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368-464 számu cikkelyek 

GALENUSI KÉSZITMÉNYEK 

465-753 számu cikkelyek 

EMBERGYÓGYÁSZA'II OLTÓANYAGOK 

7.54-78.5 számu cikkelyek 

ÁLLATGYÓGYÁSZATI OLTÓANYAGOK 

786-813 számu cikkelyek 

SEBÉSZE'II KÖTÖZÓ SZEREK 

814-820 számu cikkelyek 

Az 1„111 kötet t~r·gymutatója 

13 



ELŐSZÓ 

Hazánkban a magyar gyógyszerkönyv megjelenése előtt a IV., illetőleg az V.. kiadású 
osztták gyógyszerkönyv (Pharmawpoea Au<triaca Ed .. IV.. et V.) volt érvényben .. Az 
1834-ben megjelent IV. osztrák gyógyszerkönyvet az akkor rendi Magyarország 
helytartó-tanácsa 183.5„ január 27-·én kelt rendeletében azzal az utasítással adta át 
az országos főorvosnak, hogy a pesti orvosi karnál sürgesse a Pharmacopoea Hungarica-nak 
a magyar gyóg_yszerészek kérésére még 1832,. május 20-án elrendelt kidolgozását.. 

„A.. gyógyszerkönyv ügye, bár a pesti egyetem orVosí kara 1848.január 8-án tartott 
kari ülésén «választmányt» nevezett ki egy «Dispensatorium» kidolgozására, lassan 
haladt előre„ - Magyar gyógyszerkönyv szerkesztésére a következő lépést az első felelős 
magyar minisztérium tette meg 1848-ban. E tervét azonban már nem valósíthatta 
meg. A kiegyezéskor 1867-ben megalakult felelős magyar minisztérium 1868„ április 

_9-én, illetőleg június 14-én kelt rendeleteivel létrehozta az Országos Köz~gészségi 
Tanácsot, melynek az alapszabályok 4„ szakaszának 1„ és 5„ pontja sürgős feladatává 
tette a magyar gyógyszerkönyv kidolgozását. A Magyar Gyógyszerkönyv·- Pharma
copoea Hungarica--kidolgozása 3 évig tartott s 1871-ben jelent meg A gyógyszerkönyvet 
az annak első oldalán közzétett és 1871 december 4-éll kelt 31 993/1871. számú 
belügyminiszteri rendelet vezeti be, mely a gyógyszerkönyvben foglalt rendelkezéseket 
1872„ március 15-dik napjával lépteti életbe .. Az «Előszó» az Ors:iágos Közegészségi 
Tanács kebeléből kiküldött gyógyszerkönyvet szerkesztő bizottság tagjainak névsorát 
is közli. A bizottság elnöke: Than Károly vegytudor, a vegytan ny„ r.. egyetemi tanára; 
jegyzője: Gro.sz Lajos orvos- és sebésztudor, egy{:t., m tanár,. A bizottság tagjai: Wagner 
János orvostudor, ny. r. egyetemi tanár, Korányi Frigyes orvos- és sebésztudor, 
ny. r. egyetemi tanár, Balogh Kálrnán orvostudor, ny„ r„ egyetemi tanár, Margó 
Tivadar bölcsészet-, orvos- és sebésztudor, ny„ r.. egyetemi tanár, Müller Bernát 
bölcsészet-tudor, gyógyszerész és.Jármay Gusztáv gyógyszerész„ -A gyógyszerkönyv 
egyik oldalán magyar, másik oldalán latin nyelvű szöveggel XLVI+581 oldalon 
jelent meg. A cikkelyek száma 510„ A kémszerek száma 46, ezek között csupán két 
mérőoldat van. A gyógyszerkönyvet kiegészítő «Függelék a Magyar Gyógyszer-· 
könyvhöz» - Additamentum ad Pharmacopoeam Hungaricam - szintén kétnyelvű sző-· 
veggel 49 oldalon rövidesen 28 gyógyszeitcl, 7 posellenes kötszerrel (Ligamenta 
antireptica), 4 kémszerrel és 2 vizsgálati leírással bővíti a gyógyszerkönyv anyagát. 

A Magyar Gyógyszerkönyv második kiadása - Pharmacopoea Hungarica Editio 
Secunda--· 1888. április havában jelent meg s rendelkezései a 25 OOO/VIII/1888. számú 
belügyminiszteri rendelet szerint 1888. oktQber l-én váltak kötelezővé. A gyógyszer
könyvet szerkesztő bizottság elnöke: Than Károly vegytudor, a vegytan ny. r .. tanára, 
jegyzője: Cfatáry Lajo~ orvos- és ~ebésztudor; tagjai: Wagner János orvostudor, ny„ r. 
tanár·, Korányi Frigyes orvos- és sebésztudor, ny„ r. tanár, Balogh Kálmán orvos
tudor, ny .. r. tanár, Tóth Lajos egyetemes orvostudor, magántanár, Müller Bernát 
bölcsészettudor, gyógyszerész, Jármáy Gusztáv gyógyszerész„ A második kiadású 
magyar gyógyszerkönyv szintén egyik oldalán magyar, másik oldalán latin nyelvű 
szöveggel XLV+716 oldalon jelent meg és 516 gyógyszer vagy gyógyszerek ké-
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szítésére használt anyag, továbbá 79 kémszer leírását tartalmazza„ Utóbbiak kö
zött _a Inérőoldatok száma 9„ A- másódik kiadású gyógyszerkönyv 1898-ban meg
jelent kétnyelvű függeléke ··- Additamenium ad Editionem Secundam Pharmacopoeae Hun
garicae ·- további 26 gyógyszer tartásáról illetőleg készítéséről, továbbá a «Sebészeti 
kötözőszerek» -1 igamenta chirurgica ·-csomagolási módjáról és eltartásáról intézkedik„ 

A Magyar Gyógyszerkönyv harmadik kiadása ·- Pharmawpoea Hungarica Editio 
Tertia - 1909-ben jelent meg s ezt a 100 000/1909 .. számú belügyminiszteri rendelet 
1910. január elsejei hatállyal léptette életbe 

A gyógyszerkönyvet sz~rkesztő bizot_tság tagjai a következők voltak. Főszerkesztő: 
Bókay Árpád egyetemes orvosdoctor, a gy<)gyszertan ny„ r. tanára; tagok: Deér Endre 
gyógyszerészdoctor, gyógyszerész, Jármay Gusztáv chemiae doctor, g;ógyszerész, 
Winkler Lajos gyógyszerészdoctor, az elemző és gyógyszerészi vegytan nyilv. rk. 
tanára. A szerkesztőbizottság tárgyalásain, mint meghívott szakértők résztvettek: 
Kóssa Gyula egyetemes orvosdoctor, magántanár, az állatorvosi főiskola ny. r. tanára, 
Lengyel Béla bölcsészdoctor, a chemia ny„ r„ tanára, Mágocsy-Die"tz Sándor bölcsész-· 
doctor, a növénytan ny. r tanára, Ströcker Alajos gyógyszerész, néhai Than Károly 
chemiae doctor, a budapesti egyetem tiszteletbdi orvosdoctora, a chemia ny. r. 
tanára. - A Ill kiadású gyógyszerkönyv folytatólagos magyar szöveggel XX+414 
oldalon 537 gyógyszer, illetőleg gyógyszerek készítésére szolgáló anyag, továbbá 
106 kémszer, ezek között 8 mérőoldat leírását tartalmazza. A gyógyszertárban tar
tandó vizsgálati eszközök között felsor o1já- a «pontos és érzékeny mér leget», a 300-
szor os nagyítású mikroszkópot és a növénytani metszetek készítéséhez szükséges 
eszközöket. A magyar szöveget folytatólagos latin szöveg követi ugyanakkora oldal~ számn1al. 

A IIL Magyar Gyógyszerkönyv 24 évig volt érvényben. Helyét az 1933-ban meg
jelent s a 215 000/1933. számú belügyminiszteri rendelettel 1934. évi június 1-ével 
életbeléptetett IV.. kiadású Magyar G1ógyszerkönyv ~ Pharmacopoea Hungarica Editio 
Quarta -·foglalta eL * A Magyar Gyógyszer könyvnek ezt a IV. kiadását az Országos 
Közegészségi Tanács javaslatára a 1\Tépjóléti és Munkaügyi Miniszter rendeletére 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. tanár, dr.. Bugarszky István egyet ny .. r. 
tanár, dr. Matólcsy Miklós egyetemi e rk. tanár bevonásával, az Országos Köz
égészségügyi Intézet közrerr1űködésével aZ Országos Közegészségi Tanács álta
megbízott szerkesztőbizottság dolgozta ki és írta meg„ A bizottság elnöke és a gyógyszer-
könyv főszerkesztője dr„ Vdmo5.sy Zoltán a gyógyszertan egyet.. ny„ r .. tanára, a M„ T. 
Akadémia L tagja; tagjai pedig: dr.. \Vinkler Lajos az analitikai és gyógyszerészi 
kémia egyet. ny. r„ tanára, a M T'. Akadémia r„ tagja, dr. .Jakabházy Zsigmond a 
gyógys7erismeret ny,. L tanára, a M T. Akadémia L tagja és dr. Deér Endre gyógy
szerész voltak. A gyógyszerkönyv magya1u1 és latinul is külön--külön kötetben jelent 
mGg. Latinra Ernyey .József~ a Magyar 1\Temzeti Múzeum érerntárának igazgatója 
fordította le, A magyar nyelvű kötet oldalszáma 424. A IV.. Magyar Gyógyszerkönyv 
564 g}ógyszert és g)'ógyszerek elkészít~ésére szolgáló anyagot és 118 kérnszert, ezek 
között 10 mérőoldatot, tart nyilván, Erdekes újítása a gyógyszerk{:inyvnek, hogy a 
patológiai, mikrolJiológiai és egyéb orvosi vizsgálatokhoz szükséges kémszereket, 
illetőleg azok elkészítésének módját közli azzal a megjegyzéssel, hogy a készítmények 
tartása nem kötelező. Az analitikai mérleg és a mikroszkóp stb,. tartása a gyógyszer
tárak részére továbbra is kötelező. A IV. kiadású gyógyszerkönyv szószerinti magyar 
fordításban tartalmazza a brüsszeli IL nemzetközi értekezlet (1929 augusztus 20.) 
határozatait is, melyekhez 1930„ október 4-én fenntartással 1vfagyarország is hozzájárult 

*Utóbb a gyógy$zerkönyv életbelépését a 252 091/19.34 B. M számú rendelet 1935 január 1 ~ére halasztotta, 
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„ „ ~ k. adása a magyar gyógyszeréSzet fejlődésének 
A J\1agyar Gyógys~erkonyv ,elso negyk v~zsga'lata azokban olyan n1értékű, hogy az k . , , latja A gvog)•szere 1 l . " ket 

érdekes cpeL mu .. , , . , lvé ezhető legyen„ Kö tseges muszere 
minden gyóg)szertár la~orator1ku.~ab:~b:n égpp-en ezért nincsenek felvéve. Az első 

! " · gálatok a g)ogyszer on)v 
igény o v1zs , k.. zempoD!J·a teI1át e kérdésben azonos 

, agvar gyog}szer onyv s · ·· h' ' kban 
negy m , , d lt , ógyszerek üzemszeru, te at gyara 

A használatra késze~ csomag~lt,es ae a~~ ·~bban megváltoztatta„ Megváltozott a 
1, előállítása a g) ogysze1ellatast g} J d . . M. dez olyan gyógyszer· 

va 0 , " l való ellátásának ren szere lS, lll e. ' 

gyógyszertárak g)'ogyszerr~.k , ' 'ly vizsgálati módszereiben a gyogyszertar 
könyv megírását :ette s~u .scg~sse; dmeb n alkalmazkodhat mert céUa nem csupán 

""bb k··ze1hez mar nem min en e ' " , 1 k 
egyszeru esz o - , l aló ellátásának ellenorzese, me yne . d. egész ország gyogyszerre v , k 
a ovógyszertar, e az . '! l )aO'ok de az elkészített gyog)szere 

o. ' ógyszerül haszna t a apan. o ' , 1 k' ··1t során nem csupan a g) . A pontok figyelembevételeve eszu 
vizsgálatáról is gondosko,dn1 kell~tt. tz he'tsze~csak a gyógyszerek leírásának és 
V. kiadású Magpr G) og~.zerkon,1".. te is a e nsé esíti s így a g;ógyszer!árakna~, ~ 
elkészítésének,' de ~1zs~alatahak,.?1~d.Jeaknek) ~~ ag gvógyszerellátás ellenőrzését veg~o 
1nógyszerveg) eszet1 gyar aknak \ uz brn , , ' 'lt ,· !iz"gálati módszerei között tehat 
o, k , · · ' )'eknek sza vanvava va . __. . 

1
. · · 

intézetekne es l~tezrr:en. . l' ik . erárások mellett a biológiai és mikrob10 og1a1 a félmikroM ;és m 1krokem1a1 ana it ai U 

eljárások is hel.'et kapt.ak. . . , ~. ·é zése az elsősegélynyújtásban is szerephez 
A g;ógysze1eszt m,agasa~bl dfo~·~ ki\;' V G)ógyszerkönyvhöz függelékként csatolt • tt tta Ag,óg\szereszte1ea aa)an · , . 

JU a „.' • '• •' ' é ek esetében» hathfl.lÓSan tamogaqa„ 
«Elsösegel) n) U.Jlas mergez, s . , 'Szerkön •v szerkesztésének szempont· 

Az Egészségügyi Tudoma?os. r;na~s ~!~~~~na legt~ljesebb mértékben egyetért. 
jait helycs!le'k' ;alálta ~s ezze '.1111,~ :~a: akkor töltheti b~, ha a könyv a gyógyszer-

Kijelölt celjat a g)ogyszn~on)1 .. 1.:d' 't 
0 

on követi .. A .gyógyszerkönyvnek a 
, ' ostudornany ej o ese ny m .. . , , .. . 

veg\-eszet es az orv 1 , 1\1 ar Népköztársaság Egeszsegugy1 gy~kor lattal és a fejlődéssel valóGk~pcso a~a-~ a .. ~1~ottság felállításával biztosította. 
Minisztériuma utóbb Állandó ;egyszer wnyv125 , k lt 205 429/48-5 N, M .. számú 

1 N~, . 'l 't' :rvri iszter 1948 auausztus -en e ,. . 
A ~f agyar 'CP.JO e r n Q , '::> e kön v szerkesztésére Szerkerztő Bzzott-· 

rendeletével az V,. kiadású .I\tfagyar t~~y:z ,r k ~agjaivá a következőket nevezte ki: iágot és Szakb,izott5ágot szervezett s a izo tsago , 

Elnök.: 

}egy;;ő. 

Se h ulek Elemér akadémikus, a kémiai t~do~ányok doktora, 
a szervetlen és analitikai kémia egyetemi tanara 

Végh A n t a l a kémiai tudományok. kandidátusa, a gyógy
. . k 'mr·a tanszékvezető egyetemi docense szeresz1 e 

Tudományos- munkatárs.:· Karl ovi' t Z 

mérnök (t 1953) 
L á 5 z z ó gyógyszerész, vegyész-

A Szerkes;;tíibi;;ott5ág t~gjai ,: . 

Alföldy ,Zoltán az orvostudomanyo an r a ' , k k d"d' tusa a mikrobiológia 
egyetemi tanár a . , 

Augusti1z Béla a mezőgazdasági tudománJo an 1 a usa, . k k d d t ny kísérlet-
ügyi igazgató 

l5.5ekutz Béla akadémikus, az orvostudományok doktora, a gyógyszer
tan egyetemi tanár a 

t · ta ára (·t 1949) Lipták Pál dr .. a gyógyszerismeret egye em1 n 
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Mo,;;son)'i Sándor a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a gyógy-· 
szerészet egyetemi tanára 

Széki Tibor dr. akadémiai tanácskozó tag, a szerves és gyógyszerészi 
kémia egyetemi tanára (/ J 9 5 O) 

Vastagh Gábor a kémiai tudómányok doktora, az Országos Közegész
ségügyi Intézet Vegyi csoportjának és Kémiai osztályának 
vezetője 

.A S.;:okbi;;:ottság tagjai.:· 

Angyal Lajos az orvostudományok kandidátusa, elme- és ideggyógyász, 
közkórházi osztályvezető főorvos 

Babic.s Antal akadémikus, az orvostudományok doktora, az urológia 
egyetemi tanára 

Bari -?,sigmond dr„ egyetemi gyógyszertár-vezető, egyetemi docens 

Csipke Zoltán a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, egyetemi 
gyógyszertár-vezető, egyetemi docens 

Dávid Lqjos a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a gyógy
szerészet egyetemi tanára 

Fekete Sándor az orvostudományok kandidátusa, szülész, közkórházi 
igazgató-főorvos 

Fodor Imre az orvostudományok kandidátusa, belgyógyász, közkórházi 
osztályvezető főorvos 

H abnai JánoJ dr„ a gyógyszer isme~·et tanszékvezető egyetemi docense 

Kedves'.Y G)'örgy dr. az egyetemi Gyógyszerészeti Intézet ac!junktusa 
K'un Perem gyógyszerész, gyógyszertár-vezető 
lvfüller Sánr/or akadémiai levelező tag, a kémiai tudományok doktora, 

egyeten1i docens 

Petén)'i Gé:r.a akadémikus, az orvostudományok doktora, a gyermek
g) ógyászat egyetemi tanára 

Rajka Ődön akadémiai levelező tag, az orvostudományok doktora, 
bőrgyógyász, közkórházi osztályvezető főo1 vos 

Rom Pál a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Minőség
vizsgáló Intézet csoportvezető főmérnöke 

Sdrkány Sándor a bio1ógiai tudományok doktora, az alkalmazott 
növénytan és szövet.fejlődéstan egyetemi tanára · 

Vité,;; István dr,. az egyetemi Közegészségtani Intézet adjunktusa 

A S~rrkeJztőbizottrág által felkért tanácsadókként működtek kö<;re. 

Balázs G_yula az orvostudományok kandidátusa, toxikológus, baleseti 
közkórházi osztályvezető főo1vos 

Bruckner Győző akadémikus, a kémiai tudományok doktora, a szerves 
kémia egyetemi tanára 

Erde)'-Gruz Tibor akadémikus, a kémiai tudományok doktora, a 
fizikai-kémia egyetemi tanára 

- '· , n ok kandidátusa, az 01:szágos Köz~· 
ErdÖJ László az orvostud?ma y l 'giai osztályának vezetője 

egészségügyi Intezet szero o , 

. , . t do1nányok kandidátusa, az Orszagos Allat-Hirt Géza az allatorvos1 u _ ,_ 
egészségügyi Intézet 1gazgatq1a . , : 

b. 1; ·ai tudományok kandidátusa, a kerteszet~ .- •. " ·1· 7oltán a w og1 
nar.t'a t '\..' - 'k ezető docense növénytan tansze v , . 

0 .. , s Mentőszolgálat orvos-1gazgatq1a K'ovdc.s János· dr„ az rszago . , . 

Jenv•• az állatorvos.i tudományok doktora, az állat-gyogyszertan K'ovács 

, egyetemi tanára . tudományok doktora, 
H - d' ikus az állatorvosi Manninger Re.z.sa . ~ka, cm ' etemi tanára 

az állat-:Jarva;-1ytan egy 

Mittelma .. t László dr„ gyógyszerész . az állat-· 

J , k d' ikus az állatorvosi tudományok dokto1a, 1iJócry anos a a em ' . ' 
. belgyógyászat egyetemi tanara . 

0 , s Közegészségűo-yi Inté.let önálló tuclomanyos Rózsa Pál dr az rszago o 

1-utatójo l' · · 
Közegészségügyi Intézet bio og1a1 e . tt Ilona dr, a.z Országos .Jzongo „. 

osztályának vezeto,Je 

„„ • 'ital felkht szakirtők 
A Szerkerztouizott.sag a . . . k Bánó Tibor gyógyszerész, 

Bálintjfy István dr. állatorvos, adJ;in turss,zágoss.z akfe!Ügvelő, Ligeti 
• .r. i · G • a g) órryszeresz, o · . . v·k tanárseged, HunJ a vi e,;; b ó . ezeto" (·t 1953) lrgeti ' tor , , 11 őrző-laborat r1um··V - ' · . Ferenc gyogyszeresz, e en , szerész egyetemi adjunktus, 

gyógyszertár-vezető, .Némedy fmre dr„ gy~~i taná;se~éd Spetgely Béla 
Pandula Egon dr .. gyógyszer esz, eg) e ' 
gyógyszerész 

' , kísérleti ellenó1·zést végeztek : A Szerkesztőbizottság reszere . 

' k t tó Bányai Vera egyetemi 
Antal Józ".f dr. öná~l'ktudm'.t~?,0~gy~t:mi tanársegéd, f'lö Györp gy

akornok, Egyed dr„-n~ ava.ds „.gp 'l dr eg\,etemi adjunktus, Kzra(y 
· 'rseged En roz a ·· , · , 

dr. egyetemi tan~ , ' 'd Kolos dr -né l)ethcs Edit eg)eten11 tanarM, 
Klára dr. egyetemi ta1 i~rAsegbe ' Kl , a dr „ eg) etemi tanársegéd, Kovács d f/' "t, zk11dr ne mrus ar „ - ' éd 
segé , norz sans " . ·• , 'd Körö.s Endre egyetemi tanarseg : 
László dr. egyetemi tanarsege ··' t .' rsegétl Pó1 tai Ferenc egyetemi k J , if dr eayetem1 ana ' Y' P E •· La.5zloVSZJI . ozse „ v ' „ etemi g)akornok, ungor "'rno 
tanársegéd, l)óifainé Lenlner ~t;{a;za e~yetemi adjunktus, Soltész Jenő 
a kémiai tudurnányok {.an i _,a _usa, . kornok S7epeH)! Ange!a di. 

. S 'sz G]örgy egyetemi gya . ' , . k . k gy
r)gysreresz, za " 'e '' ' E Z5ébet eo·yetem1 gya Olll() v . tanársegéd- S7ucr dr. -ne .saszar r ;;::i eg)etem1 ' .... 

A S;:,erkesztöbizott,ság részére .fordítást végeztek 

G;1ene.s Péter, Heintz Endre dr., 
Böhnz .~su.z.ía 

J(uu •erenc: -l . lz.getr· Viktor, J>okomándyné 
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A gyógyszeikönyiv ré.szére táblá<,atokat ké.5;:.ítettek ,:· 

Groma Gizella, S;:,ászné Simonyi Anna, .?,boray Bertalan dr~ 

Az ábrákat Bertók M~rgit ké.s;:,ítette„ 

A technikai sze1ke:sztést BaJ1er István dr és annak elJ.enőzését Hajdu Pál végezte„ 

A Szerkes7.tŐ Bizottság az V. kiadású Magyar G~/ógyszerkönyv (Pharmacopoea 
Hungarica Ed, V) kidolgozásában az Országos Közegészségügyi Intézet tapasztalatait, 
az előző Magyar Gyógyszerkönyv, a VIII„ Szov:jet Gyógyszerkönyv s az újabb idegen 
gyógyszerkönyvek, ezek között a I'~cmzetközi G;-ógyszerkönyv előírásait is figye
lembe vette. 

Az \T. Magyar Gyó~yszerkönyv Szerkesztésére Alakított Bizottság muTikáját 
felkért tanácsadókkal, illetőleg szakértőkkel kiegészített négy albizottságban végezte„ 

A kémiai albizottság elnöke Schulek Elemér ; 
a farmakognoziai albizottság elnöke Augustin Béla; 
a galenusi albizottság „elnöke MozsonJIÍ Sándor; 
a biológiai albizottság elnöke IHekutz Béla volt.. 

Az egyes bizottságok munkájának kritikai értékelését és egységesítését Se hulek 
Elemér végez:e fiégh Antal és K arlovitz L árzló, illetőleg Kedn~ssy György, 
Halma1: .Jáno.s, Vitéz István és Mi'ttelman László közreműködésével 

* 
A gyógyszerkönyvnek az ipart érdeklő cikkelyeire észrevételejket az érdekelt 

ipari üzemek is megtették. Indokolt kívánságaikat a Szerkesztő Bizottság mindenkor 
figyelembe vette. 

* 
A gyógyszerkönyv kidolgozásával kapcsolatos széleskörű munka elvégzését meg

felelő hitelkeret biztosította. A Magyar Népköztársaság e célból 194·8, VIIL-tól 
1951.. XII.-ig összesen 118 481 Ft hitelkeretet bocsátott a Gyógyszerkönyv Szerkesz
tésére Alakított Bizottság rendelkezésére, amelyből az 90 208,90 Ft-ot használt fel. 
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A 

M ""yo' gyszerkön""b.e fölvett új cikkelyek jegyzéke Az V. agyar u ~ , · 

Acetonum 
Acet\· lcholinUm bromatum 
Acid~m ascorbinicum 
_ deh, dr ocholicum 
_ h) d~ochlo1 icum concentratissimum 
_ nicotinicum 
_ nitr icurri fumans 
_ oleinicum 

paraaminos?-licylicum 
phosphoricurn concentratun1 
phosphoricurn dilutum 10 % 
trichloraceticum 

AcipheTiochinolinum 
Adrenalinum basicum 
Aethcr petrolei 
A crar Magar 
Akohol cetylicus 
_ trichlorisobutylicus 

Allylbar bituralum . 
Ah.iminium hydroxydatum 
Ammonia solut'a concentr ata 
Ainrnonium bicar bonicum 
· _ phosphoricum 
Amylum maydis 
- solani 

aluminio 
A. U„ V. 

Anatoxinum contra tetanum 
hydroxydato assorpturn 

(toxoidum) diphthencum 
(toxoidum) d1phthencum praec1p1-
tatum .. 

(toxoidum) tetanicum praec1p1tatum 
Aneurinurri hydroch1oricum 
Aqua benzaldehyd.i . . . 
- destillata pro inJectione 

Arecolinurn hydrobromicum 
Axerophtholum solutum 

Barbituralnatrium 
Barium chloratum 
-- sulfuricum conJ:íitum 

Benialdehydum . 
Benzpropaminum phosphor1cum 
Benzylalkylammonium chloratum 
Benzylium benzoicum 
Butob<-·rbituralum 

Calciferoli.im 
- solutum 

Calcium bromatu1n 
- bromatum solutum 33,3 % 
-- chloratum solutum 501J'o 
- gluconicum 
- phosphoricum tribasicum 

Carbamidum 
Car bamv lcholinum chlo1 atum 
Car bon;um tetr achlor atum medicillale 
Cardui benedicti herba 
Ca~einum 
Chinacrinu1n 
Chininum bihydrochlo1icun1 
Chlorphenanum 
Cholesterinum 
Codeinum phosphoricum. . 
Collodium cum acido sahcyhco 
Coraethamidum 
Cynosbati fructus 

Decoctum saponariae 
Diacetylmor phinu1n hyclr ochlor icum 
Dicumarolum 
Digitalis lanatae foliu11;'1 . 
Dihydrocodeinonum b1ta1tar1cum 
Dimercaprolum 
Diphentoinnatrium 

Emulsio paraff'ini cun1 phenolphthaleino 
1-Ephedrinum hydrochloricum 
Ergotaminum tartaricum 
Eucalyptolum 
Extractum liquiritiae fluidum 

liquiritiae spissum -'1 

-· stramonii siccum 
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Fa.ex compressa 
- praeparata siccata 
- pr aepar ata spissa 

Fuchsinum basicum 

Gametocidun1 
Gonadotropinum chorionicum (ex urina) 

- e sero 

Heparinum solubile 
Hexacitraminum 
Hexobar bituralnatrium 
Hexobarbituralum 
Hexylresorcinum 
IIistaminum bihydrochloricum 
I~-Histidinum hydrochlcricum 
Homatropinum hydrobromiciiní 
Hydrargyrum chloratum mite 
- oxycyanatum 
-· sulfuratum rubrum 

Hydrochinonum 
Hydrocodeinum bitartaricum 
Hydrogenium peroxydatuffi dilutum 3 % 
Hypophyseos pa~tis posterioris extractum 

Infusum f! angulaC compoSitum 
-· ipecacuanhae 

Injectio acidi ascor binici l 0 % 
- acidi nicotinici 2 % 

adrenalini hydrochlorici 0, 1 o/0 

aneurini hydrochlorici 1 % 
aneurini hydrochlorici .5 % 
arsenicalis 1 % cum procaino hydro·· 
chlorico 
atropini sulfurici 0,0.5 % 
atropini sulfurici O,l % 
axei·ophtholi 
benzpropamini phosphorici l ~~ 

- bismuthi subsalicylici oleosa 10 o/o 
- calciferoli 
- calcii bromati 10 % 

calcii chlorati 10 % 
calcii gluconici 10 % 
camphorae aetherea 20 % 
camphorae oleosa 20 ~{, 

- coffeini natrii benzoici 20 <)6 
-· coffeini natrii salicylici 20 % 
- ephedrini hydrochlorici 5 % 
- ergotamini tartarici 0,05 % 
- glucosi 10 % 
- glucosi 20 <){, 

-& glucosi 40 % 
gonadotropíni chorionici 

Injectio gonadotropini e sero 
-- hepqrini 

hexamethylentetramini 40 % 
hexobar bituralnatrii 
isotouica Ringeri 
menachinoni 0,01 % 
morphini hydrochlorici 1 ~~ 
morphini hydrochlorici 2 % 
morphini hydrochloríci 3 % 
morphini hydrochlorici 1 % cum at
ropino sulfurico 0,05 % 
morphini hydrochlorici 2 % cum at
ropino sulfurico 0,05 % 
natrii brornati 10% 
natrii chlorati hypertonica 10 <y~ 
natrii chlorati isotonica 
natrii citrici 3,3 % 

- natiiijodati 10% 
-- natrii nitrosi 4 % 
--· natrii nitrosi 8 % 
- natrii salicylici 10 °fo 
--· natrii thiosulfur ici 10 % 
--- opii concentrati 2 % 
- opii ~oncentratí 4 % 
- papaverini hydrochlorici 4 <)~ 

g-penicillin-kalii 
g-penicillin-kalii oleosa 
g-penicillin„natr ii 
g-penicillin-natrii oleosa 

- g-penicillin-procaini 
g-penicillin-procaini oleosa 
pentamethazoli 10 % 
p1ocaini h)dtochlorici 2 % 
procaini hydrochlorici 4 % 
procaini hydrochlorici 2 % cum ad
renalino 0,005 o/o 
procaini hydrochlorici 4 % cum ad~ 
renalino 0,00.5 % 
.p1ogesteroni 
pyridoxini h)·drochlorici 2,5 % 
riboflavini 0,5 ~{, 

- rubri Congo 1 % A U. V. 
- streptom) cini 
-- str)chnini nitrici 0,1 % 
- sulfamethylpyrimidini 20 % 
~ sulf3.methyhhiazoli 20 % 

sulfathiazoli 20 % 
sympaethamini hydrochlorici 6 % 
sympropamini hydrochlorici 2 % 
testosteronoli propionici 
tocopheroli acetici mg 30 

Injectio Vita.mini B12 
- zinc-insulini protaminati 
Isonicazidum 

J odophthaleinnatrium 
Jodoxysulfochinolinum 

Kalium chloratum 
- rhodanatum 
·- sulfuraturn crudum 

Kresolum purum 

I.acca in tabulis 
Lana ligni 
Lavandulae f los 
Linimentum calcis 
Lini placenta.e farina 

Menthae crispae folium 
Menachinonum natrium bisulfutosum 
Mercamphamidum 
Methylenum coeruleum 
l\1ethylium paraoxybenzoicum 
1vfethylrosanilinium chloratqm 
Millefo!ii herba 
Mucilago ad catheterem 

N aphthalanum liquidum 
Natrium aceticum crystallisatum 
-· anilarsonicum 
- arsenicicum 

bromatum solutum 33,3 
- fluoratum 
- laurylsulfuricum 

methylarsonicum 
phosphoricum acidum 
pyrosulfurosum 
thiosulfuricum 

Nicotamidum 
Nitrogenium oxydulatum 
Norcainum 
Novamidazophenum 
Novarsen9lum 

Oestrodienolum 
Oestrolum propionicum 
Oleum chamomillae 

- helianthi 
- pro injectione 
- terebinthinae 

Opium concentratum 
Oxygenium 

Paraffinum solidum 
g-Penicillin-kalium 

g-Penicillin·-natrium 
g··Penicillin-procainum 
Pentamethazolum 
Phenarsoxydum hydrochloricum 
-- hydrochlOricum pro injectione in 

ampulla 
Phenisatinum 
Phenobar biturainatrium 
Phenylhydrargyrum boricum 
Ph);sostigminum sulfuricum 
Pr imulae r adix 
P1ogcsteronurrl 
Pulvis frangulae cornpositus 
Pulvis sulfabor icus 
Pyridoxinum hydrcch!oricum 

Q.uercus cor tex 

Riboflavinum 
Rubrum Congo 
Rutinum 

Sacchar imid um 
Sa po stear íni 
Senriae fructus 
Serpylli herba 
Sera humana pro haemagglutinatione 
Serum antianthracicum equinum 
- antirliphthericum bovinum 

antidiphtherieum equinum 
antidiphthericum equinum concen
tratum 
antidyse.ntericum equinum 
antigangrae11osurn equinum tetra·· 
valens 
antirhusiopathic.l:J.m equinum 
antirhusiopathicum suillum 
antiscar latinosum equinum 
bovinum normale 
contra anthracem A. U. V. 
contra aphthas epizooticas ex ani
maiibus hype1im.munisatione pata 
tum A„U.V. 
contra choleram avium A„ U. V. 
contra febrem canum catarrhalem 
AU.V. 
contra pasteurellosem A„ U. V„ 
contra pestem avium A„ U. V. 
contra pestem suillam A. U. V. 
contra pestem suillam et partim 
(20%) contra rhusiopathiam A. U.V 
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Serum contra pestem suillam et rhusio
pathiam A. U. V. Tab!etta codeini hydrochlorici g 0,02 

· ephedrini hydrochlorici g 0,0.5 
hexameth:1ei--itetramini g 0,5 
hydrargyr i oxycyanati g l 
natrii bromati effervescens g 1 
natrii chlorati g 0,9 

- contra rhusiopathiam A. U„ V„ 
equinum norma 'e 

- huÍnanum anti-D (anti-Rh
0

) pro 
diagnosi 

- ovinum normale 
Sirupus ferri chlorati oxydulati 
- IaxanS 

Solutio calcii sulfllrati 
- coJophonii 
- conservans 
- fuchsini cum resorcino 
-- jodi acida 
-- ophthaimica argenti nitrici 

ophthaln1ica alropini sulfurici 
- ophthalmica isotonica 
- ophthalmica physostigmini salicylici 

fortiur 

-- ophthalmica physostigrnini salicylici 
mitior 
ophthalmica pilocarpini hydro
chlorici 
ophthalmica resorc1n1 

- ophthalrnica zinci sulfurici 
- sympaethamini hydrochlorici 10 % 
- sympropamini hydrochlorici 2 % 

Streptomycinum 
Strophanthi semen 
Sulfaguanidinu_m 
Sulfa methy lpyrimidinum 
Sulfamethylthiazolum 
Sulfani!amidum 
Sulfathiazolum 
Sympaethaminum 
Sympropaminum 

Tabletta acidi acetylsalicylici g 0,5 
acidi ascor binici g o, 1 

-· amidazopheni g 0, I 
-- amidazopheni g 0, 3 

ammonii chlorati alkalisolvens g 0,5 
- aneurini mg 5 

natrii salicylici alkalisolvens g O,.S. 
nicotamidi g 0,05 
oestrodienoli mg 0,5 

- opii concentrati g 0,02 
- papaverini hydrochlorici g 0,04 

phenacetini g 0,5 
- phenobarbiturali g 0,015 
- phenobarbiturali g 0,1 

phenolphthaleini g 0,5 
pyridoxini hydrochlorici g 0,02 
sacchar imidi 
stdfaguanidini g 0, 5 
sulfamethylpyrimidini g 0,5 
sulfamethylthiazoli g 0,5 
sulfanilamidi g 0,.5 
sulfathiazoli g 0,.5 
tocopheroli acetici mg .5 

Testosteronolum propionicum 
Tetracainum hyrlrochloricum 
Tetracli1oraeth) ]enum 
T hyreoideum siccum 
Tinctu1a saponariae 

strophanthi 
~ thymi 
- tor men tillae 
- váieriapae spirituosa 

TocopheroJum aceticum 
Tormentillae rhizoma 
Toxinum diphthericum pro diagnosi 
-· scarlatinosum assorpttim · 
-·· scarlatinosum pro díagnosi 

T r iaethanolaminum 
T r ichloraethylenu1n 
Tubercuiinum ad usum veterinarium 

- pristinum sine albumoso paratum 

- atropini sulfllrici mg 1/
3 

azopheni coffeini citrici g 0,5 
- barbiturali g 0,5 

Unguentum aluminii aceticí tartarici 
-- hydrargyri mite 10 % 

. benzpropamini phosphorici mg 5 
- carbonis activati g 0,25 
- chinini hydrochlorici g 0,25 
·- c_hinini hydrochlorici g 0,5 

ch1orogenii g I 
codeini hydrochlorici g 0,0I 

infantum 
naphthalani 
ophthalmicum a]bum 1 % 
ophthalmll um flavum I % 
ophthalmicnm simplex anhydricum 
ophthalmicum simplex hydrosum 

·- sulfuratum flavum 

Vaccinum cholericum 
tra abortum infectiosum A„ U„V. _ con UV 

_ contra anthracem A. „. · 
- contra anthracem sapon1no paratum 

A..U.V. t 
_ contra _e o eram h 1 · avium assorp um 

A UV.. · 
. t choleram avium bacter1a con ra 

avirulentia continens A„ U„ V„ . 
- contra choleram avium bacter1a 

mortua continens A„ U .. V„ 
- contra gangraenam emphysemato-

sam A. U. V. . 
contra paratyphum Columba1 um 
AUV .. 
contra pestem avium A„ U„ V„ . 
contra pestem suillam crystalhno
vio1aceo paratum A„ U„ V. 
contra rabiem A. U., V~ 

-· contra rhusiopa,thiam assorp~um 
A. u. v.. 
contra stomatitidem pustulo~am 
contagiosam ovium. A. U. V„ 

~ contra variolam avium A. U„ V. 
- contra variolam ovinam A„ U., V 

Vaccinum diphthericum et pertussicum 
praecipitatum . 
febris exanthemat1cae 

-· pertussicum . 
- scar latinosum et pertuss1curn assorp-

tum 
·- staphylococcicum 
_ t} phosum . . 
_, typhosum pracc1p1tatum , 
- typhosum; paratyphosum-i\,-B et 

cholericum 
_ variolae 

Vanillinum . 
Vaselinum album ophthalm1cum 
Veratri rhizoma 
Vinum album 
Viride nitens . 
Virus febris canum catarrhahs A U V„ 
Virus pestis suillae A. U. V„ 
Vitaminum B12 

Xanthacridinum 

Zinc-insulinum protaminatum 
Zincum chloratum solutum 50 % 
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B 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyvből át nem vett cikkelyek jegyzéke 

Acidum benzoicum e resina 
-·- phosphoricum 

Adeps ~uillus benzoatus 
Adonidis vernalis herba 
Ammonium carbonicum 
Amygdala amara 
Angelicae radix 
Anisi stellati fr·uctus 
Anti do tu m ar senici 
Aqua Amygdalarum amararum P. I„ 
·- bisdestillata sterilis 
-· Rosae 

At gentum nitricum fUsum 

Balsamum Tolutanum 
Bismuthum tannicum 

Calcium acetylosalicylicum 
- glycerinophosphoricum 

Céresinum 
Chenopodii herba 
Chininum Ferrum citricuni ammöniatum 
Collyrium adstringens luteum 
Cornprimata antirachitica 
- Strophanthini 

Condurango cortex; 
Cr oci stigma 
Cuprum aluminatum 
Cylindri Hydrargyri cyanati 

Dextrinum 

Emplastrum cantharidatum 
- diachylon cornpositum 
- saponatum 
- sa ponatum salicylatum 

Emulsio amygdalina 
Euphorbium 
Extract-um Chinae fluidum 

Chinae siccum 
Colocynthidis siccum 
Condurango fluidum 
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Extractum Hydrastis fluidum 
- !I yoscyami siccum 
·- Liquiritiae depuratum aquosumsub~ 

spissum / 
-· Liquiritiae venale aquosum siccum 
-· Porni ferratum aquosum spissum 

Scillae siccum 
Secalis cornuti aquosum siccum 
Secalis cornuti aquosum subspissum 
PI. 
Trífűlii fibrini aquosum spissum) 

Fasciae e tela amylo imbutae paratae 
Ferrum carbonicum saccharatum 
Ferrum lacticum ' 

Galeopsidis herba 
Guajacolum carbonicum 
Gummi ammoniacum 

Hydrargyrum chloratum mite sublima •. 
tione paratum 

- chloratum mite vapore 
?aratum 

- cyanatum 
II ydr as tis canadensis r adix 

Infusum Rhei 
Iridis rhizoma 

Kalium aceticum solutum 
Kreosotum 

Linctus gurnmosus 
Liquor Ferri oxychlorati 
- Hydrogenii hyperoxydati mercalis 

Lobeliae herba 

Magnesium hydroxydatum in aqua 
Mel depuratum' 
Methylsulfonalum 
Mixtur a gummosa 

Naphthalinum . 
Natrium kakodyhcum 
:- phosphoricum siccatum 

Nux moschata 

O]eum Amygdalae . 
_ Aurantii florum synthetrcum 
__ camphoratum 
_ phosphoratum 
_ Rapae raff'inatum 
_ Rosae bulgaricum . 
_ Santali Indicae orientahs 

Oxymel scillae 

Phenochinolinum methylcar boni.cui:i 
Phenyldimethylpyrazolonum salicylicum 
Phosphorus 
Pilulae Ferri jodati 

__ Kreosoti ~ 

Pix Betulae 
Potio Magnesiae cit;ic~e effer.vescen~ .. 
Pulvis ad aquam alkahno··sahnam fort1-

orem .. 
- ad aquam alkalino-salinamm1t1btem 
_ Barbamidi 
__ dentifricius niger 
__ gummosus 
_ Seidlitzensis effervescens 

Punicae grana ti cor tex 

Resina Pini Burgundica 

Saccharinum 
Sapo durus 
Sa po medicinalis 

Spf:cies amar ica.ntes 
Spiritus aro:nat1cu~ 

_ ar·omatites e v1no 
Coloniensis 

--· saponis kalini 
-· Sinapis 

Sulfür pulveratum . . 
Svrupus Cerasi nigri Macedon1c1 
.~-· Cinµamomi 

Citri 
- Coffeae 

manna tus 
- Menthae 
- Rhei 

Tela J odofor miata 
Tinctura Absinthii composita 

- Aloes 
- Cinnamomi 
- Lobeliae P. L . , 

Tubulus aqua carbolico madens 

Unguentum acidi borici 
- adipis lanae 
- Cerussae 
·- Kaliijodati cumJodo 
- simplex 

Vinum Chinae 
_ Chinino ferratum 
- Pepsini 
- Szamorodni _ 
-· Tokajense passum 

Zedoar iae r hizoma 
Zingíberis r:hizoma 
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B 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyvbi>I át nem vett cikkelyek jegyzéke 

Acidum benzoicum e resina 
- phosphoricum 

Adeps ~uillus benzoatus 
Adonidis vernalis herba 
Ammonium carbonicum 
Amygdala amara 
Angelicae radix 
Anisi stellati fr uctus 
Antidotum arsenici 
Aqua Amygdalarum amararum P L 
·- bisdestillata sterilis 
- Rosae 

Argentum nitr:icum fUsum 

Balsamum Tolutanum 
Bismuthum tannicum 

Caicium acetylosalicylicum 
- glycerinophosphoricum 

Ce'resinum 
Chenopodii herba 
Chininum Ferrum citricum ammoniatum 
Collyrium adstringens luteum 
Comprimata antirachitica 
- Strophanthini 

Con cl ur ango cor tex; 
Cr oci stigma 
Cuprum aluminatum 
Cylindri Hydrargyri cyanati 

Dexttinum 

Emplastrum cantharidatum 
- diachylon compositum 
- saponatum 
- saponatum salicylatum 

Emulsio amygdalina 
Euphorbium 
Extract-um Chinae fluidum 

Chinae siccum 
Colocynthidis siccum 
Condurango fluidum 
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Extractum Hydrastis fluidum 
- H yoscyarni siccum 
- Liquiritiae depuratumaquosumsub·· 

spissum 
Liquiritiae venale aquosum siccum 
Pomi ferr atum aquosum spissum 
Scillae siccum 

- Secalis cornuti aquosum siccum 
Secalis cornuti aquosum subspissum 
PL 
Trifolii fibrini aquosum spiSsum] 

Fascíae e tela amylo imbutae paratae 
Ferrum carbonicum saccharatum 
Fer·rum Iacticum ' 

Galeopsidis herba 
Guajacolum carbonicum 
Gurr1mi ammoniacum 

Hydrargyrum chloratum mite sublima. 
tione paratum 

- chloratum mite vapore 
µaratum 
cyanatum 

I:I ydr as tis canadensis r adix 

Infüsum Rhei 
Iridis rhizoma 

Kalium aceticum solutum 
Kreosotum 

Linctus gumrnosus 
Liquor Ferri oxychlorati 
- Hydrogenii hyperoxydati mercalis 

Lobeliae herba 

Magnesium hydroxydatum in aqua 
Mel depuratum' 
Methylsulfonalum 
Mixtura gummosa 

Naphthalinum . 
Natrium kakodyhcum 

:___. phosphoricum siccatum 
Nux moschata 

Oleum Amygdalae 
-· Aurantii florum syntheticum 
-· camphoratum 
- phosphoratum 
- Rapae r affinatum 
-~ Rosae bulgaricum 
- Santali Indicae qrientalis 

Oxy mel scillae 

Phenochinolinum methylcar boni.cu:r:i 
Phenyldimethylpyrazolonum sahcyhcum 
Phosphorus 
Pilulae Ferri jodati 

- Kreosoti ' 
Pix Betulae 
Potio Magnesiae cit!ic~e effer.vescens . 
Pulvis ad aquam alkahno-·sa~1nam fortl· 

orem 
- ad aquam alkalino·salinam mitibrem 
- Barbamidi 
-~- dentifricius niger 
-- gummosus 
- Seidlitzensis effervescens 

Punicae granati cortex 

Resina Pini Burgi.Indica 

'Saccharinum 
Sapo durus 
Sapo medicinalis 

Spe:cies amarican'tes 
Spiritus aromaticus 

aromatites e vino 
Coloniensis 

-· saponis kalini 
-· Sinapis 

Sulfur pulveratum , . 
Syrupus Cerasi nigri 1.1:acedon1c1 

Cinµamomi 
Citri 
Coffeae 
manna tus 

- Menthae 
- Rhei 

TelaJodoformiata . 
Tinctura Absinthii compos1ta 

- Aloes 
- Cinnamomi 
- Lobeliae P, L . , 

Tubulus aqua carbolico madens 

Unguentum acidi borici 
- adipis lanae 
·- Cerussae 
- Kaliijodati cum.Jodo 
·- simplex 

Vinum Chinae 
·- Chinino ferratum 
- Pepsini 

Szamorodni . 
- Tokajense passum 

Zedoariae rhizoma 
Zingiberis r.hizoma 
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e 
;lzo~ gyógyszerek jegyzéke, amelyek a IV M , .. 
is hivatalosak voltak de kész't' ""k V •Magyar Gyogyszerkonyvben 

' i esu • az • agyar Gyógyszerkönyvben 
megvaltozott 

Alumínium aceticum-tartaricum solutum 
Aqua Calcis 

Sapo kalinus 
Solu~io Chinini hydrochlorici.et Urethani 

1n ampullis - Cinnamomi spirituosa 
- Foeniculi 
- Menthae pipe1 i tae 

Chini_num tannicum insipidum Rozsnyay 
Coffernum cjtricum 
-- J\'atrium benzoicum 
- Natrium salicylicum 

Comprimata Nitroglycerini 
-· Phenamidi 
- Phenolphtaleini 
- Santonini 

Elixirium Thymi compositum 
Emplastrum diachylon 
Emplastrum Hydrargyri 
Extractum Belladonnae siccum 

- Frangulae fluidum 
- Gent~anae aquösum spissum 
- Secahs cornutí fluidum P .. I„ 
- Strychni siccum 

In!Usum laxativum 

Linimentum ammoniatum 
- saponatum camphoratum 

Mixtura chloralo-bromata 
Mucilago gummi arabici 
·- Sa!ep 

Pasta Zinci 
- Zinci salicvlata · 

PhenyldimethyÍpyrazo!onum coffeinum 
citricum 

Pilulae Ferri carbonici 
·- laxantes 

Pulvis dentifricius albus 
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- Coc_aini novi cum Adrenalino in 
ampullis 

- Jodi spirituosa P L 
-- f\Tatrii chlorati physiologica 
- Strophanthini alcoholica 

Species laxantes 
Suppositoria Glycerini 

- hacmorrhoidalia 
Syrupus Aurantii 

Ferri jodati P. I. 
hyp?phosphorosus compositus 
Kalu sulfoguajacolici 
Liquiritiae 

- simplex 

Tinctura amara 
---- aromatica. 
- Cantharidis P I. 

Pomi fer r ata 
- Valer ianae aetherea 

Unguentum Argenti nitrici sec„ Mikulitz 
- cantharidatum 
-- diach y Ion Hebr ae 
- emolliens 
-· Glycerini 
-- Hydrargyri P, I. 
- Plumbi tannici 
-- Stearini 
-- sulfur atum 

Vaselinum choíesterinaturn 
-· cum acido bor ico 

Vinum Rhei 

D 

Azon gyógyszer,ekjegyzéke, melyeknek elnevezése az V. Magyar Gyógy
szerkönyvben megváltozott 

A IV. kiadású Gyógyszer·könyv nevei: 

Acidum aceticum dilutum 
·-- arsenicosum 
- benzoicum s)'ntheticum 
- carbolicum 
- car bolicum liquefactum 
- diaethylbarbituricum 
- hydrochloricum concentratum 

- hydrochloricum dilutum 
ti.itricum dilutum 

- phenylaethylbarbit1jficum 
- sulfi.iricum dilutum 

Adeps 1anae anhydricus 
Aether depur a tus 
Aethylium aminobenzoicum 
Ammonium sulfoichthyolicum 
Aqua dentifricia . 
Argentum colloidale medicinaie 
Argentum nitricum crystallisatuni 
Arsenohenzolum solubile in ·ampullis 
Aurantii cortex 

Baryum sulfllricum praecipitatum purum 
Benzin nm 
Bolus alba sterilis 

Calcium carbonicum praecipitatum 
Carbamidum bromaethylaceticum 
Carbamidum bromisovalerianicum 
Ca:r bo medicipalis 
Chininum tannicum insipidum Rozsnyay 
Chloroformium ad usum externum 
Chorda aseptica 
Cocainum novum hydrochloric;:um 
Collemplastrum saponato salicylicum 

- Zinci oxjdati 
Compr imata Barbamidi 

Nitroglyceriní 
- Par~formaldehydi 

Az V kiadású Gyógyszerkönyv nevei: 

Acidum aceticum dilutum 20 % 
-- arsenicosum anhydricum 
·-· benzoicuin ' 

Phenolum 
Phenolum liquefactum 
Barbituralum 
Acidum hydrochloricum concentratum 

25 o/o 
Acidum hydrochloricum dilutum 10 % 
·- nitricum dilutum 10% 

Phenobar bituralum 
Acidum sulfüricurrl dilutum 10 % 
Adeps lanae 
Aether 
Norcainum 
Ammoniurfl bitumensulfünicum 
Spiritus d~ntifricius 
Argentum colloidale 
Argentum nitricum 
Novarsenolum pro injectione in ampulla 
Aurantii pericarpium 

Barium sulfuricum 
Benzinum petrolei 
Bolus alba 

Calciu1n carb~nicum 
Br on1aéetoc'arbamidum 
Bron1valerocar baniidum 
Car bo activatus 
Chininum tannicum 
Chloroformium 
Chorda sterilisata 
Procainum hydrochloricuro 
Collemplastrum saponatum salicylaturo 
- ·adhaesivum 

Tabletta bar bamidi g 0, 4 
nitroglycerini mg 0,5 

- paraformaldehydi g l 
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Comprimata Phenamidi 
Phenolphtaleini 
Santonini 
Theobromini jodati 
Thyreoideae 

Cylindri hydrargyri biChlorati corrosivi 

Digitalis folium 

Equiseti arvensis herba 

Extractum Aloes 

I abletta phenamidi g 0,5 
pbenolphtha'e.ni · g 0,2 
santonini g 0,02.5 
theobr omini jodati 
thyreoidei 

- hydrargyr :bichlorati g 

Digitalis purpureae folium 

Equiseti herba 

- Fiiicis maris aethereum subspissum 
- Gentianae aquosum spissum 

Extractum aloessiccum 
·- filicis maris subspissun1 
·-· gentianae spissum 

n 

-- Opii aquosum siccum P. I„ 

Fasciáe e tela paratae 
Ferrum hydrogenio reductum 
- sesquichloratum solutum 

Filum sericeum hydrargyrn bichlorato 
madens 

Gelatina purissima 

Homatropinum methylbromatum 
Hydrargyr um bichloratum ammoníatum 
-· met;ilJicum 
- salicy licum medicinale 

Intusum laxativum 

j ala pae radix 

Kalium hydröcarbonicum 
-· hydrotartaricur:p. 
- hypermanganicum 
- sulfoguajaéolicum 
- Stibium tartaricum 

Lana Gossypii depurata 
Liquor Atnmoniae 
- Ammoniae anisatus 
- Hydrogenii hyperoxydati concen-· 

tratus 

Magnesium hyperoxydatum medicinale 

Naphtolum 
1\Tatrium chlo1atum purum 

- hydrocarbonicum 
Nitroglyce1inum spiritu solutun1 

01eu1n antírachiticum 

30 

Aurantii corticis 
GCranii hispanicum 
jecoris !viorrhuae 
Terebinthinae austriacum l ectif icatum 

íl''' ..... 

- opii siccum 

Fascia e tela parata 
Ferrum reductum 
- sesquichloratum solutum 50 % 

Filurn ser iceurn 

Gelatina alba 

Methylhomatropinium bromatum 
Hydrargyrum amidochloratum 
Hydrargyrum 
i\cidum hydrargyro-salicylicum 

In!Usum sennae compositum 

.Jalapae tuber 

Kalium bicarbonicum 
bitartaricum 
perrnanganicum 
guajacolsulfonicum 

Stibium·-kalium tartaricurn 

L ana gossypii 
Ammonia soluta 19 % 
Spiritus ammoniatus anisatus 
Hydrogenium peroxydatum concen-

tratum 

Magnesium peroxydaturn 2.5 % 

Naphtholum-/) 
Natrium chloratum 

- bicarbonicum 
__ Nitroglyce1inum solutum 1 ~~ 

Calcifero'Jum solutum 
Oleum aurantii 
- geranii 
- jecoris a!?elli 
-:- terebinthinae rectificatum 

Ononidis spinosae radix 
Opium 

Pasta Zinci 
Pasta Zinci salicylata 
Phenyldimethylpyr~zolonurn 
_ arnidodimethyhcum 
_ coffeinum citricum 

Pilulae Ferri carbonici 
- laxantes 

Pix Juniperi oxycedri 
Pul~is ad aquam alkalino-sulfato salinam 
·- asperginis infantur;i \ 

Liquiritiae compos1tus 
___ Opii et Ipecacuanhae compositus 

P. I. 

Resina J alapae 

Saccharum 
Saccharum lactis 
Saccharum u vae 
Sebum ovile 
Serum antidiphthericum 
Serum antitetanicum 
Solutio Adrenalini hydrochlorici 

- Arsenica!is Fowleri P. I. . 
_ Chinini hydrochlorici et Uretham 

in ampullis . 
-- Cocaini noVi cum Andr enahno 

in ampullis 
--- extracti Hypophyseos e lobo poste

riore in ampu~lis 
Insulini in ampu1lis 

- Natrii ch!orati physiologica 
- Strophanthini alcoholica . , 

Species antiasthmaticae ad fum1gat1onem 
- diureticae 
- laxa_ntes 

Strophanthinum-g 
Suppositoria Glycerini 
- haemorrhoidalia 

S)rrupus Aurantii 
- Ferri jodati P. I , 
- hypophosphorosus compos1tus 
- Kalii sulfoguajacolici 
. - Liquiritiae 
- Rubi Idaei 
- simplex 

Tanninum albuminatum keratinatum 
Tela depurata 
I erebinthina Veneta 

Ononidis r-adix 
Opium nativum 

Pasta zin-cí oxydati 
·-: zinci oxydati salicylata 

Azophenum 
Amidazophenum 
Azophenum coffeir;~m citricum 
Pilula ferri carbon1c1 

- Iaxans 
Pix juniperi 
Pulvis Caroli 
Pulvis sparsorius infantum 
Pulvis $Cnnae compos1tus 
Pulvis opii et ipecacuanhae 

J ala pae res_ina 

Saccharosum 
Lactosum 
Glucosum 
Sebum , 
Serum antidiphthericum equ1num 
Serum antiteta1;Í~um equinur:i. o1 

Solutio adrenahni hydzochlor1c1 0, 1 10 

- arsenicalis 
Injectio chinini hydrochlorici 30 % et 

urethani 3 0 % 
procaini hydrochlorici 2o/0 cum 
adrenalino 0,005% 
hypophyseos partis posterioris 

- insulini 
SŰiutio natrii chlorati isotonica 

_ strophanthini 0,5 ~'o . . _. · 
Species antiasthmatica ad fum1gat1onem 
·- .diuretica 
-· laxans 

G-Strophanthinum . . 
Suppositorium glycermt 

_ haemorrhoidale 
Siruptis aurantii _ 
__ ferri jodati oxydulatt . 
_ hypophosphorosus ~o;npos1tus 
_ kalii guajacolsulfon1c1 

liquiritiae 
rubi idaei 
simp1ex 

e \lbumen tannicun1 
Tela 
Terebinthina laricina 
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Thymi herba 
Tinctura Gallarum 

Unguentum Argenti nitrici sec„ Mikulitz 
- cantharidatum 
~ diachylon Hebrae 
- Hydrargyri P. I. 
- sulfuratum 

V aler ianae r adix 
Vaselinum cum acido borico 

Thymi vulgar is herba 
Tinctura gallae 

U!lguentum argenti nitrici 
-- cantharidatuin veterinarium 
-- diachylon 
- hydrargyri 30 % 
- sulfuraturii fuscum 

v·alerianae radix et rhizoina 
Vaselinum acidi borici 

E 

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

Az V. Magyai:· Gyógyszerkönyvben 
használt latinos név : 

Acidum arsenicosum anhydricum 
Acidum hydrochloricum concentra-

tissimum 
Aciphenochinolinu·m 
Adrenalinum basicum 
Aether ad narcosim 
Aether chloratus 
Alcohol trichlorisobutylicus 
Allylbar biturnlum 
Amidazophenum 
Aqua destillata Pro injectione 
Ammonium bitumensulfonicum 
Amylium nitrosum 
An~µrinum hydrochloricum 
Apomorphinurii h.ydrochloricum 
Argentum nitriculn 
Atropinum sulfuricum 
Azophenum 

Bar bitur alnatr ium 
Bar bituralum 
.Barium sulfuricum 
Benzpropaminum (phosph01icum) 
J3enzylalkylan1monium chloratum 
Eenzylium benzoicum 
Bismuthum subnitricu1n 
Bismuthum Subsalicylicum 

Calcium gluconicu1n 
Calcium lacticum 
Carbamylcholinum chloratum 
Carboncum tetrachloratum nÍedicinale 
Chinacr inum 
Chinidinum sulfUricum 
·Chininum hydrochloricum 
Chininum sulfuricuni 
Chloralum hydratum 
Chloroformiurn ad narcosim 

3 G;ónszcrkön)v I, '1i}" 

A Nem.zetközi Gyógyszerkönyvben 
használt latinos név: 

J\rsini Trioxydum . 
Acidum H ydrochloricum 

Cinchophenum 
i\.dren~Jinum 
Aether Anaesthesicu~ 
Aethylis Chlm idum 
Chlorg]:iut.anolum 
Allobarbitalum 
Amidopyrinum 
Aqua pro Injectione 
I,chtammolum 
Amylis Nitris 
Thiamini H ydr ochlorid um 
Apomorphini Hydrochlmidum 
Argenti Nitras 
Atropini Sulfas 
Phenazonum 

Barbitalllm Natricurn 
Barbiialum 
Barii Sulfas 
Amphetamini (Sulfas) 
Benzalkonii Chloridum 
Benzylis Benzoas 
Bismuthi Subnitras 
Bismuthi Subsalicylas 

C3.Icii Gluconas 
Calcii Lactas 
Car bacholinum 
Car bonei Tetr achloridum 
Mepacr ini (H ydrochloridum) 
Quinidini Sulfas 
Quinini Hydrochloridum 
- Sulfas 

Chlorali H ydr as 
ChlorofOrmium _.i\naesthesicum 
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Cocaínum hydrochloricum 
Codeinum phosphoricum 
Coffeinum natrium benzoicum 
Coffeinum natrium salicylicum 
Cor ae~hamidum -

Dicumar~i~·~, 
Digitalis purpureae fOlium 
Diphentoin (natrium) 

1-Ephedrinum hydrochloricum 
Ergotaminum tartaricum 

Ferrum sulfUricum oxydulatum 
F ilicis mar is r hizoma 
Formaldehydum solutum 

Gametocidum 
G1ucosuln 
Glycerinum 
Qg!l:a_dotrop~ chorionicurn (ex urina) 
GonaO.btrop1num e sero 

Heparinum solubile 
Hexamethylentetraminum 
Hexobarbituralnatrium 
Hexobar bituralum 
liomatropinum hydrobromicum 
Hydprgyrum amidochloratum 

bichloratum corrosivum 
bijodatum rubrurn 
chloratum mite 
oxycyanatum 
oxydatum flavum 

Hypophyseos partis poste1ioris extractum 

Injectio adrenalini hydrochlorici 
atropini sulfurici 

-- bismuth.i ~ubsalicylici oleosa 
·- calcii gluconici 
- toffeini natr ii benzoici 

coffeini natrii salicylici 
-· glucosi 
- ergotamini tartarici 
- hypophyseos partis posterioris 

menachinoni 
morphini hydrochloriti 
natrii salicylici 
papaverini hydrochlorici 
pentamethazoli 

- gRpenicillin-procaini oleosa 
-- procaini hydrochlorici 
--· sulfamethylpyrimidini 

sulfathiazoli 
testosteronoli propionici 
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Cocaini HydrochÍoridum 
CMeini Phosphas 
Coffeinum et Natrii Benzoas 
Coffeinum et Natrii Salicylas 
Nicethamidum 

- "·· • ~·-~~ . .-o•·~ •. ~_,._,.._ 

Dicoumarolum 
Digitalis fOlium 
Phenytüinum 

Ephedrini Hydrochloridum 
Ergotamini Tartras 

Ferrosi Suifas 
Filix ri:ias 
Solutio Formaldehydi 

Pamaquinum 
Dextrosum 
Glyce1olum 
Gonadotrophinum Chorionicum1 
d--~dótrophillum Sericum 

Heparinum 
Methenaminum 
Hexobarbitalum Natricum 
Hexobarbitalum 
Homatropini Hydrobromidum, 
Hydrargyri Amidochloridum 

Bichlo1 idum 
Jodídum Rubrum 
Subchloiidum 
Oxycyanidum 
Oxydum Flavum 

Pituitariu~ Posterius 

Injectio Adrenalini 
Atropini Sulfatis 
Bismuthi Subsalicylatis 
Calcii Gluconatis 
Coffeini et Natrii Benzoatis. 
Coffeini et Natrii salícylatis 
Dextrosi 
Ergotami:µ.i Tartratis 
Pituitarii Posterioris 
Menadioni 
Mo1phini 

- Na tr ii Salicy la tis 
- Papaverini Hydrochloridi 
- Pentetrazoli 
-- Procaini Benzylpenicillini oleosa 
- J?r ocaini H ydr ochlor idi 
,_ Súlfamerazini Natrici 

Sulfathiazoli Natrici 
Testosteroni Propionatis 

Jodophthaleinnatrium 
.Jodoxysulfochinolinum 

Kalium bromatum 
guajacolsulfonicum 
hyd1 oxydatum 
jodatum 

Kresolum purum 

Menachinonum natrium bisulfurosum 
Morphinum hydrochloricum 

Natrium bromatum 
- chloratum 

citricum 
jodatum 
nitrosum 
pyrosulfur osum 

-- salicy lic. urn 
Nicotamidum 
Nitrogenium oxydulatum 
Norcainum 
Novarsenolum 

Oestr adienolum 
Oleum chenopodii 

PapaVerinum hydrochloricuni. 
g-Penicillin-procainum 
Pentamethazolum 
Phenarsoxyduni hjdrochloricum 
Phenobarbituralnatrium 
Phenobarbituralum 
Phenylhydrargyrum boricum 
Physostigminum salicylicum 
Physostigminum sulfuricúm 
Procainum hydrochloricum 
Pyridoxinum hydrochloricum 

Serum antidiphthericum bovinum 
- antidiphthericum equinum 

Serum antitetanicum equinum 
Solutio natrii chlorati isotonica 
SpirituS concentratissimus 
- dilutus 

Stibium-kalium tartaricum 
g-Strophanthinum 
Strychninum nitricum 
Sulfamethylpyrimidinum 

Tabletta. 
·- acidi acetylsalicylicí 
·- acidi ascor binici 

amidazopheni 

3* 

Jodophthaleinum Natricum 
ChiniofOnum 

Kalii Bromidum 
Sulfoguaiacolum 
Ka!ii Hydroxydum 
-· .Jodidum 

Cresolum 

Menadionum Natrii Bisulfis 
Morphini Hydrochloridurn 

Natrii Bromidum 
Chloridum 
Citras 
.Jodidum 
Nit{is 

- Metabisulfis 
- Sa!icyl<ts 

Nicotinamidum 
Oxydum _Nitr osum 
Aethylis Aminobenzoas 
Neoarsphenaminum 

Oestradiolu1n 
Aetheroleum Chenopodii 

Papaverini Hydrochloridum 
Procaini Benzylpenicillinum 
Pentetr azolum 
Oxyphen~rsini Hydrochloridum 
Phenobarbitalum Natricum 
Phenobarbitalum 
Phenylmercuri Boras 
Physostigmini Salicylas 
Physostigmini S:ulfas 
Procaini Hydrochloridum 
Pyridoxinii Chloridum 

Serum Antidiphthericum 

--- Antitetanicum 
Solutio Natrii Chloridi Isotonica 
Aethanolum 
·- Dilutum 

Stibii et Kalii Ta1·tras 
Onabainum 
Strychnini Nitras 
Sulfamerazinum 

Compressi „ .• . • • • 

- Acidi Acetylsalrcylrcr 
- Acidi Ascorbinici 
- Amidopyrini 
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Tabletta aneurini 
- atropiri.l sulfurici 
- barbitu1ali 
- ephedrini hydrochlorici 
- nitroglycerini 
- nicotamidi 
- oestradienoli 
- phenobar bitur ali 
- santonini 
- sulfaguanidini 
- sulfanilamidi 
- sulfathiazoli / 

Testosteronolum propionicum 
'T etr acain um hydr ochlor icum 
Tetrachloraethylenum 
Theobrominum natrium salicylicurn 

Vitaminum B12 

Xanthacridinum 

Compressi Thiamini Hydr9chloridi 
- Atropini Sulfatis 
- Barbitali 
- Ephedrini Hydrochloridi 
- Glycerylis Trinitratis 
- Nicotinamidi 
- Oest1adioli 
·- Phene>bar bitali 
- Santonini 
- Su!faguanidini 
·- Sulfanilamidi 
- Sulfathiazoli 

Testosteroni Propionas 
Tetracaini Hydrochlo1idum 
Tetrachlo1oaethylenum 
Theobrominum Natricum et Natrii 

Salicylas 

Cyanocobalaminum 

Acriflavinii Chloridum 

ALAPELVEK 

Gyógyszernek tekintünk minden olyan anyagot, 
valamilyen módon az élé) szervezetbe juttatu·nk. 
betegség megelőzését is 

melyet gyógyászati cél elérésére 
Gyógyászati célnak tekintjük· a. 

A gyógyszerkönyv célja az ország gyógyszerellátás~nak egységesítése„ E cél elérésére 
a gyógyszerkönyv a legfontosabb és leghasználatosabb gyógyszerek, néhány a gyógy
szerek előállítására használt anyag, továbbá sebészeti kötözőszer és segédanyag, 
egyes betegségek felismerésére szolgáló kórjelző készítmény leírásán kívül a füntosabb 
gyógyszeralakok elkészítési módját tartalmazza. Ugyanakkor eUárásokat közöl a 
gyógyszer-alapanyagok és kész gyóg)·Szerek ~tb jóságának_ és tisztaságának ellenőr~· 
zésére. 

i\. gyógyszerkönyv ezek sze1int né]külö.zhetetle11 segédköll}'ve a ~ógyszertáraknak: 
a gyógysz~l:áraknak és üze1nek:µek, a gyógyszerellátást ellenő1ző mindenmtéz:"· 
ménynek- és i~-- _______________ „-- ---··-·-·---·-~-----

_i\i V. 1v1agy:ir--G)TOg·yszerkönyv a vizsgálat 1negkönnyítésére az egyes gyógysZe1ek 
«Tájékoztató gyor svizsgálat»„·át is bevezette E vizsgálati mód célja a vizsgálat le
egyszerűsítése azokban az esetekben, midőn má1 vizsgált gyógyszerek ellenőrzésére 
\;an szükség· 

A gyógyszerkönyv beosztisa 

.A. gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszerek és kérnszerek számának 1negnöveked_ése, 
to\-ábbá a kvalitatív és kvantitatív jellegű vizsgálatok nagy száma, valamint új fizikai, 
kémiai, miktoszkópiai, bakt~riológiai és biológiai vizsgáló módszerek bevezetése a 
gyógyszerkön·yv anyagának az eddigitől eltérő csopo1 tosítását tették szükség~ssé„ 

A gyógyszerkönyv-új célkitűzéseinek rnegfelelöen külön kötetben (I„ kötet, Altalános 
Rész) foglalja össze a gyógysze1ek készítésére és minőségére vonatkozó általános 
jellegű előírásokat és az általános jellegű vizsgáló módszereket az ezekhez taitozó, 
valamint a gyógyszerek adagolására vonatkozó táblázatokat, stb. 

A gyógyszerkönyv II. és III„ kötetei az egyes gyógyszereket tárgyaló cikkelyeket 
tartalmazzák a következő beosztásban: [. Kémiai készítmények. II. Zsiradékok, 
viaszfélék és hasonló állon1ányt,Í anyagok„ IIL Illó-olajok,. I\T, Növényi és állati 
drogok„ V„ Gilenusi készítinények„ \lI.. Embergyógyászati oltóanyagok„ VII„ _!\.llat
gyógyászati oltóanyagok. '/III. SebészetÍ kötözőszerek . 

. t\z egyes csoportokon belül a cikkelyek gyógysze1észi latin ne\;ük s2e1inti névsorban 
következnek. 

Á - ' Az ltalános Ré.sz, az Alapelvek és az .A.ltalános Tudnivalók ismertetése, majd a fizikai 
alapfOgalmak és mérések leírása után az egyes gyógyszercsoportokat és azok vizsgá
latát a fenti sorrendben tárgyalja. A vizsgálatok az ellenőrzés módja szerint fjz,ikai, 
kémiai, mikroszkópiai, bakteriológiai és biológ_~~i-.jeilegűek. _&.. vizsgáló eljárások 
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között helyet kaptak a gyógyszeres üvegek stb., vizsgálatai is. A vizsgálati eljárások 't· 

után a mintavételre vonatkozó általános utasítás, majd a kémSzerek, a mérték- és 
mérőoldatok, valamint az orvosi laboratóriumi kér:iszerek leírása, a táblázatQJ'S, 
a nomogr ammok és logar itmustábla következnek„ Az Altalános Részhez függelékként 
csatlakozik a mérgezéseknél nyújtandó elsősegély1e vonatkozó utasítás. 

A III kötetet a I-IIL kötet részletes tárgymutatója zárja be. 
f.._z egyes gyógyszereket tárgyaló cikkelyekben közölt adatok és az aránylag nagy·· 

számú, egymástól eltérő jellegű és célú vizsgáló e~járás a cikkelyekben feldolgozott 
anyagnak szintén megfelelő, könnyen áttekinthető csoportosítását tették szükségessé. 

Ezért a gyógyszerkönyv a g)'ógyszer külső forn1ájára, színére, szagára, össze
tételére, %-os tartalmára, készítésére, stb. vonatkozó előírásokat, valamint a fizikai 
állandókat kiemelten a cikkely elején sorolja fel, ezt követően a vizsgálatokat azonos
sági, minőségi kvalitatív és minőségi kvantitatív vizsgálatokra osztja fel, végül a 
tájékoztató gyorsvizsgálatokat, t~vábbá az eltartásra, a kiadásra vonatkozó és egyéb 
utasításokat, valamint a gyógyszer adagolását kiemelten a cikkely végén csoporto
sítja. 

Ez elvek figyelembevételével az egyes csoportokba ta1'.ozó cikkelyek felépítése 
a következő. 

I. Kémiai készítmények 

. . Név és képlet. +jelzés, gyógyszerészi latin név, min~ főcím és ennek rövidítése, 
magyar név, tudori1án)OS kémiai név, tapasztalati képlet, szerkezeti képlet 
mo!ekulasúl y.. ' 

2 A készitnzény leírása. Növényi eredetű készítményeknél a növény tudományos 
neve ; a készítmény ~~-os hatóanyag-tartalmát, illetőleg hatásértékét fel
tüntető adatok. 
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3. Fizikai állandók. OI~hatóság, kémhatás, sűrűség, olvadáspont, illetőleg kristá
lyos_odáspont, forráspont, forgatóképesség, törésmutató, fényabszorpció, visz
kozitás 

4 AzonoHági vizrgálat. 

.5. lvlinő.ségi kvalitatív vizsgálat. OldhatatJan és színező anyagok, savásSág lúgosság 
vizsgálat kationokra, vizsgálat anionokra, különleges vizsgálatok,' vizsgála~ 
tömény kénsavtól színeződő anyagokra. 

6, Minőségi kvantitatív vizsgálat Szárítási veszteség, izzítási maradék, tartalmi 
meghatározások, illetőleg hatásérték-vizsgálatok. 

7, T'ájékoztató g;•orsvizrgálat 

8 A vizsgálatokra vonatko„:ó 1negjegy:::,ések. 

9 Eltartás, a készítmény minek az alkotórésze, mivel neni rendelhető (inkompatibilitás), 
másnév (latin szinonimák, magyar népies nevek, védett nevek (V„ N„), adagoláJ 
(legnagyobb és szokásos adagok), esetleger megjegyzések, utalás jogszabályra, 

n-m. Zsiradékok, viaszfélék, hasonló állományú anyagok és illó-olajok 

/\. cikkelyek felépítése az I. csoportéval ~zo~os„ A illinőség,i kv~litatív és 
kvantitatív vizsgál:itok iránya azonban a v1z~galt a~;-ag termeszetenek meg
felelően különleges eljárásokkal bőyül: 

IV. Növényi és állati d:t'ogok 

A növényi drog latin nevében a növény neve megel?zi a fel~~sznált ré~z megw· 
nevezését. A drog nevét a gyógyszerk~nyv egyessza~b~n 1rJa„ A .. ~yog~szer
könyv a hazai növények tudományos megnevezeseben a Soo-Javor~a 
«A magyar növényvilág kézikönyve» ( 1951) e. művében e1fogadott latin 
neveket tekinti irányadóknak„ 

1„ .Név„ + Jeizes, a drog gyógyszerészi latin n.eve, mint föcí;m és ennek rövi
dítése, magyar név„ 

2„ A drog róvid leírása. A növény magyar peve, tudományos neve, ~sa;ádja, elő
fordulása, gyűjtése, esetleg szárítása, hatóanyagtartalma, szaga es ize.: 

:3 A növény leírása., A gyógyszerkönyv csak a hazai szá1,mazású drog növényét 
írja le részletesen. 

4. A drog ré.5zlefe5 leírása . 

5„ lvfikro.5;:,kópo.s vizsgálat. 

6. A;:,onO,s sági vizsgálat, 

7„ Minéúégi kvalitatív vi;:,.sgálat. Vizsgálat a növény egyéb részeire, vi,zsgálat idegen. 
anyagokra„ 

'8 Minó'ségi kvantitatív vizsgálat Nedves~égt~rtalom, hamu, homok, vizes (szeszes) 
kivonattartalom, tartalmi rneghatarozas„ 

9 .. Tdjékoztató gyorsvizsgálat. 

10„ Eltartás, a drog minek az alkotórésze, rnásnév (latin szinonimák, magyar népies 
nevek), adagolás, megjegyzések . 

V. Galenusi készítmények 

A cikkelyek felépítése az l„ csoportéval megegyezik azzal az eltér~ssel; hogy 
a fizikai állandók után a készítés leírása következik és csak ezután a vizsgalatok. 

VI-VII. Oltóanyagok 

Név„ + jelzés, 01 vosi latin név, mint főcím és ennek rövidítése, magyar név, 

2. Leírá5, egyes esetekben a mikroorganizmusok tudományos neve_. Hatásérték, 
tartósítás, forgalomba kerülő csomagolások 
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3„ Ellenőrző vizsgálatok., Sterilitási vizsgálatok, ártalmatlansági vizsgá_Iatok, csÍ~am· 
szám, az antigéntartalom ellenőrzése, fehérjetartalom, hatásértékvizsgálat„ 

4. „4 felhasználhatóságra és eltartásra vonatkozó utasítá>ok. 

VIlI„ Sebészeti kötözöszerek 

1 ,\-'év„ Gyógyszerészi latin név, mint fücím és ennek rövidítése, magyar név. 

2. Leírás. Méret, illetőleg súly és csomagolás, sterilezési utasítás. 

3 __ d,_zono.5 sági vizsgálat„ 

4. ·-Afinőségi kvalitatí<J vizsgálat. 

5 „l1inó'ségi kvantitatív vizsgálat. 

6 Sterilitási vizrgálat 

i .4z eltartásra vonatkozó utasítás. 

I 
N om enkla tu r·a 

.t\ gyógyszerkönyv a gyógyszerek latin nevét általában továbbra is, a meghonosodott 
szokásnak megfelelően -de a nemzetközi elnevezésektől eltérően -jelzős viszonyban 
tünteti fel Ezzel szemben a drog cikkelyeknél, valamint a galenusi cikkelyek egy 
részénél -· a nemzetközi elnevezéseknek megfelelően - a birtokos viszonyt alkal-· 
~~3.a-Az alapanyag vagy a gyógyszer nevét mindkét eseilien -azon1san·mar·eg:);~s 
Számban közli„ .l\ nemzetközi elnevezéstől eltérően használt gyógyszerneveknek 
nemzetközi nevei az E táblázatban (I 33 .. lap) találhatók 

A gyógyszerkönyv a már meghonosodott latin elnevezéseket csak szükség esetén 
változtatta meg .A gyógyszerészi gyakorlat szempontjait figyelembe véve .azonban 
sok esetben olyan. rövid latin elnevezése!cet használ, melyek még rövidített alalrjukban 
sem téyeszthetők össze s így általános használatra alkalmasak„ Ugyane cél érdekében 
a cikkely fücíme alatt zárójelben a teljeS elnevezésnek az orvos által felírható leg
rövidebb alakját is közli. Egyes esetekben a?: összetévesztés elkerülésére az elnevezés. 
rövidítését eltiltja 

Egyes szer\.es vegyületek hosszú tudományos ne\ ének a szokásos módon való 
latinos használata helyett, a gyógyszerkönyv a gyógyszer megne\'ezésére olyan rövi
dített latinos nevet használ, mely elsőso1 ban a vegyület szerkezetére ~·egyes esetek:
bcn a hatásmódra - utal, lehetőleg úgy, hogy az, az azonos csoportba tartozó vegyü
letektől való megkülönböztetésére is alkalmas legyen Ugyanakko1 a gyógyszerkönyv 
rövidített latinos elnevezései eltérnek az illető vegyület 1negjelölésére haszná.lt véd
j~gyzett nevektől 

1\ gyógyszerkön}v, az eddigi gyakorlattól elté1ően. a «Liquo1» és «Solutio» meg .. 
jelöléseket csak galenusi gyógyszerek nevében használja 

A régi megváltoztatott elnevezéseket a D táblázat (I 29 .. lap) tartalmazza A régi 
elnevezés egyébként a \ onatkozó cikkely végén, 1nint «IV1ásnév» szerepel. 
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Or·togr'áf'ia 

