76 

IÍ 439 

173 
II 469 

III 390 
II 471 

II 471, 76 
II 473 
II 244 
II 321 
II 244 

III 314 
III 134 
II 312 
II 39 Salétron1sav, füstölgő 

Salét101nsav, hígított 
Salétro1nsav sűrűsége 

10~~-os II 38 
és HN03-ta1talma 

(táblázat) 
Salétl'on1sav, tömény 

I 451 
II 36 

Salűt1omsav, tön1én)' R., R, 30%·-0S, 
50°/o-os 

Sal mineralé laxans 
Salolum 
Sal Seignetti 
Sal thebaicum 
Sah-iae folium 
Sambuci flos 
Santohinu1n 
Sapo ka1inus 
- ka.Jinus venalis 
-· stearini 
- stearini n1ollis 
- vüidis 
Sapona1iae albae radix 
savanyú kininimnszulfát 

I 294 
III 314 
II 440 
II 310 
II 349 

III 136, 99 
III 138, 99 
II 473, 76 

III 320, 116 
III 321 

III 321, 116 
III 431 
III 321 

III 1"40, 99 
II 182 

Savkötő képesség 
Sav szám 
Sárga kénes kenőcs 
Sá1tök 
Scailapertusantin 
Scarlaphylax 
Schoorl cukortáblázat 
Sohoorl eljárás 
Scillae bulbÚs 
Scilla siccata 
Scopola1ninum hydrobromicum 
Sebészeti kötözőszer-ek 
Sebészeti kötözőszerek stb. üzemi 

méretben való gyártása 
Sebészeti kötözőszerek sterilitási 

II 76 
I 153 

III 431 
III 50 

III 458 
III 454 

I 138 
I 137 

III 143 
III 142, 99 

II 475 
I 227 

I 182 

vizsgálata I 227 
Sebum II 559, 84 
- salicylatun1 III 323, 117 
Sebva1róselyem III 477 
Secale corni:rturn III 144, 99 
Seignette-só TI 310 
Selivanoff-oldat - I 327 
Sellak III 90 
Senegae radix III 146; 100 
Senna.e folium III 146, 100 
-· fructus III 150, 100 
Sensival II 382 
Sera humana pro haemagglutinatione III 442 
SeI'cegő-üszög ellen védőoltóanyag, 

állatgyógyászati célra 
Se1otyp 
Serpylli herba 
Sortésorbánc(erysipeloid) elleni 

III 470 
III 442 

III 152, 100 

lósavó 
Sertésorbánc(erysipeloid) elleni 

sertéssavó 
Se1téso1bánc elleni vérsavó, állat

gyógyászati célra 
Sed;éspestis és sertésorbánc elleni 

(kettőshatású) vérsavó állatgyci
gyászati célra 

Se1téspestis és sel'tésorbánc elleni, 
ún. 20%-os kevert -\r<hsa.vó, 
állatgyógyászati célra 

Sertéspestis elleni lnistályibolyás 
vakcina, állatgyógyászati céha 

Sertéspestis elleni szimultán oltás 
céljára termelt virus, állatgyó
gyászati célra 

Se1 téspcstis elleni vérsavo, állatgyÓ·· 
gyásza.ti céha 

III 448 

III 449 

III 467 

III 466 

III 466 

III 4il 

III 475 

III 465 
Se1 tészsír 
Se1u1n antianth1aoicun1 equinum 
- antidiphthe1icum bovinum 
- antidiphthericum equinu1n 

II 548, 83 
III 443 
II 443 

III 444 
- antidiphthericum equinum 

concenhatrun 
- antidysente1ioum equinum 
- antigang1aenoswn equinmn 

tetravalens 
- antithusiopathicum equinum 
- antithusiopathicum suillum 

III 44G 
III !45 

III 446 
III 448 
III 449 
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1 
1 

Se1 u111 antisca1latinosrnn equinwn 
- antitetanicrnn equi11rnn 
·- bovinum no1male 
- cont1a anth1acem A U V. 
- contr a aphthas epizooticas ex 

animalibus hyperimmunisa
tione pa.1atu1n A. U. V 

- contra chole1a1n avium 
-~ U, 'T 

III 449 
III 450 
liI 451 
III 463 

III 464 

III 464 
. - contra febrem 

_<\., u. ll, 
canum catarrha1e1n 

- contra pestcm .avium A 
- contra pastcurellosem 

-~ u„ ·v. 
- contr a pestem suilla1n 

u. ·v 
III 464 
III 465 

III 465 

_.\ U„ V III 465 
-- oontra peste1n suillam et partin1. 

(20%) contra rhusiopathiam 
A. U .. V III 466 

·- contr a pestem suillam 
pathiam A, U V. 

- contra rhusiopathiam 
A UV. 

- equinum no11nale 

et ihusio-

·- humanrnn anti-D(anti--Rh0)pro 

III 466 

III 467 
III 451 

diagnosi III 451 
- ovinurn norma.le III 452 
Sevenal li 432 
Sevenal-Natriuni II 430 
Sikosító-ariyag I 206 
Siiiapis nigrae semen Ili 155, 100 
Shupi I 205 
Sirupus aurantii III 324, 271 
- aurantii cortiois III 324 
- ferli chlorati o:x:ydulati III 325, ~271 
- - jodati oxytlulati III 326, 272 
- h;ypophosphorosus coinpositus III 327, 272 
- kalii guajacolsulfűnici Ili 328, 273 
- laxans III 330, 117 
- liquiritiae III 331, 117 
- 1ubi itlaei III 331 
- saochari III 334 
- shnplex III 333, 118 
Solutio adrenalini hytlrochlorici 

0,1 % III 233, 334, 118 
- arsenioalis III 335, 118 
- arsenicalis F owle1i III 336 
- atropini sulfurici 0,1 % in 

a1npullis 
- Belgica 
- calcii chlorati 10% i~ 

a1npullis 
- calcii o:xysulfurati 
- sulfurati 
-· campho1ae oleosa. 20% in 

an\pullis 
Castellani 

III 238 
III 337 

III 243 
III 337 
III 336 

III 246 
III 339 

chi.nini hydrochlorici et urethaúi in 
a1npullis III 247 
coffein_i natrii-benzoici 20o/0 in 
a1npullis 
colophonii 