A gyÓgyszeikönyv a gyógyszerek latin nevei és általában a latin tudományos ~e~~ 
1evezések írásában a latin nyelv (vagy más nyelv esetében az illető nyelv) ~,elyesír~sat 
~·· T f. Ezt a körülményt szöveg közben megkülönböztető szedéssel - dolt betuvel 
~~~ ~dézőjel között írva·-·~ emeli ki. Az újabb szokásnak megfelelően egyes esetekben 

: latin névben az «y» használata elmarad ( «BariuIID>, ~<Glucosurn», <:Suupus» stb ),:· 
--A szaki=i.yelvben közhasználatú tudományos elnevezések, illetőleg id~gen ere~etu 
műszavak írásában a_ gyógyszerkönyV a magyar helyesírás szab~lya1t ~fonetik~s 
írásmód) követi, az orVos.i műszavakat azonban \-áltozat]anul a szokasos latin hel; es--

ír ással közli . . d. "b .. , 1 ' · k Kivételt 
A gyógyszerek nevét mondat közben egyöntetúen kis kez o etu-.e I~Ju · 

csak a növények teljes latin neve képez„ , . „ k"' . 
A vegyületek tudományos kémiai neve. előt: ~}kaI;na~~tt D~ ?etuk a ~er:.i~_0:_:_< __ 

gyakorlatnak megfelelően, !is-~-~~-~ott __ .k~nfignr~_c_;_?,t . e„s , f~~?~~-~~1_ ·. 1rany_~e::~~tenék, 
míg a dl betűk csupán a~-~Jlet~ .veg_y':llet forga1as1 iranyat Jelzik. 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Az V„ Magyar Gyógyszerkönyv hivatkozásaiban a «gyógyszerkönyv» megjelölés 
:mindig a jelen V.. Magyar Gyógyszerkönyvre vonatkozik 

A jelen kiadású gyógyszer könyvbe fel nem vett, de valamelyik előző kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyvben hivatalos gyógyszerre annak a Magyar Gyógyszerkönyvnek az 
előírásai vonatkoznak, amelyben az utóljára volt felvéve„ Egyéb, „ a jelen kiadású 
gyógyszerkönyvbe fel nem vett gyógyszerekre a megfelelő külföldi gyógyszerkönyvek 
előírásai, illetőleg az Országos Közegészségügyi Intézet határozatai az irányadók. 

Minőségi követelmények 

Gyógyszerkönyvi minőségű az az anyag, mely a gyógyszerkönyv összes követel· 
ményeinek (I 47 .. lap) megfelel. A gyógyszer előírásai a közvetlenül gyógyszerként 
felhasználandó anyagokra szabvány-jellegűek, nem érintik azonban ugyanannak 
"az anyagnak nen1 gyógyszerként való felhasználása esetén a Magyar Népköztársasági 
Országos Szabvány előírásait.. 

A gyógyszerkönyv követelményeinek azoknak a gyógyszereknek is mindenben 
~ellfrlelniek;·melyek a gyógyszerkönyvbe felvett valamely gyógyszerrel kérni'1ilag 
a~l?-,2§;~2. illetőleg azzal megt:!gx_ező összetételűek, azonban más névCn~-·Vannak 
forgalomban. · · · · · · ·· ··· · · . 

·.A k.e·i:é<~kedelemben szokásos «pur um» és «pur ~ssimum» jelzővel csak gyógyszer könyvi, 
vagy annil jobb minőségü gyógyszer-készítményt szabad jelölni.. A technikai célokra 
készült «depuratum», "<<venale», «crudum» és «technicum» megjelölésű anyagokat 
gyógyszerek készítés.ére csak az esetben használha~juk, ha azt az egyes cikkelyek 
kif<:;jezetten előírják. 

A gyógyszerkö.nyv ké:r.hszerei általában «analitikai tisztaságú készítmény»-ek 
(ATK, «pro analysi»), melyeknek minőségi követelményeit a Magyar Népköztársa
sági Országos Szabvány, vagy más szabványok, illetőleg szakkönyvek írják elő 

Atom- és molekulasúlyok 

~ 

A gyógyszerkönyv atomsúlyai az 1949. évi nemzetközileg elfogadott atofi\Súlyok 
(0 = 16,000) (I 458 .. lap XXXIIL táblázat) .. 

A mol_ekulasúlyok az atomsúlyok„ 2 .tized_esre kerekített összegei„ Az egyenérték
súlyokat a gyógyszerkönyv az így kerekített molekulasúlyokból számíttatja ki s ezek 
5 számjegyű logaritmusát adja meg„ A gyógyszerkönyvben megadott egyenérték·· 
súlyok azonban 4 számjegyre kerekített egyen ér téksúlyok. 
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Gyakoti jelzések és rövidítések 

as 
ATK 
A U.V 
F 
g/g ')6 
g/v ~-6 
HI 
i. art 
i glut. 
r. musc 

,i-. ven 
kb. 
!;/ 

lg 
m 
ms 
n 
NE 
pH 
Ph. Hg .. IV. 
pL 
per rect. 
pro inhalat. 
s. cut 
sr 
Sz VIII 
tf 
tüll 

V.N .. 
~. 

;~.,o.; 

v/v% 
I 
II 
III 

atomsúly 
analitikai tisztaságú készítmény 
ad usum veterinariurn 
faktor 
súlyszázalék 
vegyes-százalék (g/ 100 ml) 
hemoliti_'l(us index 
intra arteriam 
intra glutaeum 
intra musculum 
intra venam 
körülbelül 
lásd 
logaritmus (10-es alapú) 
molos 
molekulasúly 
normál 
nemzetközi egység 
hidrogénkitevő 

IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
például 
per rectum 
pro inhalatione 
sub cutim 
súlyrész 
VIII.. Szo".jet Gyógyszerkönyv 
térfogat 
higany-milliméter -
védett név 
vesd össze 
térfogatszázalék 
a gyógyszer könyv I. kötete 
a gyógyszer könyv II. kötete 
a gyógyszer könyv IIL kötete 

,, 

A mértékegységek 1övidítései a «Mértékegysége~ és fizikai alapfűgalmak>> fejezetben 
találhatók 

Általánosan használt kif~jezések 

A gyógyszerkönyv szövegében·- ha más előírás nincs - a víz mindig szobahőmér
sékletű deiztillált vizet, az oldat vize> oldatot jelent 

A frissen kiforralt és lehűtött víz 5 percig élénk fOrrásban tartott és lehűtött desz
tillált víz. 

A % gyógyszereknél súlyszázalékot (g/g %), a kémszereknél többnyire vegyes-· 
százalékot (g/v %), a szesznél pedig akár gyógyszerként, akár kémszerként használjuk 
azt, 15°-ra (12 R 0

) vonatkoztatott térfogatszázalékot (v/v%) jelent 
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A hőmérsékleti fok (') mindig Celsius-fokot jelent, 
~>\z enyhe melegítés 50° körüli hőmérsékleten való melegítés. 

..-\.vízfürdőn való melegítés, forrásban lévő vízfürdőn való melegítés A vízfürdáben:. 
való melegítés, forrásban lévő vízfürdőbe merítéssel való melegítés 

Amikor az olcfatok töménységét a gyógyszerkönyv az 1·+9, 1+19 stb. kifejezéssel 
jelöli, ez azt jelenti, hogy 1 sr anyagot 9; 19 stb„ sr oldószerben oldunk. 

_.<\. kémszerek neve előtt az R- (reagens) megjelölés meghatározott töménységű 
oldatot, ilfetőleg különleges minőségű kémszert jelez (I 249,, lap),, 

Valamely oldat, illetőleg kémszer neve előtt az !-(indikátor) megjelölés indikátor-
oldatot, illetőleg indikátort jelent · 

A gyógyszei:·ek készítése 

.. Az erő:hatá~ú, dr.og 1 ,s.r-éből általában 10 sr tinkturát készítünk, . .._.\gyógyszer
konyv eroshatas_u t1nktura1t meghatározott hatóanyagtartalomra állíttatja be„ 

_,\z .. erőshatá~ú dr?g, 1 s~·-é~ől általá?Zi;n 1 sr folyékony kivonatot készítü~k„ A gyógy~· 
~ze}koz:yv eroshatasu folyekony kivonatait meghatározott hatóanyagtartalomra e_ 

allrttatia qe, .. 
~ gyógyszerek elkészítésére a gyógyszerkönyv általános és részletes utasításokat 

tartalmaz. Ezeket, valamillt az egyes cikkelyek utasításait a gyógysze1 táraknak 
követniök kel], 

~ gyó?y~~erek ~zen;ii (gyári) előállítása esetén más alkalmas eljárás is használható, 
az igy keszult gyog~~.zer:kne,~ azonban a gyógyszerkönyv követelményeinek minden-~ 
be1; meg kell fele~n1ok, illetoleg ezeknek a gyógyszerkönyv előírása szerint készített 
gyogyszerekkeI mindenben az<?nos minőségűnek kell lenniök„ 

Gyógyszerek készítéséhez csak. olyan gyógyszer-alapanyagok használhatók melyek 
a gyógyszerkö!lyv k_övete~ményeinek (I 47,. lap) mindenben megfelelnek, G;ógyszer
alapa1;yago,k uzem1 (~y~r1) ~~ő~llítás~nál technikai minőségű nyersanyagok akkor 
hasznalhatok, ha a gyartas1 e~Jaras a vegtermék gyógyszerkönyvi minőségét biztosítja,. 

Azokat a gyógyszereket, melyek eltartás közben elváltoznak rendeléskor készítiük 
(I 387, lap X táblázat), ' ' 

A gyógyszerek készítésére vonatkozó részletes előírásokat a. «Galenusi gyógy~ 
szerek» fejezetben (I 175. lap) találjuk 

A gyógyszerek :meg,jelölése hatáse~·ősség szerint „ 
A_ gyógyszerkönyv az erősl:atású, a többi gyógyszertől elkülönítve zárható szekrén\-

ben tartan~ó gyógyszereket a főcímben a név előtt ~""'-tel, illctőle~ az altatószerek~t 
ci}.1-tel, a meregszekrényben tartandó gyógyszereket 1o-}! +-tel illetőlev a inéregszek-
réni,ben tat d' k'b"1' ] l' 1 1 ' b 
. • ,1 an o a i:oszere .;:et tfi;@-te Je ö i meg„ A +-tel, r::J:'-tel, + ~~-tel, t:Jl:-lc::C-tel 
Jelzett giogyszereket a VL VIL VIII IX. táblázatok foglalják össze,, , 

A +-tel,' tf'.o.::-tel, ~ 4"-tcl és r:üi~:fi.:·-tel jelzett gyógyszerek rendelését és kiadását külön. 
rendelkezesek szabalyozzák.-. 

H 

__ ,_ 

Az állatgyógyszerek meg,ielölése 

A kizárólag állatgyógyászati célra szolgáló gyógyszereket a gyógyszerkönyv A UV, 
(ad usum veterinarium) jelzéssel különbözteti meg. 

A gyógyszerek eltartása 

A gyógyszereket úgy tar~juk el, hogy azok minősége hátr'anyosan ne változzék meg„ 
.!'\.. gyógyszeikönyvnek a gyógyszerek eltartására az egyes cikkelyekben megadott 

előírásai elsősorban azoknak a gyógyszerek készít~sére és kiadására szolgáló helyiség
ben (officina) való eltartására vonatkoznak, Az egyes cikkelyek előírásait a gyógy-· 
szere~nek a gyógyszertár egyéb helyiségeiben (raktár, pince, stb.) való eltartására, 
valamint nagyban való tárolására a fenti elv alapulvételével értelemszerűen kell 
alkalmazni 

A gyógyszereket olyan edényben, illetőleg tartályban tartjuk el, melynek anyaga 
- az elzárásra használt dugót és fedőt is beleértve ·~a gyógyszerre közömbös, azt 
nem szennyezi és annak minőségében sem kvalitatív, sem kvantitatív váltar.:ástnem 
okoz. 

A gyógyszereket az anyag tulajdonságainak. megfelelően általában üvegdugós 
- egyes esetekben ép, szükség esetén pa1afinozott, parafadugóval elzárt - üvegben, 
fa- vagy fémtartályban, esetleg kartondobozban vagy leforrasztott ampullákban 
(gumisapkás üvegekben) tartjuk, 

A gyógyszerek tartályán azok gyógyszerkönyvi teljes vagy az elcserélést kizáró 
rövidített latin 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 

.]ólzáró üveg vagy edény az olyan üveg vagy femedény, melyből a beleöntött \:'ÍZ 
a dugónál, illetőleg a· fedőnél nem szivárog ki. 

Nagyobb fa- vagy fémedény jó zárását a fedélnek kaucsuktapaszesíkkal való le
ragasztásával biztosíthatjuk„ 

.~ nedvenégszívó anyagokat jólzáró üvegben alkalmas módon elhelyezett égetett mész;· 
esetleg szilikagel felett vagy leforrasztott tartályban tar~juk 

F'énytől 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 s_ötét helyiségben tároljuk„ Szükséges esetben a 
gyógyszer tartályát ezenfelül még fekete papirosba burkoljuk, 

A világo.s helyen tartandó gyógyszereket színtelen üvegben közvetlen napfénytől 
védve, szórt fényben tar~juk, 

A hú'vös helyen tartandó gyógyszereket 10°-15° közötti hőmérsékleten (pince), 
a hűtőszekrényben tartandókat + 2° és+ 10° közötti, illetőleg egyes esetekben 0° és 
+s 0 közötti hőmérsékleten tar~juk. 

Rovarkár ellen a drogokat az I 166„ lap előírásai szerint véqjük, 
A. 5ebé.5zeti kötözó:szereket portól védve, szá1az helyen tartjuk, 

,(.síros olajokat kisebb mennyiségben - üvegdugó helyett - ón- Vagy alumínium
kiöntővel ellátott és ugyanolyan kupakkal leborított üvegben is tarthatjuk 

A.fol.yékony gyóg)1szereket csak jó minőségű üvegekben tárolha~juk„. A gyógys~erkönyv 
egyes esetekb~n «alkáliszegény» üvegben (I 214„ lap) való eltartást ír elő. 
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A gyógyszereket csak gondosan kitisztított üvegbe vagy tartályba tölthetjük„ Tulajdon_.„ 
ságaiban elváltozott gyógyszer maradékához új gyógyszert hozzáiölteni Ilem szabad. 

A gyógyszereket általában száraz helyen tároljuk. Drogokat·- különösen nagyobb> 
mennyiségben -- csak szellős; száraz helyen tarthatunk 

A gyógyszerek felhasználhatóságának határid~je (l~járati idő)* 

Egyes gyógyszerek felhasználhatósága, gondos eltartás mellett is, határjdőhöz van 
kötve,. r\z ilyen gyógyszerek felhasználhatóságának határideje általában, -- hacsak 
az egyes cikkelyek máskép nem rendelkeznek ·- egységesen az év júni'us 30. napja„ 
Az év január 1-e és június 30-a között készült, lejárati időhöz kötött gyógyszerek a 
következő év június 30-áig, míg a július 1-e és december 3 l~e között készültek az 
elkészítés évét követő második év június 30-áig használhatók. A felhasználhatóság 
határide:jét a készítmény címkéjén fel kell tüntetni„ 

Az olyan, eltartás közben' áltozást szenvedő gyógyszereket, drogcikat, drogporokat„ 
melyeknek hatóanyagtartalma könnyen ·ellenőrizhető, - hacsak az egyes cikkelyek
ben más utasítás nincs, - évente ellenőrizzük. Ha az el1eriőrzésnek akadálya van, 
vagy ha az ellenőrzéssel járó idő és an)agfelhaszniiás a gyógyszer, illetőleg a drog 
kis mennyiségével és értékével nem áll arányban, a készletet megújítjuk. 

A gyógysze<ek adagolása 

.i\ gyógyszerkönyv a gyógyszerek felnőttekre vonatkozó legnagyobb egyszeri es 
napi, illetőleg szokásos egyszeri és napi adagjait az egyes cikkelyek végén, továbbá 
összefoglalva a IV.. táblázatban (I 339 lap) adja meg. 

Miután a gyógyszeradagok nagysága az alkalmazás módjától is függ, a gyógyszer--· 
könyv úgy az egyes cikkelyekben, mint a IV. táblázatban (I 339. lap), az adagok előtt 
az alkalmazás módját is feltünteti. Az alkalmazás módját a gyógyszerkönyv az I 33 7„ 
lap 1) szerint jelöli meg. 

Ha az alkalmazás módja nincs külön megjelölve, ű.gy az mindig «per os» (szájon 
át) alkalmazást jelent .. 

Az orvos az erőshatású gyógyszerekből a gyógyszerkönyv legnagyobb adagjainál 
nagyobb adagokat is rendelhet, feltéve, hogy a legnagyobb adagok túllépésére vonat
kozó tö1vényes rendelkezéseket betartja. 

A szokásos adagok tájékoztató jellegűek. 
Az erőshatású gyógyszereknek az öregek (65 év fűlött) részére rendelhető legnagyobb 

adagjait a IV„ táblázat adataiból az I 337„ lap 2) alatti utasítás szerint számítjuk ki„ 
Az erőshatású gyógyszereknek a csecsemők és gyermekek részére "rendelhető leg

nagyobb adagjait a IV.. táblázat (I 339 .. lap) adataiból a 3) alatti (I 338. lap) utasítás 
szer int számítjuk ki. 

Az állatok részére rendelt gyógyszerek szokásos adagjait az V.. táblázat (I 33 7.. lap) 
tünteti fel. 

A gyógyszeradagokat a gyógyszerkönyv grammban (esetleg milligrammban), 
milliliterben, csepp.számban, darabszámban, illetőleg nemzetközi egyrégben adja meg. 

A tejcukon·al (esetleg dex.trinnel, stb.) készült szára::, kivonatok legnagyobb é.s szokásor adagjai 
a tejcukorral (e.setleg dextrinnel, stb.) elegyített .száraz kivonatra vonatkoznak, tehát ezekből a 
kivonatokból annyit kell lemérni és kiadni, mint amennyit az orvo.5 rendel. 

Eg)Jéb rendelkezések. Egyes gyégyszerek minőségét, eltartását és kiadását külön tör
vényes rendelkezések szabályozzák„ A gyógyszerkönyv az ilyen rendelkezésekre a 
cikkelyek végén utaL 

* /\ gyógyszer különlegességek felhasználhatóságának határid~jét szükség esetCn az Országos 
Közegész;;égügyi Intézet állapítja meg 
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A GYÓGYSZEREK VIZSGÁLATA 

A gyógyszervizsgálat cé~ja az anyagnak fizikai és kémiai módszerekkel való azono·~ 
;ftisa é~ minőségének megállapítása„ A gyógyszerül használt anyagokban található
idegen anyagokat szennyező anyagoknak nevezzük„ Ezeknek egy része a gyógyító
hatást is befülyásolhatja, másik része azonban csak jelzője a gondos készítés hiányának, 
illetőleg annak, vajjon nem kerülhetett-e más olyan szennyezés is a gyógyszer be, mely 
a gyógyító hatást veszélyeztetheti. Az egyes cikkelyekben e célnak megfelelően az 
anyag származásának megjelöiését az anyag leírása követi a megkívánt ható

anyagtartalom százalékos fe]tüntetéséveL 
A fizikai tulajdonságokat, mint az azonosság és minőség jellemzői_t - ilyenek az 

oldékonyság, a meghatározott töménységű oldat hidrogénion-koncentráci~ja (hid-
rogénkitevő, pH), az an) ag olvadáspon~ja, fürráspontja stb. - a gyógyszerkönyv·· 
számszerű értékekben ··adja meg. Ezek meghatározásának módját a «Fizikai vizsgá
latok», a kémiai vizsgálatokét pedig a «Kémiai v~zsgálatok» f~jezete tárgyaUa., 

A gyógyszerkönyv követelményeit a leírásban, illetőleg a készítésben közölt adatoky 
az anyag fizikai állandói és a vizsgáló eljárások előírásai együttesen szabják meg. 
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I. Fizikai vizsgálatok 

Fizikai fogalmak és mértékegységek 

a) Ho.ú;:,ÚJág 

A hosszúság1niértékegysége a méte1 (m), ami az ú. n. _nonnálméter (méter-etalon) 
_~hosszúsága. A gyógyszerkönyv egységként a méter 100-ad részét, a Centimétert (cm) 

hasznáUa. 

b) Tömeg 

méter (m) 
deciméter (dm) 
milliméter (mm) 
mikron (!') 
millimikr on ( mv) 
Angstrőm (.A.) 

100 cm 
10 cm 
0,1 cm 
0,0001 cm 
0,0000001 cm 
0,00000001 cin 

102 cm 
10 cm 
10·--1 cm 
lQ-- 4 Clll 

10-7 cm 
10 -s cm 

A tömeg mértékegysége a kilogramm (kg), ami az ú, n normálkilogramm (kilogramm·, 
etalon) tömege„ A gyógyszerkönyv egységként a kilogramm ezredrészét, a grammot 
( g) használja,, , 

kilog1a1nm (kg) 
centi gramm (cg) 
milligramm (mg) 
mikrogramm (µ,g) 
\'agy gamma (y) 

1000 g 
0,01 g 
0,001 g 
0,000001 g 10 & g 

A tömeget súlyösszehasonlítással mérjük (I 55, lap), 
_A.. tömeg súly~ a tömegre ható nehézségi erő, vagyis a tömeg szorozva a nehézségi 

gyorsulással, ami a 45„ szélességi fokon és a tenger színén 980,67 cm· sec--
2
, 

1 g tömeg súlya tehát 1 g tömeg. 980,67 cm sec·-2, azaz 980,67 din, ami a gyako~
lati mértékrendszerben 1 g súllyal egyenlő„ Igy: kifejez\·e tehát a tőmeg és súlya légüres. 
térben egymással számszerűen megegyeznek. 
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e) Térfogat 

A térfügatnak a fizikában használatos Iné~tékegysége a köbdeciµiété!' (dm3) 
-illetőleg ennek ezredrésze a kbbcentiméter (cm3

) „ ~' 
A térfOgatnak a kémiában használatos mértékegysége a liter (1), ami 1 kg tömegű 

4° hőmérsékletű víz térfogata 760 torr nyomáson„ Ez gyakorlatilag 50 % relatíV ned
·vesség tartalmú_, 20° hőmérs_ékletű és 760 torr nyomású levegőben rézsúlyokkal mért 
997, 18 g súlyú 20° hőmérsékletű víz térfogata,, A gyógyszerkönyv egységként a liter 
~zredrészét, a milliliiert (ml) hasznáUa, 

! liter (1) = !OOO ml = 103 ml 

A milliliter (ml) és a hosszúság mértékegységéből levezetett köbcentiméter (cm') 
:között mérési pontatlanságból származó kis eltérés Van, ·mely azonban gyákorlatilag 
figyelmen kívül hagyható,, 

ml 1,000,02 7 cm3 illetőleg 

cm3 = 0,999973 ml 

(A térfogatmérés: I 60. lap,) 

<:l) Szög 

A szög mértéke a hozzátartozó ív. Fok-ban ( 0
) kifejezett mértékegysége a teljes 

Körív 360-ad része. 1°-ban 601 (perc) és 11-·ben 60 11 (másodperc) van„ 
A. gyógyszerkönyv a fok törtrészeinek kife;jezésére perc és másodperc helyett tized 

;0,1°) és század (0,01') fokokat hasznát 

0,1° ~ 6' O" 

0,01° O' 36" 

e) Hő1nér.sefklet 

A hőmérséklet mértékegysége a Celsius-fok (C 0 vagy 0
), ami a víz '760 torr nyomáson 

.Cszlelt fagyáspon~ja és fOrráspontja közötti hőmérsékletkülönbség 1 oo~ad része. 
.<\z alkoholometriáb.an esetenként még mindig használatos a Réau1nUr-.fok (R 0 ) is. 

C 0 = o,8 R 0 

R 0 = 1,25 C 0 

A gyógyszerkönyv szövegében és táblázataiban -- az alkohölometriás táblázatok
ban is - kizárólag Ce!Jiu5-fokot basznál és azt a Cjelzés elhagyásával csak fokkal (') 
jelöli,, 

A hőmérséklet közelítő jellemzésére a gyógyszer könyv az alábbi megjelöléseket 
hasznáUa: 

hideg vagy hűvös 

s~pbahőmér séklet 
rioe'.eg (víz) 

forró (víz) 
vízfürdő vagy gőzfürdő 

(A- hőmérsékletmérés: I 65, lap,) 

4 Grónszerkö~y-v T 37 

< 15° 
kb 20° 

60°-70° 
85°·-90° 
kb 100° 
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f) Olvadá<pont 

Valamely homogén tiszta anyag olvadáspontja az a hőmérséklet, melyen az anyag 
szilárd és folyékony f3.zisa 760 torr külső nyomáson egyensúlyban van. 

(Az olvadáspont meghatározása: I 69, lap,.) 

g) Forráspont 

A forráspont az a hőmérséklet, melyen a folyadék telített gőzének nyomá,sa a 
külső nyomással egyenlő. A gyógyszerkönyv forráspon.tértékei, hacsak az egyes cikke
lyek~en más előírás nincs, 760 torr nyomásra vonatkoznak„ 

(A forráspont meghatározása: I '7L lap.,) 

h) }(yomás 

A nyomás a területegységre (1 cm2) merőlegesen ható nyomóerő„ Mértékegysége a 
mikrobar:::::: 1 din/cm 2, illetőleg ennek milliószorosa~a bar= 106 "din/cm 2,. 

A Jégn}omás gyakorlati mértékegysége az atmoszféra (atm), ami egy 760 mm magas, 
l cm2 keresztmetszetű, 0° hőmérsékletű és 13,5951 g/cm3 sűrűségű higanyoszlop 
súlya 980,67 cm „ sec-2 nehézségi gyorsulás mellett, teh;it 1,01325 bar, illetőleg 
l,03323 kg/cm'. , ' 

l\. laboratóriumi gyakorlatban a nyomást a higanyoszlop milliméterekben n1ért 
magasságá_y~J __ ~.é_~j_Q~., Az így kifejezett nyqmás mértékegysége a torr. 1 torr az 1 mrrl 
magas higanyoszlop hidrosztatikai nyomásával egyenlő. 

A technikai atmoszféra (at) 1 kg/cm2 nyornást jelent, az atmOJ;;féra-túbryomás (attu) 
pedig valamely nyomás és a külső légnyc;>más közötti különbség technikai atmo
szférában kife:jezve. 

Tehát at ·- 1 = attu, illetőleg attu --l- l = at. 

at 
atm (kg/cm") bar torr 

1, 03323 1,01325 760 
1 o~ 98067 735, 56 

1 750,06 

(A nyomásmérés: I 67, lap) 

· i) KOncqntráció 

A koncentráció (töménység) az egységnyi mennyiségű_ oldatban -- egyes esetekben 
oldószerben - lévő oldott anyag''iüeiiüyi~fége,.--A-hZf?ítár; a koncentráció reciprok értéke, 
tehát az az oldatmennyiség (egyes esetekben oldószermennyíség), melyben egységnyi 
mennyiségű oldott anyag van. 

„!\. konéentráció az anyagmennyiségek méréséi·e használt mértékegységektől függően 
különféleképpen fejezhető ki 

50 

Koncentráció 

gramm anyag 
100 g oldatban 

ml anyag 
J 00 ml oldatbari 

gramm anyag 
100 ml Oldatban 

gramm-mol anyag 
fliter--oldz:than-·-~-· 
-- ·-"-"-.. -----·----
gramm-mol anyag 
1 1;g oldószerben 

mol anyag 
100 mol oldatban 

mol anyag 
l mol oldatban 

gram1n-egyenértéksüly anyag 
1 liter oldatban 

* L mol = :::z összes g-molckulák száma. 

A konceniráció mértékegységei 

Elnevezés J eizés 

g/g ?;, l 

térfogat-~~ 

vegyes ~~ g/v ?-o 

molaritás m, (mol/!) 

1nolalitás 1nol/kg oldószer 

mol 
100 

E mol* 

mol 
E mol* 

mol tört 
, 

no1n1alitás n, (g-ek\· / 1 i 

Azok a koncefltráció-"értékek; melyekben mind az oldott anyag mennyisége, mind 
az oldat, illetőleg az oldósze1 mennyisége súlyban van megadva, a hőmérséklettől 
függetlenek„ Azok a koncentráció-értékek azonban, melyekben az egyik vagy mindkét 
mennyiség térfogatban van kife:jezve, mindig a megadott hőmérsékletre vonatkoznak. 

'Yo alatt a gyógyszerkönyv ~· hacsak kife:jezetten máskép nem hja elő ·- mindig 
súlyszáz'alékot ért.. 

j) Oldhatóság ( oldékonyrág) 

~t\z oldhatóság az anyag adott hőmérsékleten telített oldatának koncentrációja„ 
Az oldhatóság adott hő!TI-érsékleten _az oldószerre és az anyagra jellemző állandó, 

Mértéke a megadott hőmérsékleten (rendszeiint 20°-on) oldódó anyag mennyisé-
gének és az oldószer mennyiségének viszonya. · 

A gyógyszerkönyv célszerűségi okokból e viszonyszám helyett annak reciprok 
értékét, tehát azt a rendszerint súlyrészben kifejezett oldószermennyiséget adja meg, 
amely az egységnyi mennyiségű, rendszerint 1 súlyrész anyag oldásá1a szükséges. 

Az oldhatóság közelítő jellemzésére a gyógyszerkönyv az alábbi megjelöléseket 
használja: 

}.-fogjclölés 

nagyon bőségesen oldódik 
bőségesen « 
mérsékelten « 
kevéssé .:< 

alig « 
gyakorlatih:;g oldhátatlan 

l rés« anyag oldására szükséges 
oldós7ermcnnylség 
szobahőmfrsékleten 

<2 
Z.~10 

10·-100 
100-1000 
1000-~lOOOO 

> 10000 
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Ha az oldhatóság megjelölés.ére még közelítő számszerű adatok sem állanak rendel
kezésre, a gyógyszerkönyv a nagyobb mértékű oldódás esetén az «oldódik», a kisebb 
mértékű o1d6dás cserén pedig a «kis mértékben oldódik» kilejezést haSználja„ 

(Az oldhatóság meghatározása: I 90, lap.) 

k) Sűrűs~g 

A sűrűség adott hőn1érsékleten és nyomáson az anyagra jellemző állandó„ A sűrű-· 
ségnek a kémiában használatos mértékegysége a térfogategységben (ml) foglalt 
tömeg grammban kifejezve, tehát g/ml: jelzése (}t, ahol t az a hőmérséklet, melyre a 
sűrűségérték vonatkozik„ Számszerűen megegyezik ezzel ~ térfOgategységben fogla]t 
tömeg légüres _térre vonatkoztatott súlya. 

A gyógy5;:._erkön)'V n'lrűség alatt·- ha má5 megfelölés nincs - a 20°-on mért 5űrűséget (e
20

) 

érti. A víz sűrűsége 20°-on 0,99823 

A sűrűségnek a fizikában használatos mértékegysége a g/cm3 (ú n. abszolút 
sűrűség) .. 1 g/ml = 1,000027 g/cm3 .. 

A relatív_ súrűség valamely másik anyag sűrűségére mint egységre vonatkoztatott 
sűrűség, tehát az anyag tömegének (légüres térre redukált súlyának) és az anyag
gal egyenlő térfogatú másik anyag - rendszerint víz - tömegének '(llgüres térre 
redukált súlyának) viszonya„ A relatív sűrűség is mindig megadott hőmérsékletre 
vonatkozik. 

: A fajsúly-gyakorlati értelemben-· az anyag és a Vele egyenlő térfOgatú és azonos 
hőmérsékletű víz levegőben mért súlyának viszonya. Jelzése: fS' ti 1, ah,01 t az anyag, ille
tőleg a víz hőmérséklete. 

A gyógyszeikö'D'vfajsú/y alatt·- ha más megjelölé> ninc.sen - a 20°-on mértfajsú/yt (/i
20

,
20

J 
érti„ A víz fajsúlya 20°-on 1,00000. 

A millilitersúly 1 ml anyag levegőben rézsúlyokkal mért súlya. A víz millilitersúly~ 
20°-on 0,001196 sűrűségű levegőben 0,99718 g„ 

A millilitersűly reciprok értéke a grammtérfogat„ 
(A sűrűség meghatározása: I 67„ lap) 

1) Viszkozitás 

A viszkozitás (belső surlódás) az an)ag sűrűn vagy hígan fOlyó tulajdonságának 
mér té-ke„ Ez adott hőmérSékleten az anyagra jellemző és a hőmérséklet emelkedésével 
általában csökkenő állandó 

A viszkozitás mértékegysége a poi.5e, ami az a din-ben kifejezett tangenciális erő, 
mely valamely t 0 hőmérsékletű folyadék két párhuzamos és egymástól 1 cm távolságra 
levő 1 cm2 területű rétegének egymáshoz képest másodpercenként 1 cm·es sebességgel 
való párhuzamos elmozdításához szükséges„ 

Az így definiált és poise-ban, illetőleg ennek 100-ad részében (centipoise) kifejezett 
viszkozitás a dinamikai vi.5:;.kozitás (171)„ 

A dinamikai viszkozitás (171) és a sűrűség (e1) hányadosa a kinematikai vi5.<,koziláf 
(vi). 1\.fértékegysége a Jtok, illetőleg e~nek .IOO·ad része a centi5lok„ A víz kinematikai 
viszkozitása 20°-on (v20) közelítőleg 1 centistok.: 

A relatív viszkozitás két folyadék viszkozitásának hányadosa„ A gyógyszer könyv 
viszkozitás alatt a 20°-on mért és a 20°-os víz viszkozitására vonatkoztatott relatív 
viszkozitást érti.. Ennek számértéke a kinematikai viszko.zitással gyakorlatilag meg~· 
egyezik. 

52 

l 
' 

A centistokban kifejezett kinematikai viszkozitás, a Saybolt·· vagy Redwood-másod
peicek, valamint az En,gler·fokok összetartozó értékeit az alábbi táblázat tünteti fel: 

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

Kinematikai 
viszkozitit.s (1) 

centistok 

l 

5 
10 
20 
30 
40 
50 

>50 
-----

' ' 

! Saybolt··másodperc ' Red,~:ood-·másodperc 
1 

S" R" 

32 
43 
59 
97 

141 
!86 
230 

v 4,55 
··----·· 

38 
52 
85 

124 
164 
204 

1 4,05 

(A viszkozitás meghjltározása: I 75. lap.) 

m) Töré5mutató 

Engler-fok 
Eo 

1,4 
1,8 
2,9 
4,1 
5,3 
6,6 

1'· 0,132 

A törésmutató az anyag fénytörőképességének mértéke, a fény vákuumban és a 
vizsgált anyagban (vagy annak megadott koncentrációjú oldatában) való terjedési 
sebességének hányadosa, illetőleg a beesési szög és a törési szög szinuszának viszonya 
( ab.szolút törésmutató) „ Adott hullámhosszon, hőmérsékleten és adott koncentrációnál 
az anyagra jellemző állandó, mely azonos hullámhosszon és hőmérsékleten a kon
centrációval lineárisan változik„ Jelzése: nf, ahol t a hőméiséklet és A a fény hullám
hossza„ 

A relatív törésmutató két anyag abszolút törésmutatójának hányadosa. A levegő 
törésmutatója 1,00027, ezért a levegő törésmutatójára vonatkoztatott relatív törés
mutató számértéke 'az abszolút törésmutatóval gyakorlatilag megegyezik„ 

(A törésmutató meghatározása: I 74 .. lap .. ) 

n) Optikai forgatóképesség 

A forgatóképe.sség az anyag optikai aktivitása .. Mértéke az a fokokban ( 0
) kifejezett 

elforgatási szög, mellyel az egységnyi rétegvastagságú optik~ilag aktív anyag vagy 
annak egységnyi rétegvast.agságú és megadott koncentrációjú oldata a lineárisan 
poláros fény síkját jobbra ( +) vagy balra (-) elfordítja. 

A forgatóképesség adott hullámhosszon, hőmérsékleten és oldószerben az anyagra 
jellemző állandó„ Jelzése: a)„ ahol t a hőmérséklet és A a fény hullámhossza. 

A specifikus forgatóképesség olyan 1„_dm rétegvastagságú oldat forgatóképességc 
amely milliliterenként 1 i\' .. aktív anyagot tartalmaz. Jelzése: ["J;„ 

(A forgatóképesség meghatározása: I 73 .. lap.) 

o) Extinkció 

Az anyag fényelnyelőképességének mértéke az extinkció vagy optikai sűrűség 
(D): a beeső fény intenzitása (I 0 ) és az áteresztett fény intenzitása (I) hányadosának 
dekádos logaritmusa„ Az extinkció adott hullámhosszon, rétegvastagságnál, koncen-

53 



!i 
' 

trációnál és adott oldószerben az anyagra jellemző állandó .. Oldott anyagok fény·· 
elnyelési görbéinek maximumai 10-2 mól/1 koncentráció alatt általában a koncentrá
cióval egyenesen arányosak. 

A dekádos extinkdó-koefficien.s (E) olyan 1 cm rétegvastagságú oldat extinkciója, 
mely literenként 1 g oldott anyagot tartalmaz„ 

Aspecifikus e.<tinkció ( %-os dekádos extinkció-koef:Jiciens) (El~.;.), olyan 1 cm rétegvastag
ságú oldat extinkciqja, mely 100 milliliterenként 1 g oldott. anyagot tartalmaz 
(E1d~ = JO„E)„ 

A molo.s dekádos extinkció-koefficiens ( e} olyan 1 cm rétegvastagságú oldat extinkciója, 
mely literenként 1 g-mol oldott anyagot tartalmaz (e = E. molekulasúly)„ 

Afényáteresztőképes.ség ( <) az áteresztett fény intenzitásának (I) és a beeső feny inten
zitásának (I 0 ) hányadosa. 100-szorosa ( r· 100) a %-os fényáteresztőképesség. 

A .fényab.s;:,orpció (A) az elnyelt fény intenzitásának, vagyis a beeső és áteresztett 
fény intenzitásai különbségének (I0-I) és a beeső fény-intenzitásának (I 0 ) hányadosa, 
tehát: (1-'<") 100 = (100-r · lüd) a %-os fényabszorpció. 

A fényintenzitás, az ex:tinkció és a fenyáteresztőképesség között a következő össze
függések állanak fenn: 

I _ = e-hcd 

Io 
ahol e a koncentráció, da rét~gvast~gság és h arányossági tényező, tehát 

I Io h 
-- ln - = ln = h c d = E 

I 0 I 2,303 

I 
-lg 

Io 
=lg 

Io 
--=E·cd=-ig< 
I 

A relatív extinkció az oldat és az oldószer extinkci4jának különbsége, tehát 

Io 
lg -

I 

Io 
-lg -

I' 

I' 
lg 

l 

\·agyis az oldószeren áteresztett fény intenzitása (I 1
) és a oldaton áteresztett fény inten-

zitása (1) hányadosának logaritmusa. · _ 
A gyógyszhkönyv mindig relatív extinkció értékeket ( é) ad meg, a fény~hullám

hosszát pedig, melyre az extinkcióérték vonatkozik, mµ-ban fejezi ki„ A relatív ex
tinkcióra a fenti képletek és levezetések érvényesek, ezért azok jelzéseit a 
gyógyszerkönyv a re~atiV extinkcióra is alkalmazza. 

(Az extinkció meghatározása: I 76. lap.) 

p) Hidrogénkitevó (/JH) 

A vizes oldatok savasságának, illetőleg lúgosságának mértéke a hidrogénion-koncentráció. 
Adott hőmérsékleten az oldott anyagoktól és azok koncentrációitól is függő, az oldatra 
jelle1nző állandó 

A víz gramm-ion/liter-ben kifejezett hidrogénion-koncentrációja [H+] és hid10Xilion
koncentrációja [OH-J egyenlő; 25°-on kereken 10-7 g-ion/l. A vizes oldatok 
hidrogénion- és hidroxilion-koi1centrációinak szorzata (a víz «ionszorzata») állandó 
(2.5°-on kereken IQ-14), ezé1 t a vizes oldatok hidroxilion-koncentrációját is a hidr~gén
ion-koncentráció megfelelő értékével fejezhe~jük ki„ 

Célszerűségi okokból a savasság, illetőleg a lúgosság mértékéül a hidrogénio.n
koncentráció helyett az ú. n, hidrogénkitevőt (pH) használjuk„ A hidrogénkitevő 
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(pH) a g_~-~-~-:io~/liter-ben megad~~:-~-~tl!_o_~éni_~n~könce~t_rá_~~?~ kifejező ~z~~ nega~ív 
logaritin11sa'.___ --
s~~b~hő~érsékleten a víz ionszorzatát 10-14~nek véve, a víz és a semleges oldat~k 

hidrogénkitevője tehát pH= 7, a savanyú o!datoké pH< 7, a lúgos oldatoké pedig 
pH> 7. 

A savasság és lúgosság (kémhatás) közelítő jellemzésére a gyógyszerkönyv az alábbi 
jelöléseket használja: 

Kémhatás pH 

erősen savanyú < 2,0 

savanyú 2,0--5,0 

gyengén savanyú 5,0-6,.5 

semleges 6,5-7,5 

gyengén higos 7,5-9,0 

l~gos 9,0-12,0 

erősen_lúgos > 12;0 

indikátor 

timolkék 

timolkék 
metil vörös 

metilvörös 
brómtimolkék 

brómtimolkék 
fenol vörös 

fenolvörös 
timolkék 

timol kék 
alizarinsárga 

alizarinsárga 

(A hidrogénkit~vő meghatározása: I n .. lap) 

savariyú · 
szín 

vörös _,,.narancs 

nar·ancs-- ---~-> sárga 
vörös _.:__,.. hagymavör·ös 

hagym.avöi:·ös -+ s_árga 
sárga ____ . __,... zöldessái:·ga 

Zöldessár·ga.~.:-~-+ zöldeskék 
sárga-~---+ rózsaszín 

r'Ózsaszín -----+vörös 
sárga.-------7 zöldesszürke 

zöldesszürke -+ kék 
sárga ,._ hagymavör·ös 

hagymavör·ös-+ vörös 

1- Súlymérés (tömegmérés) 

Az analitikai mérleg é5 ellenőrzé5e 

A gyógyszerkönyv vizsgálataihoz hitelesített, illetőleg ellenőrzött analitikai súly·· 
:Sorozatot és 200 g legnagyobb terhelésre készített olyan mérlege_t használunk, mely 
o, 1 mg pontossággal'" való mérésie alkalmas„ A mérlegkar ok egyenlőek, a mérleg 
élei párhuzamosak legyenek. 

A mérleget rázkódásmentes alapzaton, gumibetétes talpakon, víz- és savgőzöktől, 
valamint hősugárzástól (kályha, izzólámpa) védett, egyenletes hőmérsékletű hely~n 
úgy állítjuk fel, hogy a mérleg oszlop': pontosan,fü~g?leges helyzetben Jegyei;. A,",'.~'.· 
legcsészék megvédésére azokra célszerűen a cseszenel valamivel nagyobb atmerOJU, 
kerek, egyforma súlyú, vékony üveglapo~at-hely~zünk„ 1;-- ~é_rleget ú7y szabályozzuk,; 
hogy a mérleg mutatója (nyelve) a skal~ közepvo,nalato,l jobbra. es balra e!'yenl~ 
mértékben lengjen ki. Lengés közben a merlegszekrenyt zarva tarq-uk„ Az első 2·-3_ 
kilengést mi~di.g figyelmen kívül hagyjuk„ A kilengések nagysága a skálán mérve a 
_középvonaltól jobbra is, balra is 4--6 skálarész legyen„ A lengések egyenletesen és 
lassan csillapodj;,_nak A terheletlen mérleg csillapodása egy teljes lengés alatt egy-egy 
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oldalo~ legfeljebb 0,-1--0,2 skálaré.Sz legyen .. A mérleg mutatóján léVő tolósúlyt úgy: 
állítjuk be, hogy a teljes lengési idő 15-20 másodperc legyen. A skála elé a leolvasá' 
megkönnyítésére alkaimas nagyítót .helyezünk„ 

Az analitikai mérleg ellenőrzése 

Mérés előtt a mérlegszekrényt. kis időre kinyitjuk, hogy a belső és a külső levegő 
hőmérséklete stb„ kiegyenlítődjék. „ 

a) Az egyemúlyi helyzet álland61ágának ellenőrzlse. Néhányszor (5-6-szor) egymásután 
meghatározzuk a terheletlen mérleg 'egyensúlyi helyzetét a lengésbe hozott mérleg 
5 egymásután_ következő kilengésének nagyságából.. Az egyes meghatározások között 
a mérleget arretáljuk. Néhányszor a mindkét oldalon egyformán 20, illetőleg 200 g
mal terhelt mérleg egyensúlyi helyzetét is meghatározzuk. 

Két egymásután következő, azonos terhelés mellett végzett meghatározásban 
talált egyensúlyi helyzet skálarészekben kifejezett eltérése legfeljebb 20-ad része 
lehet a skálarészekben kif~jezett érzékenységnek. 

b) Az érzékeny<ég ellenőrzbe. A mérleg érzékenységének mértéke az a skálarészekben 
kifejezett különbség, amennyivel a mérleg egyik csészéjére helyezett egységnyi súly 
(1 mg) a mérleg egyensúlyi helyzetét eltolja. 

Háromszor egymásután meghatározzuk a terheletlen mérleg egyensúlyi helyzetét és 
ezek középértékét vesszük. Az egyik oldalt 1 mg-mal terhelve az egyensúlyi helyzetet 
háromszor egymásután újból megállapítjuk és ezeknek is középértékét vesszük. Az: 
így talált két egyensúlyi helyzet skálarészekben kif~jezett különbsége a mérleg érzé-· 
kenysége. Ez 4-5 skálarész legyen .. 

Ezt az eljárást a mindkét oldalon egyformán terhelt mérleggel legalább 4-5 
különböző (pL 1, 5, 20, 50, 100, 200 g) terhelésnél megismételjük. 

e) A sú/yrnrozat ellenőrzi!<e Az egyes súlyok helyességét korrekciós-táblázattal ellátott 
hitelesített súlysorozat megfelelő darabjával való összehasoniítással ellenőrizz-Qk„ 
A súlyoknak az ellenőrzés során talált korrigált értékeit alkalmas táblázatba foglaljuk.. 

Ha az egyes súlyok hibája a 100-5 g-osig grammonként a 0,00005 g-ot (0,005 %), 
a 2-1 g-osig grammonként a 0,0001 g-ot (0,01 %), a 0,5-0,01 g-osig darabonként 
a 0,00005 g-ot (0,01-0,50%) nem haladja meg, gyakorlati pontosságú méréseknét 
a korrekciót figyelmen kívül hagyhatjuk. 

Az analitikai mérlegeket, súlyokat hitelesítési jelzéssel ellátni nem szabad., 

Méré.5 analitikai mérlegen 

Gyakorlati pontosságú méréseknél a mérleg bal csészéjére helyezett tárgyat a mérleg 
jobb csészéjére helyezett súlyokkal ( 1 cg-ig bezárólag) közelítően kiegyensúlyozzuk, 
majd a mérleget a lovas megfelelő elhelyezésével pontosan egyensúlyi helyzetbe 
hozzuk úgy, hogy a mérleg a skála középvonalától mindkét irányban egyenlő mérték
ben lengjen ki.. A milligrammokat és tizedmilligrammokat a lovas skáláján olvassuk le,. 

A mérés eredményét 4 tizedessel adjuk meg. 
0, 1 mg pontossággal való mérésen a gyógyszerkönyv azt érti, hogy a mérés bizon) ·-

talansága legfeljebb ± O, 1 mg lehet, · 
A gyógyszerkönyv a mérési módszer egyöntetűsége kedvéért több esetben (pl. a 

sűrűségmérésnél stb„) az analitikai mérleg érzékenységének megfelelően 0,1 mg 
pontossággal való mérést ír elő akkor is, ha az nem feltétlenül szükséges, vagy ha 
egyes vizsgálati eljárások ezt a pontosságot nem kívánják meg„ 
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Egészen kis mennyiségeket pontosan, lengési eljárással korrigált súlyokkal mérünk 
és az eredményt 4 tizedesre kerekítve adjuk meg. 

A súlyméréseknél - a térfogatos mérőeszközök ellenőrzéSétől eltekintve - a mér
legkarok (esetleges) egyenlőtlenségéből származó hibát figyelmen kívül hagyhatjuk, 
feltéve, hogy az összes méréseket ugyanazon a mérlegen azonos Inódon végezzük,. 
Ezen okból elvileg a mérőoldatok beállítására is ugyanazt a mérleget kell használni, 
amelyen a vizsgálandó anyagokat lemérjü~„ 

Általában figyelmen kívül hagyha~juk a súly légüres térre való redukálását is, 
ha a vizsgálat folyamán lemérendő anyagok sűrűsége nagy mértékben Ilem tér el 
egymástól. Amennyiben azonban valamely súlymérés légüres térre való redukálása 
szükségesnek mutatkozik, úgy a vizsgálathoz tartozó összes többi méréseket is l~güres. 
térre redukáljuk f 

Ha nagyon kis anyagmennyis~get (pL izzítás utáni maradék esetében néhány mg-ot 
vagy tized-mg-ot) kell aránylag nagy edényben lemérni, úgy az üres edény és a kis 
mennyiségű anyagot tartaln1azó ugyanazon edény lemérése között eltelt hosszabb 
idő alatt a lég~) omás, vagy hőmérséklet oly mértékben változhat meg, hogy a levegő 
felhajtó erejében beállott változás több tized-mg hibát is okozhat .. A hibát elkerül-· 
he~jük, ha az üres edényt azonos anyagú és súlyú hasonló.edénnyel táráljuk ki. 

Az an,yag elókészíté.se és tnéré.se 

A kézimérlegen közelítően le~ért anyagot előzetesen 0,1 mg pontossággal meg
állapított súlyú üveg méröedényben -- nedvességet vagy széndioxidot szívó és levegőn 
változást szenVedő anyagokat gondosan elzárt becsis'zolt dug~jú üveg mérőedényben -
a rllérlcgsze.krénybe vagy annak közelébe helyezzük és a hőmérséklet kiegyenlítődése 
után (5-10 perc mulva) a besziszolt edényt egy pillanatra kiny~tva, majd elzárva 
mérjük„ Ha a levegőn változó anyagot tégelybe kell mérnünk, úgy a kiizzított és. 
exszikkátorban kihűlt tégelyt üvegdugós mérőedénybe helyezve ugyanígy azzal együtt 
mérjük 

Frissen szárazra törölt üveg- vagy porcelánedények elektromosan feltöltődne~, 
ezért a mérés előtt ezeket legalább 15 percig a mérlegszekrényben vagy a mérleg·· 
szekrény közelében állni hagyjuk. 

Az olyan kis mennyiség<l anyagokat, melyeket a vizsgálat.során elroncsolunk, ha azt 
a vizsgálat és a lemérendő anyag természete megengedi, célszerűen előzetesen 0, 1 mg
pontossággal mért tiszta cellulózból készült kis papirOstokban mérjük le .. Az ilyen 
papírostoknak a meghatározandó alkotóré~zből (pL nitrogén, arzén, általában 
fémek, szulfát, foszfát stb„) semmit sem szabad tartalmaznia,. E célra a jó minőségű 
cigarettahüvelyből ollóval a szopókáról levágott s a végén csipesszel behajtott papíros
tok (súlya kb 20 mg) rendesen megfelel.. A tokocskához - a vékony· papíros nedvesség
szívó tulajdonsága miatt .:___ kézzel hozzányúlni nem szabad„ A becsiszolt dug~jú 
mérőedényben megmért tokocskát csipesszel alkalmas kis tölcsérke szárára húzzuk 
s a kézi mérlegen előzetesen cg pontossággal lemért anyagot a tölcséren át a tokocská9il 
szórjuk, majd azt a tölcsér száráról lehúzzuk· és súlyát O, 1 mg pontossággal újból meg
álla pí tj uk. 

A kiizzított vagy kiszárított anyagokat exszikkátorban hagyjuk kihülni, majd a 
leírt módon mérjük. Az ex5zikkátor töltésére tömény kénsavat, vízmentes kalcium
kloridot, kalciumoxidot vagy komplex kobalt-sóval kékre színezett szilikagelt hasz
nálunk .. A leginkább használatos anyagok szárítóképességéről, illetőleg az azokkal 
szárított levegő vízgőztartalmáról az alábbi táblá~at tájékoztat 
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Szárító anyagok 

H 2SO.i kqnc 
« 91,,6% 
» 84-,8% 

CaC!, gran,. (CaCI„H,O) 
CaCl3 vízmentes 
CaO 

Mg(CIO,j, 
Mg(CI0,)„3H,O 
P

2
0s , 

Szilikagel 
- ---------------

mg vízgőz/llter 

2,0, 10-3 

2,0„ 10·-3 

0,174 
I,5 
0,36 
0,003 

0,002 
0,03 
2,5· 10·-s 

0,03 

16 
25 
20 
30,5 

1

, 30,5 
30,5 

--11--~f~--
30,5 

A kék szilikagel színe rózs,á.Sra változik, ha nedvességet szívott, A rózsaszínű szilikagel 
130°-150°-ra való melegítéssel regenerálható, A magasabb hőmérsékletre való 
melegítést gondosan kerülni kell, mert a túlhevített szilikagel vízfelvevő képességét 
elveszíti.. , 

A gyógys;:;ertári mérlegek, súlyok .!s a;:;ok ellenőrzése 

A gyógyszerek készítéséhez hitelesített, krómozott vagy nikkelezett ú„ n„ gyógyszer·· 
tári súlysorozatot és 1 kg legnagyobb terhelésre készített hitelesített ú. n„ gyógyszertári 
táramérleget, továbbá !, 5, 20 illetőleg 100 g legnagyobb terhelésre készített hitele
sített kézimérlegeket használunk. A kézimérlegek selyemzsinórral felfüggesztett 
serpenyői szaruból, vagy alkalmas műanyagból, a 100 g-os mérlegéi esetleg fémből is 
készülnek. 

Tolósúlyos kézimérleg nem használható .. 

A gyógy.5zertári táramérleg ellenőr;:,é.fe 

A mérleget rázkódásmentes alapzaton úgy állítjuk fel, hogy a mérleg oszlopa függő
leges helyzetben legyen és a mérleg .lengő alkatrészei .súrlódás,_ nélkül szabadon leng
jenek. A mérleg mutatója a skála középvonalától jobbra és balra egyenlő mértékben 
lengjen ki, illetőleg a mutató a középvonalra álljon be. 

a) A;:; egyensúfyi helyzet állandóságának is heiJe.sségének ellenőrzése, Néhányszor egymás
után megállapítjuk a terheletlen, majd a mindkét oldalon 100, illetőleg !OOO g-mal 
terhelt mérleg egyensúlyi helyzetét oly módon, hogy a skálán leolvassuk, hogy a 
lengésbe hozott mérleg mutatója melyik skálarészen áll meg„ 

A két egylJ:1:ásután következő, azonos terhelés mellett végzett észlelésben talált 
egyensúlyi helyzet legfeljebb 1/4 skálarésszel (0,5 mm) térhet el egymástól,. 

H'a az egyensúlyi helyzet nem esik ö.Ssze a skála középvonalával, úgy ahhoz, hogy 
a mérleg mutatója a skála középvonalára álljon be légfeljebb annyi, a megfelelő 
mér legcsészéfe helyezett súly lehet szükséges, mint amennyi a b) alatt a mérleg 
érzékenységéne~ mértékeként fel van tüntetve, 
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b) Az érzékenység ellenőrzése„ A táia1nérlegek és kézimérlegek érzékenységét cél 
szerűségi okokból az érzékenység reciprok értékével, tehát azzal a mg-ban megadott 
súllyal f~jezzük ki, mely szükséges ahhoz, hogy a mérleg egyensúlyi helyzetét 1 skála'"' 
résszel, illetőleg az ennek megfelelő távolsággal (2 mm) eltolja,, 

Az érzékenységet l„ terhelés nélküli állapotban, 2„ a megengede~t legnagyobb ter
helés 1/10-ével terhelve és 3 .. teljes terhelésnél ellenőrizzük. Mindegyik esetb~nelőször 
az a) szerint megállapí~jllk az üres-, illetőleg a mindkét oldalon egyformán terhelt 
mérleg egyensúlyi helyzetét, majd a mérleg egyik csészéjére az alábbi táblázatban 
megadott - az érzékenységnek megfelelő --; súlyt helyezzük és az egyensúlyi hely-
zetet újból megállapfrjuk, Az eljárá~t kétszer megismételjük„ 

Az érzékenységnek megfelelő súllyal egyik oldalon terhelt mérleg egyensúlyi 
helyzete a terheletlen, illetőleg mindkét oldalon egyformán terhelt mérleg egyensúlyi 
helyzetétől legalább 1 skálarésszel (2 mm) térjen el. 

A gyógyszertári táramérleg érzékenységi adatai: 

A mérleg 
megengedett 
legnagyobb 

terhelése g-ban 

1000 

I. egalább 1 skála rész {2 mm) kitéréshez szükséges súly 

terhelés nélkül 1 

a le~~~bb ___ -i--
terhelés 1 ft0-ével i 

1 te-~~~-~ve __ I 

legfelj ébb mg 

50 100 

a legnagyobb 
terhelésnél 

300 

Az adatok új mérlegekre vonatkoznak A használatban lévő mér !egeknél feleakkora 
érzékenység (a mg-ban megadott súlyok kétszerese) engedhető meg,, 

A gyógys;:.ertdri kél:.imérlegek ellenőr;:;ise 

A kézimérlegek egyensúlyi helyzetének állandóságát, a mérlegek helyességét és 
érzékenységét felfüggesztett állapotban ugyanúgy ellenőrizzük, mint a gyógyszertári 
táramérlegekét azzal az eltéréssel azonban, hogy becsléssel állapí~juk meg, hogy a 
mér !eg mutat(\ja a középvonaltól hány milliméterre tér ki 

A kézimérlegek érzékenységi adatai: 

------------- -
Legalább 2 mm··es kitéréshez szükséges súly 

A mérleg i a legnagyobb 
megengedett 

terhelés nélkül terhelés 1/10-ével 
a legnagyobb 

legnagyobb terhelve 
terhelésnél 

terhelése g-ban 

legfeljebb mg 

l i 3 5 
2 

5 \ 4 10 

20 3 6 20 
100 5 10 50 

.A..z adatok új inérlegekre vonatkoznak„ A használatban lévő mérlegeknél feleakkora 
érzékenység (a mg-ban megadott súlyok kétszerese) engedhető meg. A.z ellenőfzéshez 
szükséges mg-súlyokat megfelelő egyenletesen vékony finom drótból magunk is 
készíthetjük 
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[ A gy~gy~zertári sú[ysorozat ellen!Irzése 

Az ~gyes súlyok helyességét analitikai mérlegen, az analitikai súlysorozat megfelel"'· 
darabjával való összehasonlítással ellenőrizzük„ 

0 

A súlyok megengedett legnagyobb hibáját az alábbi táblázat tünteti fel: 

Jel 

200 g 
100 g 

50 g 
20 g 
10 g 
5 g 
2 g 
1 g 

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

A megengedett eilérés 
legfeljebb mg 

új súlyoknál 
használatban 
lévő súlyoknál 

100 200 
50 100 
40 80 
20 40 

15 30 
10 20 

6 12 
4 8 

Jd 

50 cg 
20 cg 
10 cg 
5 cg 
2 cg 
l cg 

A mérlegeket és súlyokat szeszes vattával tiszti~juk. 

2. Térfogatmérés 

Mérőedények 

A megengedett eltérés 
legfeljebb :mg 

új súlyoknál 

l 

1 
0,5 
0,5 
0,5 

használatban 
lévő súlyoknál 

2 
2 

2 

;~rfO?'atmérésre h~telesített, illetőleg hitelesíthető, vízzel 20°-ra kalibrált üveg 
mernedeny~ket has~nalunk. A mérőlombikokat úgy kalibráljuk, hogy azokba 20'-on 
az ~zo~on jelzett ,terfogattal egyenlő térfogatú víz férjen, a pipettákat és bürettákat 
pedig ugy, hogy v1zzel megtöltve azokból 20°-on az előírt módon kifolyatva az azokon 
.Je_lzet_t _ter_fogattal ?gyen;ő. térfogatú víz folyjék ki .. A térfogatot az üvegedényeken 
k~r~or?s Jel ,m;i~atJa. T~rfo~~t:r:nérés~or a folyadékmeniszkusz legalsó pon~ját a kör
koros J,el~e all1tjuk be, 11Ietoleg a terfogatot a folyadékmeniszkusz legalsó pontján_ 
olyan allasban olvassuk le, hogy a körkörös jel egy vonalnak lássék. · 

a) Mérőlombíkok.. Olyan mérőlombikokat használunk melyek nyakának belső át-
mérője a körkörös jelnél az alábbi határok közé esik. ' 

A lombik térfo,;ata ml 20 

A nyak legnagyobb belső 
átmérője mm 

A nyak legkisebb belső 
__ átmérője mm 6 

50 

9 

6 

100 T 250 i 500 i 1000 
------;-·------- -- ------. 

1 
11 13 16 i 19 

8 10 12J_ 14 

.. b_) P_ipet'.ák. ?lyan pipettákat használunk, melyek szá1ának belső átmérője a kör
koros Jelnel merve ~-1? ml-es pipettáknál 3--4 mm, 10-100 ml-es pipettáknál 
4--6 mm, A p1pettak kifolyó csúcsa 20-2 5 mm hosszú. 
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A pipetták egy vagy két jellel készülnek. Az egyjeh'i pipetták hegye teljesen ép 
legyen„ Sérült hegyű pipetták nem hasz~.álhatók„ Pontos mérésekhez két jellel el
látott pipettákat használunk. Mind a kétféle pipetta frhő körkörös jele legalább 20 
mm-el a pipetta kiöblösödő része_ felett, a kétjelű pipett~ alsó körkörös jele pedig 
.a pipetta alsó végétől 30-40 mm-re van A pipetták száía a felső körkörös jel felett 

legalább 110 mm hosszú. 
A pipettákat három rijjal úgy fogjuk meg, hogy szabadon maradt mutatóujjunk-

kal a pipétta felső végét elzárhassuk„ -
Az egyjelű pipettákat úgy folyatjuk ki, hogy a függőleges helyzetben tartott pipetta 

hegyét a felfogó edény falához érintjük és a pipettát teljes kifolyás után még 15 másod
percig ebben a helyzetben tartjuk, mcjd hegyét az edény belső faláról lehúzzuk. 
A pipettában maradt folyadéKot kifújni nem szabad„ 

A kétjelű pipettákat úgy folyatjuk ki, hogy a függőleges helyzetben tartott pipetta 
hegyét a frlfogóedény falához érintjük.. A kifolyást kb 10 mm"rel az alsó körkörös 
jel felett - a pipettát ugyanabban a helyzetben tartva·-- megszakí~jttk, majd 15 
inásodperc mulva a folyadékot az alsó körkörös jelig óvatosan leengedjük, végül 
a "pipetta hegyét az edény belső faláról lehúzzuk. 

A pipetták kifűlyó nyílása úgy van elkészítve, hogy a kifolyási ídő, az alább meg

adott határok közé esik 

A pipetta térfogata 
A krfolyás ideje 

1-10 
1.5-20 

20-50 
22-30 

100 ml 
32-40 másodperc. 

Kis térfogatok (2 ml-ig) lemérésére megfelelő beosztásos pipettákat használunk 
c) Büretták. A g)ógyszerkönyv vizsgálataihoz 0,05 ml-es beosztással ellátott, 12 

ml-es, üvegcsapos, felül tölcsérszerűen kiszélesedő fin9m bürettát használunk„ A bü·
retta belső átmérője 6 mm, a beosztott rész hossza kb 42 cm (kb 35 mm/ml). Az 
üvegcsap kihúZott vége olyan méretíí, hogy a bürettából cseppenként k-ifolyatott 

40 csepp víz O, 9-1 ml. 
A büretta kifülyási idejét általában úgy szabályozzuk, hogy az 10 milliliterenként 

60 másodperc legyen. A kifolyatott 'íz, illetőleg mérőoldat térfogatát a kifolyás 
inegkezdésétől számított 3 perc mulva olvassuk le„ 

A büretta szárazta törölt üvegcsapját erősen viszkózus vazelinnel vagy vazelin és 
viasz elegyével (9 + 1) vékonyan, oly módon ke11jük be, hogy a csapházba illesztett 

űvegcsap átlátszó legyen„ 

A mérőedények tisztítá5a 

Az üveg mérőedényeket használat előtt vízzel, esetleg lar;gyos szappanos vízzel, 
acetonnal, alkohollal, vagy éterrel, szükség esetén króm kénsavval ( 1 sr porrádörzsölt 
káliumbikromát + 9 sr törµény kénsav) vagy peroxidkénSavval ( 1 tftömény hidrogén
peroxid + 2 tf tömény kénsav frissen készí~ett e'egye) tisztí~juk, majd vízzel kiöb
lí~jük,. A tisztított és vízzel kiöblített edény. fillát a víz egyenletesen ned'\esíti meg. 

Belül szilikongyantawoldattal bevont üveg-mérőedényeket is használhatunk„ 
E mérőedények n1eniszkusz_a vízszintes sík„ Az il)en edél}yek falát a vizes mérő
{)ldatok nem nedvesítik meg ; abból te~jesen kifolynak Ezek használatánál után
folyás nincs„ Tisztítás cé~jából ,elegendő ezeket az edényeket vízzel kiöblítelli s a 

vizet kicsurgatni 
Ha a kalibrált mérőedényeket utólag szilikongyantával vonjuk be, az6kat újra 

kell kalibrálni.. 
61 

, 

! i 



~ 
'& 
4 ~ 

* ~-

A méróedények ellenór;:,é.se 

El~gendó mennyiségű frissen kiforralt és lehűtött vizet üvegpohárral lefedett 
lombikban előző nap, lehető.leg egyenletes hőmérsékletű helyiségben a mérleg közelé
ben helyezünk eL A mérések megkezdése előtt legalább 1 órával a gondosan meg
tisztított és száraz ellenőrzendő mérőedényeket, valamint a kalibrálásnál haszná..: 
l~nd?. egyéb edényeket is a mérleg _közelébe helyezzük s a mérlegszekrény ajtaját 
kmyrtjuk, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődjék. A mérések megkezdése előtt ellen
őrizzük, hogy a víz és a leveg? hőmérséklete ± 0,5°-on belül megegyeZik-e. 

a) Mé~őlombik kalibrdlára. A lombikot annyi gramm ellenőrzött súllyal (m') együtt, 
ahány milliliteres a lombik, a mérleg jobb csészéjére helyezzük, majd a mérleget 
a bal csészére helyezett súlyokkal (nem kell ellenőrzött súly) pontosan kitárá1juk 
A kalibráláshoz előkészített víz hőmérsékletét O, 1°. pontossággal megállapítjuk. 
A lombikot szájának pereméné_l két ujjal megfogva a mérlegről leemeljük és a vízzel 
jelig töl~jük. A meniszkusz pontos beállítására kapilláris-végű üvegcsövet haszná
~unk .. A lombik nyakát szükség esetén a jel felett belül szürőpapirossal szárazra tőr Öl
jük, majd a lombikot sz~jának pereménél fogva ismét a mérleg jobb csész~jére helyez
zük, melyről a lombik mellé helyezett súlyokat eltávolítottuk Végül a mérleget 
a lombik mellé helyezett ellenőrzött súlyokkal (m") ismét egyensúlyba hozzuk 

A lom_b~kban .levő víz súlya tehát· t 0 -on (m'-·m") = m gramm. Az így talált 
súly a kalrbrálásr táblázatban található (I 64. lap), a víz hőmérsékletének meg
felelő R„értékkel megszorozva, a: lombik 20°-ra számított térfogatát adja.. A ki
számított térfogatot alkalmas módon a lombikra feljegyezzük. 

A mérőlombikok térfogata a névleges térfogattól legfeljebb az alábbi értékekkel 
térhet el: 

lérfogat ml 50 100 250 500 1000 2000 

Megengedett legnagyobb 
· ml 

eltérés ±Oi01- i ±0,06 ±0,10 :+:oJ 1.s ±0,25 ±0, f(} 

------- 1 

Megengedett legnagyobb eltérés 
±0,08 ±0,06 ±0,04 ! f0,03 :~0,02.5 ±ü,02 

" /o 
---------

Ha az ellenőrzéskor 1alált eltérés ezeket az értékeket nem haladja meg, gyakorlati 
pontosságú méréseknél a korrekciót figyelmen kívül hagyha~juk, 

b) Pipettdk kalibrálása. Megfelelő térfogatú üvegdugós Erlenmeyer-lombikot és 
~nnyi gramm ellenőrzött súlyt, ahány milliliteres a pipetta az a) szerint pontosan 
letárálunk, majd a 0,1° pontossággal megállapított hőmérsékletű vízzel megtöltött 
pipettából a vizet a pipetták használatánál leírt módon (I 6L lap) a letárált lom
b1kba fOlyatjuk„ /!._., továbbiakban az a) pont szerint járunk el„ Az. eUárást, a víz hő
mé1sékletét is újból megállapítva, megismételjük„ A két mérés között az elté1és 
10 mg-nál több nem lehet. A kiszámított térfogatot alkalmas módon a pípettár:t 
feljegyezzük 
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A pipetták térfogata a névleges térfogattól legfeljebb az alábbi értékekkel térhet el: 

Iérfogat ml 2 5 10 20 25 50 100 

- ---- ------

2vfegengedett legnagyobb 
eltérés ml ±0,006: ±0,0l 

i . 
j ±D,015 ±0,02 ±0,025 ±0,035 . ±0,05 

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

Megengedett legn~gyobb 
eltérés % ±0,3 ±0,2 l ±0,15 ±0,1 ±0,1 ±0,07 ±0,05 

Ha az ellenőr:?'.éskor- talált eltérés ezeket az értékeket nem haladja meg, gyakorlati 
pontosságú méréseknél a korrekciót figyelmen kívül hagyhatjuk 

e) Büretták kalibrálá<a. A 12 rril~es bürettákat milliliterenként, az 50 ml-es büret
tákat 5 milliliterenként kalibráljuk oly módon, hogy a bürettát a O, 1° pontossággal 
megállapított hőmérsékletű vízzel mindig újia a 0-jelig töltjük és 0-1, 0-2, 0-3 
stb ml-es részleteket bocsátunk le belőle. A feltöltés után a O,ra való beállítás előtt 
mindig 1 percig várunk, vagy a büretta 0-jel feletti részét szűrőpapirossal szá;azra 
töröljük, majd a meniszkuszt a 0-jelre pontosan beállítjuk. A Csap hegyén esetleg 
függő cseppet eltávolítjuk„ _A kifolyási idő_ inilliliterenként 6 rriásodperc. A menisz·
kuszt a víz kifűlyatása után 3 perc mulva 0,01 ml pontossággal a megfelelő jelre 
állítjuk be .. Egyebekben az a), illetőleg a b) pont szerint járunk el. Az eljárást, 
a víz hőmérsékletét is újból megállapítva, megisI!).éteUük. A megfelelő mérések között 
az eltérés 10 mg-nál több nem lehet A névleges és korrigált térfogat-értékeket táblá-· 
zatba foglaljuk vagy grafikusan tünteijük fel. 

A büretta egyes szakaszainak térfűgata a névleges térfogattól legfeUebb azokkal 
az értékekkel térhet el, mint a megfelelő térfogatú pipetták. 

H3. a büretta O-tól számított egyes szakaszainak az ellenőrzésekor talált elté1ése 
a_ megfelelő térfogatú pipetták ·megengedett eltété?ét nem haladja meg, a korrekciót 
gyakorlat~ pontosságú niéréseknél figyelmen kívül hagyhatjuk 

A mérőedények h.a5ználata 20°·-tól eltérő hótnérsékleten 

Ha a 20°-on beállított legfelj'ebb 0,1 n mérőoldatokat a 20°-tól elté1ő hőmé1sék
leten (t 0

) használjuk, a fogyott ml-ek számához az alábbi táblázatban megadott 
térfogatokat kell hozzáadni (+),illetőleg abból levonni(-), hogy a 20°-nak megfelelő 
térfogat-értékekhez jussunk 

rogyott 
ml 

10 
20 
25 
30 
4-0 
30 

12° 16° 18° 

• 1 • 

!-1-0,01_ +o,01i+o,01i+o,01 0,00 1 

+0,03 +o,02i+o,02 +0,011+0,01: 
i+o,03 +o,o3! +o,02:-1-o,02j +0,01 
1+0,0: +o,o3!+o,o3!+0,021+0,01: 
+o,o'.J +-0,04j+O,o4:+~,o31+0,01 1 
·~o: 06 +o,05:.+o,o.s:+o,03!+0,021 

20° 22° 24° 26° 30' 

i 
0,00 1 o,opj--:-O,Oll-O,Ol -0,02:- 0,02 
o~oö:-o,01!--o,02:-0,03 -o, 03:-0,03 
o,oo-o,01í-o,021-o,os-- o,o4;-0,o::i 
0,00_--0,0l j~·-0, 021-0, 04 -0,0.5:-0,07 
o, 00---0, 021-0, o3;-o, o5'.-o, 07-o, 09 
o,oo:- o,021--o,04:-o,06.--0,09-__ o, 12 

. ' 
. ________ I__ __ ··--------·· 
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A térfogatmérések ponto.5Sága 

Pontos térfogatmérésre csak ellenőrzött mérőlombikok, pipetták és büretták hasz
nálhatók„ Ha a gyógyszerkönyv pontos térfogatmérést kiván, úgy mérőlombik hasz
nálatát írj'!- elő minden, a pontosságra való további utalás nélkül. Ha pipettél 
vagy büretta használata szükséges, a lemérendő folyadék mennyiségét a, tizedespont 
után két O-val adja meg, pL 2.5,00 ml.. Az ily módon előírt térfogatok eltérése a meg
adott értéktől legfeljebb + 0,0! ml lehet. 

Ha a megadott térfogat közelítő lemérése is elegendő, úgy beosztott mérőhengerek 
is -használhatók. Ilyen esetekben a g)ógyszerkönyv a lemérendő fűlyadék mennyi
ségét tizedesek nélkül csak egész számmal,_ esetleg kis mennyiségeknél legfeljebb 
1 tizedessel adja meg úgy, hogy az utolsó szám utári 0 már nem következik, pl. 25 ml; 
illetőleg 2,5 ml 

Kalibiálá<i táblázat 

Üveg méró'edények kalibrálása, illetőleg térfogatának ellenólzése vízzel 

A táblázat, a levegőben 8,4 sűrűségű súlyokkal mért és t 0 hőmérsékletű 1 ml víz 
súlyát (µ), illetőleg l g víz térfogatát (R) adja meg 20°-on, ha a levegő és a .víz hő
mérséklete azonos, a levegő relatív nedvess'égtartalm~ .50 %, a leolvasott barométer
állás 760 torr és az üveg kite1jedési együtthatója 0,000025. 

Ha egy üvegedényt 20°-on meghatátozott térfogatra kalib~álni kivánunk, úgy a 
kivánt ml-ben megadott térfogattal megszorzott µt-érté.k aqja g-ban az üvegedénybe 
mérendő t 0 hőmérsékletíí víz mennyiségét. 

Ha egy üveg mérőedény térfogatát ellenőriz.ni kívánjuk, úgy a jelig töltött üveg
edénybe férő t 0 hőmérsékletű víz súlyát állapí~juk meg„ 

Ha az üvegedénybe t 0 -on m g víz fér, akkor az üvegedény ml-l:en kifejezett tér
fogata 20°-on: 

V2u - m .. R, ··ml 
----- --- --

p 11 ml víz súlya 200-on1
1 

l g vfa térfogata 
(víz) 1 g í 20~-on ml lg R1 

1 {J-t 1 Rt 
---------- ---,- --------

15° 0,997925 1,00208 
i 

,00090 
- ------ ---------

16° 0,997798 1 ,00221 ,00096 
17° 659 235 ,00102 
18° 510 250 ,00108 
19° 349 266 ,00115 
20° 177 283 ,00123 

-------

21° 0,996995 1,00301 ,00131 
22° 802 321 ,00139 
23° 599 341 ,00148 
24° 386 363 ,00157 
25° 164 385 ,00167 

. ------------- -·~-.- ---·- ------

26° 0,995931 ! 1,00409 ,00177 
27° 689 433 ,00188 
28° 438 458 ,00199 
29° 177 485 ,00210 
30° 0,994908 512 ,00222 
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~t\z egész fokok közé eső hőmé1sékletnek megfelelő µ, Rt illetőleg lg Rtértékeket 
a legközelebb esőkből lineárisan interpoláUuk. 

A víz súlyát a gyakorlatban 100 g-ig analitikai n1é1legen, azon felül pedig preci
ziós táramérlegen, a használt mérleggel elérhető pontossággal állapítjuk meg A víz 
súlyából a táblázat adatainak felhasználásávál kiszárrú_tott térfogatot 0,01 ml-re 
kerekítve adjuk meg. Az ily inódon megállapított té1fogat pontossága a gyógyszer
könyv gyako1lati követehnényeinek megfelel.. 

* 
KU!öíllege) pontos5ágú 111ériseknil, nagyobb tbfoga1~ ki1z.á1nítá1ánál az alábbi korrekciókat 

i 1 fzgy8lembe vehetjük: 

Korrekciók„ Ha a leolvasott barométerállás '760 torr-tól eltér, az R-értékeket minden 
+ 10 torr eltérésre 0,000014-el növelni kell és fC:ndítva, illetőleg a µ-értékeket ugyan
.annvival csökkenteni kell és fürdítva„ 

H'.a a levegő hőmérséklete magasabb rriint a vízé, úgy az R-értékeket fOkonként 
~1,000004-el csökkenteni kell és fordítva, illetőleg a µ.··értékeket ugyanannyival növelni 
kell és fordítva .. 

Ha a levegő relatív nedvesség-ta1 talma több mint .50 %, úgy az R-értékeket min
.den 10 ~'l emelkedésre 0,000001·-el csökkenteni kell és fordítva, -illetőleg a µ-értékeket 
ugyanannyival növelni kell és fürdítva 

Jénai «Gertiteglas 20» jelzésű üvegből - melynek kite1jedési együtthatója 
·0,0000144 --· készült mérőedények kalibrálásakor a második rovatban feltüntetett 
c.;úlyokat, ha t 0 < 20° fokonként 0,000011·-el növelni kell és fOrdítva. 

Ha a súlyok átlagsűrűsége a 8,4-től nagyobb mértékben eltér, ezt a körülményt 
a µ- és R-érték kiszámításánál figyelembe kell venni 

Nagyon pontos méré~eknél a mérlegre helyezett üvegedényt hasonló üvegedény
_nyel tá1áljuk ki. 

3. Hőmérők és a hőmérséklet m.é:r·ése 

A hőmérséklet mérésére általában befOrrasztott porcelánskálával ellátott higallyos 
hőmérőt, nagyon pontos mérésekhez. higanyos bothőmérőt használunk 

l\ hőmérők hossza általában 30-40 cm, külső átmérőjük 6-7 mm„ A higany
tartó átmérője .5-G mm, hossza 10-15 mm„ A kapilláris felső vége kis biztonsági 
aartállyá szélesedik ki. 

.A. győgyszerkönyv vizsgálataihoz 
a) kb -10°-tól kb- + 50°.-ig terjedj) skálával ellátott, tized fokokra beosztott 

hőmérőt (kalibráláshoz) sűrűség- és viszkozitás
mér ésekhez) 

b) kb -10°-tól kb +110°-ig te1jedő skálával ellátott, egész fokokra beosztott 
hőinérőt 

e) kb -10°-tól kb ·-!-250°-ig terjedő skálával ellátott, egész fOIF.okra beosztott 
hőmérőt 

d) kb -10°-tól kb + 360°·-ig terjedő skálávál ellátott, egész fokokra beosztott 
hőmérőt 

használunk . 
1v1é~éskor a hőmérőnek legalább a skála kezdetéig ·- meghatároz.ott me!ülésre 

kalibrált hőmérőnek a merülést mutató jelig - kell a fülyadékha, illetőleg a gőz
tér be merülnie. 

A hőmérő állását csak azután olvassuk le, miután az a vizsgált folyadék, illetőleg 
gőz vagy gáz hőmérsékletét felvette, tehát mikor a hőmérő állása több, kisebb idő-
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közökben egymásután való leolvasáskor már nem változik egyir ányban, Leolvasás 
előtt a hőmérőt fapálcával gyengén megkopogtatjuk, majd a higanyszál állását„ 
a parallaxisból származó hiba elkerülésére ügyelve, leolvassuk„ Leolvasáskor a hő~ 
inérő helyzete általában_ függőleges legyen„ 

Pontos észlelésekhez nagyító üveget használu;nk„ A tized-, illetőleg század-fOkokat 
becsüljük 

A hőmérők -- hacsak meghatároz.ott merülésre utaló jelzéssel ellátva nincsenek·-
teljes merülésre vannak kalibrálva, ezért ha a higanyszál egy része a vizsgált fülyadék
ból vagy gőztér ből kiáll, megfelelő korrekciót kell alkalmazni„ A korrekciót «Az olva
dáspont meghatározása» cím· alatt (I 69,. lap) leírt módon állapí~juk meg. 

A lzó'mérő ellenól·zése. A hőmérőt hitelesített hőmérővel való összehasonlítással ellen
őrizzük. A hitelesített és az ellenőrizendő hőmérő_t gumiszalaggal vagy fünállal 
egymáshoz erősítjük úgy, hogy higanytartályuk egymagasságban legyen, majd, 
emelkedő hőmérsékletű fürdőbe merhjük azokat úgy, hogy higanyszáluk teljesen 
a folyadékba merüljön A fürdő hőmérsékletének egyenletességéről keveréssel gon
doskodunk. A két hőmérőt kb 10 fOkonként egyszerre olvassuk le és a talált érté·
keket táblázatba fogialjuk, vagy grafikusan tüntetjük fel. 

A hőmérő alappon~jait a jég olvadáspon~jának (op = 0,0°), a víz forráspontjának 
[fp = 100,0° + 0,037(bo- 760,0), ahol b, a 0°-ra redukált barométerállást 
jelenti*], illetőleg a naftalin forráspontjának [fp = 218,0° + 0,058Jb0 - 760)] meg
határozásával közvetlenül is ellenőrizhetjük„ 

A lázméróket a kristályos nátriumfüszfát (Na2HP0 4, 12H20) átalakulási-hőmérsék
letének (35,45°) mérésével az alábbi módon. ellenőrizhetjük: 300 ml'-es henger
pohárba az 1„ ábra szerint alkalmas fedő segítségével 30 mm átmérőjű és 120 mm 
hvsszú kémlőcsövet erősítünk~ melybe átfúrt parafadugóval, vagy megfelelő gumicső- -j.'_ 

darabbal 20 rom átmérőjű és 120- mm hosszú kémlőcsövet 
illesztünk A henger pohárba és a belső kémlőcsőbe alkalmas. 
üvegkeverőket helyezünk 

0 

J ábra. 
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Az ellenőrzendő ler~zott lázmérőt átfúrt parafadugó segít-· 
ségével úgy helyezzük ·el a belső kémlőcső tengelyében, hogy 
a hőmérő álja a kémlőcső fenekétől 1 cm-re legyen, A pohárba 
34°-37°-os vizet„ öntünk, majd a készüléket kis lángon úgy 
melegítjük, hogy a hőmérséklet az egész viz~gálat alatt a hatá-· 
rok között maradjon, aminek ellenőrzésére hőmérőt állítunk a 
pohárba. Ezután az így előkészített készülékből kiemelt belső 
kémlőcsőbe (melyből az ellenőrizendő lázmérőt kivettük) kb-
1.5 g előzetesen 30° alatti hőmérsékleten átkristályosított és 
0,5-1 cm vastag rétegben szűrőpapirosra kiterítve szobahőmér
sékleten szárított, porított, de el nem mállott kristályos nát--
riumfoszfarot (N a2HPO 4, l 2H,O) teszünk 

A kémlőcsövet kis lángon óvatosan addig melegítjük, míg 
tartalma pépszerűvé válik. Ekkor belehelyezzük a keverőt és. 
az ellenőrzendő hő111érőt A kémlőcsövet ezekkel együtt a 
szélesebb kémlőcsőbe illesztjük A hőmérsékletet állandó kever·~ 
getés közben akkor észleljük, n1ikor az állandóvá vált.. Az ész-· 
lelt hőmérséklet 35, 45 ° -tól legfeljebb ± 0, 10° -al térhet el. 

Lázmérőket 0, 1°-okra beosztott hitelesített hőmérővel fokon
ként összehasonlítva is ellenőrizhetünk. 

* 1:\ t 0 -on észlelt barométer állást 0°-ra a „Nyomásmérés" cím alatti. 
(I 67 lap) leht módon rcdukáUuk 

1-f, 

i 
1 
' 

4„ Nyomásméi:és 

J_,égnyomásmérésre olyan higan;o.s bar~métert használunk, melynél a tartályban 
levő higany szintje beállítható, illetőleg melynél mii:td az alsó, niind a felső menisz„ 
kusz külön~külön leol\·asható. Először mindig a barométerre szerelt hőmérőt olvassuk 
le„ Ezután a barométer higanyos csövét gyengén megkopogtatjuk és ha a tartályban 
levő higany szintje beállítható, azt beállítjuk, majd a parallaxisból szár_mazÓ hiba 
elkerülésére ügyelve a higanyoszlop magasságát a meniszkusz legfelső pontjánál 
milliméterben leolvassuk. Ha a tartályban levő higall:y szintje nem- állítható. be, 
a higanyoszlop állását a meniszkuszok legfelső pon~jánál az alsó skálán is és a ielső 
skálán is leolvassuk„ A higanyoszlop magasságát ez esetben a két leolvasás különb· 
sége adja meg„ Ha a skála nóniusszal van ellátva, a higanyoszlop pontos magasságát 
annak se_gítségével állapí\juk meg. Az eredményt torr-ban (higany-milliméter) 
fc=:jezzük ki 

A leolvasott barométerállást (b) általában 0°-ra kell redukálni.. Üvegskálánál 
a 0°-ra redukált barométerállás (bo) 

b0 = b- 0,000174 b t, 
sár gar éz-skálánál pedig 

b0 = b - 0,000163 b t, 
ahol 

b az észlelt b~rométerállás 
t a levegő, illetőleg a higany hőmérséklete és 
bo a 0°-ra redukált barométerállás 

(A levonandó korrekció közepes (760 torr körüli) baromét91állásnál közelítőleg 

~ mm-t tesz ki) 

A kapilláris depresszióból származó (0,01-0,05 mm) továbbá a: higanygőz nyo
másának a hőmérséklettel való változásából származó. (40° felett 0,01 mm) és a 
nehézségi gyorsulásnak a normális értéktől való eltéréséből származó (Budapesten 
kb + 0,1.5 mm) korrekciókat gyakorlati pontosságú méréseknél nem vesszük figye-· 
lembe„ F'igyelembe kell azonban venr..i a légnyomásnak a magassággal való változásA t,. 
11 m magasságkülönbsGgnek 1 torr nyomáskülönbség felel meg. A barométernek 
tehát ugyanazon az emeleten kell elhelyezve lennie, mint amelyen a légnyomástól is 
függő vizsgálatokat végezzük, illetőleg minden + 11 m magasságkülönbségnél - 1 
torr korrekciót kell alkalmaznunk„ 

Kis nyomások mérésére (vákuumdesztillálás, vákuumszáfítás) higannyal. töltött, 
ú„ n. rövidített manométert használunk„ A manométer állását a fent leírt módon, de 
azzal az eltéréssel olvassuk le, hogy előbb a 1nozgatható skála 0-pontját a felső higany
meniszkusz legfelső pontjára állí~juk és az eredményt azután az alsó meniszkusz 
legfelső pontjánál leolvassuk 

5. A sŰt'Űség meg:ha~~r-ozása 

A fOlyadékok sűrűségének meghatározására a 2„ ábra szerinti kb 50 ml térfügatú 
piknométert használjuk„ A piknométer nyakának leszűkített részén a belső átmérő 
4 mm,. A piknométerrel a sűrűséget a következőképpen határozzuk meg. 

0, 1 mg pontossággal megállapí~juk az üres és száraz piknométer súlyát, majd 
a kb 20° hőm~rsékletű vizsgált fol)adékkal megtöltjük a piknométert úgy, hogy a 
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folyadék n1eniszkusza valami,,el a körkörös jel alatt legyel1:,· Ezután a piknométert 
10 p.ercre 20)0° hőmérsékletú vízbe állítjuk„ Ezen idő elteltével, de még a vízfürdő~· 

ben, a lombikot kapilláris pipettáVal pontosan jelig töltjük úgy, hogy a 
meniszkusz legalsó pontja éppen érintse a körkö1ös jelet. A piknométer 

4 nyakiít szükség esetén szű1őpapiros csíkkal kiszárítjuk. A lombikot a víz-
~ fürdőből kivéve gondosan szárazra töröljük, 1.5 percre a mérlegszek-

02 rénybe állítjuk_, majd súl)'át O, 1 mg pontossággal újból nJegállapítjuk. 
A folyadékkal telt lombik és az üres lombik súlyának különbsége adja 
a lombikba férő fülyadék sűlyát„ Ezután a lombikot kiürítve gondosan 
kimossuk, vízzel kiöblí~jük és a fi::nt leírt inódon mcgállapí~juk a bel~je 
fCrő, előző nap kiforralt 20,0° hőmérsékletµ víz súlyát is„ 

A piknométerbe férő vizsgált fül}adék így mért súlyának (µ) éS a 
piknométer be férő víz azonos módon mért sűJyának (/J,v) hányadosá-

50ml ból (fajsúly, I 52. lap) a sűrűséget (e20 , I 52. lap) az alábbi kép
lettel számítjuk ki: 

µ 

2„ ábra 
0,99703* + 0,0012 

A számítást egyszerűsíthetjük, ha csak a _!-!'__ hányados értékét (fajsúly) számít
µ" 

juk ki, és az eredményből a túloldali táblázatban található megfelelő korrekciót** 

(k) levonjuk (k = J'.. ·· 0,00297~0,0612). 
µv 

A kiszámított sűrűségértéket 3 tizedesre kerekítve adjuk rr1eg, 
Viszkózus fül1adékok (olajok, szirupok stb.) sűrűségét azonos módon mé1jük, 

de piknométer, helyett .50 ml-es mérőlombikot használunk. 
A sűrűségnek gyakorlati célokat kiel~gítő pontosságú meghHtározására a IV 

Magyar Gyógyszerkönyvben leírt, pontosan kalibrált kis sürűségmérő lombik is 
használható, melynél a lombikba férő 20,0° hőmérsékletű folyadék súlya tízzel 
osztva, minden további számolás nélkül közvetlenül megadja a sűrűség közeJítő 
értékét.. 

Használhatunk 3 tizedesig terjedő pontossággal való gyors sűrűségmérésre We.st
phal-mérleget is .. 

A We<tphal-rnérleggel közvetlenül fajsúlyt (fS20120) (I, 52 .. lap) mérünk, ha a mérleg 
levegőbe.n terhelés nélkül, 20,0°-os vízbe merített úszóval pedig 1,0000 terheléssel 
van egyensúlyban„ Az úszó térfogata ez esetben a legnagyobb lovas mit1dcn gramm-' 
jár a 1,002821 mL A fajsúlyt a 69„ lapon közölt táblázat segítségével számíthatjuk át 
sűrűségre. 

A WeJtphal-mérleggel közvetlenül sűrűséget (1;?20) mérünk, ha a mérleg levegőben 
0,0012 terheléssel, 20,0°-os vízbe merített úszóval pedig 0,9982 terheléssel van egyen
súlyban. Az úszó térfogata ez esetben a legnagyobb lovas rninden grammjára 
0,999858 ml. 

Az utóbbi módon beállított mérleggel 10°-30° között 3 tizedesig terjedő pontos
sággal bármely hőmérsékleten mérhetjük az észlelt hőmérsékletnek megfelelő sűrű
séget (e,).: 

Tájékoztató gyorsvizsgálatoknál a sűrűséget arcométerrel is ellenőrizhetjük, Az areo
métereket általában a meniszkusz alsó érin ő síkjában olvassuk le, kivéve a hivatalos 
szeszmérők~t, melyek a meniszkusz ii::lső szélénél való leolvasásra vannak kalibrálva. 

• lg 0,99703 = ,99371 
** A korrekcióval számított .egyes értékek a képlettel számított értékekből a negyedik 

tizedes jegyben esetleg egy egységgel eltérnek! 
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J(on-·ekciótáblázat a sűrú.5ég5zániítá5hoz 

0' 4209--0' 455·! 
0' 4546-·0' 4882 
0, 4883-0, 5218 
o, 5219-0, 5555 
0, 5556-·0, 5892 

0' 5893-0' 6228 
0„6229-0,6565 

0' 6566-0' 6902 
0' 6903-0' 7239 
'b, 7240-0, í.575 

o, 7576--0, 7912 
0,7913---;-0,8249 
0,82.?0--0,8585 
0,8586-0,8922 
0,8923--0,9259 

0,9260-0,9595 
0' 9596-Q' 9932 
0' 9933-· 1, 0269 
l,02?0-1,0606 
1 , 0607-1, 0942 

1,0943--·1,1279 
1, 1280-1, 1616 
1,1617- 1,1952 
l, 1953----1, 2289 
1,2290--1,2626 

k 

0,0001 
2 
3 
4 

6 
7 
8 

9 

10 

0,0011 
12 
13 
14 
15 

16 
1 7 
18 
19 
20 

0,0021 
22 
23 
24 
25 

1,2627~1,2962 

l' 2963-1, 3299 
1, 3300--1, 3636 
1,3637-1,3973 
1,3971----1,4309 

1, 4310-1, 4646 
1,4647-1,4983 
1,1984-1,5319 
1, 5320-1, 5656 
1,5657-1,5993 

1,.5994-1,6329 
1, 6330-1, 6666 
1'666'i--l, 7003 
1, 7Ö0.!-1, 7340 
1, 7341--1, '7676 

1,7677--1,8013 
1,8014-1,8350 
1,8351-1,8686 
1,8687-1,9023 
1,9024-1,9360 

I,936I-=-·-l,969G 
1,9697--2,0033 
2,0034-·2,0370 
2,0371-2,0707 
2,0708·-2, 1043 

k 

0,0026 
27 
28 
29 
30 

0,0031 
32 
33 
34 
35 

3G 
37 
38 

39 
40 

0,0041 
42 
43• 

44 
45 

46 
17 
48 
49 
50 

A zsiradékok és viaszftlék sűrűségét az I 1.52„ lapon leírt módon, az illó~olajok 
sűrűségét pedig' az I 158„ lapon leírt módon határozzuk meg„ 

6. Az olvadáspont meghatái: ozása 

A •. z. olvadáspont meghatározására a 3„ ábrán feltüntetett kés~üléket használjuk 
.1\_ készülék 100 inl-es, kiöntő nélküli hengerpohár, melynek r11agassága kb 12 cm, 
átn1érője kb 4,5 cm . . !\. pohárra olyan 1 in1n vastag féinfedő illeszthető, a1nelyen 
3 lefelé nyúló kis fCmlap van, melyek a fedőt rúgószcrűen a pol~árra szorítják„ A fém
fedőn h_árom 1 cm átmé1őjű nyílás van egy-Vonalban elhelyezve. A középső nyílás 
a fedő közepén van s a hőmérő elhelyezésére szolgáL A nyílásba helyezett ellen
őrzött hőmérőt a fedőre forraSztott két kis fémlap rúgószerűen tartja. /\ .. n1ásik két 
nyílásba parafadugó segítségével kb 30° szög alatt két 5--6 cm hosszú, kb 2,5 mm 
belső átmérőjű üvcgcsöV-et, ú„ n„ tar.tócsövet e1ősítünk„ A fé~lap szélén külön nyílás 
szolgál a fén1 vagy üvegkcverő ilyelének bevezetésére. ~,\ pohárba 4 cm magasságig 
n1agas lobbanáspontú folyékony parafint, vagy hidrogé11ezett, színtelen növényi 

69 



' n r 
!! 
1' a 
.;1 
1,1 

fi 
i-~1 

;~ 
J 
lll 
)~ 

: ~ 
'% 

't 
<'( 

i-~ 

! 
i[ 
il 
' :t 

!) 
d 
'i 
i 

11 

11 
li 
lf 

~ 
~ 

olajat öntünk s a hőmé1őt ol) mél:en süll:esztjük belé, hog) az olaj a hőfokot mutató 
skála kezdetéig érjen, hacsak nem meghatározott merülésre kalibrált hőmérőt hasz
nálunk, mely utóbbit az erre a célra alkalmazott jelig kell a f0ly3.dékqa meríteni 

1 
E • 

l 

Az észleléshez a vizsgálandó anyagot tartalmazó kb 8-10 cm 
hosszú kapillárisokat az olajba már~juk s a parafidugóba foglalt 
tartócsövekbe helyezzük. A tartócsövek bel:;ő falához tapadt kapil
lárisokat oly módon toljuk le ~z olaj-fürdőbe, hogy azok végei a 

n hőmérő higanytartójához érjenek, 

,

-1 A kapillárisokat 4-5 mm ~első átmér~jű és 0,2--0,3 mm filvas-
. 1 tagságú, előzetesen gondosan kitis_ztított és vízzel kiöblített üveg-
/ csövekből készítjük oly módon, hogy bels.ő átmérőjük 1 mm-nél 
· nagyobb ne legyen. 

A vizsgálandó anyagot finoman elporítjuk és liacsak az egyes 
cikkelyek másképp nerri írják elő, vékony rétegben kiterítve leg·· 

l---.45rrrm--i 

alább 24 óráig tö~ény kénsav föl6tt szárítjuk. Az olajjal meg
töltött készüléket állandó kevergetés közben, ha a vár ható korri
gált olvadáspont 

< 100° 8-10'-kal 
< 200° 12-15°-kal 
> 200°J ~~. 16-20°-kal 

a várható olvadáspont alatti hőmérsékletre hevítjük. A vizsgálandó 

e 
anyaggal 2-3 mm magasan megtöltött kapillárisokat csak ezután 

@ helyezzük a készülékbe, melynek hőmérsékletét az észlelt olvadás-· 
pontig további állandó kevergetés közben oly módon növeljük, 

~. · 0 hogy az olaj hőmérSéklete percenként 1°-kal (legfeljebb 2°··kal) 
emelkedjék. 

Ha a vizsgált anyag az olvadáspont közelében bomlik, a 
3„ ábra„ gyógyszerkönyv gyors melegítést ír elő. Gyo1s mf·legítéskor a 

hőmérséklet percenként 4°-.5°-kal emelkedjék„ 
Minden olvadáspont ineghatározásnál két hőmérsékletet észlelünk; először azt 

a hőmérsékletet, melynél az anyag megsüpped, illetőleg éppen elfolyósodni kezd 
és azt, melynél az an) ag egész mennyisége éppen átlátszP folyadékká olvadt. Az 
észleléshez nagyító-üveget használunk„ 

A két észlelt hőmél séklet középértékét a f'ürdóből ki'álló higanJiszál hosszának tf5 közepes 
hőmérsékletének nzegfelelően az alábbiak szerint korrigáljuk. Olvadáspontnak ezt a korrigált 
középértéket tekintjük. 

Az így meghatározott olvadáspont az egyes cikkeiyekkbe~ megadott határértékek közé mék 
A ké't észlelt hőmérséklet különbsége nem lehet nagyobb, mint a megadott határ
értékek különbsége„ 

A hőmérő szálkorrekci~ját a 

T 0,00016 n(t-t') 

képlettel számítjuk, n1elyben 

n a fürdőből kiálló higanyszál }:iossza a hőmérőn leolvasott fükokban kifejezve 

t az észlelt nem korr~gált olvadáspont 
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t' a kiálló higanyszál közepes hőmérséklete (a kiálló higanyszál félmagasságá
ban felfüggesztett segédhőmérőn leol\-asott hőrnér~éklet*) 

T a korrekció fokokban, melyet az észlelt o1vad~sponthoz hozzá kell adni. 
Számítás helyett a korrekciót az e célra szolgáló nomogrammról (I 463. lap) 

is leolvashatjuk. 
11eghatározott merülésre kalibrált hőmérő".Jiasználata esetén szálkorrekciót nem 1 

alkalmazunk. 
Gondos mérésnél úgy is eljárhatunk, hogy az egyik kapillárist a vizsgitandó 

-anyaggal, a másikat pedig azonos és azonos módon előkészített helyes olvadáspontú 
.anyaggal töl~jük meg és a két anyag olvadáspontját együtt vizsgáljuk 

«Azonos olvadáspont>} alatt a gyógyszerkönyv azt érti, hogy a vizsgált anyaggal 