- conservans 
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III 249 
III 337 

118, 273 

Solutio ext1acti h)])üphySeos e lobo 
post0rio1e in a1npullis 

- frichsini cum resorcino 
- glucosi 10% in anrpullis 
- glucosi 40% in a1npullis 

256 
III 339 _ 
III 253 ·
III 255 

h~· drogenii peroxitlati 
concentrata 
jodi acida 

- jodi spi!ituosa 
- n101phini hytl1ochlorici 

· II 280 
III 33.9 

III 340, 119, 274 
1% in 

ampullis 
·-· natiii cl'Jorati isotonica 
·- natrii chlorati physiologica 
- natrii sa.Iicylici 
- novoca.ini 2 % in a1npullis 
- 01m1.oponi 1 % et 2 % in 

ampullis 

III 261 
III 341 

III 270, 342 
III 275 
III 283 

- ophthalmica argenti nitiici 
ophtha.Imica atropini sulfuríci 
ophthalmica isotonica 
ophthaln1ica pilocarpini h;ydro-

liI 277 
III 342, 15 
III 342, 15 

275 

chlorici III 344, 15 
- ophthaln1ica physostigmini salicylici 

fo1tio1 III 343, 15 
- ophthalmica physostigmini salicylici 

nritior III 343, 15 
- ophthalmica resor·cini III 344, 15 
- ophthahnica zinci sulfu1ici liI 344, 15 
- physiologica Ringeri Ili 260 
- strophanthini 0,5% III 345 
- st1ychnini nit1ici 0,1 % in 

a1npullis 
- sy1npaetha1nini hyd1'0chlo1ici 

10% 
- - tartarici 10% 
- s;ynrp1opamini hyd1ochlorici 

2% 
·- urotropini 40% in anrpullis 
- Vlemingkxi 
Solutiones 
Solutiones ophthahnicae 
Solvens pro oculoguttis 
Somben 
Sorboxaethenum stearinicrnn 
Sós a vas -/3-( 4-irnitlazolil )-·alanin 
Sósavas flor·oglucin··Olda.t, B, 
Sósa-vas jód-oldat 
Sósav, 1,1 in 

III 290 

III 346, 15 
275 

III 346, 120 
III 258 
III 337 

166 
I 204, 166 

276 
II 139 

237 
II 260 
I 265 

III 339 

Sósav n, 0,5 n, 0,1 n, 0,02 n, 0,01 n 
Sósav, 0,01 n, alkoholos 

153 
I 321 
I 250 
II 31 
II 29 

Sósav, hígított 10%-os 
Sósav, legtöményebb 
Sósav, legtöményebb R, R, 0,0033 n, 

1 %·-OS, 10%-os, 4 111, 20%··0S 
Sósav sűrűsége és HCl-tartahna 

{táblázat) 
Sósav tisztítása 
Sósa.v, tömény 25%-os 
Spanyol kakulúű-olaj 
Species 
- althaeae 
- antiasthmatica ad fumiga:tione1n 

I 295 

I 454 
I 295 
II 30 

II 585 
I 210 

III 347 

III 347, 120 

Species dimetica 
- laXans 
- Saint-Germair 
Spektrofotometria 
Spekt1 ofOtométer 
Spermacetum 
Spiritus aet.hereis Hoffmanni 
·- aethereus 
- ammoniatus anisatus 
- canrphoratus 

concentratiss:iinus 
concentratus 
tlentifricius 
dilutus 
jodi acidulus 
salicylatus 
saponatus 
vllü conc_entrat.issimus 
vini concentratus 

- vini dilutus 
Stantla1dok 
Stearll2 
Stearin-kenőcs 
Stearin--szappan 
Stea1inum 
Steril bélhűr (catgut) 
Steril bélhúr (catgut) ste1ilitási 

III 318 
III 348 
III 349 

I 76 
I 76, 134 

II 553 
III 349 
III 349 

III 3.50, 120 
III 350, 120 

II 477, 77 
11 4i8, 77 

, III 351 
II 479, 77 

III 340 
III 352 
III 352 
II 478 
II 479 
II 480 
I 231 

II 480 
300 

III 321, 116 
II 480 

111 476 

vizsgálata I 228, 35 
Steiil catgut sterilitási vizsgálat:a I 228, 35 
Ste"rilezés I 180, 161 
Steril gyó&Yszerek készítése I 184, 162 
Steril gyógyszerek üzemi méretben .-aló 

gyártása I 182 
Sterilitási vizsgálatok 169 
Stibium kalium tartaricum II 481, 77 
Stibiumkáliumtartarát II 481, 77 
Stibiumpentaszulfid II 483, 77 
Stibium sulfu1atum au1antiacum II 483, 77 
Stigm9san 228, 230 
- -injekció 258 
- -tabletta 279 
Stili caustici I 188 
Stramonii foliunr III 157, 100 
Streptocidum albu1n 11 498 
StreptomJCinum II 485, 78, 174 
G-Stroph~nthinum II 487 
Strophanthi semen III 160 
St1 ophanthus 17 4 
Stiychninum nitricunr II 489, 78 
Strychni semen II 161, 100 
Sucrosum II 473 
Sulfa ·4,6-dimethylpyrimidinunr 162, 238 
Sulf3.tlimitlin 240 
Sulfagua.nidinunr II 491, 78 
Sulfamer azin II 494 
Sulfamerazin-injekció III 290 
Sulfamerazin-tabletta III 393 
Sulf3.n1cthazin 240 
- -injékció 
- -tabletta 
Sulfan1ethylpyrin1itlinum 
SulfUnrethylthiazolum 
Sulf3.nilamitlum 

259 
283 

II 493 
II 495, 7'8 
II 497, 79 

Sulfathiazolum 
sulfazolum 
SulfUr depu1atum 
- p1aecipitatmn 
----;- pulveratum lotum 
____:_ subl:iinatum lotum 
SU13mérés 
SU13 ok ellenőrzése 
SU13,ok tűrt eltérései 
SúlytériOgat meghatározás 
Superseptyl 
- ··injekció .. 
- ··tabletta 
Suppositoria 

II 499, 79 
II 496 
II 503 
II 501 
n 502 
II 503 

I 55 
I 58 
I 58 

II 132 
240 
259 
283 

Supposito1ium glyce1ini 
Suppositorium haemorrhoidale 
Suppositorium meroamphamitli 

I 212 
Ili 354 
III 355 

276 
II 2.7 

II 58, III 335 
Suprachol 
Suprarenin 
Suspensiones 
Sűrű kivonatok 
Sűrűség 
Sűrűségko11·ekciók 

I 189, 168 
I 200 

I 52 
I 69 

Sűrűség meghatározása 
Sűrűségnrérő Ionrbik 
Sűrűség{koncentráció)„táblázatok 
Sympaethaminunr 

I 67, 152 
I 68 

I 428 
II 504, 79 

II 505 
260 
275 

S3mpatomim 
S3·mpatonrim-injekció 
S3'mp·a.tomirn .. oldat 
Symp1oparninum 
S;y1upus foni jotlati 
·- kalii sulfoguajacolici 
- mannatus 

, - sennae compositus 

S2acha1 imid 
- .. tabletta 
Szacha1ll1nátriurn 
Szacharóz 

sz 

·- ·-kimutatás 
Szacha1·óz-oltlat sű1űsége és 

tartahna {táblázat) 
Sza1ep-gumó 
- -nyák. 
Szalicila1tlehid 

II 506, 7·9 
III 327 
III 329 
III 330 
III 330 

II 409 
III 389 
II 471 

II 471, 76 
11 4~ 1, III 315 

C1Jí22011-
I 449 

III 134 
III 304 

I 296, 38 
Szalicilaltlehid„oldat, 1 %-os szeszes 
Szalicilsav 

I 296 
II 46, 46 

III 308, 115 
III 323, 117 

Sza.licilsavas cinkoxidos paszta 
- faggyú 
·- kaucsuktapasz 
·- kollodium 
- szappanos kaucsuktapasz 
- szesz 
SzalicilsavfCni1észter 
Szalicils;y meghatá1uzása 

Szalicilsa' metilészter 
Szahniáksó 
Szamá1köhögés elleni oltóanyag 

246 
III 205, 103 

III 205 
III 352 
II 439 

I 198, II 46, 
III 309 

II 343, 68 
II 89 

II 458 
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Szantonin 
Szantonin-1neghatározás 
Szantoninsavlakton 
Szantonin--tabletta, 0,025 g .. os 
Szaponin 

··kimutatás 

II 4i3, 76 
II 473, III 390 

II 473, 76 
III 390 

I 296 
III 413 

- -tartalinú lépfene elleni vakcina, 
állatgyógyászati III 4 iO 

Szappangyökér III 140, 99 
- -főzet III 206, 103 
- .. tinktura 285 
Szappanos formaldehid-oldat III 298, 113 
Szappa:nszám I 154 
- meghatározása. I 154, 30 
SZappanszesz III 352 
Száj- és körömfájás elleni iekonvaleszcens 

vérsa,.·ó, állatgyógyászati célra III 46·! 
Szájvíz III 351 
Szálko1rekció I 462 
Szárazanyagtartalo1n meghatározása I 105 
Szárazanyagtartalo1n (szári~ási 1na1adék) 

meghatározása I 105 
Száraz kivonatok I 201 
Szárítási ina1adék meghatározása I 104 
Szárítási veszteség (ncdvességtarta.10111) 

meghatározása I 104 
Sz4.1ítási marádék (ne1n illékony szeny-

nyezés) ineghatározása I 104 
Szárítási veszteség meghatározása I 104, 

173 
Szárító anyagok 
Szegfűszeg 

·--olaj 
Szekunde1 a1n1nóniumfüszfát 
- kalciu1nfoszfát 
- nátiiuma1zenát 
- nát1 iumfoszfát 
Szelén 
Sze1nészcti alapoldat 
- kenőcsök 

oldatok 

I 58 
III 41 

II .565, 85 
, II 90 
II 162 
II 357 
II 383 
I 296 

275 
167 
166 

- olda,tok hatóanyagta1 talmának rn.eg. 
engedhető eltérése 

Szemcseppek 
Szemcseppekhez való oldószer 
Sze1nkenőcs 1 %-os, fehé1 
-· 1 %··OS, sá1ga 
- eg_ysz01ű 

I 205, 167 
166 
276 

15, 264 
15, 264 
15, 264 

-· víz .. ta1talmú, egysze1 ű III 429, 15, 128 
Szenoga-gyökér 
Szenna-forrázat 
- -levél 
Szennnlevél-por, keve1t 

III 146, 100 
III 228 

III 146, 100 
III 318 

Szennyezés mértékének ellenő1zése 
mértékoldatokkal I 95 

Szennyezés mé1 tékének ellenőrzése 
26, 145 

I 301 
I 91 

szín1nérték-oldatokkal I 101, 
Szennyezés mértékét jelző oldatok 
Szennyező anyagok kimutatása 
Szerves anyag előkészítése a vizsgálat-

hoz roncsolással • 
Szeszes floroglucin, R-·oldat 
·- glicerin--oldat 
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I 102 
I 265 
I 266 

Szeszes jód--oldat III 340, 27 4 
- kivonat-ta.1talom meghatározása I 174 
Szesz-hígítási táblázat I ·!23, 425 
Szesz, hígított II 479, 77 
- , legtöményebb II 477, 77 

semlegesített R, 80~ri-os, 60%-os, 
5%··0s, káliumhidroxidró1 
desztillált I 297 
, tömény II 478, 77 

Szezárn--olaj II 558, 84 
Székfűvhá.g Ili 44, 89 
- -olaj II 566 
Szén, aktivált II 170, 57 
Széndioxid-gáz I 297 
Széndiszulfid I 297 
Szén„tabletta, 0,25 g-os III 366 
Sz~ntetraklorid II 172 
Szé1um-gonadotrop--hoxmon II 247, 62, 174 
-· -injekció III 256, 109 
Széxu1n-gonadotrop-ho11non-ta1talmú 

készítmények é:ctékmeghatározása I 240 
S4étesést elősegítő anyagok I 206 
Szilikagel I 58, 298 
Szünpetarnin II 504, 79 
- , bo1kősa.vas, 6%-os injekció 259 
- -· , 10%··0S oldat 275 
- , sósavas, 6%-os injekció III 291, 15 
·- , sósavas, 10%-os oldat III 346 
Szimpropa1nin II 506, 79 
- , sósavas, 20%··0S injekció III 292, 112 
- , sósavas, 2%-os oldat III 346 
Sziinultán oltáshoz használt szopornyica 

elleni vieus, állatgyógyászati céha III 474 
Színező-anyagok I 206 
Szín1né1ték··Oldatok I 101, 303, 305, 26, 38 
S.zínn1é1bék-oldatok jelzése I 101, 38 
Színtelenül való oldódás I 91, 25 
Szil upok I 205 
- készítése I 205 
Sziták I 177, 31 