azonos qnyag ismert, helyes olvadáspontú mintájának és a vizsgált anyagnak keveréke, 
továbbá a helyes olvadáspontú anyag azonos hőmérsékleten olvadnak meg„ Az 
olvadáspontokat a két kapillárisban egyszerre vizsgáljuk„ 

A jelen leírástól eltérő olvadáspont-meghatározásokra az egyes cikkelyekben 
találunk utasítást. 

Zsiradékok stb. olvadáspontját az I 152. lap 2) szerint határozzuk meg 

7. A fOrE'áspont m.eghatározása 

a) A f01ráspont meghatározására a 4., ábrán feltüntetett készüléket használjuk. 
A forraló készüléket 12 X 12 cm méretű és 2-3 mm vastagságú azbesztlapra állítjuk 
úgy, hogy aljával az azbesztlap közepén levő 30 mm átmérőjű köralakú nyílást 
teljesen elzárja. A forráselmaradás megelőzésére a készülé~be már eleve kb Oi2 g 
durva horzsakőport teszünk„ A vizsgálandó folyadékból, hacsak a cikkelyben inás 
intézkedés nincs, .. a fürraló lombikba 50 ml-t öntünk. A készülék felső nyílásába a 
parafadugó segítségével bee1ősített hőmérőt olyan mélyre süllyesz.tjük, hogy a hő
mérő higanytartálya az oldalcső kivezető nyílásával egy magasságba kerüljön„ Az 
«Aether chloratus» vizsgálatánál a hőmérőt úgy állíquk be, hogy higanytartálya a 
vizsgált folyadékba n1erüljön. 

A forráspont meghatározása céljából a készüléket kis lánggal olyan ütemben 
melegítjük, hogy a folyadékból percenként 4-5 ml desztilláljon át. A kb. l mlfo0,adék 
ledes;:tillá/ása után észlelt hőmérséklet a folyadék forráspontja. Ezen a hőfokon kell a folya
dék egész mennyiségének átdesztillálnia, ha az egységes és forráspontja 100° alatt 
van„ Ha a forráspor)t 100° fÖlött van~ a desztillálást addig folytatjuk; míg csak 1 ml 
.folyadék marad a forralóedényben„ 150°--nál magasabb fOrráspontú fülyadékoknál 
a vízhűtés fölösleges, Ilyenkor köpenynélküli, ugyanolyan méretű hűtőcsövet hasz
nálhatunk. lJgyanezt a készüléket használjuk a desztillálás közben emelkedő fürrás
pontú folyadékok forráspontjának meghatározására is. Ez esetben az egyes folyadék-
1észletek fOrráspontjára a vonatkozó cikkelyek t_artalmaznak utasításokat, 

A fOrráspontot 760 torr nyomásra, gyakorlati célokra kielégítő pontossággal, a 
következőképpen korrigáljuk A leírt módon meghatározzuk a víz forráspontját és 
aszerint, hogy a víZ: f01ráspon~ját 100°-nál valamivel magasabbnak, vagy alacsonyabb
nak találtuk, a különbsége-t a vizsgált fOlyadék észlelt fOrráspon~jából levonjuk, 
illetőleg ahhoz hozzáadjuk. 

* A hőmlrtsre szélesebb (kb 25 mm átmérőjű), hosszabb (kb 30 cm) üvegcsövet húzunk 
s alkalmas módon ebben egyfuratú dugóval a st>gt'dhömérőt ŰFY helyezzük el, hogy utóbbi
nak higanytartója a hőmérő kiálló higanyszálának félmagasság~ban legyen. 
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4 ábra 

A folyékony parafin forrá1pon!)át a következőképpen határozzuk meg. l 00 ml-es 
választó-lombikot a vizsgálandó anyaggal ~~ részéig megtöltünk, majd két üveg
gyöngyöt dobunk a lombikba. A lombik nyakába egyfllratú dugó segítségéVel 400°~os 
hőmérőt erősítünk oly módon, hogy a hőmérő higanytartálya teljesen a fólyékony 
paiafinba merüljön. A lombik tartalmát gyors ütemben forrásig melegítjük„ A bubo
rék-, illetve gőzképződést (krakkolódás !) figyelmen kívül. hagyva a hőmérő állását 
akkor olvassuk le, midőn a válasz.tólombik oldalcsövéről az első csepp folyékony 
parafin leesik. Az ekkor észlelt hőmérséklet a fülyékony parafin forráspontja. Ezt az 
értéket -· t~jékoztató értékről lévén szó --· nem korrigáljuk. 

b) A forráspontot gyakorlat! célokat kielégítő pontossággal a IV. Magyar Gyógy
szerkönyv előírása szerint is (Altalános tudnivalók, 17 lap) n1eghaiározhatjuk. Erre 
a célra az .5„ ábra szerinti, jénai üvegből készült 14 mm belső átn1éröjű, 2.5 cm hosszú
ságú, vékqn)rfalú f01ralócsövet használjuk, melynek szájnyílása 12 1nm. A for1aló
csóbe kb 0,2.5 g (kb 1 min szemcse-nagyságú) durva horzsakőport szórunk, majd 
a vizsgálandó fOlyadékból 4-5 inl-t öntünk„ A forralócsőbe beleállítjuk a megfelelő 
hő1nérőt.. Célszerű a hőmérő higanytartályára vékOny ezüstlemezből készült, oldalt 
nyitott csövecskét illeszteni oly módon, hogy a forralócsőbe állított hőn1érő higany
ta1 tálya: közveth~nül ne érjen a forralócső aljához. i\ forralócsövet állványba fogva. 
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kis lángon addig meleg'Í~jük, míg a folya'dék hevesen fürr és gőzenek kiáramlása a 
fo1ralócsőből megindul. A hőmérsékletet ekkor olvassuk le. Ha nag)'On alacsony 
fOrráspontú fülyadékot vizsgálunk (éter, széndiszulfid, kloroform stb.), az égő kürtő
jét kis----dróthálóval fedjük be„ Az etilklorid vizsgálatakor a forralócsövet 
kezünkkel melegí~jük. 

Miután ab) eljárás szerint meghatározott forráspont 0,.5.5°-kal maga
sabb, mint az a) eljárással kapott érték, ezt valaniint a 760 torr-tQl 
eltérő nvomáskülönbség okozta hibát és a hőmérő hibáját is o]y módon 
küszöböÍjük ki, hogy a víz forr~spontját b) szer\nt ellenőrizve az a) 
alatt leírt módon korrigáljuk„ 

8„ A fOrgatóképesség meghatár·ozása 

A fürgatóképesség meghatározására olyan félárnyékpolarimétert 
használunk, melynek fOkbeosztásán legaláPb 0,1°-ot lehet leolvasni 
A meghatározásokhoz monokromátorral, elektrorrios nátriumgőzlámpá
val, szükség esetén nátriummal festett Bunsen-lánggal előállított nát
riumfényt (Nan Á = .589,3 mµ) használunk. Gyakorlati pontosságú méré
seknél fehé~ fényt és alkalmas narancssárga fényszűrőt is ~hsználhaw 
tunk, ha az elforgatás szöge nem t?bb, mint legfeljebb± 12°. A megha
tározást, amennyiben az egyes cikkelyek másképp nem írják elő, 200 
mm-es csőbbn 20°-on (± l 0

) végezzük. 
Folyadékok forgatóképességét közvetlenül mérjük, szilárd anyagokból 

pedig - szükség esetén kiszárítás után - optikailag inaktív oldószerek-
kel ismert töménységű oldatot készítünk. Általában O, l mg pontosság- 5„ ábra 
gal mért kb 0,.5 g anyagot i:nérőlornbikban 20°-on 20 ml-re oldtink. 

e 
I, 
; 

' 

Szükség esetén a folyadékot, illetőleg az oldatot keményített szűrőpapiroson vag) 
üvegszűrőn kristálytisztára szűrjük„ 

.A„z így előkészített folyadékot, illetőleg oldatot a 200 mm-es vizSgálócsöbe töltjük
1 

ügyelve arra, hogy abban légbuborék ne maradjon, majd a csövet gondosan elzátva 
a készülékbe helyezzük„ Az elzárásnál az üveglemezeket nem szabad túl erősen a 
csőhöz szorítani, mert a kettősen törővé vált üveg észlelési hibát okozhat 

Ezután - lehetőleg sötét helyiségben - a fényforrást bekapcsolva, a polarimétert 
az analizátor megfelelő elforgatásával a sötétebb félár11;pékra állítjúk be és az elfoigatás 
szögét leolvassuk„. A beállítást és a leolvasást minden. meghatározásnál legalább 
3-szor megism_éteU ük és azok köiépértékét , vesszük. A beállításokat felváltva 
egyik n1ajd másik oldalról végeZzük„ Az egyes beállítások kQzött szemünket pihen .. 
tetjük.1 Ezekután az oldatot a csőből kiöntve, a csövet gondosan kiti_sztí~juk, vízzel 
kiöblítjük, majd vÍ'zzel megtöltve újra a: készülékbe helyezzük és a fenti módon 
mf gállapítjuk a kéSzülék «nulla-pon~jának» helyzetét A két észlelés közötti különbség 
az elforgatás szöge (a) 

11ivel a .specifikus· forgatóképesség adott hff:mérsékleten (20°) millilite1enként 1 g 
vizsgálandó any~got tartalmazó )_00 mm ( l dm) rétegvastagságú folyadék vagy oldat 
forgatóképessége, az észlelt forgatóképeSség - a - és a specifikus forgatóképesség 
-· [a J - közi;)tt a következő összefüggések állanak fenn: 

t a 
folyadéko)mál [a l }. 1 e ahol Q = az oldat slírűsége és 

I = a cső hossza dm-ben 
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! oldatoknál 
t 100 

ahol 
e =az oldott anyag mennyisége 100 rill 

[a] ii. l e oldatban g-ban kifejezve (g/v%) 

t 100 
ahol p az oldott anyag menny1sege 

vagy [a] J, -Tre súlysiázalékban (g/g %)„ 

A specifikus forgatóképességet tehát 200 mm-es cső alkalmazása esetén az észlelt 
elforgatási szögből a következőképpen számítjuk: 

t 
[a] J, 

100 a 

2 e 

e =a IOD ml-ben oldott anyag mennyi
ahol sége grammokban. 

Ha a vizsgálandó anyagot 20,00 ml-re oldottuk, a képlet a következő egyszerű 
alakot nyeri: 

100 a 10 
=z---5~= m 

ahol 
m =a 20,00 ml-ben oldott anyag mennyi

sége grammokban. 

Olyan anyagok specifikus fOrgatóképességét, melyeknek fOrgatóképessége az oldat 
-töménységével nem változik arányosan (pl.. borkősav, ká1rúOr, kinin stb), ily módon 
nem szárnithatjuk ki. Ilyen esetekben a gyógyszerkönyv specifikus forgatóképtsség 
helyett csak forgatóképesség értékeket ad meg. Ezek az értékek csak a megadott 
oldószerrel kés:Zült és megadott koncentrációj_~ oldatokra a megadott kísérleti körül
mények között érvényesek. 
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6. ábra. 

A vizsgált anyag jobbraforgató, ha az analizátort a vizsgálatnál 
az óramutató járásával megegyezően jobbra kell elfordítani és balra
fO,rgató, ha az elforgatás iránya ellentétes, A jobbraforgatás szögét +, 
a balraforgatás szögét - jellel jelöljük 

9. A törésmutató meghatározása 

Néhány cseppnyi folyadék törésmutatóját az Abbé-rendszerű', na
gyobb mennyiségli folyadékét pedig 1nerülő refraktométerrel határozzuk 
meg. Mindkét ref!aktométer a színszórást kompenzáló prizmarend
szerrel van ellátva, ezért a megvilágításra természetes fehér fényt 
használunk,, 

Megfelelő hőmérsékletre (20°) és a nátriumfényre (Naulo = 589,3 mµ) 

vonatkoztatott töréSmutató - értékeket (n ~) az Abbé-rendszerű ie

fiaktométeren közvetlenül olvashatjuk le, a ·merülő refi·aktométere~ 
leolvasott skálarészeknek megfelelő törésmutató-értékeket pedig a 
készülékhez csatolt táblázatból keressük ki. 

A merülő ref!aktométert koncentr~áció-mérésre, így vizes etil·· 
alkohol-keverékek alkoholtartalmának meghatározására is használhat
juk. A leolvasott skálarészeknek különböző hőmérsékleteken megfelelő 
és súly- %-ban kifejezet' etilalkohol-tartalmat a XIII. táblázat 
(I 405. lap) tünteti fel. 

10„ A viszkozitás meghatározása 

Folyadékok vis·zkozitásártak (I 52. lap) meghatározására a 6. áb1án feltüntetett 
üvegből készült OstwaldMViszkozimétert használjuk, melynek kapillárisa és gömbjei 
:a vizsgálandó anyag viszkozitásának megfelelően -vannak méretezve_. Az alkalmas 
méreteket cm-ben, illetőleg ml-ben kif~jezve az alábbi táblázat tünteti fel: 

A (de) kapilláris hossza (± 5%) 
belső átmérqje (± 10%) 

A..z (aB) cső hossza (± .5%) 
cső belső átmérqje (± lO'J~) 

A (BC) gömb külső átmérője (± 10%) 
térfogata (± 5%) 

A (Cd) gömb técfogata (± 10%) 
Az ( ef) cső belső átmérője legalább 
.r\ (Gh) cső belső átmérője e± 10%) 
Az (fG) gömb külső átmérője e± 10%) 

térfogata legalább 
.4..z (x) távolság (± 5%) 

a h.,iggőleges csőtengelyek 
közötti távolság e± 10%) 

A vizsgálandó anyag viszkozitása (v) 

5-4-0 __ ! -30- 250 200-1500 
centistok centistok centistok 

·-~---

10,0 
o, 1 
7 ,o 
0,40 
2, l 
5' .5 
0,4 
o,.s 
0,5 
2, 1 
7,0 
5,5 

1, 5 

[ 

10,0 
0,2 
7,0 
0;·70 
2,8 

16,0 
1, 2 
0,7 
o, 7 
2,8 

20,0 
5,5 

2,0 

10,0 
0,4 
7,0 
o, 70 
3,4 

2~,o 
1, 4 
D,8 
0,8 
3,4 

30,0 
7' 0-

2,5 

A peroxidkénsavval vagy más .alkalmas módon gondosan kitisztított, vízzel ki
öblített és kiszárított készülékbe a (Ch) csövön át pipettával annyi vizsgálandó 
folyadékot juttatunk, hogy a folyadék 20,0°-on a függőlegesen .. beállítOtt készülék
nek pontosan a «G» jeléig érjen (± 0,2 mm). E célból a készüléket 20,0°-os víz
fürdőbe állítjuk és ·a folyadék meniszkuszát 10 perc rnulva állítjuk be,. H:őmérséklet
mérésre célszerűen l/ 10-ed fokra beosztott hőmérőt használunk„ Ez-után, a készülé
ket továbbra is a vízfü1dőben tartva, a folyadékot gumicsővel 1 cm-rel a «B» jel 
fölé szívjuk, majd a szívást megszünte.tve pontos (stopper) órával mérjük az időt 
(t), mely alatt a fOlyadékmeni~zkusz a függQlei?;escn be"állított készülékl)en a «B» 
jeltől a «(~» jelig esik Az utóbhi n1űvelet~t még kétszer megisméte~jük. 

A készüléket kimossuk, vizzel kiöblí~jük, majd azonos módon meghatározzuk 
a víz kifolyási ide-Jét (tv) is, 

A (t) és (t,) értékekből a centistokban (cSt) kifejezett relatív viszko,itást a 

t 
j12G = -t--

• 
képlettel, illetőleg a készülék állandóját (K = 

1 
--) 
tv 

vízzel egyszer smindenkorr a 

meghatározva, a 
1120 = K t összefüggésből számítjuk ki. 

Egyes anyagok relatív viszkozitásának tájékoztató értékei szobahőmérsékleten: 

éter 
benzin 

0,2 centistok 
0,6 )) 

víz i centisrok 
folyékony parafin kh 130 » 
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11.. A fényabszór pció mérése ( spekti:,ofotometr·ia) 

/\ fényabszorpciót alkahnas spektrofOtométerrel mérjük„ Ultraibolya fénnyel való 
vizsgálatoknál kvarc küvettákat és az ultraibolyafCnyt áteresztő, előzetesen e célra 
külön tisztított oldószereket, ni.int pl.. vizet, egyes telített szerves vegyületeket stb. 
használunk. A készüléket használatbavétel előtt beállítjuk, alkalmas standard
oldatokkal kalibráljuk és a kalibrálást időnként megismételjük 

.A.z extinkcióértékeknél min~ig megadjuk a fény 1nillimikronban (mµ) kife;jezett 
hullámhosszát is, melyre az extinkcióérték \:onatkozik„ 

Ha egy anyag .5pecifiku'i extinkcióját (I 54 lap) kívánjuk megadni, ezt az észlelt 
extinkcióból az alábbi képlettel számítjuk ki: 

El%~~ é 
1 cm e • d 

ahol é az észlelt extinkció, 
c a koncentráció (g/IOOml), 
d a rétegvastagság cm-ben és 

E 1 % a specifikus extinkció„ 1 cm -

I ai t~lmi meghatározásoknál az ?ldósze1 extinkcióját üres .. kísérletben mérjük és 
azt a vizsgált oldat extinkciójából levonjuk, illetőleg az oldószer extinkcióját kom-
penzáljuk, · · 

Olyan anyagok vizsgálatánál, melyeknek fényabszorpcióját nem is1nerjük, a vizs
gálandó anyagból alkalmas oldószerbei1, megfelelő koncentráció-határok között, 
különböző koncentrációjú standard oldatokat készítünk. 

A standard oldat-sorozat mindegyik tagjának extinkcióit azonos rétegvastagság
ban, de különböző hullámhosszakon, illetőleg különb6ző. színsz\írőkkel mérjük. 

Az észlelt extinkcióértékekből mindegyik koncentrációhoz külön abszo1pció-görbét 
szerkesztünk. 

Ha koncentrác~ót kívánun·k mérni, úgy azokat a hullámhosszakat választjuk ki, 
~elyeken az extinkció a legnagyobb, majd minden kiválasztütt hullán1hosszhoz, 
illetőleg színszűrőhöz külön koncentráeió-görbét szerkesztünk„ A koncentráció-görbék 
szerkesztésénél a koncentráció-léptéket úgy válasz~juk meg, hogy a görbék elég 
meredekek (kb 45°) legyenek. 

A koncentráció-görbékből megállapí~ju~, högy az extinkció a koncentrációval 
milyen koncentráció határok között és mely hullámhosszon, illetőleg mely szín
szűrővel vizsgálva egyenesen arányos„ A görbék közül kiválasztjuk azt, amelyik 
1egközelebb áll az egyeneshez és isme1etlen koncentrációjú oldatok vizsgálatánál 
az extinkciót ennek a görbének megfelelő hullámhosszon mérjük 

A kiválasztott gör_be egyenes szakaszának megfelelő koncentráció-határok között 
az észlelt extinkcióhoz tartozó koncentrációt grafikus leolvasás he>lyett .az alábbi 
összefüggések alapján is kiszámítha~juk: 

a) .I-Ia a koncentráció-görbe egyenes szakasza, illetőleg ennek meghosszabbítása_ 
az or1gon meg;, át, úgy a keresett koncenti' ációt a 

f_, 
Cx = C1 E.i 

képlet adja: n1elyben 
c1 a standard-oldat koncentiációja, 
E.1 a l 1 koncentrációjú oldat extinkciója, 
E..-: a v!zsgált oldat extinkciója, 
e~ a vizsgált oldat koncentrációja 
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b) Ha a koncentráció-görbe egyenes szakasza, illetőleg annak meghosszabbítása 
1nem megy át az origón, úgy a keresett koncentrációt a 

Cx = (<;2 ,_, C1) 

képletből számítjuk, ahol 

(E_, --:-:E.il 
([;-ér) 

c1 = a standard-oldatnak az egyeries szakasz valamely pontjának meg
felelő koncentráci~ja, 

c2 a standard-oldatnak az egyenes szakasz valamely másik pon~já-
nak m~gfelelő koncentrációja, 

E.1 a c1 koncentrációhoz tartozó extinkció, 
f.2 a l 2 koncentrációhoz tartozó extinkci9: 
é.-x a vizsgált Oldat extinkciója, 
Cx a vizsgált oldat koncentráci~ja. 

12. A hidrogénkitevő (pH) meghatár'ozása 

Oldatok hidrogénion-koncentrációját, illetőleg hidrogénl>itevőjét (pH) a gyógy
szerkönyv kolorimetriás eljárással határoztatja meg, standard módszernek azonban 
az acetát- (pH= 4,62) és foszfát-tompító-oldattal (pH = 6,50) ellenőrzött üveg
elektródos potenciometriás eljárást tekinti, rnellyel -a kolorimetriás eljárásban össze
hasonlító-oldatként használt tompító-oldatok hidrögénkitevője is ellenőrizhető„ 

A kolor~metriás eljárásnál a vizsgálandó anyagot alkáliszegény üvegedényben 
fiissen kiforralt és lehűtött vízben oldjuk .. Az oldat 10 ml-es részletét l6X 160 mn1-es 
színtelen kémlőcsőben az előírt inennyiségű megfelelő indikátor-oldattal elegyítjük, 
majd .az oldat színét azonos körülmények között, azo11os mennyiségű, ugyanannyi 
indikátor-oldattal elegyített és megfelelő hidrogénkitevőjű tompító-oldat szí~ével 
l1asonlítjuk össze 

Tompító-oldatok 

A tompító-oldatokat az erre a célra fürgalomhahozott, a_ le~gondosabban ellen-· 
.őrzött alapanyagokból, frissen kiforralt és lehűtött vízből készített alapoldatokból 
az I„ ·táblázat (I 84 lap) adatai szerint készítjük„ Az alapanyagokat analitikai 
mérlegen mérjük le és az oldat térfűgatát 20,0°-on állítjuk Qe 

Alapoldatok 

a) 0,2 molos nátriumfoszfát-alapoldat. 
Az oldat készítésére szolgáló dinátriumhidrogénfűszfát-dihidrát (Na2HPO 4,2H20; 

ms = 178,01) 99,9-- IQ0,2 ~{, Na2HP0 4,2H20-t tartaln1az, minek ellenőrzésére 

O, 1 mg pontossággal mért kb 1 g készítményt platina tégelyben előbb 110°-on 3 ó1án 
át szárítunk, majd kiizzítunk. ' · 

1 mg izzítási maradék (Na 4P 20 7) 1,339 mg (lg ,12667) Na2HP0 4,2H20-t jelez,, 

J(iszítés 
35,602 g Na2HP04,~I-I20-t mérőlombikban 20°~on, fiissen kifűrralt és lehűtött 

vízben l literre oldunk. Az oldatba konzerválás Géljából néhány csepp higanyt 
teszünk. 
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b) 0,1 molos cltrnmsav-alapoldat. 

Az oldat készítésére szolgáló R-citromsaV (06H 80 
1
,H

2
0; ms = 210, 14) 99,.5 -

100,2 % C 6H 80 7,H20-t tartalmaz, amit az alábbi módon ellenőrzünk: 
I„ O, l mg pontossággal mért kb 1 g citromsavat előbb 3 órán át .50°-on, majd 

105°-on állandó súlyig· szárítunk. A szárítási veszteség 8,4-9,I ~~ lehet.. 

II„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,3.5 g citromsavat mé1őlombikban fiissen ki
forralt és lehűtött vízben 100 ml-re oldunk és az oldat 20,00 ml-es részletét, 2-3 
csepp I-fenolftalein-oldatot használvajelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk„ 

1 ml 0, 1 n nátronlúg 7,005 mg (lg ,84538) C,H,O 
7

, H
2
0-t jelez, 

K'é.szítés 

21,014 g citromsavat mérőlombikban 20°-on, fiissen kiforralt és lehűtött vízben. 
literre oldunk. 

Az oldatba konzerv,álás céljából kevés higany(II)jodidot teszünk 
4,00 mi fo>~fát-aiapoldat <> 6,00 mi átrom>av-aiapoldat elegyének hidrogénkitevője 20°-ott 

pH = 4,1 legyen,, 

c) O, 05 molos hórax-alapoldat„ 

Az oldat készítésére szolgáló R-bórax (Na2B40 1,IOH
2
0; ms = 381,44) 99,9--

100, 1 % Na2B40 ,, l OH20-t tartalmaz, aminek ellenőrzésére 0, 1 mg pontossággal · 
mért kb 2 g kés?'.ítményt 3 órán át 10.5°-on szárítunk, majd óvatosan kiizzítunk„ 
A súlyveszteség 47,2-47,3 % lehet,, 

1 mg izzítási maradék (Na2B40 7) 1,895 mg (lg ,27764) Na
2
B

4
0

1
,IOH

2
0-t jelez 

K'é.s;:,íüú 

I 9,0 72 g bóraxot mérőlombikban 20°·-on, fiissen kiforralt és lehűtött vízben l literre 
oldunk 

d) O,l molos hórsav„káliumklorid-alapoldat. 

Az oldat készítésére s_zolgáló bórsav (H3B03 ; ms = 6 I,84) 99,9-I 00, 1 ~~ H
3
B0

3
·-at 

tartalmaz, aminek ellenőrzésére.0,1 mg pontossággal mért kb 0,6 g bórsavat az 
«Acidum boricurr»> cikkely i) pontja szerint (II 23. lap) titrálunk, 

1 ml 0, 1 n nátronlúg 6, 184 mg (lg , 79 l 2 7) H,B0
3
-t jelez,, 

A káliumklorid (KCl; ms = 74,55) 99,9--100, 1 % KCl-t tartalmaz, aminek ellen
őrzésére a készítményt a «Kalium chloratum» cikkely (II 301. lap) 5) pon~ja szerint 
titráljuk. 

l ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 7,455 mg (lg ,87247) KCl-t jelez 

Készítés 

6,184 g bórsavat és 7,455 g káliumkloridot mérőlombikban 20°-on, frissen ki·· 
fOrralt és lehűtött VÍ7ben 1 literre oldunk. 

1,20 mi 0,1 n nátriumhidro.xid-alapoldat, 'i,OO mi 0,1 molo> bónav-káliumklorid-alapoldat 
és 3,80 rnl víz elegyének hidrogénkitevője 20°-on pH = 8,6 legyen, 

e} 0,1 molos karbo.nátmentes nátriumhidrOxid-alapoldat. 

A 0, l m nátronlúg faktora, a meghatározáshoz !~fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül, 0,990-1,010 közölt legyen„ 

f) O, l molos sósav-alapoldat. 

A 0, l m sósav faktora, a meghatározáshüz I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 
0,990-1,010 között legyen, 
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6,00 ml bórax-aiapoldat és 4,00 ml 0,1 m >Ósav,-a/apoldat elegyének hidrogénkitev![je 20°-on 
pH = 8,3 legyen,, , 

.5,50 ml bórax-alapoldat és 4, 50 ml 0,1 m iujtriu111hidro.xi'd-a_lapoldat eleg.yének hidrogén
kitevbje 20°-on pH = 10,3 legyen, 

g) 0,05 m bór·saVat tartalmazó 0,1 m nátriumhid:r'oxid-alapoldat. 
100 ml karbonátmentes m nátronlúgban 3,092 g bórsavat oldunk és az oldatot 

frissen kiforralt és lehűtött vízzel! literre hígí~juk Az oldat faktora, a meghatározás-
hoz I-metilnarancs-oldatot használVa jelzőid, 0,990·-1,010 legyen. 

Indikátor-oldatok 

a) Timolkék (timolszulfofralein; C 27H 300 5S; ms = 466,58) 
0,040 g készítményt 0,86 ml 0,1 n nátronlúggal eldörzsölünk, majd az oldata) 

fi:issen kiforralt és lehűtött vízzel mérőlombikban 100 ml-re hígí~juk,. Az oldatból 
10 ml folyadékra 5 cseppet használunk 

A színváltozás pH-értékei: 

1,2-2,8 (pirosból->árgába), 
8,0-9,6 (>árgdbói-kékbe),, 

Eileno'rzé>, A nátriumfoszíát- és citromsav-alapoldatokból az L táblázat (L 84,, 
lap) szerint 10·-10 ml pH = 2,6, 2,8 és 3,0 h~drogénkitevőjű oldatot készítünk és 
az oldatokat 5-5 csepp I-timolkék-oldattal elegyítjük, ' 

A pH ~ 2,8-as és 3,0-as oldatok színe egyformán tiszta sárga, a pH = 2,6-os 
oldat színe pirosárnyalatú sárga legyen, 

b} Benzilnar·ancs (kálium··-4 1-benzilamino~azobenzol-szulfonát; C
1
!)H

16
0

3
N

3
SK; 

ms = 405, 50), 
0,010 g készítményt mérőlombikban fi:issen kifürralt és lehűtött vízben 100 ml-re 

oldunk. Az oldatból 10 ml folyadékra 5-10 cseppet használunk 
A színváltozás pH-értékei: 

1,9-3,3 (Pir05bói-sdrgdba), 

Ellenőr:;.é5 A nátriumfoszfát- és citromsav-alapoldatokból az l,. táblázat (1 84„ 
lap) szerint 10-10 ml pH = 2,2, 3,0, 3,3 és 3,6 hidrog.énkitevőjű oldatot késZítünk 
és az oldatokat 5-5 csepp I-benzilnarancs-oldattal eleg}ítjük, A pH = 2,2-es 
oldat színe piros, a pH = 3,3-as. és 3,6-ps oldatok színe egyformán tiszta sárga, a 
pH = 3,0-as oldat szí:µe piros.árnyalatú sárga legyen„ 

c} Tl:'opeolin~ «00» (nátrium-4 1-fenilamino-azobenzol-4-szulfOnát; C
18

H
14

0
3
N

3
SNa ;. 

ms = 375,19),, · 
0,010 g- készítményt mérőlombikban fiisseri kifürralt és lehűtött vízben 100 ml-re 

oldunk. Az oldatból 10 ml folyadékra 3-5 cseppet használunk. 
A színváltozás pH-ért~kei: 

1,3-3,2 (vörösból-narancssárgába). 

Ellenőr:c,é5, A nátriumfbsz{át~ és citromSav-alapoldatokból az l. táblázat (1 84 
lap) szerint 10-10 ml pH = 2,9, 3,2 és 3,5 hidrogénkite,,qjű oldatot készítünk és 
aZ oldatokat .5-.5csepp1-tropeolin-{(OO)J-oldattal eltg)ítjük. A pH = 3,2-es és 3,5·-ös 
oldatok színe egyf6rmán narancssárga, a pH = 2,9-es oldat ·.színe vörösárnyalatú 
sárga legyen 
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b) 0,1 molos clt.omsav-alapoldat. 

Az oldat készítésére szolgáló R-citromsaV (C6H 80 7
,H

2
0; ms = 210,14) 99,.5 ~ 

100,2 <y0 C 6H 80 7,H20-t tartalmaz, arriit az alábbi módon ellenőrzünk: 
l, 0,1 -mg pontossággal mért kb 1 g citromsavat előbh 3 órán át .50°-on, majd 

105°-on állandó súlyig szárítunk„ A szárítási veszteség 8,4-9,1 % lehet 

II. O,l mg pontossággal mért kb 0,35 g citromsavat n1érőlombikban frissen ki
forralt és lehűtött vízben 100 ml-re oldunk és az oldat 20,00 ml-es részletét, 2-3 
csepp !-fenolftalein-oldatot használvajelzőül, O, 1 n nátron lúggal tit1áljuk„ 

1 ml 0, 1 n nátronlúg 7,005 mg (lg ,84538) C
6
H

8
0 ,, H

2
0-t jelez. 

K'é.szítés 

21,014 g citromsavat mérőlombikban 2-0°-0n, ffissen kiforralt és lehűtött vízben 
literre oldunk. 
Az oldatba konzerv.álás céljából kevés higany(II)jodidot teszünk 
4,00 ml fo>z:fát-alapoldat és 6,00 ml átiom>av-alapoldat elegyének hidrogénkitevo)e 20°-ono 

pH = 4,1 legyen .. 

c) O, 05 molos bórax-alapoldat .. 

Az old":t készítésére szolgáló R-bórax (Na2B40„IOH
2
0; ms ,;,,, 381,44) 99,9--

100, 1 % Na 2B40 7,1 OH20-t tartalmaz, aminek ellenőrzésére 0, 1 mg pontossággal 
mért kb 2 g kés~ítményt 3 órán át 10.5°-on szárítunk, majd óvatosan kiizzítunk„ 
A súlyveszteség 47,2-47,3 % lehet. 

l mg izzítási maradék (Na2B40 1) 1,895 mg (lg ,27764) Na
2
B

4
0

1
,l?H

2
0-t jelez .. 

K'is;:,ítés 

I 9,0 72 g bóraxot mérőlombikban 20°·-on, fiissen kiforralt és lehűtött vízben 1 literre 
oldunk 

d) 0,1 molos bórsav-káliumklorid-alapoldat. 

Az oldat készítésére szolgáló bórsav (H3B03 ; ms = 61,84) 99,9-100, 1 ~~ H
3
B0

3
-at 

tartalmaz, aminek ellCnőrzésére. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,6 g bórsavat az 
«Acidum boricurr»> cikkely l) pontja szerint (IJ 23. lap) titrálunk 

l ml 0,1 n nátronlúg 6,184 mg (lg ,79127) H,B0
3
-t jelez. 

A káliumklorid (KCl; ms = 74,55) 99,9--100, l % KCl-t tartalmaz, aminek ellen
őrzésére a készítményt a «Kalium chloralum» cikkely (11 301.. lap) s) pontja szerint 
titráljuk. 

1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 7,455 mg (lg ,87247) KCI-t jelez .. 

KiszítJs 

6,184 g bórsavat és 7,4.5.5 g k_áliumkloridot mérőlombikban 20°-on, f!issen ki
fOrralt és lehűtött vízben 1 literre oldunk, 

1,20 ml 0,1 n nátriumhidroxid-alapoldat, 5,00 ml 0,1 molos bórsav-káliumklorid-alapoldat 
é.s 3,80 nzl víz eleg;·ének hidrogénkitevője 20°-on pH = 8,6 legyen. 

e) 0,1 molos karbonáttnentes nátr'iumhidroxid ... alapoldat. 

A 0, 1 m nátronlúg f3.ktora, a meghatározáshoz I~fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül, 0,990-1,010 között legyen„ 

f) O, 1 molos sósav-alapoldat. 

A 0, I m sósav faktorá, a meghatározáshoz I-metilvörös-oldatot használva jelzöül, 
0,990-1,010 között legyen .. 
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6,00 ml b6rar.-alapoldat és 4,00 ml 0,1 m >Ósav,-a/apoldat elegyének hidrogénkitev/[je 20°-on 
pH = 8,3 legyen. . 

.5,50 ml bórax-alapoldat é.5 4, 50 ml 0,1 m ilt,f,triu111hidro.tid-alapoldat eleg)iének hidrogén
kitevl[je 20° -on pH = 10, > legyen. 

g) 0,05 m bórsaVat tartalmazó 0,1 m. nátt'Íum.hid:roxid-alapoldat. 
100 ml karbonátmentes m nátronlúgban 3,092 g bórsavat oldunk és az oldatot 

frissen kiforralt és lehűtött vízzel 1 literre hígítjuk„ Az oldat faktora, a meghatározás-
hoz I-metilnarancs-oldatot használVa jelzőül, 0,990-1,010 legyen, 

Indikátor-oldatok 

a) Timolkék (timolszulfoftalein; C21H 300 5S; ms = 466,58) 
0,040 g készítményt 0,86 ml 0,1 n nátronlúggal eldörzsölünk, majd az oldatot 

frissen kiforralt és lehűtött vízzel mérőlombikban 100 ml-re hígítjuk. Az oldatból 
10 ml folyadékra 5 cseppet használunk 

A színváltozás pH-értékei: 

1,2-2,8 (pirosból->árgába), 
8,0-9,6 (>árgából-kékbe),. 

Ellenőrzés A nátriumfoszfát- és citromsav··alapoldatokból az L táblázat (L 84 .. 
lap) szerint 10·-10 ml pH = 2,6, 2,8 és 3,0 hidrogénkitevőjű oldatot készítünk és 
az oldatokat 5-5 csepp I-timolkék-oldattal elegyítjük 

A pH = 2,8-as és 3,0-as oldatok színe egyformán tiszta sárga, a pH = 2,6-os 
oldat színe pirosárnyalatú sárga legyen„ 

b) Benzilnarancs (kálium-4'-benzilamino-azobenzol-szulfonát; C
10

H
16

0
3
N

3
SK; 

ms = 405,50). 

0,010 g készítményt mérőlombikban fi:issen kiforralt és lehűtött vízben 100 ml-re 
oldunk. Az oldatból 10 ml folyadékra 5-10 cseppet használunk. 

A színváltozás pH-értékei: 

1,9-3,3 (piro>ból-sárgába). 

Ellenőrzé~. A nátriumfoszfát- és citromsav-alapoldatokból az I. táblázat (1 84„ 
lap) szerint 10-10 ml pH = 2,2, 3,0, 3,3 és 3,6 hidrog.énkitevőjű oldatot késZítünk 
és az oldatokat 5~5 csepp l-benzllnarancs-o1dattal eleg)ítjük. A pH = 2,2-es 
oldat színe piros, a pH = 3,3-as. és 3,6-.os oldatok színe egyformán tiszta sárga, a 
pH = 3,0-as oldat színe piro::í,árnyalatú sárga legyen, 

e) T.I·opeolin" «00» (nátrium-4'-fenilamino·-azobehzol-4-szulfonát; C
18

H
14

0
3
N

3
SNa; 

ms = 375, 19) .. 
0,010 g· készítményt mérőlombikban frissen kiforralt és lehűtött ~ízben 100 ml-re 

oldunk. Az oldatból l 0 ml folyadékra 3~5 cseppet használunk 
A színváltozás pH-értékei: ' 

1,3--3,2 ( vörö.>ből-narancuárgába) .. 

Ellenőrzés.. A nátriumfosz{at~ és citromSav-alapoldatokból az I„ táblázat (I 84 
lap) szerint 10-10 ml pH = 2,9, 3,2 és 3,.5 hidrogénkite\őjű oldatot készítünk és 
aZ oldatokat .5-.5csepp1-tropeolin-c(OO>)··oldattal eleg)ítjük. A pH = 3)2·-es és 3,5-ös 
oldatok színe egyf6rmán narancssárga, a pH= 2,9-es oldat .. szírie vö_rösárnyalatú 
sárga legyen. 
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d) Metilnarancs (nátriUm-41-dimetilamillo-azobenzol-4-szulfOnát; 
C14H 140 3N 3SNa; ms = 327,34).. . . . . , „ .. , 

0,020 g készítményt mérőlombikban firssen ~if~rralt es lehutott vrzben 100 ml-1e 
oldunk. Az oldatból 10 ml-re 2-4 cseppet hasznalunk 

A színváltozás pH-értékei: 

'3,1-4,4 (piro.sból-~á1gába) 

Ellenő}·;:,és.. A nátriumfOszfát- és citromsav-alapoldatokból az I„ táblázat (I 84. 
lap) szerint lÓ-10 ml pI--I = 2,8, 3,1, 3,4, 4,1, 4,4 és 4,7 hidrogt:nkitey~jlí 
oldatot készítünk és az oldatokat 3-3 csepp I-metiJnarancs-oldattal elegyítjük. 
A- pH.= 2,8-as és 3,1-es old,atok .... színe egyfor~án piros, ,a p~ ~ ,3,4-es Toldat hal
·ványabb piros, a pH = 4,4-es es 4, 1-es oldatok szrne egyforman sa1 ga es a pH = 4, l-es 
oldaté vörösessárga legyen 

e) Metil vörös ( 41-dünetilamino-azobenzol-2-karbonsav; C15fI150 2N 3 ; nis=269,29) 
a) 0,020 g készítményt 0, 7 ml 0,1 n nátronlúggal eldörzsölünk, majd fiissen ki

füiralt és lehűtött vízzel mérőlombikban 100 ml-re oldunk. 
fi) 0,020 g készítményt 90 ml R-szeszben oldunk és, az oldatot vízzel mérőlo,mbik

ban 100 ml-re hígítjuk Az oldatokból 10 ml folyadekra 2-4 cseppet hasznalunk 
.A színváltozás pH-értékei: 

4,2-6, 3 (piro>ból-sárgába) 

Ellenórzé1 A nátriumfOszfZt.t- és citromsav-alapoldatokböl az I. táblázat (I 85 
lap) szerint 10-10 ml pH = 3,8, 4,2, 4,6, 6,0, 6,3 és 6,6 hidrogénkitevőjű oldatot 
készítünk és az oldatokat 3-3 csepp I-metilvörös-oldattal elegyítjük,. A pH ~ 3,8-as 
és 4,2-es oldatok színe egyformán piros, a pH =" 4,6-os oldaté halványabb piros, 
a pH = 6,0-ás oldaté pirosassárga, végül a pH = 6,3-as és 6,6-os old~tok színe eg)·
formán tiszta sárga legye~. 

f) Brómtimolkék (dibrómtimolszulfoftalein; C27H2~0 5Br 2S; ms = 624,39). 
0,040 g készítményt 0,64 ml O~l n nátronlúggal eldörzsölünk és mérőlombikban 

frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re oldunk Az oldatból 10 ml folyadékra 
3-6 cseppet használunk 

A színvált0;zás pH·-értékei: 

6,0-7,6 (sárgából-kékbe). 

EllenőrzéL A nátriumfüsz-fát- és citron1sav-alapoldatokból az I„ táblázat (I 85 
lap) szerint 10-IO ml pH = 5,8, 6,0, 6,2, 7,4, 7,~ és. 7,8 ~idrogénkitevőjű ?~~a
tokat készítünk és az oldatokµt 5-.5 csepp I-bromtanolkek-oldattal elegy1~1uk. 
A pH = .5 8-as és 6 0-ás oldatok színe egyfor 1nán sárga, a pH = 6,2-es oldaté 
zöldessárga,' a pH = '7,4·-es oldaté zöldeskék, a pH = 7,6-os és 7,8-as oldatoké pedig 
kék legyen. 

g) Fenolvör·ös (fenolsz.ulfoftalein; C19H 140 5S; ms = 3.54,3 7) 

0,020 g készítményt 0, 5 7 ml 0, 1 n nátronlúggal eldörzsölünk, és mérőlombik,ban 
frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re oldunk Az oldatbol 10 ml folyadekra 
3-G cseppet használunk. 

A színváltozás pH-értékei: 

6,8-8,4 (sárgából-vörösbe) 

EllenOrzé~. A nátriumfoszfát- és citromsav-, illetőleg bórax- és sósav-alapoldatok
ból az I táblázat (I 85 lap) szerint 10-10 ml pH = 6,4, 6,8, 7,2, 7,6, 8,0 és 8,4 
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\hidrogénkitevöjű oldatokat készítünk és az oldatokat .5--5 csepp I-fenolvörös„ 
·.oldattal elegyítjük. A pH = 6,4-es és 6,8-as oldatok színe egyformán sárga, a 
pH= 7,2-es oldaté vörösessárga, a pH= 7,6-os oldaté sárgáspiros és a pH= 8,0-as 
és 8,4-es oldatoké egyfürmán vörös legyen„ 

h) Fenolftalein (C20H 140 4 ; ms = 318,31). 

1,0 g készítményt mérőlombikban R-szeszben 100 ml-re oldunk. Az oldatból 
10 ml-re 1-5 cseppet használunk 

-~ színváltozás pH-értékei: 

8,2-10,0 (s;;íntelenbbl--piro>ba). 

Ellenőrzé.s.. A bórax- és sósav-, illetőleg bórax- és nátriumhidroxid-alapoldatokból 
az L táblázat (I 85-86 .. lap) szerint 10--10 ml pH = 8,0, 8,3, 8,5, 9,8, 10,0 és 10,2 
hidrogénkitevőjű_ oldatokat készítünk és az oldatokat 3-3 csepp I:--fenolftalein
<ildattal elegyítjük. A pH = 8,0-as és 8,3-as oldatok egyformán színtelenek, vag) 
fhalvány rózsaszínűek, a pH = 8,.5-ös oldat erősebben rózsaszínű, a pH = 9,8-as 
oldat gyengén piros színű és a pH = 10,0-es és 10,2-es oldatok eg)rformán piros 
színűek legyenek. 

i) Timolf<alein (C28H 300 4 ; ms = 430,52) 

0, 10 g készítményt .50 ml R-szeszben oldunk és az oldatot mérőlombikban vízZel 
100 ml-re hígítjuk Az oldatból 10 ml-re 2-;i cseppet használunk 

A színváltozás pH-értékei: 

9,3-10, 5 ( >zíntelenből-kékbe). 

Ellenih;;e's A bórax- és nátrfomhidroxid-alapoldatokból az I. táblázat (I 86 .. lap) 
szerint 10-10 ml pH= 9,0, 9,3, 9,6, 10,2, 10,.5 és 10,8 hidrogénkitevőjű oldatokat 
készítünk és az oldatokat 5-5 csepp I-timolftalein-oldattal elegyítjük. A pH= 9,0-ás 
es 9,3-as oldatok egyformán színtelenek vagy egészen halvány kékes színűek, a 
pH= 9,6-os oldat erősebben kékes, a pH = 10 ,2-es oldat halványkék és a pH= 10,5-ös 
és 10,8-as oldatok egyformán kék színűek legyenek. 

j) Alizarinsárga „ «R>> ( 4 1 
- nitro - 4- oxi.:. azobenzol- 3 -karbonsavas nátriun1 ; 

<Cr 3H 80 5N ;Na; ms = 309,22). 

0, 10 g_ készítményt 50 ml R-szeszben oldunk és az oldatot vízzel mérőlombikban 
100 ml-re hígítjuk Az oldatból 10 ml folyadékra 5-10 cseppet használunk 

A színváltozás pH··értékei: 

9, 7-11, ·7 (világor~árgából-barná5vörörbe) „ 

Ellenór;;és. A bórax- és nátriumhidroxid-alapoldatokból az L táblázat (I 86. lap) 
szerint 10-10 ml a pH= 9,4, 9,6 és 9,8 hidrogénkitevőjíí oldatokat készítünk, 
továbbá l-l kémlőcsőbe 0,20 ml nátriumhidroxid-alapoldatot és 9,8 1111 frissen ki
forralt és lehűtött vizet («a» oldat), iUetőleg 0,50 ml nátriumhidroxid-alai)oldatqt 
és 9,5 ml fi:issen kifűrralt-és lehűtött vizet («b» oldat), végül 1,25 ml nátriumhidroxid
.alapoldatot és 81 7.5 ml fi:issen kiforralt és lehűtött vizet («e» oldat) elegyítünk-„ Az 
oldatokhoz 5-5 csepp I-alizarinsárga-oldatot cseppentünk A pH= 9,4-es és 9,~-os 
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oldatok színe egy10rmán sárga, a pH= 9,8-as oldaté narancssárga, á «b» és «C>> 
oldatoké egyformán barnásvörös, az «a» oldaté pedig inkább sárgásvörös legyen„ 

Az indikátor-oldatokat f6lzdró üvegdugós üv~gben, fén)1től védve tartjuk„ A cimkéken az 
indikátor színváltozásállak pH-értékeit is feltünte~jük, 

pH-mérés összehasonlító tompltó-oldat-sorozattal 

Ha a vizsgálandó oldat hidrogértkitevőjét közelítőleg sem ismerjük, úgy a vizsgá-" 
landó oldatból fehér porcelánlaprn sorban 9 cseppet cseppentünk, majd mindegyik 
csepphez a 10-szeresen felhígított fenti indikátor-oldatokból, az emelkedő hidrogén
kitevők sorrendjében 1-·l cseppet elegyítünk„ A színváltozásokból a vizsgálandó oldat 
hidrogénkitevőjét közelítőleg megállapítjiek. 

Ha a vizsg4landó oldat hidrogénkitevőjét (pH) közelítően már ismerjü_k, úgy az 
L táblázat (1 84. lap) adatai alapján 5-6, egyenként 10-·l 0 ml olyan tompító-oldatot 
készítünk, melyek hidrogénkitevői a vizsgálandó oldat várható hidrogénkitevQjének 
közelébe esnek. Az oldatokat gondosan kiválogatott, színtelen, egyforma 16 X 161l 
mm-es kérhlőcsövekben készí~jük el és azokat emelkedő pH-értékek szerint állványra 
helyezzük„ Mindegyik oldatot azonos mennyiségű és az l, táblázatban előírt indikátor
oldattal elegyítjük 

A vizsgálandó oldatból ugyanolyan kémlőcsőbe ugyancsak 10,0 ml-t mérünk és 
azt is ugyanannyi indikátor-oldattal elegyi~jük„ Ezután az oldatok színét átnézetben 
fehér alap előtt összehasonlítva kikeressük, hogy a vizsgálandó oldat- -színe melyik. 
tompító-oldat színével azonos„ A két oldat hidrogénkitevqjét azonosnak tekintjük„ 
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Kis folyadékmennyiségek ( 1-2. ml) vizsgálata esetén 8 X 50 mm-es kémlőcsöveket„ 
a vizsgálandó oldattal azonos térfügatú tompító-oldatot 

oldalnézet 

1_, 1, 1, 1,,, 1 sem 
'7„ ábra 

és 1 O··Szeresen felhígított indikátor-oldatot használunk„ 
Színes oldatok hidrogénkitevőjét a leírt eljárással, 

de komparátor segítségével határozhatjuk meg (7 .. ábra). 
1\. komparátor feketére pácolt fatömb, melyben 2 sorban 
egymás mögött 3-3, 16 mm átmérőjű kémlőcsövek befoga
dására alkalmas, függőleges furat van. Az ezekre merőleges 
három téglalapalakú nyílás arra szolgál, hogy a kémlőcsö ... 
vekben egymás mögé elhelyezett oldatokon átnézhessünk„ 

A 2., 4. és 6 .. furatba 10-10 ml vizsgálandó oldatot 
tartalmazó kémlőcsövet helyezünk„ Indikátort csak a 2. 
kémlőcsőbe teszünk„ Az 5. fu1atba vízzel megtöltött kémlő
csövet helyezünk, az 1„ és 3„ furatba pedig felváltva aZ" 
indikátor-oldatokkal elegyített tompító-oldatokat helyezzük 
olymódon, hogy az l„ furatba mindig az alacson)abb
hidrogénkitevőjü tompító-oldat kerüljön. A tompító-olda
tokat addig cseréljük, míg a vizsgált\ oldat színe vala-
melyik színével megegyezik, illetőleg két, az I„ táblázatban. 
közvetlenül egymásután következő tompító-oldat színe 
közé esik, 

pH-niérés fol;,aniato5an változtatott ÖSiZeliteli[ 
össze hason lí tó-o l da tt a l 

Az alapoldatokból a következő tompító-oldatokat készít·· 
jük és tartjuk készletben: 

' 

pH 

2~2 

3,0 
,4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

8,0 

9,0 

10}0 

11, 0 

--- \ 

A. tompító-o.ldat összetétele A használandó indikátor 
escppszáma 

2,00 rul 0,2 m nátrium
foszfát-alz.p
qldat (a) 

20}60 « << 
38~60 « « 
51,?0_« « 
63,20 « « 
82, 40 {{ « 
97,30 « « 

50,00 ml 0, 1 m ·bórsav .. 
káliumklorid
alapoldat (dJ 

50,00 ml 0,1 m bórsav
káliumklorid-
alapoldat (d) 

----, 
59,60 rul 0,05 m bórax

alapoldat (e) 
50, 20 rul 0,05 m « 

98,00rul0,1 m citronisa"· 
alapoldat (b) 

i9,40 « « 
61,10 « « 
48, 50 « « 
36}80 « « 
17 ,60 « « 
2, 70 « « 

3,97 ml 0, 1 m náuium
hidroxid-alap-· 
oldat (e) 

46,03 ml víz 
21, 30 ml O, 1 m nátrium

hidroxid-alap
oldat (e) 

28,70 ml víz 

Iimolkék 5 

Iropeolín-«00» S 
Metilnarancs 2--4 
?\.1etilvörös 2-4 
Metilvörös 2-4 
Brómtimolkék 5 
Fenolvörös .5 

Fenolvörös 

Fenolftalein 1-5-

40,40 ml 0,1 m ~átrium- Timolftaleill 2-5 
hidroxid-alapold. (e) 

49}80 ml 0,1 m « i Alizarinsárga 5-10 

. Az oldatokat üvegdugós, alkáliszegény üvegekben tartjuk és azok hidrogénkitev(íjét 
időnként ellenőrizzük„ · 

A vizsgálandó oldat hidrogénkitevőjét a fenti tompító-oldatokkal közelítőleg úgy 
ál1api~juk meg, hogy fehér porcelán lapon 1--1 csepp vizsgálandó oldatot a tízszeresen 
felhígított indikátor-oldatok egy-egy cseppjével elegyítünk s a cseppek színét a fenti 
tompító-oldatok egy-egy cseppjéből és a megfelelő, 10-szeresen felhígított indikátor
oldatok egy-egy cseppjéből készült keverékek színével hasonlí~juk össze, 

Miután megállapítottuk, hogy a vizsgálandó oldat hidrogénkitevQje milyen egész 
számú pH-határok közé esik, a fenti tompító-oldatok felhasználásával a 11 táblázat 
(187-89. lap) utasítása szerint oly módon járunk el, hogy kémlőcs&ben á vizsgálandó 
oldat 10,0 ml-ét az ott feltüntetett, a közelítően meghatározott pH-érté_knek meg
felelő indikátor-oldattal elegyítjük Másik kémlőcsőben ugyancsak a II. táblázatban 
megadott hidrogénkitevőjű tompító-oldat 10,0 ml-ét ugyanannak az indiKátor
oldatnak ugyanannyi cseppjével elegyítjük. Az így előkészített összehasonlító-oldatot 
ezutárra II. táblázat (I 87-89 .. lap) szerinti «titráló» oldattal titráljuk oly módon, hogy 
a táblázatban megadott titrálóoldat-mennyiségeket adjuk az összehasonlító-oldathoz 
miridaddig, míg annak színe a vizsgálandó oldat színével megegyezik, amikor is 
az egyező színű oldatok hid.rogénkitevqje a fügyott titráló~oldat mennyiségének a 
táblázat szerint megfelelő pH-értékkel (a táblázatban feltüntetett pH értékével) 
lesz azonos„ 

. A meghatározás pontosabb, ha az indikátorral elegyített vizsgálandó oldatot a, 
titrálással párhuzamosan ugyanannyi indikátor nélküli vizsgálandó oldattal ele··· 
gyí~jük, mint amennyi titráló-oldatot elegyítettünk az összehasonlító-oldathoz„ · 
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L táblázat 
Indikátor 0,2 m nátriumfoszfát· 0, l m .citromsav• 

a hidrogénkitevő (pH) kolorimetriá5 1neghatározásához. 10 ml oldatra pH alapoldat {a) alapoldat (b) 
ml ml 

A pH = 2,2-8,0-ig terjedő értékek ·r: C Mc Ilvaine, a 

pH ~ 8,0-11,0-ig terjedő értékek pedig S P L Söremen adatai. 5,6 5,80 4,20 
--- --------- . 5' 7 5,92 4,08 

Indikátor 0,2 m nátriumfoszfát 0,1 m citromsav „ 
Metilvörös 2--.5 csepp 5,8 6,05 3,95 

10 ml oldatra pH alapoldat (a) a!apoldat (b) 
n-.l ml 5,9 6,18 3,82 

-------

6,0 6,32 3,6~ 
2,2 0,20 9,80 
2,3 0,41 9, 59 (i ----,--

2,4 0,62 9,38 6,1 6,46 3,54 

Timolkék 3 -6 csepp 2,5 0,85 9,15 6,2 6,61 3,39 

2,6 1,09 8,-91 6,3 6, 7 7 3,23 

2, 7 1,34 8,66 
2,8 1, 59 8,41 6,4 6,93 3,07 

6,5 7,10 2,90 

2,9 1,83 8,17 6,6 7 ,2 7 2, 73 

Benzilnarancs 5-10 csepp. 3,0 2,06 7 ,94 6,'7 7,50 2,50 

Brómtimolkék 3-6 csepp ------- -

3' l 2,27 7,73 6,8 7' 73 2,2 7 

3,2 2,47 7,53 6,9 7 ,99 2,01 

3,3 2,66 7 ,34 7 ,o 8,24 1, '76 
7,1 8,47 1,53 
7 ,2 s, 70 1,30 

3,4 2,85 7' 15 7' 3 8,90 1, 10 
3,5 3,04 6,96 7 ,4 9,09 0,91 
3,6 3,22 6, 78 7' 5 9,23 0,77 

Metilnarancs 2-5 csepp ., 
3' 7 3,39 6,61 7' 6 9,37 0,63 
3,8 3,55 6,45 

3,9 3' 71 6,29 
7' 7 9,48 0,52 

4,0 3,86 6, 14 7,8 9,58 0,42 
4, 1 4,00 6,00 7 ,9 9,66 0,34 

Fenolvörös 3-G csepp ~,o 9, 73 0,2 7 

4,2 4,14 5,86 
( 

0,05 m bórax-alap- 0,1 m sósav-alap-
4,3 4,28 5, 72 oldat (e) ml oldat (f) ml 

4,4 4,41 5, 59 8,0 5,58 4,42 
8,1 5, 70 !,30 

4,5 4,55 5,45 
8,2 5,84 

4,6 4,68 5,32 
4,16 

4·,7 4,81 s, 19 
8,3 6,00 4,00 

4~8 4,93 5, 07 
8,4 6,22 3, 78 

4,9 5,04 -4,96 
lVfetih örös 2-5 csepp 5,0 S,15 4,85 Fenolftalein 5 csepp 8,5 6,45 3,55 

5' l 5,25 4, 75 8,6 6, 73 3,27 

5,2 5,36 4,61- 8, 7 7,08 2,92 

5,3 5_,47 4, 53 8,8 7 ,48 2,52 

5,4 5,58 4,42 8,9 7 ,97 2,03 

5,5 5,69 4,31 9,0 8,50 1,50 
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~ Indikátor 
IQ ml oldatra 

Fenolftalein 3 csepp 

I imólftalein 5 csepp 

Fenolftalein 1 csepp 

'I imolftalein 2 Csepp 

A.liza.i:insárga 5-„JO cse,pp 

' 

--·~·---·---·----------- ---~-------

0„05 m bórax·· p,1 m sósav-
PH alapoldat (e) alapoldat (f) 

ml ml 

9,1 
r----
. 9,08 0,92 

9,2 9, 70 0,30 

0,1 m nátriumhidroxid·-
alapoldat (e) in1 

9,3 9,50 0,50 
9,4 8, 72 1,28 
9,5 8,00 2,00 
9,6 7,32 2,68 
9, 7 6,84 3, 16 
9,8 6,48 3, 52 

9,9 6,18 3,82 
10,0 5,96 4-,04 

10, l 5,76 4,24 
10,2 5,62 4,38 
10,3 5, 50 4,50 
10,4 5,40 4,60 
10,5 5,31 4,69 

10,G 5,23 4, 7 7 

10' i 5,17 4,83 
10,8 5, 12' 4,88 
10,9 5,06 4,94 
11,0 5,02 4,98 

• 

í 

IL táblázat 

a hidrogénkitevó (pH) kolorimetriás nughatározá~ához Job„amatosan változtatott 
? s.5zet ételű ö s szehq,sonlító-oldattal, 

A pH ~ 2,2-8,0-ig terjedő értékek T. e' Mc lfraine, a pH~ 8,0-10,0-ig terjedők 
W. M. Clark ésLubs, végül a pH ~ 10,0-1 j,o-ig terjedők S P L Sörensen adataiból 

vannak számítva. 

Indikáwr pH I ompító·"Oi<lat I itráló··oldat ml 

0,2 m nái:rirnnfoszfát-alapoldat (a1 

2,2 o,o 
2,3 0,22 

'T imolk~k 3--6 csepp 2,4 10,00 ml pH ~ 2,2··es 0,45 
2, 5 n<'ttriumfoszfát--citrom- 0, 70 
2,6 sav-tol'!1pító-oldat 1,00 
2, i 1,-32 

'I ropeolin-«00» 3--5 csepp 2,8 1,65 

2,9 2,00 
3,0 2,34 

3, 1 0,27 
3,2 0,54 

----------

3,3 0,82 
3,4· l, 10 
3, 5 1,41 
3,G l 0,00 ml pH = 3,0-·as l„, 71 
3, 7 nátriumfoszfát-- citron1- 2,01 
3,8 

sav-tompító-oldat 
2,31 

Metilnarancs 2- 5 csepp 3,9 2,62 
4,0 2,93 

l. 1 0,23 

4-,2 0,48 

4,3 0' 73 
4, 4- 0,98 

4, 5 1,27 

~ietilvörös 2~5 csepp 
4,6 

10,00 ml pH = 4,0-es 
1,54 

4, 7 ná tr i'un1fOszf át- citrom- 1,83 
4,8 sav-tompító-oldat 2, 11 

4,9 2,38 

---------
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Indikátor pH I ompftó-oldat I itráló-oidat ml 

10,00 ml pH= 4,0-es 0,2 m nátrium- 0. 1 m citrom"· 

nátriumfoszfit- citrom·· foszfát-alapoldat sa\·-alapoldat 

sav-tompító-Oldat (a) (b) 

5,0 
2,66 2,27 l l\!Ietilvörös 2-- 5 - - - - - - -- - - - - - -- -------------csepp 

1 .5' 1 0,21 2,04 

' 5,2 0,45 1, 76 

1 5,3 0' 71 1,56 
5,4 

10,00 ml pH= .5,ü-ös 0,97 1 ,33 
5,5 nátriumfoszfit-citrom- 1,25 1, 1 i 

! 5,6 sav-tómpító„oldat 1,55 0,90 
íi 5' 7 1,89 0,68 

1 .5,8 2,28 0,4.5 
5,9 2, 70 0,23 

jl 
6,0 3,18 0 

1 
1-----

!i 
1 

6,0 3,04 
6, 1 2, 76 ! 
6,2 2,46 1 

~!! 
6,3 10,00 ml 2, 18 ~J pH = 7 ,0-es 

ll 6,4 nátriumfoszfat-citromsav-
1,89 !j! 

6' 5 
tompító·-oldat 

1„61 li 
11 6,6 1,33 
11 6, i 0,99 ~j 
I' 

- -- ----- ----i! 
H Brómtiinolkék 3--G csepp 6,8 0,66 

ii 6,9 0,31 
7,b 0 

7 ,o 1,81 
7' 1 1,49 
/' 2 10,00 ml pH= 8,0-as 1, 18 
7 ,3 nátriumfoszfát-citrom- 0,93 
7,4 sav-tompító~oldat 0,70 
7' 5 0,51· 
7 ,6 0,38 

7' i 0,26 
Fenolvörös 3---6 csepp 7 ,8 o, 16 

7 ,9 Oi07 
8,0 0 

S8 
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Indikátor pH Iompít&.oldat I itráló-oldat ml Indikátor pH I ompító-oldat Iitr.:iló-oldat ml 

1 
1 
! 
1 

1 

0,I m nátriumhidroxid-alapoldat (g; 10,00 ml pH = 4,0-es 0 2 m nátrium- 0 1 m citrom-
Fenolvörös 3-6 csepp 0,05 m bórsav tartalommal 

nátriumfoszfát- citrom- foszfát-alapoldat sa\ -ala poldat 

sav-tompító-Oldat (a) (b) ~! 
5,0 8,0 

2,66 2,27 
8, l 0, 10 - - - - - - - - - - - -Metilvörös 2 - 5 csepp 

.5' 1 0,21 2,04 

11 

111 ,, 

Mi 

1: 

11 ii 

i! 
11 
<!\ 
~! 

11 

r.·! 

1 
I' 
'i ! 
H 
! 
! 

!! 

5,2 0,45 l, 76 (, 
8,2 0,21 5,3 o, 71 I, 56 8,3 0,34 5,4 

10,00 ml pH= 5,0-ös 0,97 I,33 8,4 10,00 ml pH ~ 8,0-as 0,50 5, 5 nátriumfoszfát-citrom- 1,25 1, 11 
5,6 sav-tümpító-·oldat 1,.55 0,90 

Fenolftalein 5 ~sepp bó,rsav-nátronlúg-5,7 l,89 0,68 8,5 0,69 
5,8 2,28 0,45 8,6 tompitó-oldat 0,91 
5,9 2, 70 0,23 8, 7 1, 1 7 
6,0 3, 18 0 ! "' 8,8 1,48 

------------ ' "' 8,9 1,83 " ij 
9,0 2,22 6,0 3,04 co 

6,1 2, 76 " iJ 6,2 2,46 j, " 9, 1 0,34 
6,3 2, 18 Fenolftalein 3 csepp a:: 9,2 0,74 10,00 ml pH~ 7 ,0-es 0 

:§ ------
nátriumfoszfát-citromsav- t-' 6,4 

tornpító·-oldat 1,89 9,3 1, 15 
6,5 1, 61 i 9,4 1,58 1. 6,6 1,33 ! 9,5 

10,00 ml pH 
2,02 

6, 7 0,99 9,6 
~ 9,0-es 2,46 

9, 7 bórsav-nátronlúg- 2,90 ----~--·---

tompító-oldat 9,8 3,31 Brómtiinolkék 3--G csepp 6,8 0,66 
9,9 3,68 6,9 0,31 

10,0 4,03 7,D 0 

1; cnolftalcin 1 C'>Cpp 
7 ,o l,81 0 1 m 11átriumhidroxid-
7' 1 1,49 alapoldat (e) 

i ,2 l 0,00 ml pH = 8,0-as 1, 18 
7' 3 nátriumfoszfát-citrom- 0,93 10, l 0,34 
7,4 sav-tompító-oldat o, 70 10,2 ü,61 
7' 5 0,54 10,3 0,84 
7 ,6 0,38 

"' 
10,4 1,04 

"' 10,5 10,00 ml pH ~ l 0,00-cs 1,23 ~ 
u 

7' 1 0,26 
N F enolvörös 3-·-6 csepp 7 ,8 o, 16 " 10,6 bórax-nátronlúg- 1,39 

7 ,9 0,07 .§ 
10,7 tompító-oldat l,53 . .\..Iizarinsárga • 3,0 0 a:: 10,8 1,66 'l-10 csepp 0 s 10,9 l, 78 

~ 11,0 1, 8 7 

------
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13. Az oldhatóság (oldékonyság) meghatár,ozása 

Az oldékonyság szobahőmérsékleten való tájékoztató meghatározására a vizsgálandó 
.anyag megfelelő módon előkészített, szükség esetén kiszárított fi:r.om porából kézi 
mérlegen 1 g-ot _lemérünk, 100 ml-es lombikba szórjuk s apránként ·annyi oldószert 
juttatunk hozzá, hogy az anyag egy része még szilárd állapotban maradjon„ (Ha 
az anyag teljesen feloldódott volna, úgy az anyag porából, előzetes lemér és. után, ele
gendő mennyiséget még az oldatba szórunk.) Ha az an),ag 190 ml oldószerben sem 
oldódik, űgy több oldószert nem alkalmazunk A lombikot ép parafadugóval jól 
elzárjuk s 2 napig szobahőmérsékleten állni hagyjuk, miközben többször felrázzuk. 

2 nap mulva az oldat tiszt~jából, 0, 1 mg pontossággal mért megfeleiő űrtartalmú, 
becsiszolt fedelű mé1őedénybe pipettával annyit csurgatunk, hogy a mérendő száraz
anyag mennyisége kb 0,2 g legyen A fedővel lezárt edényben lévő oJdat súlyát 
mg pontossággal megállapítjuk, majd a mérőedényt vízfürdőre tesszük és az oldószert 
elpá1ologta~jU:k. A ·maradékot az anyag természetének megfelelő P-őmérsékleten 

(általában 100-110°-on) állandó súl;ig szárítjuk. A mérőedényt exszikkátorban 
-kihűlni hagyjuk s a szárazanyag súlyát, a befedett mérőedényben, 0,1 mg pontossággal 
megállapítjuk 

Az oldékon:ságot az oldószer azon mennyiségével fe:jezzük ki, mel)'. 1 sr anyagot 
old (I 51. lapj)., 

Ha nagyobb mennyiségű szerves oldószert kell elpárologtatnunk, mérőedény helyett 
becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikot használunk, melyből az oldószer zöi]lét 
ledesztilláljuk„ Ilyenkor a forráselmaradás meggátlására kevés durva horzsakőport 
hintünk a lombikba s a lombikot azzal együtt mérjük 

Ha valamely anyag olajban (vagy a vízfürdő hőmérsékletén nel;iezen párolgó 
anyagban) való oldékonyságát kívánjuk meghatározni, úgy az oldott anyag mennyi-· 
ségét, az olajos oldat tisztájának pontosan lemért részletében, megfelelő kémiai 
cUárással állapítjuk meg. 

!30 
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II. Kémiai vizsgálatok 
• 

Azonossági vizsgálat 

Az anyagot - a takarékosságot szern előtt ta1 tva - kevés mennyiség felhaszná
lásával, általában 10 X 80 mm-es, kb 6,5 ml űrtartalmú kémlőcsövekben, lehetőleg 
egyszerű, de jellemző reakciókkal azonosí~juk. Többféle reakciót csak akkor végzünk, 
ha erre a hasonló anyagoktól való megkülönböztetés cé~jából szükség van. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

A vizsgálat a minőséget befülyásoló szennyező anyagok kimutatására szolgál 
A vizsgálatot a vizsgált anyagnak a megfelelő oldószerben való oldásával kezdjük. 

A vizsgálat értékes támaszpontot nyújt a1ra, hogy az anyag tartalmaz .. e az illető 
-0ldószer ben nem oldódó szennye"zéseket, illetőleg gyakran közelebbről nem ismert 
szennyező és színesen oldódó anyagokat. Ez utóbbiak gyakran határértékhe,z kötöttek 
é~ ú„ n:. 5zínmérték-oldatokkal való összehasonlítással ellenő1izhetők„ 

A tisztán oldódás azt jelenti, hogy az egyes cikkelyekben leírt módon készült, össze
rázott és 16 X i60 mm··es színtelen kémlőcsőbe öntött oldatban, áteső fényben szabad 
szemmel vagy szemüveggel korrigált szemmel nézve részecskék vagy foszlányok ne'in 
lehetnek láthatók (v, ö .. I 195,, lap «injekciós oldatok»), 

A SZÍ1ltelenül való oldódár azt jelenti, hogy az egyes cikkelyekben leírt módon 
készült s a «Szennyezés mértékének ellenőrzése színmérték oldatokkal» f~jezetben 
(I 101·. lap) leírt módon vizsgált oldat színe nem érheti el a Pl, Bl, Sl és Zl színmér
ték-oldatok színét • 

A meghatá1 ozott töménységű vizes oldatok savasságának és lúgosságának :t;negadott 
indikátorokkal, vagy indikátoro~kal és megadott mennyiségü mérőoldatokkal való 
ellenőrzése az egyszerű vizsgálatoknak kvantitatív jelleget ad. Egyes esetekben a 
gyógyszerkönyv a savasság és lúgosság mértékét a hidrogénkitevő (pH) számszerűen 
megadott értékéhez köti. 

A további kvalitatív vizsgálat az esetek egy részében_ a vizsgálandó anyag meg
határozott mennyiségével végzett egyszerű kvalitatív vizsgálat, mely a szennyező anyag 
kizárását írja elő, pl.. az ilyen kifejezéssel: «A reakcióelegy nem változhat» stb„ Ilyen 
értelemben e vizsgálat is kvantitativ jellegű,' melyben a szennyezettség felső határát 
a kimutathatóság határa képezi.. Amennyiben a gyógyszerkönyv valamely szennyezó 
anyagnak felső határát számszerű értékben adja meg, úgy az anyag ellenőrzésé1e 
ú. n„ mértékoldatokkal való összehasonlító vizsgálatot Í1 elő. E vizsgálat valamely idegen 
any~ggal való szennyezettség mértékének közelítő megállapítását célozza, tehát 
kvantitatív jellegű is. Ez utóbbi vizsgálatokat 16 X 160 mm-es, kb 28 ml űrtartalmú, 
színtelen, egyfOrma kémlőcsövekben végezzük. .:\ vizsgálandó anyagnak az egyes 
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cikkelyekben előírt mennyiségét «A szennyezés mértékének ellenőrzése mérték
oldatokkal» fejezetben (I 9.5. lap) leírt módon, megadott mennyiségű szennyező 
anyagot tartalmazó oldattal összehasonlítva, párhuzamos kísérletben vizsgáljuk. 

Miután a reakció fülyamán beálló változások mértéke a vizsgált anyagtól, annak 
mennyiségétől, a használt kémsze1ek mennyiségétől és a hozzáadás .sorrendjétől i.s függ; 
a vizsgálatokat kvantitatív szempontból mint tájékoztató vizsgálatokat é1 tékeljük„ 
A kémszereket éppen ezért az egyes vizsgálatoknál megadott sorrendben alkalmazzuk„ 
Az egyes szennyezések esetleg szükségessé váló kvantitatív meghatározására más. 
módszerek szolgálnak. Az összehasonlítást nagyon megkönnyíti, hogy a párliuzamosan 
végzett vizsgálatban az összehasonlító oldatban a keresett, szenn)rező anyag kon
centrációja mindig ugyanaz A vizsgálandó anyagnak a reakcióban felhasználandó 
mennyiségét tehát a szennyezés megengedett mértéke sza~ja meg, mely utóbbit,
mint a változás n1egengedett mértékét a vizsgált anyag 1 gram1njára vonatkoztatva, 
a szennyező anyag mik!ogrammjában ('}'), ritkábban milligramll~jában (mg) adja 
meg esetenként a gyógyszerkönyv. 

A vizsgálatok e csupán félkvantitatív jellege teszi érthetővé, hogy elegendő az 
anyagot cg pontos~ággal, az oldószert (rendszerint vizet) és az oldatokat mérő
hengerrel, illetőleg 0, 1 ml-ekre beosztott pipettával mérnünk„ A mérés pontossága 
10 ml-ig általában 0,1, azon felül-pedig 0,5 ml.. A gyógyszerkönyv a mérések pontos·· 
ságát a tizedespont után írt számjegyek számával jelzi„ Igy pl. az 1,00 gazt jelenti 
hogy az 1 g anyagot -+: 1 cg pontossággal mérjük le.. Az oldatok térfogattal való 
mérésekor az azok l-től eltérő sűrűségéből származó hibákat e vizsgálato~ban el
hanyago~juk„ 

A szennyezésnek a megadott feltét~lek mellett való kizárása esetén a párhuzamos 
vizsgálatot mértékoldat nélkül végezzük .. Il)'enkor a mértékOldat helyett ugyanannyi 
vizet elegyítünk az összehasonlító reakcióelegyhez„ Ez esetben a reakcióelegy nem 
változhat. Fontos esetben pl.. az arzénszennyezésnél a szennyezés kizárását a gyógy
szerkönyv a következőkép emeli ki: «A készítmény arzént nem ta1talmazhat»,. E 
kifejezés azt jelenti, hogy a megadott kísérleti körülmények között a keresett szeny
nyezés nem mutatható ki 

A szennyező anyagok kimutatásában a gyógyszerkönyv a szokásos analitikai so1-
rendet követi,. A kationok és anionok után a különleges vizsgálatok következnek„ 
Ezek közé tartoznak azok is, melsekben az an1ag tömény kénsavas oldatának színe-
ződéséből következtetünk a vizsgált anyag minőségére„ 

A szennyezések számszerű, de csak közelítő meghatározásá1a szolgáló ú. n„ rnérték
Oldatokat, valamint a színmérték·-oldatokat, azok elkészítését is beleértve, a «l(érn
szerek» fejezetben (I 249. lap) találjuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálati eljárás a «súlytérfügat» meghatározása is„ A frissen. 
átszitált, laza porállományú készítmény megadott mennyiségének térfűgata a fel
használhatóságra és a gyártási eljárásra nyújt használható adatot. 

A gyógyszerkönyv a vizsgálatokat ál_talában az illető készítmény előre elkészített 
oldatának az egyes cikkelyekben megszabott részleteivel végezteti. Ha a vizsgálat 
csak egy, vagy néhány szennyezésre terjed ki, úgy a vizsgált készítményből az eg)~es.
vizsgálatra eső, a cikkely adataiból könnyen kiszámítható mennyiséget kézi mérlegen 
mérjük le s a gyógyszerkönyv szellemében azt vizsgáljuk, 

A vizsgálat során megadott oldószerben nem oldódó maradékot szükség esetén 
a fenti elvek fig)elembe \;ételével külön vizsgáljuk„ 

A galenusi gyógyszerkészítmények egyes alkotórészeinek minőségi kvalitatív vizsgá
latát, megfelelő előkészítés után, az illető alkotórészt tárgyaló cikkelyben leírt eljárás. 
szellemében végezzük 
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A vizsgált anyag olyan idegen, szennyező alkotórészt, mely az egészségre ártalmas 
~,'agy a gondatlan elkészítésre, illetőleg eltartásra utal; az esetben, s;m tartalmazhat, 
ha annak vizsgálatára a gyógyszerkönyv vonatkozó cikkelye utas1tast nem ad„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i\. kvantitatíV meghatározások céUa egyrészt a kvalitatív vizsgálattal nehezen, 
\·agy közelebbről nem jellemez?ető, d: határ„ért~khez 1 kö~ött sze~1n)~ezések, ~lta}ános és kvantitatív módszerekkel elvegezheto ellenorzese, masreszt a szinten batarertekhez 
kötött hatóanyagtartalomnak vagy hatásértéknek jellemző e1járásokkal való meg-· 
állapítása. 

A gyógyszerkönyv, ha kevésbbé füntos készítményről van szó, vagy ha a ,tartal1?-i 
meghatáTozás körülmén)~es eljá1ást igényel, ~ ható::inya~tartal.ma~ nem ~at~rozta~Ja 

_meg és annak értékét nein, vagy «körülbelüli>> (kb) értekkel JelzL A s~.u~seg .~s:ten 
e célra alkalmas kémiai eljárással me_gállapított hatóanyagtartalom a korulbeluhnek 
jelzett határértéktől általában annak ± .5 %-ával térhet eL 

A megadott és megállapított hatóanyagtartalom és„hatásért~~--;- h~cs~~ az egyes 
cikkelyekbe11 más megjelölés nem szerepel ·- az elozetes szar1tas i1elkuh anyag1a 
vonatkozik 

Ha olyan készítményt vizsgálunk, mel~nek h~tó~i;yag-~artalmát a gyó?·ys;:erk~ny:· 
11em szabja meg, úgy azt a készítés adataiból sz~m1t.Juk k1 ; ha ez n;m sza~1th~to ~r, 
az összehasonlítás célját szolgáló határérték tekintetében az Orszagos Kozegeszseg
üg)'i Intézet határozatai, az előző, legutolsó ki~d~sú ,magy

1

ar, illetőleg k_~lföl,di (első
sorban a szovjet) gyógyszerkönyvek rendelkezese1 mervadok„. Ilyenc~ hianyaban, ~z 
egyéb szakkönyvek és a saját, ily~n ir

1

án'>'.ú v:i;:s~álatok _adat~1 szolgalnak a megite
lés alapjául. Ilyen esetekben a v1zsgalat1 e11ar asok tekinteteben azok alkalmazha
tósága a döntő„ 

Ha a gyógyszerkönyv eljárása bármely ?kn~l f~gva, (a vizs~álat~. anya~. kis rneny·· 
nyisége stb) nem alkalmazható, más v1zsgalat1 modszert is kovethetun~. Ilyen 
esetben az alkalmazott módszei t a vizsgálati jegyzőkönyvben le kell írni. Vitás 
esetekben azonban a gyógyszerkönyv eUárása ~ dönt~.. , _ „ 

A gyógyszerkönyv sorrendben először tárgya~1a az altalanos jellegu ~vantitatív 
eljárásokat, így a megh.atározott oldós:;:erbe~, i;~m old~dó _sze~nyezo. any~gok 
mennyiségének meghatározását. Ezt követi a s~arztasz" ve.5zte1e~, ;l~etole~, f?lyade~ok 
és oldatok esetében a 5zárazanyagtartalom, elegetheto vagy 1zz1tassal jOl jellem~ett 
.anyaggá átalakítható készítményeknél az izzítási rnaradék (veszteség) meghatározásának 
l~írása. 

A tartalmi- illetőlecr hatásérték-meghatá1ozások javarészt különleges es jellemző 
eljárások .. Ez;ket a g~ógyszerkönyv a szervetlen kvalitat~,v. anal,ízis_ so:ren.djé~en 
tárgyalja Ezt követik a szerves vegyületek gyakrabban elofordulo v1zsgalat1 moc;J__. 
-szerei, végül a gázanalitikai eljárások. 

Az egy vegyületcsoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó készí.tmé~yekbő~ (tab
letták) a hatóanyagot általában izoláUuk. ·A gy~gyszer~,ön?',v. az izol~l,t ?atoany~g 
súlyát gyakran mégméreti s- a megmért anyagot Jellemzo terfog.~tos eljar~ssal hata
roztatja meg. A két mérés eredményének általában 1 %-on be~ul e.gyeznre ke1~·_,Az 
eljárás célja a hatóanyagtartalom (molekulasúlyo,n keresz~ül valo) b1zto~ a~on?sitasa„ 

A tartalmi inecrhatározások leírásában a g)'og)'szerkbnyv az eg)enertcksulyokat 
4 számjegyre ker~kítve adja meg, miután a 4 s,zá1njegg?el való számol~s a __ gyako1-· 
latban kielégítő pontosságú. Ugyanekkor a gyogyszer}conyvben a kerekitett egyen-
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ér~éksúlyok után a nem ke1ekített egyenértéksúlyok 5 számjegyű logaritmusai szere
pelnek a nagyobb pontosságot igénylő számítások megkönnyítésére, Általában 
azonban a logaritmusokat is 4 számjegyre kerekítve használjuk, 

A hatóanyagtartalomnak a vizsgálati eredményekből való kiszámítási módját a 
gyógyszerköhyv az egyes cikkelyekben általában nem adja meg. Kivételt képeznek a 
bonyolultabb számítások„ 

A vizsgált anyag súlyából és a titrálásra fOgyott mérőoldat mennyiségéből a súly-%
ban kife;jezett hatóanyagtartalmat a következőképen számí~juk ki: 

X= 
v „ F e o, 1 

m % 

ahol 
v = a vizsgálatban fOgyott mérőoldat mennyisége ml-ben, 
F =a vizsgálatho'.4 hasZnált mérőoldat faktora, 
e ~ a vizsgált anyagnak a vonatkozó cikkelyben mg-ban megadott az a 

men1:1yisége, melyet a meghatározásához használt mérőoldat 1 ml-e je:ez, „ 

m = a vizsgált anyag súlya g-ban (a lemért anyagnak a vizsgálathoz felhasznált 
része), 

x = a súly- %-ban kifejezett tartalom. 
Ha a vizsgálatban a mérőoldat feleslegben alkalmaz.ott mennyiségét kell a vizs

gálat végén egy másik mérőoldattal titrálni (visszamérni), a mérés pontosságát fOkoz
zuk és az eredmény kiszámítását egyszerűsítjük, ha azonos körülmények között, de 
vizsgálati anyag nélkül párhuzamosan üres kísérletet végzünk„ ll)'en esetekben a 
két vizsgálatban a visszamérésre fogyott ismert faktorú mérőoldat mennyiségének 
különbségéből - anélkül, hogy a feleslegben alkalmazott első mérőoldat faktorát 
jsmernénk - a %-ban kifejezett eredményt a következőképen számítjuk ki: 

(a-b) F 
x~ 

m 

e o, 1 OI 

'° 
ahol 

a = az üres kísérletben a visszamérésre fOgyott mérőoldat mennyisége ml-ben, 
b ::::'::: a vizsgálatbaµ a visszamérésrc fogyott mérőoldat mennyisége ml-ben, 
F = a visszamérésre használt mér-öoldat faktora, 
e = a vizsgált anyagnak a mérőoldat 1 ml-énCk megfelelő mg-ban megadott 

mennyisége, 
m = a vizsgált an)'ag súlya g-ban (a lemért anyagnak a vizsgálathoz felhasznált 

része), 
x = a súly- %-ban kif~jezett tartalom. 

Súlyszerinti v~zsgálatoknál a hatóanyagtartalmat a következőképen sz~mítjuk ki: 

X= 
a b 0,1 

% 
m 

ahol 
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a = a vizsgálatban leválasztott anyag (csapadék) súlya g-ban, 
b = a keresett anyagnak a vizsgálatban leválasztott csapadék ·1 mg-jáVal egyen

értékű, a vonatkozó cikkelyben mg-ban megadott mennyisége, 
m = a vizsgált anyag sülya g-ban (a lemért anyagnak a vizsgálathoz felhasznált 

1észe), 
x = a súly- %-ban kifejezett tartalom. 

A biológiai vizsgálatokat és azok értékelését külön fejezet (I 229. lap) tárgyalja. 

• 

Tájékoztató gyoi:·svizsgálat 

Tájékoztató jellegű gyorsVizsgálatokban az anyagot - ha, ~akrosz~óposan. ,biz
tosan fel nem ismerhető - az egyes cikkelyekben leírt egy-ket JCllemzo reakc1oval, 
a szerves vegyületet igen gyakran olvadáspontjának, vagy -fürráspo~~jának meg~atá
rozásával azonosí~juk„ Az ajánlott minőségi kvalitatív és , kVa?t1tatí_v "r~a~c19k~t 
értelemszerűen alkalmqzzuk„ Az azonos olvadáspont megha.tarozasa mmoseg1 kvali
tatív vizsgálatllak is számít. Az azonos olvadáspont a .vizsgálandó és egy jóminőségű 
azonos anyag keverékének változatlan olvadáspontja. 

" 1-Ia a tájékoztató gyorsvizsgálat során az _anyag minősége tekintetében kételyek 
me!ülnek fel, úgy az anyagot te~jes vizsgálattal ellenőrizzük. 

~1inden e~etben teljes vizsgálattal ellenőrizzük az injekciók készítés~re szo,lgál~: 
valamint általában mindazokat a gyógyszereket, melyeknek alkalmazasa mar kis 
mennyiségű szenn)ező anyagok jelenléte esetén is súlyos egészségi károsodással 
járhat 

Kvalitatív vizsgálatok 

A szennyezés mé1ték€nek ellenőnése mért€koldatokkal 

A vizsgálatot 16 x 160 mm-es, kb 28, ml űrtartalmú, egyfOrma, színte,len ~.émlő
csö\ekben az előírt kémszcrekkel mindenkor a megadott sorrendben vegezzuk. 

A rnértékoldatokat, azok készítését a «Kémszerek» fejezet (I 249„ lap) tárgyaUa 
Ha az eg)'eS cikkelyek utasítása szerint már e}őre elkészít~tt ~ldat?t .viz~g~h;nk; 

úgy annak térfogatát szükség esetén bepárologtatassal, vagy vizze. valo k1egesz1tessel 
a vizsgálati módszernél megadott térfogatra hozzuk., 

A vizsgálat1 a előkészített oldatnak kristálvtisztának kell lennie, Szükség esetén 
tehát az oldatokat megnedvesített, 6 cm átrnér~jű, analitikai célokra szolgáló papíros~ 
szűrőn kristálytisztára szlirjük. 

Fontos esetekben a szűrőpapírost megfelelő módon elhamvasz~juk, illetőleg ehon~ 
csoljuk, a maradékot pedig megfelelő oldószerben oldva külön vizsgáljuk„ 

A 5zennyezó' alkotóré5;:, telje5 kizárá5a e::,etén az ös55;:,eha5onlító vizsgálatban a mértékoldat 
helyett ug}1anann;;i vizet ha.5;:,nálunk, a kalcium- és. szi~V,iít-vizsgálatnál azo,n~an a rnértékoldatot 
helyette>ítő vízhez a m~gfelelő mértékoldatból 4, zlletoleg 2 creppet elegyrtunk 

A bekCvetkezctt változásokat szabad szemmel észleljük. A reakció folyamán 
beálló változást a párhuzamos kísérletben fi:hé1 szűrőFapí~os-lapr~ vagy ú„ n. ?Pá,~
üveglapra, illetőleg fekete papí:i;os- vagy üveglapra eg) mas melle hel)'ezett kemlo
c:sövekbcn felülről átnézve hasonlí~juk Cssze„ 

Ha a vizsgálandó oldat színes (a), illetőleg ha az valamelyik kémszertől (pl. lúgtól), 
esetleg a kémszer szennyezettsége fólytán színeződik (b), a vizsgálatban keletkezett 
változást komFarátorban hasonlí~juk Cssze. 

E célból a) esetben a reakcióelegyet tartalmazó kémlőcső mCgé vízzel telt kémlő
csövet, az összehasonlító-oldatot tartalmazó_ kémlőcső mögé pedig olyan kémlőcsövet 
teszünk, mely 1.5 ml oldatban ugyanan'n)ri vizsgálandó anyagot, illetőleg oldatot 
tartalmaz mint amennyit a reakcióelegyet tartalmazó kém1őcső„ 

b) esetben a reakcióelegyet ta1talmazó kémlőcső mögé vízzel telt kérnlőcsövet, 
az összehasonlító-oldatot tartalmazó kémlőcső n1ögé pedig olyan kémlőcsövet teszünk, 
n1cly 1.5 z;nl oldatban a· vizsgálandó anyagot és a színeződést előidéző kén1szert is 
olyan mennyiségben tartalmazza, mi:.1t a reakcióelegy . 

.._Í\_ \rizsgála'thoz egyfűrma átn1érqjű, színtelen kérnlőcsöveket használunk„ 
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J. Viz.~gálat ólonzra 

a) A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkel·yekben megadott inennyiség~t kevés víz
ben oldjuk, ha savanyú, R-nátronlúggal- peroxidkénsavas roncs·olás esetén (I 102 lap) 
20 Y0 -os nátronlúggal - sernlegesí~jük, majd 1 csepp R-sósavval megsavanyítva és 
kb„ 0,01 g aszkorbinsavat oldva benne forrásig melegítjük„ A lehűtött folyadékot 
vízzel 11 ml-re kiegészítve l ml frissen készült .5 %-os káliumcianid-oldattal, majd 
2 ml R-nátronlúggal elegyí~jük. Az oldatot összerázzuk és szükség esetén 6 cm át
mérőjlí papírosszűrőn megszü1jük Ezután az oldathoz 1 ml kénhidrogénes vizet 
-öntünk s a kémlőcső tartalmát ismét összerázzuk. 

.A bekövetkezett változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor ész
lelünk, mikor 1,00 ml ólom-mértékoldathoz ( = 10 y Pb) 10 ml vizet, 2 ml R-nátionc 
lúgot, és 1 ml fi:issen készült 5 ~~-os káliumcíanid-oldatot, végül 1 ml kénhidrogénes 
vizet öntünk s a kémlőcső tartalmát összerázzuk„ 

A két vizsgálatot egyidejűleg'végezzük és az észlelt változásokat 5 perc eltelté,:el 
hasonlí~juk össze„ 

Kénhidrogénes víz helyett 5 csepp R-nátriumszulfid-oldatot is használhatunk. 

b) Ha vízben nem oldódó, de savval oldatba vihető an)'agot, illetőleg lúgos ké1n
hatással oldódó anyagot vizsgálunk, űgy az anyaghóz 100 ml--es főzőlombikban .5 ml 
vizet öntünk s a lombikba kb 3 X 5 mm-es lakmuszpapíros-szCletkét vetünk„ A lombik 
tartalmához apránként annyi R-sósavat öntünk, míg az anyag feloldódott, illetőleg 
az oldat gyengén savanyú kémhatásúvá vált. A szénsav elűzése végett a kiforralt, 
1najd lehűtött oldathoz annyi R-nátronlúgot csepegtetünk, hogy az a lakmuszpapíros 
pi1 os színét éppen megváltoztassa. Az oldathoz 2 ml R-nátronlügot és 1 ml frissen 

-készült 5 %-os káliumcianid-oldatot elegyítünk. Az összerázott folyadékot 6 cm át
mérőjű papírosszűrőn mérőhengerbe szűrjük. A 14 ml-1e kiegészített szüredéket 
kémlőcsőbe öntjük s 1 ml kénhidrogénes vízzel elegyí~jük. ,i\ továbbiakban az a) 
pontban leírt módon járunk el 

2 Vizsgálat nehé,: f€mekre ( Pb, Fe, Zn stb.) 

a) .!\. ,:izsgálandó anyagnak az egyes cikkel)'ekben megadott mennyiségét kevés 
vízben oldjuk, az oldatot szükség esetén R-nátronlúggal -- peroXidkénsavas ron
csolás esetén (1102. lap a) 20 %-os nátronlúggal - semlegesítjük, 0,.5 g ammónium

-kloridot oldunk fel benne Gs vízzel 14 ml-re kíegészí~jük„ Ezután a 2 csepp ll-anunónia
oldattal és 1 ml kénhidrogénes vízzel elegyített oldatot összerázzuk„ 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor ész
lelünk, amikor l,00 1nl ólom-mértékoldathoz, szürkészöld színeződés esetében 1,00 ml 
vas-mértékoldathÜz, illetőleg fehér oy:;alizálás esetében 1,00 ml cink-mértékoldathoz 
(= 101' Pb ill.. Fe vagy Zn) 13 ml vizet, 0,5g ammóniumkloridot,2cseppR-am
mónia oldatot és 1 ml kénhidrogénes vizet elegyítünk és az elegyet összerázzuk, 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt változásokat .5 perc elteltével 
hasonlítjuk össze 

Kénhidrogénes víz helyett .5 csepp R--nátriumszulfid-oldatot is használhatunk. 

b) I-Ia vízben nem Oldódó, de savval oldatba vihető, illetőleg lúgos kémhatású 
anyagot vizsgálunk, úgy az aIT) aghoz 100 ml-es f()zőlombikba 5 ml vizet öntünk 
és a lombikba kb 3 X 5 mm nagy~ ágú lakmuszpapíros-szeletkét vetünk„ A lombik 
ta1 talmához apránként annyi R-~;Ó:;avat öntünk, míg az an)'ag feloldódütt, illetőleg 
az oldat savanyú kémhatásűvá vált.. A szénsav elűzése végett kifürralt, majd lehűtött 
oldatban 0,5 g ammóniumklor1dot oldunk és ann)i R-ammónia-oldatot cseppentünk 
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b.ozzá, hogy az a lakmusipapíros színét éppen megváltozta~sa. Ezután a foly3.dékot 
-6 cm átmérőjű papír ossz űrön mérőhenger be szűrjük,. A 14 inl-re kiegészített szűredéket 
kémlőcsőbe öntjük és 1 ml kénhidrogénes vízzel elegyí~jük. A továbbiakban az a} 
pontban leírt módon járunk el 

e) Ha a vizsgálat során a vizsgálandó anyag még a kénhidrogénes víz hozzá„ 
.adása előtt oly mértékben színeződne, hogy az az észlelést meghiúsítja, úgy az előírt 
mennyiségű vizsgálati anyagot az I 102 lap a) szerint elroncsoljuk„ A kénsav feleslegét 
elűzzük s a maradékot az a) szerint vizsgáljuk tovább„ · 

Megjegyzés. E vizsgálat során talált nehéz fémeket ólomban, vasban vagy cinkben 
fejezzük ki, aszerint, hogy a vizsgálatban melyik mértékoldatot használtuk. 

3. Viz~gálat arzénre 

a} A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, ha 
más utasítás nincs, 2 ml vízben olqjuk, 3 ml legtöményebb R-sósavval, 3-4 csepp 
R-ón(II)klmid-oldattal, majd 5 ml R-kalciumhiposzfit-oldattal elegyítjük és az 
elegyet vízfürdőn 15 percig melegí\jük 

A bekö".etkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor esz
lelünk, amikor 1,00 ml arzén-mértékoldatot ( = 10-y As) 1 ml vízzel, 3ml legtöményebb 
R-sósavval, 3-4 csepp R-ón(II)klorid-oldattal és 5 ml R-kalciumhipofoszfit-oldattal 
elegyítünk és az elegyet vízfürdőn 1.5 percig meÍegítjük„ 

A Két vizsgálatot egyidejüleg végezzük és az észlelt változásokat az előírt 15 
perces melegítés után hasonlítjuk össze, 

b) Ha sósavtól kiváló sót kell vizsgálnunk, úgy az illető cikkelyben megadott 
sómennyiséget 3 ml vízben oldjuK és az oldatot 7 ml legtöményebb R-sósavval 
elegyítjük, A kiválott só leüiepedése után a folyadék tisztájából 5 ml-t másik kém .. 
lőcsőbe öntünk, az oldatot 3-4 csepp R-ón(II)klorid-oldattal elegyítjük s a vizs
gálatot 5 ml R-kalciumhipofoszfit-oldattal az a) szerint folytatjuk ' 

Az a} és b) a.lat! leírt vizsgálatokhoz az R-kalciumhipofoszfit-oldat helyett R-ón(II)
klor1d-oldatot rs használhatunk. Ez esetben a reakcióelegyet vízfürdőn való· melegítés 
helyett felforraljuk és a bekövetkezett változásokat % óra elteltével hasonlítjuk össze, 

Megje,g.J1Zé5. Ha szerves vegyületet közvetlenül vizsgálunk és kétséges, hogy a színe
.ződést _a~z~n okozta-e, úgy a vizs?álandó any~gnak az egyes cikkelyekben megadott 
menny1seget az 1 102 lap a) szerint elroncsoljuk s az 1 ml-1·e lefüstölt tömény kén
savas oldatot az a) szerint R-kalciumhipofoszfit-oldattal vizsgáUuk 

4„ Viz.~gálat vasra 

a) A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott inennyiségét ha 
más utasítás nincs, 13 ml vízben oldjuk és l ml R-sósavval megsavanyítjuk. Az old;thoz' 
1 csepp R-brómos vizet, majd összerázás után 1-2 perc mulva 1 ml R-káliumrodanid
oldatot elegyítünk és a kémlőcső tartalmát ismét összerázzuk 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor észle
lünk, amrkor 1,00 ml vas-mértékoldathoz (= IOyFe) 12 ml vizet 1 ml R-sósavat 
és 1 csepp R-brómos vizet elegyítünk, a folyadékot összerázzuk és 1~2 perc várakozás 
után 1 ml R-káliumrodanid-oldatot elegyítve hozzá, a kémlőcső tartalmát újból 
űsszerázzuk„ 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt változásokat 5 perc elteltével 
hasonlítjuk össze„ 
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b) Ha vízben nem oldódó, de savval oldatba vihető anyagot, illetőleg lúgos kém- .. 
hatással oldódó anyagot vizsgálunk, úgy az anyaghoz l 00 ml-es főzőlpmbikban 5 ml 
vízet öntünk és a lombikba kb. 3 X 5 mm nagyságú lakmuszpapíros-szeletkét vetünk. 
A lombik tartahnához apránként annyi R-sósavat öntünk, míg az anyag feloldódott, 
illetőleg az oldat savanyú kémhatásúvá vált. Ezután a folyadékot 6 cm átmérőjű 
papírosszűrőn mérőhengerbe szűrjük., A 13 ml-re kiegészített szüredéli:et kémlőcsőbe 
ntjük s a továbbiakban az a} alatt leírt módon járunk el 

5, Viz<gálat kalciumra 

a) Kémlőcsőbe 4 csepp kalcium-mértékoldatot cseppentünk és állandó rázogatás 
közben 1 ml R-ammóniunioxalát-oldattal elegyítjük,. A vizsgálandó anyagnak ai 
egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, ha más utasítás nincs, 14 ml vízben 
oldjuk, 2 csepp R-ecetsavval megsavanyítjuk és az előbbi kémlőcső tartalmához ön~jük„ 
Az elegyet összerázzuk és forró vízfürdőben .5 percig melegí~jük„ 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor ész
lelünk, amikor 1,00 ml kalcium-mértékoldathoz ( = 50y Ca) rázogatás közben 
1 ml R-ammóniumoxalát-oldatot elegyítünk, 1 perccel később 2 csepp R-ecetsavval 
megsavanyított 13 ml vízzel összerázzuk s forró vízfürdőben 5 percig melegítjük„ 

A ·két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt változásokat az előírt 5 perces 
melegítés után hasonlí~juk össze, 

b) Ha vízben nem oldódó, de savval oldatba vihető anyagot, illetőleg lúgos kém
hatással oldódó anyagot vizsgálunk, úgy az anyaghoz 100 ml-es főzőlombikban 
5 ml vizet öntünk és a lombikba kb„ 3 X .5 mm nagyságú lakmuszpapíros-szeletkét 
vetünk. A lombik tartalmához apránként annyi R-sósavat öntünk, míg az anyag 
feloldódott, illetőleg az oldat savanyú kémhatásúvá vált, Ezután a folyadékot 6 cm 
átmérőjű papirosszűrőn métőhengerbe szűrjük. A 13 ml-re kiegészített szüredékben 
0,5 g R-nátriumacetátot oldunk s a továbbiakban az a) pont alatt leírtmódonjárunk el 

G. Vizsgálat kalciumra é5 magnéziumra 

A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, ha más. 
utasítás nincs, 12 ml vízben oldjuk, majd 1 ml R-ammóniumklorid-oldattal, 1 ml 
R-ammónia-oldattal, vég\il l ml R-diammóniumhidrogénfoszfát-oldattal elegyítjük 
és a kémlőcső tartalmc.ít néhány másodpercig hevesen rázzuk. A reakcióelegy 10 
percen belül nem változhat„ Ellenőrzésül 12 ml vízhez. 1 ml R-ammóniumklorid
oldatot, 1 ml R-ammónia-oldatot, végül 1 ml R-diammóniumhidrogénfoszfá.t
oldatot elegyítünk és a kémlöcső tartalmát néhány másodpercig hevesen rázzuk„ 

Miután sók jelenlétében a Ca és Mg szennyezés mértékének megállapítása bizony
talan, n1értékoldatot nem alkalmazunk. E vizsgálat csak akkor jellemző, ha a fosz~ 
fáttal azonos körülmények között csapadék alakjában leváló más fémek nincsenek 

jelen. 

7„ ViZfgálat ammóniára 

a) A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, ha 
más utasítás nincs, 15 ml vízben oldjuk, .5 csepp R-Nessler-Winkler-oldatot elegyítünk 
hozzá és a fülyadékot összerázzuk„ 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor észle-· 
lünk, amikor 1,00 ml ammónia-mértékoldathoz ( = lOy NH3) 14 ml vizet és 5 csepp 
R-Nessler-Winkler-oldatot elegyítünk s a folyadékot összerázzuk 
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A két vizsgálatot egyidejűleg végez_zük és az észlelt változásokat 3 perc ~!teltével 
hasonlí~juk össze„ 

b) A_ ;izs~álandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét (ha a 
menny1seg nincs megadva 0,2 g··ot) 6 cm átip_ér_őjű -óraüvegen 2 ml R-nátronlúggal 
leön~jiik. és 4 cm átmérőjű Olyan üvegtölcsérrel borítjuk- le, 
melybe előzetesen kb 0,02 g súlyú, szá1az vattapamatot szo-
rítottunk, a tölcsér szárának végét pedig vízzel megnedvesí--
tett piros lakmuszpapiros darabkával (kb 5 X 5 mm) fedtük 
be (8 .. ábra) .. A kis .készüléket forró vízfürdőre helyezzük 
A lakmuszpapiros 10 percen belül nem kékülhet meg .. 

Miután ab) eljárással aránylag csak nagyobb mennyiségű 
ammónium-só mutatható ki, összehasonlító vizsgálatot nem 
végzünk 

8„ Viz.sgálat káliu1nra 
' ' 

a) l(émlőcsőben 1 ml vízhez 1 csepp kálium-mértékoldatot : ~1tcrn ---,-J 
cseppentünk és 0,05 g nátrium-kobalt(III)nitritet oldunk fel 1.-- 6cm 
benne „Az oldatot 1 percig rázogatjuk .. A vizsgálandó anyag-· 8„ ábra 
nak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét másik 
kérnlőcsőbe1:1 7 ml vízben oldjuk, 2 csepp R-ecetsavval megsavanyítjuk és 7 ml R-szesz
s~el ele?yítjük, majd az előbbi kémlőcső tartalmához ön~jük és az oldatot 1 percig 
razoga~1uk„ 

1::- beköv?tkező változás }~gfeljeb? olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor ész
lelunk, anukor 1,00 ml kalmm-mertékoldathoz (= 200y K) 6 ml vizet, 2 csepp 
R,-ec:,ts~;at, 7 ml r:-szeszt, el:gyítünk, és 0,95 _g nátrium-kobalt(III)nitritnek másik 
kemlocsoben 1 ml vizzel keszult oldatahoz ontJük s az elegyet 1 percig rázoga~juk 

A lrét vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt változásokat 10 perc rnulva 
hasonlí~juk össze 

b) Ha lúgos kéinhatással oldódó anyagot vizsgálunk úgy az anyaghoz 100 ml-es 
főző.lombikban 

1

5 ml_~izet öntünk .és a lombikba kb 3' X 5 film nagyságú lakmusz
papuos- szeletket v~tunk„ A lombik tartalmához annyi R-sósavat teszünk mÍP" az 
anyag feloldódott, illetőleg az oldat gyengén savanyú kémhatásúvá vált ' Ez 

0 

tá 
0 5 R 't. t't ld kfi lb . ' ' u n , ~ -~~, r,~uma~e„ a ot o un „e. „ enne és ha sz~Kséges, a folyadékot 6 Cin átmérőjű 
papnosszuron rnerohengerbe szurJU~. A 7 ml-re kiegészített szüredékhez 7 ml R-szeszt 
elegyítünk s a továbbiakban az a) alatt leírt módon járunk el. 

9, Vrzigálat .izuifátra 

aJ, 1:- v~zsgálandó a~1yagnak .az egyes cikklyekben 1negadott n1ennyiségét, ha más 
utas1tas n1~c~, 13 ml.vizben olcl.J,uk., Másik k~_mlőcsőben 2 csepp szulfát-mértékoldatot, 
1 ml R-barmmklorrd-oldatot es l ml R-sósavat elegyítünk. Az elegyet Y, peicig 
rázogat.Juk, majd_ a fent elkészített vizsgálandó oldatot a kémlőcső tartalmáho~ öntjük 
s a folyadékot ismételten összerázzuk„ · 
~ beköv~tkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor· ész

lelunk, amikor 1,00 ml szulfát-mértékoldathoz (= 50y S04) 1 ml R-báriumklorid
oldatot, 1. ml R-sósavat elegyítünk s ;f:! perces rázogatás után 12 ml vizet öntve 
hozzá a folyadékelegyet újból összerázzuk„ 

A két. vizsgálatot egyide;jűleg végezzük és az észlelt változásokat 5 perc elteltével 
hasonlíquk össze. 
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b) Ha vízben nem oldódó, de savval oldatba vihető anyagot, illetőleg lúgos kém
hatással oldódó anyagot vizsgálunk, úgy az anyaghoz 100 ml-es főző lombikban 
5 ml vizet öntünk és a lombikba 3 X 5 mm-es lakmuszpapiros- szeletkét vetünk. 
A lombik tartalmához apránként annyi R-sósavat öntünk, rrúg az anyag feloldódott, 
illetőleg az oldat gyengén savanyú kémhatásúvá vált Ezután a folyadékot szükség 
esetén 6 cm átmérőjű papírosszűrőn mérőhengerbe szűrjük„ A 13 nil-re kiegészített 
szüredéket kémlőcsőbe ön~jük s a továbbiakban az a) alatt !~írt módon járunk el. 

e). Ezüst-sók vizsgálatánál R-sósav helyett R-salétromsavat, R-báriumklorid-oldat 
helyett pedig R-báriumnitrát··oldatotjhasználunk. 

10„ Viz~gálat kloridra 

a) A vizsgálandó artyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét na más 
utasítás nincs, 13 ml vízben oldjuk és 1 ml R-salétromsavval megsavanyítjuk Az 
oldathoz 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk és a kémlőcső tartalmát összerázzuk. 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor ész-· 
lelünk, amikor 1,00 ml klorid-mértékoldathoz ( = 25y Cl) 12 ml vizet, 1 ml R-salét-· 
romsavat és l ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk, majd a fOlyadékot összerázzuk. 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt változásokat .5 perc elteltével 
hasonlítjuk -össze„ 

b) Ha vízben nem oldódó, de savval oldatba vihető, illetőleg lúgos kémhatással 
oldódó anyagot vizsgálunk, úgy az anyaghoz l 00 ml-es főzőlombikban 5 ml viz~t 
öntünk és a lombikba kb 3 X 5 mm-es Jal.,muszpapiros- szeletkét vetünk. A lombik 
tartalmához annyi R-salétroml<avat öntünk, míg az anyag feloldódott, illetőleg az oldat 

50rnL 

Y. ábra. 

gyengén savanyú kémhatásúvá vált. Ezután a 
folyadékot szükség esetén 6 cm átméréUű papiros
szűrőn mérőhenger be szűrjük .. A 13 ml-re ki
egészített szüredéket kémlőcsőbe ön~jük s a to-· 
vábbiakban a? a) alatt leírt módon járunk eL 

11. Vizrgálat nitrátra 

A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyek
ben megadott mennyiségét, ha más utasítás 
nincs, l ml 50 %-os R-kénsavban oldjuk. Az 
oldathoz 6 ml tömény R-kénsavat \'.)ntünk és a 
lehűtött elegyhez 2 csepp R-vas(II)szulfát
oldatot keverünk. 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mér
tékű lehet, mint amelyet akkor észlelünk, ami
kor 1 mlnitrát-mértékoldathoz (= IOOy N03}" 

6ml tömény R-kénsavat öntünk s a lehűtött elegy 
hez 2 csepp R-vas(II)szu!fát-oldatot keverünk 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az 
észlelt változásokat egy per~ elteltével hasonlít
juk össze„ 

12„ Vizsgálat nitrátra é5 ammóniára 

Nitrát kimutatására a 9„ ábrán feltüntetett 
kis készüléket használjuk. A készülék 50 ml-es 

főzölombikjába egyfUratú paraf3.dugó "segítségével, derékszögben kétszer·_meghaj
lított, 3-4 mm belső és 5-6 mm külső átmérőjű, kapillárisban végződő üvegcső 
erősíthető„ A cső le.hajlított része 18-20 cm hosszú„ 

A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét a készülék 
lombikjában 10 ml R-nátronlúgban oldjuk és a folyadékba 0,5 g cinkdarát szórunk„ 
A lcmbik nyakába vattapamatot helyezünk, majd dugójával beleerősítjük a kétszer 
meghajlított üvegcsövet A f~jlődő gázt 10 percig, kémlőcsőben foglalt 5 ml vizen 
veze\jük keresztüL A lombik tartalmát enyhén melegítjük 

Ezután a kémlőcső tartalmához 5 csepp R-Nessler-Winkler.-olda\ot. elegyítünk 
s a fOlyadékot összerázzuk„ 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű lehet, mint amelyet akkor észle-. 
lünk, amikor 1,00 ml ammónia-mé1tékoldathoz ( = IOy NH3, illetőleg= 36,4y N03) 

4 ml vizet és 5 csepp R-Nessler-Winkler-oldatot elegyítünk, majd a folyadékot össze
tázzuk. Az R-Nessle1-Winkle1-oldattal végzett két vizsgálatot egyidejűleg végezzük 
és az észlelt változásokat 5 perc elteltével J:asonlí~juk össze 

A szennyezés mértékének ellenőrzése színmérték-oldatokkal 

A vizsgálatot az egyes cikkelyekben leírt módon általában 10 X 80 mm-es, „kb 
6,.5 ml űrtartalmú kémlőcsövekben végezzük„ A színt fehér szűrőpapiros-lap vagy ú„ n„ 
opál-üveglap előtt átnézetben hasonlí~juk össze a megadott számú színn1érték~oldattal.. 

Az összehasonlítás során a halvány színek tónusában eltérés lehet, de azok mély ... 
ségében nem .. Színtelennek tekintjük azt az oldatot, inelynek színe a P 1, B 1, S 1, 
illetőleg Z 1 színmérték-oldatok színénél gyengébb · 

Ha tömény kénsavban színnel oldódó (roncsolódó) szennyezést (idegen szerves 
anyag) keresünk, a gondosan elporított és szükség esetén kiszárított anyagnak 
{kristályvíztartalmú, vagy nedvességs_zívó anyag) az egyes cikkelyekben megadott 
mennyiségét, előzetesen tömény kénsavval kiöblített nagyobb kémlőcsőbe öntött, 
5 ml töm~ny R-kénsavra szórjuk, s azt az anyag oldódásáig rázogatjuk„ Az 01„. 
datot a fent megadott méretű és a tömény kénsavval kiöblített kémlőcsőbe önt
jük át Egyebekben az egyes cikkelyben leírt módon járunk el. 

A színmérték-oldatok színes, szervetlen vegyületek sósavvai készült, nem változó 
oldatai„ Az oldatokat alapszíneik kezdőbetűjével és növekvő színerőSségük sorrend· 
jében számokkal jelöUük. Ezek szerint a szíllmérték-oldatok jelzése és színárnyalata 
a következő : 

--·--------

Jelzés Színárnyalat Jelzés Színárnyalat Jelzés Színárnyalat 

----------

p 1 pirosas s l sá1gás z l zöldes 
p 2 (( s 2 (( z 2 « 
p 3 (( s 3 (( z 3 « 
P4 (( s 4 (( Z4 (( 

p 5 (( s 5 (( zs « 
p 6 « s 6 (( z 6 (( 

B l barnás s 7 (( z 7 (( 

B 2 « s 8 « z 8 « 
B 3 (( s 9 (( Z9 « 
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Jelzés Sz !nárn) a lat Jelzés Szinárnyalat Jelzés Színárn)alat 

B 4 barnás z 10 zöldes 

B5 (( z 11 « 

B 6 « 
B i « 
BB « 
B9 « 

A színmérték-oldatokat és azok készítését a ~«Kémszerek» fejezet (I 249 .. lap) 
tárgyalja .. 

s 
ml 

A szerves anyag előkészítése a vizsgálathoz roncsolással 

a) Roncsolás tömény kén.sav e'.5 tömény hidrogénjJProxid elegyével 

Állványba fogott 100 ml-es roncsoló-lombikba 3 ml tömény R-kénsavat 
és 2 ml tömény R-hidrogénperoxido_t öntünk„ A forráselmaradás elkerülé
s~re üveggyöngyöt dobunk a lombikba. 

A r oncsolandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott (kvantitatív 
vizsgálatnál 0,1 mg pontossággal lemért) mennyiségét, ha más utasítás nlncs, 
5 ml vízben (szulfonamid-vegyületek esetében 5 ml R-kénsavban) oldjuk, 
vagy ha nem oldódik, úgy vízben szuszpendáljuk s az oldat (szuszpen
zió) kis, 0,5 -1 ml-es részletét hajlított végű pipettával (10 ábia) a ron
csoló lombikba juttatjuk A heves reakció csillapultával a lombik tartalmát 
kis lánggal a kénsavgőzök megjelenéséig élénken forraljuk Ha a folyadék 
megbarnulna, úgy egy másik hajlított végií pipettával 1-2 ml tö1nény 
R-hidrogénperoXidot csurgatunk a fOrró elegyhez anélkül, hogy a fOrra
lást abbahagynánk, legfeljebb a becsurgatás idejére a lombik alól a lángot 
elvesszük„ A lombik tartalmát isrp.ét a kénsavgőzök megjelenéséig fOrraljuk. 
Ha a folyadék megint megbarnulna, úgy ismét kevés hidrogénperoxid-olda
tot csurgatunk a lombikba„ A roncsolás befejezte után a vizsgálandó oldat 
(szuszpenzió) visszamaradt részét 0,5-1 ml-es részletekben hasonló módon 
roncsoljuk el.. Kvantitatív vizsgálatnál a roncsolandó anyagot tartalmazó 

10. ábra edényt és a pipettát 3-szor 1-1 ml vízzel öblítjük s a mosóvizet is elron-· 
i::soljuk„ A roncsolás befejezte után R-kénsavas vattán átszűrt levegő egyid~jű 

befüvásával (v. ö .. I 119 .. lap 14 b) a tömény kénsavat kb 1 ml-re lefüstöljük, majd 
a lombik tartalmát az egyes cikkelyekben megszabott mennyiségű vízzel hígítva, 
a megadott módon vizsgáljuk tovább„ Ha a felhígított kénsavas oldat szilárd ré
szecskéket is tartalmazna, úgy azokat a vizsgálat fOlytatása előtt fOrralással oldluk, 

b) Roncsolás· tönzény 5alétrom.sav és tömény hidrogénpero.xíd eleg)1ével 

Kéntartalmú szerves vegyületek roncsolása: 0,1 mg pontossággal mért kb r-0,2 g 
megfelelően előkészített (szükség esetén megfelelő oldószerrel kivo~t stb) készítményt 
100 ml-es roncsoló-lombikban 5 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldattal és 8 ml 
tömény R-salétrorp_savval elegyítünk. A forráselmaradás megelőzésére üveggyöngyöt 
dobunk a lombikba, majd a lombik tartalmát Kis lángon 2 ml-re befüzzük„ A mara
dékhoz 5 ml tömény R-salétromsavat és 2 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldatot 
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elegyítünk Cs a reakcióelegyet ismét 2 ml-re főzzük be„ Az eljárást még kétszer meg
ismételjük. A salétromsav eltávolítása végett a maradékhoz 5 ml legtöményebb R
sósavat öntüiik és a fOlyadékot ismét 2 ml-re főzzük be .. Sz~ség esetén ezt az eljárást 
is megismételjük. Ezután a lonibik tartalmát 20 ml vízzel hígítva annyi 0, 1 n káliuin
permanganátéoldattal elegyítjük, hogy a foly'!-dék piros színe még melegítéskor is 

f 1-2 percig állandó maradjon, majd a káliumpermanganát feleslegét 1 csepp híg R
hidrogénperoxid-oldattal eltávolítjuk„ A szükség esetén papiroson megszűrt oldat szul~ 
fát·-tartalmát az I 122 .. lap 16) szerint határozzuk meg .. 

e) Roncsolás tömény salétromsav, tömény kén5aV és tönzény hidrogénpero.xid-oldat elegyével 

Az egyes cikkelyekben előírt mennyiségű és kis papirostokban O, 1 mg pontossággal 
mért (I 5 7. lap) készítményhez 100 ml-es roncsoló-lombikban 5 ml 50 %-os R-salétrom
savat öntünk„ A forráseimaradás megelőzésére üveggyöngyöt dobunk a lombikba. 
A salétromsavat kis lánggal óvatosan kb 1 ml-re befőzzük. Ezt az eljárást szükség 
esetén 3 ml 50 %-os R-salétromsavval megismételjük .. A salétromsavas oldathoz 
5 ml vizet, majd 2 ml tömény R'-kénsavat csurgatunk s a lombik tartalmát a kénsav
gőzök megjelenéséig forraljuk .. Ha a folyadék megbarnulna, úgy hajlított végű pipet
tával (10 .. ábra) óvatosan 1-2 ml tömény R-hidrogénperoxid-oldatot csurgatunk a 
forró elegyhez .. Ilyenkor a lombik alól a lángot elvesszük .. A lombik tartalmát ismét 
a kénsavgőzök megjelenéséig forraljuk. Ha a folyadék megint rnegbarnulna, úgy a 
hidrogénperoxidos kezelést megismételjük„ A lehűtött, színtelen kénsavas oldatot az 
egyes cikkelyekben megadott módon \~zsgáljuk tovább. 

Kvanti,tatív, vizsgálatok 

1. Az oldhatatlan :maradék meghatározása 

Az oldhatatlan maradék meghatározására a vizsgálandó anyagnak az eg)res cikke
lyekben előírt, 0, 1 mg pontossággal mért mennyiségéhez 200 ml-es Erlenmeyer
Iombikban, hacsak az egyes cikkelyek másként nem rendelkeznek, 100 ml forró 
vizet öntünk, majd a lombikot, annak nyakába kis tölcsért téve, 1 6rá1a vízfürdői:·e 
állítjuk. 

Becsiszolt dugójú kb 50 mm átmérőjű, ;L5 mm magas szárítóedénybe megfelelően 
összehajtott papirosszűrőt helyezünk és azt a nyitott edénykében. 105°-on állandó 
súlyig (kb 1 óráig) szárÍ1juk. A papirosszűrőt tartalmazó .edénykét kalciumoxidos 
exszikkátorban kihűlni hagyjuk. A fedelével elzárt edényke súlyát 0, 1 mg pontossággal 
megállapítjuk. Az ilyen módon előkészített szűrőpapiroson az oldhatatlan részt 
ta1talmazó oldatot megszűrjük, a maradékot íűrró vízzel, illetőleg az előírt oldószerrel 
gondosan a szűrőre visszük és kimossuk„ A papirosszűrőt a tölcsérrel együtt kiszárítjuk, 
majd a papírosszűrőt abból kivéve a szárítóedénybe helyezzük s 105°-on még 1 óráig 
szárítjuk. Az edényke és a papírosszűrő súlyát az előkészítésnél leírt módon újból 
megálla pí ~j uk„ 

PapírossZűrő helyett megfelelő üvegszűrőt is használl1atunk. 
Az oldhatatlan maradékot a vizsgált anyag %-ában fi:-jezzük ki. „ 
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2. A szárítási maradék (nem illékony szennyezés) meghatározása 

Amennyiben az egyes cikkelyekben más utasítás nincs, mg pontossága! mért kb-
50 g vizsgálandó folyadékot 100 ml-es, illetőleg megfelelő nagyságú lombikból kb 
1, ml-re ledesztillálunk. A maradékot a desztillátum kis részeleteivel 0,1 mg pontos
saggal előre .megmért üvegdugós szárítóedénykébe öblítjük és vízfürdőn szárazra 
párnlogtatjuk. A száraz maradékot 105°-on állandó súlyig szárítjuk. 

Az állandó súlyig való szárítás 0,20 g maradékig a 3) alatti leírással egyezzék. 
Ha a maradék 0,20 g-nál kevesebb, úgy az egy órás időközökben való méréseknek 
0,2 rng-on belül kell egyezniök. 

A szárítási maradékot a vizsgált folyadék %-ában fejezzük ki. 

3. A száritási veszteség (nedvességtartalom) meghatározása 

A gondosan porított vizsgálandó anyagból vékony rétegben kiterítve, hacsak az. 
egyes cikkelyekben más utasítás nincs, O, 1 mg pontossággal kb 0,5 g-ot becsiszolt 
dugójú szárítóedénybe mérünk,. A nyitott szárítóedényt 1 órára 40°·-50° hőmérsékletű 
szárítószekrénybe helyezzük, majd a hőmérsékletet a vizsgált anyag természetének 
megfelelően ·-rendszerint I 00°-110°-r~ - emeljük és az anyagot ezen a hőroérsék-· 
leten állandó súlyig szárítjuk„ Állandó súlyig való szárításon azt értjük, hogy a szárítás 
folyamán két - egymásután 1 órás időközben végzett - súlymérés különbsége a 
szárított anyagra vonatkoztatva grammonként legfeljebb 1 mg lehet„ Ezután a szárító
edényt kalciumoxidos exszikkátorba helyezzük s kihűlés után elzárva, súlyát 0,1 mg 
pontossággal megállapítjuk. ' 

Egyes esetekben a szárítandó anyagot az illető cikkely utasítása szerint (kalcium
oxidos, kénsavas stb) exszikkátorban, esetleg vákuumban, hacsak az egyes cikkelyek
ben más utasítás nincs, legalább 24 óráig szárítjuk„ Az állandó súlyig való szárításnál 
a súlyt 24 óra mulva 6 órás időközökben ellenőrizzük. 

A szárítási veszteséget (víztartalom, nedvességtartalom) a vizsgált anyag %-ában. 
fejezzük ki, 

A vizsgálandó anyag mennyiségét úgy választhatjuk meg, hogy a szárítási vesz
teség meghatározása után az anyagból szükség esetén az izzítási maradékot vagy a 
hatóanyagtartalmat is meghatározhassuk, 

A drogok szárítási veszteségét «A drogok vizsgáláta» fejezet 8. pontja (I 173 lap) 
szerint határozzuk meg„ 

4. Az izzítási maradék meghatározása 

A meghatározást az anyag természetétől függően mintegy 2.5 mm átmérőjű platina-„ 
kvarc-, vagy porcelántégelyben*végezzük. A tégelyt kiizzítjuk és súlyát exszikkátor ban 
való kihűlés után O, 1 mg pontossággal megállapí\juk. A vizsgálandó anyagnak az 
egyes cikkelyekben megadott mennyiségét 0, 1 mg pontossággal az így előkészített 
tégelybe mérjük. A tégelyt ezután porceláncsöves drótháromszögre állítva előbb 
6vatosan melegí~jük, majd élénken addig hevítjük, míg szervetlen anyagok vizsgálata 
esetén a maradék súlya már nem változik, illetőleg míg a szerves anyagok elhamvadása 
után szénrészecskék már· nem láthatók„ (Egyes es,etekben a maradékot egy-két csepp 

* A könnyen redukálódó fémek (ezüst, ólom, bizműt, antimon stb) alkálilúgok stb,. a 
platinadényt megtámadják Az alkálilúgok és karbonátok a kvarc-· és porcelánedényt részben 
feltárják ! 
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tömény salétromsavval lecseppentve beszárí~juk és is~ételten izzítjuk„) A tégelyt 
exszikkátm ban hagyjuk kihülni s kihűlés után súlyát O, 1 mg pontossággal újból 
megállapítjuk. Ha a levegőből nedvességet vagy széndioxidot szívó anyagot vizs
gálunk, vagy ha az izzítási maradék nedvszív6, úgy a tégelytjólzáró üv~gdugós mérő-· 
edénybe helyezzük s azzal együtt mérjük .. 

Ha oldatot vizsgálunk, úgy azt előbb az előkészített tégelyben szükség esetén rész
letekben vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ A továbbiakban a leírt módon járup.k eL 
A drogok hamutartalmát <<A drogok vizsgálata» fejezet 9 .. pontja (I 173„ lap) szerint 
határozzuk meg„ 

Az izzítási maradékot a vizsgált anyag %-ában f~jezzük ki 

Ha a gyógyszerkönyv a vizsgálandó anyag iz;zítá5i ve.szteJégit határo;:,.talja meg, ug)1ancsak 
a fent leírt eljárá<t használjuk .. 

5. A szárazanyagtartalom (szárítási maradék) meghatározása 

a) 0, 1 mg pontossággal mért, becsiszol! dugójú szárítóedényben (50 mm X 25 mm), 
hacsak az egyes cikkelyekben más előírás nincs, annyi anyagot mérünk le (esetleg 
több részletben), hogy az abban foglalt szárazanyag súlya 0,2 g körül legyen .. Az 
edényt vízfűrdőre helyezzük s tartalmát beszárítjuk, majd a maradékot, ha az egyes 
cikkelyekben más utasítás nincs, szárítószekrényben az anyag természetétől függően. 
100°-110°-on állandó súlyig szárítjuk (I 104. lap) A kalciuinoxidos exszikkátorban 
lehűlt és dugójával elzárt edény súlyát O,I mg pontossággal megállapítjuk.. 

b} Ha-sűrűn folyó, illetőleg cukortartalmú anyag szárazanyagtartalmát kívánjuk 
meghatározni, úgy a lemért készítményt megfelelő keVés oldószerrel hígítjuk, hogy 
az oldat a mérőedényke alját egyenletesen ellepje .. Úgy is eljárhatunk, hogy az üres 
szárítóedénybe mérés előtt, sósavval és vízzel kimosott, majd kiizzított kb 10 g tengeri 
homokot, valamint kis üvegpálcát teszünk és az edény súlyát O, 1 mg pontossággal 
ezekkel együtt állapítjuk meg .. A beszárítandó sűrű folyadékot a tengeri homokra 
öntve lemérjük, majd esetleg kevés vízzel hígítva a kis üvegpálca segítségével a homok~ 
kal egyenletesen elkeverjük„ Az edény tartalmát vízfürdőn kevergetés közben be
szárítjuk, majd szárítószekrényben az anyag természetétől függően 100°-110°-on 
állandó súlyig szárítjuk„ A szárítóedényt kalciumoxidos exszikkátorban hagyjuk 
kihűlni, majd a dugójával elzárt edény súlyát 0, 1 mg pontossággal megállapítjuk. 

A sűrűn fülyó, illetőleg cukortartalmú anyagok szárazanyagtartalmát fűthető 
vákuum-exszikkátor ban homok hozzákeverése nélkül is meghatáro?"ha~juk„ 

A szárazanyagtartalmat a vizsgált anyag %-ábán fe:jezzük ki.. 

Megjegyzés„ Ezt az eljárást használjuk akkor is, ha olyan anyagot vizsgálunk, mely 
az egyes cikkelyekben megadott oldószerben oldható idegen anyagokat tartalmaz 
és ezek mennyiségét kívánjuk meghatározni„ 

f{. émszerek ,:' 

tömény R-kénsav 

6. Az arzén meghatározása 

tömény R-hidr ogénpernxid 
hidrazinszulfát 
káliumbromid 
0,1 n, illetőleg 0,01 n káliumbromát-oldat 
I-p-etoxikrizoidin-oldat 
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a) A:Vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, ha azt 
.az anyag természete megengedi, 0,1 mg pontossággal az I 57„ lap _szerint, e célra 
szolgáló papirostokocskákban mérjük le, 

Az anyagot tartalmazó papirostokocskát egy-két üveggyönggyel együtt állványba 
fOgott 100 ml-es roncsoló lombikba csúszta~juk s 5 ml tömény R·-kénsavval és 
S ml 30%-os R-hidrogénperoxiddal az I 102,, lap a) szerint elroncsoljuk. 

A roncsolás befejezte után a hidrogénperoxid elű_zése végett a 
?---- 58mm ----7 tömény kénsavas arzén-oldatot 5 percig élénken fürraljuk„ A kénsa·

vas oldatba a 11„ ábra szerinti széles- és hosszúszái:ú tölcséren át 
0,2 g hidraziruzulfátot szórunk ügyelve arra, hogy abból a lombik 
falára semmi se jusson„ Ezután a lombik tartalmát 20 percen át élénk 
forrásban tartjuk, majd lehűtjük. A lehűtött lombikba, annak 
hosszú nyakát leöblítve, 30 ml vizet öntünk, majd a reakcióelegF::~-':: 
ben 0,.5 g káliumbromidot oldunk. Az oldatot az arzén mennyisé-(f 
gétől függően 0,1 vagy 0,01 n káliumbromát-oldattal titráljuk: 

E 
15 ;; 

"' mm 

Indikátorul 1-2 csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot használunk, me
lyet a titrálás vége felé teszünk az oldathoz, A titrálás végpont
jában az elegynek a titrálás folyamán erősödő málnavörös színe 
eltűnik, illetőleg halványsárgára vált?zik., Lassan titrálunk! 

1 ml 0,1 nkáliumbromát-oldat 3,746 mg (lg ,57351), illetőleg 
1 ml 0,01 n káliumbromát-oldat 0,3746 mg (lg ,57351) As-t jelez, 

b) A nehezen rnncsolható arzénvegyületeket (arzinek, kakodil
vegyületek, arzenobenzol-származékok stb) az a) szerint roncsoljuk 
azzal az eltéréssel, hogy a kénSavas oldat maradandó elszíntelene-

11. áb1a dése után a roncsolást még 20 pe1cig folytatjuk oly módon, hogy 
5 percenként 4-5 csepp tömény R-hidrogénperoxid-oldatot csep

pentünk a fOrró kénsavas oldatba„ A továbbiakban az a) szerint járunk eL 

Megjegyzés" Ha a vizsgálandó anyag halogént is tartalmaz, különös gonddal ügyel
jünk arra, hogy a roncsolás folyamán amegbarnuló elegy színétnéhány csepp hidrogén
peroxiddal azonnal eltüntessük! 

7. A bizmút meghatározása szerves vegyületekben 

Kém szerek.:· 

30 %-os R-salétromsav, 
tömény Rwhidrogénperoxid 
R-ammónia-oldat 
2, 5 %-os diammóniumhidrogénfoszfát-oldat 

• Ha az egyes cikkelyékben más utasítás nincs, a vizsgálandó anyag O, 1 n1g pontos„ 
sággal mért kb 0,20 g-os részletéhez 1.50 ml-es főzőpohárban 5 ml 30 %-os R-salétron1-
savat öntünk és 5 csepp tömény R-hidrogénperoxid-oldatot cseppentünk, majd a 
reakcióelegyet kis lánggal az anyag oldódásáig mel~gítjük„ A heves reakció lezajlása 
után az oldatot vízfürdőn szárazra párologta~juk.A maradékot szükség esetén enyhe me
legítéssel 5 ml (a «Bismuthum tannicum»-nál 10 ml) 30 %-os salétromsavban oldjuk és az 
oldatot 50 ml vízzel elegyí~jük., Az oldathoz addig csepegtetünk R-ammónia-oldatot, 
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míg" a fOlyadék éppen megtörik, 2 ml 30 ~~-os salétromsav hozzáadása után a fellJ 
tisz.\\llt folyadékhoz forralás, közben lassú, ütemben 10 ml 2,5 %-os diammónium
hid~~énfoszfát-oldatot csepegtetünk A csapadékos folyadékot 1 óráig forró víz
fürdő~ tartjuk„ A kihült csapadékos folyadékot 6 cm átmérőjű megnedvesített tömött 
pipiiosszűrőn szűrjük, s a csapadékot .50_ ml forró, majd 50 ml hideg vízzel kimossuk„ 
A csapadékot a tölcsérrel együtt 100° .. on megszárítjuk. A száraz papirosszűrőt a 
"Csapadékkal együtt előzetesen kiizzított s O, 1 mg pontossággal n1ért porcelán-, vagy 
kvarctégelyben elhamvasztjuk és a maradékot enyhén kiizzítjuk A kihűlt tégely 
súlyát 0, 1 mg pontossággal újból megállapítjuk 

" '::,l mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-t jelez, ~ 

\t ~ «Bismuthum subnitricurn» bizmút-tartalmát ugyanezzel az eljátással határozzuk 
"'"ineg azzal az eltéréssel, hogy az előkészítB eljárásban - egyszerű oldásról lévén szó -

R-hidrogénperoxid-oldatot nem használunk '® 

8. A higany meghatározása előzetes roncsolás után 

tömény R·-kénsav 
tömény R-hidrogénperoxid 
I-vas (III) nitr át-olda,t 
O, I n káliumpermanganát-oldat 
O, 1 n, illetőleg 0,01 n káliumrodanid-oldat 

A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott O, 1 mg pontossággal, 
szükség~etén kis papirostokban lemért (I 57, lap) részletét, vagy az egyes cikkelyek-

19 
ben leírt módon előkészített és papirosszűrőre gyűjtött h~gany(II)szulfidot papiros
.szűrővel együtt 100 ml-es roncsoló-lombikba tesszük,,fé5'~5 ml tö1nény R-kértsavat, 
majd 3 n1l tömény R-~rogénperoxid-oldatot öntün~Ffá„ A forráselmaradás . elkerü-· 
lésére 1 üveggyöngyöéFáihbunk a lombikba. A heves ,tleakció lezajlása után a lombikot 
kis lánggal élénken forraljuk, míg a k~~y~p folyadék kristálytiszta és színtelen 
lesz s a lombik. kénsavgőzzel telik meg„ iúté&K'özben a reakcióelegy megbarnulna vagy 
megfeketednék, meghajlított végű pipettávaÍ (10, ábra) 1--2 ml tömény R-hidrogén
peroxid-oldatot jftttatlink a lombikba s a f~rralást a kénsavgőzök megjelenéséig, 
illetve addig folytatjuk, míg a netán fehéren zavara< kémava< folyadék (higanyszulfát
szulfid) feltisztuL A roncsolás befejezése Után a lehűtött kénsavas oldatot 30-40 ml 
vízzel felhígítjuk, 1 ml I-vas(III)nitrát-oldattal elegyítjük s addig csepegtetünk 
:fiozzá 0, ~ n káliumpermanganát··oldatot, míg a folyadék maradandóan rÍSzsaszínűvé 
válik E színt 1 csepp híg R-hidrogénperoxid-oldattal eltüntetjük, A 15° alá hűtött 
fOJyadékot 0,1 n, szükség esetén 0,01 n káliumrodanid-oldattal addig titrá~juk, míg 
.az oldat maradandóan pirosas színű lesz. · 

1 ml 0,1 n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t, 
1 ml 0,01 n káliumrndanid-oldat 1,003 mg (lg ,00132) Hg-t jelei 

' . 
lvfegjegyzé.s. i\ higanytartalmú anyagokat lehetőleg gyorsan ronasÖljuk. A löinény 

kénsavas oldat huzamos forralása higany··veszteséggel járhat A meghatározást 
bj;mút, cink és kevés ólom nem zavarja .. Halogének az eljárást zavarják„ Ezek mellől 
a higanyt szulfid alakjában választjuk le s a papirosszűrő1e gyűjtött cs<:tpadékot 
halogénmentesre mosva, nedvesen roncsoljuk„ 

lll'f 
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9. A vas (II)- és vas (ill)-vegyületek vastartahnának meghatározása 

[(v. ö .. I pótlás 3)] 
Kém~;:,erek .:· 

2 0 % ·-os fOszfOrsa v 
legtöm_ényebb sósav 
legtöményebb szesszel készült 1 %-os dipiridil-oldat 
legtöményebb szesz 
20 %-os ammóniumacetát-oldat 

a) Vai( II)-vegyületet tartalmazó gyógyu;erek vai(II)-tartalmának meghatározása .. 
A vizsgálandó, szükség esetén finom porrá dörzsölt készítménynek az alábbi táblá

zatban megadott (0,5-10 mg vas(II)-nek me5'1"elelő) mennyiségét 0, 1 mg pontossággal 
olyan, 1-2 ml 20 %-os foszforsavat tartalmazó üvegdugós, .50 ml-es lombikba mériük„ 
melynek súlyát előzetesen szintén O, I mg .pontossággal állapítottuk meg .. A szilárd 
készítményt rázogatással, szükség esetén 2 1ml legtöményebb R-sósav segítségével„ 
de melegítés nélkül feloldjuk,A kis lombik tartalmát a lemé1t anyag vastartalmától 
függően (0,5.:...1 mg vas(II) esetén) 100 ml-es (a) vagy (1-10 mg vas(II) esetén) 
IOOOml-es ({J) mérőlombikba öblí\jük s a mérőlombikot vízzel ajdig feltöltjük. Pilulák, 
tabletták vizsgálatánál előfordul, hogy az így előkészített oldat szilárd részecskéktől 
zavaros,. Ilyen esetben az oldat tisztáját, vagy a papíroson megszűrt oldatot használjuk 
a vizsgálathoz. 

Az előkészített oldat 0,01 ml pontossággal mért 10,00-10,00 ml-es részletét két 
100 ml-es mé1őlombikban 0,40 ml dipiridil-oldattal, illetőleg 0,40 ml 96 %-os 
szesszel, majd 10-10 ml R-ammóniumacetát-oldattal elegyí~jük és vízzel 100 ml-re 
felhígítjuk. 

Ah,,, há () 1oox.1.o .11 "I 1ooox10 1gitas te t a esetben , 1 eto eg ( fJ) esetben -··--- (m a 
m m 

vizsgálathoz lemé1t anyag súlya g-ban) .. 
A lombikokat késedelem nélkül sötét hely1e (célszerűen pL papírdobozba) tesszük 

Fél-másfél óra mulva az oldatok extinkcióját (é) S 50-es színszűrő alkalmazása mellett 
30 mm-es küvettában Pulfrich-féle fotométerrel megmé1jük„ Az dipiridilt nem 
tartalmazó oldat összehasonlító fOlyadékul szolgáL 

f: = 1,000 extinkció 0,000002294 g/ml = 2,294 -y/ml (lg ,36051) vas(II)-t jelez. 
Ennek az értéknek és az észlelt extinkciónak (é) szorzata 1 ml oldat g-ban kifejezett 

(II) l 1 h , , , (!OOO 10000) I vas tartama, me yet a ig1tas ---, illetőleg -- 100-szorosáva szorozva 
m _. m 

a vizsgálat anyag %-ban kif~jezett vas(II)-tartalmát kapjuk: 

- 0,2294 é 2,294 é 
(a) x - ·~·····- % ({J) x = ---· % 

m m 
ahol 

E = az észlelt extinkció, 
·m = a vizsgálathoz lemért anyag súlya g-ban, 

x = a készítmény vas(II)-tartalma %-ban„ 
Nyomatékosan kiemeljük, hogy a vas(II)-meghatározásra szánt, illetőleg előkészített 

oldatok sötét helyen tártandók és csak egészen rövid ideig lehetnek világosságon„ 

b) Var(II)- é.i vai(III)-v~gyületet tartalmazó gyógyszerek Ö!<Ze< vartartalmának meg-· 
határo;:,á5a. 

A vizsgálandó, szükség esetén finom porrá dörzsölt készítménynek az alábbi táb·· 
lázatban megadott (0,5-10 mg összes vasnak megfelelő) mennyiségét az a) pontban 
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leírt módon lemérjük, oldjuk, hígítjuk és szükség esetén megszűrjük, Az oldásnál az 
anyagot meg is melegíthe~jük .. («Liquor ferri albuminati» és «F'errum albuminatum ... > 
vizsgálatnál a tömény R-sósavval való melegítés kívánatos .. ) 

Az előkészített oldat 0,01 ml pontossággal mért 10,00-10,00 ml-étkét 100 ml-es 
mérőlombikban 0,02-0,02 g aszfaabinsavval; szórt napfényen 20 percig állni hagyjuk. 
A továbbiakban az a) szerint járunk el. Az oldatokat nem szükséges sötét helyen 
tartanunk • 

Az észlelt extinkció-értékből a vizsgált anyag %-ban kifejezett összes vastartalmát 
az a) pontban leírt módon számítjuk ki .. 

A vizsgálandó készít m é n_y é f annak v a 5 tartalma 

_ -~·emére~-~ anya~_._I __ Fe mg __ . 

1 

Ferrum albuminatum 20o/o Fe 
Liquor ferri alhuminati sacch. 0,3o/0 Fe 
Pilula ferri carbonici, pilulánként 15 mg Fe 
Sirupus ferri chlorati oxydulati 5% FeCl2 

Sirupus ferri jodati oxydulati 5% Fe ] 2 

Sirupu;; hypophospho_rosus compositus O,I % Fe 
'Iinctura pomi ferrata 0,5 Fe 

0,05 
1,00 
1/3 db 
0,20 
0,50 
1,00 
1,00 

10. Az alumíniu111 meghatáruzása 

Az alumínium meghatározása oxi'nátján keresztül 

Kém szerek: 

a) R-ammónia-oldat 
R-sósav 
2 5 %-os ecetsav 
R-oxjn-oldat 

10 
3 
5 
4,4 
4,5 
1 
5 

5 g porítÜtt oxint vízfürdőn l 0 ml tömény R-1:-'cetsavban oldunk, 
majd a lehűlt oldatot mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígí\juk 

25 %-os nátriumacetát-oldat 
telített vizes oxin-oldat 

1 g porított oxint 200 ml vízzel rázogatunk A telíteit oldat 
káliumbromid [tisztáját használjuk. 
I-p-.etoxikr izoidin-oldat 
I-metilvörös-oldat 
0, 1 n káliumbromát-oldat 
R-káliumjodid 
I··keményítő-oldat 
0, ln nátriumtioszulfat-oldat 

A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott, O, 1 mg pontossággal 
mé1t (2-5 mg Al-nak megfelelő) részletét 100 ml-es főzőpohárban 10 ml vízben 
oldjuk s cseppenként annyi R-ammónia-oldattal elegyítjük, míg az oldat meg
zavarosodik. A gyengén zavaros folyadékba annyiR-sósavat cseppentünk ( 1-2 csepp), 
míg az feltiszult. A kb 20 ml-re kiegészített és 0,5 ml 25 %-os ecetsavval megsava
nyított oldatot felforraljuk, majd 2,5 ml R-oxin.-oldattal és 3 ml 25 %··OS R-nátrium-
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acetát-oldattal elegyítjük. A levált csapadékot tömöríthetjük, ha a csapadékos folya·· 
dékot ismét forrásig melegí\jük. A csapadékos folyadékot lehűtjük és a csapadékot 
kis vattaszűrőre gyűjtjük„ A csapadékot a szü1edék kis részletével öblítjük a szűrőre, 
majd 20-30 ml telített R-oxin-oldattal kimossuk. A mosófolyadékot. leszívatjuk és 
annak utplsó nyomait 3 ízben, egyenként 1 ml vízzel kiszorítjuk. A szűrőn levő csapa
dékot 20 ml forró R-sósav .5 ml-es részleteivel 300 :q:-1-es üvegdugós Erlenmeyer
lombikba oldjuk s a vattaszfüőt 30 ml vízzel a lombikba mossuk A folyadékban 
0,.5 g káliumbromidot oldunk s egy csepp I-metilvörös- vagy I-p-;etoxikrizoidin
oldatot használva jelzőül, annyi O, 1 n káliumbromát-oldatot csurgatunk hczzá, míg
a folyadék elszíntelenedik, illetőleg a kiváló brómtól s~rga színű lesz, majd még az 
e célra elfOgyott káliumbromát-oldat egytized-egyQtödét. A O, 1 n káliumbromát
oldat 0,01 ml pontossággal leolvasott mennyiségét feljegyezzük„ A brómtartalmú_ 
oldatba késedelem nélkül 0,5 g R-káliumjodidot szórunk és összerázás után a lombik 
tartalmát 1.50 ml vízzel azonnal felhígí~juk. 

A kivált jódot, !-keményítő-oldatot haSználva jelzőül, 0, 1 n nátriumtioszulfiít
oldattal titráljuk. 

1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 0,2248 mg (lg ,35170) Al-t jelez. 

K'éms.~erek: 

b) Az a) szerinti kémszerek, továbbá 
tömény R-kénsav 
tömény R-hidrogénperoxid 
0, 01 n káliumbr omát-oldat 
0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 

Az alumíniumgelt tartalmazó oltóanyagot .összerázzuk s a csapadékos folyadék 
5,00 ml-ét 50 ml-es mérőlombikban 3-5 ml R-sósavban oldjuk Az oldatot vízzel 
50 ml-re egészítjük ki. Az oldat 5,00 ml-ét (0,1-2 mg Al) 100 ml-es roncsoló-lom
bikban 1 ml tömény R-kénsavval és tömény R-hidrngénpernxiddal az I 102 .. lap a) 
szerint elroncsoljuk„ A tömény kénsavas oldatból, ha a roncsoláshoz több kénsavat 
használtunk, az ott leírt módon a kénsay zömét elűzzük. A kénsavas oldatot kevés. 
vízzel 100 ml-es főzőpohárba öblítjük, R-ammónia-oldattal az a) szerint semlege-· 
sítjük és vízzel 20 ml-re kiegészítjük„ A fűrrásig melegített oldatot 0,5-1,0 ml R„ 
oxin-oldattal és 1 ml 25 %-os nátriumacetát-oldattal elegyí~jük. A továbbiakban 
mindenb:en az a) szerint járunk eL Ha az alumínium mennyisége a _0;2 mg-ot nem 
haladja meg, 0,01 n káliumbromát·-olda:ttal, illetőleg 0,01 n nátriumtioszUlfát
oldattal titrálunk 

1 ml 0,01 n káliumbromát-oldat 0,02248 mg (lg ,35170) Al-t jelez,. 

11. A cink meghatározása 

a) A citzk súlyfz:,erinti meghatározása ci'nkammóniumfo.5,efát alakjában 

Kém.szerek.: 
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R-sósav 
R-ammón_iumklorid 
I-metilnar ancs-ólda t 
R-ammónia„oldat' 
20 %-os diam1nóniumhidrogénfoszf3.t-oldat 
telített cinkammóniumfűszfát-oldat 
legtöményebb szesz 

1 

1 

l 

i 
1 
1 
l ,, 

1 

1 ,, 
f 
1 
1 
1 
\~ 

l 

O, 1 mg pontossággal mért kb 0,04-0,08 g cinknek megfelelő készítményt - hacsak 
az egyes cikkelyekben más előírás nincs ·- 200 ml-es főzőpohárban, szükség esetén 
elegendő R-sósavval, vízben 100 ml-re oldunk. Az oldatban 2 g R-ammóniumkloridot 
oldunk és 2 csepp I-metilnarancs-oldatot használvajelzőüI, annyi R-arnmónia-oldatot, 
illetőleg R-sósavat csepegtetünk hozzá, hogy a folyadék még éppen savanyú maiac\jon„ 
Ezután a forrásig melegített oldathoz vékony sugárban 10 ml 20 %-os diammónium
hidrogénfoszfát-oldatot csurgatunk„ A csakhamar kristályossá váló csapadékot más
nap O, I mg pontossággal megmért G3 jelzésű üvegszfüőre (I 114. lap 13 .. ábra) 
gyűjtjük és az I 114 .. lap 12) alatt leírt módon, gondos dolgozáskor víz heiyett ugyan
ilyen módon cinkammóniumfoszfáttal hidegen telített vízzel kimossuk„ Utóbbi 
esetben a mosófolyadék leszívása után annak nyomait 2 ml vízzel való öblítéssel 
távolítjuk el. Az erősen leszívott csapadékot 2 órán át 130°-on szárítjuk és kihülés 
után mérjük Üvegszűrő helyett Winkler-féle vattás kehelytölcsért is használhatunk 
(I 115. lap) .. 

IIa a meghatározáshoz lemért anyag cink-tartalma 0,04 g-nál kevesebb, úgy a 
csapadékot félakkora méretben (felakkora térfogatú oldatban félakkora mennyiségű 
kémszerrel, 100 ml-es fő,őpohárban) választjuk le. 

A csapadékot úgy is száríthatjuk, h.ogy kimosás után a csapadékra 4 ml legtömé
nyebb szeszt öntünk, a csapadékot kis üvegpálcával felkavarjuk, majd az üvegpálcát 
szesszel leöblí~jük, végül a szeszt leszíva~juk .. Ezt a műveletet még két ízben 4-4 ml 
legtöményebb szesszel megismételjük. Ezután a csapadékon 15-20 percig élénk 
levegőáramot szívatunk át.. Végül a csapadékot 0,1 mg pontossággal mérjük, 

1 mg cinkammóniumfosz!at (ZnNH4P04) 0,3665 mg (lg ,56405) Zn-t jelez. 

Megjegyzés. Az üvegszűr5t a csapadék eltávolítása után forró R-sósavval, majd vízzd 
mossuk. 

b) Kis mennyi.ség{i cink jodometríás meghatározása 

Kém5zerek ,: 

0, 02 n kénsav 
5 %·os szeszes R-káliumhigany(II)rodanid„oldat 

2, 7 g higany(II)kloridot 30 ml, 3,9 g káliumrodanidot pedig 60 ml 
legtöményebb R-szeszben oldunk. Az oldatokat összeöntjük. A csapa
dékos (KC!) szeszes oldatot 1-2 Óta mulva papiI<>sszűrőn 100 ml-es 
mérőlombikba szűrjük, a lombik tartalmát legtöményebb R-szesszel 
jelig feltöltjük és összerázzuk 

legtöményebb R-szesz 
R-sósav 
R-brómos víz 
5 %-os fenol-oldat 
R-káliumjodid 
0,01 n nátriumtioszulfiít-oldat 
!-keményítő-oldat 

A föszfátos tompító-oldattal össze nem kevert cinkinzulinprotaminát-oldat 0,01 ml 
pontossággal mért I,00-2,00 ml-ét, illetőleg 5,00 ml inzulin-oldatot platinatégelyben 
4 csepp R-tömény kénsavval beszárítunk, majd óvatosan elhamvasztunk, ügyelve 
arra, hogy szénrészecskék ne maradjanak vissza„ A maradékot 1-2 ml 0,02 n kén
savban -- szükség esetén enyhe melegítéssel - feloldjuk„ A kénsavas oldatot vízzel 
25 ml-es főzőpohárba öblítjük s az oldatot vízfürdőn 3 ml-re bepárologtatjuk. A még 
fonó oldathoz 0,5 ml 5 %-os szeszes R-káliumhigany(II)rodanid-oldatot csepeg
tetünk s azt még 1-2 percig melegítjük, majd 12 órán át állni hagyjuk Ezután a csapa-
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<lékot kis G3-as uvegszurore gyűj\jük és 3 ízben,egyenként 2 ml legtöményebb 
szesszel kimossuk Az alkoholt leszivatjuk. A csapadékot forró R-sósavval (3 X · 4 ml) 
leoldjuk s az üvegszűrőt 3 X .5 ml vízzel kimossuk .. A mosóvízzel egyesített lehűtött 
-0ldathoz 100 ml-es Er!enmeyer-Iombikban addig csepegtetünkR-brómos vizet, míg 
a folyadék maradandóan sárgaszínít A bróm feleslegét l ml .5 %-os fenol-oldattal 
megkötjük, 10 perc multán 0,2 g káliumjodidot szórunk a lombikba s a kiválott 
jódot 20 perc mulva 0,01 n nátriumtioszulfát··oldattal mérjük .. Jelzőül 5-6 csepp 
!-keményítő-oldatot használunk„ 

1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 0,08172 mg (lg ,91235) Zn-tjelez. 

<0) Ki< mennyiségű cink meghatározása ditizonnal [v. ö. L pótlás] 

RémS";:,erek .:' 

ditizon-oldat 
10 mg ditizont (difeniltiokarbazor1) kis üvegcsészében 0,5 ml 
R-klorof(nmmal eldörzsölünk, majd a klorofűrmos ditizon-oldatot 
R-széntetrakloriddal megnedvesített kis papirosszűrőn át R-szén
tetrakloriddal mérőlombikba mosva 1 00 ml-re kiegészítjük. Az oldat 
50 ml-ét l 00 ml-re hígítjuk - Ha az oldat a beállítás során tömény
nek bizonyulna, úgy azt széntetrakloriddal tovább hígí~juk, hogy 
10 ml oldat kb 10 y cinkkel legyen egyenértékű 

R·~széntetr aklor id 
R-sósav 
cink-oldat 

1,00 ml cink-mérték-alapoldatot (I 302. lap) mérőlombikban vízzel 
1 lite~re hígítunk .. Az oldatot, mely milliliterenként 11' Zn-t tartalrriaz, 
mindig frissen készí~jük, 

10 %-os nátriumacetát-oldat (az oldatot nehézfém nyomoktól széntetrakloridos 
ditizon-oldattal való 3 ízbeni kirázással tisztí~juk meg!) 

A ditizon-oldat beállítáia. 10,00 ml ditizon-oldatot 25 ml-es mérőlombikba mérünk 
<is a lombikot R-széntetrakloriddaljelig töltjük Az oldat 20,00 ml·es részletét (8,00 ml 
ditizori-oldat) .50 ml-es mérőlombikba mérjük, majd 5 ml vi_zet és 3 ml 10 %-os nát
riumacetát-oldatot elegyítünk hozzá. A folyadékhoz bürettából kis részletekben addig 
csurgatunk cink-oldatot, míg a ditizon-oldat eredeti zöld színe szürkén keresztül 
halványpirosra változik .. A lombik tartalmát minden részlet hozzáadása után 1-2 
percig erősen rázzuk, majd a széntetrakloridos réteg színét a lefelé fordított lombik 
nyakában vizsgáljuk„ A piros szín erősségét tetszés szerint állítha~juk be, mert ezt a 
színt használjuk összehasonlításul a végpont megállapítására a vizsgálandó oldat 
titrálása során A piros szín beállítására fogyott cinkoldat millilitereinek számából 
kiszámítjuk, hogy 1 ml ditizon-oldat hány 'Y Zn-t jelez„ 

A vizrgálandó oldat titrálása. 4,00 ml inzulin-oldatot, illetőleg 1,00 ml foszfátos tompító
·oldattal össze nem kevert cinkinzulinprotaminát-oldatot mérőlombikban vízzel 
20 ml-re hígítunk. Az oldat 1,00 ml-ét (0,20 ml eredeti oldat) 100 ml-es rázótölcsérbe 
pipettázzuk, majd 10,00 ml beállított ditizon-oldatot csurgatunk hozzá és azzal 
3-4 percig erősen rázzuk„ Ezután egy 11 cm átmérőjű szűrőpapírost tiszta kézzel 
csíkokra tépünk és R·-széntetraklori~ba mártva a rázótölcsérbe tesszük. A reakció
-elégyet ismét összerázva a széntetrakloridos réteget a rázótölcsér szárába szorított 
_kis vattamapaton át 2.5 ml--es mérőlombikba bocsá~juk„ A rázótölcsért és a benne 
lévő szűrőpapírost 3 X 4 ml R-széntetrakloriddal a mérőlombikba mossuk, majd a 
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lombikot R-széntetrakloriddal jelig töltjük. A széntetrakloridos oldat 20,00 ml-es 
részletét (8,00 ml ditizon-oldat, illetőlég 0,16 ml eredeti inzulincoldat) olyan 50 ml-es 
mérőlombikba mérjük, melynek nyaka ugyanölyan átmérőjű, mint amekkora a 
ditizon-oldat beállítására használt lombiké„ A lombikba 5 ml vizet és 3 ml 10 %·os 
nátriumacetát·-oldatot öntünk, majd -a- reakcióelegyet a cink-oldattal az előbb leírt 
módon addig titráljuk, rrúg a széntetrakloridos oldat színe az összehasonlító oldat 
színé~el megegyezik„ 

A 8,00 ml ditizon-oldatnak megfelelő és y-ban kif,jezett cink mennyiségéből a 
vizsgált anyag ritr álására fogyott cink-oldat ugyancsak y-ban kifejezett cink-tartalmát 
levonva, a vizsgált 0, 16 IDI inzulin-oldat 'Y-ban kifejezett cinktartaJrnát kapjuk„ Ez az 
érték 160-nal osztva a készítmény rng/ml-ben kif,jezett cinktartalma .. 

d) A cink meghatárorása komplexometridsan 

Kém.szerek: 

ammóniumklorid 
10 %-os ammónia-oldat 
I -er iokr ómfekete 
0,05 m komplexon- «III»-oldat 

A vizsgálandó anyag kb milligramm-egyenértéksúlynyi cinknek megfelelő 0, 1 mg 
pontossággal mért részletét 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban szükség esetén kevés 
sósav segítségével feloldjuk A 100 ml-re hígított oldathoz óvatosan addig öntünk 
10 %-os ammónia-oldatot, míg éppen csapadék kezd kiválni. Az oldatban ekkor 
<J,25 g ammóniumkloridot oldunk, majd 5 ml 10 %-os ammónia-oldatot elegyítünk 
hozzá, amikor is a csapadéknak fel kell oldódnia. A feltisztult oldatba 0,30 g I-erio
krómfeketét szórunk, majd az így előkészített oldatot 0,05 m komp!exon- «III»„oldat
tal addig thr áljuk, míg a folyadék piros színe éppen tiszta kékre változik. 

1 ml 0,05 m komplexon-«III»-oldat 3,269 mg (lg ,51441) Zn-t jelez„ , 

12. A kalcium meghatározása 

Szerves savak kalcium-sóinak k~lcium-tartalmát gravimetriás vagy titrimetriá.S 
eljárással határozhatjuk meg. Az a) és b) eljárást a kalciumnak oxalát alakjában 
való leválasztása előzi meg. A kalciumoxalátot megfelelő előkészítés után vagy súly
szerint mérjük (a), vagy R-kénsavban oldva káliumpermanganát-oldattal titráljuk (b ). 

Kém szerek.:· 

ammóniumklorid 
R-ecetsav 
2,5 %-os ammóniumoxalát-oldat 
telített-kalciumoxalát-oldat 
legtö,;,ényebb R-szes„ (csak az a) szerinti meghatározáshoz) 
R-kénsav (csak a b) szerinti meghatározáshoz) 
0, 1 n káliumpermanganát-oldat (csak a b) szerinti meghatározáshoz) 

A viz<>gálandó készítménynek az egyes cikkelyekben megadott, 0, 1 mg pontossággal 
mért részletét 0,5 g arnmó1iiurnklorjddal együtt 100 ml-es főzőpohárban 50 ml vízben 
oldjuk s az oldathoz 2,5 ml R-ecetsavat elegyítünk A főzőpohárba a forráselmaradás 

8 Gyógyszerkönyv l 40 !13 



megelőzésére s a leváló csapadék keverése végett kis 5 X 5 mril··es nikkellemezkét 
teszünk. A poharat átfúrt óraüveggel lefedve, olyan azbesztezett dróthálóra helyezzük, 
melynek közepe 3 cm átmér~jű körben nincs azb.eszttel bevonva, A 12„ ábrán fel
tüntetett módon összeállított berendezésben a lecsapó bürettába 12 ml 2,5 %-os 
ammóniumoxalát-oldatot öntünk s azt másodpercenként 1-2 csepp sebességgel 

, a pohárban élénk fonásban tartott oldatba csepegtetjük,, A lecsapó bürett~ hegye 
1-1,.5 cm-rel az óraüveg közepén lévő lyuk alá ér.. · 

' 11 

100 
ml 

12, ábra, 

A lecsapás bef~jezése utári a re
akcióelegyet még 1-2 percig for
rásban tai~juk, majd az átfűrt óra
üveget 3-4 ml vízzel a pohárba 
öblítjük. Az óraüveggel lefedett 
csapadékos oldatot 12 órára félre
tesszük, szükség esetén azonban le
hűtjük s a csapadékot már két óra 
mulva szűrőre gyűjtjük, ügyelve, 
hogy a nikkel!emezke a pohát ban 
maradjon„ 

Szűrésre célszerűen a 13„ ábrán 
feltüntetett G3-as jelzésű üvegszŰ
tőt (esetleg ugyanilyen jelzésű jénai 
mikro-üvegszűrőt) használjuk, Az 
ábra a szűrőhöz tartozó mérő
edénykét is feltünteti,, 

28--L ______ I 

----'t2·--

13, ábra 

,_„ ___ f 
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Ha a meghatái:ozáshoz lemért anyag kalciumtartalma 0,02.5-0,100 g·:között van, 
vagyis a leválasztott Ca(C00) 2,H20 súlya 0,100-0,400 g körüli mennyiség, a 
csapadékot kétszeres méretben (kétszeres térfOgatú oldatban, kétszeres mennyiségű 
kémszerrel 200 ml-es főzőpohárban) választjuk le, 

a) A kal<ium meghatáro;:ása súly .s;:erint, 
Ha az előbbiekben leírt módon leválasztott csapadék súlyát 

meghatározni, úgy a gondosan kimosott és az alább inegadott 
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kívánjuk 
utasítáS 

si:eiint megsz_á1ított üveg.Szűrőt mérőedénybe helyezve azzal együtt O, 1 ··-mg 
pontossággal megmérj~. , J;- Szűrő,~ „a 

11
14„. á1?~~1~ feltün,:e~et~, szű~·őb~ren~ezés··· 

ben <rumicsőda1abka seg1tsegevel a szurocsore eros1~1uk. A szurocso az abran latható 
mód~n a szívóharang alá helyezett főzőpohárba nyúlik s annak oldalához ér„ A szívó~ 
harang oldalsó tubusába erősített háromfur atú üvegcsap gumicső közvetítésével 
vízsugárlégszivattyúhoz csatlakozik„ Az üveglap1a helyezett szívóharang alatt a 
csap alkalmas elfordításával vákuumot létesítve szűrün~„ Először a csapadékos 
folyadék tisztáját szűrjük, majd alkalmas 
tollal, vagy gumivégú üvegbot segítségével 
a csapadékot a szűredék kis részleteivel 
maradék nélkül a szűrőre gyí\jtjük,, !gy 
eljárva a lecsapáshoz használt főzőpohár 
\ízzel (esetleg az előírt mosófolyadékkal) 
való öblítése csak akkor szükséges, ha a 
szüredékben -még más alkotórészt is meg 
kell határoznunk„ A csapadékot négy ízben 
4-4 ml vízzel mossuk„ E kis me_nnyiségű 
víz a kimosást csak akkor biztosítja, ha a 
vízrészletek szűrőre öntésekor a háromfuratú 
csap alkalmas elfordításával a szívást át-· 
menetileg megszüntetjük, a csapadékot a 
13, ábrán látható üvegbotocskával jól fel
keVe1jük s az üvegbotocska segítségével a 
szűrő falá.t is lemossuk„ Gondos dolgozás~ 
kor mosófolyadékul víz helyett kalcium
oxaláttal hidegen telített vizet haszná·
lunk. Ilyenkor azonban a mosó folyadék 
leszívása után annak nyomait 2 ml vízzel 
való öblítéssel távolítjuk eL 

(Ha a szüredéket tovább dolgozzuk fel, 
~11osásra kalciumoxalát-oldatot nem hasz-· 
nálhatunk) 

1-l. ábra 

A vízzel való mosást 3 ízben, egyenként 4 ml legtöményebb R-szesszel való öblítés 
követi„ A csapadék felkeverése s a szűrőedényke falának szesszel való leöblítése fontos 
A szesz utolsó részletével az üvegbotocskát a szűrőre öblítjük. Ezután a szűrőtölcsért 
a 14„ ábrán feltüntetett módon olyan üveghengerkével borí~juk ~e, melynek oldalsó 
csövébe vattapamatot .szorítottunk„ A szívóhar:ang alól a szűredéket, illetőleg a 
csapadék mosására használt szeszt eltávolí~juk s a csapadékon 1.5--20 percig igen 
élénk áramban levegőt szívatunk keresztül Az így megszárított csa_padékos tölcsért. 
letörölve, a mérőedénybe helyezzük .--s I O perc mulva súlyát 0, 1 mg pontossággal 
megállapítjuk, 

A csapadékot száríthatjuk is„ 80°-on szárítunk s a szárítás ideje 3 óra, A kiszárított 
csapadékos tölcsért a mérőedénybe téve pontosan fél óra mulva mérjük,. Szabály~ 
ként szem előtt tartjuk, hogy a szűrőtölcsérKéket alkalmas módon való tisztítás után 
ugyanazzal az eljárással, ugyanannyi ideig szárí~juk s a szárítás után ugyanannyj 
idő elteltével mé1jük, , 

A csapadék szűrésére T1-7inkler-félé vattás kehelytölcsért is használhatunk. Ennek 
alakja ugyanolyan mint á 13, ábrán feltüntetett üvegszűrőé, de üvegszűrőlemez 
nincsen benne,. A szűrőanyag a tölcsérbe szorított kb 0,3 g súlyú terrnészetes·yatta 
J\1Űvatta nem használható !A vattás kehelytölcsért 20cm hosszú, vastagfalú, 2,.5-3 mm 
belső átmér~jű üvegcsővel hosszabbí~juk meg és szívatás _nélkül szűrünk rajta. 
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A vattás tölcsérkét csapadék nélkül is és csapadékkal együtt is 80°-on szárítjuk,~ 
mérőedénybe helyezzük és pontosan fél6ra multán mérjük. Szívatással való szárí·· 
tásra a vattás tölcsé:r nem alkalmas, 

1 mg Ca(COO)z, H,O 0,2 i43 mg (lg ,43825) Ca-t jelez,, 

Jv[egjegyz~s. Az üvegszűrőt a csapadék eltávolítása után fOrró R-sósavval, majd 
vízzel mossuk. 

b) .:4. kalcium meghatáro;:,á.5a permanganatometriá5an 

A vizsgálandó készítménynek az egyes cikkelyekben megadott 0, l mg ~ontosság
gal mért részlet.ét az előbbiekben leírt módon Ca(COO)„ H,O alakjában le
választjuk A csapadékos folyadékot kihűlés után az a) alatt leírt módon G3-as 
jelzésű.üvegszűrőn, vattás kehelytölctéren, szükség esetén 5 e~ átmérqjű inegne~
vesített pap;rosszű1ön megszűrjük„ 4 ízben 4--4 ml vízzel kimossuk A csap~de
kot összesen 30 ml fonó R-kénsavban oldva 100 ml-es Erlenmeyer-lomb1kba 
mossuk s a még meleg, illetőleg fOrrásig melegített oldatot O, l n káliumperman·· 
ganát·-oldattal maradandó rózsaszínig titráljuk,. 

! ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 2,004 mg (lg ,30190) Ca-t jelez. 

c) A kalcium meghatározása komplexometriásan 

K'émJ;;,erek .:· 

R-nátronlúg 
0,05 m komplexon·,«lil»-oldat 
Kb 0,20 g kalciumnak megfelelő vizsgálandó anyagot (kalciumlaktátot, kalcium

glukonátot stb„) szükség esetén enyhe melegítéssel mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk, Az oldat 10,00 ml-es részletét 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban kb 100 ml-re 
hígítjuk és 2 ml R-nátronlúggal elegyítjük, Az oldatot, kb 0,20 g I-murexidet 
(L S25, L) használva jelzőül, 0,05 m komplexon-«Ill»-oldattal addig titráljuk, míg az 
oldat rózsaszíne ibolyáskékre változik. 

1 ml 0,05 m komplexon-«III»-oldat 2,0,04 mg (lg ,30190) Ca;t jelez„ 

13. A magnézium meghatározása 

a) A magnézium súfy.5zerinti meghatáro;:,áfa 

lr ém r;;,erek ,:· 

ammóniumklorid 
10 %-os ammónia„oldat 
20 %-,os diammóniumhidrogénfüszfát-oldat 
1 %-os ammónia-oldat 
96%-os szesz 

A vizsgálandó magnézium-sónak a vonatkozó cikkelyben megadott :µiennyiségét, 
illetőleg a vizsgálandó anyag 0,00.5--0,05 g magnéziummal egyenértékű O, 1 mg 
pontossággal mért, megfelelő módon előkészített részletét 200 ml-es jénai főző
pohárban szükség esetén kevés sósavban oldjuk s az oldatot, I-metilvörös-oldatot 
használva jelzőül, 10 %-os ammónia-oldattal semlegesítjük„ A I-00 ml-re kiegészített 
oldatban 3 g amm6niumkloridot oldunk s a forrásig melegített folyadékhoz először 
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10 ml 10%··0S ammónia-oldatot elegyítünk, majd a 80°~90° hőméÍ·sékletŰ oldatba 
vékony sugárban 10 ml 20 %-os diammónilimhidrogénfOszfát-oldatot csurga,tunk, /\z 
eleinte amorf, majd rövid idő mulva kristályossá váló csapadékot 12 óra mulva az 
I 114 lapon a 12/a alatt leírt módon ( 14. ábra) üvegszűrőre gyűjtjük s a továbbiakban 
is az ott leírt módon járunk el. Mosófolyai;Iékul 4 X 4 ml 1 %-os ámmónia-oldatot 
ha~ználunk., A kimosott csapadékot 96 %-os szesszel ugyahcsak a leírt módon öblítve, 
levegő átszivatásával szárí~juk és mérjük„ 

Ha a O, 1 mg pontossággal lemért vizsgálandó anyag magnézillm-taftalma 1·-5 mg, 
a csapadék leválasztását . 100 ml-es jénai főzőpohárban félméretben (tehát 50 ml 
térfogatban, feleannyi kémszert használva) végezzük. 

1 mg Mg(NH4)P04,6H20 0,0991 mg (lg, 99602) Mg-t, illetőleg 0,4905 mg 
(lg, 69064) MgS0 4-t jelez, , 

Ha a magnéziumot, mint magnéziumpirofoszf3-tot kivánjuk méri:i.i, úgy a leírt 
módon leválasztott csapadékot papirosszűrőre gyűjtjük és 1 %-os ammónia-oldattal 
kloridmentesre mossuk. A szűrővel együtt 100°-on kiszárított csapadékot a Szokásos 
módon porcelántégelyben - a szűrőpapirost előzetese:q. külön_ elhamvasztva -
kiizzí~juk és mérjük„ 

1 mg Mg,P20, 0,2186 mg (lg, ~3964) Mg-t, illetőleg 1,082 mg (lg ,03408) MgSO„t 
jelez 

b) A magnézzu1n meghatáro;:,á5a ~01nplexometriásan 

K'émszerek 

ammóniumklorid 
10 %-os ammónia-oldat 
0,05 m komplexon-«III»-oldat 
I-er iokr ómfekete 

A vizsgálandó magnéziumsó, illetőleg a vizsgálandó an}ag kb mg-egyenérték·
súlynyi m~gnéziumnak megfelelő O, 1 mg pontossággal mért részletét sZükség e'setén 
kevés sósav segítségével feloldjuk. A 10 %·-os ammónia-oldattal semlegesített kb 
J 00 ml-re kiegészített oldatban 200 ml-es Erlenrneyer-lombikban 0,25 g amm6nium
klo1idot oldunk, .5 ml 10 '}10 -os ammónia-oldatot elegyitünk hozzá, majd 0,30 g 
I-eriokrómfeketét szórunk bele. /\.z így előkészített oldatot 0,05 ~komplexon-«III»~ 
oldattal addig -titráUuk, míg a fQlyadék piros színe éppen tiszta kékre változik. 

J ml 0,05 rn komplexon-«Hl»-oldat 1,216 mg (lg ,08493) Mg-t, illetőleg 6,019 mg 
(lg ,77955) MgSO,-t jelez,, 

14. A szervesen kötött nitrogén meghatározása 

A meghatározásra szolgáló készüléket a 15„ ábra szemlélteti„ A,_készülék desztilláló 
lombikja normál csiszolattal bíró, cserélhető 100 ml-es roncsolólombik, melyre 3 cn1 
átmérőjű, cseppfügó gömbbel ellátott és golyóshűtővel egybeépí~ett feltét illeszthető„ 
A hűtőcső teUes hossza 42 cm, vége simára Csiszolt.. A hűtőköpehy hossza 16 cm. 
/\. feltétre ú„ n .. farkascsappal ellátott tölcsérke van forrasztva, me~y<:;n keresztül 
folyadék juttatható a desztillálólombikba„ A farkascsap végére kis üvegbottal elzárt 
~·umicső darabkát húzunk. Egy készülékhez több, 100, esetleg 2.50 ml-es desztilláló
lombikot készíttetünk. Miután egyes esetekben (savamidok, uretán stb.) a nitrogén. 
ammónia alakjában való lehasítása meghatározott töménységű savval való forralást 
igénye!, a normál csiszolatú roncsolólombikra JUgyanilyen csiszolatú visszafo,lyó 
golyóshűtő is illeszthető i\z előkészített, szükség esetén megszárított vizsgálati anyag~ 
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ból - ha az egyes cikkelyekben más utasítás nincs - O, 1 mg pontossággal arinyit 
mérünk le, amennyi mikroméretben való dolgozás a) esetén kb 1,5 mg, 0,1 n méret-· 
ben való dolgozás esetén b) pedig kb 3 mg nitrogénnek felel meg,, Az anyagot 

célszerűen nitrogé~mentes kis papirostokban (I -?7. 
lap) vagy vékonyfalú 5 mm átrnér~jű üvegcsőbéU ma
gunk készítette edénykében rné1jük le. 

Célszerűen olyan törzsoldatot is készíthetünk, melynek 
1 ml-e tartalmazza a meghatározandó anyagmennyi- .
séget. Oldószerül vizet, híg lúgot, esetleg tömény 
kénsavat használunk„ Utóbbi esetben a meghatározott 
térfOgatra való hígítást 50 ~~·-os kénsavval végezzük. 

Ha papirostokot használunl;;:, elengedhetetlen, hogy a 
papiros nitrogénmentességéről üres kísérletben meggyő
ződjünk. Kémszereinket szintén tanácsos üres kísérlet
ben ellenőrizni, hogy azok esetleges nitrocréntartalmát 
számításba vehessük„ b 

J(é1nszerek 

tömény R--kénsav 
R-szeién 
I·-metilvörös-oldat 
20 %-os nátronlúg 
0,02 n, illetőleg 0, i n kénsav 
0,02 n, illetőleg O, ln nátronlúg 
20 %-os nátriumtioszulfát-oldat 
R-kénsav 
náti: iumditionit 

a) A roncsolólombikban lévő vizsgálandó anyagra 
2 ml tömény R-kénsavat csurgatunk, az· anyaghoz 

15 ábra 20~30 mg R-szelént szórunk s egy f!veggyöngyöt dobunk 
a lombikba, A lombik tartalmát igen kis lánggal élénk fonásban tartjuk, míg az 
eleinte megbarnult kénsav színtelenné és ktistálytisztává vált_,. A roncsolást ezután 
még két órán át, egyes esetekben 3--4 órán át folytatjuk„ A barbitursav-származé
kokat általában úgy roncsoljuk, hogy a roncsolólombikra golyós visszafolyó hűtőt 

„szerelünk. A csiszolatot ilyenkor tömény R-kénsavval törnítjük„ A roncsolás után 
lehűtött kénsavas oldatot, a lombik csiszolatát leöblítve, 40 ml vízzel hígítjuk és 2-3 
csepp I-metilvörös-old?-ttal elegyítjük .. A fOrráselmarádás megelőzésére kevés durva 
horzsakőport szórunk a lombikba. A szá1az csiszolatot igen vékonyan folyékony 
parafinnal kenjük meg s összeállítjuk a készüléket. A ráforrasztott tölcs-érke szárát 
vízzel töl~jük meg, a tölcsérkébe pedig 20 %-os R-nátronlúgot öntünk„ .Előtétnek 
100 ml-es Erlen1neyer-Iombikot használunk, melybe - ha más előírás nincs -· 
előzetesen 10,00 ml 0,02 n kénsavat mértünk. Az előtét-lombik fenekét enyhé.n 
a hűtőcsőhöz szorítva megkezdjük a desztillálást. A desztilláló lombik tartalmát 
szabad lánggal enyhén nielegítv~, majd forralva először a !e~egőt hajtjuk ki a lombik
ból.. Mikor már buborék nem távozik el a készülékből s egyenletes forraláskor a 
szedőből a fOlyadék a hűtő_csőbe emelkedik, a tölcsérke csapjának alkalmas elfordí-
tásával forralás közben addig csepegtetünk lúgot (kb 15 ml-·t) a desztillálólombikba, 
míg a folyadék piros színe sárgára változott és még 1-2 cseppet. A folyadékból 
kb 30 ml-t desztillálunk le, A farkascsap végéről a gumicső darabkát eltávolítva 
a csap alkalmas elfordításával először a lúg feleslegét engedjük kis pohárkába, majd 
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ugyancsak a f3.rkascsapon át, levegőt juttatunk a készülékbe s a desztillálást n{eg~ 
szüntetjük„ A _hűtőcsövet az előtét-lombikba öblítjük, majd kevés du1va horzsakő-, 
port szórva a lombikba, tartalmát felforraljuk. A lehűtött oldatot, 1--2 csepp I··metil
vörös-oldatot használva jelzőül, 0,!)2 n nátronlúggal titráljuk„ 

1 ml 0,02 n kénsav 0,2302 mg (lg ,44741) N-t jelez,, 

b) Iizednormál méretb~n való .dolgozáskor 5-10 ml tömény R-kénsavval és 
0,04-0,06 g R-szelénnel roncsolunk. A mncsolás bef~jezése után a kénsavat l·-2 
wl-re !efüstöljük. Evégből a forrásban tartott 
kénsavra a 16„ ábrán látható csövön át, mely
nek szélesebb részébe R-kénsavval átitatott és. 
kézzel kinyomott vattaszűrőt tettünk, gyenge 
levegőáramot fújtatunk, ügyelve, hogy a cső 
vége a savba ne érjen .. A kénsavas oldatot le-· 
hű~jük s a továbbiakban a meghatározást az 
a) pont szerint folytatjuk„ Előtétnek - ha 
más előírás nincs - 10,00 ml, 0,1 n sósavat 
használunk és a sav feleslegét 1-2 csepp I-
metilvörös-oldatot használva jelzőül, O, 1 n 
nátronlúggal titráljuk. 

1 ml 0,1 n sósav 1,401 
jelez„ 

mg (lg, 14633) N-t 

Higanytartalmú nitrogénvegyületek vizsgálata rorán 
a roncrolá5t követő lúgosítás után 1 ml 20 %--a.s 
nátriumtiou;uifátot Juttatunk a lombikba, 

A nitro-, nitrozo- é.5 azoveg;,ületeket a roncsoló
lombikhan a roncsolá5t megelőzően 1-2 ml R-kén
savban oldjuk s kevú {0,10--0,20 g) 'iiátrium
ditionittal (Na2S20 ,) elszfntelened1faig redukáljuk, 
rnaJd a tömény R-kénrav hozzáadá5a után szelén-ka
talizátorral a· leírt módon roncsoljuk„ 

n 

3 

IG áb1a. 

15. A szervesen kötött halogének meghatározása 

a) Meghatározá.5 előzete.5 elrzappanosítás5al 

Kém szerek.:· 

R-káliumhidroxid, halogénmentes 
nor mál-pr Opilalkohol 
R-salétromsav 
O,l n, illetőleg 0,01 n ezüstnitrát~old,at 
I-vas(III)nitr át-oldat 
O, 1 n, illetőleg 0,01 n káliunnodanid-oldat 

Mintegy 2.5 ml űrtartalmú kémlőcsőbe 1 g szemecskés; halogé11IDentes kálium~ 
hidroxidot teszünk s a kémlőcsövet felülről számított 1/3-ánál lángban megszűkítjük, 
majd kihúzzuk úgy, hogy a· kémlőcső kihúzott' részének átmérője mintegy 3 mm 
legyen. A kémlőcsövet kihúzott részénél !(".vágjuk úgy, hogy a kéml6cső kapilláris 
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szára: .mintegy 2,5-·3 cm hosszú maradjon„ A kémlőcső levágott fels~részét a kapil
láris legnagyobb részének levágása után leforrasztjuk s ezt az alsó kapillárisvégű 
kémlőcsőben való méréskor annak kupakszerűen való lefűdésére használjuk,. A szilárd 
káliumhidroxidra 5-8 ml nmmál-propilalkoholt öntünk s a kémlőcsövet kupakjá
val lefödve O, l mg pontossággal megmérjük. 

!/ l 00 ml-ekre beosztott pipetta végét lángban kihúzzuk úgy, hogy annak mintegy 
2 cm hosszú kapilláris vége a kapillárisba végződő kémlőcsőbe könnyen betolható 
legyen„ Az egyes cikkelyekben megadott mennyiségű.vizsgálandó anyagot a pipettába 
felszívjuk és azt vízszintes helyzetben tartjuk anélkül, hogy felső végét ujjunkkal 
befognánk, majd kapilláris végét a már megmért, káliumhidroxidot és propilalkoholt 
tartalmazó kémlőcsőbe illesz\jük s ujjunkkal a pipetta végét•befogjuk, mire az abban 
levő folyadékot annak saját gőze a propilalkoholos kérnlőcsőbe nyomja, 

Szilárd anyagok vizsgálatánál úgy járunk el, hogy azokból előzetesen ismert 
töménységű, lehetőleg n-propilalkoholos-oldatot készítünk s az oldat pontos mennyi
ségét (I,00-5,00 ml) pipettázzuk az előkészített káliumhidroxid~t tartalmazó 
kémlöcsőbe„ 

A pipetta gyors eltávolítása után a kémlőcső kapilláris végét lefürrasztjuk s annak 
súlyát a kupakkal együtt O, 1 mg pontossággal újból megállapí\juk. A két mérés 
közötti különbség_ a lemért anyag súlya„ A leforrasztott kémlőcsövet addig rázogatjuk, 
míg a káliumhidroxid feloldódott, majd az egyes cikkelyekben megszabott időre 
(etilklorid esetében 1, kloroform, klorálhidrát esetében 4, széntetraklorid esetében 
8 órára) forrásban levő vízfürdőbe merítjük„ 

A lehűtött kémlőcsövet reszelővel felnyitva, tartalmát kb. 50 ml vízzel 200 ml--es 
..,Erleruneyer-lombikba mossuk és kb 10 ml R-salétromsavval megsavanyítjuk„ Az 
elegyhez 20,00 ml 0, 1 n ezüstnitrát-oldatot csurgatunk s a csapadékos folyadékot, 
2 g káliumnitrátot oldva fel benne, 3 percig forraljuk. (Mikroméretben dolgozva 
kb 20 ml vizet, 10 ml R-salétromsavat és 10,00 ml 0,01 n ezüstnitrát-old'atot és 
1 g káliumnitrátot használunk.) A 15° alá hütött folyadékot, 0,5-1. ml I-vas(III)
nitrát-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n, mikroméretben dolgozva 0,01 n káliumrodanid
oldattal titráljuk. 

1 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldat 3,546 mg (lg ,549 iO) Cl-t, i,992 mg (lg ,90263) Br-t, 
12,69 mg (lg ,10353) J-t jelez, 

1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 0,3546 mg (lg ,54970) C!-t, o,7992 mg (lg ,90263) 
Br-t, illetőleg 1,269 mg (lg ,1?353) J-t jelez. 

b) Meghatározá5 előzetes nátriumkarbonátos elhamvas;:tássql 

K'ém5zerek .:· 

R-nátriumkarbonát, halogénmentes 
R-salétromsav 
O,I, illetőleg 0,01 n ezüstnitrát-oldat 
J..vas(III)nitrát-oldat · 
0, 1 n, illetőleg O, 01 n kálium! odanid-oldat 

A szerves kötésben halogént tartalmazó vegyületeknek az egyes cikkelyekben 
1negadott mennyiségét (mely kb 10 ml 0,1 n, illetve mikroméretben való dolgozás 
esetén 10 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatnak megfelelő mennyiségű halogént tartalmaz) 
platina, ezüst vagy nikkel tégelyb_en tízszer-húszszor annyi vízmentes és kloridmentes 
bátriumkarbonáttal vékony üvegbottal ösSzekeverjük, majd óvatos rhevítéssel lehető
leg alacsony hőmérsékleten elszenesí~jük. A maradékot kevés vízzel kilúgozva, előre 
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megnedvesített 6 cni átrnérqjű papirosszuron megszűrjük .. A szűrőt a folyadék le
csepegése után izzítótégeiybe helyezzük, kiszárí~juk és óvatosan elhamvasz~juk, 
Ha szénrészecskék maradtak vissza, a maradékot kevés vízben oldva kis papiros
szűrőn űjból megszűrjük, a szűrőt kiszárítva elhamvasztjuk s a maradékot a, szén
részecskék eltűnéséig hevítjük„ A? eljárást szükség esetén megismételjük„ 

Az egyesített vizes oltjatokat R-salétromsavval megsavanyítva a továbbiakban 
az a) szerint jár~nk el. . 

Ezt az eljárást csak .abban az esetben használhs.tjuk, ha a hevítéskor illó· halogén~ 
vegyület keletkezése kizárt. 

Ajánlato.5 - különösen mikromiretben való do~gozás eretén ·-· a káliurphidro.'X.id,_ illetó'leg 
a nátriumkarbonát eJetleges halogéntartalmát üres kíJérletben meghatározni, hogy azt 5zámí
tá.sba ve/14' <ük 

e) A szerve<en kötött jód meghatáro:;:dsa el ő:;:etes alkáli ömle<ztéssel 

Kénz5z.erek .: 

R-káliumhidroxid, halogénmentes 
R-szesz 
20 %-os nátronlúg 
l···metilvörös-oldat 
50 %-os kénsav 
n sósav 
klórosvíz, brómmentes 
hor zsakőpor 
R-foszforsav 
R-káliumjodid 
0,005 n nátriumtioszulf:át-oldat 
I-keményítő-oldat 

R··nátronlúg 
5 o/0 -os káliumcianid-oldat 
I-metilnar ancs-Oldat 

A vizsgálandó készítménynek az egyes cikkelyekben megadott O, l mg pontosság
gal mért mennyiségét (a szerves anyag mennyisége 0,1 g-nál lehetőleg több. ne 
legyen!), kb 50 ml-es nikkeltégelyben 2 g szemecskés káliumhidtoxiddal lefedjük, 
majd 2-3 ml R-szesszel leöntjük. A keveréket vízfürdőn óvatosan bepárologtaquk 
s a maradékot kis nyílt lángon megömlesz~jük„ Evégből a tégelyt mintegy .5 cn1~rel 
a láng fülé tartva melegítjük, majd a nedvesség elűzése után. lassan a lángba visszük 
s tartalmát a tégely ide-oda mozgatása közben megömlesztve addig melegítjük, 
n1íg a habzás és látszólagos forrás. megszűnt s teljesen szénmentes olvadékhoz ju~unk„ 
Az olvadékkal az edény falát ·- anélkül, hogy azt a lángból kivennénk -· alkalmas 
forgatással körülmossuk„ Kihűlés után a té'gely tartalni.át vízben oldjuk s az oldatot 
lnintegy 0,5 g, előzetesen 10-20 %-os nátronlűggal kezelt (mercerált) vatta
pamaton 200 ml-es főzőlombikba szűrjük .. (A vattapamatot 5 cm átmérőjű tölcsérbe 
szorítjuk és 10-20 %-os nátronlúggal 3-4 ízben felöntjük, majd vízzel kimossuk.) 

A kristálytiszta és színtelen lűgos oldatot - I-metilvörös-oldatot használva jel-· 
zőül - 50 %··os kénsavval semlegesítjük, A szénsavtól forralással megszabadított 
oldatot normál sósavval ismét gondosan semlCgesítve, mintegy 100 ml-re hígí~juk, 
majd még 1 ml n sósavat csurgatunk hozzá„ 

Az oldathoz annyi frissen készült·- brómmentes ·-klóros vizet (-1-·10 ml) öntürik, 
hogy az esetleg kivált jódtól sárga fülyadék színtelen s a klór szaga erősen érezhető 
~egyen .4.. lombikba késhegynyi durva horzsakőpo1 t szórunk, majd a klór feleslegét 
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élénk fürralással elűzzük„ A lehütött és 5 ml R-fOszforsavval megsavanyított oldat·· 
ban 0,2 g R-káliumjodidot oldunk s a kiválottjódot 0,005 n nátriumtioszulföt-oldattal 
mérjük. Jelzőül 1 ml I-keményítő-oldatot használunk 
~!ml 0,005 n nátriumtioszulfat-oldat 0,1058 mg (lg ,02435) J-t jelez. 

Úgy is eljárhatunk, hogy az 1 ml n sósavval megsavanyított és klóros vízzel elegyí
tett oldatl~oz 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 10 perc mulva 1 ml R
nátronlúgot és feleannyi ml frissen készült 5 °/o-os káliumcianid-óldatot elegyítünk, 
mint ahány ml klóros vizet használtunk„ A lombik tartalmát néhányszor összerázzuk .. 
Összerázáskor néhány esetben a lombik dugóját meglazítjuk, hogy a folyadék a 
dtigó mellett is megújuljon .. 5 perc mulva a reakcióelegyben 0,2 g R-káliumjodidot 
oldunk és 10 ml R-foszforsavval való savanyítás után a kiválott jódot, 1 ml J .. kemé-· 
nyítő-oldatot használva jelzőül, 0,00.5 n nátriumtioszulfát···oldattal titráljulj,~ E:a a 
;vizsgált készítmény bromidot is tartalmaz, úgy a káliumfianid hozzáöntése után 
5 ml R-nátronlúgot elegyítünk az oldathoz, 10 perc mulva 20 ml R-foszforsavval 
savanyítunk s a továbbiakban a már leírt módon járunk el. 

M~gj'egyzés.. Arról, hogy a kifürralt oldat klórt nem tartalmaz, úgy győZődünk 
meg, hogy a lehűtött oldathoz 1 csepp 20-szorosan felhígított I-metilnaran~s-oldatot 
cseppentünk. Az oldatnak alig észrevehetően piros színűnek kell maradnia. Ha a 
piros s:Zín eltűnik, úgy a kiforralást a 100 ml„re kiegészített oldattal meg kell ismé
telni 

Kémszerek 

I-met~vörös-oldat 

R-ammónia-oldat 
R-sósav 
ammónium.klorid 
n sósav 

16. A szulfüt meghatározása 

.5 %-os bárium.klorid-oldat 
96 %-os szesz 

A szulfitt-tartalmú vegyületből O, 1 ing pontossággal annyit mérünk le, hogy a 
báriumszulfitt várl1ató _mennyisége 0, 10-0,40 g legyen. Az anyagból szükség esetén 
a netán zava1ó alkotórészeket n1.cgfelelő módon eltávolítjuk Az anyagot kb 50 ml 
vízben oldjuk s a n1eghatározást az al~~~iak szerint folytatjuk. 

A szervesen kötött kén meghatározását roncsolás Clőzi még. _A vizsgálandó anyag
nak a vonatkozó cikkelyekben megadott, O, 1 mg pontossággal mért részletét az . 
I 102. lap b) szerint elroncsoljuk„ l\„ roncsolásnál leírt módon_ előkészített oldatot 
vízzel kb 50 ml-re kiegészítjük Az oldatot 200 ml-es jénai főzőpohárban - szükség 
esetén I-metilvörös-oldatot használva jelzőül - R-ammónia-oldattal,' illetőleg 
R-sósavval semlegesítjük„ A kb 100 ml-re kiegészített oldatot - 1 g ammóniu-m-· 
kloridot oldva föl benne - 1 ml h sósavval elegyítjük. Az így előkészített folyadékból 
az I 114. lapon (12 .. ábra) leírt módon élénk forralás közben 10 ml 5 %-os bárium-· 
klorid-oldattal, másodpercenként 1·-2 csepp sebességgel, a báriurnszulfátot leválaszt
juk„ A folpdék keverése céljából kis (5 X 5 mm) nikkellemezkét használunk.. 

A gyorsan ülepedő csapadékot 12 óra mulva az I 115 lap 12 a alatt leírt módon 
(14. ábra) üvegszűrőre gyűjtjük s a továbbiakban is az ott leírt módon járunk el. 
Mosófolyadékul 4X 4 ml forró vizet használunk„ A csapadékot 130~-on szárítjuk 
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és mérjük„ Kismennyiségű csapadékot a leírt módon, 96 %-os szesszel való öblítés 
-után, levegő átáramoltatásával is száríthatunk„ Ha a f1ilnkler-féle vattás kehelytölcsért 
használjuk, úgy a csapadékot 130°-on való szárítás után (I 115„ lap) mé1jük 

A csapadékot kis papirosszűrőn is szűrhetjük. Ez esetben a forró vízzel klorid~· 
mentesre mosott csapadékot a szűrőpapirossal együtt (kiszárítás után, vagy anélkül) 
tégelyben elhamvasztjuk, kiizzí~juk és a szókásos módon mérjük„ 

Ha a 0, 1 mg _pontossággal lemért vizsgálandó anyagból leválasztott bárium~, 
-szulfát várható mennyisége 0, 1 g alatt van, úgy a csapadékot 100 ml-es jénai főző
pohárban félméretben (tehát .50 ml térfogatban, feleannyi kémszert használva) 
-yálasztjuk le„ 

1 mg báriumszulfát (BaS04) 0,1374 mg (lg ,13785) S-t jelez„ 

Ha a<-báriunzszuifát-csapadékot levegó' átáramoltatásával, vagy .5Zárító.szekrényben 130°-on 
szárítottuk, úgy annak nzennyis~gét 1,006-tal, az izzított csapadék súlyát 1,014.'3-mal- a BaS0

4 
Jiiba··korrekciójávgl ·- kell s<:,oroznunk, hogy lze[yes értéklze;:, fussunk„ 

Megjegyzés.. A szulfát leírt módon való meghatározását a gyakrabban előfürduló 
ionok közül a nitrát- és a vas(III)-ionok zavarják. A nitrát-iont sósavval való két-, 
háromszori bepárologtatással távolítjuk eL A vas(III)-ionokat a szulfat leválasztása 
előtt, 0,5 g hidroxilammóniumkloriddal való forralással, nem zavaró vas(II)-ionokká 
redukáljuk.. 

17. Az alkaloidák :meghatározása 

Kém szerek· 

R-sósav 
piros lakmuszpapiros 
R-kloroform 
R-ammónia-oldat 
vízmentes nátriumszulfát 
0,02 n kénsav 
0,02 n nátronlúg 
I-metilvörös-oldat 
I-1netilvörös-metilénkék-oldat 

1 rész I-metilvörös-oldatot és 
oldatot elegyítünk. 

0,1 n jód-oldat 
R-Mayer-oldat 

iész 0,5 ~~-os vizes n1ctilénkék-

ammóniás alkohol (csak a drogok vizsgálatához) 
1 tf 10 %-os ammónia-oldat + 9 tf legtöményebb szesz. 

a) Alkaloida-1ót alkaloida-tartalmánaé meghatározása 

a) Meghatdrozá5 a rövidített alkaloida-kirdzást követő titrdlársal.. Az alkaloida-sónak 
~z egyes cikkelyekben megadott mennyiségét 0, l mg pontossággal, parafadugóval 
.JÓI elzárható 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba mérjük és azt 2 ml vízben - szükség 
esetén 1-2 csepp R-sósav hozzáadásával-· oldjuk. A lombikba 3 X 5 mm-es lakmusz
papiros-szeletkét vetünk és az oldathoz kb 70 ml R-kloroformot öntünk. A lorµbikot 
parafadugóval elzárjuk és erősen összerázzuk„ _i:\ lombikba - hacsak az egyes cik-
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kelyekoen más utasítás nincs - annyi R-ammónia-oldatot csepegtetünk; hogy ne 
csak a lakmuszpapiros kéküljön meg, de az ammónia szaga is érezhető.legyen. A lom
bik tartalmát erősen összerázzuk s .5 g finom porrá dörzsölt, vízmentes nátriumszul
fátot szórunk a lombikba, majd azt dugójával elzárva, ismét erősen összerázzuk„ 
Ha a klorofürm az összerázás után nem lenne kristálytiszta, úgy azt· ismét 2-3 g 
nátriumszulfáttal rázzuk össze. 3 cm átmér~jű kis tölcséikébe kb 0, l g súlyú, zsír
talanított vatta-pamatot szorítunk és azt R-kloroformmal megnedvesítjük., Az így 
előkészített szűrőn az alkaloida klo1ofürmos oldatát száraz, 200 ml-es Erlenmeyer
lombikba szűrjük s a lombikot és a víztelenítésre használt nátriumszulfátot 3 X 10 ml 
kloroformmal utállaöb1ítjük„ A fürráselmaradás megelőzésére kevés (0,10-0,12 g) 
durva horzsakőport szórunk a lombikba .. A klorofo1m zömét ledes-ztilláljuk„ Az 
5-10 ml kloroformos maradékhoz 10,00 ml 0,02 n kénsavat csurgatunk és a maradék 
klorofürmot vízfürdőn való melegítéssel a vizes folyadékból elűZzük„ (A kloroform 
elpárolgását ammóniamentes levegő befüvásával siettethetjük.) A lehűtött folyadék
ban levő sav feleslegét 0,02 n nátronlúggal megtitráljuk Indikátorul 1-2 csepp 
I-metilvörös-oldatot vagy 1-metilvörös-metilénkék-oldat-keveréket használunk 

p) Meghatáro;:,ár a rövidített alkaloida-kirá;:,á.5t követi/ sú[yméri55el. Ha az alkaloida 
mennyiségét súly szerint kívánjuk meghatározni, úgy a klorofürmos részletek fel
fügására szolgáló Erlenmeyer-lombik súlyát, kevés durva horzsakőporral együtt„ 
előzetesen 0, 1 mg pontossággal megállapítjuk. ,Az Erlenmeyer-lombikba szűrt kloro
form zömét 4-.5 ml-re ledesztilláljuk s a máradék kloroformot vízfürdőn teljesen 
elűzzük. A lombikot az alkaloidával együtt - ha az egyes cikkelyekben más utasítás 
nincs ·- 2 órán át 110°-on szárí~juk, kalciumoxidos exszikkáto1 ban kihűlni hagyjuk,_ 
azután súlyát 0, 1 mg pontossággal megállapítjuk. 

'Y) Meghatározá• az alkaloida-kirdzá•t követő titrálással, illetbleg •Ú(ymérh "!. Az alkaloida
sónak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét a 17. ábra szerinti rázótölcsér-" 
ben, melynek csiszolatait egy-egy csepp vízzel megnedvesítettük (csapzsírt hasz
nálnunk nem szabad !) ·-szükség esetén 1-2 csepp R-sósav segítségével ,_„ 5 ml VÍZ··· 

ben oldjuk„ A rázótölcsér be 3 X .5 mm-es piros lakmuszpapi
ros-szeletkét vetünk, majd az oldathoz .- hacsak az egyes cik
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kelyekben 1nás utasítás nincs ~ annyi R-ammónia-oldatot cse
pegtetünk, hogy a laktntiszpapiros erősen megkéküljön„ A lúgos. 
vizes oldatot .5 ízben egyenként 10 ml R-kloroforn1mal kiráz
zuk. Az egyes kloroformos oldat-részleteket 200 m!,es Erlen-· 
meyer-lombikba szűrjük E célra 4 cm át1nér4jű üvegtöl
csérkébe kb 0,05 g súlyú zsírtalanított vattapamatot szorítunk,_ 
kloroformmal átnedvesítjük s a vattapamatrikb 2 g porrádörzsölt 
vízmentes nátriumszulfátot szó1 unk„ 

Ajánlatos az utolsó klorofürm-részlct szüredékének 2-3 
ml-ét 3 cm átmérqjű üvegcsészében külön felfogni A csésze 
tartalmát 2-3 ml, 1 c,:sepp R:.sósavval megsavanyított vízzel 
együtt vízfürdőn a kloroformszag eltűnéséig melegítjük„ A vizes. „ 

maradékot kis kémlőcsőbe ön~jük és -· hacsak az egyes cik
kelyekben 1nás előírás nincs -· 2-3 csepp_ O, 1 n jód-oldattal, 
esetleg 2-·3 csepp R-1-1ayer-oldattal elegyítve vizsgáUuk, hogy 
alkaloidát tartalmaz-e. Ha a kirázás nem bizonyult {ökéletes
nek, úgy azt 10-10 ml kloroformn1al legalább kétszer, de 
szUkség esetén annyiszor ismételjük, 1níg az utolsó kir_ázásra 
használt klorofürmban a fenti n1ódon eUárva alkaloida már 
nen1 mutatható ki 

A 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban egyesített klorofOrmos oldatrészleteket, kevés, 
durva horzsakőport szórva a lombikba, az a) szerint ledesztilláljuk s a továbbiakban' 
az a) vagy fJ) szerint járunk eL 

Az9kban az esetekben, amikor a kirázott lúgos fOlyadékban további alkotórészeket 
.kívánunk meghatározni, a kirázásra h~sznált_kloroformos oldat-részleteket nátriuin
szulfáttal fedett szűrő alkalmazása nélkül, másik rázótölcsérbe gyűjtjük, majd az 
egyesített. kloroformos oldatot 2 ízben 3-3 ml vízzél visszarázzuk. (Egyes esetekben 
.az utóbbi kirázásra használt víz-részleteket egyesítve, kloroformmal újra .kirázzuk„ 
llyenkor ezt a kloroformot az eredeti kloroformos oldattal egyesítjük.) A vizes ki
:rázás után az egyesít~tt klorofürmos olda~ot kb 2 g vízmentes 'nátriumszulfáttal 
fedett kis vattapamaton 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük, a szűrőt és rázó
:?lcsért kloroformmal utánaöblítjük s a továbbiakban az a), illetőleg f3) szerint 
_Jarunk eL 

b) Kivonatok alkaloida-tartalmának meghatáro;:;á•a 
a) Meghatározás a;:, alkaloida-kirá;:,ást követő titrálársal. A kivonatnak az egyes cik„ 

kelyekben megadott, 0, 1 mg pontossággal mért részletét .5 cm átmérőjű üvegcsé
·s~ében kis, üvegcsőből készült pisztillusszal eldörzsöljük és 10 ml, néhán'y csepp R
sosavval megsavanyított vízben (esetleg vízfürdőn való enyhe melegítéssel) feloldjuk„ 
Az oldatot 4 cm átmérőjű, vízzel megnedvesített papirosszűrőn kisebb rázótölcsérbe 
'Szűrjük és az üvegcsészét 3 ízben 5-.5 ml, 1-2 csepp R-sósavval inegsavanyított 
vízzel utrlnaöblí~jük.. (A rázótölcsér csiszolatait előzetesen vízzel megnedvesítjük. 
Csapzsírt használnunk nem szabad!) A kivonat savanyú oldatát 3 ízben 10-10 ml 
klprofOrmmal kirázzuk s a folyadékrétegek elkülönítése után a kloroformos réSzt 
másik rázótölcsérbe bocsá~juk„ Az így egyesített klorofOrmos oldatokat 2 ízben 
3:-3 ml, néhány csepp R-sósavval megsavanyított vízzel össZerázzuk és ezt-a savanyú 
vizes oldatot az első rázótölcsérben foglalt savanyú vizes oldattal egyesítjük. Ezután 
3 X .5 mm-es lakmuszpapiros-szeletkét dobunk a vizes oldatot tartalmazó rázó
tölcsérbe, s az oldathoz annyi R-ammónia-oldatot elegyítünk, hog)' ne csak a lakmusz