I 115 Szívóharang 
Szkopi.n-l--tropasa vészte1 , b1ún1hid1ogén-

savas II 475 
l-Szkopolamin, b1·ómhid1ogénsavas 
Szkopola1ninimnbro1nid 

II 4i5 
II 475 
II 361 Szódabika.1 bóna 

Szopo1nyica elleni 'i é1savó 
szati célra 

Szo1 boxetén-stearát 
Szőlőcukor 

SzőlőcukTos ágá1 
Szög 
Sztafilokokkusz-v akcina 
Sztra1nonimn·1evél-·kivonat, 

száraz , 
Sztreptomicin 

áUafgyogyá·· 
III 464 

237 
II 243, 61, 

172 
I 49 

III 459 

Sztreptomicin 1neghatá1ozása 

III 224, 105 
II 485, 77 
I 146, 146 

II 485 
Sztrichniil. salét1on1savas, 

injekció 
- -ki1nutatás 
- , salétromsavas 
Sztrichniniu1nnitrát 

0,1 %-os 
III 289, 111 

II 489, III 162 
II 489, 78 
II 489, 78 

G-Sztrofantín 
g-.SztrofantiJ.1.„oldat, 0,5~ri-os 
Sztrofantusz-mag 
·- -tinktu1a 
Szube1in kimutatása 
Szublimát 
Szudán··<1III»„oldat 
Sulfabó1 -sebhintőpor 
SzuHa-4,6-dimetilpirllnidll.1 
- , 20%-os injekció 
- , 0,5 g-os tabletta 
Szulf8.guanidin 

II 487 
III 345 
III 160 

III 415, 125 
I 170 

II 267 
I 298 

III 319 
238 
259 
283 

II 491, 78 
- -1neghatározás 
- -tabletta 0,5 g-os 
Szulfametilpirimidin 

-injekció 20%-os 

II 491, III 392, 78 
III 391 
II 493 

III 290 
-· -1neghatározás 
___:_ -tabletta 0,5 g-os 
Szulfametiltiazol 
- -tabletta· 0,5 g-os 
Szulfa.nila1nid 
-- -1neghatározás 
2-.Szu,lfanilamino-4,6--dimetil-

püimidin 

II 493, III 393 
III 392 

II 495, 78 
III 393 

II 497, 79 
II 497, III 395 

238 
II 493 2·-Szulffinilamido ·4-metil-pirin1.idin 

2-Szulfanila1nido-·4-1netiltia.zol 
2-·Szulfanilamido-tiazol 
Szulfanilanlld-tabletta 0,5 g-·OS 
Szulfa11ilsav-0Jdat 

II 495, 78 
II 499, 79 

III 394, 124 
I 298 

II 499i 79 
III 291, 112 

II 499, III 396 
III 395 

II 85 
I 99, 26 

I 122 

Szulf.atiazol 
Szulfatiazol-injekció 20%-os 
- -1neghatározá.s 
Szulfatiazol-tabletta 0,5 g··os 
Szulfát-kén mcghatál:ozás 
Szulfát-kimutatás 
- n1eghatározása 
SzuÜid„meghatározás 
Szulfoszalicilsav 
- -oldat 20%··0S 
Szuppozitoriu1nok készítése 
- vizsgálata 
Szuszpenziók 
Szú rés 
Szűrőanyagok 

Szürőpapiros-vizsgálat 

T 

Tabletta acidi ac0tylsalicylici 
g 0,5 

- acidi ascorbinici g 0,1 
- acisa1i 

a1nidazopheni g 0,1 
an1.idazopheni g 0,3 

III 294 
I 298 
I 298 
I 2·12 
I 213 

I 189, 168 
I 180 
I 180 
I 214 

III 356, 129 
III 357 
III 35 7 

III 358, 121 
III 359 

a1n1nonii chlorati alkali<>olvens 
g 0,5 III 359, 129 
·- - intestinosolvens g 0,5 129 

- a1n:ylba1bitu1ali g 0,2 277 
- aneurini ing 5 III 360, 121 
- at1opini sulfurici mg 1/3 III 361, 121 
- azopheni coffeini citiici g· 0,5 III 362 
- barban1.idi g 0,4 III 363, 121 

Tabletta barbitUiali g 0,5 
benzpropamini phosphorici 
mg 5 
carbonü; activat.i g 0,25 
chinini hydrochloriéi g 0,25 
cl:;Unini hydrochloiici g 0,5 

-· chlo1a1nphenicoli g 0,25 
- chlo1ogenii g 1 
- codeini hydrochlorici 

g 0,01 
- codeini hydr ochlorici 

g 0,02 
Tabletta.e 

III 365 

III 366 
III 366 

III 367, 121 
nr 368, 121 

27& 
III 369 

III 370, 122 

- pa1a.aminobenzolsulfünamidi 
Tabletta ephedrini hydr·ochlorici 

III 3 71, 122 
I 205 

III 395 

g 0,05 III 3 72 
- hexa1nethylentetramini g 0,5 TII 3 73 
- hydrargyri bichlorati corrosivi g 1 III 374 
- hyd1a1gyri oxycyanati g 1 III 375, 122 
- methadoni hydrochlorici 1ng 5 278 
- methimazoli g 0,01 279 
- natrii b101nati effervescens 

g 1 
-· na.trii chlorati g 0,9 
- natrii sa.Iicylici alkalisolvens 

g 0,5 

III 375 
III 376 

- - intestinosolvens g 0,5 
neostigminii bromati g 0,015 
nicota1nidi g 0,20 

129 
129 
279 
280 

nicota1nidi g 0,05 
- nit1oglycerini mg 0,5 
- oest1"0dienoli mg 0,5 
- opii concentrati g 0,02 
- - - g 0,01 
-· pa.paverini hydrochlorici 

g 0,04 
·- paraformaidehydi g 1 
--'-- pcthidini hydrochloiici g 
- phenacetini g 0,5 
- phenamidi g- 0,5 
-· iJhenobarbitu1a1i g 0,015 
- phenolphthaleini g 0,2 
- phenolphthaleini g 0,5 