papiros kéküljön meg, de az ammónia szaga is érezhető legyen. A lúgos oldatot 
3 ízbe~ 20-20 ml, majd-2 íz?en 10-10 ml kloroformmal kirázzuk. Az egyes kloro· 
form-reszleteket az a-u) szermt (I 123 .. lap) 200 ml-es száraz Erlenmeyer-lombikba 
'SZűrjük s a továbbiakban is az ott leírt módon járunk el. 

, ~) !'feghatározás az a'.kaloida-kirázást követő •Ú(ymérhsel .. Ha az alkaloidát súly szerint 
k1vanjuk meghatározni, úgy az alkaloidának a b-a.:) szerint kloroformmal való 
kirázása után a kloroformos oldatot az a-{3) szerint (I 124 .. lap) vizsgáljuk tovább„ 

y) Meghatározá• a fáziJ-eltolás alapján történő alkaloida,kirázást követő titrálás.a/. 
Ha olyan növényi kivonatok alkalŰida-tartalmát kívánjuk meghatározni, melyeknek 
kloroformmal vagy más szerves oldószerrel való lúgos kirázása során erős emulzió··· 
képződés várható, a pontosan mért és megfelelően előkészített kb„ .5 ml térfogatra 
hozott vizsgálandó anyagot a 17. ábra szerinti kb 200 ml-es rázótölcsérben az a) 
szerint R-ammónia-oldattal meglúgosítjuk és 3 ízben egyenként 150 ml R-kloroform
mal_khá~zuk .. A ~izsgála!ot a továbbiakban is értelemszerűen az a.) szerint folyta~juk„ 
A vizes es nem vizes fázisokat a szükséghez képest más arányban is eltolhatjuk. - . . 
-e) Tinkturák alkaloida-tartalmánaic meghatározása 

Az egyes cikkelyekben megadott mennyiségű tinkturát pipettával olyan megfelelő 
nagyságú üveg bepárlócsészébe csurga\juk, melynek súlyát előzetesen óraüveggel 
eg~rütt cg pontossággal megállapítottuk. Ezután az óraüveggel befedett csészében 
a trnktura súlyát cg pontossággal megállapítjuk. A tinkturához R-sósavval megsava-· 
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nyított 3 ml vizet öntünk s a csésze tartalmát vízfürdőn 3·-4 ml-re hepárologta~juk„ 
Ha olajos, gyantás, klorofi.les részecskék válnak ki, úgy ezeket kis, üvegcs6böl készült 
pisztillusszal dörzsölgetve eloszlatjuk s az alkaloida-tartalmú vizes Oldatot kihűlés. 
után 6 cm átmérőjű, vízzel megnedvesített papirosszűrőn· rázótölcsérbe szűrjük„ 
A csésze .tartalmát (esetleg vízfürdőn, vagy melegítés közben) 5 ízben 4-4 ml 1 csepp 
R-sósavval megsavanyított vízzel átdörzsöljük és a kihűlt mosófülyadékot _is a rázó-
tölcsérbe szűrjük. Ajánlatos a mosófolyadék utolsó részletének szűredékéből 2 ml-t 
kis kémlőcsőben felfogni és az a.-y) szerint (I 124. lap) meggyőződni arról, hogy 
a kivonás. tökéletes v~lt-·e„ Ha a kivonás nem volt tökéletes, úgy a savanyú vízzel 
való eldörzsölést megismételjük oly módon, hogy az olajos-gyantás vagy klorofi!os. 
részecskéket az üvegcsészében 3-4 ml kloroformban oldjuk és ehhez a kloroformos 
oldathoz újból 4 ml 1 csepp R-sósawal megsavanyított vizet öntünk. A klorofotmot 

n vízfürdőn elpárologta~juk s a visszamaradt savanyú vizes Ól-
datot kihűlés után szintén a rázótölcsér be szűrjük„ 

Ha a savanyú vizes oldat több, mint 25 ml, úgy azt víi-· 
fürdőn bepárologtatjuk, hogy annak térfogata a 2 5 ml-t 
(szükség esetén az 5 ml-t) ne haladja meg. A továbbiakban, 

\ úgy járunk el, mint azt ab) pontban a), y), illetőleg ~) alatt 
leírtuk. 

18, ábra„ 

d) Drogok alkaloida-tartalmának meghatározása 

A drogot a 18. ábrán látható kis perforátmban vonjuk ki.. 
A perforátor 25 mm átmérőjű és 25 cm hosszú kivonócsövé
nek aljári T-csap van A kivonócsőbe 18 cm magasságban; 
az oldószer gőzeinek bevezetésére 12 mm átmér~jű, há1om
szor meghajlított üvegcső torkollik,. Ezt a gőzcsövet (:). T-csap
pal 7 mm átmérőjű, kétszer meghajlított üvegcső köti össze„ 
Az összekötőcső rendeltetése, hogy a drogon áthaladt ki-
vonószer rajta keresztül visszajuthasson a forraló lombikba„ 
A gőzcső ferdén levágott. alsó végére parafadugóval az oldó
szer befogadására szolgáló 100 ml-es laposfenekű főzőlombik 
erősíthető. /\_ T-csap harmadik 8zára 10 mm hosszú, fer
dére vágott és· a kivonószer leeresztésére szolgál A kivonó.:. 
cső nyitott végébe parafadugóval 30 cm hosszú, visszafolyó 
golyóshűtő szerelhető. 

AZ: aprított vagy egész dr·ogot légszáraz állapotball elpo
rí~juk„ Evégből a· drogot érdesfahí porcelánmozsárba;n közép
finom porrá (IV„) dörzsöljük, ügyelve, hogy a drog min
den része (tehát a f3.- és háncsrészek is) e1poríttassék„ Ezért a 
szitán fennmaradó részeket a p,orcelánmozsárban mind
addig dörzsöljük, míg a drog teljes mennyiségében áthull 
a szitán. Az így kapott drogport .összekeverjük és mérés előtt 
egy napig égetett mész vagy szilikagel felett tar~juk. 

A száraz drogpornak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét mg pontosság
gal lemé1jük és azt kis porcelánmozsárbail pisztillusz segítségével -anunóniás alkohol
lal egyenletesen átnedvesítjük. 

A meghatározáshoz szűrőpapirosból kis 11üvelyt készítünk .. 10 X 10 cm nagyságü 
szű.rőpapirost kémlőcs{) vagy szélesebb üvegcső segítségével ol"yan csővé fűrtnálunk, 
amely a kivonócsőbe éppen beleilleszthető A papirosi::ső alsó :i:észét behajtoga~juk 
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s az így kapott pápiroshüvelyt vékony fonállal két helyen átkötjük A papiroshüvely 
aljába 0,5g, R-petroléterrel zsírtalanított vattát szorítunk„ Ezután a kivonásra kellő
képpen előkészített drogport a hüvelybe juttatjuk, majd azt rázogatással és üvegbot 
segítségével egyenletes oszloppá fotmáljuk. A:z. előkészítésre használt eszközökről 
a drogpor utolsó kis részleteit kevés zsírtalanítótt vattával -letöröljük és a vattát a 
hüvelybe helyezett drogpor tetejére tesszük, végül még kevés zs~rtalanított vattával 
a hüvely tartalmát enyhén leszorítjuk„ Az így megtöltött papiroshfüelyt a kivonó
.csőbe illesz~ji.ik:, azt annak egészen az a1jáig letóljuk ügyelv.e, hogy felső része az_ 
oldalcső nyílását ne zárja el, 

Ezután a készülék vízzel megnedvesített T ~csapját ( csapzsírt használnunk nem 
szabad l) olyan áÍlásba fordítjuk, hogy az összekötőcsö és a kivonócső egymással 
közlekedjék.. Az így előkészített anyagot 3-4 órán. át duzzasztjuk. 

100 ml-es főzőlombikba a fonáselmaradás meggátlására kevés (0,10-0,12 g) 
horzsakőport szórunk s 50 inl R-kloroformot öntünk .. Ezután a lombikot parafadugó 
segítségével a gözcső a~jára erősítjük„ A kivon·ócsöbe óvatosan ann;i kloroformo,t 
öntünk, hogy az a drogon áthaladva az összekötőcsövet is megtöltse. A kivonó
csőre ráillesz~jük a visszafolyó hűtőt s a lombik tartalmát igen kis lánggal élénk for
rásba hozva, megkezdjük a kivonást. 

A kivonást általában 3-4 órán át illetőleg addig folytatjuk, núg az összekötő
csőben lévő kloroform a klorofil-tartalroú anyagoknál elszíntelenedik, vagy a kivonó
csőből a T-csap megfelelő elfordításával leeresztett 3-4 ml kloroform alkaloida
mentesnek bizonyult. Utóbbi ellenőrzése céljából a kivonócsőből 3·-4 ml kloro
fürmot leer·esztünk és 1-2 ml, egy csepp R··SÓsavval megsavanyított vízzel vízfürdőn 
addig melegítjük, míg a klorofo1m szaga már nem érezhető. A kémlőcsőbe öntött 
vizes-oldatnak 2-3 csepp O, 1 n jód-oldattól, illetőleg 2-3 csepp R-Mayer-oldattól 
nem szabad megzavarosodnia„ · 

A kivonás befejeztével a T-csap megfelelő elfordításával a kivonócsőből és az össze
köt6csőből a kloroformo"t leeresztjük„ A kivont drogot tartalmazó paphoshüvelyt 
a kivonócsőből eltávolí~juk !:> a visszafolyó hűtőt visszahelyezzük a kivonócsőre„ 
A T-csap állásán nem változtatva, a 100 ml-es főzőlombikban foglalt kloroformo> 
kivonatból a kloroform zömét ledesztilláljuk. A lombikban visszamaradt 5-10 ml 
kloroformos oldathoz .5 ml, néhány csepp R-sósavval megsavanyított vizet öntünk, 
a klorofürmot vízfürdőn elűzzük, s az alkaloida-tartalmú savanyú, vizes folyadékot 
kihűlés ut:ín 4 cin átmérőjű, vízzel megnedvesített papirosszűrőn r&zótölcsérbe 
(17 .. ábra) szűrjük. Ezután a lombikba 4-5 ml kloroformot öntünk, a lombikban 
maradt anyagot enyhe melegítéssel ebben feloldjuk, majd ismét 5 ml, néhány csepp 
R-sósavval megsavanyított vizet öntünk hozzá s a kloroformot melegítéssel elűzve, 
a visszamaradó savanyú· vizes oldatot kihűlés után rázótölcsérbe szű1jük„ Ezt az 
eUárást még háromszor, illetőleg annyiszor· megismételjük, míg a leszű1t sa,vanyú 
folyadék 1 ml-es részlete 2-3 csepp 0,1 njód-oldattól, illetőleg 2--3 csepp R-Maycr
oldattól már nem zavarosodik meg„ A továbbiakban a savanyú fülyadékot az I 125. 
lap b-a) szerint vizsgá\juk. 

18, A morfin meghatározása ópium- és morfinkészitményekben 

a) A moijin meshatározása dúsitott ópiumban (opium conC1;ntratum) és készítmé11yciben 

K énz.5 zerek,:· 

R-nátionlúg 
R-kloroform 
vízmentes nátriumszulfát 
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kék lakmuszpapiros 
R-sósav 
izopropilalkohol , 
4 y0 -os nátriurnhidrogénkarbonát-oldat 
O 1 n sósav illetőleg 0,02 n kénsav, o: 1 n, illetőleg 0,02 n nátronlúg 
I-metilvörös-oldat 

o 1 mg pontossággal mért kb„ 0,25 g készítményt rázótölcsérberi 3 ml vízben és 
3 mi R-nátronlúgban oldunk. A lúgos oldatot 5 ízben egyenként 10 ml R-kloroformmal 
kirázzuk, majd az egyesített k~oroforrnrészleteket 3 ~1 1 2 csepp ~-nátronlúgga: l~go-

'tott vízzel visszarázzuk. A kloroformos oldatot a társalkal_o1dak meghatároz~sahoz 
h" nálhatJ·uk. (A kloroformos oldatot 1-2 g vízinerites nátriumszulfáttal fedett kis 

asz , k" ] „ ' t IOO 1 vattapamaton 0, 1 mg pontossággal keves durva horzsa ~porra egy~tt mer m-es 
E lenmeyer-lombikba szűrjük, a lombikot és a szűrőt 3-szor egyenként 5 ml R-kloro
„f:rmrrial utána öblí~jük. Az egyesített kloroformos olda:ból a klorofo;m zö~é~ l~
<lesztilláljuk„ A maradékot vízfürdőn szárazra párologtatjuk, 100°-on allando suly1g 
szárítjuk és mérjük.) , , 

Az' egyesített lúgos vizes oldatokat, jelzőül kis (3 X 5 mm) lakmuszpapuo~-szeletkd 
használva R-sósavval semlegesítjük .. A semleges oldathoz 1.5 ml kloroform-1zopr?pil
alkohol el~gyet (3 tf kloroform + 1, tf izoproppalkohol), ;najd 3 ml ,4 ro:os nát.rmm
hidrogénkarbonát··oldatot öntünk es a kevereket osszerazzuk„ E k1razast a jelzett 
mennyiségű oldószerrel még 3 ízben megismételjük_„ A ~íz~;ntes nátri:imszulfáttal 
fedett kis vattapamaton 10{) ml-es Erlenmeyer-lombikba atszurt és egyes1tett morfin
oldatból az oldószer zömét Iedesztilláljuk, majd a maradékot vízfür?~n szára~~~ 
párologta\juk. A morfin-bázist I_0,00 ml O, 1 n sósavban ~ny~~ melegrt~ssel o~djuk 
s a sósav feleslegét 1 csepp I-metilvörös-oldatot használva .Jelzoul 0, 1 n natronluggal 
titráljuk,, 

1 ml O, 1 n sósav 28,53 mg (lg ,45535) vízmentes morfin-bázist (C
17

H
19

0
3
N) 

jelez,, , . , 
- Ha a dúsított ópiumnak csak a morfin-tartalmát kívánjuk meghatározni, ugy a 
leírt eljárást használjuk azzal az eltéréss~l, ~ogy a vizsg,ál: készítményből 0,1 ~g 
pontossággal kb., 0,05 g-ot mérünk le, az i~olalt 1~10r,fi;>-baz1st 10,00 ml 0,02 n ken-
•avban oldjuk s az oldatot 0,02 n nátronluggal trttaljuk„ , . 

1 ml 0,02 n kénsav 5,707 mg (lg, 75638) vízmentes morfin-baz1st (C11H190,N) 

jel;,; utóbbi eljárással vizsgáljuk a dúsított ópium;injekciót VnJectio opii wn<entrati 
2% et 4 %) és a dúsított opium-tablettát (Table:ta opzz concentratz g 0,02). , 

Az injekciós készítménynek a vonatkozó cikkelyben megadott, pontosan lemert 
mennyis.égét, szükség esetén az ott leírt mennyiségű víz~el hí~ítva 3 ml R-nátron-
lúggal elegyítjük s a továbbiakban a fent leí:t módon vrzsgá~uk. , „ , 

A dúsítottó pium-tablettának a vonatkozo cikkelyben lent modon elokeszf~ett, 
>Zeszes kivonatát 3 ml vízben oldjuk, 3 ml R-nátronlúggal elegyítjük s a továbbrak
ban a fent leírt módon vizsgáljuk„ 

b) A moifin meghatározása az ópiumban és óJ:!u~- kés;:ítm_~nyekben ( opium natívum, 
pufris opii, e.tractum opu, tuutura opu) 

-1l ém.szerek.:· 

Az a) szerinti kémszerek, továbbá 
nátriumplumbit-oldat 

1,64 g ólomacetátot 100 ml R-nátronlúgban oldunk 
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50 %-as kénsav 
piros laknÍuszpapiios 
R-sósav 
n sósav 
0, 1 n jód-oldat 
I-metilvörös-metilénkék-oldat 

Az egyes készítményekből az alábbi mennyiségeket mérjük le s azokat következő
képpen készítjük elő: 

Opium nativum, pulvi.s opii. Az előzetesen 60°-on állandó súlyig szárított és finom 
porrá dörzsölt készítményből 0,1 mg pontossággal 0,500 g-ot 4 cm átmérőjű üveg
csészébe mérünk. 

Extractum opii„ Az előzetesen 100°-on szárított és finom porrá dötzsölt készítmény
ből 0, J mg pontossággal kb 0,200 g-ot 4 .cm átmérőjű üvegcsészébe mérünk„ 

Tinctura opii,, A készítményből mg pontossággal kb 5,00 g-ot kis üvegcsészébe 
mérünk. Az üvegcsészét mérés közben óraüveggel födjük be„ Az ópiumtinkturát 
vízfürdőn méz-sűrűségűre párologta~juk be, majd kihűlni hagY,juk„ 

i\ lemért és előkészített vizsgálandó anyagot 2,0 ml R-nátronlúggal, magunk-
készítette kis üve"gpisztillusszal egynemű péppé dörzsöljük. Az ópiumport addig 
dö1 zsöljük, míg az már nem recseg„ A pépet 5 ízben egyenként 1 ml nátriumplumbit-· 
oldattal, majd vízzel 50 ml-es mérőlombikba öblítjük s a lombikot, vízzel jeléig 
feltöl~jük. A folyadékot összerázzuk és 6 cm átmérőjű, száraz redős papirosszűrőn 
azonnal megszűrjük. A szüredék 40,00 ml-es részletét másik 50 ml-es _mérőlombikban 
1,2 ml .50 %-as R-kénsavval elegyí~jük és vízzel 50 ml-re kiegészítjük. A csapadékos 
folyadékot 6 cm átmérqjű, száraz redős papirosszűrőn (szükség esetén ismételt fel
öntéssel) kristálytisztára szűrjük, A szüredék 40,00 ml··es részletét 50 ml-es fűző·· 
pohárban, kis, 3 X .5 mm-es lakmuszpapiros-szeletkét használva jelzőül, R-nátron
lúggal semlegesí~jük, majd 1 csepp R-sósavval megsavanyítjuk s a pohárka tartalmát 
vízfürdőn kb .5 ml-re bepárologtatjuk„ Ha e niűvelet folyamán csapadék válna ki, 
úgy a folyadékot kis vattaszűrőn kisebb (100 ml-es) rázótölcsé1be (I 124 lap, 17 
ábra) szű1jük s a pohárkát és a szűrőt 3·-szor egy ml 1 csepp R-sósavval megsavanyított 
vízzel utána öblítjük„ A savanyú oldatot 3 ml R-nátronlúggal elegyítjük, majd a 
lúgos oldatot háromszor, egyenként 20 ml kloroformmal kirázzuk„ .A kloroformos 
részleteket másik rázótölcsérben egyesítve, .5 ml híg nátronlúggal (3 csepp _R-nátron
lúg ·+ .5 ml víz) egyszer vissza1ázzuk„ A vizes részleteket egyesítve, először .50 %-os 
R-kénsavval közömbösítjük, inajd R-nátronlúggal éppen meglúgosítjuk„ A gyengén 
lűgos oldatot n sósavval pontosan semlegesítjük, illetőleg igen gyengén (legfeljebb 
1 csepp n sósavval) megsavanyítjuk. Jelzőül a folyadékba dobott 3 X ,5 mm-es lakmusz
papiros-szeletke szolgál.. A r ázótölcsér ben levő folyadék térfogata e művelet után 
20·-22 ml.. Ha több volna, úgy azt vízfürdőn bepárologtatjuk úgy, hogy az átöblítésre 
használt vízzel együtt a folyadék térfogata 20-22 ml legyen, 

A rázótölcsér tartalmához most 25 ml R-kloroform-izopropilalkohol-elegyet (3 tf 
klorofürm + 1 tf izopropilalkohol), majd 5 ml 4 %-as nátriumhidrogénkarbonát
oldatot öntünk s a folyadékot azonnal össze1ázZuk., A nem elegyedő folyadékrétegek 
szétválása után az alsó (kloroformos) réteget kevés vízmentes nátrirumszulfáttal 
fedett kis vattapamaton 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba bocsátjuk A kirázást még 
legalább 3 ízben, 25~25 ml R-kloroform-izopropilalkohol-eleggyel megismételjük, 
és ezeket az oldatrészleteket is az Erlenmeyer-lombikba szűrjük. Az utolsó kirázás·· 
nál célszerű megg)'Őződnün_k, vajjon a morfint teUesen kivontuk-e„ (Az utolsó ki
rázás után 3 ml klorofOrmos oldószert külön fogunk fel s azt kis üvegcsészében be-
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párnlogtatjuk. A maradékot 2 ml vízben és l csepp R-sósavban oldjuk Az oldat 
0,5 ml 0,1 n jód-oldattal elegyítve nem változhat!) A forráselrtiaradás megelőzésére 
kevés durva horzsakőport szórunk a lombikba s tartalmát kb 10 ml-re ledesztilláljuk, 
A maradékot vízfürdőn szárazra párologta~juk. A visszamaradt morfin-bázist, ha 
annak várható mennyisége a vizsgált anyag 15 o;0 -a alatt van 10,00 ml, azon felül 
30 %-ig 20,00 ml 0,02 n kénsavban ok\juk Az alkaloida oldódását melegítéssel segít
hetjük elő, esetleg úgy, hogy 1--2 ml kloroformot is öntünk a savanyú oldatba s a 
klorofo1mot melegítéssel elűzzük. Kihűlés után a kénsav feleslegét 0,02 n n.itron
lúggal titráljuk · lndikáto1ként 1-2 csepp I-metilvörös-oldatot, vagy 1-2 csepp 
I-metilvörös-metilénkék-oldat-keveréket használunk, (Utóbbi esetben az átmeneti 
szín szennyeszöld.) 

1 ml 0,02 n kénsav 5,707 mg (lg ,75638) vízmentes morfin-bázist (C11H 190 3'<) 
jelez, 

Megjegyzés. A fOgyott 0,02 n kénsav a vizsgálathoz lemért anyag morfin-tartalmá
nak csupán 64 %-át jelzi., A számÍtás tehát a következőképpen alakul: 

a" 5,707 "0,1 
__ „ __ 

b" 0,64 Vízmentes morfin o/o ~ 

ahol 
a = a morfin megkötésére elhasznált 0,02 n kénsav ml-ben, 
b = a vizsgálathoz lemért anyag g-ban kifejezve. 
A morfin-tartalom kiszámításánál a vizsgálandó anyag lúgban nem oldódó részé

nek és a kivált ólomszulfátnak térfogatát elhanyagoljuk 

e) A morfin meghatározáw Dover-porban (pulvis opii et ipewcuanhae) 

K étn szerek.:· 

A b) szerinti kémszerek, továbbá 
n-propilalkohoL 

A Dover-por morfin-tartalm;inak meghatározására a 0,1 mg pontossággal mért, 
kb l g anyagot kis üvegcS:észében 5 csepp R-sósavval savanyított .5 ml vízzel eldör
zsölve vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ Az így előkészített anyagot 2,0 ml R-nátron
lúggal el\lörzsöljük s a továbbiakban a meghatározást a b) szerint folytatjuk és 

fejezzük be, 
Úgy is e\járhatunk, hogy a 0,1 mg pontossággal mért kb 1,0 g porkeveréket 4-szer, 

egyenként 5 ml, 1 % sósavat tartalmazó meleg n-propilalkohollal dörzsöléssel ki
vonjuk„ A kis papirosszűrőn megszűrt és egyesített alkoholos kivonatot szárazra 
párnlogtatjuk, a maradékot pedig 2,0 ml R-nátronlúggal eldörzsö\jük A meg•, 
határozást a továbbiakban a b) szerint folyta\juk és fejezzük be, 

* 
A moifin-meghatározás fof;yamán ledesztillált kloreform-izopropilalkohol-elegyet ismét fel-

használhatjuk, ha az elegy alkotórészeinek a1ányát az alábbiak szerint ellenőrizzük, ' 

illetve újból beállítjuk, 
A desztillátum sűrűségét célszerűen 20°-on való sűrűségmérésre beállított West-

phal-mérlegen (I 68. lap) 3 tizedes pontossággal, térfogatát pedig mérőhengerrel 
ml pontossággal meghatározzuk A kloroform ( l,4 78), az izopropilalkohol (0, 790) 
és a kloroform-izopi"opilalkohol 3 + l arányú elegyének (l,289) sűrűségét ismerve, 
a desztillátum ismert térfogatához keverendő izopropilalkohol, illetőleg kloroform 
térfogatát az I., illetőleg a II. számú képlettel számítjuk ki, attól függően, hogy a 
desztillátum sűrűsége l,289-nél nagyobb (I képlet), illetőleg kisebb (IL képlet). 
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füg~t~t:Uít~sokfiban la kloroform és izopropilalkohol eiegyítésekor 
. a ozast gye men kívül hagyjuk, 

esetleg beálló tér., 

I 

ahol I 
v 
ea 

II 

r = ~(eJ--=._l, 289L _ v. (ea - 1, 289) 
(1,289-0,790) - 0,499 

a hozz~el~gyítendő izopropilalkohol térfügata, 
a desz~llatum ml pontossággal 'mért térfogata 
a deszt11látum sűrűsége 20°-on (> I,289), ' 

K = -~,289-:--ea) = ":J_l_, 28~=~) 
(1,478 -1,289) 0,189 

ahol K h ' 1 · - a ozz~e ~gyítendő kloroform térfügata, 
v - a deszt.1ll~tum i:;I ,,p;:>ntossággal mért térfogata, 
ea , - a desztillatum surusege 20°--on ( < 1 289) 

Az elkeszített elegy sűrűségét (1,289) ellenőrízz~k„ „ 

19. Br·omatom~~t:r;lás meghatá:t'ozások a bróm jodometriás 
visszamét·ésével 

A meghatározást pontos mérések 'l ' b ' ' 1 · 
500, illetőleg 300 ml-es Erlenme e~~lo:~ik r~:o~o ombikban végezzilk Ez olyan 
fe~ett kehelyszerűen kiszélesedik )'A csiszolatáa a abr.a), m~lynek nyaka a, csiszolat 
cs1::.zolt uvegdugóval elzárható mintegy 30 1 h1a3z szerint cs,appal ellatott, be-

A brómozando' a k ' . m-es enge1es tolcsei illeszthető 
nyagna az egyes cikkelyekb d 

mért részletét a megadott mennyiség" , b en mega ,ott o,; mg pontossággal 

~ s:mlege~.;'agy gyen_g~n meglúgosított ~l;~~h~~' a:~~~e:'::~h~:dosze1 ben feloldjuk 
)e ben e!ont mennyisegű 0,1 n káliumbromát-oldatot csui a

tunk, ma3d 0,5-1,0 g elporított káliumbromidot oldunk g"el 
benne A b ' · 1 b"k " , . ; I~~ozo om i, ot víz~,el 1:1egnedvesített tartályos 
<l;igo1~:-:aI ~Iza1Juk A tartaly csapjat kinyitva levegl'ít szívunk 
ki (szaual vagy vízsugáilégszivattyúval) a lo~bikból A d ' 
t~r;ályba 1,0 ml R-sósavat onti.J.nk, majd a csap alkalmas elf~~~~ 
~asaval a sos~vat ~. lq,!11~ikba sz~va~juk, üg)relye, hosy a lombik-

an a r:yo~as a ,kulso legnyomasnál kisebb maradjön. A lombik 
t~rt!"-I;n~t .osszerazzuk és a lombikot sötét helyte tesszük Ha 
ket faz1sban brómozunk, a brómozás ide,ie alatt ,k · · k r 'k J a rea „c10-· 
e\ ere et, gyakrabb~n ö$szerázzuk. Az előírt brómozási idő 

letelte utan a lombik tartályába 10 ml 10 01. k"l" · d"d old t t .. .. k /0 os a iumJO 1 -
, a ~ ont,u~ , melyet a lombikba szivatunk„ A lombik tartal

mat osszerazas után 100 ml vízzel hígítjuk majd a k" 'lt •, _ 
d?t ~ pe~c mulva, jelzőül I-keményítő-olda;ot használ~:a o Í0

n 
natriumtioszulfát-oldattal mérjük. ' 

. J:Ia a lombikban ~ nyomás es~tleg kiegyenlítődött, a kálium
J0d1d-oldatot a lombik kehelyszerűen kiszélesedő részébe öntj"k 
ae~on?an a, tartályos dugó meglazításával a káliumjodíd-ol~a~ 
szinten bromveszteség nélkül 3'uttatható a lomb"kb 

A h ' , r a 
, :;-e.~.- atarozasokat üvegdugós Erlenmeyer-lombíkban is 

vegez ~t~uk. Ilyen esetben ügyeljünk, hogy a reakcióeleo-y meg
::~anyita~~, gyorsan történjék s a lombikot előre meg~edvesí

t dugopval gyorsan elzárjuk. A káliumjodidot szilárd 

9* 

r 

9Scm-

19 ábra. 
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alakban gy01s mozdulattal szórjuk a lombikba, hogy a brómveszteséget el
kerüljük. 

A nátriumtioszulfát-oldat faktorát - különösen, ha szerves oldószert is ·használ
tunk - célszerű te~jesen azonos körülmények között <<Üres» kísérletben ellenőrizni. 

20. Az A-vitaniin meghatál'Ozása csukamájolajban 

Kém5zerek,: 

15 o/0 -os szeszes káliumhidroxid-oldat 
15 g káliumhidroxidot mérőlombikban káliumhidr"Oxidról fi:issen 
desztillált legtöményebb szeszbeJl 100 ml--re oldunk„ 

R-éter (peroxidmentes) 
R-nátronlúg 
piros lakmuszpa piros 
vízmentes nátriumszulfát 
nitrogén, illetőleg széndioxid 
tisztított kloroform 

A klorofürmot nagyobb rázótölcsérben egyenlő térfügatú vízzel 
háromszor kirázzuk, majd a víztől te~jescn elkülönült klorofürmot 
vízmentes nátriumszulfáttal fedett kis vattapamaton olyan lombikba 
szűrjük, melybe előzc;tesen - 1 litet klo1ofo1mra számítva 100 g -
frissen kiizzított káliumkatbonátot tettünk .. A lombikot dugóval el
zárjuk, tartalmát összerázzuk, majd sötétben 3-4 'óráig állni 
hagyjuk. Ezután a kloroformot leszűrjük és ledeszti))áljuk, A desztil·· 
látum első és utolsó tizedét nem haszná\juk. A tisztított klorofotm 
csak az elkészítés napján használható, hacsak azt 1 v/vo/o 50°·-70° 
között {ÜrTÓ petroléterrel nem tartósítottuk„ Az így tartósított ~1010-
fötm mindaddig használható, amíg benne a «Chlo1oform1um», 
iUetőleg a «Chloroformium ad narcosim» cikkelyek (II 190., 
illetőleg 191„ lap) sze1int vizsgálva, foszgén és peroxid m€g nyomok
ban sem mutatható ki„ 

ecetsavanhidrid 
kloroformos antimon (III)klorid-oldat 

Üvegdugós Erlenmeyer-)ombikban l 00 g fonti módon tisztított, de 
petrolétert nem tartalmazó klorofűrmban _kb. 25 g eldörzsölt R
antimon(III)kloridot rázogatunk, majd a szobahőmérsékleten telített 
oldatot papitosszűrőn megszűrjük„ Az oldat mindaddig használ
ható, a:riiíg színtelen marad, még akkor is, ha utólag esetleg kevés 
antimon(III)klorid válik ki belőle 

0,344 %-os axeroftolacetát-oldat (gyapotmag-ol~jban) 
izopropilalkohol (csak a b) alatti vizsgálathoz) 

Az izopropilalkoholt frissen ledesztilláljuk, Extinkciója 1 cm-es 
kVarc-küvettában vizsgá!va összehasonlító oldatkérlt vizet 
alkalmazva-· 3.50 és 320 mµ hullámhosszak között legfe\jebb 0,01, 
300 mµ hullámhossznál pedig legfeljebb 0,05 lehet. 

a) Vizsgálat Pulfrich-fo tométerrel 

Becsiszolt visszafolyó hűtővel ellátott 50 m~-es lombikba 0, 1 mg pontossággal 
mért legfeljebb 1 g csukarnájolajra 5 ml 1.5 %-os szeszes káliumhidroxid-oldatot 
öntünk. A lombikot visszafolyó hűtQjévelösszekötve, a folyadékot vízfürdőn 'Y.! óráig 
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fűr.tásban tartjuk. A hűtő felső nyílását célszerűen íüzőpohárral fedjük le„ Az el
szappanosíiás bef~jezése után a lúgos folyadékot 10 ml' vízzel hígítjuk, .5 ml vízzel 
rázótölcsérbe öblítjük és 30 ml petoxidmentes éterrel kirázzuk,. A ldrázást 20-20 ml 
éte1rel még kétszer megismételjük,. A másik rázótölcsérben egyesített éteres··oldatokat 
előbb .15 ml vízzel, majd 15 ml olyan vízzel mossuk, melyhez 0,5 ml R-nátronlúgot 
elegyítettünk. A mosást 15-1.5 ml tiszta vízzel még kétszer, illetőleg annyiszor ismé„ 
teljük, míg a mosóvíz lakmuszpapitossal vizsgálva már nem lúgos„ Az éteres oldatot, 
amely szemmel látható vízcseppeket nein tartalmazhat, -üvegdugós· Erlenmeyer
Iombikba bocs.á~juk, 5 g vízmentes nátriumszulfátOt szó1unk bele, maj~ a lombikot 
dugqjával elzárva, sötétben fél óráig állni hagyjuk„ Ezután az oldatot kevés vízmentes 
náttiumszulfátot tartalmazó száraz, papirosszűrőn 2.50 ml-es lombikba szűrjük. 
Szűrés közben a tölcsért óraüveggel lefedjük. A lombikot és a szűrőt 3-szor 10-10 ml 
éterrel mossuk. Az étert a lombikból langyos vízfürdőn ledesztilláljuk, miközben 
kapilláris segítségével lassan száraz, oxigénmentes nitrogén- vagy széndioxidáramot 
vezetünk az oldaton át Az éter utolsó kis részét melegítés nélkül űzzük eL Ha a 
visszamaradt anyagon nedvesség nyomait vennők észre, azt néhány ml tisztított 
klorofÓrmban oldjuk és a leírt módon szá1azra pátologta~juk 

A vizsgált Olajnak a lombikban visszaI,Uaradt el nem szappanosítható részét haladék 
nélkül l 0 ml tisztított kloroformban oldjuk. Az oldatot 5 ml tisztított kloroformmal 
20 ml-es mérőlombikba öblítjük, majd a mérőlombikot tisztított kloroformmal jelíg 
töltjük. Ez az oldat az A-oldat, 

A:z így elkészített A-oldat 0,300 ml-enként lehetőleg 5·-·15 nemzetközi egység 
(NE) A-vitamint tartalmazzon. 

Az A-oldatnak mikrobürettával (a mikrobürettát kis üvegpohárral fedjük le!) 
pontosan leni.ért megfelelő részletét a fütométer küv.ett~jába mé1jük„ Ha Pulfi:ich
fotométert használunk, úgy annak 1 cm-es küvettájába pontosan 0,300 ml~t 
mérünk. A küvettában levő oldatot 1 csepp ecetsavanhidriddel, majd 3,00 ml kloro·· 
formos antimon(III)klorid-oldattal elegyítjük.. Az utóbbit bő kifolyónyílású csapos 
J?ipettából úgy folyatjuk ki, hogy az legfeljebb 4-5 másodperc alatt kifolyjék, 
Ugyeljünk, hogy az oldatot közvetlenül a folyadékba bocsássuk és ne a küvetta falán 
folyassuk azt le, mert utóbbi esetben zavaró kiválás keletkezhet.. A kloroformos 
antimon(III)klorid-oldatot célszerűen zátt, ·automatikus adagolóból mérjük ki„ 

A keletkező kék szín intenzitását 600-610 mµ hullámhosszon, illetőleg S 61-es 
színsz{írőt használva, pontosan 20 másodperc mulva mérjük„ Összehasonlító fOlya·· 
dékul azonos rétegvastagságban kloroformos antimon(III)klorid-oldatot használunk 
Az észlelt extinkció 0,40 és O, 70 között legyen. Ha az extinkció ennél nagyobb, az 
A-oldatból mikrobürettával megfelelően kevesebbet mérünk le 6s azt a küvettában 
tisztított klo1ofo1mmal 0,300 ml-te kiegészítve a leírt módon vizsgáljuk„ Ha az extink~ 
ció 0,40-nél kisebb, úgy az A-oldatból megfelelően többet mérünk a küvettába, 
az oldatot oxigénmentes gázáramban bepárologtatjuk és a maradékot. 0,300 ml 
tisztított klorofűrmban oldva a leírt módon vizsgáljuk. Ha az extinkció a megadott 
határok közé esik, a vizsgálatot ugyanakkora A-oldat-részletekkel legalább kétszer 
megisméteUük és az eredmények középértékét vesszük„ 

Hogy az így megállapított extinkcíóértékből a vizsgált anyag A-vitamin (axeroftol) 
tartalmát megállapíthassuk, alkalmas standa1·ddal összehasonlító méréseket végzünk. 
Erre a célra tiszta, szintetikus axeroftolacetát peroxidmentes gyapotmag-olajjal 
készült 0,344 %-os oldatát használjuk, amely oldat tehát O, l mg-onként 0,344-y, vagyis 
l nemzetközi egység (NE) axeroftolacetátot tartalmaz 

Az axeroftolalapoldat 0,1 mg pontossággal mért 0,100 g-os részletét 0,9 g gyapot
mag~olajjal elegyítve a leírt módon elszappanosí~juk, majd az el nem szappanosít-
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ható maradékot mérőlombikban tisztított klorofürmrnal 20 rnl~re oldjuk. Ez az oldat 
az S-oldat. Az S-oldat tehát O, l ml-·enként 5 NE axeroftolt tartalmaz. 

Ezután legalább 3~3 párhuzamos kísérletben meghatározzuk az S-oldat extink
cióját 0,300 ml-ként 5, 7,5, 10, 12,.5 és 15 NE koncentrációknál. E célból egy·-egy 
küvettába rendre 0,100, 0,1.50, 0,200, 0,250 és 0,300 ml S-oldatot mérünk és az 
oldatokat tisztított kloroformmal 0,300 ml-re egészí~jük ki, majd a·z ecetsavanhidriddel 
és az antimon(III)klorid-oldattal elegyített oldatok extinkcióit a leíi t módon mérjük. 

Az S-oldat NE/0,1 ml-ben kifejezett koncentráció- és észlelt extinkció értékeiből 
kalibrálási görbét szerkesztünk oly módon, hogy az ordinátára az észlelt extillkció
értékeket, az abszcisszára pedig az S-oldat koncentráció-értékeit mé1~jük fel. _A lép
tékeket úgy válasz~juk meg, hogy a görbe emelkedése közelítőleg 45° legyen 

A vizsgált anyagot tartalmazó A-oldat extinkciójának megfelelő koncentrációt 
a kalibrálási görbén leolvassuk„ Ebből az értékből a vizsgált anyag NE/ g-ban kif~jezett 
A-vitamin tartalmát űgy kapjuk meg, hogy azt az alábbi faktorral (f) megszorozzuk; 

f 

ahol 

' 
m k 

v az A-oldat készítésére használt mérőlombik térfogata ml-ben (20 ml), 
m a vizsgálathoz lemért anyag súlya g-ban, 
k a kÜvettába mért A-oldat térfogata ml-ben. 
Standard hiányában a leírt módon való beállításhoz valamilyen közismerten 

megbízható, állandóan standardizáltan készített, két évesnél nem régibb gyári 
készítmény megfelelő meonyiségét is használhatjuk 

A leírt eljárással azonos módon állapí~juk meg a különböző mesterséges A-vitarilin
készítmények, vagy halmájból izolált A-vitamin felhasználásával készült olajos 
A-vitamin-készítmények és koncentrátumok A-vitamin-tartalmát is. Olyan készít
ményeknél, amelyeknek A-vitamin-tartalma grammonként az 500 OOO nemzetközi 
egységet meghaladja, a szappanosítást el is hagy~atjuk„ Ez esetben azonban a beállí
tásra használt készítményt sem szabad elszappanosítanunk. 

b) Viz<gálatok kvarc-spektrefotométerrel 

Úgy is e~járhatunk, hogy a vizsgált anyagnak az elszappanosítás és az éter 
elűzése után a lombikban visszamaradt el nem szappanosítható részét mérőlombik
ban annyi izopropilalkoholban oldjuk, hogy az oldat extinkci~ja 32.5. n1µ hullá1n
hosszon 0,4-0,8 között legyen, ami 8--15 NE/ml koncentrációnak felel meg 

Az oldatextinkcióját alkalmas kvarc-spekti ofotométerrel 310, 325 és 334 mµ hullám
hosszakon mérjük„ Az észlelt extinkciókból a vizsgált anyag NE/g-ban kifejezett 
A-vitamin-·taitalmát (x) a következőképpen számí~juk ki: 

ahol 

éa25 
éa10 -.:;;,-
v 

m 
d 
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x ~ 7 (é325 -0,375 é310 - 0,625 é334) v_d_ 19 
m· 

az izopropilalkoholos oldat extinkciója 32.5 mµ hullámhosszon, 
az izopropilalkoholos oldat extinkci~ja 310 mµ hullámhosszon, 
az izopropilalkoholos oldat extinkci~ja 334 mµ hullámhosszon, 
az izopropilalkoholos oldat készítésére használt mérőlombik tér
fogata ml-ben, 
a vizsgálathoz lemér:t anyag sűlya g-ban, 
a küvetta vastagsága cm-ben, 

19 == a Nemzetközi Egészségügyi Szérvezet által a speciíikus extinkció 

(E~:/;;,) szorzására megállapított faktor (1900) lQO-ad része, 

x a vizsgált készítmény A-vitamin-tartalma NE/g„ban kifejezve. 

21. Az aszkorbinsav 111eghatár·ozása 

Kém.szerek.:· 

vas timsó-oldat 
O, 10 g kristályos vastimsót 100 ml-es mérőlombikban 20 %-os fOszfor- _ 
savban 100 ml„re oldunk. 

1 %•os citromsav-oldat 
20 %-os a:mh1óniumacetát-oldat 
dipiridil-oldat 

0,.50 g a,a'·-dipiridilt mérőlombikban szilárd káliumniciroxidról 
frissen desztillált 96 %-os szeszben 50 ml-re oldunk. 

100 ml-es mérőlombikba 2,00 ml vastimsó-, 10 ml 1 %„os citromsav-, 0,4 ml dipiridil„ 
és 1 O ml 20 %··OS ammóniumacetát·-oldatot csurgatunk. Az ily m6don előkészített 
reakció-keverékhez elegyítjük az egyes cikkelyekben leírt módon előkészített és 
előírt mennyiségű, 0,01 mi pontossággal mért, 50-250 y aszkorbinsavnak megfelelő 
oldatot A lóbálással összekevert folyadékelegyet két órára sötét helyre (célszerűen 
pl. papírdobozba) tesszük. A vízzel 100 ml-re f<;ltöltött oldat extinkciój~t (é) S 50-es 
színszűrő alkalmazása mellett 30 mm-es küvettaban Pulfrzch-féle fotometerrel meg-· 
mérjük„ 

é' = 1,000 extinkció 0,000003617 g/ml (3,617 'Y/ml) (lg ,55830) aszkorbinsavat 

J"elez .. Ennek az értéknek és az észlelt extinkciónak (é) szorzata 1 ml oldat g-ban 
' (100 

kifejezett aszkorbinsav-tartalma, melyet a hígítás ~:) 100-szorosával szorozva 

a vizsgált anyag %··ban kifejezett aszkorbinsav-tartalmát kapjuk. 

X= 
0,03617 é 

m 

ahol 
E. = az észlelt extinkció, 
m ~ a l 00 ml-ben oldott anpg súlya g„ban, 
x = a készítmény aszkorbinsav-tartalma %-ban, 

Megjeg11zé,5 Aszkorbinsavat tartalmazó színes vagy gyeng~n opalizáló ol?at~k 
(pl. gyümölcslevek) esetén olyan összehasonlító oldatot hasznalun!<, mely a v1zsga
landó oldattól csak abban tér el, hogy a dipiridil-oldat helyett ugyanannyi 96 %-os 
szeszt tartalmaz 

22. A sósavas aneurin fluoro111etriás 111eghatározása 

Kém5zerek,:· 

standard sósavas aneurin 
Mesterségesen előállított tiszta, kristályos sósavas aneurin. 3 y stan
dard készítmény antineuritikus (Br·vitamin) hatásértéke 1 nemzet~ 
közi egység (NE). 
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standard -sósavas aneutin-oldat (a továbbiakban standard-oldat) 
0,0200 g (:J:0,0001 g) vízmentes sósavas aneurinnak megfelelő O,I 
mg pontossággal mért standard készítményt mérőlombikban O O 1 
n alkoholos sósavban 100 ml-·re oldunk. ·' 

hígított standard sósavas aneurin-oldat 
20,00 ml standard-oldatot mérőlombikban 8,00 ml O, 1 n sósavval 
elegyítünk, majd vízzel 100 ml-re hígítunk A hígított standard-olda
tot frissen készítjük„ 

R-izobutilalkohol 

Ultraibolya fenyben vizsgálva legfeljebb alig észrevehetően fluoresz
kálhat. 

5,0 %-os kálium-vas(III)cianid-oldat 
cg pontossággal mért 1,00 g R-kálium-vas(III)cianidot mérőlom-· 
bikban vízzel 20 ml-re oldunk. Az oldatot frissen készítjük 

0.,01 n alkoholos-sósav 
100,00 ml 0,1 n sósavat mérőlombikban 250 ml legtöményebb R
szesszel elegyítünk, majd az· oldatot vízzel 1000 ml-re hígítjuk 

kénsavas kinin (II l 86. lap) 
vízmentes nátriumszulfát, 

a) Vizsgálat kvardámpával 

L;gal~bb 0,1, ';'.'g poi;itosság~almért,legalább 0,02 g és legfeljebb 0,1 g vizsgálandó 
készrtmenyt merolombikban vrzzel 100 ml-re oldunk. Az oldat 20 00 ml-es részletét 
mérőlombikban 100,00 ml 0, 1 n sósavval elegyítjük, majd vízzel 1000 ml-re hígítjuk 

± 0,002 ml pontosságú mikropipettával l,000-1,000 ml hígított vizsgálandó oldatot 
egy-egy, <<A>>-val _és «B»-vel jelölt 25 ml-es üvegdugós rázótölcsérbe mérünk. Egy 
harmadik ugyanrlyen és «C»-vel jelölt rázótölcsér be hasonló pontossággal 1 OOO ml 
hígított standard-oldatot mérünk Az «A» és a «C» tölcsérbe 1 00-1 00 n'i1 milli
literenként 1-1 csepp kálium-vas(III)cianid-oldattal frissen eiegyíte;t R-u'átron
l~go; öntünk, majd az oldatokat összerázzuk. A «B» tölcsérbe 1,00 ml kálium-vas(lII)
cianid·-oldattal nem elegyített R-nátronlúgot mérünk és tartalmát összerázzuk 
Egy perc mulva mindegyik rázótölcsérbe 1.5,00 ml R-izobutilalkoholt öntünk .. A rázó~ 
tölc~érek tartalmát egy·-egy percig élénken rázzuk, majd a rétegek elkülönülése után 
a vizes rétegeket lebocsátjuk, és mindegyik rázótölcSérbe 1_,00-1,00 g finoman 
porított vízmentes nátriurnszulfátot szórunk. Az oldatokat sötét helyen addig (3-4 
óra) hagyjuk állni, míg azok kristálytiszták lesznek. Szükség esetén az oldatokat 
R:;z.~.butrlalkohollal kimosott és megszárított 7 cm átmér~jű papírosszűrőu meg
szurjuk. 

. A~ oldatokat a továbbiakban a rázótölcsérek jelzésének megfelelően «A», «B», 
illetoleg «C» oldatoknak nevezzük. 
. '.0,00-10,00 ml «N>, illetőleg «B» oldatot egy-egy «A»-val, ille(őleg «B>>-vel 
1elolt nem fluoreszkáló üvegből készült, egyenlő belső átmérőjű kémlőcsőb.e n1érünk. 
E célra olyan, egyformán gömbölyű fenekű kémlőcsöveket választunk ki, melyekbe 
egyenlő térfogatú folyadékokat mérve a folyadékoszlopok magaSsága egyenlő és ame
lyekb~n a hígított stai:dard-oldattal azonos módon előkészített ugyanannyi sósavas 
aneurin-oldat egyenlő intenzitással fluoreszkál. Ezután a «B» csőbe rázogatás közben 

0,0?2 ml p~;itosságú mikrobürettából annyi «C» oldatot csepegtetünk, hogy az 
«A>> es «B» cso tartalma -·· a két csövet egyszerre vizsgálva - egyenlő intenzitással 
fluoreszkáljon„ Az «A» cső tartalmát az utolsó összehasonlításkor annyi R-izobutil
alkohollal elegyítjük, mint amennyi «C» oldatot a «B>> csőbe csepegtettünk. 
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A fluoreszkálást e célra alkalmas kvarclámpával, teljesen sötét szobába~ oly módon 
vizsgáljuk, hogy egy-egy észlelés legfeljebb néhány másodpercig tartson Az oldatokat 
csak az észlelés -tartama alatt vitágí~juk meg, nehogy azok elváltozzanak„ Ha a két 
cső egyenlő intenzitással fluoreszkál, azokat felcseréljük és a fluoreszkálás intenzitását 
újból összehasonlítjuk. Szemünket sötétben pihentetve, néhány perc mulva az össze
hasonlítást megismételjük„ A vizsgálat folyamán gondosan ügyeljünk; hogy zsiradék 
még nyomokban se kerülhessen a vizsgált anyagokhoz és eszközö~höz, mert az fluo
reszkálást idézhet elő„ · 

Miután a fluoreszkáló oldat ultraibolya fény hatására elváltozik, ezért az egyszer 
már használt standard-oldatot több meghatározáshoz nem használhatjuk. Állandó 
standardként standard sósavas aneurinre a leírt módon beállíto.tt kb 0,0001 g/v %-os 
O 1 n kénsavban oldott kénsavas kinin-oldat is használható„ 
' 1 ml «Ü» oldat 2,667 ·y vízmentes sósavas aneilrint jelez„ A vizsgált kész~tmén_y 

%··ban kifejezett sósavas aneurin-tartalmát tehát az alábbi képlettel számí~Juk ki: 

2 e 
X= 

m 
ahol 

C = a «B» oldathoz csepegtetett «0» oldat mennyÍ$ége ml-ben, 
m = a vizsgálathoz lemért anyag súlya g-ban„ 

b) Vizsgálat fluorométenel 
A vizsgálandó anyag legalább 0, 1 mg pontossággal mért 0,02-0, 1 g közötti meny

nyiségét mérőlombikban vízzel 1 literre oldjuk. Az oldat 20,00 ml-es részletét mé1ő
lombikban 20,00 ml O,l n sósavval elegyítjük, majd az oldatot vízzel 200 ml-re 
hígítjuk 

A továbbiakban az a) szerint járunk el azzal az eltéréssel, hogy csak az «A» és «B» 
oldatokat készítjük el, a kirázáshoz pedig 15 ml helyett 25--25 ml, R-izobut~lalk~~olt 
használunk. Az izobutilalkoholos oldatokat alkalmas fluorometer ben vrzsgaljuk.. 
A beállításhoz a vizsgálathoz lemé1t anyaggal azonos mennyiségű standard sósavas 
aneurin azonos módon előkészített oldatának izobutilalkoholos rázadékát használjuk„ 

Az «A>> oidat vizsgálatakor kapott fluoreszkálás~értékből a «B» oldat vizsgálatakor 
kapott fluoreszkálás-értéket levonva a vizsgált anyagban lévő sósavas aneurin fluo
reszkálás-értékét (A,-B,) kapjuk, mely utóbbiból és a beállításhoz használt azonos 
koncentrációjú standard-oldat f!uoreszkálás-értékéből (Cr) a vizsgált anyag %-ban 
kifejezett sósavas aneurin·tartalmát a következőképen számítjuk ki: 

x= 
(A,-B,) 100 

ahol 
At = az «A» oldat fluoreszkálás-értéke, 
Bt = a «B» oldat fluoreszkálás-értéke, 

e, 

e, = a standard-oldat fluoreszkálás-értéke .. 

23. A cukrok (glukóz, fruktóz, invertcukor, szacharóz, laktóz, galaktóz, 
mannóz, arabinóz, xilóz, r·amnóz) meghatározása 

Kémszerek.: 
0,02 n sósav 
n nátronlúg 
I-metilnar ancs-oldat 

(S,hoorl eljárása) 
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Fehling- I-oldat 

Fehl
. II 6ld9,28 g R-rézszulfátot mérőlombikban vízzel ing- „o at 1 literre oldunk„ 

346 g káliumnátriumtartarátot és 

k
,
1
. . . 100 g nátriumhidtoxidot mérőlombikban a iumjod1d vízzel 1 literre oldunk. 

25 %-os kénsav (iömény R-kénsav) 
O, 1 n nátriumtioszulfát-oldat 
I-keményítő-oldat 

A ".'izsgálandó cukor 0, 1 mg ponto'ssá al mért 0 , ' 
lombikban vízzel pontosan 100 ml-re g!ldjuk. ,80 g-os reszletet 100 ml-es mérő„ 

A szacharózt előzetesen invertál"uk E , b"I 
100 ml-es főzőlombikban 50 OOU ·i 0 ~~g ~ mg pontossággal mért 4,00 g szacharózt 
tölcsért teszünk-s fél órán át Í'orrómv' {· d'~o~~vb~n, oldunk„ A lombik nyakába- kis 
oldato

1

t 1,00 ml n nátronlúggal sernf: ~:ít?ük mer~.~~letén tartjuk„ ~lehűtött cukor-· 
hasznalhatunk. A cukor-oldatot 500 g 1 .J .. J.el.~oul 1. csepp I-metrlnarancs-oldatot 
feltöltjük. m-es merolombrkba öblítjük s vízzel a jelig 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

;o 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3,2 
6,3 
9,4 

12,6 
15,9 
19,2 
22,4 
2.5,6 
28,9 
32 ,3 
35, 7 
39,0 
42,4 
45,8 
49,3 
52,8 
56,3 
59,8 
63,3 
66,9 
70, 7 
74,5 
78, 5 

82,6 i 

86, 6 '~ 

Cukortáblá;:,at Schoorl 5zerint 

~ s s S· 
8 .„ a " - bo'""~ ~o' 
$0:': 30„ ~0- s0::: " 
:;;(::C: ~ - :; :: "' ~ 
:: „ ::;::e: g:t'! :B::c:g -.s::i:f 

.~"-·_o_f'-:-_.S_o_··-i_.:.~.:_" o __ __::Í_:o:_' _L_~ o~ 
1 

3,2 1 

6,4 1 

9, 7 i 
13,0 
16,4· 
20,0 
23, 7 
27 ,4 
31, l 
34,9 
38, '7 
42,4 
46,2 
50,0 

53' 7 1 

57' 5 1 

61,2 ; 
65,0 

1

· 

68 7 

12:41· 
76,2 ! 

80, l 
84,0 
87 ,8 

91, 7 i 

3,2 
6,4 
9, 7 

13,0 
16,4 
19,8 
23,2 
26,5 
29,9 
33,4 
36,8 
40,3 
43,8 
47,3 
50,8 
54,3 
58,0 
61,8 
65,5 
69,4 
73,3 
7 7' 2 
81,2 
85,2 
89,2 

3, 1 
6,2 
9,3 

12,4 
15,6 
18,8 
22,0 
25,2 
28,4 
31, 7 
35,0 
38,3 
41,6 
44,9 
48,2 
51, 6 

55' 1 
58, 7 
62,3 
65,9 
69,6 
73,3 

77' l 
80,9 
84, 7 

4,6 
9,2 

13,9 
18,6 
23,3 
28,l 
33,0 
38,0 
43,0 
48,0 
53,0 
58,0 
63,0 
68,0 
73,0 
78,0 
83,0 
88,0 
93,0 
98,0 

103,0 
108,0 
113,0 
118,0 

123'' 0 

5,0 i 3,3 
10,5 1 7,0 
16,0 1 10,4 
21,5 i 14,0 
27,0 ! 17,5 
32,5 1 21, 1 
38 0 1 24, 7 
43: 5 1 28 3 

49,or· 32'0 

55,0 35: 71 
60, 5 1 39,4 
66,ül 43,l 
72,0 46,8 
78,0 50, 5 

3, 1 
6,3 
9,5 

12,8 
16, 1 

19,4 
22,8 
26,2 
29,6 
33,0 
36,5 
40,0 
4·3,5 
4.7 ,o 
50,6 
54,2 
5 7' 9 
62,6 
65;3 
69,2 
73' 1 
7 7 '0 
81,0 
85,0 
89,0 

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

83,5 54,3 
89,0 58, 1 
95,0 61,9 

101,0 65, 7 
107 ,0 i 69,6 
112,5 73,4 
118,5 77 ,2 
124,5 81,2 
130,5 85,1 
136,5 89,0 
142,51 93;0 

·----
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i 
3,0 1 

6,0 i 

1::~ 11 

15,5 
18' 7 i 
21,9 ' 
25,2 1 

28,6 
3?,0 
35,4 
38,8 
42,2 
45·,6 
49,0 
52,4 
55,8 
59,3 
62,9 
66,5 
70,2 
74,0 
77' 9 
81;8 
85,7 

3, 1 
6,3 
9,.5 

12,8 i 

16, 1 1 

19,4 : 
22,8 1 

26,2 
29,6 
33,0 
36,5 ' 
40,0 1 

43,5 
1 

47 ,o 
50,6 
54,2 
57 ,9 
62,6 
65,3 
69,2 
73' 1 
77 ,0 

81,0 
85,0 
89,0 

3,2 
6,5 
9,9 

13,3 
16,8 
20,2 
23,7 
27,2 
30,8 
34,4 
38,0 
41,6 
45,2 
48,8 
52,4 
56,0 
59,8 
63,5 
67 ,3 
71,0 
74,8 
78,6 
82,4 
86,2 
90,0 

A cukrokat 10,00·-10,00 ml-es oldat-részletekben határozzuk meg .. 
300 ml-es Erlenmeyer-lombikba 10,00 ml Fehling-I-, majd 10,00 ml Fehling-II

-oldatot, 10,00 ml vizsgál:indó cukor-oldatot és 20 ml vizet csurgatunk s a lombik 
nyakába kis üvegtölcsért helyezünk. A reakcióelegyet olyan azbesztlapra helyezzük, 
melynek közepén 6 cm átmérőjű köralakű nyílás .van A lombikot kürt~vel ellátott 
gázégővel úgy melegítjük, hogy a lombik tartalma kb- három perc alatt fürrásnak induljon, 
m<ijd azt pontown két pmig gyengén forraljuk. Ez idő alatt a lombikot az azbesztlapról 
leemelnünk nem szabad. 2 perc multán a lombik tartalmát mintegy 25°-ra: gyorsan 
lehűtjük, 10 ml vízben oldott 3 g káliumjodiddal elegyítjük és 10 ml 25 %-os kénsavval 
(6 térfügat vízhez óvatosan 1 térfogat tömény R-kénsa".~t elegyítünk s a f01ró savat 
lehű~jük) megsavanyí~juk,. A so11end betartása fontos! A kiválottjódo~ O,Í n nátrium·· 
tioszulfát-oldattal késedelem nélkül addig titráljuk, núg · a csapadékos folyadék 
halvány sárga színű lesz; majd 2 ml !-keményítő-oldat hozzáadása után óvatosan a 
kék sz"ín eltűnéséig titr?lunk tovább. Helyes dolgozás esetén a csapadékos folyadék 
alig sárgás színe néhán;' percig változatl3;n marad. A Fehling-1-oldat réz(II}-só 
tartalmát űr es párhuzamos kísérletben mindenben azonos módonhatározzukmeg. Ilyen· 
kor a cukor-oldat helyett 10 ml vizet öntünk a reakcióelegyhez. A két mé1és közötti 
különbség (a 0,1 n nátriumtioszulfá.t-oldat fakto1ával szorozva) a cukor redukciójára 
fogyott réz mennyiségét jelzi O, 1 n nátriumtioszulfát-oldatban kif~jezve. A 10 ml 
Dldatrészletben meghatározott cuko1 mennyiségét a cukor-táblázat megfelelő rova
tából keressük ki. Ez adatból s a vizsgálandó any'ag lemért mennyiségéből a vizsgá
landó anyag %-ban kifejezett cukor-tartalmát kiszámí~juk. 

24. Az alkohol meghatározása 

Gyóg) szeres fülyadékok alkohol-tartalmát desztillációs eljárással határozzuk meg 
E célra a 20 ábrán látható kis desztilláló készüléket használjuk. A desztilláló-lombik 
.50, illetőleg 100 ml-es főzőlombik, melyhez a golyós hűtővel egybeépített desztilláló 
feltét rior:inál üvegcsiszolattal csatlakozik„ A 45 cm hosszú hűtőcső elyékonyodó 
-része 15 cm hosszú. A hűtőköpeny hossza 12 cm A forraláskor netán képződött p_abot 
és a fülyadékcseppecskéket 2,5 cm átmérőjű cseppfOgó gömb tartja vissza„ A desztil
látum felfogására szolgáló előtét hosszúnyakú hengeres, 10 ml-es üvegdugós mérő„ 
1om~ik, melynek te~jes hossza 10 cm, nyakának belső átmér~je 4 mm. 

Az alkohol-meghatározást a vizsgálandó gyógyszer sűrűségének meghatároz.;.;;ával 
kapcsoljuk össze„ A 10 ml-es száraz előtét-lombikot O, 1 mg pontossággal megmé1jük, 
majd a 20° hőmérsékletű vizsgálandó folyadékkal megtöltjük úgy, hogy a folyadék 
válamivCl a körkörös jel alatt legyen. Ezután a lombikot 10 percre 20,0° hőmérsékletű 
vízfürdőbe állí~juk Ezen idő elteltével, de még a vízfürdőben a lombikot kapillá1is 
pipettával pontosan jelig töltjük úgy, hogy a meniszkusz legalsó pontja érintse a kör· 
körös jelet A lombik nyakát szűtőpapíros csíkkal kiszárítjuk. A lombikot a vízfürdőből 
l<ivéve gondosan szárazra töröUük, 15 perc1e a mérlegszekrénybe, vagy annak köze„ 
lébe állítjuk, majd súlyát O, 1 mg pontossággal újból megállapítjuk. A két mérés 
különbsége a lombikba férő folyadék súlyát adja. Ezután a lombik tattalmát az a), 
b}, illetőleg t} szetint a desztilláló lombikba öblítve a lombikot gondosan kimossuk, 
vízzel kiöblí~jük és a fent leírt módon megállapítjuk a beléje férő, az előző napon 
kiforralt 20,0° hőmérsékletű víz súlyát Az így nyert adatokból a vizsgálandó folyadék 
sűrűségét az I 67. lap 5) alatt leírt módon kiszámítjuk.. 

Attól függően, hogy a vizsgálandó folyadék várható alkohol„tartalma 20 v/v% 

alatt vagy fölött van, kétféleképpen járunk el 
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a) Ha 20 v/v %-nál kevesebb alkoholt tartalmazó fi:;lyadékot vizsgálunk, a I O ml-es 
előtétlombik tartahnát 3-szor 2-2 ml tömény R-kalciumklorid-oldattal a késZülék 
50 ml-es desztillálólombikjába öblítjük. A fOrráselmaradás megelőzésére kevés durva 
horzsakőport, a habzás gátlása céljából pedig néhány cg (a «Tinctura saponariae» 

vizsgálatánál 0,2 g) csersavat, vagy más e célra alkalmas. 
':nyagot szórunk a folyadékba, majd összeál_lítjuk a desz
tilláló készüléket. 1\ lombik csiszolatát tömény R-kalc 
ciumklorid-oldattal tömí~jük. A vízzel kimosott 1 O ml-es. 
előtét-lombikba 1 ml vizet öntünk s úgy helyezzük el„ 
hogy a hűtőcső vége a vízbe érjen, majd megkezdjük a 
desztillálást Miután kb 6 ml folyadékot ledesztil!áÍtunk, 
az előtét lombikot annyira süllyesztjük, hogy a hűtőcső 
vége a- desztillátulnba már ne érjen. Ugyanakkor a 
hűtőcső végét egy-két csepp vízzel leöblítve, tovább 
desztillálunk. A folyadékból még annyit desztillálunk 
le összesen (kb 9 ml-t), hogy a desztillátum valamivel 
a körkörös jel alá érjen. A desztillálást ekkor megsza
kítjuk s a kis lombikot összerázá:" _után 10 percre 20,0°-os. 
vízfürdőbe állítjuk. A desztillátumhoz annyi 20'-os 

' 

!: 
' 

20„ ábra 

vizet csepegtetünk, hogy a meniszkusz alsó pontja 
a körkörös jelig érjen A lombik nyakát belül szűrő
p~píroscsíkkal kiszárí~juk, majd a szárazra törölt kis. 
lombik súlyát 0, 1 mg pontossággal a már leírt módon 
lemérve a deszti1Iátum sűrűségét kiszámítjuk (l 6 7. lap) „ 

. ~desztillátum sűrűségi adatának megfelelő v/v%-ban 
kife1ezett alkohol-tartalmát a XIL táblázatból (I 392 
lap) keressük ki. Ez az alkoholtaitalom a vizsgált folya
dék v/v %-ban kifejezett alkoholtartalma. 

Ha ugyane készítmény g/g %-ha~ kifejezett alkohol
tartalmára van szükségünk, úgy az ugyane táblázat 
g/v % rovatából kikeresett, a desztillátum sűrűségének 
megfelelő alkohol-értéket a vizsgált folyadék sűrűségé
vel osztanunk kell.. Ez az érték a vizsgált folyadék 
g/g %-ban kifejezett alkohol-taitalma. · 

b) Ha a vizsgált folyadék váiható alkohoJ-tartalma 
20 v/v %-nál nagyobb, a folyadék sűrűségénekmeghatáro-· 
zása után a 10 ml-es lombik tartalmát vízzel 50 ml-es 
mérőlombikba öblítjük s tartalmát 20°-on a körkörös 
jelig kiegészítjük. Az ily módon ötszörösére felhígított 

v_~zs~álandó fül?'adék J_ff,OO ml-es részletét a desztilláló lombikba csurgatjuk, 6 ml 
tomeny R-kalcrumklorrd-oldattal elegyítjük s a vizsgálatot a továbbiakban az a) 
pont szerint végezzük. A desztll!átum sűrűségének az XII. táblázatban (I 392. lap) 
megfelelő v/v %-ban kife:jezett alkohol-tartalmat azonban .5-tel kell megszoroznunk. 
hogy a vizsgált készítmény v/v %-ban kifejezett alkohol-tartalmához jussunk„ , 

Az így kiszámított v/v %-nak megfelelő, a hivatkozott táblázatban található g·/v"' . 1 . 0 
a :r1zsgá t folyadék sűrűségével osztva, ennek g/g %-·ban kifejezett alkohol-tartalmát 
adja. 

t} Ha olyan készítményt vizsgálunk, melyből vízzel való hígításkor csomósan· 
összeálló csapadék válik ki, úgy a sűrűség meghatározása után a 10 ml-es kis lombik 
tartalmát 2.5 ml vízzel és 6 ml tömény R-kalciumklorid-oldattal közvetlenül a 100 ml-es 

liü 
' ' 

desztilláló lombikba öblítjük s a továbbiakban az a) pont szerint folytatjuk a vizs
gálatot azzal az· eltéréssel, hogy előtétül .50 ml-es mérölombikot haszn~lunk és 30 ml 
folyadékot desztillálunk le. A desztillátum sűrűségét az I 67 lap 5) szerrnt az 50 ml-es 
lombikban határo~zuk meg„ A számítás menete a b) szerintivel azonos„ 

a) Az alkohollal együtt átdesztilláló anyagokat (illó-olajok, mentol, kámfor stb.) 
nagyobb mennyiségben tartalmazó folyadékok alkohol-tartalmát, ha más előírás 
nincs, oly módon határozzuk meg, hogy a b) szerint 50 ml-re feltöltött oldatra 2 ml 
R-petrolétert öntve, a lo:rn,.bik tartalmát összerázzuk s a fülyadékok elkülönülése után 
a petroléteres réteget pipettával eltávolí~juk„ Ezt az eljárást 2-2 ml petrolét~rr~l 
még kétszer megismételjük. A vizes folyadékot ~zükség esetén. vízzel a .~örkörös Jelig 
kiegészítve az alkohol-meghatározást a b) vagy e} pont szerrnt folyta>Juk .. 

úgy is eUárhatunk, ·hogy a vizsgálandó anyag sűrűsé~ének ~eghatározá~a után 
a 10 ml-es kis lombik tartalmát 3-szor 2 ml tömény R-kalcrumklorrd-oldattal es 15 ml 
vízzel kisebb rázótölcsérbe öblítjük s három ízben egyenként 10 ml R-petroléterrel 
(fp 50' alatt) kirázzuk. A petroléteres oldatokat másik rázótölcsérbe gyííjtve 2-szer 
2 ml tömény R-kalciumkorid-oldattal visszarázzuk A kalciumklorrd-oldatokat és a 
kirázott vizsgálandó anyagot 50 ml-es ~érőlombikba öblítjük és a folyadékot vízzel 
50 ml-re kiegészítve az alkohol-meghatározást ab) pont szerint folytatjuk (Az 50 ml-re 
való kiegészítést elhagyva a vizsgálatot a e) pont szerint is fOlytathatjuk ! Ilyenkor, 
a petroléteres kirázás folyamán, a vizsgálandó anyagot a rázótölcsérből célszerűen 
már a desztilláló lombikba bocsátjuk le.) 

Az egyesített petraléteres oldatban, annak vízmentes R-nátriumszulf3.ttal való 1 

megszárítása után, az illó anyagot is meghatározha~juk .. 

Megjegyzé<. Az a) és b) eljárásban a desztillátumok g/g %-ban kifejezett alkohol
tartalmát a .Z,ei.ss·Jéle merülő refraktométerrel észlelt törésmutató alapján az XIII. táb
lázat (I 405 .. lap) adataiból is kikereshetjük, A desztillátum g/g%-ának megfelel~ 
v/v % és g/v %-ban kifejezett alkohol-tartalma a XIL táblázatból.Cl 392 lap) olvashato 
ki Ugyancsak e táblázat megfelelő adatainak segélyével a vrzsgált anyag v/v %, 
illetőleg g/g %-ban kifeje~ett alkohol-tartalma az a), illetőleg b) alatt leírt módon 
kikereshető, illetőleg kiszámítható„ 

Példa.: A vizsgált folyadék sűrűsége 20°-on 0,932 
a\desztillátum sűrűsége 20°-on 0,898 

A XIL táblázat szerint (I 392., lap) a 0,898 sűrűségnek 64,80 térfogat-% etilalkohol·, 
tartalom felel meg„ A vizsgált folyadék térfogat- %-ban kifejezett eti!alkohol-t~rt~lma 
tehát 64,80 %, Ez az éiték a táblázat szerint vegyes-%-ban. (g/100 ml) kifejezve 
51,19 %-nak felel meg. A vizsgált folyadék súly-%-ban kifejezett etilalkohol-tartalma 
tehát 

51, 19 

0,932 
= 54,8%. 

25. A penicillin és készítményeinek vizsgálata 

A penicillin hatásértékét nemzetközi egységekben (NE) fejezzük ki: 1. n:mzetkö:i 
egységgel 0,6 'Y g-penicillin-nátrium-standard (C16Hr.,04N 2SNa) antrbw.tikus , akti
vitását jelezzük, tehát 1 mg g-penicillin-nátrium-standard 166 7 nemzetkoz1 egyseg~~~ 
(NE), illetőleg 1 mg g-penicillin-kálium-standard (C16H 110 4N 2SK) 1595 nemzetkozi 
egységnek (NE) felel meg. 
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1.. A penicillin meghatározása kristályos g-penicíllin-káliumban 
illetőleg kristályos g-penicillin-nátriumban · ' 

a) Ös.szes penicillin 

K'ém5zerek,:. 

foszfát-tompító-oldat (pH = 6,0) 

c~ pont_ossággal mért 8, 0 g káliumdih1.'drogénfoszfátot és 2 0 d'k '1· . . 
h1drogenfoszf;' t t ' "! bik · ' g 1 a mma o mero om ban frissen kiforralt és leh "t .. tt , 1 
1 OOO ml-re oldunk u o vizze 

n nátronlúg 
n sósav 
0,01 n jód-oldat 

' 
1
1
0d,OO ml ~'~. n jó~-oldatban 0,58 g R-káliumjodidot oldu k ' 

o atot merolomb1kban 100 ml re h' '. . n es az 
tehát o 05 _ - igitjuk., ~A KJ-koncentráció 

t t 1 
' ) mol/! - 8,3 mg/ml, mert az eredeti Jód-oldat 2 5 mg/ml-t 

aramaz„ · · ·. 

0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 
R-kloroform · 

O, l mg pontossággal mért kb o 03 k' · , , „ , 
oldattal (pH= 6 0) 25 ml-re .. !d' kgAesz1ltdmenyt mero!omb1kban foszfát-tompító-

' o un . z o at 2 00-2 00 1 , 1 . 
I 00 ,ml-es ,üveg~ugós Erlenmeyer-lombikba mérjük. Az ~ ik~ -es_br·~~ etei~ egy-egy 
n natronlugot is teszünk,_ majd dugójával elzá 15 gy_ ,om. l a meg 2,0 ml 
?ldatot,2;4 ml n sósavval megsavanyítjuk és 10 0;:10 ofer:;~ al~m hag~j~k. Ezt ~z 
A dugojaval elzárt lombikot 15 percig ismlt '11 . h ll)~ ··O ~tot n:erunk hozza. 
0,01 n nátriumtioszulfát-oldattal titrálj k A t't ~1 '.'' ,agyju'' majd a jód feleslegét 
az oldathoz, a t_itrálást rázogatás közben u dd· Íi ra as. vege ~ele .5 ml kloroformot öntve 
réteg elszíntelenedik. A másik 1 b'kb a 1 ~g „olytatjuk, mig az elkülönült kloroformos 
jód-oldatot méliJ_nk és a jód ~:s~e :tn 0e~~ vizsgfl~ndó„oldat~oz 10,00 ml 0,01 n 
titráljuk. A titrálást a már leírt móJ fj '. ~ natr1umt~osz~lfát-oldattal azonnal 
leten (20°) végezzük. A hőmérséklet b ~n t ~J;zz~~ be .. A vizsgal~to~ szobahőrnérsék-· 
a penicillinre fogyott i"ód oldat e .a~ asara ugyeln1 kelt A ket titrálás különbsége 

.„ , - menny1sege. 
1 ml 0,01njód-oldatO4139 mg (lg 61685) 'll "! 6 (lg ,81952) g-penici!lin-Ú!iumot (C 'H 0 ,N1 SeKto) eg 60 nemzetközi egység (NE) 

16114~2 

va~y. 0,39~0 .mg (lg ,59768), illetőleg 660 nemzetközi e sé 
g-pemc1lhn-natriumot (C H 0 N SNa) . 1 gy g (NE) (lg ,81952) 

16 17 4 2 Je ez„ 

b) g-penicillin. 

A g·-penicillint 
mérjük. 

N-etilpipe)idinnel képzett so'.1'a 1 k"b a a ·.ia an súly szerint 

K émJ;:,erek:· 

arnilacetát-I 
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Amilacetátot ml-enként 2 m h , , N t"I , 'd· . . . g, a meg atarozasok során nyert 
-e l p1per1 1n-g-pen1cilhn-sóval rázogatunk A 0° 30 • k . · zavaros fol)adékot 

, k-. -on tartju " A vizsgálathoz a telített oldat t1'szta'i'a't h '! 
JU E ' b"I ld · . aszna -
. k. . tt veg o az; o at~t pipettával, az annak heg-yébe szorított 

is va apamaton at sZÍ\]Uk fel. ..... 

Aceton-II 
Az R-·acetont az amilacetáthoz hasonló módon készítjük elő és tart
juk el azzal az eltéréssel, hogy az acetont ml_-enként 3 mg N-etil
piperidin-g-penicillin-sóval rázoga~juk„ A telített oldatnak csak a 
tisztáját haszná~juk„ 

N-etilpiperidin-oldat-III 

1,0·ml, hűtőszekrényben, fenytől védve tar:tott N-etilpiperidint 4,0 ml 
R-amilacetáttal hígítunk, majd az oldatot inl-enként 3 mg N„etil
piperidin-g·penicillin-sóval rázogatjuk. A zavaros folyadékot 0°-
8 ° -pn tartjuk. A telített pldatnak csak a tisztáját hasznáUuk„ 

foszfűrsav--1\T 

0°-~8°-on tartott 2.5 %-os fűszforsav 

Vízmentes nátriumszulfát 

Megjegyzés, Az I, II és III kémszereket frissen készítjük. 3 naposnál régibb oldatot 
nem használunk„ A kémszerekhez használt amilacetát~ aceton és N-etilpiperidin 
minőségét standard penicillin-készítmény vizsgálatával ellenőrizzük. A kémszereket 
akkor tekin~jükjónak, ha a standard-késiítmény a vizsgálat során legalább 97 %-osnak 
bizonyult.. 

A vizsgálat leírá5a. O, 1 mg pontossággal kb 0,06.5 g g·pen.icillin-káliumot I 0 µi.1-es 
üvegdugós rntröedénybe mérünk„ A készítményt 2,00 ml vízben oldjuk és az oldátot 
0°~5° közötti hőmérsékletre hűtjük„ Az oldathoz 2,00 ml amilacetát-I-et és 0,50 ml 
foszfors~-IV-et elegyítünk, majd a mérőedényt dugójával elzárva 1.5 másodpercig 
hevesen rázzuk. Ezutáp. az oldatot addig centrifugá~juk (kb 20 másodpercig), míg 
az élesen két részre különüL Az amilacetátos rétegből megfelelő tűvel ellátott 2 ml-es 
injekció$ fecskendő_vel legalább 1, 7-1,8_ ml-t leszívunk és az oldatot O, 10 g vízmentes 
nátriumszulfáttal fedett, 10 mm átmérőjű G3 jelzésű jénai üvegszűrőn át, jégbe állított 
kis kémlőcsőbe szívatjuk. A megszűrt amilacetátos-oldat pontosan 1,00 ml-es részletét 
előzetesen 0,1 mg pontűssággal üresen mért, 1,00 ml aceton-11-t és 0,50 ml N·-etil
piperidin-oldat-III-t tartalmazó 15 X 50 mm-es laposfenekű üvegcsőbe bocsátjuk 

A vizsgálandó oldatnak fűszforsav-IV-el való megsavanyítása és a szüredéknek 
a többi kémszerekkel való elegyítése között legfeljebb 3 perc telhet el. 

A reakcióelegyet tartalmazó üvegcsövet üvegdugós mérőedénybe helyezzük és azt 
dugójával elzárva 2 órán át 0°-8° közötti hőmérsékleten tartjuk. Ezután a kiváló 
csapadékot O, 1 mg pontossággal mért kis üvegszűrőre gyűjtjük, enyhén leszívatjuk, 
majd finom tűvel ellátott fecskendővel összesen 1,00 ml aceton-11-vel mossuk„ A lapos
fenekű üvegcsőben visszamaradt és a szűrőn levő csapadékot, mely a lemért vizs
gálandó anyag felének felel meg, 1 órán át szobahőmérsékleten vákuumban szá
rítjuk és mérjük, A. csapadékos szűrőt célszerűen a laposfen~kű üvegcsőbe tolva 
együtt szárí juk 

1 mg N-etilpiperidin-penicillin 0,8322 mg (lg ,92022), illetőleg 1327 NE (lg ,12290) 
g-penicillin-káliumot (C16H, 70 4N2SK) 

vagy 0,7963 mg (lg, 9010.5), illetőleg 1·327 NE (lg ,12290) g-penicillin-nátriumot 
(C16H 1 ,o,N,SNa) jelez. 

.<\meghatározásnál nyert N-etilpiperidin-penicillint az 1, II és III kémszeroldatok 
készítésére használjuk„ 
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2. A penicillin meghatározása a g-penicillin-kálium, illetőleg g-penicillin-nátrium olajos 
szus;:;penzió;dban (ö.<s;:;es penicillin) 

K ém.5;:.erek.: 

az 1/a alatt felsmolt kémszerek (I 142 .. lap) 
R-petroléter 

:-\. vizsg~I~X:~ó kés~ítn;ényt tartalmazó ampullát szeszes vattával megtisztítjuk, 
szaraz1a ~?roljük, majd ,ovatosai; ?ereszeUük és erősfalú 25 ml-es pohárba helyezVe, 
~zzal egyutt. mg P.o.J1_toss~ggal merjülc Az ampullát felnyitjuk, majd a pohárban erős 
uvegb~ttal ossz~torJu.~, ugyelve arra, hogy az ampulla minden darabja a pohárban 
~arad.JOf1„ 1:.z o,sszetort ampulla tartalmából az olajos alapanyagot 3 ml R-petrol
etenel k10ldju~ es a pet:oléti;res old~tot kb 200 ml-es rázótölcsérbe öntjük. A kioldást 
3-3 mlpetrol~t;r~el 1;1-~g harom~negyszer megismételjük, majd a pohárban vissza
maradt g-pem~il!•J1-ka,lmm°.t !.5 ml foszfát-tompító-oldatban oldjuk és az oldatot 
ugyar;c;ak a razotolcserb~ ontJtik„ A poharat és az ampullatörmelékét 10·-10 ml 
t?mprto-old~ttal ké;sze~ kiöblítjük és ezt az oldatot is a rázótölcsér be ön~jük„ Az egye
srte~t pet~,ol,;teres es vizes oldatokat 30 másodpercig rázzuk. 6 cm átmérőjű redős 
papnosszu~o.~e kb 0,2 g-os vattapamatot helyezünk. A szűrőt és a vattát vízzel 
megnedves1tjuk„ A rázótö~c„sérben elkülönült vizes réteget az így előkészített szűrőn 
1·-2 _per~. m~:va !11érőlom~~?a.~zűrj?Ic. A kir ázást .5-5 ml tompító-oldattal még kétszer 
meg1smeteljuk es az elkulonult vizes oldatokat szintén a mérőlombikba szűrjük, 
Akkora (100 OOO '.'g~ségenként 50 ml) mérőlombikot használunk, hogy a tompító
oldattal jelig kieges-z1tett oldat ml-enként kb 2000 egység g-penicillin-káliumot tar
tahnazzon. 

Az így előkészített oldat 2,0·-2,0 ml-es részleteit a to\ábbiakban az 1/a szerint 
vizsgáljuk. 

, Ezután a .~o~árba~ visszamaradt ampulla-törmeléket a pohárral .együtt 3 ízben 
~1zzel dekantalassal kimossuk ügyelve, hogy az ampulla-törmelék a pohárban marad
J01;>~ poh~rat az a,rnpu,Ila-törrnelé~e,l együtt 10.5°·-on kiszárítjuk, mg pontossággal 
mer?uk,„ ~ajd, a talalt sulyt a pohar es a telt ampulla együttes súlyából levonjuk„ 
A sulykulonbseg az0ampu~la taitalmának súly~t adja„ Ez utóbbi I,075-tel (lg ,03152) 

_0,93-n~_k,, a~ 5 % feher viaszt tartalmazo napraforgóolaj közelítő sűrűségének 
rcr1prok e1t~kevel szorozva -· az ampulla tartalmának térfogatát kar.juk„ 

. I_ ml_o,01 n jód-oldat 0,4139 mg (lg ,61685), illetőleg 660 NE (lo· ,81952) g-peni-
c1llm,kahumot (C16H 170,N,SK) 0 

'vi:gy 0,~9~0 mg (lg ,59768), illetőleg 660 nemzetközi egvség (NE) (lg ,81952) 
g-pemc1llm-nat11umot (C16H 170 

4
N

2
SNa) jelez · 

~ vi~sg~latban talál~ g-penicillin-kálium mg-ban, illetőleg nemzetközi egységben 
(N~) k;feJezett me~ny1ségét a ~~sznált rnérőlombik térfogatának felével szo1ozva, 
a v1zsg~,latho~ lemert szuszpenz10 ( 1 ampulla te]jes tartalma.) g-penicillin-kálium
tartalmat kapjuk. 

, A, mell-felelő_ értéket (~g, „illetőleg NE) az ampulla tartalmának súlyával osztva, a 
kes21t,meny mg/g-ban_, 1lletoleg NE/g-ban kifejezett, az ampulla tartalmának tér
fogataval oszt;a oed1g a mg/ml, illetőleg NE/ml-ben kifejezett g-penici!lin-kálium-
tartalmat kapjuk · 
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3. A penicillin meghatározám kristályo.s g-penicillin-prokainban 

a) {j sszes penicillin 

Kém 5 zerek.: 

az I/a alatt felsorolt kémszerek (I 142. lap) 
R-metilalkohol 

O, J mg pontossággal rnért kb, 0,05 g készítményt mérőlombikban 2 ml frissen 
desztillált R-metilalkoholban oldunk és az oldatot foszfát-tompító-oldattal 25 ml-re 
egészítjük ki Az oldat 2,00 ml-es részleteit a továbbiakban az I 142. lap 1/a szerint 
vizsgáljuk. 

I ml 0,01 n jód-oldat 0,6541 mg (lg ,81566), illetőleg 660 NE (lg ,81952) g-peni
cillin-prokaint (C29H 380 6N 4S,H20) jelez. 

b) g-penicillin 

Kém5z-erek.: 

az I/b alatt felsorolt kémsze1ek (I 142 lap) 
0,1 mg pontossággal kb 0,10 g készítményt _10 ml-es üvegdugós mérőedénybe 

mérünk és ezt 2,00 ml vízben oldva 0°-5° közötti hőmérsékletre hűtjük. Az oldathoz 
2,00 ml amilacetát-1-et és 0,50 rnl foszforsav-IV-et elegyít~nk, majd a mérőedényt 
dugójával elzárva ! 5 másodpercig rázzuk, Az oldathoz további 0,50 mlfoszforsav-IV·et 
pipettázunk és azt ismét össze1ázzuk„ Ezután az oldatot addig centrifugáljuk (kb 
20 másodpercig), míg az élesen két részre különül.. Ha a készítmény nem oldódott 
fel teljesen, harmadszor is 0,50 ml foszforsav-IV-et elegyítünk az oldathoz, majd a 
rázást és centrifugálást megismételjük A továbbiakban az I/b szerint (I 142, lap) 
járunk el. 

1 mg N-etilpiperidin-penicillin 1,315 mg (lg ,11903), illetőleg 1 327 NE (lg ,12290) 
g-penicillin-prokaint (C29H 380 6N 4S, H 20) jelez. 

4. A penicillin 

Kém.5;:,erek" 

meghatározása a g-penicillin-prokain olajos 
(összes penicillin) 

az 1/a alatt felsorolt kémszerek (1 I·n lap) 
R-petroléter 
R-metilalkohol 
O, 1 n jód-oldat 

s;:;uszpenziójában 

A. készítményt 2)szerint (I 144 .. lap) vizsgáljuk azzal az eltéréssel, hogy az olajos 
alapanyagoknak R~petroléterrel a rázótölcsérbe való öblítése. után a visszamaradt 
g-penicillin-prokaint annyi f.rissen desztillált R-metilalkoholban oldjuk, hogy a ki
egészített oldat majd 1 % metilalkoholt tartalmazzon A metilalkoholos oldatot 10 ml 
foszfát-tompító-oldattal rázótölcsérbe öblítjük (Az öblítést J0.-10 ml tompító-oldattal 
még kétszer megismételjük„) A továbbiakban 2) szerint járunk el, a kirázást a,zonban 
3-3 ml tompító-oldattal legalább négyszer, illet(íleg addig ismételjük, amíg a vizes 
szüredékben prokain már nem mutatható ki. E1célból a szüredék utolsó 1-2 ml~es 
részletéhez 1 csepp 0,1 n jód-oldatot cseppentünk,. Ha az oldat megzavarosodik, a 
kirázást a tompító-oldat kis részleteivel tovább folytatjuk A szüredékeket 2) szerint 
megválasztott mérőlombikban egyesítjük, tompító-oldattal jelig töltjük, majd az· 
így előkészített oldat 2,00--2,00 ml-es részleteit a továbbiakban az 1/a szerint vizs~ 
gáljuk. 
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1 ml 0,01 n jód-oldat 0,6541 mg (lg ,81566), illetőleg 660 NE (lg 81952) 
g-penicillin··prokaint (C29H 380 6N 4S,H20) jelez.. ' 

A vizsgálatban talált g,penicillin-prokain mg-ban, illetőleg nemzetközi egységben 
(NE) kifejezett mennyiségét a használt rnérőlombik térfogatának felével szorozva a 
vizsgálathoz lemért szuszpenzió (1 ampulla teljes tartalma) g-penicillin-prok;in 
tartalmát kapjuk. 

A megfelelő értéket (mg, illetőleg NE) az ampulla tartalmának súlyával osztva 
a készítmény mg/g-ban, illetőleg NE/g-ban kifejezett, az ampulla tartalmának tér
fogatával osztva pedig a mg/ml, illetőleg NE/ml-ben kifejezett g-penícillin-prokain
tartalmát kapjuk 

26. A streptomicin fotometriás meghatározása 

R-nátronlúg 
vasammóniumtimsó-oldat 

3,0 g kristályos vasammóniumtímsót [Fe(NH4) (804) 2, 12H,0] rnero
lombikban 3 n kénsavban (15,0 g tömény R-kénsavat vízzel 100 ml-re 
hígítunk) 100 ml-re oldunk 

a) Meghatározás Pulfiich:fotométerrel 

0, 1 mg pontossággal mért kb 0,020-0,050 g streptomicin-bázisnak megfelelő 
mennyiségű készítményt mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk (alapoldat). Az 
alapoldat 5,00 ml-es részletét (kb .. 200~500 NE/ml streptomicin-bázis) kémlőcsőben 
1,00 ml R-nátronlúggal elegyítjük, majd a kémlőcsövet 3 percre forrásban lévő 
vízbe merítjük ügyelve arra, hogy a kémlőcső az edény falához ne érjen„ Ezután 
a kémlőcsövet 3 percre hideg vízbe állí\juk, majd a lehült oldatot 1,00 ml vasammó
niumtimsó-oldattal elegyítjük.. 

A vasammóniumtimsó-oldattal való elegyítéstől számított 10 perc mulva a kelet
kezett bíborvörös szín extinkcióját .540 mµ. hullámhosszon mérjük. 

Párhuzamosan meghatározzuk .5,00 ml víz, 1,00 ml R-nátronlúg és 1,00 ml vas
ammóniumtimsó-oldat elegyének ext.inkcióját is és ezt a vizsgált oldat extinkciójából 
levonjuk 

Az E.' = 1,000 extinkció-érték az alapOldatra vonatkoztatva milliliterenként 
0,000975 g (975 NE) (lg ,98900) streptomicin-bázist jelez .. Ennek az értéknek és az 
észlelt extinkciónak szorzata 1 ml alapoldat g-ban kife;jezett streptomicin-9á:z;is-

( 100) tartalma, melyet a hígítás m~· 10?0-szeresével szorozva a vizsgált készítmény 

NE/mg-ban (y/mg-ban) kifejezett streptomicin-bázis-tartalmát kapjuk, tehát 

x= 
97, 5 E. 

m 
ahol 

E. = az észlelt extinkció, 
m = a 100 ml alapoldatban levő vizsgálandó anyag súlya g-ban, 
x = a vizsgált anyag streptomicin-bázis-tartalma NE/mg-ban kife;jezve. 
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b) Meghatározá > kva1C- >pektrofotométeirel 

Úgy is eljárhatunk, hogy O, 1 mg pontossággal mért kb 0,050 g streptomiCin
bázisnak. megfelelő mennyiségű készítményt ·mérőlombikban vizzel 1000 ml-re 
oldunk (alapoldat). A milliliterenként kb 50 NE streptomicin-bázist tartalmazó 
alapoldat 5,00 ml-es részletét 1,00 ml R-nátronlúggal elegyítjük, majd tovább a 
fe.nt leírt módon járunk el azzal az eltéréssel, hogy a lehűtött oldathoz vasammóniuín'!' 
timsó-oldatot nem elegyítünk, 

.A lúgos oldat extinkcióját kvarc-küvettában 32 5 mµ. hullámhosszon kvar'c-spektro
fotométerrel mérjük 

Párhuzamosan, azonos módon meghatározzuk .5,00 ml víz és 1,00 ml R-nátronlúg 
elegyének extinkciQját is és ezt a vizsgált oldat extinkciójából levonjuk 

Az G' = 1,000 extinkCió-érték az alapoldatra vonatkoztatva milliliterenként 
0,00008197g (81,97NE) (lg ,91364) streptomicin-bázistjelez Ennek az értéknek és az 
észlelt extinkciónak (é.) szorzata 1 ml alapoldat grammban kifejezett streptomicin·· 

bázis-tartalma, melyet a hígítás (
1 :o) 1000-.szeresévelszorozva a vizsgált készítmény 

NE/mg-ban ( y/mg-ban) kifejezett streptomicin-bázis-tartalmát kapjuk, tehát 

81,97 E. 
X= 

m 

ahol 

E.. = az észlelt extinkció, 
m = az 1 OOO ml alapoldatban vizsgálandó anyag súlya g-ban, 
x = a vizsgált anyag streptomicin-bázis-tar talma NE/mg··ban kifejezve. 

27. A dinitrngénoxid meghatározása 

Kém szerek 

folyékony levegő 

A készülék (21, ábra) 100 ml-es gázbürettá;a (B) közepén hengeresen kiszélesedik. 
A hengeres rész felső és alsó végén kb 8 mm belső átmérőjű csőben folytatódik 
A felső cső háromágú kétfuratú csapban (C) végződik„ A cső hossza 10-12 cm, a 
csaptál kiindulólag 0,1 ml-ekre beosztott é':i a beosztott rész térfogata legalább 5 ml 
A beosztás a csaptál lefelé halad. A gáz büretta alsó csöve, szintén O, 1 ml-ekre be-· 
osztott s beosztása szintén lefelé halad A hengeresen kiszélesedő rész .térfogata akkpra, 
hogy az alsó 8 mm-es· csövön a beosztás a csaptál számítva 97-98 ml-nél kezdődik 
és 101-102 ml-nél végződik. A gázbüretta háromágú "apjának (C) két, 2 mm belső 
átmérőjű kapilláris szára a bürettától derékszögben halad. Ezek egyike (A) a külső 
levegővel való összeköttetést biztosí~ja, a másik pedig 4 ágú ugyancsak kapilláris 
cső közvetítésével (forrasztásokkal) a kb 60 ml térfogatú (mintegy 12 cm hosszú~ 
2,5 cm belső átmérőjű) konden;:,áló c5őhöz (K), illetve az 5 mm belső átmérőjű csőből 
készített, egyik végén zárt, mintegy 50 cm magas tükrös 1nanorrzéterhez (M) csatla
kozik„ A négyágú kapilláris csőnek a kondenzáló cső folytatását képező negyedik 
szára üvegc.sappal (D) zárható el. A gázbüretta alsó szárát kb 80 cm hosszú vákuum
gumicső higannyal megtöltött, alkalmas, kb 150 ml-es nívóedénnyel köti össze. A készülék 
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faállványra vah szerelve oly módon, hogy a kondenzáló edény (K) megfelelő nagy·· 
ságú (kb 6 cm átmérőjű, 25 cm belső mélységű) Dewar-edénybe süllyeszthető. A gáz-· 
büretta és a Dewar-edény folytatásában lévő csapoka~ (C és D) elzárva, a ko11denzáló 
edényt folyékony levegővel töltött Dewar-edénybe oly mélyen süllyesztjük, hogy az 
edény szárának, a 2 mm belső átmérőjű kapilládsba való folytatásáig, a folyékony 
levegőbe merüljön. Egy-két percen belül egyensúly áll be s a nyomás néhány ton-ra 
csökken .. - A gázbürettát (B) higannyal teljesen megtöltjük. A gázbüretta, a nívó·· 
edény és a gázbüretta csaP,jának (C) megfelelő használatával a rendszerben lévő 
nyomást alkalmas nagyságúra (pL 50 torr-ra) állítjuk be .. Az (M) manométeren 
leolvasott nyomást feljegyezzük. E nyomásnak 1-2 percen át állandónak kell ma
radnia .. (Ezzel győződünk meg arról, hogy a készülék csapjai jól zárnak.) 

e 

B 

0 98 

~ 99 

~ 10t 

~ 1Q2 

D 

K 

2 L ábra .. 

M 

A higanytartályból a gázbürettát a 
kivezető kapilláris cső nyitott végéig 
(A) higannyal töltjük meg .. A vizsgá
landó gázt tartalmazó és csapjával 
felfelé álló (tehát nem megdöntött, 
vagy megfordított) acélpalack szelep-· 
jét gumicsővel kötjük össze s a gázt 
lassú áramban folyni engedjük. Ha 
már a gumicső biztosan csak a vizsgá
landó gázt tartalmazza, úgy azt a ké
szülék higannyal telt szárára húzzuk s 
egyidejűleg a kétfuratú, háromágú 
csap (C) alkalmas elfordításával a gáz
bürettát a vizsgálandó gázzal megtölt-
jük (A gáz mennyisége célszerűen 
valamivel több, mint 100 ml legyen.) 
A (C) csap elzárása és gumicső el
távolítása után a higanytartó alkal-· 
mas beállításával a gáz térfogatát az 
uralkodó légnyomáson és hőmérsékle
ten 0, 1 ml pontossággal megállapítjuk, 
illetőleg célszerűen 100,0 ml-re állítjuk 
be .. A gázbüretta csar.jának (C) alkal
mas elfordításával a gázt a folyé-
kon/ levegőbe süllyesztett kondenzáló 
edény irányába nyomjuk. A higany
tart6-edényt oly magasra emeljük, 
hogy a higany a gázbüretta csapjának 
fo.ratáig emelkedjék Ha ezt elértük, 

. a csapot (C) elzárjuk s egy-két per-
cig várunk, míg a manométer állandó nyomást mutat A higanytartó edényt a higany 
áts_z~vásának n;egakadályozása végett lesüllyesztve a gáz büretta csapját (C), meg
nyitJuk s annyi gázt engedünk vissza a bürettába, hogy a kísérlet megkezdésekor 
a. (M) manométeren leolvasott és feljegyzett nyomás ismét helyreálljon .. Ezután a 
h1ganytartó-nívóedény segítségével a gázbürettába visszaszívott gáz nvomását a 
külső levegő nyóinással egyenlővé téve, a gáz mennyiségét O, 1 ml p~ntossággal 
meg?llapítjuk. Ha a vizsgált gáz mennyisége pontosan 100 ml volt, úgy a kísér
let végén leolvasott gázmennyiség közvetlenül v/v 1J'0 -ban adja a nem kondenzál-· 
ható gázok (N2, 0 2) térfogatát .. - A készülékkel a kondenzáló-edény (K) kiürítése 
nélkül legfeljebb 10 meghatározást végezhetünk 
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A Dewai-edény eltávolítása után a n~gyágú kapilláris cső csapjának (D) kinyitá
sával a készülékből a kondenzált dinitrogénoxid elpárolog s a készülék kísérlet előtti 
állapotába jut. 

A kísérlet folyamán esetleg bekövetkező 
légnyomás- és hőmérsékletváltozást figyel
me'1 kívül hagyhatjuk. 

28. Az oxigén meghatározása 

K ém.s;:,erek.:· 
20 %-os káliumbidroxid-oldat 
nátriumditionit 
pirogallol 

A meghatározásravall\készülék (22. ábra) 
vékony gumicső segítségével nívóedénnyel 
összekö~ött olyan, 0,01 ml-ekre beosz,tott 5 
ml-es mikrogázbüretta, melynek alsó;é\r.égén 
kapillárisban végződő egyfuratú csap Van, 
felső végéhez pedig farkascsappal ellátott 
10 ml-es tölcsérke van forras~tva,. A gázmé-· 
rőcső hossza, a középen lévő 2 ml térfogatú 
(tojás alakú) kiszélesedés folytán, csupán 50 
cm„ A gázmérőcső farkascsapjához gumicső 
közvetítésével «üveg-üveghez» egy áteresztő 
üvegcsap, ehhez pedig ugyanúgy U-alak-
ban meghajlított olyan üvegcső csatlako-
zik, melynek egyik szárát derékszögben 
meghajlítottuk, másik szár át pedig 12 cm 
hosszú kapillárissá húztuk ki„ Az CT-csö
vet 100 ml-es pohárba állítjuk, melybe kb 
40 ml 20 %-os káliumhidroxid-oldatot ön
tünk .. A gázbürettát a nívóedény segítsé~ 
gével buborékmentesen ugyanilyen lúggal 
oly módon töltjük meg, hogy a tölcsérkébe 
is jusson lúg, a farkascsaphoz csatlakozó 
U-cső pedig ugyancsak buborékmentesen 
színültig legyen tele lúggal. Az így megtöl·· 
tött U-csövet alul kiszélesedő, ftlül ki5= 
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22. ábra 

csapos tölcsérrel ellátott, mintegy 20 ml-es üvegcsővel (gázgyűjtőcső) borítjuk le„ 
A gázgyüjtőcsövet szívással buborékmentesen úgy töltjük meg 20 %-os káliurnhidr-· 
oxid-oldattal, hogy a tölcsérkébe is kerüljön kevés lúg. A vizsgálandó oxigéntartály 
redukáló szelepére hosszabb gumicsővel, felhajlított végű üvegcsövet szeielünk, azt a 
lúgba merítjük. A szelep csaP.ját óvatosan kinyitva a vizsgálandó gázt 1 percig a 
lúgba buborékoltatjuk, majd a gázgyűjtőcsövet töltjük meg vele, végül a gázbeve
zetőcsövet eltávolítjuk„ A készülék csapjainak megfelelő elfordításával és a nívócső 
süllyesztésével a gázgy(\jtőcsőből a gázbürettába kb 2 vagy 5 ml vizsgálandó gázt 
szívatunk„ Az U-alakú csövet leszereljük s a gázmérőcső kis tölcsérkéjéböl a far-· 
kascsapot és az áteresztő csapot lúggal buborékmentesen megtöltjük, majd az 
utóbbit elzárjuk„ Ezután a gáz térfogatát az uralkodó légnyo~áson, a szokásos 
módon gondosan leolvassuk. 
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10 ml 10%-os Mliumhidroxid-oldatban 1 g nátriumditionitot (Na2S20 4) oldunk 
és az oldatba 0,5 g pirogallolt hintünk (elnyelő folyadék) .. Az oldatot a gázbfu:etta 
tölcsétkéjében lévő kevés lúghoz öntjük ügyelve, hogy légbuborék a tölcsétkében 
ne maradjon,. A nívóedény süllyesztésével és a farkascsap alkalmas elfordításával 
kevés elnyelő folyadékot szívatunk a gázbürettába, majd a nívóedény emelésével és 
süllyesztésével az elnyelő folyadékot a gázzal bensőleg keverjük. Szükség esetén újabb 
elnyelő folyadéktészleteket juttatunk a gázbürettába„ Ha a gáz térfogata mát nem 
c~ökkeh tovább, úgy azt 0,00.5-ml pontossággal leolvassuk. Ha pontosan 5,00 ml gázt 
vizsgáltunk, a kísérlet végén leolvasott térfogat 5,000-ből levonva s a maradékot 
2.0-szal szorozva a vizsgált gáz oxigéntartalmát jelzi v/v %-ban kifejezve„ 

A kísérlet fOlyamán _esetleg bekövetkező légnyomás-· és hőmérsékletváltozást 
figyelmen kívül hagyhatjuk. 

1.50 

J: 

III. A zsiradékok, viaszfélék és hasonló állományú 

anyagok vizsgálata 

A zsiradékok növényi, vagy állati eredetű anyagok, melyek; fütömegükben zsír
savaknak glicerinnel képezett észterei. 

Állománya szerint a folyós halmazállapotú zsiradék: ob,j (oleumpingue); akenőcs
szerű: zsÍI (adeps); a szilá1dabb halmazállapotú: faggyú (sebum)„ · 

A via~zok növényi vagy állati eredetű anyagok, melyek főtömegükb~n magasabb-· 
rendű egyértékű alkoholoknak zsírsavakkal képezett észte1eL Állományuk szilárd, 