III 3 78, 14 
III 379, 123 
III 380, 123 
III 381, 123 

281 

III 382 
III 383 

0,025 282 
III 383, 123 
III 384, 123 

III 386 
III 387 
III 388 

- p1oguanili hydrochlorici g 0,1 282 
III 389 
III 389 
III 390 

- py1idoxini hyd1"0chlo1ici g 0,02 
- sa,cc:ha1iinidi 
- santonini g 0,025 
- sulfa-4,6-dünethylpyrünidini g 0,5 283 

sulfagnánidini g 0,5 
- sulfamethylpyriinidini g 0,5 
-· sulfa1nothylthiazoli g 0,5 
- sulfanila1nidi g 0,5 

sulfathiaz:oli g 0,5 
- theobro1ni1li jodati 
- thy1ooidei 
-· tocophcroli acetici ing 5 

III 391 
II 392 

III 393 
I!I 394, 124 

III 395 
III 396, 124 

III 398 
III 398, 124 

- tolazolini hydrochloiici g 0,02.5 284 
Tabletták 
- átlagsúlytül inegengedett 

eltérése 
- bevonása 
- előállítása 

- 1 injekciós oldatok készítéséhez 

I 20.5 

I 208 
I 207 
I 206 

I 206, 34 

333 



TB.bletták vizsgálata 
Tabulettae aspllini g 0,5 
·- ohinini hydrochlo1ici g 0,25 
-· hJ.·d1a1gyri bicltlo1ati g 1,0 
- luminali g 0,10 
- natrii salicylici g 0,5 „. pyramidoni 
- veronali g 0,50 
Talcum 
Talkum 
- meghatározása 
'I alleiochin-reakció 
Tannalbinum. 
Tanninum 

I 208, 34 
III 357 
III 358 
III 374 
III 387 
III 378 
III 359 
III 366 

II 508, 79 
ll 508, 79 

I 209, II 508 
III 48 
II 67 
II 52 

Tannin II 51 
Tanninum albuminatum keratinatmn II 67 
Tapaszok I 196, 209 
- készítése I 209 
- tájékoztató gyorsvizsgálata I 199 
- vizsgálata I 196 
Ta1aekbúza„gyökértörzs III 72, 92 
Taraxaci radix III 163, 101 
Ta<talmi-megbatfu"ozások I 93 
Ta1 ta1 us erneticus II 483 
- stibiatus II 483 
Tartályok stb. sterilezése 
'Ia1 tósítás vegysz"er·ekk:el 
Taxin. 
'Tájékoztató gyorsvizsgálat 
-· =- drogoknál 
Táptalajok készítése 
Táran1é1leg 
- ellenő1zése 

'Iárnios--gyökér 
Teakeverékek 

I 183 
I 182 

II 428 
I 95, 199 

I 174 
171 

I 58 
I 58 

III 70, 92 
I 210 

- megadott összetételtől való 
I 210 
l 210 
II 43 

eltérése 
- vizsgálata 
'I e ba1ninal 
Tejcul..:or 
Tejcukros buillon 
- fukszinos ágáx 
Tejsav 
Te la 
-- depurata 
- hydrophila 
- sec. Billroth 
'I engerihagyma 
__:___ -levél, szárí_tott 
Teobromin 
·- „kimutatás 
- -1ueghatározás 
'Ieob1·orninnátrium-nátrium 

szalicilát 
Teofillin 
'I ercio1 kalciumfoszfát 
- nátiiumcit1át 
Terobinthina co1nmunis 
- larioina 
- veneta 

II 320, 65 
172 
173 

II 33, 45 
lll 481 
III 482 
III 482 
III 483 
III 143 

III 142 .. 99 
II 516 

11 516, III 397 
11 516, III 397 

Te1mészetes (no1mál) birkasavó 
Tennészetes (normál) lósavó 

II 518, 80 
II 520, 80 

II 163 
II 372 

III 1-65 
III 166 
III 167 
III 452 
III 451 
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Te1mészetes (normál) szarvasmarha„ 
savó III 451 

'Ie1pentin-balzsam III 165 
-balzsa.m, velencei IIi 1&7 
.. olaj II 582 
-olaj, fino1nított II 583 
--olaj ineghatározás III 166 

'Ierpinhidrát II 510, 79 
Terpinum hydratum II 510, 79 
Testosteronolum propionioum II 511, 79 
Tesztoszteronol értékmeghatár'Ozása 175 
Tesztoszteronol--propiouát II 511, 79 
- -propionát-injekoió III 292, 113 
'Iesztoszter'Onol-pr'opionsavészter II 511, 79 
Tetanusz elleni lósavó III 450 
Tetraca:inun~ hydrochlorioum II 512, 80 
Tetrachloraethylenum II 514 
Tetraoor II 421 
'Ietiajódfenolftaleinnátrium II 2.37 
Tetrakain, sósavas II 512, 80 
Tehakainiumklorid II 512, 80 
Tetral<lóretilén II 514 
Tetraklórrrietán II 174 
Tetxametiltioninklorid II 338 
Tetra-vakcina III 460 
Texapon 225 
Térfogat I 49 
- -ko1rckciók I 65 
Térfogatmé1és I 60 
Térfógatmérések pontossága I 64 
Theobro1ninu1n II 516 
- na.tiiun~ salicylicum II 518, 80 
Theocin II 522 
Theophyllinurn II 520, 80 
Thia1ninum hydr·ochlol'icum II 94 
'Ihiocolum II 304 
'Ihio1nersalum 240 
Thr'on:i.bin I 230 
'Ihymi vulgaxis herba Ill 167, 101 
Thy1nolum II 522 
'Ihyxeoideum siccum II 524, 80 
'lhy1eotrop-hor1non 36, 174 
Tiamin, sósavas Il 92, 50 
Tífusz, kiütéses, elleni oltóanyag III 457 
- -vakcina III 459 
Tiliae fl.os III 169, 101 
Thnol II 522 
Timolí talein I 299 
Timolftalein·I-oldat I 324 
Timolkék I 299 
Timolkék-I-oldat I 325 
Tünsó II 73, 48 
Tllnsó, égetett II 74, 48 
Tinctura amara III 399, 284 
- ar omatica III 400 
-· aurantii III 400 
- au1antii conf8rta III 401, 14 
- aurantii pro siiupo 285 
- belladonnae III 402, 124 
- oantharidís III 403, 125 
- capsici 

oha1nomillae 
- ohinae composüa 

III 404 
Ill 404 

III 405, 125 

Tinotura digita.lis_ 
Tincturae. 
Tinctura f8rri poma.ti 
·- gallae 
- gentianae 
- ipecacuanhae 
- laudani 
- malatis fe:üi 
- nucis vomicae 
- op>i 
- opii simplex 
- pOJni ferrata 
-· ratanhiae 
- saponai;iae 

strophanthi 
- st1ychni 
- thebaica 
- thymi 
- tormentillae 
- valerianae aetherea 
- valerianae spirit~osa 
Ti.ndalozás 
Tinkturapl'és 
Tinktmák 
- készítése 
- vizsgálata 
Tiomerzál 
Tisztán oldódás 
Tocophe1 Ülum aceticum 
dl-a-T okof e1 ilacetá t 
Tokoferolaceiát; (E-vita1nin) 

injekció 
- , {E-vitamin) 5 mg··OS 

tabletta 
Tokok 
Tolazoliniumklorid 
'I olazolin:-injekció 
- , sósavas 
-· - 1 %-os injekció 
- - 0,025 g-os tabletta 
Tolazolinum hydrochloricmn 
Toluidinkék 
- -oldat 
Toluol 
Tompító-oldatok 
Tonooholin B 
Tonogen 
Tophosan 
To1menti1Jae rhizon1a 
Tormentílla.-tinktura 
Táxin elleni vérsavók 
Toxinck 

III 406 
I 211 

III 412 
III 407 
III 408 

III 409, 125 
III 410 
III 412 
III 417 
III 410 
III 410 
III 411 
III 412 

III 413, 285 
III 415, 125 
II 416, 288 

III 410 
289 

III 418 
III 419, 126 

III 420 
I 181 
I 179 
I 211 
I 211 
I 211 

240 
I 91, 25 

II 525 
II 525 

30 mg--os 
III 292 

III 398, 124 
I 191 

242 
260 
242 
260 
284 

Toxinu1n soarlatinosum assorptum 
- -· pr·? diagnosi 

162, 242 
I 299 

I 299 330 
I 299 

I 77, 83 
II .11 

!TI 335 
II 56 

III 172 
III 418 

I 218 
I 217 

III 453 
III 454 
III 453 - diphtheiioum pro diagn_osi 

Toxoidok 
Tölgyfa kéreg 
Töltő anyagok 
Tömeg 
Tömegmérés 
Töpfer-oldat 
Törésmutató 
Töl'ésmutató ineghatá1oziisa 

I .217 
III 128, 98 
I 202, 206 

I 48 
I 55 

I 328 
I 53 
I 74 

Tö1 pefenyő olaj 
Tövises iglic-gyökér 
T1agaeantha 
T1agakanta 
- -nyák 
Tragantmézga 
Triaethanolaminum 
Triacetil-dioxi-fenil-izatin 
T1ichloraethylenum 
Tricresolum 
Trietaúola1nin 
T1ifolii fib1ini fOlium 
T2ijódm.etán 
Trikalciumfoszfft.t 
f3,f3,f3, ··Tr iklór ··a, 'Y.. -bisz-( 4-klórfenil) 

II .519 
III 121, 98 

III 174 
Ili 174 

263 
III 174 
II .527 
II 42i 

II 528, 81 
II 319 
II 527 

III 176 
II 285 

II 163, 56 

-etán II 194, 57 
T1iklórecetsav II 54, 46 
T1iklóretilén II 528, 81 
T1ikló1izóbutila.lkohol II 69, 48 
Triltló1mctán II 190 
T1iklór-tercierbutilalkohol II 69, 48 
Trilen II 529 
2 ,2,3-Tx imetil ··Ciklopentán -1, 3--dikai bon-

sa v-[f3-metoxi -r-oxi·-higany(II) J-
-propila1nid-{l) II 335, 66 

1,3,7-Trimetilxantin II 20J, 58 
Tünát1imncitrát II 3 70. 69 
Txinátriumcitrát-injekció -

3,3%--os III 270, 110 
1.2,3-Trioxibenzol II 459 75 
Tdpatlavin.um II 539 
Tiiturációk I 176, 31 
T1'0peolin-<( OO)l I 300 
T1opeolin-I-oldat I 325 
Tropin-dl-t1·opasavészte1, kénsava.f;! II 107, 51 
Trypa:flavin II 539 
Tuberkulin (albumóz-1nentes) III 455 
- állatgyógyászati céha III 46i 
Tuberculinum A. U ·v· III 46 7 
Tube1culinum pristinu1n sine albumoso 

paratu1n III 455 
Tubus-vizsgálat I 214 
Tubusok· vizsgálata I 214 
Tus-oldat I 300 
Tü1k--oldat I 329 
Tüszőhorn1on I 231 
Tween 60 238 
TJlose 221 

u 

Ultrasept:yl 
- -injekció 
- -tabletta 

II 496 
/III 290 
III 394 

Unguenta I 199, 104 
Unguentun1 ad (oont1a) decubitu1n III 430 
·- ad scabiem :flavmn Ili 432 
- al-q.minii acetici taxtarici 