ritkábban kenőcsszerű„ 

A ;:;síros olajok ( olea pinguia) 

Tiszta. átlátszó, enyhe, gyakran jellemző szagű és színű olajok„ 
Gyógyászati célra általában csak a «hideg úton» préselt, finomított olajok használ

hatók.. 
Vízben gyakorlatilag oldhatatlanok. Éterben, klorofürmban, széntetrakloridban, 

benzinben és számos más szerves oldósze-r ben oldódnak. Legtöményebb ·szeszben 
bőségesen csak az oxisavakat tartalmazó ricinusolaj oldódik„ 

Az egyes cikkelyekben előírtnál sötétebb színű, vagy avas olaj gyógyászati célra 
nem használható, 

Eltartás 

Az.síros olajokat .száraz, dugójával lezárt üvegekben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. A raktári 
készletet színig töltött tartályokban tároljuk. 

A ;:;sírok (adeps suillus, butyrum cacao), a faggyú (sebum), a viaszok (adeps lanae, 
(,era alba, cera.flava, cetaceum), valamint az olaj-, kenőcs-és viaszállományú anyagok (acidum 
oleinicum, parajfinum liquidum, vaselinunz album, vaselinunz.flavum, alcohol cetylicu'J, stearinum, 
paraifinum solídum) leírását az egyes cikkelyek tartalmazzák .. 

Amennyiben a fülyós halmazállapotú, tehát szükség esetén megolvasztott zsira
dékok, viaszfélék és hasonló állományú anyagok üledékesek, úgy azokat száraz papíros
szűrőn olvadáspontjuk feletti hőmérsékleten megszűrjük„ A nedvességtől homályos 
fülyékony halmazállapotú zsiradékokat, viaszféléket és hasonló állományú anyagokat 
kg-ként .5-10 g vízmentes R-nátriumszulfáttal rázogatjuk, majd leülepedés után 
száraz papírosszűrőn olvadáspontjuk feletti hőmérsékleten megszűrjük. 

Csak üledék nélküli és száraz, tehát szükség esetén megszát-Ított és megszűrt anyagot 
vizsgálunk.. A vizsgált anyag megítélésénél annak eredeti állapotát is figyelembe kell 
venni. 
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Fizikai vizsgálatok 

l, A sűrűség meghatározása 

a) A ;;<íros olajok é< afo/y6< parafin sűrűségét az I 6 7 lap 5) szerint határozzuk meg, 

b) A kenőtsállományú anyagok sűrűségének meghatározására olyan kis, mintegy 20 ml 
űrtartalmú hengeres gyógyszeres üveget, vagy vastagabb peremű E1lenmeyer-lom
bikot használunk, melynek peremét simára csiszoltuk„ Miután a száraz edényke 
súlyát, a ráillő üvegkoronggal együtt, üresen (mg pontossággal) megállapítottuk, 
20'··0S vízzel töltjük meg oly módon, hogy a víz tükre a lecsiszolt karima fölé érjen, 
Az edénykét 15 percre 20,0'··os vízfürdőbe állítjuk, majd az üvegkoronggal buborék
mentesen elzárjuk„ A szárazra törö_lt, vízzel telt edényke súlyát mg pontossággal rp.eg
állapítjuk. A teljesen száraz, a vizsgálandó anyag olvadáspontjáig felmelegített edény-· 
két bubotékmentesen a ·- szükség esetén papíroson megszűrt ·-·vizsgálati anyaggal 
színig megtöltjük oly módon, hogy a megolvasztott anyag tükre az edényke pereme 
fölé érjen„ A kb szobahőmérsékletre lehűlt edénykét 20,0°-os vízfürdőbe állítjuk s 
az anyag összehúzódása folytán keletkezett hiányt a megolvasztott anyag hozzá
cseppentésével pótoljuk úgy, hogy az edényke az anyag m~gszílárd.ulása és 20°-ra 
való lehűtése után is csordultig telve maradjon„ 

Fél óra (sertészsír esetén egy óra) elteltével az anyag feleslegét oly módon távolítjuk 
el, hogy tiszta késsel az edényke lecsiszolt karimáján végighúzunk Ezután az edénykét 
gondosan megtöröljük s súlyát az üvegkoronggal együtt mg pontossággal újból 
megállapítjuk.. 

Az adatokból a vizsgált anyag sűrűségét az I .. 68 lap 5) szerint számítjuk ki .. 

c) A viasz 115 viaszállományú anyagok sűrűségének meghatározása céljából a vizsgálandó 
anyagot megolvasztjuk, szükség esetén megszűrjük és szobahőm_érsékleten lehűlni 
hagyjuk. A légbuborékot nem tartalmazó anyagból kb 1 cm élhosszúságú kockát 
vágunk ki s ennek lapjait meleg késsel lesimítjuk„ Hígított szeszből és vízből olyan 
20° hőmérsékletű elegyet készítünk, hogy az abba helyezett kocka, ha a reája tapadó 
levegőbuborékokat eltávolítjuk, éppen lebegjen„ Végül a 20° hőmérsékletű szeszes 
folyadék sűrűségét az I 67 .. lap 5) szerint meghatározzuk Ez az érték a megvizsgált 
anyag sűrűsége„ 

2 A kristdf;1osodáspont és olvadáspont 1neglzatároz.ása 

A n1eghatá1ozásra szolgáló készülék kb 2,5 cm átmérőjű, 15 cm hosszú kémlőcső, 
melybe egyfuratú és oldalán ékalakúan bemetszett parafa9.ugó segítségével a fenéktő! 
számított 1 cm magasságig .a fllraton át hőmérőt, a bemetSzésen át pedig fenékig érő 
üvegkeverőt erősítünk. 400 ml-es henger pohárba, annak 3/1 részéig vizet öntünk .. 
A kémlőcsövet ebbe helyezzük úgy, hogy alja a pohár fenekétől 3-4 cm magasságban 
legyen„ A henger pohárba 0,5 cm belső átmérőjű 12-1.5 cm hosszú üvegcsövet teszünk, 
melynek végére gumicsődarabot húztunk. Az így elkészített vízfürdőt 4°-.5°-kal a 
vizsgálandó anyag várható olvadáspontja fölé melegítjük A megolvasztott és szükség 
esetén papíroson megszűrt anyagból kb 20 ml-t a kémlőcsőbe öntünk, majd a kémlő-· 
csövet a meleg vízfürdőbe süllyesztjük .. Állandó kevergetés 'közben megfigyeljük, 
hogy a lassan lehűlő folyékony (kristálytisz\a) vizsgálandó anyag mikor törik meg 
éppen. Az észlelt hőmérséklet a kri<tályorndá<pont .. Ezután a keve1getést folytatva a 
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hengerpohár vízét kis lánggal addig melegítjük, míg a kémlőcsőben foglalt; lassanként 
felmelegedő zavaros folyadék éppen ójból átlátszóvá vált.. Az ekkor észlelt hőmérséklet 
az olvadáspont A hengerpohárban lévő víz egyenletes felmelegedését azzal biztosítjuk, 
hogy azt az üvegcsövön át való gyakori levegőbefö.jással felkeverjük„ 

Kémiai vizsgálatok 

Minőségi kvalitatív viz.<gálat 

!.. Ava„ág .. 2 ml olajat 1 percig 2 ml legtöményebb R-sósavval, majd néhány 
másodpercig 2 ml fi:issen készült O, 1 o/0 -~s R-·éte~es floroglucin-?1~?-ttal rázoga~:1~· 
5 perc mulva a különvált savas folyadek legfeljebb narancssz1nu lehet, de voros-
színű nem (Epihidrinaldehid-floroglucid)„ , 

2. El nem szappanosítható anyagok 0,5 ml olajat 10 ml 0,5 n propilalkoholos káli-· 
lúggal melegítünk. A lehűtött átlátszó folyadék 25 ml víz hozzáadására nem zavaro
sodhat meg erősebben A folyadék legfeljebb opalizálhat. 

3, Elaidin-reakció„ 5 ml olaj és 5 ml 30 %-ós salétromsav keverékébe 0,5 g rézreszeléket 
szórunk. Az összerázott keveréket io 0 alá hűtjük„ A nem száradó olajok 24 óra (az 
dajsav 2 óra) mulva megszilárdulnak, illetőleg sűrűn folyó állományúak lesznek. 

~Mínő.ségi kvantitatív viz<gálai 

1. A favszán-i n-zeglzatáro;:,ása 
A sav.szán-i az 1 g viz.sgálati anyagban lévó szabad .savak közömhösítisére .szüksége~ KOH-ban 

kifejezett é< mg-ban megadott lúgmennyi <ég. 

A szükS.ég esetén papíroson megszűrt vizsgálati anyagból, h~ az egyes cikkelye~ben 
más utasítás nincs 100 ml-es üvegdugós E1lenmeye1-lombikba mg ponto.ssaggal 
kb 3 O g-t mérünk.' Az anyaghoz 20 ml, fenolftaleime semlegesített legtöményebb 
R-sz~szt öntünk s 0,01-0,02 g fenol~taleint szórunk„ Rázogatás ,közben a kev~rékh~z 
addig csurgatunk, illetőleg csepegtetünk O, 1 n nátronlúgot, m1g a szeszes folyadek 
ma1adandóan (kb 30 másodpercig) rózsaszínű lesz„ . . 

Ha szobahőmérsékleten nem foly6s anyagot (sertészsÍI, faggyú, gyapjúzsír, viasz stb.) 
vizsgálunk, a lombik tartalmát vízfürdőn az anyag megolvadásáig melegí~jük s rázo
gatás közben melegen titráljuk 

1 ml 0,1 n nátronlóg 5,610 mg (lg ,74899) KOH-t jelez. 
A savszámot tehát az alábbi képlettel számítjuk ki 

ahol 

v · F · 5,61 
S=~~ 

v = a vizsgálatban fügyott 0, 1 n nátronlúg mennyisége 1nl-ben, 
F = a O, 1 n 'nátronlúg faktora, 

m = a vizsgálathoz lemért anyag súlya g-ban, 
S= asavszám 



2„ A .s;:.appanrzám meghatározára 

A szappanszám az 1 g vizsgálati anyag teljes elszappanosítására szüks~ges KOH-ban kifejezett 
é.s mg-ban megadott l~gmennyirég. 

A szükség esetén papíroso_n megszűrt vizsgálati anyagból, ha az egyes cikkelyekben 
más utasítás nincs, 100 ml-es főzőlombikba mg pontossággal kb 1,.5 g-ot mérünk„ 
Az anyagra 10 ml normál-propilalkoholt, majd 20,00 ml kb 0,5 n propilalkoholos 
káliumhidroxid-oldatot csurgatunk s a lombikot olyan kis hengerpohárral borítjuk le 
mel7 nek magassága kisebb, mint a lombik nyakának hossza„ A lombikot élénk forrás~ 
ban lévő vízfürdőn tar~juk 1 órán át.. A forró folyadékot, 0,02-0,03 g fenolftaleint 
l~_asználva jelzőül, 0,.5 n sósavval titráljuk. Ha titrálás közben a folyadék kocsonyásan 
megdermedne, úgy a reakciókeveréket enyhe melegítéssel ismét folyékonnyá tesszük, 

Ha a titrálás fOlyamán a színváltozás nehezen észlelhető, a sötétszínű reakció
elegyhez 30 ml forró, telített nátriumklorid-oldatot öntünk s a titrálást addig foly
tatjuk, núg az összerázás után elkülönült nátriumklorid-oldat maradandóan rózsa
színűvé vált 

Ugyanekkor párhuzamosan a fentivel azonos módon, de vizsgálati anyag nélkül 
ú. n„ «üres» kísérletet is végzünk .. Így eljárva a 0,.5 n propilalkoholos káliumhidroxid
oldat faktorának megállapítását is elkerültük„ A két titrálásra fogyott 0,.5 n sÓEav 
mennyisége közötti különbség: a vizsgálati anyag elszappanosítására szükséges, 
a 0,.5 n sósavéval azonos faktorú, tehát azzal egyenértékű 0, 5 n propilalkoholos kálium
hidroxid-oldat mennyisége„ 

1 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 28,05 mg (lg ,44796) KOH-t 
jelez. 

A szappanszároot tehát az alábbi képlettel számítjuk ki: 

Sz= (a-b) F · 28,05 
m 

ah cl 

a = az üres kísérletben fügyott 0,.5 n sósav mennyisége ml-ben, 
b = a vizsgálatban fügyott 0,.5 n sósav mennyisége ml-ben, 
F = a 0,5 n SÓ$av faktora, 

m = a vizsgálathoz lemért anyag súlya g-ban, 
Sz = szappanszám. 

. A szappanszám (Sz) és savszám (S) különbsége az észtmzám (A), az a KOH-ban 
,kifeye;:.ett é5 nzg-.ban megadott lúgmennyis~g, amely az 1 g vizsgálati anyag é5zferkötésben levő 
részének elszappanos·ítására szüksége.s.. Ha tehát a vizsgálati anyagot előzetesen semlege
sítjük, a fenti vizsgálatban közvetlenül az észterszámot (A) kapjuk. 

3. A jódbrónzszám nzeghatározása 

. A jódbrómszám az a jódban kifejezett és g-ban megadott brómmennyi.ség, arnelJ-1et 100 g 
vizsgálati anyag (zsiradék, viasz stb.) meghatáiozott feltételek mellett megköt,. illetőlegfogyaszt .. 

200 ml-es brómozó lombikba (I 131 lap 19 .. ábra), vagy üvegdugós Erlenmeyer
lorobikba 0, 1 mg pontossággal kb annyi vizsgálati anyagot mérünk, mint amennyit 
a túloldali összeállítás előír. 
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____ A vizsgálati anya~- _____ Lcmércndö an)ag 

n e v e jódbrómszáma ! g 

Acidum oleinicum 
Adeps lanae 
Adtps suillus 
-A.lcohol cetylicus 
Butyrum cacao 
Cetaceum 
Oleum helianthi 
Oleum jecoris aselli 
Oleum lini 
Oleum ricini 
Oleum sesami 
Oleum terebinthinae 
Stearinum 

80·-·90 0,18-0,20 
18-36 0,40-0,50 
50-65 0,25-0,30 
0-4 2,0 

33--38 0,40-0,50 
0-4 2,0. 

122-135 1· 0,10-0,12 
140-170 0,10-0,11 
160-190 1 0,09-0,10 
82-86 ·1 0,18-0,20 

. ~~g=~~ü __ l_~:g:~g~; -
Az anyag leméréséhez célszerűen kis üvegedénykét használunk, melyet a megmért 

anyaggal együtt a lombikba ejtünk Úgyis eljárhatunk, hogy az olajat kis (10 ml-cs) 
edénykében kis üvegbottal együtt len1érjük, A kis üvegbottal _a vizsgálandó anyagot 
a lombikba cseppentjük s az edényke súlyát a kis bottal együtt újból megállapítjuk 

A brómozó lombikba, vagy az üvegdugós Erlenmeyer-Iombikba 10 ml kloroformot 
öntünk, majd az anyag oldódása után (amit a szükséghez képest enyhe melegítéssel 
elősegítünk) 25,00 ml O, 1 n káliumbromát-oldatot csurgatunk és 0,5 g R-kálium
brornidot oldunk f(::l benne„ Ha a brómozó lombikot.használjuk, a lombikot elzárjuk, 
szívással a levegőt benne megritkítjuk, majd csapos tartályos dugóján keresztül 
10 ml R··SÓsavat szívatunk a lombikba„ A lombik tartalmát össz~rázzuk, majd késedelem 
nélkül sötét hel)'re tesszük„ Az összerázást a várakozási idő első 5 percében néhányszor 
megismételjük. A jódbrómszám meghatározásánál különösen ügyelnünk kell, hogy 
a brómozás folyamán nappali világosság a lombikot ne érje. A félóra brómozási idő 
letelte után a brómozó lombik tartályos dugóján át 10 ml frissf~n készített 10%-os 
káliumjodid-oldatot szívatunk a lombikba s annak tartalmát összerázzuk„ A tartályos 
dugó leöblítése után a kiválott jódot O, 1 n nátriumtioszulfá.t-oldattal megtitráUuk 
Jelzőül !-keményítő-oldatot használunk 

Ha nem brómozó lombikban brómozunk, úgy a sósavat gyors mozdulattal a lom-· 
E:ikba öntve azt megnedvesített dugójával gyorsan elzárjuk., A brómozási idő letelw 
téve! gyors mozdulattal 1 g szilárö káliumjodidot szórunk a lombikba s a dugójával 
azonnal elzárt lombikot összerázzuk„ EgYebekben úgy járunk el, mint fentebb leírtuk 

1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 12,69 mg (lg ,10353) jódot jelez . 
A jódbrómszámot tehát az alábbi képlet adja: 

X= 
(25-b F) 12,69 0,1 

m 
ahol 

b = a vizsgálatban fűgyott 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldat mennyisége ml-ben, 
F = a 0:1 ~ nátriumtio~zulfát~oldat fakto.r~, . .

1 m = a v1zsgalathoz lemert anyag menny1sege, '1 w \''\,\„ 

x = a jódbrómszám„ 1 

A mérés pontosságát fűkozzuk, ha azonos körülmények között, de vizsgálati anyag 
nélkül, pá1huzamosan ú .. u„ «Üres» kísérletet is v·égzünk„ 
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A két vizsgálatban fogyott O, 1 n nátriumtioszulfat-oldat mennyiségének különb
ségéből a jódbrómszámot a következőképpen számí\juk ki: 

(a-b) · F · 12,69 · 0,1 x =. -------
m 

ahol 
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a = az üres kísérletben fogyott 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldat mennyisége ml-ben, 
b = a vizsgálatban fogyott 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldat mennyisége ml-ben, 
F = a 0, 1 n nátriumtioszlllfá.t-oldat faktora, 

m = a vizsgálathoz lemért anyag m~!lnyisége g-ban, 
x = a jódbrómszám. 

IV. Illó-olajak 

Balzsamokból, illetőleg illatos növényi részekből desztillálással, vagy alkalmas 
oldószerrel való kivonással, egyes esetekben sajtolással nyert -- esetleg mesterségesen 
előállított·- kellemes szagú folyékony, ritkábban szilárd anyagok. Egyes illó-olajokat 
finorrútó eljárással tisztítanak. Ezt a körülményt a cimkén jelezni kell Ízük általában 
égető, csípős, jellegzetes .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlanok, a vizet mégis jelleg·· 
zetes ízűvé és szagúvá teszik .. Forráspontjuk magas, de már szobahőmérsékleten is 
aránylag gyorsan párolognak„ A szűrőpapírosra cseppentett olaj foltja néhány óra 
mulva eltűnik. Vízgőzzel általában desztillálhatók. Erősen fénytörők és többnyire 
optikailag aktívak. Alacsony hőmérsékleten némelyikből kristályos anyag válik ki. 
Levegő és fény hatására elváltoznak és sűrűn folyóvá válnak. Az illó-olaj kémiai 
összetétele és állandói ilyenkor megváltoznak .. A gyógyszerkönyv számadatai a ter·„ 
~mészetes és friss illó-olajok jellemző határértékei„ 

Az illó-olajok többnyire szénhidrogénekből (terpének), alkoholokból, aldehidek
ből, ketonokból, fenolokból, éterekből, észterekből stb .. és ezek keverékeiből állanak . 
. A mustárolaj szerves kénvegyületeket tartalmaz„ 

Sze.rves oldószerekkel, zsíros olajokkal és más illó-ol~jokkal minden arányban 
e!egyíthetők. Szeszben való oldékonyságuk jellemző adat .. Sűrűségük ·- a fahéj-, 
inustár- és ~zegfűszegolaj kivételével ·- l-nél kisebb. 

Az illó-olajokat a többi gyógyszertől elkülönítve, jólzáró, lehetőleg színig töltött 
kisebb üvegekben fénytől védve, hűvös helyen tartjuk.. 

A megengedettnél több nedvességet tartalmazó illó-olajat kevés vízmentes R
nátriumszulfáttal összeráz~uk és egyideig azzal együtt tartjuk el, majd száraz szűrő
papíroson megszűrjük. 

Mesterséges illó-olajok, ha csak arra az egyes cikkelyekben utalás nincs, nem hasz
nálhatók.. Illó-olaj finomítási maradékok sem használhatók.. 

a) Az illó-olajok vizsgálata 

L Makio«;kópo.> vi;;<gálat,. 2-;--3 ml olajat színtelen, száraz 16 X 160 mm-es kémlő
csőbe öntünk; hígan vagy sűrűn folyó voltát rázogatással, színét és átlátszóságát 
pedig áteső fényben vizsgáljuk. 

2„ Szag., 1-2 csepp vizsgálandó olajat kb 6 cm hosszú és 1 cm széles sz·űrőpapíros
csíkra cseppentünk, majd a papíros-csíkot lobogtatva időnként megszagoljuk„ Össze
hasonlítás céljából ismert, jóminőségű illó-olajat azonos módon Vizsgálunk. 

3 .. fz„ 1 csepp vizsgálandó olajat porcelánmozsárban 2 g cukor porral eldörzsölünk, 
a keveréket .500 ml jó ivóvízzel összerázzuk és a vizet m~gízleljük. A vizsgálathoz 
csak mellékíztől és szagtól ~entes cukrot, vizet és e célra gondosan kitisztított esz~ 
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közöket használhatunk. Összehasonlítás céljából ismert, jó minőségű illó„olajat azonos 
módon vizsgálunk„ 

Az ílló-ola;ok fizikai vizsgálata 

Az alábbi vizsgálatok előtt az illó-olajat szükség esetén kevés vízmentes R-nátrium
~_:?lfáttal összerázzuk és szár.az p"apírosszűrőn, fedett tölcsérben megszűrjük, 

4 .. Oldékonyság etilalkoholban. Száraz kémlőcsőbe mért 1,00 ml illó-olajhoz rázogatás 
közben addig csepegtetünk bürettából az egyes cikkelyekben előírt töménységű, 20° 
hőmérsékletµ szeszt, Iníg -az egyes cikkelyek előírása szerint a kezdetben zavarossf 
váló folyadék feltisztul. A vizsgálat folyamán a 20° hőmérsékletet úgy biztosítjuk, 
hogy a kémlőcsövet időnként 1-2 percre 20°-os (±1°) vízfürdőbe merítjük. 

5. Sú'rú:ség„ A sűrűséget az I 67. lap .5) szerint határoizuk meg. 
Kis mennyiségű illó-olaj sűrűségét azonos módon, de olyan kis üvegdugós mero

edénykében mérjük, melynek belső átmérője kb 6 mm, magassága 20 mm, melyből 
a köszörületre kb 5 mm esik. A meniszkusz beállítása helyett az ismert súlyú, száraz 
edénykét színültig töltjük meg 20,0° hőmérsékletű vízzel, néhány percre 20,0°-os 
vízfürdőbe állítjuk, majd dugóval buborékmentesen elzárjµk,. A szűrőpapírossal és 
ruhával gondosan szárazra törölt edényke súlyát 0, 1 mg pontossággal megállapí~juk„ 
Az illó-olajjal hasonlóképpen járunk el. 

A f~jsúlyból (fs20120) a sűrűséget (e20) úgy számítjuk ki, hogy a faj súlyból az alábbi 
táblázatban található korrekciót levonjuk (I 69 lap): 

- ---------- --~~-
Fajsúly 2orno 

0,700~0,900 

0,900~--I ,200 

1 evonand6 korrekció 

0,001 
0,002 

---- ------~--- ----

A fs15115 értékből a fs20120 közelítő értékét megkapjuk, ha a fs15115 értékből 
0,004--et levonunk„ 

6 .. Kristályosodáspont és olvadáspont. 2-3 ml vizsgálandó illó-olajat vastagabb falú 
kémlőcsőbe öntünk, a kémlőcsőbe o, 1°-ra beosztott hőmérőt állítunk és a kémlőcsövet 
a hőmérővel együtt-· ánizs-olaj esetében jéggel, édeskömény-olaj vizsgálatánál pedig 
sózott jéggel megtöltött - kb 200 ml-es henger pohárba merí\jük. Az illó-olajat ily 
módon 4°-.5°-kal várható kristályosodáspon~ja alá hűtjük, majd a kémlőcsövet a 
jégből kiemeljük és a túlhűtött, kristályosodni kezdő illó-olajat ·- a hőmérővel a 
kémlőcső belső falát dörzsölve·- addig kevergetjük, míg a hőmérő emelkedő higany
szála ismét esni kezd„ Az észlelt legmagasabb hőmérséklet a kristá(yo.sodáspont .. Ezután 
a lágy kenőcsállományúvá vált illó-olajat a hőmérővel szobahőmérsékleten tovább 
kevergetjük, míg a lassanként felmelegedő zavaros illó-olaj éppen átlátszóvá vált.. 
Az ekkor észlelt hőmérséklet az illó-olaj olvadáspontJa. 

7„ Fonáspont .. A vizsgálathoz olyan Ladenburg-lombikot (23 .. ábra) használunk, 
melynek alsó gömbje 60 mm átmérőjű (kb 100 ml), a felette lévő három gömb 
átmérője pedig 35, 30, illetőleg 25 mm. A lombik magassága aljától a~ oldalcsőig 
200 mm. 

A vizsgálandó illó-olajból 50 ml-t a lombikba öntünk, kevés durva horzsakőpor t 
szórllnk bele, majd a lombik felső nyílásába átfúrt parafadugóval hőmérőt erősítünk 
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oly módon, hogy a hőmérő higanytar tályának felső 
vége az oldalcső középvonalával egy magasságba 
essék A lombikot a 4, ábra szerinti (I 72 lap) 
lefelé hajlított végű hűtőcsővel kötjük össze, majd 
12 x 12 cm-es és 2-3 mm vastagságú azbesztlap-· 
ra állítjuk oly módon, hogy aljával az azbesztl~p · 
közepén lévő 3 cin átmérőjű kör alakú nyílást te~e
sen elzáija. _A desztillálást kis lánggal úgy szabá
lyozzuk, hogy a felfogó edényként használt 50 
ml-es ml-re beosztott mérőhengerbe percenként 
40-60 csepp essék. Az egyes cikkelyekben előírt 
hőmérséklethatárok között átdesztillált részleteket 
külön-külön mérőhengerekben fogjuk fel.s az át
desztillált illó-olajrészletek térfogatát külön-külön 
állapítjuk meg.. . . 

A fo11áspontot az I 72 lap 7/b szermt rs meg
határnzhatjuk 

A forráspontot szükség esetén 760 torr nyomásra 
az I 71.. lap szerint számí~juk át 

8. Forgatóképe•ség.. Az illó-olaj forgatóképességét 

0 
0 

"' 

60 

100 ml-es csőben 20°-on az I 73 .. lap 8) szerint ha- 23. ábra 
tározzuk meg. Az illó-olaj forgatóképességén az ily-
módon közvetlenül észleltelfürgatási szöget értjük„ Ha a vizsgálathoz az illó-olaj sötét 
színe miatt 100 mm-es csövet nem használhatunk, az illó-·olajat 50 vagy 20 mm-es 
csőben vizsgáljuk és az észlelt eredményt az .50 mm-es cső használatakor 2-v~l, a 20 
mm-es cső használatakor pedig 5-tel szorozzuk. 

9. Törésmutató, Az illó-olaj törésmutatóját az I 74, lap 9) szerint 20°-on Abbé
Iendszerű refraktométerrel határozzuk meg 

Az illó-olajok minőségi kvalitatív vizsgálata 

10„ Minó'ségi kvalitatív vizsgálat 

a) Nehézfémek (ólom, réz, vas, cink stb) .. 1,0 ml illó-olajat I,O ml tömény R-e,cet-
savval elegyítünk, majd 20 ml vízzel rázogatunk és a folyadék,ot víz,zel megnedves1~ett 
papírosszűrőn kristálytiszfára szűrjük., A szüre?é~ 10 :n:.11-.e~ reszle~et az I 96 lap 2/a 
szerint vizsgáUuk. A változás megengedett mcrteke m1lhhterenkent 20y Pb, Cu, Fe 
ill Zn. 

b) Szervesen kötött halogének. O,l g illó-olajat kis porceláncsészébe helyezett kb 
5 x .5 cm-es szűrőpapírósra cseppentünk„ A porceláncsészét célszei:űen nagY??b„ 
kb 20 cm átmérőjű porcelántálba tesszük, majd az olajos szűrőpapírost meggyújtjuk 
és a lángot kb 1 l-es, belül vízzel megnedvesíte_tt pohárral borí~juk I~. 5 perc m~lva 
a poharat 10 ml vízzel kiöblí~jük, az öblítő ~-izet. ~egszűrjük, maJ~ .~ szüredeket 
néhány csepp R·-salétromsavval és 0,5 ml R-ezustn1trat-oldattal elegy1tjuk„ Az oldat 
5 percen belül nem változhat. 

_ c) Víz (oldékonyság petroléterben) 10 csepp illó-ol'\jat 5 ml R-petrolélerben (szén
diszulfidban vagy benzolban) oldunk. Az oldat nem lehet zavaros. 
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d) Etilalkohol, lc-20 csepp illó-olajra kémlőcsőben 10 ml vizet öntünk, Az illó-olaj 
€s a víz érintkező felületén tejszerű zavarosodás nem keletkezhet. Úgy is eljárhatunk, 
hogy néhány csepp illó-olajat vízre cseppentünk A folyadékok érintkezési helyén 
te;jszerű zavarosodás nem keletkeZhet. 

Kis mennyiségű etilalkohol kimutatására 1 ml illó-olajat kémlőcsőbe öntünk 
A kémlőcsövet olyan kis, laza vattapamattal zár;jukel, melynek közepébe előzetésen 
egy-két szemecske fukszint tettünk„ A kémlőcsövet néhány percre forró vízbe mártjuk„ 
A vatta nem pirosodhat meg. 

Nagyobb mennyiségű etilalkohol meghatározására 5,00 ml illó-olajat 0,1 ml-es 
beosztású éterkémlőcsőben .5 _ml töniény R-kalciurnklorid-oldáttal rázunk össze., 
Az illó-olaj térfogata nem csökkenhet. A 0, 1 ml pontossággal leolvasott esetleges 
térfogatcsökkenés 20-szal szorozva az illó-olaj térfogatszázalékban (v/v %) kifejezett 
közelítő etilalkoholtartalmát jelzi, 

e) Terpentin-olaj., A vizsgálatot a forráspont meghatározásával (I 158. lap) kapcsoljuk 
össze. ·Hűtő helyett köpeny nélküli hűtőcsövet használhatunk. A 1.50° és 165° közötti 
frakciót külön fogjuk feL Ennei< 10 ml-es részletét 50 ml-es Erlenmeyer-lombikban 
jégből és konyhasóból álló hűtőkeverékbe állítjuk, majd 10 ml tömény R-ecetsavval 
és 10 ml amilnitrittel elegyítjük. A 0° alá hűtött reakciókeverékhez kis részletekben 
3 ml tömény R-sósavat öntünk„ A reakciókeveréket 1 óráig a hütőkeverékben tartjuk. 
Ha az illó-olaj terpentin-olajat tartalmazott, úgy a keverékből pinennit1ozokloridból 
(C10H 160NC1) álló, eleinte olajos, majd lassan kikristályosodó csapadék válik ki, 
A kalciumoxid felett kiszárított kristályok o]vadáspon\ja kb 103°„ Szükség esetén 
a kristályokat R-kloroformban olqjuk és az oldatból R-metilalkohollal kiválasz\juk 

f) Ha az illó-olaj szeszben való oldékonysága, sűrűsége, fűrráspontja és forgató
képessége az egyes cikkelyekben megadott értéktől eltér, úgy gurjun-, illetőleg kopaiva
balz.sammal, vagy cédru5-olajjál való szennyezettségre is következtethetünk. 

g) Á<ványolajok (<.sírok, z>íro> olajok és elgyantá>odott illó-olajok),. Az illó-olajat leg
töményebb szeszben ( 1+5) oldjuk. A felsorolt szennyezések esetén az oldat zavaros 
és abból esetleg olajos cseppek válnak ki 

1 csepp illó-olajat kb„ 2 X 3 cm-es szűrőpapíros darabra cseppentünk, majd azt 
ó1aüvegen vízfürdőn melegí~jük„ A szűrőpapfroson zsfrfolt nem ma1adhat vissza. 

h) Szerves 5avak észterei (benzoesav-, borkősav-, borostyánkősav-, citromsav-, fahéj
sav-, ftálsav- és oxálsav-észterek stb) 1 ml illó-olajat visszafolyó hűtővel ellátott is 
lombikban 3 ml frissen készített 10 %-os legtöményebb szeszes káliumhidroxid-oldattal 
vízfürdőben 2 percig forralunk. A lehűtött oldatból fél órán belül csak a szegfűszeg'' 
olaj (és a rózsaolaj) esetében válhat ki kristályos csapadék, melynek azonban forra
]áskor fel kell oldódnia 

i) Glicerilacetátok, 10,0 ml illó-olajat rázótölcsér ben 20,0 ml 5 v/v %-os szesszel 
1 ..izunk össze„ A rétegek elkülönülése után a vizes-szes_zes réteget megnedvesített 
papfrosszűrőn szűrjük„ A szüredék 10,0 ml-es 1észletét 100 ml-es lombikban, néhány 
csepp I-fenolfralein-oldatot használva jelzőül, 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-, 
oldattal semlegesítjük, majd 5,00 ml 0,5 n propilalkohőlos káliunrhidroxid-oldattal 
elegyítjük A vizsgálatot a továbbiakban az I 154 lap 2) szeiint folytatjuk 

Az elszappanosításra legfeljebb 0,2 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid
oldat fogyhat, 

j) Terpinilacetát, Az illó-olaj észterszámát az I 161„ lap 13) szerint kétszer, először 
15 percig tartó melegítéssel, másodszor 1 óráig tartó melegítéssel határozzuk meg„ 
A különbség a két észter szám között - hacsak más előfrás nincs - legfeljebb 2 lehet .. 
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1 

1 
1 

„'! 

1 
1 

\ 
1 

1 
l 
1 

4z illó-olajok min85égi kvantitatív viz5gálata 

11, Szárítási maradék, mg pontossággal mért kb 2 g illó-olajat az I 10.5 lap 5) sz<;rint 
vizsgálunk Az illó-olajat először vízfü'.dőn, r;i~zsűtűte ?~pá1.ologtatJ'.'k (2-;3 ::aa): 
majd a maradékot 105°-on állandó súlyig szar1~1uk. A szar1tás1 maradekot az 1110-olaJ 
súly- %-ában fejezzük kL · ·· 

12. Savszám. A savszám az J g illó-olajban levő.szabad_ '.avak .>emlege<Ít1frére <dlk<ege!, 
káliumhidrnxidban kifejezett é5 mg-ban megadott lugmennyz>eg 

Az''alábbi táblázatban és az egyes cikkelyekben megadott mennyiségű mg pont?s
sággal .mért illó-olajat 1 O ml propilalkoholban oldjuk és az ! _153 .. lap ! ) szennt 
vizsgáljuk, .azzal az eltéréssel, hogy o, 1 n propilalkoholos ~ahurnJ;1dro~1d-oldattal 
(propilalkohollal 5-szörösre felhígított 0,5 n propi!alkoholos kahumh1drox1d,-o]dattal) 

titrálunk 
---i----

i A vizsgálathoz 

Az anyag neve Savszám i lemérendő anyag 
' g 

---'------

Oleum anisi 
« aurantii 
« bergamottae 
« carvi 
« caryopJ;iylli _ 
« chamomillae 
« chenopodii 
« cinnamomi 
« citri 
« eucalypti 
« foeniculi 
« geranii 
« juniperi 
(( lavandulae 
(( mcnthae piperitae 
(( pini pumilionis 
(( rosmarini 
(( terebinthinae 
(( terebinthinac rect 
(( thymi 

0,2 
1, 5 
3 

9-50 

20 
2,5 
1 
0,2 

10 
2 
0,5 
1 

1 

2 

1 ml 0, 1 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 5,610 

jelez, , . . 
A savszámot az I 153, lap 1) szerint számítjuk kr 

1, 50 
1,50 
1,00 
1, 5 
1 , 5 
1, 5 
1, 5 
0,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
1,0 
0,8 
1, 5 
1,5 
1, 5 
1, 5 
1, 5 

mg (lg ,74899) KOH-t 

13. Eszterszám. Az észter.szám 4z 1 g semlegesített illó-olaj te_lj~s elszappano.dtására szük~ 
<ége> káliumhidroxidban kifejezett é! mg-ban megadott lúgmennyi>eg„ 

A savszám meghatározásánál semlegesített oldatot lD,00 ml ~,5 n _propi.lalkoholos 
káliumhidroxid-oldattal elegyítjük, majd az I 154, lap 2) szer.ml vrz~ga!Juk; ~zzal 
az eltéréssel, hogy az elszappanosítás után lehűtött ol~at?t 20 ml tehtett natr1um-
klorid-oldattal elegyítve titráljuk. Az e]szappanosítás rde1e 15 p~rc. . 

1 ml o,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat 28,05 mg (l!J ,44796) KOH-l,jelez 
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Az észterszámot az I 1.54„ lap 2) szerint szárrú~juk ki 
Ha az illó-olaj észtertartalmát súly- %-ban kívánjuk kif~jezni, úgy ezt a két vizs

gálatban fogyott 0,5 n sósav mennyiségéből és az észternek a megfelelő cikkelyben 
megadott O,p n mérőoldatra vonatkoztatott mg-egyenértéksúlyából a következő
képen számí~juk ki: 

(a~ll') F e 
B= 

o, l 
% 

m 

ahol 
a = az üres kísérletben fügyott 0,.5 n sósav mennyisége ml-ben, 
b = a vizsgálatban fogyott 0,5 n sósav mennyisége ml-ben, 
F = a 0,5 n sósav faktora, 
e = az észter 1 ml 0,5 n mérőoldattal_ egyenértékű mennyis~ge mg-ban, 
m = a vizsgált ~nyag súlya g-ban, 
B = az észter-tartalom súly- %-:ban.: 

Az észt~rszám (A) és a súly- %-ban kifejezett észter tartalom (B) között tehát az 
alábbi összefüggések állanak fenn: 

A e o, 1 'll l A __ B ·· 28,05 B - 1 ető eg 
- --28,05 ' e · 0,1 

Ha az illó-olaj aldehideket vagy fenolok3.t is tartalmaz, úgy ezeket az észterszám 
meghatározása előtt eltávolítjuk [Az aldehideket 30 %-·os nátriumhidrogénszulfit-' 
oldattal (NaHS03), a fenolokat 3-5 %-~s nát10nlú.~gal rá~z.uk ki, (I 1~3 lapJl. Az 
elkülönült illó-olajat kevés vízmentes R-natr1umszulfattal szar1~1uk ~s szaraz papuos
szűrőn szűrjük„ 

14. Az alkoholok meghatározáw„ 5 ml illó-olajat 100 ml-es acetiláló-lombikban (24. 
ábra) 5 ml R-ecetsavanhidriddel elegyítünk, majd 1 g vízmentes R-nátriurnacetát_ot 

és kevés durva horzsakőport szórunk a lombikba„ A hűtőcsövet 
a lombikra illesztjük, majd az elegyet l órán át kis lánggal 
(esetleg homokfürdőben) egyenletes enyhe fonásban ta1tjuk„ A 
lehűtött acetiláló-lombikba 20 ml vizet öntünk, tartalmát össze
rázzuk majd a hűtőcső visszahelyezése után vízfürdőn gyakori 
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24„ *bra 

rázoga~ás közben, 15 percig melegítjük„ A lehűtött reakcióke
veréket 100 ml-es ráz6tölcsérbe ön~jük, melyből a rétegek el-· 
különülése után az :ilsó vizes réteget lebocsátjuk A tölcsérben 
maradt acetilált illó-olajat 20 ml telített konyhasó-oldattal kiráZ-
zuk„ Ezt az eljárást 20 ml, 1 % nátriumhidrogénkar bonátot is 
tartalmazó telített konyhasó-oldattal, majd ezt követően ismét 
telített konyhasó-oldattal annyiszor megismé.teljük,illíg a mosó
oldat lakmuszpapírossal vizsgálva már semleges„ Végül az ace
tilált illóolajat 10 rnl vízzel rázzuk ki Az így acetilált illó-olajat 
kis száraz lombikban 1 g vízmentes R-nátriumszulfáttal összeráz
zuk, majd kis száraz vattapamatoi;i szűrjük. A szüredéknek az 
egyes cikkelyekben megadott menriyiségét a 12) szerint semlege
sí~jük, majd a 13) szerint elszappanosítjuk. 

Az illó-olajÓk súly- %-ban kifejezett szabad alkohol, észter
kötésben levő alkohol és összes alkohol ta1talmát a 12) és 13) 
szer.inti (I 161.. lap) vizsgálatokban a visszamérésekre fogyott 0,5 
n sósav mennyiségekből a következőképpen számítjuk ki 

A 0,5 n sósav-mennyiségeket először 1 g eredeti (e), illetőleg 1 
g acetilált illó-olajra (d) számítjuk át. j 

(a-b) F 
e = --------- , illetőleg 

m 

(a-'b') F d ~ ------
m' 

ahol 

a = az üres kísérletben fügyott 0,.5 ri sósav menn: 1sege ml-ben, 
b = az eredeti olaj vizsgálatakor fogyott 0,5 n sósav mennyisége ml-ben, 
b' = az acetilált olaj vizsgálatakor fogyott 0,5 n sósav menn)'isége ml-ben, 
F = a 0,5 n sósav fakto1a, ' 
in = a vizsgált eredeti olaj súlya g-ban, 
m' =_ a vizsgált a-cetiláit olaj súlya g-ban, 
e =az 1 g eredeti olajban lévő észterek elszappanosítására fügyott 0,5 n propil

-alkoholos kálíumhid1oxid-oldat, illetőleg az azzal egyenértékű 0,5 n sósav 
mennyisége ml-ben, 

d = az 1 g acetilált olajban lévő észterek elszappanosítására fogyott 0,5 n propil
alkoholos káliumhidroxid-oldat, illetőleg az azzal egyenértékű, 0,.5 n sósav 
mennyisége ml-ben 

Az így kiszámított e és d értékeket az alábbi képletekbe helyettesítjük: 

Szabad alkohol 

Észter„alkohol 

Összes alkohol 

M (d-e) 
20-0 42. d g/g % , 
M ·e 

g/g% 
20 

M d (1-0,021 e) 
20-0,42 d 

g/g °;6 

ahol 

M = az alkohol molekulasúlya [(borneol, geraniol, linalool, terpineol stb. 
= C10H 180 = 154,24 (lg , 18820) 
mentol, cit10nellol stb ~ C10H 20Ü = 156,26 (lg , 19385)] 

0,42 lg mol szabad alkohol és lg-mol ecetsavészter súly különbségének (C 2H,O = 
= 42,04) 100„ad 1észe 

1.5. Az aldehidek, ketonok, .fenolok és a cineol nieghatározá5a„ 

a) Aldehidek. Az isme1t hőmérsékletű illó-olajnak az egyes cikkel)'ekbcn megadott 
mennyiségét - 10,00, illetőleg 5,00 ml-t·- «kasszia-lombik»-ba (2.5 áb1a) pipettáz
zuk és ugyanannyi 30 %-os nátriumhid10génszulfit (NaHS03) oldattal elegyítjük. 
A lombik tartalmát összerázzuk és a lombikot for1ó vízfü1dőbe má1tva addig melegít
jük, míg a kezdetben levált csapadék feloldódott. Ezután .5 ml 30 %-os nátrium
hidr9génszulfitot öntve a 1eakcióelegyhez, ugyanolyan módon járunk eL Ezt az el
járást .5·-.5 ml 30 %-os nátriumhidrogénszulfit·-oldattal addig ismételj ük, míg a reakció
elegyből csapadék már nem válik ki„ A lombikot, osztályzatának alsó jeléig 30 °;'0 -os 
nátriumhidrogénszulfit-oldattal feltöltve, vízfürdőn addig melegí~jük, míg tartalma 
két réteg1e különült. Az esetleg a lombik falára tapadó olajcsep'pek egyesítését a 
lombik sodrásával és falának kopogtatásával segítjük elő„ A lombikot az illó-olajnak 
a leméréskor észlelt hőmérsékletére hűtjük s tartalmát 30 °;6-os nátriumhidrogén
szulfit-oldattal olymódon töltjük fel, hogy az elkülönült illó-olaj térfogata leolvasható 
legyen„ Az elkülönült illó-olaj térfogatát a vizsgálatra lemért illó-olaj térfogatából 
levonva és ha 10,00 ml illó-olajat vizsgáltunk 10-zel, ha .5,00 ml·-t vizsgáltunk 20-szal 
megszorozva az illó-olaj térfogatszázalékban (v/v%) kif~jezett aldehid-tartahnát 
kapjuk 
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100ml 

Ebből az éi tékből, ha az aldehid és az .illó-olaj s·űrűségét is
merjük, illetőleg meghatározzuk, az iJió-olaj súlyszázalékban 
(g/g %) kifejezett aldehid-tartalmát kiszámíthatjuk. 

b) Ketonok (karvon, pulegon) Akar von és pulegon tartalmú illó
olajat az a) szerint azzal az eltéréssel vizsgáljuk, hogy .5,00 ml 
vizsgálandó illó-olajhoz a lombik kb 3,4 részéig 40 %-os nát-
1iumszulfit (Na2S03,7H20)-oldatot öntünk Az összerázott reak
cióelegyet néhány csepp !-fenolftalein-oldattal vízfürdőn melegít
jük. Ha a lombik tartalma megpirosodik, annyi R-ecetsavat cse
pegtetünk hozzá, hogy az csak halvány rózsaszínű legyen Ha a 
reakciókeverék ~jabb 2-3 ml 40 1;;~-os nátriumszulfit-oldattal to
vább melegítve ismét. megpirosodna, színét R-ecetsa\rval ismét 
halvány rózsaszínre állítjuk be„ Ezt az e~járást addig ismétel
jük, míg a folyadék újabb nátriumszulfit-oldat részlettel mele
gítve már nem pirosodik meg erősebben„ A továbbiakban .__:_ a 
feltöltésre vizet használva - az a) szerint járunk el.. Az elkülö
nült illó-olaj térfogatát a vizsgálatra lemért. illó-olaj térfogatából 
(.5,00 ml) levonva és 20-szal megszorozva az illó-olaj térfogat
százalékban (v/v %) kifejezett keton-tartalmát kapjuk 

Kámfor, fCnchon és- menton a leírt eljárásokkal nem határoz
ható meg 

e) Fenolok (eugenol, timol, karvakrol). .5,00 ml illó-olajat 
«kasszia-lombik»-ba ( 2.5 .. ábra) pipettázunk és a lombikot 

25. ábra az egyes cikkelyekben előírt töménységű (3 % ill.. 5 %-os) 
nátionlúggal 4/5 részéig megtöltjük, majd a reakciókeveréket 

több ízben erősen összerázzuk Ezután a lómbikot az előírt töménységű nátronlúggal 
oly módon töltjük fel, hogy az elkülönült olaj térfogata könnyen leolvasható legyen. 
Az illó-olaj gyakran csak órák mulva különül el. Az esetleg a lombik falára tapadó 
olajcseppek egyesítését a lombik sodrásával és falának kopogtatásával segítjük elő„ 

Az elkülönült illó-olaj térfogatát a vizsgálatra lemért illó-olaj térfogatából (5,00 ml) 
levonva és 20-szal megszorozva az illó-olaj térfOgatszázalékban (v/v°/0 ) kifejezett 
fenoltartalmát kapjuk.. 

Megjeg)'zés.. Szegfűszeg-olaj vizsgálatakor a lúgos reakcióelegyet feltöltés előtt 10 
percig vízfürdőn melegí~jük, majd az olaj eredeti hőmérsékletére lehűtjük. 

d) Cineol (eukaliptol). 3,00 ml eukaliptusz-olajat a e) szerint vizsgálunk azzal az 
eltéréssel, hogy nátronlúg he~yett .50 %-9s vizes rezorcin-oldatot használunk és a 
reakcióelegyet a rezorcin-oldattal való feltöltés előtt 15 percig rázogatjuk„ 

Az elkülönült illó-olaj térfogatát a vizsgálatra lemért illó-olaj térfogatából (3,00 ml) 
levonva és 33,3-del szorozva az illó-olaj téifOgatszázalékban (v/v %) kifejezett cineol
(eukaliptol-) tartalmát kapjuk 

b) Dt'ogok illó„olaj tartalmának közeli tő meghatározása 

A drogok illó-olaj tartalmát illó-olaj-desztilláló készülékben vízgőzdesztillálással 

határozzuk meg. A készülék a gőzfejlesztésre szolgáló hengeres tartályból (desztilláló 
üst), a hűtőből és a szedőből (florenci palack) áll. 

A kb 3-6 literes kazán kb 2 1n hosszú és a kazán fenekéig érő biztosítócsővel 
van ellátva. 
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A kazánból a gőzt szeleppel elzárható gőzcsövön át kb 1 l-es hengeralakú desz
tilláló-üst alsó részébe vezetjük. 

A gőzcső a desztilláló-üst aljában elhelyezett csigavonalban meghajlított átlyuggatott 
csőben végződik, meiy felett '%t drog tartására szülgáló átlyuggatott lemez van. Az üst
ben a megfClelő módon elhelyezett drogra felül hasonló_ lemez kerül.. Az üst alján 
csappal zárható lefÜlyócső van. A desztilláló-üst sisakja csa-
varokkal van az üsthöz erősítve és megfelelően elhelyezett, 
vízzel hűtött hűtőkígyóban folytatódik 

A desztillátumot 50 ml-es, a 26. ábrán feltüntetett «a», ille
tőleg «b» jelzésű florenci palackban fogjuk fel, melyre csiszo
lattal, a végén csappal elzárható, 0,05 ml-es beosztással ellá·-
tott (kb 20 cm hosszú) és a csap felett ferdén levágott rövid 
csőben végződő mérőcső illeszthető, Az «a» palackot akkor 
használjuk, ha az illó-olaj sűrűsége a vízénél kisebb, a «h» pa-
lackot pedig akkor, ha az illó-olaj sűrűsége a vízénél nagyobb. 

A meghatározáshoz általában annyi drogot használunk, 
hogy az illó-olaj mennyisége 0, 5-5 ml legyen .. A drogot meg
felelően felaprítjuk, a terméseket és keményebb részeket össze
zú-zzuk s azoknak ( 100 g-ig) cg, azonfelül g pontossággal mért, 
általában 290--500 g mennyiségét esetleg mull-szövetbe bu1-
kolva a desztilláló-üstbe helyezzük A florenci palackot (26. 
ábra «a») mérőcső nélkül, sz~jába kis üvegtölcsért helyezve 
hasznáUuk a desztillátum fClfogására.: 

A készülék,et összeállítva vízgőzzel addig desztillálunk, míg 
a florenCi palackba csepegő víz már nem zavaros. Ezt kb .500 
ml víz átdesztillálásával érjük el 

A desztillálás befejezése után a csapos mérőcsővel elzárt 
«a» florenci palackot, annak túlfOlyó csövét ujjunkkal befog-· 
va és ügyelve, hogy a túlfolyó csőbe illó-olaj ne jusson, meg-· 
fordítjuk és az illó-olaj elkülönülése után a kohobációs vizet 
úgy eresz~jük le, hogy az illó-olaj térfOgata a csapos mérőcső 
0~0.5 ml-es beosztású szárán könnyen leolvasható legyen. · 

' -

a) b) 
26 ábra 

Ha az átdesztillált illó-olaj sűrűsége l-nél nagyobb, úgy a «b» florenci palackot 
használjuk szedőnek A desztillálás befejezése után az alul elhelyezkedő illó-olajról 
a kohobációs vizet leöntjük, a mérőcsővel elzárt «b» f10renci palackot, annak túlfolyó 
csövét ujjunkkal befogva és ügyelve, hogy a túlfolyó csőbe illó-olaj ne jusson, meg-· 
fordítjuk s az illó-olaj elkülönülése után a mérőcső beosztott részébe összegyülemlő 
illó-olaj térfogatát leohassuk 

A drog illó-olaj tartalmát 100 g drogra vonatkoztatva ml-ben (v/g%) acljuk meg .. 
Ha e számot az illó-olaj sűrűségével szorozzuk, a drog súlyszázalékban kife;jezett 
(g/g%) illó-olaj tartalmát kapjuk 

Ha a drog illó-olaj tartalma a 3 %-ot eléri, vagy azt meghaladja, a leírt berendezés 
helyett a megfelelően aprított, illetőleg összezúzott cg pontossággal mért 10-20 g 
drogot 1 l-es főzőlombikban 500 ml vízzel leöntjük és U-alakú üvegcső segítségével 
függőlegesen beállított hűtővel kötjük össze. A keverékből kb 200 ml vizet ledesztil
Iálunk. Szedőként a fenti kis florenci palackot használjuk A továl:?biakban a már 
leírt módon járunk el. 
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V. A drogok vizsgálata 

Általános tudnivalók 

, A nö~ényi dr ~g a gyógynö_~ényr;ek a g,yógyszerkönyvben előírt időszakban gyűjtött 
es a gyogysze1kony,,ben megallap1tott resze. A drog jellemző színű és szagú 

A l?írt ~1ogtól ,eltérő, tov~bbá :zemmelláthatóan romlott, penészes, gomba
betegsegekt?l megtam,adot;, vedekezoszerrel permetezett, t?Varoktól rágott drogot 
:iem„ has~nalhatunk. Altalaban nem lehet a drogban a leírt növényi résztől eltérő, 
11let_oleg idegen vagy .szennyező anyag (elpusztult vagy élő rovar, álca, toli, homok, 
~;-v~cs, stb;) „ Amennyiben a drogban élő rovarokat vagy azok álcáit látjuk, a drogot 
,Jolzaro badogdobozba tesszük, a drogra kis csészében néhány ml széntetrakloridot 
klorofOrmo~ vagy. étert helyezünk és a dobozt légmentesen lezárjuk. 2-3 nap mulv~ 
a drog~t kiv:esszilk, kiszitáljuk, az összerágott drogdarabokat és az elpusztult rova
rokat, k1sze~,ük. A drogot addig szellőztetjük, amíg a rovarölő fOlyadék szaga már 
nem erezheto. 
H~ az áruban idegen anyagot látunk, ezt kiszedjük és az árut alapos vizsgálat

nak vetjük alá. 
A föld~latti növényi része~et (gyökér és g)öké1törzs), ké1geket, hajtás-drogokat 

(herb~) cs, leveleket iendsze1rp_t aprítva vagy po1ítva hozzák forgalomba„ 
A felap11tott drogokat, magvakat, terméseket, világokat besze1zés után a IV„ sz„ 

szitán kiszitáljuk, A készletben taitott növényi drogokat félévenként leualább egyszer 
újból kiszitáljuk b 

Amennyiben a drógot vágott állapotban mint teát vagy mint teakeve1ék-alkotó
részt adjuk ki, akkor az előírásnál finomabb, leszitálandó részeket nem tesszük hozzá, 
Ha a drogokat ap1ított állapotban valamely oldószerrel vonjuk ki, akkor a finomabb 
iészekct nem távolítjuk el. 

A porok készítésekor a drogot ma1adék nélkül porítjuk, tehát belőle semmit el-· 
dobni nem szabad. Drogport csak a gyógyszerkönyv előíiásainak mindenben meg
felelő d1ogból szabad készíteni. 

1. Makr·oszkópos vizsgálat 

A drogot először mak1oszkóposan vizsgáljuk„ E tájékoztató jellegű vizsgálattal 
az esetek zömében a drog azonosságát, jóságát, sőt gyakran annak szennyezettségét 
vagy J1amisítását is megállapíthatjuk,. A makroszkópos vizsgálat a szabad szemmel 
vagy kézi nagyítóval látható, a drogra jellemző külső mo1fológiai tulajdonságoknak 
a törési, vagy metszési felületek minőségének, a drog állományának, színének, szagá~ 
nak, gyakran ízének stb„ megállapítását jelenti„ 

E vizsgálatok közé tartoznak azok az egyszerű kémiai reakciók is, melyekben a 
drogra, vagy annak metszési, törési felületére cseppentett kémszerek okozta elválto .. 
zásokat figyeljük meg. 
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Fenti vizsgálatok együttesen teszik a drog makrÚ.5zkópo5 azono.5sági, valamint minő5égi 
kvalitatív vizsgálatát„ . . 

A makroszkópos minó:ségi kvantitatív vizsgálat célja egyrészt az idegen anyag, vagyis 
a leht drogtól, illetőleg az azt szolgáltató növénytől eltérő, a droggal összetéveszt· 
hető, más növénytől származó, továbbá mérgező (permet) vagy szennyező anya~ 
(elpusztult vagy élő iovar, álca, toll, kavics stb ), másrészt (l. növény egyéb részei 
mennyiségének meghatározása„ A növény eg)'éb résc;;ei a drogot szolgáltató növény 
azon részei, mel)'ek nem képezik a gyógyszerkönyvben leírt~'drogot. 

Ap1ított drog esetében ide soroljuk a drog1~ól leszitált por mennyiségének meg
hatá1ozását is. 

A vizsgálat menete a következő: 

A na~yobb darabokban forgalombahozott drog jó átlagmihtájának g pontosság
gal mér~ O .5-1 kg-os iészletét a leírt szempontok szerint gondosan átviZsgáljuk és 
az eltérő és' idegen részeket különválasz~juk, azok súlyát g pontossággal megállapí~juk 
és a vizsgált drog %-ában adjuk meg 

A. 10 mm-nél kisebb, de 0,7.5 mm-nél nagyobb méretű drog jó átlagmintájának 
(I 247 .. lap) 0,1 g pontossággal mért .50 g,ját a IV., szükség esetén az V. számú szitán 
leszitáljuk, a leszitált por súlyát 0,01 g pontossággal lemérjük s a netán szükségessé 
váló mikroszkópos és egyéb vizsgálatok céljára felre tesszük (mikroszkópos és hamu 
vizsgálat, pe1metező-an'yag vizsgálat), A leszitált por mennyiségét a vizsgált drog 
%-ában adjuk meg 

A sz-itán ma1adt drogot inegfelelő nagyságú fényezett papiroslapon vékony réteg~ 
ben kiterí~jük és szabad szemmel, esetleg kézi nagyító segítségével a drogból a lehttól 
eltérő de a sa1"át növényből származó, továbbá az idegen növényből származó ·da1a-

' ) ' bokat és a szennyező darabokat (földdarabok, elpusztult vagy élő rovar stb„ szet~ 
választjuk, azok súlyát külön-külön 0,01 g pontossággal megmérjük és a viz~gált 
drog %·-ában adjuk meg. Az idegen növényből szá1mazó darabokat behatóbb (mikro
szkópos) vizsgálatnak vetjük alá 

Ha nem alkaloida-tartalmú d1ogot vizsgálunk, a vizsgálat a1ra is kiterjed, nem 
tartalmaznak-e az idegen részek alkaloidát vagy más mé1gező anyagot tartalmazó 
növémi részeket (I 174 .. lap 14/b). . 

A poralakú vagy porított állapotban beszerzett drogot mikroszkóppal [l 16i. 
lap 2)] és a tájékoztató gyorsvizsgálat 14/b pontja szerint .(I 174 .. lap) vizsgáljuk. 

A 10 mm-nél kisebb, de 0,75 mm-nél nagyobb drogról a IV.., szükség esetén V sz 
szitán leszitálható por mennyisége virág-, levél- és hajtás-drogban (herba) legfeljebb 
5 o/o, kéreg-, gyöké1-, gyökértörzs-drogban legfeljebb 2 %, termés- és mag-·d1ogban 
pedig !egfe\jebb 1 % lehet 

A drogról leszitált por hamutartalma az egyes drog·-cikkelyekben megadott érték
nek legfeljebb kétszeresét teheti ki. 

2. Mik:r·oszkópos vizsgálat 

A makroszkópos vizsgálatnak a mikroszkópos vizsgálat döntő kiegészítője, E célra 
a poralakú, a vágott vagy egész drogból előáIIított mikroszkópos készítményt hasz
n_álunk. A mik1oszkópos készítmény lehet porkészítmény, macerátum, de1ített készít:· 
mény, fCstett, készítmény, mik1oszublimátum, metszet stb„ A metszet lehet felületi 
metszet, ke1esztmetszet, radiális és tangenciális hosszmetszet. A mikioszkópos készít
mény készítésmódját mindenkor a vizsgálat tárgya és -célja sza~ja meg, 

167 



3, A drog előkészítése mikroszkópos vizsgálathoz 

a) V~rág,, lev,él, hajtá1;drog (herba/, Vizsgálatra lehetőleg ép virágokat, illetőleg 
lev;l·· es sza~:e~ze~et ,valas~;unk .k1 es ezeket vízben feláztatjuk„ Szükség esetén a 
felaztatott noveny1 reszekbol a jellemző darabokat kiválasztva tárgylemezen 10-· 
szeres nagyítóval nézve, tűvel szétbontjuk és átvizsgáljuk„ 
~ hajtás-drogoknak a szár-, virág- és. levélrés:zeit is m~gvizsgáljuk. A levélből vagy 

Ie,;elrészekből a levél végét és a főér menti részeket a főérrel együtt kivágjuk és ezek-
bol keresztmetszetet :ragy felületi metszetet készítünk, · 

b) Kifreg, gyökér,, gyökértörzs. A kéreg-, gyökér- vagy a gyökértörzs darabkákról 
port kapa~unk le_ es megf~lelő előkés~íté~ után ezt vizsgáljuk (porkészítmény) ,. · 
"A dr_ag jellemzo da;abka1t 5 %-os kahlugban 3-5 percig forraljuk, majd lándzsa

t1;1-vel, t~rgylemezen szetbon~1uk„ A készítményt rendszerint vizes glicerinben (I +· 1) 
v1zsgaljuk, 

Metszet~és~ítéshez a drogból 1-~ cm hosszú és 0,5-1 cm széles darabokat vízzel 
1-3 percig forralunk. Szükség ~setén víz helyett .5 %-os kálilúgot használunk„ 

c) 1:fag és ,termés .. Eg~sz magvak és termések azonosítására ál~alába;n nem szŰksé-· 
g~s rm~roszkop?s ;1~s~ala~·; A pu?á?b, f?k~i:t zsíros-olaj és fehérje tartalmú ma~ak
bol rmnden elokesz1to eljarás nelklil keszitJük a metszeteket„ 

A kevé.sbbé kemény és száraz drogot felpuhítás végett az anvag természetétől függően 
15-20 percig vízben ázta~juk ' 

. A ~emény magvakat .. vagy ter::zéseket Eilenmeyer-lombikban néhány percig vízzel 
~orral~:1k, vagy mullszovetb~ kotve, az Erlenmeyer-lombik gőzterében Y4-~ órán 
a~, s,z~seg esetén hosszabb ideig gőzö~jük, Az ilyen módon felpuhíto~ an~aJból 
kesz1tjük a metszetet. -=-

'A mag~éj ~;· t:,rmésfal felületi _vizsgálatához 2-3 magot vagy termést .5 %-os káli
lugban. ke.mlocsob:n 1-2 percig, a sötétebb színű és keményebb héjú drogot hosz .. 
sza~b ideig fo~ra~uk„ Vízzel való kimosás után a magot tárgylemezre helyezzük 
a_ konnyen levaló burkot, illetőleg héjat tűvel lefejtjük és vizes glicerinben ( J + l j 
vizsgáljuk 

A niagbelet szétnyomjuk és tárgylem~zre téve külön vizsgáljuk„ 

d) Met,1zetkészíté1, Felületi met1zetet általában a drog-részlet hossztengelyével pár
l~~zamos me:szé~sel, levelekből inkább az epidermisz óvatos lehúzásával készÍ·· 
tunk. Ez ut,0~?1 esetben ~ mutatóujjunkra csavart, hüvelik- és kö.zépsőujjunk
k~l a ~utatOUJJunkhoz szor1tott levelet felületén óvatosan bemetsszük a bemets-zett 
reszt csipesszel megfogjuk, visszahajlí~juk és óvatosan lehúzzuk ' 
A, kere5zfm~~szet mindenkor a hossztengely irányára merőleges síkban végzett met
szessel keszul. 

A., h.05sz1net.szetet a hossz.tengely irányával párhuzamosan vagy sugárirányban 
(radiabs metszet) vagy húrirányban, az érintővel párhuzamosan (tangenciális met
szet) készítjük 

Ker'esztme,tszetet 
1

és, hosszmetszetet úgy készítünk, hogy az előkészített vizsgálandó 
d~og darabbal ?on~.o~essel vagy z~e?késs~l ,a megfelelő részt kivágjuk és ezt ketté
vagott bodzabel ko7;e helyezv:e kezi szor1toba vagy mikrotomba fogjuk. Vastagabb 
dar~b,o_kból_ bodzabel nélkül rs ;netszhetünk A metszeteket sík-homorú borotvával 
készitjük, ugyelve, hogy metszeskor a sík lapjával a metszési felületre helyezett 
borotva él~ a két bod~a~él érintke~ési vonalával 15°-20°-os szöget zárjon be„ A borot·· 
vát metszeskor balrol jobbra huzzuk vagy jobbról balra toljuk, Szükség esetén a 
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metszendő fielületet vizes glicerinnel ( 1 ·+ 1) megnedvesítjük. A metszete~et nedves 
ecsettel vesszük le és porceláncsészében néhány ml vízben gyűjtjük össze„ Ebből 
vesszük ki a megfelelő metszeteket.. 

Az apró és gömbölyű vagy túlsíma magvakat és terméseket .50°-·54° olvadáspontú 
parafinba ágyazzuk„ E célból a parafinból 1X1X1,5 cm nagyságú hasábot készí„ 
tüuk, melybe megmelegített tűvel vagy vékony üvegbottal kis lyukat olvasztunk 
és ebbe nyomjuk a lehetőleg száraz, esetleg gőzben felpuhított metszendő anyagot„ 

e) Derített ké.szítmény„ A szöveti szerkezet vizsgálatára a metszetet derítjük., Evégből 
a metszeteket kb 10 cm átmérqjű porceláncsészében 2 o/0 -os kálilúgban óvato_san 
felfőzzük. Kihűlés után a lúgos fOlyadékot leöntjük és a csésze aljához tapadt met
szeteket vízzel gondosan kimossuk, A metszeteket olyap_ módon is deríthetjük, hogy 
azokat 5-10 percre 75 %-_as vizes klorálhidrát-oldatba tesszük, esetleg felforraljuk„ 
Ilyenkor a metszeteket klorálhidrát-oldatban is vizsgálhatjuk 

f) levél-drogból deríté1, illetőleg .feltárá1 céljából általában 3-6 mm-es darabokat 
vágunk ki, A levéldarabkákat kb 10 cm átmérqjű porceláncsészébe tesszük, 10 ml 
vízzel felforraljuk, majd 5 ml 5 %-os kálilúgot öntve hozzá, óvatosan tovább melegít
jük, míg a folyadék újból felforrt. A melegítést abbahagyjuk, 2 ml 3 %-os hidwgén
peroxid-oldatot öntünk a csész.ébe és a folyadékot óvatosan újból forrásig melegítjük„ 
Ezután a lúgos folyadékot leöntjük és a levéldarabokat vízzel szűrőre (üveg- vagy 
porcelánszűrőre) öntve gondosan kimossuk. A szűrőről a levéldarabokat 96 v/v %-os 
szesszel kb 4 cm átmérőjű porcelántégelybe öblí~jük,. A tégely tartalmát óvatosan 
felforraUuk, hogy a szövetekből a gázbuborékokat elűzzük és a még e_l nem roncsolt 
klorofilt kivonjuk, Leülepedés után a szeszt leön~jük és a levéldarabkákat szeszes 
glicerinben (! + !) mikroszkóppal vizsgáljuk. 

g) A poralakú e'.5 porított drogok mikroszkópos vizsgálatára 0,01-0,02 g-nyi anyagot 
tárgylemezre teszüuk, azt a vizsgálat céljainak megfelelő folyadék 1-2 cseppjével 
elkeverjük és fedőlemezzel lefedjük A poralakú és porított drogot az f) alatt leírt 
módon derítjük azzal a különbséggel, hogy a drogport nem szűrjük le, hanem ülepí~ 
téSsel vízzel többször kimossuk. 

h) A .s~j'ttartálom vizsgálatakor a metszetet vagy porkészítményt a tárgylemezre 
cseppentett szeszes glicerinbe (! + 1) helyezzük, lefedjük, a fedőlemezt a bontótű 
hegyével lenyomjuk és a szélein kiszorított felesleges folyadékot szűrőpapiros-·csíkkal 
felitatjuk A készítményt előbb kis, majd nagy nagyítással vizsgáljuk Az esetleg 
szükséges kémszer- vagy festék-oldatot a fedőlemez egyik széléhez cseppentjük és 
az ezzel szembenlevő olcJ.alon szűrőpapiros-csíkkal a kémszeroldatot átsziva~juk. 

i) A szöveteket többnyire derített készítményben vizsgáljuk, mert a sejttartalom 
- főként a keményítő - zavarja a megfigyelést.. A derített anyagot szeszes glicerin·· 
ben (1+1) vagy ha klorálhidráttal derítettünk, akkor a metszetet 75 %-os klorál
hidrát-oldatban vizsgáljuk, 

4. A sejtek és szövetek tartalmi részeinek és egyes 
alkotór·észeinek kimutatása 

a) Keményíto,. A készítményt 0,01 n jód-oldatban vizsgáljuk, A keményítő meg
kékül A kék szín melegítésre, vagy lúg hatására eltűnik, de kihűléskor, illetőleg sava
nyú közegben visszatér, 
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b) Z>íro> olaj. A metszetet R-alkannin-oldatban vagy szudán-«III»-oldatban 
)14-% óráig áztatjuk, majd szeszes_ glicerinben (1 ··+ 1) vizsgáljuk, A zsíros 
olajcseppek vörösszínűek. 

e) }{_yálka. A megnedvesített drogport vagy metszetet, tÜluidinkék-oldatban 
vizsgá\juk„ Néhány perc mulva a nyálka ibol)'ásvörös színűre színeződik. A nyálka 
kimutatására hígított tus-oldatot (1 ·+ 10) is hasznlhatunk. Il}enkor rövid idő 
mulva a nyálkát fekete mezőben színtelen tömeg alakjában Iá~juk. 

d) C-ser5av R-vas(III)klorid-oldatban vizsgálva a metszetet, a csersav kékes
feketére vagy zöldesfeketére színeződik, 

e) Aleuron, A metszetet vagy porkészítményt 0,01 n jód-oldatban vizsgáljuk„ 
Az aleuronszemcsék sárgára színeződnek„ 

f) Inulin„ A drogport vagy a metszetet tárgylemezre helyezzük, majd legtöményebb 
szeszt cseppentünk rá és tiszta glicerinben vizsgáUuk„ Az inulin szfe1okristál)ok 
alakjában válik ki. 

g) Oximetilanfrachinon A metszetet vagy drogport .5 %-os kálilúgban vizsgáljuk .. 
Az antraglikozidákat tartalmazó S<".jtek vörösre festődnek„ 

h) Kahiumoxalát A kalciumoxalát kristályok R-kénsavban pezsgés nélkül oldód
nak és helyükön gipszkristályok válnak ki,, Poláros fényben a kalciumoxalát kristá
lyok kettős fénytörést mutatnak. 

i) Lignin-anJi·ag. A metszetet vagy drogport tárg)lemezen. 1·-2 csepp R-só_sayas 
floroglucin-oldattal Jecseppentjük A készítményt fedőlemezzel lefedjük, majd a 
fedőlemez egyik oldalához 1-2 csepp szeszes !)licerint (! + !) cseppentünk, 
a másik oldalán pedig szűrőpapiros-csíkkal a fülyadékot átszivatjuk Az elfásodott 
elemek meggypirosra színeződnek 

A metszetet kénsavas anilin-oldatban vizsgálva, az elfásodott elemek sárgára 
színeződnek, 

A metszet elfásodott elemei toluidinkék-oldatban kékeszöldre színeződnek„ 
E készítményeket is célszerű a fent leírt módon 75 %··os klorálhidrát-oldatban vizs
gálni 

j) Szuberin. A metszetet vagy drogport a b) szerint vizsgáhia az elFarásodott 
1észek halvány vörös1e vagy piros1a színeződnek. 

5. A derített levél mikroszkópos vizsgálata 

a) Eríziget-viz.~gálat. Az érrziget a levéllemez felülnézetében látható az a legkisebb 
terület, melyet a szállítószövet-rendszer (érr.endszer) legutolsó ágai (hajszálerek) 
határolnak„ Érszigetszám a levélfelület 1 mm2 területére eső érszigetek száma. Ersziget
ág az érsziget területére behajló, vakon végződő egy vagy több tracheidasoros ér
nyúlvány, mely vagy nem ágazik el, vagy szabályosan, illetőleg szabálytalanul, 
ol)'kor többszörösen is elágazik. Az ér.5zigetet határoló tracheidák 5záma: az ér szigetet 
határoló n)aláb szerkezetét illetően füntos az, hegy az ereket szélességben hány 
tracheida alkotja„ }l;alábhüvely az érszigetet határoló erek; illetőleg az ágak melletti 
parenchirr:a-s{'.jtekből álló réteg. Az érvégződé5 alakulása lehet eg;1szerű, ha az é~ az 
érszigetág vég~ő szakaszán eredeti szélességét és szerkezetét megtartva zárul. lehet 
traclzeida-pár az érág végén lévő két kisebb, kissé szélesebb tracheida„ l,ehet tracheida-
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tölcsér, amidőn az érvégződés egy vagy több t1acheida, mely tölcséresen vagy legyező
s-zerűen kiszélesedik, lehet végül tracheida-csoport, midőn az érvégződést több egymás
melletti, szabálytalan elhelyezkedésű tracheida alkotja 

A derített levél érsziget-vizsgálatakor ol)'an nagyítást használunk, hogy a látó
mezőben 1 mm2 terület kényelmesen elférjen„ Az 1 mm2 területet tárgymikrométer 
segítségével és megfelelő léptékes, esetleg hálós vagy troinbocita-szemlencsével 
állapítjuk meg 

Az érszigetszám kiszámításakor úgy járunk el, hogy a levélfelületnek a főér és a 
le~·él széle közötti felező vonalába eső 4 szomszédos, 1--1 rom 2-nyi területén össze
számolunk minden eg)'eS teljes érszigetet, azonkívül azokat a nem teljes egészükben 
a fenti területre eső érszigeteket is, amelyek e területeknek az alsó és jobbkéz felőli 
oldala mentén vannak, Az így megszámolt ér szigetek összegének 74 iésze ·adja az 
illető levél érszigetszámát. 

b) A kalciumox,alátot a sejtekben egyes kristályok, kiistálytűkből álló kötegek, ú. n„ 
rafidok, buzogányfej-alakú kristályok vagy apróbb kristálykákból álló homok alakjá
ban lá~juk. A kristályok az erekhez viszonsítva háromféleképpen helyezkedhe1nek el: 
1„ csak az erek mentén; 2 csak az ér szigetek belsőbb részében; 3. mind akét helyen 

e) A levegőnyílá5 .5;:,erkezete (sztómatífu5ok) a) Ranunculaceae-típu5. A zárósejtek mellett 
melléksejtek nincsenek fJ) Crucijerae-típu5. A zárÓ5<".jtek mellett többnyire 3 vagy 
ritkán 4' melléks<".jt van„ Az egyik rendszerint kisebb, mint a többi„ y) Rubiaceae-típu~. 
A zárósejt körül két roelléks{'.jt fejlődött és ezek a légréssel párhuzamosan helyez
kedtek eL <l) Labiatae-típui A zárósejt körül két melléksejt fejlődött, de ezek hossz-· 
tengelyükkel a légrés hosszirányára merőlegesek. e) Az előbbiektől eltérő szerkezetű 
levegőnyílások. 

6„ Mikroszkópos mér·és 

A mikroszkópos méréshez használt okulár„mik1cméte1 a szemlencsébe helyezett 
kerek üveglemez, melyen 100 részre beosztott lépték van (27 a és b ábra; baloldali 
lépték) Méréskor az okulá1-mikrométe1t a szemlencsébe helyezzük. E célból a 

0,2 ' -"""" 
a - :;;;;;;; 

0,3 

27a ábra 2 7b ábra 
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mikroszkóp szemlencséjének flelső lencséjét lecsava1~juk és az okulár„mikrométert 
a cső középmagasságában lévő fényrekeszre (diaflagma) helyezzük, !llajd a felső 
lencsét visszacsavarjuk, A mikrométer lemez keretén rendszerint 0 betűvel jelölik 
azt az oldalt, amelynek behelyezéskor felfelé kell lennie, mert fordítva a lépték 
homályos vagy egyáltalán nem is látható„ Gyártanak szemlencsét beépített okulár
mikrométerrel is. Az ilye11 szemlencsék felső lencséje függőieges irányban mozgat
ható, hogy a lépték képét élesre állíthassuk, Az okulár··mikrométer lépték-értéke 
az alkalmazott tárgylencsétől, azaz a használt nagyítástól függ,. Ezért a különb'öző 
nagyításoknál az okulár-mikrométer egy-egy vonalköze más és más távolságot jelellt. 
Az okulár··mikrométernek az egyes nagyításokhoz tartozó lépték-értéke egyszer„ 
s mindenkorra meghatározható a mikrométer_-tárgylemezzel. A mikrométer-tárgy·, 
lemez közepén olyan lépték van, amelyen egy milliméter 100 részre van osztva„ 
Egy vonalközének szélessége tehát 0,01 mm, azaz 10 µ„ Ezt a léptéket 60-szoros 
nagyításban látjuk a 27a. ábra jobb oldalán. Ezen az ábrán a baloldalt látható 
okulár-mik1ométer 0 jelzése a mikrométer-tárgylemez O,O jelzésével, az okulár
mikrométer l-es jelzése, vagyis a 10 vonal pedig a mikrométer-tá1gylemez O, 1.5 
jelzésével esik egybe, amely a mikrométer-tárgylemezen a 1.5„ vonal. A mikrométer„ 
tárgylemezen egy vonalköz 10 µ, 1.5 vonalköz tehát 150 µ, EZt a távolságot az okulár
mikrométer 10 vonalköze fogja be, tehát á szemlencse-mikrométer egy vonalköze 
60-szoros nagyítás mellett 15 µ hosszúságnak felel meg 

Ugyane mikrométer-tárgylemez-léptéket 300-szoros nagyítással nézve a 27b .. 
ábrán jobboldalt látjuk. Ezen az ábrán az okulár-mikrométer 0 jelzése a mikro
méter-tárgylemez szintén 0,0 jelzésével, tehát annak első vonalával, az okulár
mikrométer 10-es jelzése, tehát a 100„ vonal pedig a mikrométer-tárgylemez 0,30-as 
jelzésével, tehát a 30. vonallal esik egybe. A mikrométer-tárgylemez léptékének 
0,0-tól 0,30 jelzésig terjedő távolsága, amely 30 vonalközt ölel fel, 300 µ Ezt a távol
ságot az okulár-mikrométer l 00 vonalköze fogja be, tehát a 300-szóros nagyításnál 
az okulár-mikrométer egy vonalközének szélessége 3 µ. · 

Az okulár-mikrométer lépték-értéke a mikroszkóp tubusának hossza szerint is 
változik, ezért, ha mikroszkópunknak kihúzható tubusa van, valamennyi mérést 
mindig azonos tubushosszúság (rendsze1int 160 mm) mellett kell végezni 

28. ábra 
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7. Mikroszublim.áció 

A porított drog 0,1-0,2 g-jából tárgylemez 
közepén 1-2 mm vastag réteget készítünk és a 
tárgylemezt azbeszt-d1'óthálóra helyezzük. A tárgy
lemez fölé keresztbe niásik tárgylemezt helyezünk 
el olyképpen, hogy a tárgylemez egyik vége az 
azbesztlapon, másik vége pedig 4-.5 mm vastag 
azbesztszalagon vagy üveglemezen nyugszik úgy, 
hogy a két lemez között 2 mm-es szublimációs tér 
marad (28„ ábra)„ Ezután az azbesztlapot mikro
égő kis lángjával melegítjük„ Először a drog nedves-· 
ségtartalmából származó vízgőz csapódik le a ke-· 
resztbe helyezett tárgylemezre. A vízgőz hamaro
san eltűnik„ A felfogó tárgyleinezen csakhamar 
állandó homály képződik, ami a mikroszubli
máCió folyamatát jelzi A szublimációt kézinagyí
tóval figyeljük és a felfogó tárgylemezt időnként 

cseréljük .. A szublimátumot először mikroszkóppal ~is nagyítással,, fle_d~lemez 1:1-~lkül 
vízsgáljulc Azután a szublimátumot ~gyancsak a targylemezen kem1a1 reakc1okk~l 
vizsgáljuk. Szükség esetén a reakció _során bek vetkezett változásokat nagyobb nagy1-
tással vizsgáljuk. Ilyenkor a" ... készítményt előbb fedőlemezzel fedjük le .. 

8. A nedvességtartalom (szárítási '.'eszteség) ~eghatározása 

A drog jó átlagmintájának kb 20 g-os részletét gyorsan durva porrá dörzsöljük 
és jólzáró edénybe tesszük. 

Milligramm pontóssággal mé1t 4.5 mm magas és 70 mm átmérőjű, üvegdugós 
szárítóedénvkébe vagy ugyanolyan méretű fedővel ellátott alumíniumedénykébe 
ugyancsak 'mg pontossággal kb .5 g drogport, illetve durván elporított drogot 
mérünk„ A mérőedénykét dugó, illetőleg fedél nélkül szárítószekrénybe tesszük és 
5 órán át 100°-on tartjuk„ Szárítás után a mérőedényt kalciumoxidos exszikkátor
ban kihűlni hagyjuk- és dugqjával, illetőleg fedqjével ~lzárva, súlyát mg.p~nto~sá~~l 
újból megállapí~juk. A 100°-on való szárítást 1 óra időtarta~al ~dd1g ismete1~1:k~ 
míg a két utolsó mérés különbsége legfeljebb 15 mg„ A nedvessegtartalmat (szár1tas1 
veszteség) sulyszázalékban (g/g %) adjuk meg .. 

Olajos magvak és illó-olajtartalmú drogok szárítári ideje egy.szeri 8 óral 

9. A ham.u- és homok-(savban n~m oldódó hamu)-tarta~om. :meghatározása 

O, 1 rng pontossággal mért platina-, nikkel- vagy roz~damente~ acélcsészéb; .~ 8) 
szerint kiszárított drogporból ugyancsak 0,1 mg pontossaggal kb 2,.5 g-ot merunk 
A vizsgálandó anyagot néhány ml legtömény~ebb szesszel l~~n,tjük,. a cs~szé; drót
háiomszögre állítjuk és a szeszt meggy1~jtjuk. Egés után a cseszet .ele1~te ~Is ,langgal, 
később erősebb lánggal óvt:ttosan addig hevítjük, amíg a hamu k1fehered1k es benne 
szénrögöcskék már nem Íáthatók. Ha a drog nehezen hamvad el, a hevítést megsza~ 
kíquk és a csészében lévő maradékot, kihűlés után, ,n~hány, ml sz.ess~e,1 újból n;eg· 
nedvesí~jük, majd a szeszt meggyujtjuk és annak_ elegese utan az izz1tast folyta~~uk 
A nehezen elégő szénrészecskéket célszerűen lapított _végű üvegbo~tal szét?yo.r;i-k-0~1uk, 
az üvegbotot szesszel a csészébe öblítjük és a továbbiakban a fentiek szer1nt.Jarunk el 

Izzítás után a csészét kalciumoxidos exszikkátor ban kihűlni hagyjuk„ Ezután a 
csészét O, 1 mg pontossággal megmérjük„ /\z izzítási maradékot a 8) sze1int szárított 
drog sűlyszázalékában (g/g %) adjuk meg. 

A homok (savban nem oldódó hamu) meghatározása céUából - a1nennyiben a drogot 
nem platinacsészében hamvasztottuk el~ a ha;nut O, 1 m~ po~t?ssággal mért 5? ml-es 
főzőpohárba szórjuk és súly~t 0,1 mg p,on:oss~gg~l z;,iegallap1t~uk, 20 1:1~ .. R-so~a';~l 
leöntjük és óraüveggel lefedjük A poharkat ;r:;'.~rdon .s. pe.rcr~. r;,re!e!\r!Juk K'.~~les 
után a sósavban nem oldódó hamut 4 cm átmeroJu, anaht1ka1 szuropapnosra gyujtjük 
és forró vízzel kloridmentesre mossuk„ A tölcsér két a szű~őpapirossal együtt kiszárí~j.uk, 
majd a szűrőt O, 1 mg pontossággal mért tégelybe ·helyezzük, elhamvasztjuk és óvato
sa~ kiizzítjuk. A tégelyt exszikkátor ban kihűlni hagyjuk, majd súlyát 0, 1 mg pontos-· 
sággal megállapítjuk. Az izzítási maradékot - homok, s.avban nem oldódó hamu·-
a 8) szerint szárított drog sulyszázalékában (g/g%) ad,Juk meg.. , 

Ha a drogot platinacsészében hamvasztottuk el, ,akkor a hamut sosavval ugyan
abban a csészében oldjuk és a szűrőpapirost ugyane platinacsészében hamvasz~juk el. 
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10. A drog vizes 1-civonat-tartalmának meghatározása 

aj .-.\z előzetesen elporított (\1.) és 100°-on kjszárított drog mg pontossággal mért 
5,00 g-ját Erlenme}er-lombikban, szobahőmérsékleten 100,00 ml yízzel 24 órán át 
ázta~juk. Napközben a fol)'adékot félóránként összerázzuk. A fülyadékot óraüveggel 
letaka1t redős szűrőpapiroson megszűrjük. i\. szüredék 20,00 ml-ét (= 1,00 g drog), 
szükség esetén részletekben, előzetesen kiszárított és mg pontossággal mért üveg
dugós szárító edénykében vízfürdőn bepárologta~juk, majd 1~2 órán át szárító
szekrén)· ben 100°-on szárítjuk A kalciumoxidos ekszikkátorban lehűlt edénykét 
dugójával elzárjuk és súlyát mg pontossággal megállapí~juk. A kivonatanyag-tar
talmat a kiszárított drog súlyszázalékában (g/g %) adjuk meg. 

b) Ha nyálkaanyagot tartalmazó drog kivonatanyag-tartalmát határozzuk meg, 
akkor az üres szárítóedénykébe mérés előtt sósav·val és vízzel kimosott, kiszárított 
és kiizzított 20 g tengerihomokot, valamint kis üvegbotot teszünk és az edényke 
súlyát ezekkel együtt állapítjuk meg„ A beszárítandó folyadékot a tengerihomokra 
öntjük és a kis üvegbot segítségével a homokkal egyenletesen elkeverjük„ Az edényke 
tartalmát kevergetés közben párologtatjuk be. A továbbiakban az aj szerint járunk el. 

11. A dr·og &1leszes kivonat-tartalmának meghatározása 

A drog szeszes kivonat-tartalmát az a) szerint határozzuk meg azzal az eltéréssel, 
hogy a drogport víz helyett a vonatkozó cikkelyekben előírt töménységű szesszel 
vonjuk ki, ' 

12„ A drog keser·ű-értékének meghatározása 

1,00 g porított drogra (IV.) 100 mJ-es Erlenmeyer-lombikban 5 ml vizet, majd 
10 perc mulva 100 ml forró vizet öntünk. A lombikot lazán bedugjuk s tartalmát 
időnként lóbálással összerázva, 1 óráig állni hagyjuk. A leülepedett drogról a folya
dékot kis vattapamaton 100 ml-es mérőhenger be szű1jük, majd a. drogra öntött és 
a vattapamaton átszűrt néhány ml vízzel 100 ml~re kiegészí~jük„ Az ily módon 
elkészített forrázatot a vonatkozó cikkel),ekben megadott arányban felhígítva 
ízleljük 

Az ízlelés előtt szánkat ivóvízzel kiöblíqük, majd kb .5 ml felhígított forrázatot 
néhány másodpercig a szánkban tartunk Ha keserű ízt nem érzünk, szánk kiöblí
tése után az ízlelést l 0 perc mulva megisméteUük„ 

13. A drog illó-olaj-tartalmának meghatározása 

A drogok illó-olaj-tartalmát az I 164. lap b) szerint határozzuk meg 

14 .. 'Tájékoztató gyor·svizsgálat 

a) A drogot makroszkóposan, szükség esetén kézinagyítóval, illetőleg mikroszkó
pos készítményen végzett ~izsgálattal azonosítjuk és az ((.t\J::alános tudnivalók», vala
mint a «J\1akroszkópos vizsgálat (I 1G6. lap) szerint ellenőrizzük 

bj Alkaloidát nen1 tartahnazó drogok.ban az alkaloida-tartalmú drogokkal való 
szennyezést a következőképpen z8rjuk ki: 1 g aprított ,.agy porított drogot 10 ml 
vízzel és 3 csepp P~-sósav\,al kémlőcsőben felfürralunk A lehűtött és megszűrt folyadék 
néhány csepp R-J\i[s.:ycr-oldattól nem változhat 
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VI. Galenusi gyógyszerek 
/ 

Általános tudnivalók 

A galenusi gyógyszerkészítmények kémiai, növényi vagy állati eredetű gyógy
szere;kből az egyes cikkelyekben előírt módon készülnek. ·E készítmények megbíz
hatóságát a gyógyszerkönyvben előírt rriinőségű anyagok és a készítés módja bizto
sí~ják, 

Az egyes gyógyszerformák fOgalmi meghatározását és leírását a jelen fejezet vonat
kozó részei tartalmazzák. Ugyane részek sorolják fe_l a készítés és a vizsgálat általános 
irányelveit, Ezen túlmenően a készítésre és vizsgálatra vonatkozó részletes utasítások 
az egyes készítményekre vonatkozó cikke_lyekben (III. kötet) vannak. Ezeket az 
általános és részletes utasításokat kell értelemszerűen követni a jelen gyógyszerR· 
könyvbe fel nerh vett, vagy orvosi rendelésre készítendő, azonos csoportba ta1 tozó 
gyógyszerek elkészítésében is, a hatóalkotórész viszonylagos mennyiségének megvál
toztatása nélkül'. 

Az üzemi méretű előállítás módja az egyes cikkelyek előírásától eltérhet ugyan, 
a kész készítménynek azonban mindenben azonosnak kell lennie az egyes cikkelyek 
előirata szerint előállított készítménnyel 

Az előállításhoz mindig a von~tkozó cikkelyben előírt minőségű alapanyagokat 
használjuk 

Az egyes cikkelyek előírásában a víz mindig desztillált vizet (aqua destillata), 
a 5ze1z, ha a töménysége nincs megjelölVe, 90 v/V%-os szeszt (5pirituS concentratu.~) 
jelent 

A galenusi készítmények általában raktáron tartásra készülnek. A tárolás során 
megváltozó készítményeket azonban rendeléskor készí-rjük. 

Az egyes cikkelyekben megadott mennyiségek általában a közepes forgalmú 
gyógyszertár szükségletének felelnek meg. A készletben tartható galenusi gyógy~zer
készítmények raktáron tartandó mennyiségét a szükséglet sza~ja meg., 

Az egyes cikkelyek a készítmény fontosabb alkotórészeinek mennyiségét határ
értékekhez kötik„ A határértékeket a gyógyszerkönyv a készítés során adódó összes 
hibalehetőségek, valarllint a tároláskor esetleg bekövetkező, még elfogadható érték
csökkenés figyelembevételével állapította meg„ 

A gyógy'szertárban orvosi rendelésre, kis mennyiségben készített gyógyszerek 
alkotórészei mennyiségének a számítottól megengedhető eltérését a jelen fejezet 
vonatkozó részeiben lefektetett irányelvek szabják meg.: 

Az előállított, vagy beszerzett galenusi gyógyszerkészítmények minóségét a gyógy
szertárban legalább a «Tájékoztató gyorsvizsgálat»-tal ellenőrizzük„ A gyógyszerek 
ellenőrzésére vonatkozólag a <.<Kémiai vizsgálat»-ban (I 91. lap) elmondottak 
a galenusi gyógyszerkészítményekre is vonatkoznak„ Eltartás közben az anyag termé
szetének megfelelő időközökben ellenőrizzük, hogy a készítmény megfelelő-e. Csak 
az előírásoknak megfelelő készítményt szabad kiadni. 

175 



, _;iz e~ye~ ci~elyek~en előfürduló ,«évenként ellenőrizendő» vagy «évenként meg
UJltando» Jelzest 1lletoen az «Általanos tudnivalók>> fejezet1e (I 46. lap) utalunk. 

Az egyes készítmények felhasználhatóságának idejét, valamint kiadását küiön 
rendelkezések szabályozzák„ _ 

A 0,05 g-nál kisebb mennyiségben rendelt gyógyszereket mg pontossággal mérjük 
vagy e gyógyszerekből a r,nérés pontosságának biztosítása céljából hígításokat készí~ 
t~nk. _A h,ígításokhoz csakis hatástanilag közömbös szer, cub.orpor, tejcukorpor vagy 
v1z hasznalható. 

_Készletben csakis a következő 1 ·+ 9 arányban cukorral (saccharosum), illetőleg 
teJc_ukor.ral {lactomm). a leggondosabb keveréssel készített poralakú hígításokat tart
h~tjuk es p~d1g legfe~1ehb 10 g-os mennyiségben: acidum arsenilo~um anhydricum, atro
pinum !ulfurz.cuni, codeinum _hydrochloricum, _diacetylmorphinum hydrochloricum, dihydrocodeino·· 
num bztar~arzcum, homaü~opinum hydrobromiclf,m, methylhomatropinium bromatum, mo1phinum 
hydrochlorzcum, scopolamznum hydrobromicum, 5trychninum nitricurn. E triturációkat hasz
náljuk a belső használatra szánt gyógyszerek (porkeverékek, oldatok pilulák végbél·· 
kúpok stb.) készítésére, ' ' 

A poralakú hígítások (triturációk) tároló edényein könnyen el nem távolítható 
módon jelezzük a készítmény nevét, a megfelelő kereszt-j"elzést a hígítás fokát(! + 9) 

h'', h , ' ' a ig1to anyagot, a atoanyagra vonatkoztatott legnagyobb adagokat és külön 
címkén a készítés idejét és a készítő gyógyszerész nevét. A triturációkat a hatóanyagra 
vonatkozó előírásoknak megfelelően tar~juk el 

. /-„~.í·z····z····e·. ::i:.a. ;J;.L.: .. ID .. á .. s .. „.ol .. d·. ó.=. :r.el.k._\'.g_Ql.L .. !iJg(!.ill;_ok...k6;.. ' z.)etben nem tarthatók, hacsak ~·ogyszerkonyv az eg) es cikkelyekben másként nem rendelkezik. 

/ ! ~l·;,:;:'í···· ·-'..i/: •\'-1 tit-0) ........ . SJ".i1.t>ll „'1, ,, ·„ ~ . 

Az inkompatibilis gyógyszei:·ek elkészítésének ii:ányelvei 

Az orvosi rendelésre készíte:t gyógyszereket az előíiástól eltérő módon készíthe~jük 
el azokban az esetekben, amikor a készítmény alkotórészei egymással nernkívánt 
l~émi~i hatásba lé~nek, vagy az e.lkészített gyógyszer egyenletes adagolása kizárt, 
altalaban felhasznalhatósága' korlátozott, vagy a bekövetkezett változás miatt fel
használása aggályos. Ilyen esetekben a válto:::,tatá5 módjára a gyógyszeré.s:::, a rendelő· 
orvofnak tesz _javaslatot · · 

Ha ez nem lehetséges, az előirat a következő szempontok szerint módosítandó: 
csak olyan változtatás eszközölhető, amely a gyóg)rszer minőségét és kívánt 
hatását biztosÍ\ja, illetőleg nem befolyásolja 

Megenged~tt változtatás lehet szükség esetén a lúgos és savanyú kém.hatású gyógy„ 
szerek ~özömbösít~se, illetőleg meghatározott pH-értékre való beállítása éppen 
eleg~ndo'. hatá;tamlag közömbös savval (pL sósav), illetőleg lúgos anyaggal (pi 
nátr 1 umh1dr ogenkarbonát) „ 

Az oldatok elké<zíté<ének különlege5 >zempontJai a következők.: 

a) Oldatban rendelt, az előht oldószerben oldhatatlan gyógysze1 helyett, ha 
annak azonos hatású oldható vegyülete van, az utóbbit adjuk ki, feltéve, hogy az 
oldhatatlan és oldható vegyület szokásos adagja megegyező (pi fenobarbiturál 
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helyett fenobarbitmálnátiium). Ellenkező esetben a vegyületek molekulasúlyában 
fennálló különbséget figyelembevesszük. 

b) Ha a rendelt gyógyszer valamely hatástanilag közömbös segédanyaggal 
oldatba vihető, úgy ezt az éppen szükséges mennyiségben alkalmazha~juk. 

e) Ha a rendelt gyógyszer az&), illetőleg b) szeiint oldatba nem vihető, a gyógy
szert az em4Jzió és szuszpenzió készít~sének szabályai szerint (I 189. lap) készít„ 
jük el. 

d) Ha az oldat elkészítése csapadékképződéssel, ·vagy valamely alkotórész kiválá
sával jár, úgy a: kivált alkotórészek e_gyenletes eloszlását (emulzió és szuszpenzió 
készítésére alkalmas) segédanyagok megfelelő módon való alkalmazásával bizto
sítjuk.. 

e) Ha az a), b), e) és d) szerinti eljá1ásokkal a gyógyszer egyenlet'·' eloszlatása 
nem biztosítható, a kiválást vagy a nem kívánt változást okozó alkotórészt az adagolás
nak megfelelően, a használati utasítást feltüntetve, külön oldatban, esetleg poralak·· 
ban adjuk ki. · 

J) A szirupokhoz rendelt, vízben jól oldódó gyógyszereket a rendelt szirup 5 %
ának megfelelő mennyiségű vízben oldva elegyí~jük a rendelt mennyiségű sziruphoz. 

Az egye5 gyógy5zerekre vonatkozó ré.s:::,lefe5 utafításokat külön rendelkezi.5 taitalfffazza„ 

Az eredeti előírá5on e.szközölt minden változtatdst a vényre gondosan feljegy:::,ünk, 

A gyógyszei:·anyagok aprítása, porítása 

Sziták, r·osták 

A gyQgyszeranyagok aprításának, illetőleg porításának mértékét az egyes cik·· 
kelyekben a drog neve után zárójelbe tett r6mai számmal jelezzük„ 

A rosták és sziták szövetének méreteit - a lánc-, illetőleg vetülék-fünalak egy~ 
mástól való távolSágát azonosllak feltételezve - az alábbi táblázat tünteti fel: 

A fonalak ! A fOnalak 1 A fonalak 
Az aprítás (porítás) mértékének 

Jelzés közti távolság; vastagsága i száma 
mm-ben ! mm-ben 1 cm-ként jelzése 

-------------- ·-------:--
!. sz rosta 6 ·i 1,2 Durván aprított (scisrn) 

II. « « 4 

1 

1,0 Középfinoman aprított (consciHa) 

Ill « « 2 0,6.5 Finoman aprított (minutim conscisw) 
------------

1 

IV sz szita 0, 7.5 0,30 10 Durva por (pulvis gro.Hus) 

v « « 0,30 ! 0, 18 21 Középfinom por (pulvi>) 

VI « « o, 1.5 0,09 42 Finom por (pulvis subtili5) 

A rosták ónozott, nikkelezett vagy krómozott acél-, rozsdamentes acél-,vagy sárga· 
réz-drótból, a sziták µgYanil) en minőségű erős fémdrótból, hernyóselyen1Uől vagy 
a célnak megfelelő műanyagból készülnek. 

A drogokat porítás előtt ·az idt·gcn anyagoktól megtisztítjuk és ·-· amennyiben 