III 420, 126 290 
- argenti nitiici III 421, 126, 290 
- argenti nitrici sec, Itiikul:itz III 422 
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tJnguentum Brnowi 
·- cantha1idatum 
- cantharidatum -veterinarium 
·- contra sc:abiem fiavuill 
- oontra scabiem nigrum 
·- diachylon 
·- emolliens 
- emulsificans anionicum 
--'- ·-· non-ionicUlll 
·- glycerini 
·- hydrargyri 30% 
- hyd.ra1gy1i c:iJ.1e1eum 
- hyd.rargyri mite 10% 
- hyd.r'Ophilicum anionioum 
- - non:ionicum -
-~ hydrosum 
·- infantum 
- leniens 
·- naphthalani 
- oleosum 
- ophthalmicum album 1 <;b 
- ophthalmicum fl.avum 1 % 
- ophthalmicum simplex 

anhydricum 
-- ophthalmicum simplex 

III 421 
III 422 
III 422 
III 432 
lll 433 

III 423, 126 
Ill 423, 290 

292 
291 
293 

III 425 
III 426 
III 426 

295 
293 
296 

III 426, 297 
III 424 
III 427 

298 
III 428, 15 
III 428, 15 

III 428, 15 

hydrosum 
- plumbi tannici 
:.....- simplex 

III 429, 15, 
III 

128 
430 
299 

-· stearini 
- sulfwatum fl.avum 
- sulfura.tmn fuscum 
- sulfrua.tum nigrum 
- s~po_stear:iJ.ü 
- ZlllCl 

- zi.J.1.ci oxydati 
Ur·ea 
- pura 
Uretán 

III 

- ·-1neghatá1ozás 
U rethanum 
Urotropinum 
Uvae ursi folium 
Ülepedési sebesség 
Üvegszűrő 

Il .529, 

ü, eg vizsgálata 

v 

·vaccinum cholericum 
- contra abortum infectiosu1n 

A U.. V, 
- contra anthracem A U. V. 
- contra anthracem saponino 

paratum A U. V, 
- éontra clioleram avium 

A U.. V. 

300 
431, 301 
III 432 
III 433 
III 431 
III 434 
III 433 
II 168 
II 168 
II 529 

III 247 
II 529 
II 252 

III 178 
n 118 
l 114 
I 214 

III 455 

III 469 
III 469 

III 470 

III 468 
- cont1 a gangraena.m emphysc

matosa.m A„ U. V 111 470 
contra paratyphus columba1 un1. 
A U. V 
contr a pesten1 avium A U. \T 
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III 4 iO 
III 4il 

\;·acc:iJ.1un1 contra pesten1 suillam 01ys .. 
tallino,.iolacco paratun:i A U \T lll 471 
contia rabicm A .. U. ·v. III 472 
cont1a stomatitidem pootulosam 
Lontagio:eam ovium. A U V III 473 
contra >·a1io1am aviuxn 
·~ lT. VT III 473 
cont1a >·axiolam ovinam 
A. U. V. III 474 · 

- diphthericurn et pertussicum 
pTaecipitatuni 

- febr-is exanthematicae 
- pertussicum 
·- scarlatinosum et pertUBsicum 

asso1ptum 
·- staphylococcicum 
- ty--phosu1n 

t) phosmn, paratyphosmn-A, 
chole1icurn 
typhosum praecipitatum 
variolac 

Vakcinák 
Valerianae rhizoma et ladix 
v·a.]e1iana--tinktura, éteres 
-· .,tinktura, szeszes 
·vanádium-·olda.t, kénsavas 
\!anilin 
- ·-oldat, sósavas 
Vanillinum 
\Taras szájfájás elleni Yakcina 
Vasalbun1in 
Vasalbu1nin.„oldat, culnos 
Vas(II)arnmóniumszulfát 
\T as(III )am1nóniumszulfát 
V U§>arn1nóniumtimsó-olda t 
\?"asa.s ahna-tülktu1a 
\Taselinmn a.cidi borici 
- album .. , 
- albu1n ophthalmicum 
·- cholescer:iJ.1atu1Í1 
-· fla.vu1n 
\Ta.s(ll)jodidos szirup 
·vas(Il)ka1bonátos pilula 
\Tas--kin1utatás 

III 45ö 
III 457 
III 458 

Ill 458 
III 459 
III 459 

-:\) et 
lII 460 
Ill 460 
III 461 

I 217 
III 180, 101 
III 419, 126 

III 420 
I 253 

II 531 
I 300 

II 531 
III 473 
111 225 

III 297, 113 
I 300, 38 

I 300 
I 146 

III 4II 
III 434 
II 532 
II 534 

JII 435, 301 
II 534 

III 326, Z72 
III 310 

I 96, 97 
III 325, 271 

lI 230 
II ~$2, 60 

I 300 

\l'aS(II)kloridos szil up 
VTas(III)klorid 
·vas(lll)klo1·id-·oldat 
\Tas(III)klorid, l~--olda.t, 54°/o··OS 
\Tas(III)klorid-oldat sűrűsége és 

FcCI~,6II20-tartahna (táblázat) I 455 
Va.s(II)-meghatározás III 311, 325 
Vas(Il,III)-1neghatározás III 411 , 
Vas(Il) éq >-as(III) nieghatározása I 108, 149. 
\ 7as(III)··1neghatározás I 304, 149 
Vas(Ill)nitrát I 300 
\Tas(III)nitrát-I-oldat I 325 
·vas(II)oxalát 11 226 
\T aspor II 228 
\i asp1'0toxalát II 227 
\Tas, iedukált II 2.28, 6~ 
\?"as(II)szulfát II 233, 60 
\Tas(II)szulfát, R··Oldat., tön1Ény R, 

1 ~-b··OS I 301 

- ' 

\:·as(II)szulfátos pilula 
"\·as-tartahnú roógyszerek 
Vastimsó--oldat 

~\7atta 

·vatta, zsÍl talanított 
\Tazelin, b61savas 
- , fehér 
- , sárga 
- , szemészeti fehér 

269 
I 109 
I 135 

III 478 
I 301 

III 434 
II 532 
II 534 
Il .534 
I 180 Vászon, inosott 

\Te1a.tri rlrizoma 
\Terat1un1.-alkaloidák 
\r er basci fl.os 

III 182, 101 
meghatározása III 184 

"'i1·e1itol 
- -injekció 
- liquid 
\Terona.J..l\atrium 
Ve1onalun1 

III 185, 101 
. II 507 
IJI 292 
III 346 
II ll3 
II 115 

v·cszettség elleni védőoltóanyagok, állat-
gyógyászati célra 

\T égbélkúpok 
- készítése 
- vizsgálata 
V"ércul.;::01 n1eghatározása 
Vércuk.01-táblázat 
\Téres ágá1 