szükséges ·- nedvességszívó an;-ag (célszerűen égetett mész) felett kiszárí~juk. A dro~ 
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gcikat - az illó alkotórészeket tartalmazó drogok kivételével - 60°-ot meg nem 
haladó hőmérsékleten is száríthatjuk„ · 

A drogokat egész . mennyiségükben maradéktalanul aprítjuk, illetőleg porítjuk 
ügyelve, hogy- a drog főtömege az előírásnak megfelelő aprítású, illetőleg porítású 
legyen. Erről úgy győződünk meg, hogy az aprított, illetőleg porított drogot az 
előírt után következő számú rostával, illetőleg szitával szitáljuk„ Az ily m_ódon kapott, 
az előírtnál finomabban felaprított, illetőleg porított drog _menhyisége nem haladha~ja 
meg ~z aprított drog 40 %-át. Szitálás (rostálás) után ,a drogot gondosan össze
keverjük 

Áztatás 

Az áztatás (maceratio) olyan egysze1:i vagy megismételt kivonóeljárás, amellyel 
az egyes cikkelyekben előírt finomságúra aprított vagy porított drogból (drogkeve
rékből) szobahő~érsékleten, meghatározűtt minőségű és mennyiségű kivonófolva-
dékkal, előírt ideig az adott feltételek mellett kioldódó anyagokat kivonjuk , 
. Az előkészített drogotjólzáró üvegben, illetőleg mázas porcelán-, vagy zománcozott 

fémedényben, közvetlen napfénytől védve, gyakori rázogatás vagy kevergetés közben 
ázta~juk. Az áztatás befejezése után a drogtömeget kisájtoljuk„ Amennyiben az egyes 
cikkelyek az áztatással előállítandó fülyadék mennyiségét előírják s a kapott folyadék 
az előírtnál kevesebb, a kipréselt drogtömeget fell~zítjuk, a hiányzó résznek meg
felelő mennyiségű kivonófolyadékkal elkeverjük, a drogot ismét kipréseljük és a ki
préselt folyadékot az előbbivel egyesítjük. Az egyesített folyadékot a «Kivonat_ok»
(I 201, lap), illetőleg a «Tinkturák» (I 211 lap) cím alatt leírt módon dolgozzuk fel. 

Perkolálás +-
' 

A perkolálás szobahőmérsékleten történő folyamatos kivonás. A pe1koláláshoz 
üvegből, mázas porcelánból vagy hibátlanul zománcozott fémből készült,lefelé mérsé
kelten keskenyedő csonkakúp- vagy hengeralakú, alul csappal elzárható perkolátor 
használható„ 

A vonat~ozó __ cikkelyekben előírt finomságúra aprított, illetőleg porított drogot 
_(drogkevereket) az ugyancsak meghatározott minőségű és mennyiségű duzzasztó 
illetőleg kivonó folyadékkal egyenletesen átitatjuk. Az átnedvesített drogot (drog: 
keveréket) e célra alkalmas (célszerűen' a III„ számú) rostán átdörzsöljük Az át-
1).edvesített drogot jól zárható edényben 3 óra hosszat duzzasztjuk. Ezután a duzzasz
tott drogot (drog~everéket) a rostán mégegyszer átdörzsöljük és lazán összekeverjük. 
A perkolátor aUába, annak összeszűkülő részébe lazán, kevés, a kivonó folyadékkal 
megnedvesített vattát helyezünk ügyelve, hogy a kifolyócsőbe vatta ne kerüljön„ 
A perkolátorba annyi kivonó folyadékot öntünk, hogy az a perkolátorba helyezett 
átlyuggatott lemezt éppen ellepje. A lemezre többszörös mulhéteaet helyezünk s 
azt szűrőpapiros.sal lefesJ.jük. A duzzasztott drogot (drogkev~rék~t) részletekben 
egyenletesen a perkolátorba helyezzük és rétegenként enyhén lenyomkodjuk, Külö
nösen ügyeUünk arra, hogy a drogoszlopban üregek ne legyenek. Szükség esetén 
a drogtömeg összetapadását megfelelő választórétegek (mosott aprókavics, üveg
gyapot stb.) közbeiktatásával akadályozzuk meg .. A drogoszlopot szűrőpapirossal 
befedjü~„ Ezután a perkolátor csapját kinyitva óvatosan, kis részletekben annyi 
előírt k1vonófolyadékot öntüiik a drogoszlopra, hog)r azt a folyadék két-három c:m 
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magasságban fedje„ Amikor a kivonófOlyadék az alsó nyíláson csepegni kezd, a 
csapot elzárjuk, a kifolyt folyadékot a perkolátorba visszaön~jük, majd a perkolátort 
befedjük és 24 óra hosszat állni hagyjuk„ Ez idő eltelte után megnyi~juk a csapot és 
a folyadék csepegését úgy szabályozzuk, hogy a p,erkolátorból óránként a drog által 
elfoglalt térfogatnak legfeljebb 1/.50 része csepegjen a szedőbe. A perkolálás egész 
tartama alatt ügyelünk arra, hogy a drogoszlöpot a kivonófolyadék fedje„ A ~ivonást 
az egyes cikkelyekben leírt mértékig fülytatjuk„ A perkolálás befejeztével a perkolátor
ban maradt folyadékot lecsepegtetjük, a ·drogtömeget kipréseUük és a továbbiakban 
a «Kivonatok» (I 201. lap), illetőleg a «Tinkturák» (I 211. lap) cím alatt leírt módon 
jfu~el . 

P:r·éselés 

A nedves drngot általában e célra alkalmas (esetleg köpennyel ellátott) rozsda
mentes anyagból (rozsdamentes acél, ón) készült ú. n, tinkturapréssel préseljük ki. 
A «gyengén préselés» azt jelenti, hogy a nedves drogot vászonruhába téve kézzel 
csavarva kipréseUük 

Bepárologtatás 

Ha más utasítás nincs, a fülyadékot vízfürdőn porcelán-, vagy üvegtálban,illetőleg 
zománcos fémüstben párologtatjuk be A bepárologtatást alkalmas desztilláló készülék
ben desztillálással is összeköthetjük, A «vákuumban való bepárologtatás» azt jelenti, 
hogy a szeszes folyadékot legfeljebb 50 to11, a vizes folyadékot pedig legfeljebb 30 ton 
nyomáson párologtatjuk be A bepárologtatás alatt a folyadék hőmé1séklete (a folya
dékba me1ülő hőmérővel mérve) általában az 50°·-0t nem haladha~ja meg. 

Mérés 

A gyógyszerek gyógyszertárban való elkészítésekor a mérés pontosságának meg
ítélésénél a következő elv az irányadó 

1„ A mérés megengedett legnagyobb eltérése általában a mérleg és a súlyok hibái 
összegének kétszerese. 

, 2„ Az anyag lemérésére használt mérleg hibájának az 1 59. lapon levő érzékeny
ségi táblázatok mg-·ban megadott érzékenységének kétszeresét tekintjük. A súlyok 
hibája az I 60 lapon levő táblázat «használt súlyok» rovatában szereplő mg-ban 
megadott legna:gyobb ~!térés. Az ilyen módon kikeresett, illetőleg kiszámított és 
mg-ban megadott hibák összegét kettővel szorozva a mérés általában megengedett 
legnagyobb hibáját (±) kapjuk 

3,. Az összetett gyógyszerek elkészítése pontosságának megítélésénél ezenkívül a 
lemért anyagok tulajdonságait (sűrűség, viszkozitás, tapadás, mállás, nedvesség-· 
szívás stb„) és az elkészítés módját is figyelembe kell venni 

Oldat-készítés 

Oldatokat csak olyan anyagokból és olyan tö1nénységbep készítsünk, hogy se1n 
a kész oldatból alkotórészek szobahőmérsékleten huzamos állás után ne váljanak ki, 
sem az alkotórészek és a kési oldat tulajdonságai (szín, szag stb.) ne változzanak meg„ 
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Az alkotórészeknek az oldás fülyamán megváltozniok nem szá.bad, kivéve azokat 
az, eseteket, amikor az oldás célja éppen az ilyen változás előidézése. 

Ha valamely alkotórész az oldószerben szobahőmér.Sékleten lassan oldódik, de 
melegítéssel bomlás vagy egyéb változás nélkül oldható és az oldatból kihűlés után 
sem válik ki, az oldást az anyag természetének megfelelő hőmérsékleten melegítéssel 
segíthetjük elő .. Az oldódást adott esetben az anyag megfelelő porításával segí\jük elő. 

Az alkotórészek oldásának sorrendjét, az oldás módját azok természete szabja meg. 
Az illó és erősszagú anyagokat általában utoljára adjuk a folyadékhoz. Több alkotó
részt tartalmazó oldatot úgy készítünk, hogy az egyes alkotórészeket azok oldékonysá·· 
gának figyelembevételével általában azok növekvő súlymennyiségének sorrendjében 
oldjuk 

A kész oldatot összerázzuk és szükség esetén megszűrjük. A szűrő és szűrőanyag 
(szűrőpapiros, vatta stb.) nagyságát, illetőleg mennyiségét az oldat mennyisége 
szabja meg„ 

SzűJ.:·és 

A szűrendő anyag tulajdonságaitól függően a szűréshez különféle szűrőanyagot 
használunk. 

A gyakrab~an használt szűrőanyagok: 

a) S;;űrí!jiapiros (I 215 .. lap). 

b) Mosatt vászon„ A lánc- és vetülék-fonalak száma cm2-enként összesen kb .50„ 

c) MOJott gyapot-flanel/. A lánc- és vetülék-fonalak száma cm 2-enként ósszesen 
kb 50 .. 

d) Mull. A III 481. lapon előírt minőségű mullt 3-4 rétegben használjuk. 

e) Vatta. A III 478 .. lapon előírt minőségű vattát a célnak megfelelően pamat 
vagy réteg alakjában használjuk 

Szűrésre a felsoroltakon kívül egyes esetekben keményített szü.rőpapirost, üveg~ 
szűrőt, üveggyapotot, azbesztet, cellulózt, a szűrőpapiros tömítésére egyes esetek·· 
ben talkumot, bóluszt stb„ használunk, Nehezen szűrhető folyadékokat vákuum 
segítségével szűrünk A szobahőmérsékleten kenőcs- vagy szilárd-állományú anya
gokat az olvadáspont fölé fűtött szárítószekrényben, vagy melegíthető tölcséren 
Szűrjük, Az injekciós oldatokat az 1 194 lapon leírt módoll szűrjük 

Ha az egyes cikkelyekben más előírás nincs, a folyadékot ülepítés után szű1jük„ 
Ha a ·folyadék valamely alkotórésze a levegőn változást szenved, szűrés helyett 

ülepítfü:k és a folyadék tisztáját lefejtjük 

Ster·ilezés 

A gyógyszereknek, sebészeti kötözőszereknek, tartályoknak, eszközökp_ek stb. 
sterilezése az ezekben vag)· ezeken lévő baktériumoknak, azok spóráinak és más 
életképes mikroorganizmusoknak az elpusztítását, illetőleg eltávülítását jelenti. 

Valamely gyógyszer stb csak akkor jelezhető sterilnek, ha azt sterilezték, illetőleg.
- ha a'Z ster.Uitást biztosító --~ljá_rág;_a_l készült. Ü~_e_1~i méretekben készített .gyög~sz.e.r..-
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stb. cs~k __ a~():r: tekiglh~ő és-j_e;l.~~h_~~~-~!_~1iln?ls ha abból az erre a c.é.~~4~~í!_~~?~.~~.!}-__ 
litási vlz_sgálatok során_élő niikroorgan1zmusok sem aerob, sem anaerob koru1menyek 
közÖÜ nenivőlfak.kitenyesii11etü'K-(\':-ö:--I-:<2t:Tap):---- ----------- · · -- · 

A sterilezés módszereinek megválasztása a sterilezendő anyag tulajdonságaitól 
függ. A sterilezés alkalmával figyelembe kell venni a ste~il~~endő anyaS ese~le~es 
hőérzékenységét és biztosítani kell azt, hogy az anyag anelkul, hogy ha~asb~.1~ val-· 
tozást szenvedne. sterillé vá~jék, A sterilezés módját a gyógyszer stb. c1mkejen fel 
kell tüntetni. 
Hővel végzett sterilezéskor a sterilezés kezdetét attól az időponttól számítjuk, 

a_mikor az ~gész rendszer (gyógyszer, üveg stb„) elérte az előírt h~fo~ot.. A sterile
zendő gyógyszert stb .. ezen az előírt hőfokon tartjuk a megszabott ideig„ 

A gyógyszerek és a gyógyszerészeti gyakorlatban használatos anyagok, eszközök 
stb sterilezésére a következő módszerek szolgálnak 

L Sterilezh hővel 

a\ Szabad lánggal. Gáz- vagy szeszégő színtelen lángjában a sterilezendő tárgyat 
kiiz~ítjuk, vagy a lángon többször (12-15-ször) keresztülhúzzuk úgy, hogy felülete 
közvetlenül érintkezzék a lánggal.. 

b) Szára;; hővel .. Hőlégsterilező készülékben vagy szárítószekrényben az anyagot 
vagy eszközt 

a) 155°-16.5°-on 2 órán át, ezen a hőmérsékleten változást szenvedő anyagokat 
pedig 

f!) 135°-145°-on 3 órán át tartjuk. 

c) Autoklávban .. Az anyagot vagy eszközt 118°-122°-on, telített vízgőzben (kb 
atm.. túlnyomáson) 20 percig tartjuk. 

d) Áramló vízgőzben. A sterilezendő anyagot 15 perctől 1 óráig terjedő ideig áiamló 
vízgőzben, illetőleg forrásban lévő vízben tartjuk„ 

Kisebb mennyiségű gyógyszert áramló vízgőzben a 29 .. , ábrán (I 190; lap) fel
tüntetett készülékben is sterilezhetünk (A steulezendő gyogyszert a tartaly (uveg) 
nyakán átvetett alumíniumhuzallal a betétkosár két nyeléhez erősí~jük„) 

e) Főzéssel„ Az olyan anyagokat, eszközöket, ~vegeke~ s.tb,, ~melyek~e,k an~aga ez~ 
megengedi, 1 % nátriumkarbonátot tartalmazo deszt1llalt v1zben re;orá;i .. at ;,a:to 
főzéssel sterilezzük, majd steril desztillált vízzel lúgmentesre mossuk es vegul holeg
sterilezőben vagy szárítószekrényben megszárí~juk „ 

f) 'Tlndalo,zás.5al Az aszeptikus gyógyszerkészítés sza9ályai szerint elkészített 
gyógyszert 3 egymást követő napon 1 órán át 70°-80°-on, a közbeeső időkben 
pedig 30°-35°-on tartjuk. 

Csak akkor tindalozunk, ha a sterile;:,ésre más mód nincs. 

2 Sterilezés ~szűréssel 

Az aszeptikus gyógyszerkészítés szabályai szerint elkészített fOlyadéko: (oldatot) 
előzőleg gondosan megtisztított, frissen sterilezett baktériumszűrőn szűrjük„ 
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3„ 'T'artós'Ítás v~g)15Zerekkel 

Gyógyszerek, sebészeti kötözőszerek stb. tartósítására baktériumölő vegyületeket 
(fenol, trikrezol stb ) általában csak kivételesen használunk„ Injekciókat vegyszerrel 
csak olyan esetekben tartósíthatunk, ha a gyógyszer hőérzékeny„ A felhasznátható 
tartósítószert és annak szükséges mennyiségét az egyes cikkelyek esetenként szabják 

meg, 

Megjegyz•s. A felsorolt eljárások közül csak az 1/a, !/b, !/e, !/e (ez utóbbi, ha utána 
steril körülménye,k közt szárítjuk az anyagot) és a '2. eljárásSal érhető el a «Sterilezés» 
bevezetésében körülírt sterilitás, A 2) e~járás a virusokat nem távolí~ja el, 

G_y ó g,y szer e k 5 te r i le z és e 

A gyakrabban használt gyógyszerek sterilezésének módját táblázat (I 184-·18 7 

lap) tünteti feL 
A használatra kész gyógyszereket hővel abban az edényben (ampulla, tartály) 

sterilezzük, amelyben táro~juk, illetőleg kiadjuk. A sterilezendő gyógyszernek egy 
tartályban lévő mennyisége nem haladha~ja meg az 1500 ml-t 

A steril oldatokat és egyéb steril gyógyszereket f'ölösleges tárgyaktól mentes, tiszta, 
világos helyen - üzemi méretben e célra .. szolgáló külön helyiségben* - készítjük. 
A gondosan tisztántartott„ felmosott és szükség esetén fertőtlenített helyiségben 
a munkahelyet szükség szerint" szappanos vízzel gondosan megtisztí~juk, esetleg 
fertőtlenítő oldattal (3 %-os nátriumhipokloritot tartalmazó lúg, vagy 5 %-osfenol
oldat) többször lemossuk. Ke.zünket szappannal és fertőtlenítőszerrel gondosan 
megmossuk. A munkához használt összes eszközöket (pipetta, tölcsér stb„) gondo
san megtisztított állapotban, szükség esetén sterilezetten haszná~juk. Munka 
közben a szennyeződés minden lehetőségét ki kell zá1ni„ 

Folyékony gyógyszereket gondosan megtisztított üvegdugós üvegben, vagy hibát
lan, ép, új parafadugóval, vagy legjobb minőségű ép gumidugóval, vagy gumisapkával 
ellátott üvegben, illetőleg lezárt ampullában sterilezünk, A parafidugónak a gyógy
szerrel érintkező részét kiforralt vízzel lemosott új pergamentpapirossal borítjuk .. 
Az üvegek, ampullák és dugók stb„ előzetes sterilezése ebben az esetben elmaradhat„ 
Az üvegek dugóját (sapkáját) még a sterilezés előtt pergamentpapirossal vagy celo·· 

fánnal lekötjük 
A sebészeti kötözőszerekre vonatkozó közelebbi utasítások a «Sebészeti kötöző

szerek» cím alatt (I 22 7, lap) találhatók 
Vizes oldatok sterilezésekor az üvegtartályban kellő légteret hagyunk, 
Legfeljebb 80 % szeszt tartalmazó gyógyszert, kellő légtér hagyásával, leforrasztott 

ampullában, vagy jólzáró üvegdugós üvegben az 1/c szerint sterilezünk„ 
Glicerint, vagy ,olyan glicerintartalmú folyadékot, amelyben legfeljebb 20 % víz 

van, tovább(f folyékony parafint, zsíros olajat, vazelint vagy viaszt az l/b-·{3) szerint 

sterilezünk. 
A por- vagy kenőcs-állományú gyógyszereket gondosan megtisztított, a célnak meg

felelő üvegben sterilezzük A sterilezés módját táblázat (I 184-187, lap) tünteti fel, 

* A ste1il gyógyszerek, sebészeti kötözőszerek stb üzemi méretben való gyártásáról külön 
rendeletek intézkednek. ~, 
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Aszeptikus gyógyszerkészítés 

Azokat a gyógyszereket, amelyeknek valamely alkotórésze hőérzékeny a következ_ő 
szabályok szerint aszeptikusan készítjük.. · 

a.) A tiszt-aságra a «Gyógyszerek sterilezése» cím alatt leírtak értelmében (I 182. 
lap) fokozottabban ügyelünk , , 

f3) A gyógyszerkészítéshez használt minden gyógyszert (a hőérzékenyek kivételé
vel), edényt és eszközt stb„ tulajdonságának megfelelő módon előre sterilezünk. 

'Y) A hőérzékeny anyagot steril edényben, steril eszközökkel mérjük le és az 
előre sterilezett többi gyógyszerrel keve~jük, vagy azokban oldjuk.. ' 

Eszközök, tartályok stb., sterilezé,se 

A fémeszközöket az- !/a, 1/c vagy 1/e alatt leírt módon sterilezzük 

Az üvegeszközöket, ampullákat, mozsarakat és porcelán·-edényeket az l/b-a) 
alatt leírt módon sterilezzük 

A gumisapkákat és gumidugókat az 1/c, vagy szükség esetén az I/d szerint:steri
lezzük és 2 %-os fenol-oldatban tartjuk el 

A parafa.dugókat papi~ossal lekötött, széles szájú üvegben az 1/b szerint sterilezzük 
~ihűlés után minden 100 g dugóra .5 ,g injekcióhoz való vizet( aqua destillata proinjec
tzone) öntünk és a lezárt üvegben legalább 1 napig állni hagyjuk A parafadugók 
sterilezésének más módja az 1/c alatt leírt eljárás„ 

Vattát, mullt és sebészeti kötözőszereket (a catgut kivételével) az 1/c alatt leírt 
módon 1 órán át sterilezünk„ 

Szűrőpapirost előre elkészített alakban egyenként külön vagy pedig megnedvesítve, 
a szűrőtölcsérbe helyezve hőlégsterilező ·készülékben 130°,·on 3 órán át sterilezünk. 

Kisebb fém-· és üvegtárgyakat az l/a szerint sterilezünk. 
Tubusokat az 1/b-[3), vagy az 1/c szerint sterilezünk és az utóbbi esetben azokat 

140°·-ot meg nem haladó hőmérsékleten szárí~juk. 
Vászonanyagokat (törlőruha, köpeny stb,) az l/c vagy 1/e szerint sterilezünk„ 
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Ster,il gyógyszel-ek készítése 

A gyógyszereket az alábbi táblázatok 2. rovatában foglaltak figyelembevételével 
a 3/A rovatban megadott módon sterilezzük„ A rendeléskor készített és rövid időn 
belül felhasználásra kerülő gyógyszereket azonban azokban az esetekben, amikor 
azok a gyógyszertárban a 3/A rovatban megadott módon nem sterilezhetők, a 3/B 
rovatban megadott módon sterilezhetjük„ A hőérzékeny gyógyszereket az «Aszep
tikus gyógyszerkészítés» cím alatt leírt módon (I 188. lap) készítjük. 

A gyógr·szer lleve 

Vizes oldatok 

2 

A készítés módja, illetőleg 
a használt segédanyag, 

oldószer stb. megnevezése 

3 

Sterilezési hőmérséklet és időtartam 
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perc to 
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Acidum atsenicosum 
Acidum ascorbinicum 

Acidum boricum 
Acidum nicotinicum 
Adrenalinum 

Aethylmorphinum 
· hydrochloricuni 

Alumen 
Aneurinum hydro

chloricum 
Apomorphinum 

hydrochloricum 
Arecolinum hydro-

bromicum 
Aqua destillata 
Azoph~num 
Argentum colloidale 
Argentum nitricum 
Atropinum sulfUricum 
Barbi tur alna trium 
Benzpropaminum 
Calcium b.1omatum 
Calcium chloratum 
Calcium gluconicum 
Carbamidum 
Car bamylcholinuJ,ll 

chloraturn 

1 

nátriumhidrogén
karbonát 

17,5% 0,1 n sósav, l 
.. 

iO, l % nátriumpiroszulfit, 
~o,I °,/0 triklórizobutil-
' alkohol 

0,05 % nátriuropiroszulfit 

aszeptikusan készítjük 1 

asz:;:ptikusan készítjük 

1 % O,l n sósav 

aszeptikusan készítjük 
aszeptikusan készítjük 
1 °,/~ O, l n sósav 

aszeptikusan készítjük 

Chinidinum sulflnicum 
Chininum hydrochlor icum 
Chininum hydrochloricum 

cum urethano 
Chininum sulfuricum 
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A gyógyszer ne\'e 

Chininum sulfUricum 1 

cum urethano [ 
Cocainumhydrochloricum: 
Codeinum hydrochloricum 1' 

Coffeinum natrium 
benzoicum 1 

Coffeinum natrium 
salicylicum ' 

Coraetl~rrüdum 
Cuprum sulfuricum 
Diacetylmorphinum 

hydrochloricum 
Dihydrocodeinonum 

bitartaricum 
Ephedrinum hydro

chloricum 
Ergotartrinum tartaricum 

GelaÚna alba 
Glucosum 
Gummi arabicum 
Hexamethylentetraminum 
Hexoba:r bituralnatrium 
Histaminum bihydro·· 

chloricum 
Ho1natropinum 

hydrobromicum 
.Jodophthaleinnatrium 
.Jodoxychinolinum 
Kalium jodatum 
Kalium . .nitr icum 
Magnesium sulfuricum 
Methylenum coeruleum 
Methylium paraQxyben-

zoicun1 ' 
1V[orphinum hydrochlo

ricum 
Natriun1 benzoicum 
Natrium bicarbonicum 

Natrium boricum 
Natrium bromatum 
Natrium chloratum 
Natrium citricum 
Natrium jodatum 
Natrium nitrosum 
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A készítés módja, illetőleg 
a használt segédanyag, 

oldószer stb„ megnevezése 
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tindalozással (I 181. lap )1 
készítjük 

0,03 % borkősav,:! 1. 

aszeptikusan készítjük 

0,5 % 0, 1 n sósav 

JII 257 .. lap 
aszeptikusan készítjük 

aszeptikusan készítjük 

1 % 0,1· n sósav 

csak nagyon jól lezárt 
üvegben, vagy .ampul
lában sterilezhető ! 
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A készítés módja, illetőleg j· 

a használt segédanyag., A 1 
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N_a_tr_Í_U~- pho_s_p __ h_o_u_· c_u_m_~---- --~ll_' _l_':-0-~j _' -"-'-:'-o-~l---1-':-0--LI 
A gyógyszer neve 

Natrium salicylicum o, 14 e;,~ szalicilsav 120 20 
1
! 100 

1 

Natrium sulfUricum 120 20 100 
Natrium thiosulfuricum 120 20 100 
Nicotamidum 120 20 100 
Novarsenolum 
Opium concentratum 
Papaverinum hydro-

chloricum 
Pentarnethazolum 
Phenobarbituralnatrium 

Pil ocarpinum hydro-
chloricum 

Physostigminum 
salicylicum 

Procainum 
hydrochloricum 

Resorcinum 
Ribof1avinum 
Saccharosum 

aszeptikusan készítjük 
, 1% 0,1 n sósav 

aszeptikusan készítjük 

tindalozással (I 181 lap) 
készí~jük · 

O,B% 0,1 n sósav 
aszeptikusan készítjük 

copolaminwn 1 
. hydrobr'omicum 
Spiritus (legfeljebb80%-os ! Vas'l:agfillu üvegben, vagy 

etilalkohol) 'I' ampullában kellő lég
térrel sterilezzük 

Stibium-kalium-tarta-
ricum 

g-Strophanthinum 
Strychninum nitricum 
Sulfanilaniídum 
Sulfathiazolum 
T etracainum hydro

chloricum 
Iheobrominum natrium 

salicylicum 
Iheophyllinum 
Urethanum 
Vitaminum B12 

Zincum s ulfu.ricum 
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Olajos Óldatok és egyéb anyagok 

- __ I _____ , ___ _ 

A gyógyszer neve 
A késZítés módja, illetőleg 

a has.znált segédanyag, 
oldószer stb megnevezése 

3 
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Sterilezési hőmérséklet és idótaitam 
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Bismuthumsubsalicylicum olajos szuszpenzió 
aszeptikusan készí~jük 1 100 1 ! 

Bolu's alba 
Calciferolum 
Camphora 
Cera alba 
Cetaceum 
Glycerinum 
Natrium chloratum 
Oleum helianthi 
Oleum jecoris aselli 
Oleum terebinthinae 
Paraffinum liqu.idum 

et solidum 
Sulfanilamidum 
Sulf3.thiazolum 
'Ialcum 
Vaselinum album et 

flavum 
Zincum oxydatum 

olajos oldat 
olajos oldat 

160 2 ,1 

140 3 

140 "" 3 
140 3 
140 3 
140 3 
160 2 
140 3 
140 3 
100 3 

140 
140 
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160 
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160 

3 
3 
3 
2 

3 
2 
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Galenusi gyógyszerformák 

Ax·oxnás vizek Aquae arom.aticae 

Természetes illó-olajbk
0 

vagy más aromás anyagok tis.zta, átlátszó vagy kissé opali·
záló vizes vagy szeszes-vizes oldatai , 

K'é.szíté.s. Az előírt mennyiségű illó-olajat vagy más arom~s anyagot porcelán-
mozsárban ~ 

10 g talkummal (V.) (tahum) gondosan eldörzsöljük és a keveréket 40°-50°-ra 
felmelegített 

1000 g_ víz (aqua de.<tillata) kis r.észleteivel üvegbe átmossuk Ezután a keveréket 
15 per~ig erősen rázzuk és az ülepített folyadékot kihűlés után meg
hedVesített és kevés talkummal tömített szűrőpapiroson megszűrjük, 

Az aromás vizeket egyes esetekben úgy készítjük, hogy az előírt anyagot szeszben 
oldjuk.~ az oldatot kis részletekben 1ázogatás közben az előírt mennyiségű vízhez 
elegyí!jül< .. 

Az aromás vizek illata és zamata a bennük oldott illó-olajra vagy aromás anyagra 
jellemző. 

Eltartás„ Az aromás vizeket jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen 
tartjuk„ Az aromás vizeket csak a szükséglethez mért kisebb mennyiségben tartjuk 
készletben„ · 

Megjegyzés .. Ha eltartás közben a folyadék felszínén olajcseppek válnának ki, a 
fOlyadékot összerázzuk és előre megnedvesített papirosszűrőn újból megszű:r:jük„ 

Nyálkás, pelyhes vagy zamatát veszített készítmény nem használható„ 

Edzőpálcikák Stili caustici 

A testfelület vagy a nyálkahártyák edzésére szolgáló pálcikák. Merev, vagy hajlé
kony, henger- vagy kúpalakú készítmények, amelyek a hatóanyagot egyenletes el
oszlásban tar talmazzák„ Anyaguk vagy tisztán az edzőanyag, vagy ilyen anyagok 
keveréke„ Az edzőpálcikák a megolvasztott edzőanyag formába való öntésével, 
ritkábban alkalmas kristályok csiszolásával készülnek„ Gyakrabban használt edző
anyagok a timsó, a Iéz(II)szulfát, a kálium-· és nátriumhid1oxid, az ezüstnitrát, 
az ezüstnitrát és káliumnitrát keveréke stb„ 

Edzőpálcikák készülhetnek az edzőanyagnak (cinkklorid) és alkalmas kö~ömbös 
segédanyagoknak (bólusz, glicerin) keverékéből, megfelelő formálással is. 

Eltartás Az edzőpá!cikákat jólzáró üvegben, üvegcsőben vagy fatokba szerelve 
tartjuk 

188 

Emulziók ~s szuszpenziók Emulsiones et suspensiones 

A gyógysze1es emulziók külső vagy belső használatra szánt t~jszerű, sűrűn vagy 
hígan folyó gyógyszerkészítmények, amelyek zsírokat, zsíros vagy illó-olajokat, 
folyékony parafint, balzsamokat, gyantákat stb. és vizet tartalmaznak, E készítmé
nyekben a viz vagy homogén-, vagy diszperz-fázisként lehet jelen. Attól függően, 
hogy a gyógyszeres emulzióban melyik a diszperz-fázis, megkülönböztetünk «olaj 
a vízben» vagy «víz az olajban» emulziót. Az <<olaj a vízben» emulzió néhány cseppje 
vízzel elegyedik, a «víz az olajban» emulzió pedig vízzel nem, hanem olajjal ele~, 
gyíthető .. 

A gyógysze1es szuszpenziók az emulziókhoz hasonló olyan készítmények, amelyek„ 
ben a diszperz-fázis szilárd anyag,. Ez utóbbi a homogén fáziSban nem, vagy csak 
részben oldódik.. -

Készíté.5, Olajos magvakból, vagy némely porított gyantából vízzel való eldörzsölés
sel is készíthetünk emulziót. Tartós emulziót azonban az esetek zömében csak ú. n„ 
emulgens hozzáadásával állíthatunk elő. 

Illó-olajokat zsíros olajban oldva emulgeálqnk„ A magvakat általában emulzió
készítés előtt 60°-os vízben 10 percig áztatjuk, majd utána a magh~jat eltávolí~juk. 

Az emulgens csakis hatástani szempontból közömbös anyag lehet. Belsőleg alkalma
zandó gyógyszerekhez emulgensként ágárt, arabmézgát, zselatint, kazeint, pro
teint, tojássárgáját, tragantmézgát stb., külső használatra szánt emulziók.hoz a fel
soroltakon kívül szappanokat, viasz- és zsíralkoholokat, továbbá zsíralkohol
szulfonátokat használunk„ Az emulgens megválasztása mindig az emulgeálandó anyag 
tulajdonságától függ„ Könnyen oxidálódó alkotórészt tartalmazó anyagot enzim
tartalmú arabmézgával nem szabad készíteni. A kész emulziót - ha szükséges -
kettős mullrétegen megszűrjük .. 

A helyesen elkészített emulzió egy-két napi állás után sem különül el rétegekre, 
de ha kisebb mértékű szétválás be is következik, egyszerű felrázásra a gyógyszer 
ismét egyneműv~ válik„ 

Megjegyzh Az emulziókat általában rendeléskor készítjük. A gyógyszert «Használat 
előtt felrázandó» és «Hűvös helyen tartandó» jelzéssel lá~juk el. 

Főzetek és for·I"ázatok Decocta et infusa 

Főzetet (decoctum) és forrázatot (injusum) növényi drogokból általában meleg, 
némely esetben szobahőmé1sékletű vízzel való kivonással készítünk„ A meleg vízzel 
tör.ténő kivonásra a 29„ ábra sze1inti gőzfazekat használjuk. 

A főzet és fo1rázat készítéséhez használt füvek, levelek és virágok feJap1ításának 
mértéke általában a II. sz„ rosta, a fás_ részek, gyökerek és kérgek felaprításának 
mértéke pedig általában a IV .. sz szita. 

Ha a füzethez vagy forrázathoz v~ló drog és víz arányát az orvos nem jelölte meg, 
úgy 100 g szüredékre 3 g drogot veszünk. Az + vagy + lf<-el jelzett drog mennyi
ségét csak az 01vos szabhatja meg. 

Fő'zet és fürrázat készítéséhez a kellően felaprított drogot -porcelánmozsárLan 
törővel nyomkodva, annyi szobahőmérsékletű vízzel duzzasztjuk, amennyi az egyen
letes átnedvesítéshez szükséges. A megduzzadt drogot az előírt mennyiségű vízzel 
megfelelő nagyságú üvegedénybe (célszerűen Erlenmeye1-lombikba) mossuk és tíz 
percig szobahőmérsékleten ázta~juk. 

189 



1 
i 

1 
1 
l 
~ 

Az alumínium-gőzfizékba annyi vizet öntünk, hogy annak szin~je kb 1 cm-rel 
a betétkosár átlyuggatott Ienéklapja alatt legyen. (A betétkosár fOgqjára cél
szerűen gumicsődarabot húzunk„) 

A kis üvegcsészével (kristályosító csészével) lefedett lombikot az aluroínium
betétkosárba helyezve a fürrásban levő vizet tartalmazó gőzfazékba állítjuk, A lom
bikot - tartalmát többször felkeverve - főzet készítésekor 30 percig, forrázat 
készítésekor pedig 10 percig a gőztérben tar~juk„ A betétkosarat a lombikkal együtt 
a gőzfazékból kivéve, a főzetet még melegen, a fürrázatot pedig kihűlés után vékony 
vattalemezen megszűrjük és vízzel az előírt súlyra kiegészítjük, Kis mennyiségű 
(1 g-ot meg nem haladó) drogból készített főzetet vagy forrázatot üvegtölcsérbe 
helyezett kis laza vattapamaton, 1 g-ot meghaladó mennyiségű drog esetében 
e célra alkalmas szűrőbe helyezett laza vattalemezen, szükség esetén tisztára mosott 
vásznon szűrjük. 

i\ kondurangó-kéregből készített főzetet csak teljes kihűlése után szűrjük meg„ 
Alkaloida-tartalmú drogból forrázatot, vagy főzetet általában sósavval megsava

nyított vízzel készítünk„ E végből a kivonási a használt vizet 1 g, drogot véve alapul:.-
0, 10 g ( ~ 2 csepp) hígított sósavval ( aúdum hydrochloiicum dilutum 10°/o) megsavanyítjuk 
A kínakéreg-főzet készítésére használt vizet 10 g kínakérget véve alapul, 1 g hígított 
sósavval (acidum hydrochloricum dilutum 10°/0) savanyítjuk meg„ A kivonásra. használt 
sav mennyiségét a \;ényre fel kell jegyezni. 

Az ipekakuána-f(nrázatot az «Infi.isum ipecacu
anhae» cikkelyben (III 228, lap) leírt módon ké
szítjük 
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A szappangyökér-főzetet a «Decoctum saponariae>>
cikkelyben (III 206 lap) leírt módon készítjük 

Szívreható glukozidát ta1 talmazó drogból ( digitalis 
folium, adonidis herba, convallariae herba stb„) forrázatot 
úgy készítünk, hogy a felaprított drogot (IV.,) az elő
írt mennyiségű szobabőmérsékletű víz felével több
ször összerázzuk, 'l4 órai állás után a víz 1násik 
felét forrón hozzáöntjük, majd azzal jól elkeverjük„ 

C..::i További 'l4 óra múlva a folyadékot megszűrjük és 
-..- vízzel az előírt súlyra kiegészítjük 

l Nyálkatartalmú drogokból ( althaeae rádix, lini semen 
stb.) úgy készítünk ú. n főzetet, hogy a drogot (az 
altea-gyökeret aprított állapotban (III ), a lenmagot 
pedig egészben) kevés szobahőmérsékletű vízzel szitán 
leöblíqük és ezután, ha az arány nincs előírva, 20~· 
szoros mennyiségű szobahőmérsékletű vízzel, gyakori 
keverés közben fClórán át állni hagyjuk Ezután a 
folyadékot vattalemezcn vagy vászonruhán meg
szűrjük és a szűrőt enyhén kinyo1njuk, végül a 
szüredéket vízzel az előírt súlyra kiegészí~jük 

Megjegyzés, 

a) Főzetet és fOrrázatot általában rendeléskor· 
készítünk 

b) Ha a főzethez és fürrázathoz más gyógyszer is. 
van rendelve (pl. sók, tinkturák, kivonatok stb,), 
úgy ezeket a megszűrt és lehűlt készítményhez 
utólag adjuk hozzá, 
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e) A főzetet és fürrázatot «Használat előtt felrázandó>> és «Hűvös helyen tartandó» 
jelzéssel látjuk el, 

Gyógysze:r·es borok Vina -medicameni:osa 

A gyógyszeres borokat növényi drogokból fi::hér borban (vinum album) való ázta
tással (I 178. lap), illetőleg egyéb gyógyszerekből oldással (I 179, lap) oly módon 
készí~jük, hogy a kész gyógyszeres bor 13 v/v% alkoholt tartalmazzon. Az alkohol
tartalmat legtöményebb szesszel (5piritu5 conceittratissimu5) egészí~jük ki 

Az oldással készülő gyógyszeres borokat ülepítés után szűrjük. 
A gyógyszeres borok jellemző illatúak és zamatúak, üledékmentesek, tiszták, át

látszók legyenek, 
Az eltartás közben keletkezett esetleges üledékről a bor tisztáját leí~j~jük, szükség 

esetén a bort szű1jük. ' 
A gyógyszeres borokat jól lezárt üvegekben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
Erőshatásű gyógyszerekből készített gyógyszeres borokat készletben nem tart

hatunk„ 

Gyógyszeres pálcikák Bacilli ( ceieoli) medicinales 

A test nyílásaiba való bevezetésre szolgáló gyógyszeres pálcikák merev, vagy 
hajlékony, különböző vastagságú, egyik végükön elkeskenyedő, hengeralakú készít
mények. A gyógyszeres pálcikák a hatóanyagot egyenletes eloszlásban __ tartalmazzák .. 

Alapanyaguk többnyire kakaóvaj, vagy 5 sr glicerin és 2 sr zselatin elegye, vagy 
arabmézga stb. 

A pálcikák a test hőmérsékletén olvadnak, illetőleg a nyálkahártyák váladéká
ban oldódnak A kakaóvajjal készült pálcikák szükség szerint zsíros olajat (kb 
J 0 %-ot), illetőleg viaszt (legfeljebb 6 %-ot) is tartalmazhatnak 

J\ masszát az előírt formára kisodoijuk, kiön~jük, illetől~g az e célra szolgáló 
készülékkel préseljük 

A gyógyszeres pálcikák hossza - ha más utasítás nincs -· 10-12 cm, átmérője 
3-6 mm. Az állatgyógyászati célra szánt pálcikák átmér~je általában 10 mm. 

Eltartá5 A pálcikákat jólzáró edényben vagy dobozban, száraz, hűvös helyen 
tartjuk 

Gyógyszei:tokok Capsulae medicinales 

Belső használat1a szánt, szilárd vagy fOlyékony gyógyszerek befogadására alkal:rvasJ.' 
különböző _alakú tokok, amelyek keményítőből, zselatinból, vagy más ariyagból 
készülnek és kellemetlen ízű vagy szagú gyógyszerek bevételének megkönnyítésére 
valók 

L Ostyatokok (wpsulae amylaceae) 

Az ostyatokok vízzel elcsirizesített búzakeményí~őből sütéssel készülnek. I<-ülön
böző nagyságú fehérs.zínű vagy színezett, szagtalan és íztelen, kerek tokok, ainelyek 
ugyanilyen, ráillő fedővel lezárhatók 
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Csak olyan qstyatokok használhatók, amelyeknek két fele egymásra tolva, meg·· 
nedvesítés nélkül is jól zár, 

Vizsgálat„ Az ostyatokok nem lehetnek könnyen törékenyek,. Vízben hamarosan 
íztelen és szagtalan péppé változnak„ 1 ostyatok 10 ml forró vízzel készült rázadéka 
1 ml R-kénhidrogénes víztől (néhány csepp R-nátriumszulfid-oldattól) nem színe-
ződhet. · 

A gyógyászatban használatos ostyalapok (hoJtia~, nebulae) minősége az ostyatoko
kéval azonos legyen, 

EltartáL Az ostyatokokat lezárt dobozban, portól védve, száraz helyen tar~juk„ 

2 . . ?:selatintokok (capsulae gelatínosae) 

A zselatintokok különböző nagyságú, henger-, golyó-, vagy tojásalakú, színtelen, 
vagy alig sárga színű, üvegftnyű kemény vagy hajlékony tokok„ A zselatintokok 
fehér zselatinból (gelatína alba) víz, ésetleg cukor vagy glicerin hozzáadásával készűl
nek„ 

A hajlékony zselatintokok golyó- vagy tojás-alakúak, tajtuk töltőnyílás van, amely
nek lezárására 10 %-os melegvizes zselatin-oldatot használ~nk„ 

A kemény zselatintokok (caprulae operculatae) egyik végükön zárt és legömbölyített, 
hosszúkás hengeralakú, egymásbaillő két félből állanak. 

Viz.sgálat.Az üres zselatintokok áttetszőek„ Vízben hamarosan meglágyulnak. A toVáb
biakban a zselatintokot a «Gelatina alba» cikkely (II 241. lap) e) pontja szerint 

vizsgáljuk (kénessav). 

Eltartás. Lezárt dobozban, szá1az helyen tar~juk 

Megjegj1zés. Zselatintokban csak olyan gyógyszert adunk ki, amely a zselatint 
nem oldja és azzal nem reagál,. 

3. Bé/nedvben oldódó tokok (capsulae alkalisolventes) 

Formaldehiddel keményített (caprulae duratae), vagy keratinnal, sellakkal vagy más 
alkalmas anyaggal bevont, különböző nagyságú, gömbölyű vagy tojásalakú, szín
telen vagy világossárga színű, fényes zselatintokok,. Az egymásbatolható tokok le
ragasztására kollodiumot hásználhatunk, üg)1elve, hogy az oldat a tokok felületét 
ne vonja be. 

Vizrgálat„ A tokok 1 % pepszint tartalmazó 0,2 %-as sósavban két órán belül nem 
oldódhatnak, de az oldatból kivett tokok 1 % nátriumcholeinátot és 1 % nátrium
hidrogénkar bonátot tartalmazó vizei;; oldatban 40°·-on két 8tán belül feloldódjanak„ 

Eltartás.. Lezárt dobozban? száraz helyen ta!tjuk .. 

Injekciós készítmények InJectiones 

Az injekciós gyógyszerkészítmények ampullába vagy üvegbe töltött folyadékok 
vagy feloldásra szánt szilárd an)'agok, amelyeket ster;ilezetten vagy aszeptikusan el
készítve, parenterálisan alkalmaznak„ Ha a készítmény alkalmazási módja korlá
tozott, ezt a körülményt az egyes cikkelyek feltüntetik és ezt a készítmény címkéjén 
jelezni kell. · 
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Az i11jekciós gyógyszereket a «Gyógyszerek sterilezése» cím alatt (I 182 lap) leírt 
munkahelyen, a~ ott közölt követelmények szigorú betartásával készítjükc 

Az oldatkészítést, a szűrést és az ampullákba töltést tiszta munkaköpenyben, 
gondosan megmosott kézzel végezzük és munka kOzben tiszta, puha fehér vászon
ból készült törlőruhákat használunk„ 

Az inj.ekciós fülyadékok készítésére szolgáló edényeket és eszközöket (mérőlombik, 
fOzőlombik, hengerpohár, mérőhenger, üvegpálcák, óraüvegek, tölcsérek, kanalak, 
csipeszek, töltőkészülékek stb„) gondosan megtisztítva, haSználatra készen tar~juk. 
Ezeket az eszközöket lehetőség szerint más célra nem használjuk. 

Olajjal, folyékony parafinnal vagy tulajdonságában hasonló anyaggal készült 
gyógyszerekhez külön edényeket használunk 

Injekci6s készítményekhez csak teljes vizrgálattal ellenbizött an;agokat használhatunk„ 

Vizes oldatokat injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) készítünk. 
Olajos oldatokat i11jekcióhoz való olajjal (oleum pro injectíone) készítűnk.. 
Injekciós fülyadékok készítésekor a súlyszerint mért anyagot meghatározott tér

fogatra oldjuk vagy hígítjuk .. A hatóanyagtartalom százalékos jelölése tehát a 100 ml 
folyadékban levő anyag grammban mért mennyiségét jelenti (g/v %) .. 

Az injekciók hatóanyaga állandóságának biztosítására, oldékonyságának növelé-· 
sére és oldatban tartásának biztosítására csak hatástanilag közömbös olyan segéd
anyagot használhatunk, mely a készítmény hatásosságát nem veszélyezteti.. A segéd
anyag mennyisége a feltétlenül szükséges mennyiséget nem haladhatja meg„ Egyes 
készítmények esetében. erről a gyógyszerkönyv a vonatkozó cikkelyben külön is 
intézkedik„ A tartósító szerek injekciókban való alkahn~zását illetően az I 182„ lap 
3) pontjára utalunk. 

A gyógyszerkönyv injekciós készítményeinek üzemi előállítási módja, a fentiek ér tel„ 
mében az egyes cikkelyekben megadott készítési módtól eltérhet, ha ehhez a változ
tatáshoz az Országos Közegészségügyi Intézet egyébként hozz~járult. 

Az összetételt (az alkalmazott segédanyagokat is) a készítmény cimkéjén fel kell 
tüntetni.. 

Vizes oldatokban rendelt higroszkópos, vagy levegőn elmálló s emiatt változó 
összetételű anyagokból célszerűen friss alapoldatot készítünk, az alapoldat tömény~· 
ségét a vonatkozó cikkelyben leírt módon mCgállapítju_k és az injekciós készítmények
hez a megfelelő.en hígított alapoldatot használjuk. 

Az így készített injekciós oldat töménységét a 100 ml folyadékban lévő anyagnak 
a gyógyszerkönyv vonatkozó cikkelyében megadott kémiai képlet alapján számított 
és grammban kifejezett mennyiségével (g/v %) adjuk meg. Így a 10 %-osnak jelzett 
kalciurnbrornid-injekció kifejezés azt jelenti, hogy az oldat 100 ml-ében 10 g kalcium· 
bromid (CaBr 2) van oldva 

Az injekciós oldatok hidrogénkitevője általában pH = 5-7 .. A hidrogénkitevő 
nem lehet azonban alacsonyabb, mint pH= 3 és nem lehet magasabb, mint pH = B, 
hacsak az egyes cikkelyek másképpen nem rendelkeznek. 

Az injekciós oldatok általában izotoniásan készülnek„ A hipotoniás oldatot általá~· 
ban nátriumkloriddal tesszük izotoniássá„ A szükséges nátriurnklorid mennyiségét 
az egyes cikkelyek szabják meg. Abban az esetben, ha az orvos az egyes cikkelyek 
között nem szereplő injekciós folyadékot rendel, vagy pedig az egyes cikkelyekben 
előírt oldatot más koncentrációban rendeli, az oldat izotol).iássá tételéhez szükséges 
nátriumklorid mennyiségét a megfelelő nornogrammról (I 471. lap) olvassuk le. 
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Az injekciós folyadékok szűréséhez megfelelő G3 jelzésű jénai üvegszűrőket vagy 
porcelánszűrőket, illetőleg jóminőségű szűrőpapirost [I 215. lap 3)] használunk. 
Szükség esetén az oldatot üvegszűrőre helyezett kellő vastagságú zsírtalan vatta
rétegen szűrjük át. A szűrést mindaddig ismételjük~ míg a folyadék kristálytiszta és 
szálµientes lesz„ 

Az injekciós folyadékokat megvizsgált és megfelelőnek talált «alkálimentes» am-· 
pullákba, illetőleg «alkáliszegén)?> hengeres-üvegekbe (I 214 .. lap) töltjük. 

A leforrasztva forgalomba kerülő üres ampullákat a felnyitás után szükség ·esetén 
l %.-os meleg sósavval, .majd többízben desz'tillált vízzel kimossuk„ üiemi méretekben 
e célta alkalmas készülékek használatosak,. Kimosás után az ampullákat kiszárítjuk„ 
Az injekciós folyadékok befogadására szánt hengeres üvegeket ugyancsak gondosan 
megtisztítva és kiszárítva használjuk. Az ampullákat és üvegeket előzetesen csak 
akkor sterilezzük, ha 'az' injekciós folyadék hővel nem sterilezhető„ 

Az injekciós folyadékok üvegeinek lezárásához használt gumisapkákat előzetesen 
forró szappanos vízben többször megmossuk és tiszta vízzel - a vizet többször cse
rélve ·-- mindaddig főzzük, núg a rriosóvíz teljesen tiszta marad„ Ezután a Vizet a 
gumisapkákból kinyomjuk és azokat 2 %-os fenot-oldatban tartjuk el. Használat 
előtt a sapkákat forró vízzel újból kimossuk és alacsony hőmérsékleten megszárítjuk, 

Az injekeiós folyadékokat olyan készülékkel töltjük ampullákba vagy üvegekbe, 
amellyel a betöltött folyadék térfogata mérhető, Savanyú kémhatású oldatokhoz 
üveg töltőtűket, lúgos oldatokhoz pedig különleges acélból készült töltőtűket hasz
nálunk 

Könnyen oxidálódó alkotórészt tartalmazó oldatokat, az oldott anyag tulajdon
ságától függően oxigénmentes széndioxid- vagy nitrogéngáz segítségével erre a célra 
alkalmas töltő berendezéssel töltjük az ampullákba. 

A szuszpenziókat, a szuszpendált anyag egyenletes eloszlatásának biztosítása 
végett állandó rázogatás vagy kevergetés közben kis. üvegtölcsér segítségével széle
sebb nyakú ampullákba vagy szélesszájú hengeres üvegekbe töltjük. Az ampullákba 
vagy üvegekbe megfelelő mennyiségű jól tisztított, sterilezett és kiszárított üveg-
gyöngyöt teszünk; -

A fényérzékeny folyadékokat közvetlen napfenytől védett helyen vagy mestersé
ges világítás mellett töltjük. A megtöltött ampullákat, üvegeket lefotrasztás, illetőleg 
lezárás µtán azonnal sötét helyre tesszük„ 

Az oldatok töltésénél ügyelnünk kell, hogy az ampulla kihúzott nyaka száraz 
maradjon,. 

Az ampullákon jelzett folyadékmennyiség injekciós fecskendővel való kiszívásának 
biztosítása végett az egyes ampullákba legalább a következő folyadékmennyiséget 
kell tölteni .. 

Az ampulla jelzése 

0,5 ml 
1 )) 

2 )) 

5 )) 

10 )) 

20 )) 

50 )) 

100 )) 
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0,6 ml 
1, l )) 
2,2 )) 
5,3 )) 

10, 5 )) 

21 )) 

52 )) 

105 )) 

A megtöltött ampullákat azonnal leforrasztjuk, ügyelv~, hogy egyrészt a forrasztó
lámpa égéstermékei ne juthassanak az ampullába, másrészt, hogy az ampulla ki
hú'zott nyakában az oldott anyag ne pörkölődjék meg ~ pörkölődés jeleit mutató 
ampulla nem használható. 

Az injekciós folyadékot tartalmazó üvegeket parafa-, gumi-~vagy üvegdugóval, 
illetőleg gumisapkával a «Sterilezés» cím alatt leírt módon (I 18 ~lap) zárjuk le. 
--A; injekciós folyadékokat a letöltés után késedelem nélkül, egfeljebb 1~2 órán 
belül steri!ezzük (I 18\Jlap) .. 

Sterilezés után a még meleg ampullákat meleg, százszorosan felhígított R-·metilén
kék-oldatba tesszük. A folyadék kihűlése után a megkékült oldatot tartalmazó ampul
lákat megsemmisítjük„ Az aszkorbinsav-oldatot tartalmazó ampullákat ugyanilyen 
módon, de 0,001 %-os fluoreszcein·-oldattal vizsgáljuk„ 

A sterilezett injekciós készítmény, ·ha színében vagy egyéb tulajdonságában észre
vehetően megváltozott, nem adható ki. A színeződés megengedett mértékét az egyes 
cikkelyek feltüntetik 

Ha az injekciós készítmény hatóanyaga oldatban változás nélkül nem tartható el, 
úgy az anyagot ú. n„ porampullá-ba tesszük. Az ilyen «száraz ampulla» készítésénél 
az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cím alatt leírt szabályokat tar~juk be. A porampulla 
nagyságát úgy választjuk meg, hogy abba a hatóanyag oldásához szükséges oldószer 
beleférjen és az ampullában elegendő hely maradjon, hogy annak tartalma rázogatással 
feloldható legyen. A por ampullák tartalma a cimkénjelzett mennyiségtől a vonatkozó 
cikkelyekben megadott mértékben térhet eL 

Az üzemi méretben előállított injekciós készítmények jelzését és forgalomban 
tartását külön rendelet szabályozza. 

Az aszeptikus módon készülő injekciós fOlyadékokat rendeléskor készí~jük„ 

Vizsgálat 
Nagyobb számú ampulla vagy üveg tartalma összcrazas után, áteső 

fényben vizsgálv'a - a szuszpenziók kivételével -· kristálytiszta legyen és abban 
szálak, fOs-zlányok, üvegszilánkok vagy lebegő részecskék szabad vagy szemüveggel 
korrigált szemmel ne; legyenek láthatók„ r-

/Kétes 'esetekben 10 ml összerázott injekciós folyadékot vizsgálunk .. E célból a 
kisébb amp~llákat felnyitjuk és tartalmukat összerázás után ~gyesítjük: ..-- A por
ampullák tarklmát fl-Z előírt mennyiségű oldószerben fel9ldy~ értelemszerűen azonos 
ntódon vizsgá1}1,J.k„ _: '<. · / -. /: • { (:' · :.:, ·:l t ·' t. 

!Kétfs es;t;~?e'.1 100 r;iI inj~~~,iós _old~to~ az I 21?, ~~p 3) ~la:t l~r! ':"ódon előkészít~tt, 
6 cm atmeIOJU kis papuosszuron atszurJuk, a szurot forro v1zze~1mossuk s q tovab
bi_akba~l( az ott leírt módon járunk el. - A szűrőn ~~s~,zarn~radt '~echanikus szc:ny
nyezés súlya 0, 1 mg-nál nagyobb nem lehet. A szuron visszamaradt mechanikus 
szennyezést\l szűrőpapíios elhamvasztása, vagy elroncsolása után a, gypgyszerkönyv 
vonatkozó ci~elyének szellemében vizsgáljuk„ A szennyezés nem lehet a,,_gyógyszer-

1 

könyvben keresett szennyezés vagy az egészségre káros egyéb anyag. '~\ . ..:'?- netán .{,---(·, 
észlelt foszlány csak tiszta cellulóz lehet, hossza az 1 mrn·-t nem haladhatJ(l meg„ 
l\ foszlányok vizsgálatához megfelelő módon előkészített üvegszűrőt hasznáillnk./ 

A szuszpenziók testhőmérsékletre melegítve 1 percig tartó erős rázás után, egyen
letes eloszlásúak legyenek és összetapadt részeket ne tartalmazzanak. 

Az an1pµlla tartalmát az ellenőrzött 01vosi injekciós fecskendőbe felszíva, majd a 
tűvel felfelé tartott fecskendőből a levegő-buborékot kiszorítva, a folyadéknak a 
fecskenclőn leolva:sott térfogata az ampullán jelzettnél kevesebb nem lehet.. 

Az irijekciós készítmény alkotórészeinek minőségét megfelelő elök.észítés után a 
vonatkozó cikkelyek előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáUuk.„ 

_\ í ' - 1 ·'-! ~- L.- 1 C' ~:,, - (-,.,.._„,J, ~ _,_ ~ -
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.t\z injekciós készítmények összetételének a címkén feltüntetett értékkel általában 
'--t:l..!;kPll belül egyeznie kdl. 

7 , A használatra készen, lezárt csomagolásban.forgalombahozott injekció.s ké.szítmények dobozát 
' -'? kiadás előtt felbontjuk: a doboz és az ampullák címkéjét azonosítjuk, Ha az ampulla tartal·· 

i mában színváltozárt, zavarosodá1t stb. észlelünk, ami az oldott anyag bomlott. voltára Utal, 
az injekciós készítményt nem adjuk ki. Ha a készítmény kifogástalan, a dobozt a gyógyszertár 
pecsétjével leragasztva adjuk ki. 

-Az injekci'ó.5 ké.szítnién:yek c.sak orvo.si rendeletre adhatók ki. 

Kaucsuktapaszok Collemplastta 

Nem keményített, suru, sima gyapot-, vagy puha rnűrostból készült, fehér vagy 
színes szövetre felkent kaucsuk-tartalmú, a bőrre könnyen tapadó, de onnan alkalmas 
oldószerrel könnyen eltávolítható tap!l.szok, amelyek bőrfelületek, sebek befedésére 
és sebészeti kötözőszerek rögzítésére szolgálnak„ Orsóra göngyölítve, vagy kisebb 
darabokra felvágva kerülnek forgalomba. Utóbbi esetben a tapaszréteg rendszerint 
keményített mullszövettel van befedve„ A tapaszréteg nem vulkanizált, természetes 
vagy azzal egyené[tékű mesterséges kaucsukon kívül segédanyagként gyantát, viaszt, 
gyapjúzsírt stb„ tartalmaz„ A tapasznak hatóanyaga a tapaszalapanyaghoz kevert 
cinkoxid, higany, vagy szalicilsav, melynek mennyiségét a felkent tapaszariyag mennyi
ségére vonatkoztatott százalékban kell megadni, s ezt a tapasz csomagolásán jelezni 
kell. 

A tapasz méreteit: hosszúságát és szélességét a csomagoláson fel kell tüntetni. 
A simán felfektetett tapasz legfeljebb 2 %-kal lehet iövidebb a feltüntetett hossz
méretnél, a tapasz egész hosszának 5 helyen arányos távolságban mért szélességeinek 
középértéke legfeljebb 1,5 mm-rel lehet kisebb a feltüntetett szélességméretnéL 

A felkent tapaszok készítésére szolgáló erő~ minőségű szövet egy négyzetcenti
méterében legalább 25 lánc- és 32 vetülékfonalnak kell lennie,. 100 cm2 szövet súlya 
legalább I g. 

A tapaszréteg va.stagsága általában 0,1·-0,3 mm. A 100 cm2_ szövetre felkent 
tapaszanyag mennyisége általában J.15,..:.._4,5 g„ /} ); _,.... , ~2: _ 

A tapasz savszáma az 1 g (hatóanyag nélküli) tapaszalapanyagban levő szabad 
zsírsava_k semlegesítésére szükséges káliumhidroxidnak mg-ban megadott mennyisége. 
Értéke 6,2-nél nagyobb nem lehet„ 

Vizsgálat 

a) Szövetviz<gálat. Papirosból, ka1tonból vagy fémlapból készített ismert felületű 
(25, 50, 100 stb cm2) sablon segítségével, ollóval azonos nagyságú darabot vágunk ki 
a vizsgáh;ndó tapaszból anélkül, hogy a tapaszréteget esetleg fedő keményített 
mullszövetet eltávolítottnk volna„ A kivágott darab súlyát mg pontossággal meg
állapítjuk (A) s a tapaszt rázótölcsérben 10 ml-es R-kloroform részletekkel rázogatva 
kivonjuk„ A kirázást annyiszor ismételjük, míg a kloroform - kis részletét szárazra 
párolOgtatva ·- maradékot már nem hagy hátra. A megszárított szövetdarab és a 
keményített mullszövet együttes súlyát (B), majd a szövetdarab súlyát külön, mg pon
tossággal megmérve a IOO cm2 területű szövetdarabra felkent tapasz súlyát és az 
ugyanilyen nagyságú szövetdarab súlyát kiszámí~juk. A kifeszített szövet egy négyzet-
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centiméterére eső lánc- és vetülékfűhalainak Számát e célra szolgáló kézinagyítóval 
megszámoljuk. 

A keményített mullszövettel lefedett felkent tapasz 1 g,jára eső tapaszanyag 
mennyiségét (f) a következő képlettel számítjuk ki: 

ahol 

. A--B 
f =---,-, 

A 

A= a keményített mullszövettel együtt mért felkent tapasz súlya, 
B = a tapaszanyag nélküli szövetdarab és keményített mullszövet együttes 

súlya, 

b) A tapa5zréteg _vizsgálata„ A tapaszréteg egynemű, egyenletes vastagságú és a 
szövethez erősen tapadó legyen. Ne legyen kenőcsszerű és «szálakat ne húzzon». 
A tapaszr:étegben szemcsék· ötszörös nagyítással se legyenek láthatók,. Szőrtelen, 
előzetesen szappannal lemosott száraz bőrre (a tenyér belső felületére) melegíté~ nélkül 
is erősen és tartósan tapadjon, de arról alkahnas oldószerrel könnyen eltávolítható 
legyen. 

A szövetre felkent tapaszréteg az orsóra göngyölített kaucsuktapasz lefejtésekor 
ne váljék le és ne ragadjon a szövet másik oldalára„ 

c) Tartalmi meghatározás (<amzám). A ka;,csuktapasznak (esetleg á tapaszréteget fedő 
keményített mullszövettel együtt) mg pontossággal mért kb 1 g-os darabját 100 ml-es 
Er!enmeyer-lombikban 5 ml R-kloroformmal együtt vízfürdőn addig melegítjük, 
amíg a tá.paszréteg leoldódott, majd 25 ml, fenolftaleinre semleges R-·szeszt öntünk 
hozzá és a lombik tartalmát ismét megmelegítVe összerázzuk„ 10-12 csepp I-fenol
ftaleii1-oldatot használva jelzőül, a szeszes folyadékot 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 

A savszámot a következő képlettel számítjuk ki: 

ahol 

S=v·F:5,61 
m ·· f 

v ;:::::;:::: a vizsgálatban fűgyott 0, 1 n nátronlúg ml-ben, 
F = a O, 1 n nátronlúg faktora, 

5,61 = 1 ml O,l n nátronlúgnak megfelelő káliumhidroxid mg-ban, 
lil = a vizsgálathoz a keményített mullszövettel C:gyütt lemért felkent tapasz súlya, 

f = az a) szerinti vizsgálatban meghatározott faktor. 

Megjegyzés„ A szalicilsavas tapaszok szalicilsav-tartalmával egyenértékű kálium
hidroxidnak 1 g tapaszanyagra átszámított és mg-ban kifejezett mennyiségét a látszó
lagos savszámból levonjuk. 

d) Tartalmi meghatározá< (higany). A higanytapasznak a tapaszréteget esetleg fedő, 
keményített mullszövettel együtt 0,1 mg pontossággal mért, 5-10 mg higanyt tar
talmazó részletét (1-2 cm2) 100 ml-es rnncsoló lombikban 2 ml tömény R-kénsavval 
és 5 ml tömény R-hidrngénpernxiddal az I 102.lap a) szerint ehoncsoljuk Ha a kau
csuktapasz kevés grafitot tartahnazott, a kénsavas oldatban sötétszürke porszerű 
részecskéket látunk Ezt nem vesszük figyelembe. A lehűtött lombik tartalmát 15-20 
ml vízzel hígítjuk és a továbbiakban az I 107 .. lap 8) szerint vizsgáljuk. 

1 ml 0,01 n káliumrodanid-oldat 1,003 mg (lg ,00132) Hg-t jelez. 
A vizsgálathoz lemért tapaszra felkent tapaszanyag súlyát megkapjuk, ha a kemé·

nyített mullszövettel együtt lemért tapasz súlyát az a) szerinti vizsgálatban meg
határozott «f» faktorral megszorozzuk. 
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e) Tartalmi tneghatározás (cinkotid). A_ kaucsuktapasznak s a tapaszréteget esetleg 
fe~ő, keményített mullszövettel együtt 0,1 mg pontossággal mért kb 0,10 g cink
ox1dot tartalmazó részletét az «Unguentum infanturm> cikkely dJ pontja szerint viZs·· 
gáljuk. Minthogy a vizsgálat sorári a cinkoxidot és a szővetek hamuját - szappan
tar.talmú tapasznál pedig aszappan hamuját is ,_ együtt mértük, .a cink oxid-tartalom a 
ténylegesnél nagyobbnak adódik„ Szükség esetén tehát a tégely tartalmát R-sósavban 
oldjuk s az oldatot kis papirosszűrőn 200 ml-es fOzőpohirba szűrjük. _A tégelyt és szű
rőt annyi vízzel mossuk, hogy a folyadék kb 100 ml legyen .. Az oldatot a továbbiakban 
az I 110. lap 1 l/a szerint vizsgáljuk„ 

l mg cinkammóniumfoszfát (ZnNH,PO,) 0,4562 mg (lg ,65913) ZnO-t jelez. 
A vizsgálathoz lemért tapaszra felkent tapaszanyag súlyát megkapjuk, ha a Jcemé

nyített mullszövettel együtt lemért tapasz súlyát az a) szerinti vizsgálatban meg
határozott «f» faktorral megszorozzuk 

Megjegyzés,. A meghatározást a higany nem zavarja, Ha a tapasz óhnot is tartal
mazott, úgy azt a cinkoxid sósavas oldatából kénhidrogénes leválasztás után, mint 
ólomszulfidot szűréssel távolí~juk el. 

f) 'Tartalmi meghatározás (szalicilsav). A szalicilsavas szappa.nos tapasznak a tapasz
réteget esetleg fedő keményített mullszövettel együtt 0, 1 mg pontossággal mért, kb 
0,01 g szalicilsavat tartalmazó részletét 25 ml-es füzőpohárkában .5 ml kloroformmal 
rázogatjuk, majd 10 ml kb 0,01 n sósavval vízfürdőn addig melegítjük, amíg a kloro
fürm elpárolgott A lehűtött oldatot vízzel rnegnedvesített kis vattapamaton 100 ml-es 
mérőlombikba szűrjük A főzőpohárkában maradt anyaggal a leírt eljárást addig 
ismételjük, míg a 0,01 n sósavas oldat 1 ml-es részlete 1 csepp R-vas(III)klorid
oldattól már nem lesz ibolyaszínű, A 0,01 n sósavval 100 ml-re kiegészített oldat 
20,00 ml-ét 100 ml-es mérőlombikban 0,01 n sósavval 100 1111-re hígí~j1·k A hígítás 

500 
t~hát m-: f-, ahol ni a jelen vizsgálathoz a keményített mullszövettel együtt 

lemért felkent tapasz súlya és «f» az a) szerinti vizsgálatban meghatározott fi:tktor. 
Az oldat 50,00 ml-es részletéhez 1,00 ml frissen készült 54 %-os vas(III)klorid-oldatot 
csurgatunk s azzal az oldat extinkcióját (EJ Pulfrich-fotométerrel 30 mm-es küvettában 
az S 57 jelzésű színszűrő alkalmazásával mérjük (I 132. lap 20/a) .. Összehasonlító 
oldatként 50,00 ml 0,01 n sósav és 1,00 ml 54 %-os vas(III)klorid-oldat elegyét hasz
náljuk. E kísérleti feltételek mellett E.' = 1,000 extinkció 0,00003226,g/ml (32,26 y/ml) 
(lg ,50864) szalicilsavat (C 1H 60 3) jelez. Ennek az értéknek és a, észlelt extinkciónak 

(f) szorzata 1 ml oldat g-ban kifejezett szalicilsav-tartalma, melyet a hígítás ( __ _?_?_~--) 
m · f 

100-szorosával szo1ozva a vizsgált tapaszanyag ~{,-ban kifejezett szalicilsav-tartalmát 
kapjuk: 

ahol 

f.. = az észlelt extinkció, 

1,613 l 
x = --;;.-T' (lg 1,613 = ,20763) 

m = a vizsgálathoz a keményített mullszövettel együtt lemért felkent tapasz súlya, 
f =az a) szerinti vizsgálatban meghatározott faktor, 
x = a tapaszanyag szalicilsav-tartalma ~~-ban. 

Ha nincs fütométerünk, ismert töménységű szalicilsav-oldatsorozattal párhuzamos 
kísé~l~teket végezve színösszehasonlítással is meghatározha~juk a tapasz közelítő 
szalicilsav-tartalmát 
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Tájékoztató g)'Orsvizrgálat 

Az azonosított készítmény tapadó képességet ellenőrizzük„ Kiszáradt, a test hö„ 
mérsékletén nem tap_adó, törékeny kaucsuktapasz nem adható ki. 

', 
E/tartár. A készítményt jólzáró fém-, illetőíeg kartondobozban, vagy parafinnal 

átitatott papír~acskók~an, fénytől védve, szobahőmérsékleten, száraz helyen tartjuk„ 

Kenőcsök Unguenta 

A kenőcsök külsőleges használatra szánt könnyen olvadó gyógyszerkészítmények„ 
Állományukat a felhasznált alapanyagok, valamint az egyéb alkotórészek tulajdon
ságai szabják meg„ A kenőcsök alapanyaga vazelin, choleszterines vazelin, szilárd 
vagy folyékony parafin, zsíros olaj, h:drogénezett (keményített) olaj, gyapjúzsír, 
viasz, cetáceum, szappan, tapasz, glicerin, zsiraikohol, zsíralkoholszulfonát, az utóbbi 
sói stb. Az ú„ n. vízzel lemosható kenőcsök.et keményítővel~ ágárral, zselatinnal, 
pektinnel, ·tragantmézgával, cellulozészterekkel, továbbá alumíniumhidroxid-gellel, 
bentonittal vagy más szilikáttal stb.. készítjük. 

Ha a kenőcsalapanyagot az orvos nem jelöli meg, akkor sárga vazelint használunk. 
Víznek vagy vizes oldatnak kenőcsben való eloszlatására pedig kellő mennyiségű 
choleszterines Vazelint ·vagy gyaP,júzsírt használunk„ A felhasznált alapanyagot a 
vényre feljegyezzük 

Az olyan kenőcsöt, amely 25 %-nál több poralakú alkotórészt tartalmaz és állo-· 
mánya a kenőcsénél keményebb: pasztának nevezzük, 

Készítés„• A kenőcsöket kizárólag erre a célra szolgáló eszközökkel készítjük. 
A kenőcskészítés során a megolvasztható alapan}agokat általában előzetesen víz .. 

fürdőn megolvasztjuk,. Szabad tűzön rendszerint csak a nehezen olvadó gyantákat 
olvasztjuk meg. A megolvasztott alapanyagot, szükség esetén ülepítés után,, még mele
gen, mullra helyezett vékony vattarétegen, vásznon, vagyflanellen, esetleg kevéssel az 
olvadáspont feletti hőmérsékleten arra alkalmas berendezésben (kettősfalú melegíthető 
tölcsérben, szárítószekrényben) szűrőpapíroson szűrjük„ · · 

A megolvasztható szilárd állományú, kellően felaprított alapanyagokat a kenőcs
áilományú, illetőleg a folyékony-állományú alapanyagokkal együtt olvasztjuk meg és 
az egynemű alapanyaggal készítjük a kenőcsöt. Az alapanyagokat, vagy azok keve
rékét szükség esetén úgy víztelení~jük, hogy a megolvasztott anyagot (kg-ként kb 
10 g) vízmentes nátriumszulfáttal kevergetjük, majd szűrjük. 

A hatóanyagokat s~ükség esetén az anyag tulajdonságának megfrlelő módon, 
előzetesen szárítjuk 

Ha a kismennyiség9 hatóanyag a :.-rtegolvasztott alapanyagban vagy vízben jól 
oldódik és abból kihűléskor nem válik ki, akkor a hatóanyagot az alapanyag kis 
részletében feloldjuk, illetőleg tömény vizes oldatot készítünk belőle és ehhez elegyít
jük az alapanyagot. 

A vízben vagy a megolvasztott alapanyagban r6sszul oldódó, vagy oldhatatlan 
kis· mennyiségű hatóanyagot finoman porítva, kevés folyékony parafinna], vagy a 
megolvasztott alapanYag kis részletével go'ndosan eldörzsöljük és azután keverjük 
hozzá az alapanyag többi részét. Az oldáshoz használt víz, illetőleg az eldörzsölés
hez használt folyékony parafin mennyiségét az alapanyag súlyából levonjuk és 
azt a vényre feljegyezzük„ 

Nagyobb mennyiségű poralakú alkotórészt a megolvasztott alapanyag egy részével 
eldörzsölünk, majd a többit részletekben hozzáadva, a kenőcsöt kihűlésig keverjük„ 
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Illó vagy magasabb hőmérsékleten változást szenvedő alkotórészeket a megfelelő 
hőmérsékletű alapanyaggal készítjük. 

Az olvasztással készített kenőcsöket kihűlésig keverjük. 

Vizrgálat .. A kenőcsök egyneműek legyenek. A vékony rétegben felkent kenőcsben 
összetapadt részecskék, folyadékcseppek, vagy göbök általában szabad vagy szem
üveggel korrigált szemmel ne legyenek láthatók„ A kenőcs nem lehet avas„ 

A kiadott kenőcs súlyának a rendelt, vagy a jelzett mennyiségtől való megengedett 
eltérését az ~lábbi táblázat tünteti;, fel„ 

---- --·---------

A kenöcs sŰlya g 

50-ig 
51-200 

201-500 
500 felett 

i .. 
i 

Megengedett eltérés % 

±5 
± 3 
±2 
±1 

Az orvosi rendelésre' gyógyszertárban elkészített kenőcsök hatóanyagtartalmának 
megengedhető eltérését a lemért anyagok mennyisége, azok tulajdonságai s a készítés 
módja szabják meg .. üzemi nié1etben előállított kenőcsök hatóanyagtartalma a jel·· 
zettől ±3 %-kal térhet el, 

Eltartá.s. A kenőcsöket a forgalomhoz mért mennyiségben, fedővel ellátott, mázzal 
bevont agyag-, porcelán-, kő-·, üveg-, vagy zománcozott fémtartályban hűvös helyen 
tartjuk készletben. 

Megjegy::;e'.5., Az egyenetlenné vált kenőcsöt enyhe melegítéssel meglágyí\juk, esetleg 
megolvasztjuk és kihűlésig keverjük 

A penicillin.-kenőcsOt az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cím alatt leírt módon 
(I 183, lap) készítjük. A készítéshez fémeszközöket nem használhatunk A penicillint 
kevés injekcióhoz való vízben ( aqua de5tillata pro injectione) vagy izotoniás steril nátrium
klorid-oldatban (injectio natrii ehlorati iwtonica) feloldva keverjük a kenőcsalapanyag
hoz,. A penicillin-kenőcs készítéshez glicerint vagy szeszt nem használhatunk. 

Kivonatok Extracta 

A kivonatok növényi drogokból kivonással és általában besűrítéssel előállított 
készítmények. A kivonatok szaga és íze a felhasznált drogra jellemző. Állományuk 
szerint megkül'önböztetünk; folyékony, félsűrű, sűrű és száraz kivonatokat 

L A folyékony kivonatok (extraetq fluida) általában 15--30 % szárazanyagot tartal-
maznak. · 

A folyékony anyarozs-kivonat kivételével egy sr drogból egy sr folyékony kivonatot 
készítünk.. , · 

2. Afllsűrű kivonatok (e~tracta sub5pis5a) állománya mézsűrű, 60-6.5 % szárazanyagot 
tartalmaznak„ · 

3„ A sűrű kivonatok (e.xtracta 5pi'5·sa) szobahőmérsékleten az edényből nem önthetők 
ki. 7.5-85 % szárazanyagot tartalmaznak„ 
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4 .. A 5záraz kivoiiatok {e~tracta .sicca) könnyen porrá dörzsölhető, könn]ű, többnyire 
szivacsos darabok ill.. durva vagy finom porok. 94-9.5 % szárazanyagot, illetőleg 
5-6 % nedvességet tartalmaznak„ 

Kfo:;íth. A drogokat az egyes cikkelyekben leírt módon áztatással vagy perkolálással 
VOI\juk ki 

A clrogok felaprításának mértékét az egyes cikkelyekben a drog neve mellé írt 
római szám jelzi„ 

A drogok kivonására csak a hatóanyagok állandóságát biztosító kivonószerek 
használhatók„ Ilyenek: különféle töménységű szesz, éter, glicerines víz, desztillált 
víz, kloroformos víz, vagy savak vizes vagy szeszes oldata stb. Kivonat készítésére 
metilalkohol, vagy más az egészséget veszélyeztető kivonószerek nem használhatók„ 

Áztatással kivonatokat az <<Áztatás» cím alatt (1 178 .. lap) leírt módon készítünk. 
Egyes cikkelyek kettős áztatást írnak elő„ Ez esetben <'a drogot előbb a kivonószer 
első részletével áztatjuk, majd kipréseljük,. Ezután a drogot fellazítjuk és a kivonó 
folyadék másik részletével megismételjük az áztatást. A· drogot ismét kipréseljük„ 
A folyadékokat egyesítjük és néhány napig hűvös helyen ülepítjük, majd megszűrjük 
és vákuumkészülékben a «Bepárologtatás» cím alatt (I 179., lap) leírt m.ódon az előírt 
állományra,. vagy az előírt súlyra bepárologtatjuk, 
Tűzveszélyes szerekkel (petroléter, éter, éteres szesz vagy szesz) a kivonást kellő 

elővigyázatossággal végezzük. 
Perkolálással kivonatokat a «Perkolálás»cím alatt (I 178.lap) leírt módon készítünk. 
A perkolálást -·amennyiben más előírás nincs - addig fOiytatjuk, amíg a lecsepegő 

fOlyadék 5 ml-es részletében a kivonat jellemző sajátságai (szf.n, szag, íz) már alig 
észlelhetők. Alkaloida-tartalmú drog kivonása esetén a lecsepegő folyadék 5 ml-es 
részletét 1 csepp R~sósavVal megsavanyítva, vízfürdőn szárazra párologtatjuk„ A mar a-· 
dékot 5 ml vízben oldjuk s a folyadékot megszűrjük. A szüredékhez 2-3csepp O,l n 
jód-oldatot cseppentünk A perkolálást akkor fejezzük be, ha e vizsgálatban a folyadék 
legfeljebb gyengén zavarosodik meg 

A folyékony kivonatok készítésekor a lecsepegő folyadéknak az egyes cikkelyekben 
megadott súlyú első részletét külön fogjuk fel; az ezután következő hígabb folyadék
részleteket pedig a «Bepárologtatás» cím alatt (I 179 .. lap) leírt módon, a bepárolog
tatást a leghígabb folyadéktészleten kezdve vákuumban, esetenként meghatározott 
mennyiségre párologtatjuk be. A besűrített maradékot az először lecsepegett folyadék-· 
ban oldjuk frL A kivonatot néhány napig hűvös helyen ülepí\jük, végül papiroson 
megszűrjük. 

A perkolálással készülő félsűrd, sűrű v_agy száraz kivonatok készítésekor a folyadékot 
néhány n8.pig hűvös helyen ülepítjük, majd megszű1jük és végül vákuumban az el~Hrt 
állományra, vagy előírt súlyra bepárologtatjuk 

Az egyes cikkelyekben megjelölt esetekben_ a nedvszí~ó, vagy a hatóa~~gtar~1ua. 
beállítandó száraz kivonatokat a szükséges :ffienllyisegű 105°-on kiszárított t{dcukorral 
(V..) {lactorum) keverjük 

Vú:;rgálat, 
A kivonatok vizes oldatának (! +9) kémhatása általában gyengén savanyú 
a) .Nehézfémek (ólom, réz, tink)„ A száraz kivonatokból 0,5 g~ot, a sűrű és félsűrű 

kivonatokból 1 g·ot, a fOlyékonyakból pedig 1,5 g-ot óvatosan elhamvasztunk és a 
maradékot enyhén kiizzl\juk A kihűlt maradékot 2 ml R-sósav és .5 ml víz elegyében 
forralással oldjuk. , 

A lehűtött és megszűrt oldatot 3 ml R·ammónia-oldattal elegyítjük, majd kis papiros
szűrőn megszűrjük .. A szűredéket az I 96. lap 2/a szerint vizsgáljuk. A váltózás 
megengedett mértéke száraz kivonatoknál grammonként 20-y, a sűrű és félsűrű 
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Illó vagy magasabb hőmérsékieten változást szenvedő alkotórészeket a megfelelő 
hőmérsékletű alapanyaggal készítjük 

Az olvasztással készített kenőcsöket kihűlésig keverjük, 

Vizrgdlat„ A kenőcsök egyneműek legyenek. A vékony rétegben felkent kenőcsben 
összetapadt 1észecskék, folyadékcseppek, vagy göbök általában szabad vagy szem
üveggel korrigált szemmel ne legyenek láthatók .. A kenőcs nem lehet avas. 

A kiadott kenőcs súlyának a rendelt, vagy a jelzett mennyiségtől való megengeGett 
eltérését az é!lábbi táblázat tünteti) fel 

A kenőcs sŰ!ya g j Megengedett eltérés % 
·-'------

50-ig 
51-200 

201-500 
500 felett 

i 

1 

+5 
±3 
±2 
±1 

Az orvosi rendelésre' gyógyszertárban elkészített kenőcsök hatóanyagtartalmának 
megengedhető eltérését a lemért anyagok mennyisége, azok tulajdonságai s a készítés 
módja szaqják meg .. üzemi méretben előállított kenőcsök hatóanyagtartalma a jel~· 
zettől +3 %-kal térhet eL 

Eltartá.s, A kenőcsöket a forgalomhoz mért mennyiségben, fedővel ellátott, mázzal 
bevont agyag-, porcelán-, kő-, üveg-, vagy zománcozott fémtartályban hűvös helyen 
tar\juk készletben 

Megjegy;;ér .. Az egyenetlenné vált kenőcsöt enyhe melegítéssel meglágyítjuk, esetleg 
megolvasztjuk és kihűlésig keverjük. 

A penicillin,..kenőcsOt az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cím alatt leírt módon 
(I 183 .. lap) készítjük. A készítéshez fémeszközöket nem használhatunk A penicillint 
kevés injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectione) vagy izotoniás steril nátrium~ 
klorid-oldatban (injectio natrii chlorati irntonica) feloldva keverjük a kenőcsalapanyag
hoz„ A penicillin-kenőcs készítéshez glicerint vagy szeszt nem használhatunk. 

Kivonatok Extracta 

A kivonatok növényi drogokból kivonással és általában besűrítéssel előállított 
készítmények. A kivonatok szaga és íze a felhasznált drogra jellemző Állományuk 
szerint megkülónböztetün:k folyékony, félsűrű, sűrű és száraz kivonatokat„ 

L A folyékony kivonatok (6"tractq fluida) általában 15--30 % szárazanyagot tartal-
maznak. · 

A folyékony anyarozs-kivonat kivételével egy sr drogból egy sr folyékony kivonatot 
készítünk„ r . 

2 .. Afélsűrű kivonatok {extracta 5'Ub5pissa) állománya mézsűrű, 60-65 % szárazanyagot 
tartalmaznak. 

3„ A sűrű ki'vonatok (ettracta spis.sa) szobahőmérsékleten az edényből nem önthetők 
ki .. 7.5-85 % szárazanyagot tartalmaznak. 
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4 .. A szára?,. kivoizatok {extracta sicca) könnyen porrá dörzsölhető, könn)rű, többnyire 
szivacsos darabok ill.. durva vagy finom porok. 94-9.5 % szárazanyagot, illetőleg 
.5-6 % nedvess~get tartalmaznak, 

Kidtifr. A drogokat az egyes cikkelyekben leírt módon áztatással vagy perkolálással 
VOI\juk ki . 

A drogok fe!aprításának mértékét az egyes cikkelyekben a drog neve mellé írt 
római szám jelzi, 

A drogok kivonására csak a hatóanyagok állandóságát biztosító kivonószerek 
használhatók„ Ilyenek: különféle töménységű szesz, éter, glicerines víz, desztillált 
víz, kloroformos víz, vagy savak vizes vagy szeszes oldata stb. Kivonat készítésére 
metilalkohol, vagy más az egészséget veszélyeztető kivonószerek nem használhatók„ 

Áztatással kivonatokat az «Áztatás» cím alatt (I 178. lap) leírt módon készítünk. 
Egyes cikkelyek kettős áztatást írnak elő„ Ez esetben 'a drogot előbb a kivonószer 
első részletével áztatjuk, majd kipréseljük,. Ezután a drogot fellazítjuk és a kivonó 
fOlyadék másik részletével megismételjük az áztatást. A· drogot ismét kipréseljük„ 
1\. folyadékokat egyesítjük és néhány napig hűvös helyen ülepítjük, majd megszűrjük 
és vákuumkészülékben a «Bepárologtatás» cím alatt (I 179 .. lap) leírt m_ódon az előírt 
állományra, vagy az előírt súlyra bepárologtatjuk„ 
Tűzveszélyes szerekkel (petroléter, éter, éteres szesz vagy szesz) a kivonást kellő 

elővigyázatossággal végezzük, 
Perkolálással kivonatokat a «Perkolálás»cím alatt (I 178.lap) leírt módon készítünk. 
A perkolálást - amennyiben más előírás nincs - addig fOlytatjuk, anúg a lecsepegő 

folyadék 5 ml-es részletében a kivonat jellemző sajátságai (szfn, szag, íz) mát alig 
észlelhetők. Alkaloida-t;ntalmú drog kivonása esetén a lecsepegő folyadék 5 ml-es 
részletét 1 csepp R-sósav'val megsavanyítva, vízfürdőn szárazra párologtatjuk. A mara
dékot 5 ml vízben oldjuk s a folyadékot megszűrjük Aszüredékhez 2-3csepp O,I n 
jód-oldatot cseppentünk. A perkolálást akkor f'jezzük be, lia e vizsgálatban a folyadék 
legfeljebb gyengén zavarosodik meg 

A folyékony kivonatok készítésekor a lecsepegő folyadéknak az egyes cikkelyekben 
megadott súlyú első részletét külön fogjuk fel; az ezután következő hígabb folyadék-· 
részleteket pedig a «Bepárologtatás» cím alatt (I 179 .. lap) leírt módon, a bepárolog
tatást a leghígabb folyadékrészleten kezdve vákuumban~ esetenként _meghatározott 
mennyiségre párologtatjuk be„ A besűrített maradékot az először lecsepegett folyadék-· 
ban oldjuk fel. A kivonatot néhány napig hűvös helyen ülepí\jük, végül papiroson 
megszűrjük. 

A perkolálássa:l készülő félsűn'.Í, sűrű vagy száraz kivonatok készítésekor a fOlyadékot 
néhány n:ipig hűvös helyen ülepítjük, majd megszűrjük és végül vákuumban az el~írt 
állományra, vagy előírt súlyra bepárologtatjuk . 

Az egyes cikkelyekben megjelölt esetekben a nedvszívó, vagy a hatóa~agtarBJ.Q.mra. 
beállítandó száraz kivonatokat a szükséges mennyisegü I0.5°~on kiszárított te:jcukorral 
(V.) {lactorym) keverjük 

Vizrgdlat .. 

A kivonatok vizes oldatának (!+9) kémhatása általában gyengén savanyú 
a) Nehézfémek (ólom, réz, tink) A száraz kivonatokból 0,5 g-ot, a sűrű és félsűrű 

kivonatokból l g-ot, a folyékonyakból pedig 1,5 g-ot óvatosan elhamvasztunk és a 
maradékot enyhén kiizzÍ\juk. A kihűlt maradékot 2 ml R-sósav és .5 ml víz elegyében 
forralással oldjuk , 

A lehűtött és megszűrt.oldatot 3 ml R-ammónia-oldattal elegyítjük, majd kis papiros
szűrön megszűrjük .. A szűredéket az I 96. lap 2/a szerint vizsgáljuk„ A váltózás 
megengedett mértéke száraz kivonatoknál grammonként 20y, a sűrű és félsűrű 
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kivonatoknál IOy, a folyékony [lcivonatoknál pedig grammonként :7y Pb, Cu 
ill. Zn. 

b) Szárítási ve5.;:,teJég, rzárazanyag-tartalom. Az egyes cikkelyekben megadott mennyi
ségű kivonatot az I 104. lap 3), illetőleg az I 105. lap 5) szerint 105°-on állandó súlyig 
szá1í~juk. 

c) Alkaloida-tartalom.. A kivonatok hatóanyag-, illetőleg alkaloida-tartalmát az 
egyes cikkelyekben megadott utasítás szerint határozzuk meg„ 

EltartáL A kivonatokatjólzátó edényben, fénytől védve; a fülyékonyakat és a szára
zakat szobahőmérsékleten, a Sűrű és félsűrű kivonatokat pedig hűvös helyen tartjuk. 
A száraz kivonatokat leparafinozott üvegben, vagy nedvességszívó allyag felett 
(I 45. lap) t~ro\juk A sűrű és félsűrű kivonatokat tiszta ón-tubusban is tartha\juk. 

Alumínium-tubus e célra nem alkalmas:. 
Az eltartás közben cSapadékossá vált fOlyékony kivonatokat megszűrjük és meg-

vizsgáUuk„ , \ 

A 5záraz kivonatokból, a tejcukorral kés:;.ültekből ~5, mindig c5ak? rendelt mennji.5éget mérjük le„ 

Pilulák, labdacsok Pilulae 

A pilulák egyszerű gyógyszerekből vagy gyógyszerkeverékekből, alkalmas segéd-· 
anyagok hozzáadásával alakíthatóvá tett anyagból készített, belső használatra szállt, 
rendszerint 0, IQ.-0,30 g súlyú golyócskák.. Az állatgyógyászatban használt ú. n. 
«bóluszok» jóval nagyobbak 

K'i5:;.íté5 

A pilulák készítéséhez a hatóanyagon kívül rendszerint töltő-, kötő·- és duzzasztó
anyagokat is alkalmazunk., A pilulák készítéséhez csak olyan, hatástanilag kö
zömbös segédanyagokat használhatunk, amelyek a hatóanyagok min&ségét nem 
változta\ják meg.. · 

A pilulák előállításához gyakrabban használt segédanyagok .a következők: 

a) Töltő-anyagok:· finoman porított édesgyökér, bólusz, cukor, t~jcukor, ~extrin, 
keményítő, szárított élesztő-készítmény stb„ 

b). K'ötá~anyagok „ víz, szesz, glicerin, glicerin-kenőcs, fOlyékony vagy sűrű édesgyökér
kivonat, egyszerű szirup, méz, sűrű élesztő-készítmény, továbbá 1 rész tragantmézga, 
2 rész víz és 7 rész glicerin keveréke, kakaóvaj, gyapjúzsír stb. 

e) Duzza·sztó-unyagok .: keményítő, ágár finom pora stb, 

A hatóanyagot - amennyiben töltő-és duzzasztó-anyag hozzáadása is szükséges:..._ 
azok megfelelő mennyiségével~ gondosan összekeverjük és kellő mennyiségű kötő
anyaggal jól formálható. masszává gyúrjuk 

Az alkalmas oldószerekben oldható kis mennyiségű vagy erőshatású anyagokat 
oldott állapotban keverjük az alapanyaghoz. Az oldhatatlan, finoman porított 
hatóanyag6t a töltő-anyag kis részletével előbb gondosan eldörzsöUük s a továb
biakbaD; a már leírt módon járunk eL 

A helyesen készített pilula tésztaszerűen összeálló anyaga egynemű, kézzel jól 
alakítható, a mozsár faláról és a keverőről könnyen leválik„ l\.z elkészített masszát 
kisodorjuk, vagy kipréseUük és alkálmas készülékkel pilulákká alakí~juk. 

202 

1 

1 
1 

1 

A tárolásra szánt pilulákat szobahőmérsékleten, vagy szárítószekrényben kiterítve 
az anyag természetének megfelelő, lehetőleg alacsóny ·-hőmérsékleten megszárítjuk„ 
Könnyen redukálható hatóanyagokból, pl. ezüstnitrátból vagy káliu,mpermanganát
ból bólusszal, kötő-anyagul Vizet, esetleg kevés vazelint vagy gyapjúzsírt használva 
készítünk pilulát. Ezek behintésére bóluszt használunk„ 

A pilulák behintésére általában finoman porított (VI.) édesgyökeret, talkumot 
,vagy keményítőt használunk 

BalzsamokbóÍ, illó- vagy zsíros olajokból pilulákat viasszal készítünk. 
A digitáliszlevél-porból célszerűen szárított élesztő-készítménnyel, kötő-anyagul 

glicerint vagy kakaóvajat (szükség esetén néhány csepp r'ÍcinuSolaj hozzáadásával) 
használva készítünk pilulákat., 

Ha orvosi rendelésre k~szítünk pilu1át, a készítéshez használt töltő- és kötő-anyag 
nevét és a pilulamassza teUes súlyát a vén) re feljegyezzük 

A pilulák bevonása 

A bevonás célja a hatóanyagnak a levegőtől és a nedvességtől való megvédése és 
az íz) vagy (,l. szag elfedése, vagy pedig az, hogy a pilula a gyomornedvben ne, hanem 
.csak a bélnedvben oldódjék. Bevonás előtt a gondosan alakított pilulákat rövid 
ideig szobahőmérsékleten szárí~juk 

A pilulákat tolubalzsammal (annak kloroformmal vagy éterrel 1 + 4 arányban 
készült oldatával), zselatinnal (annak vízfürdőn 1 ·-!- 3 arányban készült vizes olda
tával), kakaóvajjal, csokoládéval, cukorral stb„, illetőleg a gyomornedvben nem, 
de a bélnedvben oldódó anyaggal (pl. sellak) vonha\juk be. A színes bevonatokhoz 
csak olyan festéket szabad használni, amelyet a vonatkozó rendeletek élelmiszerek 
festésére megengednek . 

. A pilulákat gyomorban nem, de a bélben oldódó (ú„ n. alkali.5olven5 vagy entero
solven;J réteggel a «Tabletták» cím alatt leírt módon (I' 207 .. lap) vonjuk be. 

Eltartás .. A pilulákat jólzáró dobozban, üvegben vagy fatartályban tartjuk el. 

Vizsgálat 

a) A pilulák sima frlületű, egyenlő nagyságú golyócskák legyenek, amelyek alak·· 
jukat eltartás közben nem 'áltoztatják Ne legyenek lágyak vagy tapadósak. A ketté·· 
vágott pilula metszési felülete szabádszemmel nézve egynemű legyen„ 

b) Szétesés Apilulákszéteséséta«Tabletták» cím alatt leírt módon [(I 208.lap b)] 
vizsgáljuk. A bevonat nélküli pilulák 1 órán belül, a bevont pilulák pedig 2 órán 
belül essenek szét 

c) Átlagsú/y. A pilulák átlagsúlyát a« Tabletták» cím alatt leírt módon [(I 208. lap e)] 
állapítjuk meg .. Az ettől való eltérések az ugyanott megadott értékekkel azonosak. 

d) Hatóanyagtartalom .. A pilulák hatóanyagtartalmát a «Tabletták» cím alatt leírtak 
[I 209. lap e) és d)] figyelembevételével határozzuk meg. Az üzemi méretben készített 
átlagsűlyú pilula hatóanyagtartalma a számított, illetőleg jelzett értéktől legfeljebb 
±.5 %-kal térhet el. ·-· Az orvosi rendelésre készített átlagsúlyú pilula hatóanyagtartalM 