III 472 
I 212 
I 212 
I 213 
I 235 
Í 237 

173 
\T é1ontófű-gyökértö1zs 
\iérsavók általános tulajdonságai 
·v éi sa vókészít1nények 

III 172 
I 219 
I 216 
I 218 \;érsa>·Ók, nem specifikus hatású 

- , ste1ilitási "\izsgálata I 221 
III 442 ·vérsavók, vé1·csoport-meghatározás1a 

Vé1vizsgála~hoz használa.tos kém-
szcrek 

Viasz, fehér 
- , sárga 
Viaszfélék vizsgálata 
Vidrafű--levél 
Villigos hely 
Vina inedican1entosa 

I 329 
II 550 

II 551, 83 
I 151, 159 

Ill 176 
132 

I 191 
\Tinilcsoportos kina-alkaloidák meg

határozása II 183 
III 436 
III 436 

Vinum albu1n 
·- rhei 
\Tiridc nitens 
VTiius elleni vél'savók 
- febiis canum cata11haÜs 

A UV 
- pestis suill.ae A U. \T 
Viszkoziméte1 
Viszkozitás 
- meghatá1ozása. 
·vitali-reakció 
Vitamin A--olda.t 
\' itam:iJ.1 A-:iJ.1jekció 
Vita.min B 1 

Vitan1ü1 B 1-injekció 1 %··OS 
\Titamin B 1-injekció 5%-os 
Vitamin· B 1-tabletta 5 ing-os 
Vita1nin B„ 
Vitamin B~ 0,5%··os 
Vitamin B 6 

Vitamin B 6 -injekció 2,5~G··OS 

II 

II 535, 81 
l 218 

lII 474 
III ·ti5 

I 75 
I li2 
I 75 

107, III 27 
II 109 

III 238 
II 92, 50 

III 233, JOG 
III 234, 106 
III 360, 121 

II 463 
III 287 
lI 458 

III 287 

Vitamin B 5--tabletta 0,02 g-os 
\' itamin B 12 

III 389 
II 536, 15, 81 

III 293, 15, 111 
II 19, 43 

III 229, 106 
III 357 

II 145, 54 

\Tit.amin B 12. injekció 
\TitanÜn C 
"Vitam:iJ.1 C--injekció 
"Vitamin C--tabletta. 
\Tit.amin D 2 
\Titamin Drinjekció 
\Titamü1 D 2 é1tékn1eghatározásc1 
\!ita111in D 2 .. oldat 
\iitamin E 
\!"itamin E-injekció 
"Vita1nin E-tabletta 
Vitamin K 
\i itamin K·-injekció 
·vitamin P 

30 ~ng··OS 
5 mg-os 

0,01 g-os 

\. itamiüum-A solutu.m 

III 240 
I 243 

II 146 
II 525 

III 292 
III 398, 124 

II 333 
III 260, 109 

II 469 
II 109 
II 94 ·y itanlinum--B1 

Vitan1inum-B12 
\Titaminun1--D2 solutum 
\! itaplex-N 

n 536_ 15, s1 

Vitéz-féle bouillon 
·víz 1neghatározása titrálással 
Vizelethajtó teakeverék / 
\Tizeletvizsgál3thoz használatos kém .. 

II 146 
252 
171 
166 

III 348 

szerek I 326 
Vizes kivonat--ta:i::talo1n meg-

hatái·ozása I 174 
·vizes oldatok ste1ilezése I 194 
l.7ízmentes nátliunlfoszfát I 284 
\;·Íz1nentes tit1álás 157 
Víz1né1ő jod--oldat 156 
\Tízta1talom n1eghatá.rozása I 104, 156 
\'"ízta1talmú kenőcs 296 
"Vizsgálat ba.ktéiiumos szennyezettségre 169 
- goinbás szennyezettségre 170 
- pii·ogén anyagokra I 223 35 
"Vizsgálati eredrnények kiszámítása Í 94 
Volt 146 
Vörheny elleni lósavó III 449 
\Törheny elleni oltóanyag, 

csapadékos 
\Tö1ösfenyő te1 pentin-balzsam 
\iöröskina--ké1 eg 

Westphal-1né1leg 

Xantaluidin 
Xanthacridinu1n 
Xeroformium 

Yatrenun1 

w 

x 

y 

Ill 454 
III 166 

III 47, 89 

I 68 

II 538 
II 538 
II 136 

II 291 
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Zárt edény 
Zephiian chloride 
ZephiTol 
Ziehl-·N"eelsen festéshez oldatok 
Ziliz(altea )··teake\.' e rék 
Ziliz-gyökér 
Ziliz-1evél " 
Zíncum chloratum 
Zi.n.cum chloratu1n solutum 50o/0 

Zinc-insulinum protaminatuin 
Zincu1n o:x:ydatu1n 
Zincum sulfudcum 

338 

131 
209 
209 

I 330 
III 347 

III 14, 86 
III 12, 86 
II 541, 82 
II 542, 82 
II 540, 82 
II 543, 82 

II 545 

zs 

Zsálya-levél, orvosi 
Zselatin bakteriológiai vizsgálata 
Zselatin, fehér 

III 136, 99 
I 224 

II 241, 61 
l 192 

l 155, 29 
I 151, 159: 

Zselatin-tokok 
Zsiradékok stb. j6dbró1nszáma 
Zsiradékok vizsgálata 
Zsír--1neghatározás 
Zsíros-olaj kimutat.ása 

II 407 
l 170· 

l 151, 132 
II 246, III 322 
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III 61, 91 

Zsíros olajok 
Zsírsav ineghatározása 
Zsukov-lombik 
Zsurlófű, mezei 
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Addendum 181 lapjához kiegészítésként 

A 2 ábrán alkalma.zott jelzé,sek · 

s„ i1l s, - a standard kisebb, ill. nagyobb adagja 

K:
1

, ilL J{
2 

- a vizsgált készítmény kisebb, ill. nagyobb 

adagja 

M - a relatív batáse1ősség logaritmusa 

L - az adagok logaritmusának (log-dózis) különbsége 