mának megengedhető eltérését a lemért hatóanyag mennyisége, a felhasznált segéd-
anyagok tulajdonságai és ·a készítés módja szabják meg„ 1 
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Por·oki Pulver·es 

Az egyszerű porok a gyógyszeranyagokból porítással, eldörzsöléssel nyert gyógy
szerek„ A porítást szükség esetén aprítás, illetőleg törés előzi meg, 

A porkeverékek egyszerű poroknak egymással, esetleg kismennyiségű folyékony 
gyógyszerekkel készült keverékei .. 

A porok a különnemű részecskéket egyenlet~s eloszlásban tartalmazzák; a részecskék 
egyenletes nagyságúak legyenek. 

A gyógyszeranyagokat a «A gyógyszeranyagok aprítása, porítása» cím alatt leírt 
módon (I 177. lap) porítjuk. Ügyeljünk, hogy a porításra használt eszközből, gépből 
fém- vagy egyéb szennyezés ne kerüljön a porba„ 

A gyógyszerkészítményekhez használt anyagok porításának mértékét az egyes Cik·· 
kelyekben az anyag neve után zárójelbe tett római szám jelzi„ Előírás hiányában 
a porítás mértékét az anyag természete és a készítés módja szabja meg. Poralakban 
felhasználandó gyógyszereket általában V., állatgyógyászati porokat pedig IV. finoih-
ságúr a porítjtik„ 1 • . . 

Drogtörmelékből vagy droghulladékból port nem szabad készíteni 
Az anyarozst, a páfi:ánygyökértörzset minden esetben, az illó-olajokat tartalmazó 

drogokat pedig általában közvetlenül a felhasználás előtt porítjuk 
A porkeverékek alkotórészeit azonos finomságúra porítjuk 
A 100 g-nál nagyobb mennyiségű porokat minden esetben átszitá~juk, 100 g alatt 

pedig akkor, ha az anyag _természete azt szükségessé teszi Átszitálás Után a porokat 
újból összekeverjük„ 

A porokat vagy porított növényi drogokat az állványedénybe töltés előtt szükség 
esetén szárí~jµk s az előírt szitán átszitáljuk„ · 

A porokat tulajdonságuknak megfelelően az egyes cikkelyekben előírt módon 
tartjuk el. 

Az orvosi rendelé5re készített porok hatóanyagtartalmának megengedhető eltéré5ét a lemért 
hatóanyag mennyi5ége és az alkotórét;:,ek tulajdonságai .szabják meg, 

Szemészeti oldatok Solutiones ophthalmicae ( Collyria ) L. 

Szemészeti célra használatos gyógyszer-oldatok„ A szemészeti oldatokát fükozott 
gonddal, frissen kiforralt és lehűtött vízzel készítjük. Egyes esetekben oldásra szemé-· 
szeti alapoldatot (solutio ophthalmica iwtonita; III 342 lap) használunk. 

A szemészeti oldatokat általában a könnyfol)radékkal izotoniásan és az alant fel
sorolt esetekben izohidriásan is készítjük, 

A könnyfolyadékkal izotoniás az az oldat, amelynek filgyáspontcsökkenése 0,56°. 
A szemészeti oldatokat nátriumkloriddal, illetőleg ezüstsók esetében káliumnitráttal 
tesszük a könnyfolyadékkal izotoniássá: A nátriumklor id, illetőleg a káliumnitrát 
mennyiségét megfelelő nomogrammról (I 473 lap) olvassuk le. A kolloid oldatokat 
(proteinezüst, kolloidezüst) nem tesszük izotoniássá. Ha a szemészeti. oldat olJan 
gyógyszert is tartalmaz, ~melynek fagyáspontcsökkenése a nomogrammról nem olvas-· 
ható le, akkor azt az eredeti előíráS szerint, minden más anyag hozzáadása nélkül 
készí~jük„ . 

A könnyfolyadékkal izohidriás az az oldat, amelynek hid10génkitevője közel 
pH = 7,2., Az izohidriára való beállítás lehetősége korlátozott, ezért ennek módját 
a gyógyszerkönyv csak a következő esetekben írja elő: 

A csak sósavas etilmorfint ( aethylmorphinum hydrothloricum), kénsavas atropint 
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( atropinum sulfuritum), sósav"!::s efedrint (ephedrinum hydrochlori'cu1n), brómhidrogén
.savas homatropint (homatropinum hydrobromicum), metilhomatropinbro1nidot (methyl-· 
homatropinium bromatum), illetőleg sósavas vagy kénsavas pilokarpint (pilocarpinum 
hydrochloricum vagy .5ulfuricum) tartalmazó szemészeti oldatokat desztillált víz helyett 
a könnyfolyadékkal izotoniás és izohidriás szemészeti alapoldattal (solutio ophthalmica 
iiotonica; III 342 lap) készí\jük. · 

... \z adrenalint tartalmazó szemészeti ·oldatokat izohidriára való beállítás nélkül 
~észítjük . 

Az oldat hid10génkitevőjét az I 7 7. lap 12) szerint határozhatjuk meg .. 
A szemészeti oldatokat alkáliszegény üvegben adjuk ki és rendeléskor készítjük„ 

Ha a szemészeti oldat mennyisége a 10 g-ot nem haladja meg, az oldószer grammok
ban megadott mennyisége helyett alkalmas pipettával ugyanannyi ml oldószert is 
1nérhetünk le. 

Az orvosi rendelésre készített szemérzeti oldatok hatóanyagtartalmának megengedhetó eltéré.sét 
a lemért alkotóré.szek mennyisége 5zabja meg. 

Szirupok Sirupi 

A szirupok vízzel, gyógyszer--oldatokkal vagy gyümölcslével ~észített, belső haszná~ 
latra szánt tömény cukor-oldatok„ Sűiűnfolyó, édes és az illető gyógys.L?erre vagy 
gyümölcslére jellemző ízű és szagú készítmény~k. 

Ké.szlté.s. A szirupot darabos (kocka) cukorból készítjük„ A ctikrot az egyes cik-· 
kelyekben leírt módon állandó kevergetés közben oldjuk és derítjük. Oldás után a 
szirupot vízzel a megadott súlyrakiegészítjü_k„ A szirupot kimo~ott,fehér vászonruhán, 
vízzel megnedvesíte~t flanellen vagy papiroson, illetőleg két réteg mull közé helyezett 
vékony vattalemezen, még melegen, letakart szűrőn szűrjük. Egyes szirupokat kilo
grammonként 5 g konzerváló oldattal (rolutio con5ervan5) tartósítunk„ 

Tabletták Tablettae 

A tabletták egyszerű gyógyszerekből vagy gyógyszerkeverékekből kellő előkészftés 
után, megfelelő segédanyagok hozzáadásával, vagy anélklll, préseléssel előállított, 
meghatározott mennyiségű hatóanyagot tartalmazó adagolt készítmények 
. A tabletták az alkalmazás módja szerint perorális, perlingvális, vaginális, vagy 
implantációs célra, vagy oldatok készítésére valók„~ 

A tabletták lapos vagy mindkét oldalukon domború korong-alakúak, ritkábban 
szögletesek vagy ovális alakúak. A tabletták súlyát és nagyságát (átmérőjét) a benne 
foglalt hatóanyag mennyisége, továbbá az alkalmazás módja szabja meg„ Üzemi 
méretekben előállított tablettákon célszerűen a készítmény bepréselt neve vagy más 
megkülönböztető bepréselt jelz<?s is alkalRazható„ 

A tabletták készítésénél figyelembe kell venni a hatóanyag kémiai tulajdonságait 
és ügyelni kell arra, hogy a hatóanyag a készítés és a tárolás folyamán minőségében 
ne változzék. 

Egyes gyógyszerek vagy gyógyszerkeverékek különösebb előkészítés nélkül is 
tablettázhatók. A legtöbb gyógyszert azonban ·- főleg ha automatikusan adagoló 
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géppel tablettázunk ·- előzőleg alkalmas segédanyagokkal granuláljuk. Csak olyan 
segédanyagokat használhatunk, amelyek a hatóanyagok minőségét nem változ-· 
tatjákmeg, 

Gyakrabban használt segédanyagok: 

a) Töltö„anyagok Finoman porított cukor, tejcukor, kakaó, kemf:nyítő, nátrium.:. 
klorid stb 

b) K'ötő-·anyagok Víz, szesz, egyszerű sz~up, 2 %-os 
keményítőcsiriz, arabmézga-, pektin-·, ágáf.-oldat stb 
mazó folyadékokat általában frissen készí~jük„ 

vizes zselatin-oldat, 5 %-as 
A köt_őanyagokat tartal~ 

e) Csús;:,tató-anjagok„ Stearin, fülyékony parafin," kakaóvaj stb,. A csúsztató-anyag 
mennyisége a tabletta súlyára vonatkoztatva általában 1-2 ~~ .. ./\_csúsztató-anyagokat 
megfelelő oldószerben feloldva használjuk 

d) Sikorító-anyagok .. E célra rendszerint talkumot használunk, a.melynek mennyisége 
- ha az egyes cikkelyek másként nem írják elő - általában 3 %„ 

e) S,eétesést elősegító' anyagok„ Burgonya· vagy kukoricakeményítő, továbbá nátrium
hidrogénkarbonát és borkősav, pektin, ágár-ágár stb. A szétesést elősegítő anyagok 
mennyisége a tabletta súlyára vonatkoztatva általában 5_;,_15 %. 

f) Színező.-anyagok .. Belső használatra szánt tabletták, illetve bevonataik színezésére 
csakis a vonatkozó rendeletekben élelilliszerek festésére megengedett anyagokat 
használhatunk„ A külső használatra szánt, erőshatású anyagokat tartalrriazó tab
letták színezését a vonatkozó cikkely írja elő, 

g) Bevonó-anyagok., A tabletták bevonásának célja a külső behatásoktól (oxidáció, 
nedvesség) való megvédés, az íz elfedése, vagy pedig az, hogy a tabletták gyomor
nedvben ne, hanem csak bélnedvben oldódjanak„ Bevonó anyagként tolubalzsamot, 
cukrot, kemény~tő-sz.rupot, sellakot stb., használunk .. 

A felhasznált segédanyagot és annak mennyiségét a készítmény címkéjén jelezni kell .. 

Injekciós oldatok készítésére szánt tablettákhoz csak közömbös és vízben kristálytisztán 
oldódó segédanyagokat (nátriumklorid, tejcukor stb.) használhatunk. 

Az ú„ n„ implantációs tablettákat az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» címben leírt 
módon (I 183, lap) minden segédanyag hozzáadása nélkül készítjük 

KJszith 
A felhasználandó anyagokat általában az egyes cikkelyekben előírt finomságúra 

porítjuk„ Ettől azonban, ha az anyag természete megkívánja, eltérhetünk .. A ható
anyag egyenletes eloszlását azonban biztosítani kell. A porokat gondosan ösSze
keverjük és a porkeveréket átszitáljuk. 

A tablettázandó anyagot Szükség esetén nedves (A), vagy száraz (B) eljárással 
granulálhatjuk. 

A) A porított és átszitált tabletta-anyagot a kötőanyaggal ·egyenletesen nyirkossá 
tesszük, a nyirkos an)agot granuláló készüléken vagy alkalmas rostán (III„ sz), 
ilietőleg szitán (IV, :.z.) áttörjük .. Agranuláltan1agotvékonyrétegben kiterítve levegőn, 
esetleg nedvességszívú anyag felett, szobahőmérsékleten, esetleg szárítószekrényben 
az anyag természetének megfelelő hőmérsékleten szárítjuk„ A megfelelően szárított 
anyagot a III. sz rostán óvatosan áttörjük, dörzsölés nélkül összekeverjük és a finom 
port az V., számú szitával kiszitáljuk, 
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B) A nedvességtől elváltozó anyagokat szárazon granuláljuk„ A tablettázandó 
anyagot nagy nyomással a szokottnál nagyobb átmérőjű formába préseljük (brike;. 
tezzük). Az ily módon préselt anyagot a IIL sz, rnstán áttörjük, majd a finom port 
kiszitáljuk (V,), 

Szükség esetén a csúsztató-, a szétesést előSegítő és a síkosító-anyagok egy részét 
a granulálással előkészített anyaghoz adjuk„ 

A belső használatra szánt (perorális) tabletták súlya általában 0,1 g-nál kisebb 
ne legyen. 

Az üzemi méretben előállított tabletták készítéséhez használt segédanyag;nak a 
gyógyszerkönyv vonatkozó cikkelyeiben előírt mennyiségétől való eltérését, amely az 
egyes tabletták súlyának megváltoztatásával jár, indokolt esetben az Országos Köz~· 
egészségügyi Intézet engedélyezheti„ -

Készl~tben nem tartott ki~ebb számú tablettát az alábbi .segédanyag felhasználásával 
készíthetünk, , 

60 g tejcukrnt (V.) (lactosum), 
16 g cukrnt (V,) (saccharosum), 
20 g burgonyakeményítőt (V) (amylum solani) és 
2 g talkumot (VI) (talcum} összekeverünk és átszitálunk (V.) 

A por kever éket elegendő mennyiségű 2 %-os vizes zselatin-oldattal granuláljuk, 
majd a megszárított és a III„ sz. rostán áttört. anyagot 

10 g éterben ( aether) oldott 
2 g stearinnal (stearinum) átneP:vesítjük és ismét kiszárítjuk„ 

A hatóanyagot a megfelelő mennyiségű granulált segédanyaggal gondosan el
keverjük és átszitáljuk (IV.)., A l"everéket cg pontossággal szétmérjük és tablettákká 
préseljük. Az orvosi rendelfsre készített tablettákhoz felhasznált iegédanyag mennyiiégét a 
vényre feljegye;;zük. 

A tabletták bevonása 

A tablettákat szükség esetén erre a célra szolgáló készülékben rendszerint cuko1„, 
kakaó- vagy csokoládéréteggel vonjuk be (drazsírozzuk),, 

A tablettákat és pilulákat gyomornedvben nefu oldódó, bélnedvben oldódó réteggel 
az alábbi összetételű folyadék segítségével vonjuk be, 

37,.5 g legtöményebb szeszben (spiritus concentrati~.sinius) 
20,0 g sellakot (la"a in tabu/is) oldunk, majd a folyadékhoz 

.5,0 g ricinusolajat (oleum ricini) és 
37,5 g étert (aether) elegyítünk, 

Az oldatot jólzáró üvegben l napig ülepítjük, majd letakart tölcsérben kis vatta-
pamaton szűrjük„ Sötétvö!'Ösbarna színű, kissé zavaros folyadék 

Az oldatot jólzáró üvegben; hűvös helyen tartjuk„ 
A bevonásra más, a célra alkalmas be'vonószer is használható„ 
Tabletták.: A tablettákat egy rétegben helyezzük el és azokra a bevonó 

folyadékot porlasztó segítségével vékony rétegben visszük rá. Ha a tabletták felülete 
megszáradt, azokat megfordí~juk és a másik oldalt is ugyanúgy bevonjuk, A bevonást 
4-5-ször megismételjük 

Pilulák:· A gondosan gömbölyített és szárított, legfeljebb 100 db pilulát 
kevés talkummal behintve lapos porcelántálba tesszük. Az egy rétegb_~n elhelyezett 
pilulákra 8-10 csepp bevonó folyadékot cseppentünk és a tálat minda'ddig körben 
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mozgatjuk _amíg a szesz és az éter elpárolgott„ A bevonást_;._ egyszerre 8-10 csepp 
bevonó fol~adékot alkalmazva·- tovább folytatjuk, míg 100 db 4--5 mm átmérőjű 
pilu!ára kb 1,5-3,0 g bevonófolyadék fogyott el. Ezután a pilulákat szobahőmér
_sékleten megszárítjuk .. 

Eltartár.. A tablettákat az egyes cikkelyekben előírt módon tartjuk el. Egy tartály 
vagy csomag a tabletta szilárdságától függően l kg, legfeljebb 3 kg tablettát tar
talmazhat 

Vizrgá/at 

a) Leírá.~. A tabletta ne legyen könnyen morzsolódó és foltos. Felülete és széle 
ép legyen .. Tárolásra és csomagolásra' alkalmas legyen„ Néhány tabletta kartondoboz
ban gyengén rázogatva ne törjön össze 

b) Szétesii. 3--4 tablettát 100 ml-es hengerpohárban 50 ml 35°-38°-os vízzel 
leöntünk A hengerpohár tartalmát lóbálással félórán át gyakrabban megkeverjük .. 
Ez idő alatt a tablettáknak fel kell oldódniok vagy szét kell esniök, illetőleg legalább 
annyira fel kell puhulniok, hogy gyenge nyomásra szétesse!lek. A tabletták szétesését 
célsze1 űen kis mullzacskóban is vizsgálha~j~„ 

Ha a vizsgálat'- során a tabletták félóra mulva nem oldódtak ~el, nem estek szét, 
vagy nem lágyultak meg, a vizsgálatot új mintával a fenti módon, de .50 ml 0,2 %·-OS 

sósavval megismételjük„ -
A bevont (drazsírozott) tablettákat hasonló módon vizsgáUuk, a szétesési idő 

azonban I óra. 
(:. Az injekciós oldatok készítéséhez ha,sznált tabletták szobahőmérsékleten vízben, 

percek alatt tisztán oldódjanak ' 
Gyornornedvben nem oldódó réteggel bevont tabletták szétesését úgy vizsgá~juk, 

hogy 3-4 tablettát .50 ml 0,2 % sósavat és 1 % pepszint tartalmazó vizes oldatban 
2 órán át gyakori lóbálás közben 35°·-40°~on tartunk. Két óra mulva a tablettákat 
a folyadékból kivesszük, vízzel leöblítjük, majd 1 % nátriumcholeinátot és 1 % nátrium
hidrogérika1 bonátot tartalmazó 3.5°-40°·-os oldatba tesszük és lóbáJással gyakrabban 
felke;erjük A tablettáknak 2 órán belül szét kell esniök. 

c) Átiagsú[y. A tabletták átlagsúlyának megállapítása céljából nagyobb számú, 
rendszerint 50 db tablettát cg pontossággal együttesen lemérünk A súlyt a tabletták 
számával elosztjuk. Az egyes tablettáknak a tabletta számított átlagsúlyától való 
megengedett eltérését a következő táblázat tünteti fel: 

Átlagsúly g ---~ege::~:~~:-~'-

0, 10-0 )!·.5-----1·-------± i-0- ----
0,26-0, 50 ± B 
> 0,50 + 5 

A mért tabletták 90 %-ának a tabletta átlagsúlyával e hibahatárokon belül kell 
egyezniök. A többi 10 % tabletta súlyának eltérése a n:egengedett eltérésnek leg
feljebb a kétszeresét teheti ki 
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d) A tabletták előkészítése kvantitatív vizrgiílathoz„ Ha bevonattal ellátott (drazsírozott 
stb.) tablettákat vizsgálunk, úgy gyakran szükség van a bevonóréteg eltávolítására. 
Különösen fontos a festékanyag eltávolítása. Az eltávolítáSt mechanikusan vagy 
oldószerekkel végezzük. A tablettákról a festéket vízzel vagy más oldószerrel (petrol
éter stb ) töb.bször leöblítjük Vigyáznunk kell, hogy a tabletták egész tömegükben 
át ne rtedvesedjenek A leöblített tablettákat puha ruhával megszárítjuk .. A bevonó
réteg teljes vagy részleges eltávolítása után a tabletták átlag-, illetve egyes-súlyát 
újból meg kell állapítanunk, hogy a vizsgálati eredményt megfelelően átszámithassuk 

e) A hatóanyag meshatározása., A meghatározás céljára több (5-10), szükség esetén 
megfelelően előkészített tablettát gondosan elp~nítunk„ A tabletta porából az egyes 
{;ikkelyekben előírt mennyiséget lemérjük„ Szükség esetén a vizsgálandó tabletta
porból petroléterrel vagy más alkalmas oldószerrel a csúsztató-anyagot eltávolítjuk. 
Meg kell győződnünk, hogy hatóanyagot az oldószerrel a vizsgálandó anyagból 
nem oldottunk-e ki., Némely csúsztató-anyag, pl.. a stearin a vizsgálandó por lúgos 
oldatából báriumklorid- vagy magnéziumszulfát-oldattal lecsapással távolítható el. 

A hatóanyag kvantitatív vizsgálatát az egyes cikkelyekben leírt módon végezzük. 
Ha kirázásos eljárás során az elkülönített hatóanyagot súlyszerint is mértük, a súly-

3zerinti meghatározással rnegállapított értéknek a titrálással megállapítottal l %-on 
belül egyeznie kell. 

A hatóanyagnak az átlagsúlyú tablettára szárnitott mennyisége a jelzett értéktől 
legfeljebb t 5 %-kal térhet el, hacsak az egyes cikkelyek máskép nem írják elő. 

f) A talkum meghatározá.sa. Ha a tabletta vízben, szeszben vagy kloroformban old-
11atatlan anyagot nem tartalmaz, .5-10 tabletta fino1n porából 0, 1 mg pontossággal 
{),5 g-ot mérünk le. A tablettaport az I 103 .. lap 1) szerint 10.5°-on kiszárított, majd 
10, 1 mg pontossággal mért papirosszűrőre szórjuk. A szUrőn levő port kis részletekben 
·először rneleg R-szesszel mossuk, amíg a szűredék .5 ml-es részlete óraüvegen bepárolog
tatva ma1adékot már nem hagy,. Ezután a szűrőn lévő port hasonló módon, de meleg 
R-·kloroformmal, végül pedig meleg víziel mossuk. A továbbiakban az I 103 lap 1) 
szer int járunk eL 

Ha a tabletta valamely alkotórésze a mosófolyadékokkal nem távolítható el, dc 
elégethető, akkor a szűrőpapirost a kimosott porral együtt megszárítjuk, megmérjük, 
majd az I 104„ lap 4) szerint elhamvasztjuk és enyhén kiizzítjuk. Ez esetben a talkum 
-:rnennyiségének kiszámításánál, annak izzítási veszt~ségét, valamint az együtt izzított 
alkotórészek izzítási maradékát számításba vesszük, 

Tapaszok Emplastr'a 

.!\tapaszok külső használati a való, szobahőmérsékleten szilá1d, de kézzel gyú1ható 
.állományú, melegítve rneglágyuló, majd megolvadó gyógysze1készítmények. Szöveti-e 
vékonyan felkenve a bőrhöz jól tapadnak. 

A tapaszok többn)ire zsírsavas ólmot~ zsírokat, zshqs olajokat, viaszokat, gyantákat, 
'\agy ezek keverékét tartalmazzák 

f(és::,íté1 
A tapaszok készítésekor a «Kenőcsök» .cím alatt (I 199„ lap) leírtakon kívül a 

l\:övetkező szabályokra ügyelünk: 
a) A tapaszok kisodrásához (malaxálás) csak annyi vizet használunk, amcnn)i 

éppen szükséges Ha a tapasz vízben oldódó vagy víztől változó alkotórészeket tar
talmaz, a klsodráshoz kevés folyékony parafint használunk. 
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b) Felkent tapasz rendelése esetén a lehetőleg vízmentes tapasz_t kb 1 mm vastag
ságban kenjük az erre alkalmas szövetre, 

Vizrgálat, A tapasz csomókat, göböket nem tartalmazhat. l\1etszési felülete egynemli 
legyen. 

Eltartás„ A tapaszokat ú., n„ viaszos- vagy pergamentpapirosba bu1kolva, száraz helyen;-, 
szobahőmérsékleten, fénytől védve tartjuk„ 

Törékeny vagy penészes tapasz nem használható 

I eakeverékek Species 

A teakeverékek előírás szerint felaprított növényi drogoknak, néha sók hozzá
adásával készülő keverékei 

A nagyobb virágok felaprításának mé.rtéke az 1„ sz„ rosta, a füvek és levelek fel-
aprításának mértéke a IL sz„ iosta, a gyökerek, gyökértörzsek, kérgek, Jásrészek~ 
bőrszerű levelek, gyümölcsök, termések felaprításának mértéke pedig a III„ sz, rosta 
.·\z illó-olaj tartalmú kisebb növényi rész,eket, pl az ánizst, édesköményt és köményt 
az összekeverés előtt szétzúzzuk, Kisebb virágokat aprítás nélkül használunk fel 

A teakeverék készítése előtt az előírt mértékben felaprított drogoktól a port a 
I\l, sz., szitán leszitáljuk 

i\z egyes alkotórés~eket úgy keve1jük össze, hogy azok a teakeverékben egyen
letesen legyenek eloszolva, 

Olyan esetekben, amikor sót is kell a keverékhez adni - más előírás híján - a 
sót lehetőleg kevés vízben oldjuk és aZ oldatot gumilabdával ellátott porlasztó segít·
ségével, állandó kevergetés közben permetezzük a teakeverékre „A,. teakeveréket 
az egyenletes átnedvesítés után vékony rétegben kiterítjük és pormentes helyen, 
40°-ot meg nem haladó hőmé1sékleten megszárítjuk, majd gondosan összekeverjük 

' T7iz.~gálat„ A gondosan összekevert teakeverék 50 g-jából a port a IV sz„ szitán leszitál--
juk és kézimérlegen lemérjük. A szitán maradt d1ogkcveréket vékony 1étegben kiterítjük 
:;, az alkotó1észeket a keverékből -- szükség esetén kézi nagyítót használva - kiválo
gatjuk és kézimérlegen n1érjük. 

.A teakeverék megadott összetételétől való eltérések 01~-ban kife:jezett megengedett 
n1értékét az alábbi táblázat tünteti fel: 

\z alkol6rész szoimított 
%-os mennyisége 

10~~-ig 

10-25~~-ig 

26-.50%-ig 

1íegengedctt eltérés 

40~6 

20~6 

10?6 

A leszitált por n1ennyisége a drogkeverék összs_úlyának .5 %-át teheti ki 
A poralakú gyógyszert is tartalmazó teakeverékről leszitált por súlyából a poralakú: 

gyógyszer számított súlyát levo1~juk„ 
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Elta1'tás„ .A teakeverékeket fénytől védve, száraz helyen, jólzáró dobozban vagy 
fémmel bélelt, fedéllel ellátott fiókban, az illó-olajat is tartalmazókat jólzáró tar
tályban tartjuk. 

Teakeveréket a szükségletnek megfelelő kisebb mennyiségben tartunk készletben. 
Penészes, dohos, továbbá rovarokat vagy azok álcáit, mechanikai szennyezéseket 
tartalmazó teakeveréket kiadni nem szabad. 

Kiadás előtt a teakeveréket összekeverjük. 

T inktur·ák Tincturae 

i\ tinkturák növényi vagy állati drogokból készített szeszes, \'agy éteres-szeszes 
híg kivonatok. i\ tinkturák szaga éS íze a felhasznált drogra és a kivonó folyadékra 
jellemző. 

J(CszítCs 

.4.. tinkturák előállításához legalább 6 napig darabos égetett mész felett ta1 ., 
tott, az egyes cikkelyekben előírt aprítású, vagy paritású drogot, illetőleg drog
keveréket használunk„ Ha utasítás nincs, 1 sr crőshatású drogból 10 sr, egyébként 
1 sr drogból .5 sr tinktu1át készítünk. 

A drogot az egyes cikkelyek előírása szerint áztatással, vagy perkolálással V?njuk ki 
_.\z e1őshatású tinkturákat általában perkolálással készí~jük„ Ha más előírás nincs, 
a kivonó folyadék hígított szesz ( spiritus dilutus). 

... {,::.tatás.. i\z egyes cikkelyekben előírt mennyiségű drogot az ugyancsak előírt minő
ségű és mennyiségű kivonófolyadékkal,előírt ideig az «Á.ztatás» cím alatt leírt módon 
(I 178. lap) áztatjuk, majd kipréseljük. A kipréselt drogot fellazítjuk és a készítendő 
tinktura súlyából még hiányzó kivonófolyadékkal leöntjük, majd újból kipréseljük. 
1\ folyadékokat egyesí~jük és dugójával elzárt edényben legalább három napig hűvös 
helyen ülepítjük, inajd letakart tölcsérben papirosszű1őn 1negszűrjilk, végül a kivonó
fOlyadékkal az előírt súl)· r a kiegészí~jük 

Perkolálás. Az eg;„es cikkel)ekben előírt 1nennyiségű drogot -az ugyancsak előírt 
duzzasztófolyadékkal előkészítjük, inajd a «Perkol~lás» cím alatt leírt módon (I 178. 
lap) az egyes cikkelyekben előírt n1inőségű és mennyiségű kivonófolyadékkal kivonjuk 
Ezután a drogot kipréseljük, az egyesített folyadékot az áztatással készülő tinkturákhoz 
hasonlóan ülepí~jük, szú1jük és a kivonófolyadékkal az előírt súlyra kiegészítjük. 

1vieghatározott esetekhen a tinkturát a vonatkozó cikkelyek előírása szerint a 
kivonófolyadékkal az előírt hatóanyagtartalomra állítjuk be. 

A hatóanyagta1talon1ra beállított tinktu1ákat évenként ellenőrizzük„ Az ellenőrzés 
idejét és eredményét a tinktura tároló edényére feljegyezzük;. 

Vizsgálat 

a) i\. tinktur a színét 1 G X 160 n1n1-es színtelen kén1lőcsőbe11 átnézetben vizsgáljuk. 

b) Sűrűs~g . . A tinktura sű1űségét az I 67 lap .5) szerint hatá1ozzuk meg 

e) .Arehéz}Eniek (ólon1, réz, cink),. 10 ml tinkturát bepárologtatunk, majd a maradékot 
elhamvasztjuk„ Az enyhén kiizzított n1aradékot a «Kivonatok» cím alatt leírt módon 
(I 2 0 !. lap) vizsgáljuk 
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d) Szárazanyagtartalom„ A tinkturák szárazanyagtartalmát az egyes cikkelyekbe11 
megjelölt mennyiségű tinkturából az I 10.5„ lap 5/a szerint határozzuk meg. 

e) Alkohol-tartalom .. 10,00 ml tinktmát az I 140. lap 24) szerint vizsgálunk. 

f) Alkaloida'förtalom .. A tinkturák hatóanyag-, illetőleg alkaloida-tartalmát az egyes 
cikkelyekben megadott utasítás szerint határozzuk meg .. (I 125. lap 17/c), 

Eltartás. A tinkturákat jólzáró üvegdugós üvegben, közvetlen napfénytől védve 
tartjuk 

Végbélkúpok és hiivelygolyók Suppositoria et globuli 

Szilárd halmazállapotú, a test hőmérsékletén megolvadó (meglágyuló) vagy a test„ 
nedvekben feloldódó kúpok vagy golyók, illetőleg hengerek. · 

A végbélkúp alakja kúpos-végű henger-„ kúp- vagy középen vastagodó torpedó
forma„ Alapjának átmérője 8-12 mm, hossza az átmérőnek két-háromszorosa„ A kúp 
súlyát a hatóanyag mennyisége szaqja meg, rendszerint 1--3 g„ A csecsemők és kis 
gyermekek részére ~észített kúp súlya I-1,5 g. 

A hüvelygolyó súlya 1-4 g .. A hüvelyhenger alapjának átmérqje kb 1,5 cm, 
hossza 4-6 cm, súlya pedig 6-10 g. 

Az orvosi rendelésre készített végbélkúp, hüvelygolyó, illetőleg hüvelyhenger 
súlyát a vényen fel kell tüntetni.. 

Kózítés.. A végbélkúpok, hüvelygolyók és hüvelyhengerek készítéséhez használt 
alapanyag kakaóvaj, zselatinos glicerin, glicerinben oldott stearin-szappan felhasz
nálásával készült keverék, vagy egyéb alkalmas, erre a céh a engedélyezett, hatásta~ilag 
közömbös anyag lehet. Ha az alapanyagot az orvos nem jelöli meg, akkor a végbél
kűpokat és a hüvelygolyókat kakaóvajjal készfrjük. 

A zselatinos glicerin 20 sr zselatint, 30 sr glicerint és 50 sr vizet tartalmaz A zselatint 
vízben duzzasztjuk_, a glicerin hozzáadása után a keveréket vízfürdőn oldódásig 
melegítjük és vízzel kiegészítjük„ 

A hatóanyagot a kúpoknak és golyóknak tökéleteSen egyenletes eloszlásban kell 
tartalmazniok. E végből az alapanyagban oldható gyógyszereket abban feloldjuk 
Ha a rendelt hatóanyag-mennyiség kevés vízben oldódik, úgy azt vízben oldva 
keverjük az alapanyaghoz„ A vizes oldat felvételét kevés vízmentes gyapjúzsírral 
segíthetjük elő.. · 

A kevés vízben vagy a megolvasztott alapanyagban nem oldódó hatóanyagot legM· 
finomabb porrá dörzsölve a részletekben hozzáadott reszelt alapanyaggal össze
keverjük, majd gondosan összegyúrjuk„ A kevés vízben nem oldódó kis inCnnyiségíi 
hatóanyagot előzetesen elegendő mennyiségű közömbös segédanyaggal (tejcukor, 
1ce1nényítő stb.) gondosan összekeverjük„ Az így előkészített g)ógyszeran;:agot vagy 
kézzel alakítjuk, vagy formába préseUük .. A kézzel való formáláshoz kevés keményítőt 
vagy talkumot használhatunk„ 

Ha a hatóanyag a megolvasztott alapanyagban oldódik, akkor azt a néhány fükkal 
az olvadáspont fölé melegített alapanyagban oldjuk s a végbélkúpokat stb. formába 
űntéssel készí~jük. 

A zselatinos-glicerines végbélkúpokat és hüvclygolyókat mindig formába való 
öntéssel készíqük. A keverékben nem oldódó hatóanyag egyenletes eloszlatását gyakori 
kevergetéssel biztosí~juk. 
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A végbélkúpok, hüvelygolyók és hengerek burkolására celofánt, sztaniolt, alumí
niumlemezt, vagy parafinnal ·átitatott papirost használhatunk 

A végbélkúpban vagy hüvelygol1óban alkalmazott gyógiszerekre általában a 
«per os>:> megállapított adagok az irányadók„ 

Vizrgálat .. A végbélkúpok és hüvelygolyók vagy hengerek egész tömegükben egy
neműek, egyformák és kellő szilárdságúak legyenek. E készítménye~-36°-38° között 
olvadjanak meg, illetőleg folyósodjanak el. 

Ne legyenek avas szagűak Az egyes kúpok, illetőleg golyók súlya az átlagsúlytól 
legfeljebb ± 15 %-kal térhet el. Az átlagsúly! nagyobb számű burkolat nélküli kűp, 
jlletőleg golyó lemérésével és a súlynak a darabszámmal való osztásával állapítjuk meg. 

Az üzemi m~retekb6:n előállított végbélkúpok, hüvelygolyók és hengerek héitóanyag
tartalma az átlagsúlyra számított értéktől legfeljebb ± 5 %-kal térhet eL 

A gyógyszertárban rendeléskor készített végbélkúpok, hüvelygolyók és hengerek 
hatóanyagtartalmának megengedhető eltérését a lemért hatóanyag mennyisége~ 
az alkotórészek tulajdonságai és a készítés módja szaqják meg. 

Eltartá>. A végbélkúpokat, hüvelygolyókat és hengereket száraz, hűvös helyen, 
jólzáró üvegben, vagy porcelán-edényben tartjuk„ E késZít;nényeket a szükségletnek 
megfelelően csak kis mennyiségben tartha~juk készletben. Hatásukban változó, 
bomlékony hatóanyagokat tartalmazó végbélkúpokat stb készletben ta1 tani nen1 
szabad 
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VII. Üveg-, tubus- és szűrőpapiros-vizsgálat 

1„ A gyógyszeres üvegek és ampullák vízben oldódó alkáli-tartalmának 
ellenőrzése 

*!\ vizsgálandó üveget kimossuk és Ii:issen kiforralt desztillált \'Ízzel két ízben ki
öblítjük„ Az üveget frissen kiforralt desztillált vízzel félig megtöltjük, majd 1 O ml-enként 
2 csepp I-fenolftalein·-oldattal elegyítjük. Az üveget alkalmas dugóval lazán beduITTTa 
vagy üvegpohárral lefedve forró vízfürdőbe merítve félóráig melegítjük. A folyad6k
nak színtelennek kell maradnia («alkáliszegé11y>1 üveg). 

Az ampullákat a következő módon vizsgáljuk. Néhá1ry ampullát mozsárban eo·yen-· 
letesen összezűzunk. Az üvegtörrneléket először a III sz. rostán átrostáljuk, ~ajd 
az átrostált részről a IV. számű szitán a port leszitá~j_uk„ i\ I\T. sZ„ szitán fenn-
1naradt üvegdarát legtöményebb szesszel többször le'öblí\jük s portól \-édYe ineg
szárí\juk 

Két db 100 ml-es üvegdugós, 1 ~~-os sósaYval fél órán át kifOrralt és desztillált 
v~zz,el kiöblít~tt jénai Erle:i:imeyer-lombikba .50-50 ml kifOrralt vizet öntünk s pipet-· 
tabol egyenkent pontosan 0,50 1111 0,02 n sósavat csurgatunk. Az egyik ily módon 
előkészített savanyú folyadékba a szemcsézett, megmosott és megszárított üveg
darából cg pontossággal mért 5,00 g-ot szórunk. Mindkét lombikot hengerpohárral 
l~fedve egy órán át forró vízfürdőbe merítve tartjuk„ Egy óra elteltével a lehűtött 
folyadékokat 0,02 n nátronlúggal titráljuk.. Jelzőül 1 csepp I-metihörös-oldatot 
használunk. «Alká1irnentes» jelzésű' ampullák vizsgálatánál a két titrálás közti 
különbség O, 15 ml 0,02 n nátronlúgnál ne1n lehet nagyÓbb„ 

2„ Ón-, illetőleg ónozott ólom-tubusok vizsgálata 

.:'\z üres tubust hosszában felvágjuk s az így nyert fCmlapból kis fan1inta segélyével 
3 X 3 cm, vagy 2 X 4 cm alappal bíró kb 2 cin mély kis vályút készítünk oly módon, 
hogy a tubus _belső oldala legyen a vályú belső oldala is. A merrtöltött tubust úrr\ 
készítjük elő, hogy annak lezárt végét ollóval levágjuk és az egé~z tubust hosszáb~i't 
késsel felnyi~juk, majd széthajtjuk„ A tubus tartalmát_ előbb szarukanállal, majd száraz 
vattával óvatosan eltávolítjuk üg}elve, hogy a védőréteget meg ne sértsük. Az íg\' 
nyert fémlapot petroléteres vattával lemossuk, majd a leírt módon vályút készítünk 
belőle. 

A kis vál-)úba 10 ml R-ecetsavat öntünk s a meotöltött kis vál\út l pe1cre forró 
ví~fürdőre tes~zük„ A lehűlt folyadékot kémlőcsőbe Ön~jük, R-am~óniával meglúgo
sÍtjuk és 1 ml R-kénhidrogéne:s vízzel vagy néhány csepp R-nátriumszulfid-oidattal 
elegyítjük i\z oldat nem barnulhat meg. 
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3„ A szŰt:'Őpapiros vizsgálata 

Hófehér, idegen anyagokat nem tartahnazó, tiszta cellulózból készült ~g;enletes 
>.:astagságú szűrésre alkalmas papiros. 

a) A szűrőpapiros világosság felé tartva ne1n lehet fóltos. 

b) ligni·n„ A szűrőpapirosra R-sósavas floroglucin-oldatot cseppentünk„ Sem a 
papiros, sem benne egyes szálak nem színezüdhetnek vörösre vagy i·ózsaszínű1e 

c) Kemén;1ítő. A szűrőpapíros 0,01 n jód--oldattal lecseppentt·e nem kékülhet meg 

d) Savasság, lúg0>ság, nehézfémek, kalcium, szulfát és kloiid. Tágasabb lombikban kb 
iOO cm2 (kb 22 x 22 cm) felapIÍtott szűrőpapirost 150 ml \1zzel l percig fonalunk, 
1najd a lehűtött keveréket a vizsgálandó szűrőpapirosból készített szűrőn rr1egszűrjük. 
. \ szüredék színtelen és lakmuszpapírossal vizsgálva semleges legyen. A .szüredék 
10-10 ml-éta nehéz!emekre (I 98. lap 2/a), kalciumra [I 96. lap 5)], szulfátra (I 99. 
lap 9/a) és kloridra (I 100 .. lap 10/a) - mértékoldatok nélkül·- vizsgáljuk Az egyes 
\ izsgálatoknál a reakcióelegy nem változhat., 

e) O.tidálható anyagók. Ad} szerinti szűredék 20 ml-es iészlete 1 ml R-kénsav és 
0,0.5 ml 0,1 n káliumpermanganát-oidattal eleg;ítve, .5 perc elteltével sem színte
lenedhet eL 

Az analitikai ,5zűrőpapirost a leírt módon vizsgáljuk, szű1őképességét pedig a követ~ 
kezőképen ellenőrizzük. 

2 ml R-kénsavat 200 ml-es főzőpohárban vízzel 100 ml-re hígítunk. Az élénk 
forrásban tartott oldathoz az I 114. lap 12) alatt leírt módon cseppenként 10 ml 
R-báriumklorid·"oldatot elegyítünk„ A lehűtött csapadékos fOlyadékot· a vizsgálandó 
szűrőpapirosból készített 6 -cm átmérőjű szűrőn megszű1jük. Ha a szüredék zavaros 
lenne, a folyadékot még egyszer a szűrőre öntjük,. A második szűrés után a szüredék 
k1 istálytiszta legyen, 

Az analitikai szűrőpapiros hainutar talma 100 cn1 2~ként legfeljebb 0, 1 mg lehet 
)l 104 .. lap 4)] 
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VIII. Mikroorganizmusokból előállított termékek, mikro
biológiai termékek, vérsavókészítmények 

E lll be r gyógyászati ké.s zí t mén y ek 

I. Általános rész 

Az emberi és állati fertőzőbetegségek leküzdése szempontjából oltóanyagoknak 
tekin~jük mindazokat ·a mikroorganizmusokból előállított termékeket, mikrobiológiai 
Lermékeket, vérsavókészítményeket, amelyeket megelőzé~ és gyógyítás céljából! 
megfelelő módon, leginkább parenterálisan juttatunk az élő szervezetbe és amelyek 
hatásaként a szervezet specifikus védettségi állapotát igyekezünk biztosítani, illetőleg: 
fokozni. 

Ide soroljuk az ú .. n, normál-vérsavókat (nem-specifikus hatású oltóanyagok), 
továbbá a jelzett módon előállított diagnosztikai (kórjelző) készítményeket is, az 
utóbbiakat azonban gyakorlati okokból nem jelöljük oltóanyagoknak 

A specifikus hatású oltóanyagok közt megkülönböztetünk antigénhatárú oltóanyagokae 
és ellenanyaghatárú oltóanyagokat, azaz specifikus gyógyító vér·savókat. 

Antigénhatású oltóanyagok 

.A.z antigénhatású oltóanyagok közé soroljuk a kórokozó mikroorganizmusokat élő 1 
vagy elölt állapotban, vagy ezeknek pusztán antigénjei! oldott állapotban, Közöttük 
vakcináknak nevezzük azokat az oltóanyagokat, amelyek a kórokozó mikroorganiz
musokat (antigénjüket} megváltozott, a szervezetre nem, vagy kevéssé veszélyes 
állapotban tartalmazzák„ Ide tartoznak tehát a baktériumok exotoxinját (toxoidokat, 
anatoxinokat) tartalmazó oltóanyagok is. Mindezeket az antigéntartalmú oltó-· 
anyagokat aktív hatású oltóanyagoknak nevezzük, mivel a szervezet aktív immunizálására 
szolgálnak, vagyis hatásukra a· szervezetben specifikus _ellenanyagok képződnek. 
. \z antigénhatáSú oltóanyagok elsősorban megelőzésre alkalmasak, gyógyításra csak 
egyes esetek.ben szolgálnak 

A csapadékos oltóanyagokkal az oltások számát csökkenthetjük 
A vakcinák hatásértékét a ml-enkénti csíraszámmal, vagy az előáJlításhoz felhasznált 

kórokozók csíraszámával fejezzük ki 
A toxinok hatásértékét általánosan elfogadott egységekben adjuk meg, vagy pedig 

azt tüntetjük fel, hogy hány nemzetközi egységnek (NE) megfelelő antigént közöm-·· 
bösítenek a flokullációs vagy kötési reakcióban„ A vörheny-toxin hatásértékét bőr·-
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egységben (BE) fejezzük ki,,, Egy bőregység az a legkisebb toxinmennyiség, amely 
fogékony személyek bőrébe (a bőrrétegek közé = intrakután} fecskendezve 10 mm' 
átmérőjű pírt vagy beszűrődést okoz. ·-A diftériatoxin egysége az a legkisebb toxin
mennyiség (legkisebb halálos adag = dosis letalis minima = DLM), amely 240-
260 g súlyú tengerimalac bőre alá fecskendezve, azt 4 nap alattelpusztí~ja A tetanusz
toxin egységét egér-DLM-ban adjuk meg,, 

Az antigénhatású oltóanyagokat hatóanyaguk, illetőleg készítési módjuk szerint 
5 csoportba soro~juk„ 

L Élő, gyengített mikroorganizmusokat tartail!lazó vakcinák (himlő-, BCG-vakcina stb..) 
:\z ezekben a készítményekben lévő mikroorg<.inizmusok a szervezetben elszaporodnak 
és a természetes, enyhe fertőzésnek megfelelően fokozottabb ellenanyagtermelésre 
serkentik a szervezetet, mint ugyanazok a mikroorganizmusok elölt állapotban„ 

2„ Elölt mikroorganizmu5okat tartalmazó vakcinák (tífUsz .. , kolera-, kiütésesláz-vakcina 
stb.). A mik,roorganizmusokat biológiai tulajdonságuknak megfelelő módon tenyésztikS' 
fizikai vagy kémiai módszerrel elölik és a belőlük készített szuszpenziót a szükséges. 
mértékig hígí\ják, 

3. Mikroorganizmus--kivonatot (sejtan.fagot) tartalmazó vakcinák _(csapadékos tífusz-~ 
pertusszisz··vakcina stb ). Ezek az oltóanyagok a megfelelően feltárt mikroorganiz-
1nusok antigénanyagát tartalmazzák valaniely adszorbenshez, rendszerint alumínium
hidroxidhoz kötve,, 

4. Anato·,dnok vagy toxoidok (diftéria-, tetanusz-anatoxin stb.). Érintetlen antigén·~ 
hatású, formalin és hő együttes hatásával méregtelenített toxinok. 

5. Toxinok vagy baktériummérgek (vörheny-toxin) .. A toxinok lehetnek kötetlen álla
potban és lehetnek adszorpcióval vagy fajlagos vérsavóval lekötött állapotban„ 

Használnak két- vagy többfele antigéntartalmú oltóanyagot is„ 

Az oltóanyagok összetételüknek megfelelően tiszta, átlátszó folyadékok, \.·agy 
fehéres színű, egyenletes szuszpenziók, illetőleg fehér vagy sárga színű csapadékos 
folyadékok,, · 

Az oltóanyagok hatóanyaga hő-és fényérzékeny, ezért 2°-10° hőmérsékletű, száraz, 
sötét helyen tartjuk azokat. Az oltóanyagok színének,_ a szuszpenzió sűrűségének 
megváltozása, bennük szálacskák, szemcsék, rögök, lepedék, penész romlottságra 
utalnak 

Ellenanyaghatású oltóanyagok (specifikus gyógyitó vérsavók) 

Ellenanyaghatású oltóanyftgok a specifikus vérsavók, Ezek egy-egy kórokozó anti-
génjei ellen ható specifikus ellenanyagokat tartalmaznak, esetleg koncentrált állapot
ban. Közöttük megkülönböztetünk baktériumN és virusellenes ellenanyagtartalmú~ 
toxinellencs ellenanyagtartalmú és rekonvalesz.cens vérsavókat 

Vannak olyan vérsavók is, amelyek baktériumellenes ellenanyagokon kívül toxin
ellenes ellenanyagokat is tartalmaznak. Mindezeket az ellenanyagtartalmű vé1-
savókat pas.szív hatású oltóanyagoknak nevezzük, mivel a szervezetbe juttatva passzív 
immunitást hoznak létre és elősegítik a szervezetet abban a töre.kvésében, hogy a 
betegséget leküzdje,, 
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A specifikus ellenanyagokat ta1talmazó vérsavók elsősorban gyógyításra alkal-
1nasak, csak eg) es esetekben szolgálnak megelőzésre. 

A specifikus vérsavókat leginkább lovakban termelik, de az azonos fijú állat 
-savójának ismételt befecskendezésé:·e létrejövő szérumbetegség vagy anafilaxia elkerü
lésére célszerű más állattól (szar\;asmarha, birka, sertés) származó specifikus irnmu:n
sa\;Ót is előállítani., 

A tömény (koncentrált) vér savók kis térfügatban nagy inennyiségű ellenan; agot 
tartalmaznak 

A vé1savók hatóanyagát toxinkötő, agglutináló, fe1 tőzéstől védő, vagy virusölő 
képessége alapján mé1jük„ A hatásérték kifejezésé1e általánosan elfogadott egységek 
szolgálnak, 

.A diftéria-antitoxin nemzetközi egysége (NE) az a diftéria elleni vérsavómenn'yiség, 
amely 100 tengerimalac-DLM diftéri<i-toxint köt meg. A vörheny-antitoxin egysége 
(SAE) az a vörheny elleni vérsavómennyiség, amely 10,00 bőregység vörhcnytoxint 
tud megkötni 

.A„z ellcnanyaghatású oltóanyagokat (specifikus vérsavókat) hatóanyaguk, illetőleg 
készítési módjuk szerint 4 csoportba soroljuk. 

1„ Baktérium é.s virW elleni· vér savók (lépfene, sertésorbánc elleni stb vérsavó). Hatásuk 
a szervezetbe jutott mikroorganizmusok elpusztítására, vagy elpusztulásuk elősegí-· 
tésére irányul. 

2. Toxin elleni vér5avók (diftéria-, tetanusz-antitoxin stb.) „ Hatásuk a szervezetben 
lévő toxinok megkötésében nyilvánul. 

3„ Baktéi úun elleni é~ toxin elleni vér savók (dizentéria elleni stb. vérsavó). A baktérium
eilenes és toxinellcncs vérsavók hatását egyesítik magukban. 

4„ Rekonvalev::,cens vérsavók (\;örheny elleni stb. vérsavó)„ A vi1 usos vagy baktériumos 
betegségből gyógyult sze1 vezet ellenanyagait tartalmazzák 

i\ friss ';érsavók tiszta, átlátszó, világos vagy sötétebb sárgaszínű, szagtalan fülya
dékok, amelyek azonban később a labilis fehérjék kiválása fülytán zavarossá vál
hatnak. Az első időben hatásértékük is gyorsabban csökken, ezért 4-6 hónapi tárolás 
után bocsátják azokat fürgalomba„ l'vfagasabb hőmérsékleten is csökken a vérsavók 
hatásértéke, ezért 2°-10° hőmérsékletű, száraz, sötét helyen kell azokat eltartani. 
A tárolás okozta természetes értékcSökkenés kiegyenlítésére a vérsavóknak a forgalom
babocsátáskor a jelzettnél 20 %-kal nagyobb hatásértékűeknek kell lenniök. 

A vérsavókat 0,5 ~~ fenollal, 0,3 ~~ trikrezollal, O, l % kinozollal, vagy 0,01 % mcrtio
láttal tartósítják Élő mikroorganizmusok nem lehetnek bennük. A fehérjekiválás 
legfeljebb olyan mértékű lehet, hogy a fülyadék csak gyengén opalizálhat. A felrázás 
nélkül is zavaros, szálacskákat vagy penészt tartalmazó, megváltozott színü, vagy 
a tartósító szertől eltérő szagú 'é1savót romlottnak kell tekinteni 

Nem-specifikus hatású vér savók 

,A._ ne1n-specifikus hatású vérsavók antigénekkel nem kezelt, egészséges anatokból 
(lovak, szarvasmarhák, birkák stb.) származó ú„ n„ normál-vér savók (nem irnmun
savók), amelyek specifikus ellenan)agokat nem tartalmaznak Ezé1t nem valamely 
meghatározott -fertőzőbetegség leküzdésére szolgálnak, hanem egyéb betegségek 
(belső vérzés, vérzékenység stb.) gyógyítására 
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Diagnosztikai (kórjelző) készítmények 

Ezek ol) an készítmények (tuberkulin, mallein, S_Chick-toxin, Dick-toxin, agglutináló-, 
precipitáló-, hemolizáló- stb vérsavók és egyebek), amelyekkel mikrObiológiai 
·vagy szerológiai úton az egyes fertőző beiegségek, az azok iránti fügékonyság, az 
emberi vércsoportok, az egyes :rp_ikroorganizmusok és típusaik stb. állapíthatók meg 
Hatóán);aguk szerint aptigéneket, ellenanyagokat vagy kompleme4_tumokat tartal
maznak. Készítésük módja szerint ismert antigéntulajdonságú mikroorganizmusok 
szuszpenziói, kivonatai (sejtanyagai), \;agy anyagcseretermékei, szervkivonatok, 
emberi vagy állati eredetű specifikus vagy nem specifikus vérsavók, 

Hatásértéküket a ml-kénti cshaszámmal, a ml-kénti toxintartalommal, vagy azzal 
_,a legnagyobb hígítással fejezzük ki: amely -· a használati utasítás szerint eljárva ·
a megfelelő reakciót idézi elő 

Előállításukra és eltartásuk1a ugyanazok az irányelvek vonatkoznak„ mint az 
antigén- és ellenanyagtartalmú oltóanyagokra. 

II. Forgalombahozatal és ellenőrzés 

Vala1nennyi készítményt jól lezárt üvegekben vagy leforrasztott a:µ1pullákban kell 
forgalomba hozni. _A,_ készítmény csomagolásán, illetőleg tartályán fel kell tüntetni 
Jnindazokat az adatokat, amel)'eket az érvényben lévő rendelet előír: a termelőüze1n 
címét (telephelyét), a készítmény nevét, a készítmény mennyiségét ml·ben, össze
tételét vagy hatásértékét, a gyártási számot, a törz;skönyvi számot, a felhasználhatóság 
\.égső időpün~ját, az eltartásra \·Onatkozó utasítást stb. 11inden készítmény minden 
csomagolásához csatolni kell az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelő - az alkal
mazhatóságra és adagolásra is kiterjedő - használati utasítást 

.A készítmén·yek letöltésekor a következő té1fügattöbbletet kell biztosítani: 

2,0 ml-ig 
5,0 ml-ig 
5,0 ml fölött 

0, 1 ml-t 
0,2 ml-t 
0,.5 ml-t 

Forgalo1nbabocsátás előtt a termelőüzen1 köteles minden gyártási so1ozatból 
származó készítmény minőségét megvizsgálni A vizsgálat elsősorban a sterilitásra, 
az ártalmatlanságra és a hatásértékre irányul. A készítés módját és menetét, valanlint 
a gyártási termékeket az Országos Közegészségügyi Intézet külön is ellenőrzi 

Állatgyógyászati készítmények 

A vérsavók általános tulajdonságai 

.Az egypatás állatokl:>an (lovakban, öszvérekben és szamarakban), valamint a 
juhokban termelt vérsavókat úgy állítják elő, hogy a sterilen kibocsátott vét meg
alvadása után a vér lepényből kiváló vérsavót elkülönítik és steril körülmények között 
letöltik Az így elQállított vér savót az előírt vizsgálatok után hozzák forgalomba A ké-
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rődzőkből, sertésekből, ebekből és madarakból ugyanígy állítanak elő vérsavóL 
Gazdaságosan azonban űgy járnak el, hogy a kibocsátott vért défibririálják és a 
defibrinált vérből centiifugálással különítik el a vérsavót Ennek megfelelően az 
előbbi úton· előállított vérsavó-készítmények halványsárgák, az utóbbi módon előállí
tot,_ak pedig hemoglobin-tartalmuk miatt friss állapotban kissé vörösek, állás közben 
pedig barnás színűekké válnak. 

Az előállítás~ módtól függetlenül a fotgalomba került vérsavóknak tisztáknak és 
átlátszóknak kell lenniök. Állás közben csekély üledék képződhet bennük és ezér.t 
feházáskor az egész készítmény kissé zavarossá válhat.. Az olyan kés.Zítmény, amely 
már felrázás nélkül is zavaros, vagy amelynek tetején hártyaszerű lepedék keletkezett, 
haszna vehetetlen„ 

A vérsavóknak általában kórokozó csíráktól teljesen menteseknek kell lenniök. 
Nem kifogásolható azonban az olyan készítmény, amely ml-enként legfeljebb 100, 
nem:..kórokozó baktériumot tartalmaz„ 

A vérsavókészítmények tartósítás céljából legfeUebb 0,.5 % fenolt, vagy 0,4 e;/~ 
trikrezolt, vagy 0,01 '% mertiolátot tartalmazhatnak. A fenol-, trikrezol-vagy mertiolát
tartalom ellenőrzése céljából minden ellenőrzésre kerülő vérsavómintából 2-2 db 
1.5-15 g súlyú fehér egér bőre alá 0,5-0,5 ml-t kell oltani„ Az egereken mérgezésre 
utaló tünetek egyáltalán nem, vagy legfeljebb egészen enyhe alakban (pL az első. 
órákban remegés) jelentkezhetnek 

M~gjegy;;hek 

a) A v~rsavókon kívül a többi oltóanyag általános tulajdonságai megegyeznek az 
emberorvoslásban használatos megfelelő készítmény tulajdonságaiva! 

b) Ha a cikkely a hatásértékvizsgálatra kétféle módszert (a és b) ír elő, a vizsgálatot 
elegendő az egyik eUárással elvége~ni. 

F or·galombahozatal és ellenő1 zés 

Valamennyi készítményt jól lezárt üvegekben vagy leforrasztott ampullákban kell 
forgalomba hozni 

Az állatgyógyá1;;ati készítmények elnevezésében az állatgyógyá<zati célra utaló A .. U V. 
(ad usum veterinarium) jelzést a készít1nény külsó é5 belső croma,golásán és Gimkéjén i5 fel kell 
tüntetni, 

Ezen kívül feltünteteúdők mindazok az adatok, amelyeket az érvényben lévő ren
delet előír: a termelőüzem címe (telephelye), a.készítmény neve, a készítmény meny
nyisége ml-ben, összetétele vagy hatásértéke, a gyártási szám, a törzskönyvi szám

7 

a felhasználhatóság végső időpon~ja, az eltartásra vonatkozó utasítás stb„ 
Minden készítmény minden cso1nagolásához csatolni kell az érvényben lev'ö rendel

kezéseknek megfelelő - az alkalmazhatóságra és adagolásra is kiterjedő - haszná-· 
lati utasítást. 

Eló' é.s .fertőző mikroorganizmu.st tartalmazó ké.szít1nényhez a f"el nenz használt oltóanJrag 
ártaln1atlanná tételére vonatkozó ula5Ítást i's mellékelni kell. 
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Általános ellenőrző vizsgálatok 
( 

1. Sterilitási vizsgálatok 

Az oltóanyagok,_ vérsavók,_ diagnosztikai és injekciós készítmények minden gyártási 
sorozatából rendeletileg megszabott számú üveget (ampullát) kiemelünk és 1~1 üveg 
.(ampulla) tartalmát a következőképen vizsgáljuk: 

A) Vizsgálat baktériumos szennyezettségi::·e 

a) Tartósítószert- nem tartalmazó ké.5;:,Ítményböl 
0, 1-0, 1 ml-t beoltunk' 

1) 1 db 10 ml-es egyszerű bouillonba, 
2) 1 db l 0 ml-es 0, 5 %-os szőlőcukros bouillonba, 
.3) db 10 ml-es 0,5 %-os, vagy 1,5-2,0 %-os egyszerű magas ágárba, 
4) db l 0 ml-es frissen kiforralt és lehűtött Holman-fé!e, vagy Hibler-féle táp

talajba, 
0,1-0,l ml-t 

5) l db egyszerű ferde ágárra, 
6) 1 db véres ág ár lemezre, 
7) 1 db csokoládé-ágárlemezre szélesztünk; 

ID, 1 ml-·t 
8) 1 db 10 ml··es megolvasztott és 42°·mra lehűtött egyszerű magas ágár ha kevei ünk 

és lemezt öntünk„ 

b) 'Tartó.sítórzert tartalma<?:,Ó készítméft)ból 

0, 1-0, l ml-t beoltunk 
l) 1 db 10 ml-es egyszerű bouillonba, 
2) db 50 ml-es egyszerű bouillonba, 
3) db 10 ml-cs 0,.5 o/o-os szőlőcukros bouillonba, 
4) db 50 ml-es 0,5 %-os szőlőcukros bouillonba, 
~) 1 db 10 ml-es 0,5 %-as, vagy 1,5-2,0 %-os egyszerű magas ágárba, 
6) 1 db 10 ml-es frissen kiforralt és lehűtött Holman-féle vagy Hibler-fe!e táp

talajba; 
0, 1 .ml-t 

7) 1 db 10 ml-es megolvasztott és 42°-ra lehűtött egyszerű magas ágárba kevei ünk 
és lemezt öntünk 

J\ beoltott táptalajokat 37°-os termosztátban tar~juk és az credmén;eket a vé1es 
és csokoládé-ágárlemezen 48 óra n1úlva, a többi táptalajon pedig 7 nap múlva álla-
pítjuk meg ' 

B) Vizsgálat gombás szennyezettségre 

J\ tartósítószert tartalmazó vagy nem tartalmazó készítményből 
D, l·-0, 1 ml-t beoltunk 

!) 1 db 10 ml-es egyszerű bouilfonba, 
2) 1 db 10 ml--es 0,5 %-os szőlőcukros bouillonba, 
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3) 1 db 10 ml-es 0,.5 ~~-as, vagy 1,5-2,0 %-as egyszerű magas ágárba, 
0, 1 ml-t 

4) 1 db 1 ~/0 -os maltózos vagy malátás ferde ágárra szélesztünk. 
.. \beoltott táptalajokat szobahőmérsékleten (20°-24°) ta1~juk és az eredményeket 

14 nap mul\·a állapítjuk meg. 

2. Ártalmatlansági vizsgálatok 

a) Vizsgálat a hatóanyag ártalmatlanságára, Vakcinákból, töxinokból, anatoxinokbóI 
5,0ml-t, Vérsavókból 10,0ml·t fecskendezünk 1-1 db 250--300g súlyú tengerimalac·· 
bőre alá„ Az állatokat általában 10 napig, csapadékos oltóanyagok vizsgálata esetén 
azonban 30 napig, diftéria-anatoxin esetén pedig 42 napig figyc!ljük meg„ Arnegfigyelési 
idő alatt a helyi és általános tüneteket, az állatok testsúlyát hetenként 3-szor ellen
őrizzük. A beoltott anyagokat az állatoknak különösebb ártalom nélkül kell elviselniök .. 

b) Vi'zsgálat a tartósítószer ártabnatla1Bágára és baktériu1no.s eredetű nuirgezil an;yagokra„ 
. \vizsgálandó készítményből 0,5-0,5 ml-t fecskendezünk 2 db 16-18 g súlyú fehér 
egér bőre alá Az egereket 10 napig figyeUük meg. A beoltott egereken mérgezésre 
utaló tünetek egyáltalán .nem, vagy_ legfeljebb egészen en)i·he alakban (pl. fenollal 
tartósított készítmény esetén az első órában bekövetkező remegés formájában) jelent
kezhetnek, különben a befecskendezett anyagÓt az egereknek ártalom nélkül kell 
elviselniök. 

3. Csíraszám-rn.eghatározás 
. ' 

)\ \'akcihák és egyéb baktérium-tartalmú készítn1ények csÍlaszámát a következő 
módszerek valamelyikével határozzuk meg 

a) ."11/efelometriáí niódízer., A vizsgálandó szuszpenziót ismert csíratartalmú standard
sorozattal hasonlí~juk össze, 

b) Helber-Glynn.Jéle 1nóds.<:,er.. A vizsgálandó szuszpenzióból 1,0 nll-t 9,0 ml, a 
inég éppen átlá_tszóság határáig hígított genciána-ibolya festékoldattal keverünk. 
össze. A kevei éket 20 percig szobahőmérsékleten tartjuk és azután 1-„ 1 cseppjét a 
Helber-Glynn.jéle számláló kamrába cseppen~jük A csíra.tartalmat közvetlenül„ 
számlálás útján állapí~juk meg„ Mikroszkópban -- legalább 600-700-szoros nagyí
tásű immerziós lencsét használva - megszámláUuk a karn1a 20 hasábjában a bakté
riumokat és kiszámí~juk az 1-1 hasábban lévő átlagos baktériu1nszámot 1-1 hasáb 
1/400 mm2 alapterületű és 0,02 mm mélységű, térfogata pedig 1/20 OOO mm3 

c) T1'right.jéle nzódszer. A vizsgálandó szuszpenziót szükség esetén úgy hígítjuk„ 
hog·y ml-ként legfeljebb 500 millió baktériumot tartalmazzon„ 1,0 ml szuszpenziót 
1,0 ml ismert vörösvérsejtszámú, 10-szeres hígítású defibrinált vérrel összekeverünk 
és a ·keverékből 1 cseppet zsírtalan tárgylemezre kikenünk. A készítményt levegőn 
megszárítjuk, alkohol és éter egyenlő arányú elegyével 0,5-1 percig rögzítjük. Ezután 
a készítményt, fixált felületével lefelé fordítva, Petri-csészében lévő vékony üvegbotokra, 
vagy gyufaszálakra helyezzük és Manson-féle oldattal ( «Ürvoslaboratóriumi vizsgá
latokhoz használatos kémszerek és festékoldatok» I 330 lap) föl percig festjük. Szárítás 
után mikroszkópban 600-700-szoros nagyítással 10 látótérben megszámlláUuk 
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a vörösvérs~jteket és baktériumokat. 1,0 ml eredeti szuszpenzió csíratartalmát a vörös~· 
,.érsejtszám és baktériumszám aránya alapján a kö\e,tkező képlettel számítjuk ki: 

ahol 

Bt 
csíraszám = H \ 

\t 

H :=..:..: a szuszpenzió hígítása 
V = a használt vérhígítás ml-kénti vörösvérsejtszárna, 

.Bt =a 10 látótérben megszámlált baktériumok összege, 
\, t = a 10 látótérben megszán:ilált vörösvérsejtek összege. 

4. Kémiai vizsgálat 

a) .... 1 fehbjetartalom ellenó"rzése A készítménynek kb 1 ing nitrogént tartalmazó 
·pontosan mért részletét az I 118.: lap 14/a szerint vizsgáljuk 

b) .A c.sapadéko.5 kéJ;:;Ítmit?Jek alumíniunz-tartalmának nw.ghatáro;:,.á1a, A készítményt az 
I 110 lap 10/b szerint vizsgáUuk . 

5. Vizsg.ilat pirogén-anyagok1 a 

A vizsgálathoz 1.500-2000 g súlyú nyulakat használunk. Ezeket a vizsgálat előtti 
héten a'.?onos, kielégítő étrenden tar~juk, hogy ellenőrzött testsúlyukból ne veszít
hcssenek 

_!\vizsgálatra felhasznált nJ ulakat újabb il}en vizsgálatra csak 2 hét mulva vehetjük 
igénybe ._ 

A nyulakat normális hőmérsékletük megállapítása céljából a vizsgálat előtt 3 
napon keresztül, naponta 4-szcr, 2 órás időközökben rektálisan hőmérőzzük„ Er1e 
a célra hosszúszárú, vékony, 0, 1 °-ra beosztott, pontos hőmérőt használunk, amelyet 
\azelinnal vagy parafin-olajjal megkenve, a belső sjJhincte1· mögé (6--8 cm inélyre) 
vezetünk be és addig tartjuk benn, amíg a hőmérséklet tovább már nem effielkedik 
/\vizsgálathoz csak azokat a nyulakat használjuk fel, amelyek hőmé1séklete ezekben 
a ll~pokban és a vizsgálat napján is 38,9°-39,8° között van. 

l\1inthogy az állatok izgalmi állapota hőmérsékletüket is befolyáso1ja, egyenként 
elkülönítve tartjuk és úgy hőrnérőzzük azokat, hogy az minél kevesebb izgalmat 
okozzon„ A ketrecből csak közvetlenül a hőinérőzés előtt vesszük ki a nyulakat és 
utána azonnal visszatesszük azokat.. A vizsgálat előtti 48 órától kezdve lehetőleg 
+ 5°-on belül állandó hőmérsékletű és egyenletes nedvességtartalmú _helyiségben 
tartjuk az állatokat 

A vizsgálat napján az első hőmérőzés előtt 1 órával n1egvonjuk az állatoktól a 
táplálékot (a vizet nem) és a vizsgálat bef~jeztéig _ne1n etetjük azokat 

A kísérletre szolgáló nyúl normális hőmérsékletének a vizsgálat napján megálla
pított hőmérsékletét tekin~jük és ahhoz viszonyí~juk a vizsgálat során észlelt hőmér
sékletváltozást, 

A hőmérőzés után 15 percen belül, 3 nyúl fülvénájába a 37°-ra melegített vizsgá„ 
landó anyagból testsúly-kg-ként 10,0-101 0 ml-t fecskendezünk .. A hőmérőzést ezután 
1 óra mulva és fOlytatólag még 3 ízben, óránként megismételjük. 

.Akkor tekintjük pozitívnak a vizsgálati eredményt, ha a 3 nyúl közül legalább 
kettőnek a hőmérséklete ·- eg;enként megállapított normális 11őmérsékletükhöz 
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·viszonyítva - legalább 0,6°-kal emelkedett., Ha csak egy nyúlon észlelhető ilyen 
hőemelkedés, v~gy ha a 3 nyúlon észlelt hőmérsékleti különbség összege_ meghaladja 
az 1,4°-ot, a vizsgálatot 5 nyúllal kell megismétel.ni Ebben az újabb vizsgálatban 
akkor tekintjük pozitívnak az eredményt, ha az 5 nyúl közül legalább kettőnek a 
hőmérséklete - az egyenként megállapított normális hőmérséklethez viszonvítva -
legalább 0,6°-kal emelkedett · 

Ez a módszer olyan készítmények vizsgálatára al.kalmas, amelyekből a nyulak ár .. 
talom nélkül testsúly-kg-ként 10,0 ml-t bírnak el.. Olyan készítmények esetén, ame
lyekből a nyulak 10,0 ml-nél kisebb mennyiségeket tűrnek el ártalom nélkül a viZs„ 
gálathoz felhasználható mennyiséget, vagy a hígítás mértékét készítmén~enként 
külön-külön, előzetesen kell megállapítani. 

A_ vizsgálathoz szükséges fecskendőt és tűket pirogén-anyagoktól mentesítjük 
A puogén-anyagok eltávolítására legalkalmasabb módszer a 30 percig tartó melegítés 
250°-on„ Minthogy a Record-fecskendők ezen a hőmérsékleten használhatatlanokká 
válnak, a vizsgálathoz fémalkatrész 1).élküli, üvegdugattyús, teljesen üvegből,készült 
ú. n„ Luer-fecskendőt használunk. 

A hipotoniás-oldatokat (hígító folyadékok, desztillált víz stb) a vizsgálat előtt meg
felelő mennyiségű, pirogén-anyagokat *1-em tartalmazó konyha<;Óval izotoniássá 
tesszük., A desztillált víznek pirogénmentesnek kell lennie ( «Aqua destillata pro 
injectione» II 99. lap). 

6, A zselatin bakteriológiai vizsgálata 

a) Crfra5zámlálá.s.. A fehér zselatinból az aszepszis szabályai szerint vett mintát az 
aszepszis szabályainak szigorú betartásával dolgozzuk fel. 

A steril mozsárban elporított zselatin 1,0 g-os 1észletét 200 ml-es steril lombikban 
99 ml steril_ vízzel öntjük le. A zselatin átnedvesedése után a keveréket 40°-50°-os 
vízfürdőbe tesszük és gyakrabban összerázzuk, A zselatinnak legfeljebb 1.5 perc alatt 
fel kelt oldódnia .. 

A vizsgálatot a továbbiakban az 1 22\„ lap a/8 szerint lemezöntéssel végezzük azzal 
az eltéréssel, hogy a zselatin-oldatból steril vízzel 1 /1 O, 1J100 és 1J1000-es hígításokat 
~észítünk„ A hígításokból 2-2 sorozatban 1,0-1,0 ml-t 10,0-10,0 ml megolvasztott 
es 42°-ra lehűtött, 0,.5 % szőlőcukor-tartalmú ágárba mérünk és belőlük összekeverés 
után lemezeket öntünk. A lemezeket 37°-os termosztátban tar~juk és a kinőtt telepeket 
24, majd 48 óra mulva megszámláljuk„ A csíraszám a lemezeken 48 óra alatt kifej
lődött baktériumtelepek számtani középarányosa,. 1,0 g zselatin legfeljebb 10 OOO 
baktériumot tartalmazhat. · 

b) Vizrgálat bacterium ciJli-ra. Az a) szerinti 1 <;,~-os zselatin-oldatból 1,0-·l,O ml-t 
3 db 0,5 %-os tejcukros, indikátoros bouillon-tartalmú erjesztő csőbe mérünk és a 
~söveket 3 7°-os termosztátba helyezzük. 24 és 48 óta múlva mind a 3 csövet ~egvizsgál
JUk„ Azokból a csövekből, amelyekben gázképződés észlelhető, 1--1 kacsnyit E'ndo
Iemezre szélesztünk és ezeket a lemezeket is 37°-on tartjuk. A lemezeket 24 és 48 óra 
múlva megvizsgáljuk A lemezeken esetleg kifejlődött, a coli-baktériumra jellemző fém
fényű, piros telepeket Gram szerint megfes~jük és mikroszkóppal vizsgáljuk. 

B. c.oli-nak tekin~jük azt a baktériumot, amely a tejcukrot gáz- és savképzéssel 
erjeszti, Endo-ágáron fémfényű, piros telepekben aerob módon fejlődik, Gram-negatív, 
pálcaalakú és spórát nem képez, -10 mg vagy ennél kevesebb zselatinban coli-bakté
rium nem lehet. 
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c) Vizsgálat bacillus anthracis-ra„ Az a) szerinti 1°/o-oszselatin-oldatból1,0-1,0ml-t 
2 tengerimalac és 2 egér hátsó combjának bőre alá fecskendezünk, Ha a zse.latin 
bac„ anthracis-szal fertőzött, az azzal oltott állat 1-4 nap alatt elpusztul és az elhullott 
állat lépéből, májából és \;éréből a kórokozók ten);észtéssel és festett készítményben 
kimutathatók. 

d) Viz5gálat clostridium lftani-ra é5 gázödémát okozó clo.sfridiumokra. Az a) szerinti 
1 ~:Q-os zselatin-oldatból 2,0-2,0 ml-t 2 tengerimalac hátsó combjának izomzatába 
fecskendezünk és 7 napon át figyeljük, hogy az á_llatokban kifejlődik-e a tetanuszra, 
illetőleg a gázödémárajellemző kórkép. Ha az állatok tetanuszban vagy gázödémában 
pusztultak el, az oltás helyéről vett szövetrészletből a kórokozók- kitenyészthetők. 

A zselatin bac. anthraci.1-t, llo1tr.. tetani-t és illá~ patogén clostrid~um-ot nem tar tal
mazhat. Egyéb kórokozókra (gennykeltők, gümőbaktérium stb.) nem _vizsgálunk, 
mivel ezek a vegetatív baktériumok nemcsak sterilezéskor, hanem mát 70°-8D 0 .-on 
is elpusztulnak. 

7. Fertőtlénitőszerek fenol-koefficiensének meghatározása 

( Rideal-Walker-!Cle módszer) 

A fenol-koefficiens a vízben oldódó, vagy azzal jól keverhető baktericid anyag 
fertőtlenítő hatásának mértékét jelzi Ez a szám a vizsgált és az összehasonlítás alapját 
képező .5 ~~·-os fenol-oldat azonos baktericid hatású hígítás~inak hányadosa. 

A vizsgálathoz szükséges anyagok 

a) Standard-boúillon. 20 g Liebig-fele húskivon;tot, 20 g peptont, 10 g nátrium
kloridot 1 OOO ml vízben oldunk„ Az oldatot 30 percig főzzük, papl1osszűrőn meg·
szű1jük és a szüredéket vízzel 1 OOO ml-re kiegészíqük„ Az oldat. hidrogénkitevőjét 
01 01 n nátronlúggal pH ~ 7,6-ra beállítjuk, ezután .5 ml-ként megfelelő csövekbe 
fe;jtjük s a csöveket autoklávban 118°-122°-on 30 percig sterilezzük 

b) Kémlő~5övek. A vizsgálathoz alkalmas különleges kémlőcsövek mérete 26 x 
X 60 mm. 

e) Kristálya.> fenol. 

d) F'latina-kacs.. A kacs gyűrűjének átmér~je 4 mm. 

e) Baktériunz-törzs. A vizsgálathoz valamely standard tífusz-törzset használunk. 
Ezt standard--bouillonba oltjuk és 24 órás tenyészetet készítünk belőle„ Ebből a tenyé
szetből még két ízben; eg"ymásutáni napokon folytatólagosan 24 órás tenyészetet 
készítünk és a vizsgálatot az utolsó (harmadik) 24 órás tenyészettel végezzük„ 

A viz5gálat. nwnete 

a) Meghatározzuk a vizsgálandó fertőtlenítősze1 fejlődést-gátló határértékét, 
vagyis annak azt a legkisebb koncentrációját, amely még a sta.ndard-tífusz-törzs 
növekedését a .standard-bOuillonban tökéletesen gáto~ja. Megfigyeiési idő: .37°-on 
48 óra, 
1 f:Ezután a fertőtlenítőszerből 5, fükozatosan emelkedő koncentrációjú oldatot 
készítünk, amelyek közül a leghígabbnak valamivel töményebbnek kell lennie, 
mint a fejlődést gátló határérték 

b) Steril vízzel 5-%-os fenol-oldatot készítünk és ebből az alaPoldatból a követ
kező hígítási sorozatot állí~juk elő: 
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], 20 ml alapoldat és 75 ml steril víz (1 95), 
2. 20 ml alapoldat és 80 ml steríl víz ( l 100), 
3. 20 ml alapoldat és 85 ml steril víz ( 1 105), 
4 20 ml alapoldat és 90 ml steril víz ( l 110), 
5. 20 ml alapoldat és 95 ml steril víz ( l 115). 

Ezek az oldatok legfeljebb l hétig használhatók 

e) Mind az 5 f~nol-hígításból 5,0-5,0 ml-t mérünk egy-egy steril kémlőcsőbe .. 
Ezután stopper-órát használva, 30 másodpercenként a hígítás sorrendjében mind 
az 5 csőbe steril pipettával a standard-tífusz-törzs harmadik 24 órás bouillon-tenyészeté
ből 0,20-0,20 ml-t mérünk és azokat összekeverjük. A tífusz-tenyészet lemérése 
pontosán ·· 2.. per:cig tal't 

d) 30 másodperc mulva, vagyis az időmérés kezdetétől számítva 2, 5 perc mUlva 
ugyanabban a sorrendben a csövekből az átoJtást úgy kezeljük meg, hogy az-egymás
után következő fenol-oldatok és a· tífusz-tenyészet keverékéből ugyancsak 30 másod
percenként 1-1 kacsnyit oltunk át .5tandard-bouillont ta'rtalmazó kémiőcsövekbe. 
Az 5 cső átoltása szintén 2 percig tart Az 5„ percben az átoltást újabb 5 cső 

bouillonba megismételjük, majd a 7,.5 és 10-ik percben újabb hasonló sorozatos át
oltásokat végzünk„ Ilyen l!lÓdon a standard-tífusz-törzsből, amelyre a fenol külön
böző hígításai ··- sorozatOnként 2,5, .5,0, 7,5 és 10,0 percig hatottak, ·- négy
szer .5 cső bouillonba oltunk át. 

e) A (,) és d) alatt leírt műveleteket a vizsgálandó fertőtlenítőszer .5 különböző 
hígításával is elvégezzük, 

f) A beoltott összes bouillon-csöveket 3 7°-os termosztátba tesszük és 48 óra mulva 
állapítjuk meg az e~·ed~ényeket. ' 

g) A megvizsgált fertőtlenít?szer fenol-koefficiensét úgy számí~juk ki, hogy a 
vizsgált szernek azt a hígítását, amelyben a baktériumok 2,5 és .5,0 perces hatásra 
n1ég életben maradta:k, de 7,.5 és 10,0 perces hatásra már elpusz.tultak, elosz~juk a 
fenol hasonló eredményt adó hígításával. A hányad~s a fenol-koefficienS. 

Példa. 

Oldatok 

vizsgált fertőtlenítő
sze1 

Jelmag_varázat: + = növekedés, - ~ steril 
Hatásidő percekben 

Hígítás 
50 7. 5 _ ___1 ___ 10,0 __ 

.1 l :400 :- 1 
l--1 :-5-00- ,, _____ i 1 1--

5 
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A feno~-koefficiens tehát: ldö 7,0 
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IX. Sebészeti kötözőszerek 

A sebés_zeti kötözősze1ek vér \ag) váladékok felszívására, egyes testrészek fedésé1e, 
továbbá varrásra szolgálnak Ilyenek a vatta, mull, papiiosvatta, Billroth-batiszt, 
selyemfonal, steril bélhúr (catgut) sib, amelyek általában sterilezve használatosak„ 

i\_ sebészeti kötözőszerek sterileiésének és csomagolásának módját az egyes cikkelyek 
írják elő, 

A sterilitást az 1) szerint ellenőrizzük„ 

A sebészeti kötözőszerek csomagolásán a kötözőszer nevét, méreteit, illetőleg tiszta 
súlyát, a sterilezés jelzését, módját és időpon~ját és rnindazokat az· adatokat fel kell 
tünte~ni, 4melseket az erre vonatkozó rendelkezések előírnak. 

A fe !tüntetett méretektől és a tiszta súlytól megengedett eltérést az egyes cikkelyek 
szabják meg 

A sebészeti kötözőszerek vizsgálatának módját az egyes cikkelyekben találjuk. 

Eltartás.. A sebészeti kötözőszereket száraz helyen, jólzáró, pormentes és belül 
könnyen tisztítha'"ó, külön e célra szolgáló szekrényben (kisebb készletet fiókban) 
tartjuk, 

lvfegjeg;1zés A' seb~szeti kötöző~zerek sterilitásáért, illetőleg a minőségért, azok
nak az egyes csomagokban foglalt mennyiségéért és a burkolat szabályszerűségéé1 t 
a készítő felelős„ A gyógyszerész az eg);es csomagok épségéért és a köi:özőszerek szabá-
lyos elta1tásáért felel · 

I. A sebészeti kötőzöszerek ster·ilitási vizsgálata 

A kötözősze1t a sterilitási feltételek szigo1ú betartásával bon~juk ki„ A kötó20~ 
szc1 vizsgálatra kerülő n1inderi csomagolásából há1om különböző helyről veszünk 
mintát, mégpedig 1„ a kötözőszer legkülső rétegéből, 2. a kötözőszer széléből és 3. a 
kötözőszer belscjéhől. E célból a kötözőszert teljesen szétnyi~juk,, illetőleg legön
gyölí~jük„ Az egyes mintákat más-más steril ollóval és csipesszel vesszük 

A műszereket 1 %-os vizes nátriurnkarbonát-oldatban 30 pe1cig tartó főzéssel 
előzetesen ste1 ilezzük. 

Minden mintából 2-2, egyenként legalább 1 cm2-n);i darabkát egyidCjűleg 2 cső, 
egyenként 10 ml 0,5 %-as szőlőcukros bouillonba és 2 cső; egyenként 10 ml f1issen 
kiforralt és lehűtött Hobnan-féle táptalajba helyezünk és ügyelünk, hogy az anyagot 
a folyadék teljesen ellepje. A beoltott táptalajokat 14 napig 37°-os termosztátban 
tartjuk és naponként ellenőrizzük 
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A kötözőszert akkor tekintjük sterilnek, ha a megfigyelési idő alatt e_gyetlen táp
talajon sem indul meg mikroorganizmus fejlődése„ Ha csak 1___.:.2 táptalajban van 
növekedés, akkor a vizsgálatot másik kötözőszermintával megismételjük, hogy a 
vizsgálat fülyamán netán bekövetkezett szenn·yeződés lehetőségét kizárjuk„ 

2. A stet·il bélhúr ( catgut) sterilitási vizsgálata 

IVIinden catgut-mintát külön-külön vizsgálunk„ A viZsgálat céljára 3-4 cm át
n1érőjü, l.5·-18 cm magas üvegedénybe 50 ml 1 % nátriumtioszulfátot és 1 % kris
tál)ios nátriumkar bonátot tartalmazó, vizes oldatot öntünk. Az üvegedén·yt lezárjuk 
és autoklá-Vban 2 atm n-yornáson (kb 121°), 30 percig autoklávban sterilezzük. 
Az egyes mintákat nagyobb steril Petri-csészében, steril körülmények közt, steril 
eszközökkel (olló, csipesz) kb 2 cm nagyságú darabokra vágjuk és azokat a leírt 
módon előkészített steril oldatba teSszük. Az edén);l - sterilen történt lezárás után 
~ 24 órára 37°-os tern1osztátba helyezzük. 

24 óra múlva rnindegyik mintából ug-yanaúnyi (legalább 10-15) Catgut-darabkát 
2 cső, egyenként .50 :ml 0,.5 ~-S-os szőlőcukros bquillonba, 2 cső, egyenként 50 ml 0, 5 ~{,-os 
magas ágár ba és 2 cső, egyenként 50 ml Holman-féle táptalajba oltunk. A táptalajokat 
37°-os ter1nosztátba helyezzük és 14 napon keresztül naponként ellenőrizzük. A meg
vizsgált catgut-öt akkor tekintjük sterilnek, ha a megfigyelési idő alatt a táptalajok
ban baktériun1 vagy egyéb mikroorganizmus növekedését nem észleltük. 
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X. Biológiai értékmeghatározások 

A gyógyszerek biológiai értékm.eghatározásának alapelvei 

Gyógyszereink között vannak ol) anok, melyeknek hatóanyaga (illetőleg hatás
értéke) kémiai, illetőleg fizikai eljárásokkal nem mérhető Ezek közé tartoznak 
egyes állati eredetű ú. n organoterápiás készítmények (pl hormor;i.ok), növényi 
eredetű kivonatok (pl. kardiákumok), eg;.-es vitaminok, továbbá a mikroorganizmu
sok által termelt anyagok, mikrobiológiai termékek és a vérsavó készítmények. A fel
sorolt egyes anyagoknak, illetőleg azok hatásértékének kémiai meghatározása 
nehézségekbe ütközik, részben 1ne1t az illető hatóanyag kémiailag még nem definiált, 
részben mert nein ismeretesek olyan kémiai, illetőleg fizikai eljárások, amelyekkel 
~· a hatóanyag igen kis mennyisége, vagy esetleg a kísérő anyagok zavaró hatása 
miatt - a meghatározások elvégezhetők volnának Ilyen esetekben a gyógyszc1 
hatóanyagának, illetőleg hatásértékének meghatározását ~ísérleti állatokon vagy 
állati szerveken kell elvégezni Ez az ú. n biológiai Jtandardi;::,álás. 

Minden biülógiai értékn1érés lényegileg valamely, az illető hatóanyagra jellemző 
biológiai .reakción al~pul Ennek a reakciónak a nagyságából lehet következtetni 
a jelenlevő hatóanyag mennyiségére. 

A biológiai reakció nagysága azonban - ugyanazon hat_óanyagmennyiség n1ellet.t 
is - függvénye a biológiai anyag (egész állat vagy állati szerv) változó érzékenysé
gének, ami a reakció kvantitatív értékelését megnehezíti, esetleg lehetetlenné teszi 

Ezt a nehézséget oly módon lehet áthidalni, hogy a b_iológiai eljárásokat szigorúan 
összehasonlító mérőeUárásokká alak:í~juk, a mérendő hat.óan)·aggal kvalitatív 
egyező, állandó standard-készít1nény bevezetésével 

_A. standard tehát a fizikai mérőeljárásokban közisme1 t «etalon» szerepét tölti be. 
/\. standardnak bizonyos meghatározott mennyiségét fogadjuk el mértékegységnek 
és nevezziXk «eg-ység»-nek. 

Az összehasonlító standard elvén felépített biológiai értékrnérés lén)iege a követ
kező: Egyidejűleg elvégzett párhuzamos vizsg~lat sorozatban megállapítjuk, hogy 
a vizsgálandó készítmé1ry bizonyos mennyisége a standa1d-készítn1ény milyen men)'
nyiségével egyenlő hatású Ezeket ·a menn)'iségeket biológiailag cg;.-enértékű mennyi
ségeknek tekintjük. /\. vizsgálandó készítmén)' hatásér tékét a standard-készítmén;.
hatásértékére vonatkoztatva, standa1;d.:.egységekben adjuk meg. 

Minthog·y ilyen módon végezve el az értékmérést, a biológiai szubsztiátum érzé
kenysége eg;.-formán bcfül;.-ásolja mind a standard, mind a vizsgálandó készítmény 
hatóanyaga által kiváltott biológiai reakciót, az összehasonlító értékmérés eredménye 
kvantitatív értékelhető. Hangsúlyozzuk, hogy csupán a standarddal és a vizsgálandó 
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anyaggal elért azonos nagyságú effektusok jelentik a biológiailag egyenértékű ható
anyag-mennyiségeket 

A vázolt elven alapuló biológiai értékmérésekhez szükséges standardok nemzet-· 
közi megállapodások eredményei. A nemzetközi standardok meghatározott mennyi~· 
ségét nemzetközi egységnek (NE) nevezzük. Az ide tartozó készítmények hatás
értékét tehát nemzetközi egységekben fejez-zük ki 

A nemzetközi standardokra az Országos Közegészségüg)-·Í Intézet hazai standar
dokat állít be s ezeket bocsátja az egyes ellenőrző intézrnén-yck rendelkezésére. Az 
egyes üzemi és ellenőrző laboratóriumok kötelesek ű. n. házi-standardokat készíteni, 
ezeket az 0. K. I„ standarcljaira beállítani és időnként ellenőrizni 

A tudomány állandó fejlődése olyan líjabb hatóanyagok felfedezésére vezet, melyek 
idővel gyógyszereink között kapnak helyet E készítmények hatásérték-megállipításá
nak módja - alkalmas fizikai vagy kémiai módszerek híján - megfelelő állandó 
standard megválasztása, az eg~ ség megállapítása stb., további kutató_ munkát igényel 
Addig, míg ezekre vonatkozó nemz~tkózi megállapodások nincsenek, az ilyen készít
ményeket előállítójuk biológiai eUá1ásokkal standardizálja és hatásértéküket több·· 
kevesebb önkénnyel rr1egállapított «egységek»-ben fejezi ki. Ezek az «egységek» 
általában véve azon alapulnak, hogy az illető hatóanyag (legtöbbször szervkivonat) 
meghatározott vizsgálati eljárás mellett milyen meghatározott reakciót hoz l~tre 
«Egység»-nek nevezik az illető hatóanyagnak azt a mennyiségét, mely ezt a meg-· 
határ f?ZOtt reakciót előidézni képes. 

Az e fejezetben tárgyalt különböző készítmények egységeit (nemzetközi egység} 
egyéb egységek) a túloldali összefoglalás ismerteti. 

Állati eredetű gyógy1zerek hatáJértékének kifejezé.sére használatos 
«állat-egységek» é5 egyéb «egy5égek» 

'Tfvireotrop-hormon A hypoph_ysis elülső" lebenyének- a pajzsmirigyre ható hormonja. Hatás·-
értékének kifejezésére a «tengerimalac-egység» használatos 

1 tengerimala(,-egy~ég (Rowlands-Parkes-egység) a thyreoti'op-hormonnak az a mennyisége 
mely 200 g súlyú .tengerimalacokba 5 egymást követő napon, ~zubkután befecskendezve 
a 6. napra a kezelt állatok pajzsmirigy-súlyát ·-a kezeletlen kontroll-állatok pajzsmirigy-
súlyához viszonyítva - megkétszerezi · 

Parathyreoideum-hormon„ .A mellékpajzsmirigy hormonja. Hatásértékének kifejezésére a ((Collip-
egység)) használatos 

1 Collip-egység 1/100-ad része annak a hormonmennyiségnek, mely 24 órán át éheztetett 
20 kg-os kutyába szubkután egysze1re befecskendezve, az állat vérsavójának kalcium
tartalmát 15 ó1a alatt 100 ml-enként 5 mg-rrial (5 mg%i) emeli„ 

A hypophysis elülső leben)'ébó'l előállitott gonadotrop-!wrmonok A hatásértékeket általában «patkány-
egységek»-ben fejezik ki 

a) Folli'culu~ ~timuláló ( 1'~H) hormon. 

1 «patkány-egység» a hormonnak az a menny1sege, mely 21 napos nőstény patkányok 
petefészkének súlyát 3 napos kezelés után a kezeletlen kontrollállatokhoz viszonyítva 
100%-kal növeli 

b) Luteinizáló Lfl hormon 

1 «patkány-egység» a hormonnak az a menhyisége, mely 21 napos hím patkányok ondó·· 
hólyagjának súlyát 5 napos kezelés után, a kezeletlen kontrollállatokhoz viszonyítva 
100 %-kal növeli 

A thrombin állati vérből előállított, a vér megalvadását gyozsító készítmény. Hatásértékét 
az alkalmazott módszertől függő «egységek»-ben- fejezik ki ' 

230 

1 koagulációs egység a trombinnak az a mennyisége, mely kalciumklo1idos közegben 1 m 
oxalátos nyúlvért 60 másodperc alatt alvaszt meg 

• 

.Aremzetközi standardok é.5 nemzetkö-Zi eg_y5égek 

Stand:ird 

Jnsulin (az inzulin kristályos cink-sója) 

Digitáli.s ( «Digitalis purpurea»-levélpor) 

H)pophysis-hátsólebeny (acetonnal kivont hypophy.sis-hátsó-
lebeny··por) 

T'ü5zóhormon: 1 :- kzistályos ösztron 
2: kristályos ösztzadiolbenzoát 

Himhormon (kristályos androszteron) 

Corpu5 luteum-hormon (kristályos progeszteron) 

Chorion-gonadotrop-hormon (terhes nő~ vi~eletéből előáll~tott, 
tejclikOrral hígított poralakú kész1tmeny) 

Szérum-gonadotrop-hormon (terhes kancák szérumából előállított 
tejcukorral hígított poralakú készítmény) 

Hypophyfi.s-elülsőlebeny laktogén-~ormonja (Prol3;kt~;, a hypo
physis elüls'őlebenyéből előállított poralaku keszitmény) 

Adreno(,orticotrop-hormon (ACIH) 

Heparin 

Neo.1alvanan (por) 

Strophanthu~ (kristályos ouabaine) 

g-Penicillin-kalium 

g-Penicillin-pro(,ain 

g·Penhillin-natrium 

Streptom')!cin 

• 

Mióta van 
érvényben 

1935 

1949 

1927 

1932 
1935 

1935 

1935 

1939 

1939 

1939 

1950 

1942 

1925 

1928 

Egy nemzetközi 
egység ffig-ban 

0,0455 

76,0 

0,5 

0,0001 
0,0001 

0, i 

r,o 

O, 1 

0,2.5 

0,1 

1,0 

0,0077 

1/1595 (=0,63) 

1/1006(=0,99) 

1/1661 (=O,o) 

0,001 
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Biol6giai vizsgál6 m6dszerek 

1. A hypophysis h~tsólebeny-kivonat értékm.egh3.tát'ozása 

A készítmények hatásértékét virginális tengerimalacok túlélő méh-izomzatán 
standard hypophysis hátsólebeny porral való összehasonlítás útján állapítjuk meg~ 

A nemz~tközi standard-készítmény fi:iss marha-hypophysis hátsólebenyének 
acetonnal kivont, szárított pora, melynek 0,.5 mg-ja 1 nemzetközi egység, 

A ;;tandard hypophysis Mtsólebeny P.o; előá'.lítása legalább 25 marha-hypophyri.s-t 
lehetoleg kozvetlenul az allatok leolese utan acetonba helyezünk, egy-egy hypo
p~ys.zs-re k~ 10 ·ml acetont számítva. 1-2 óra mulva a hátsólebenyeket gondosan 
kifejtve. friss acetónba hel)ezzük (1 hátsólebenyre 4 inl acetont véve) és 3 Órára·· 
jégszekrénybe tesszük„ Ezután a mirigyeket ollóval apró darabokra vágjuk és f!iss 
acetonba he~yezve, 12 ?rá!g jégszekrén)'ben tar.tjuk„ Az acetont leöntve a mirigy
darabokat vakuum-exsz1kkatoiban foszforpentoxid felett, 50°-ot meg nein haladó 
hőmérsékleten 5 óráig szárí~juk A kiszárított anyagot achátmozsárban elpoiítjuk 
a 1\1„ sz. s.zitán átszitáljuk .és a port még legalább 12 óráig a fent leírt módon szárítjuk~ 
A s~áraz port alkalmas készülékben (1 126., lap, 18. ábra) 3 ó1áig acetonnal ki
v3~1Juk, végül vákuum-exszikkátorban füszforpentoxid felett állandó súlyig szá
rI~Juk. 

A sta?dard h5~o°phyris hátsólebenJi~kivonat elóállítása standard po1ktúzítményból„ O,l mg 
pontossaggal mer: 20 ~emzetköz1 egységnek megfelelő ;mennyiségű standard-port 
~~b ?,o: g)„2 ~,gyseg;nkent. 1,0.0 ~l 0,25 %-~~ e~etsavval összerázva, vattával bedugott 
Jenai kemlocsoben, .J percig forrasban levo vrzben tartunk A kémlőcső tartalmát 
leh~~jük és kis, szá~az papirosszűrőn szűrjük. Ezt a kivonatot, mely ml-ként 2 nemzet
közi_ egység hatóanyagot tartalmaz, a továbbiakban szükség szerint 0,9 %-os nátrium
klond-oldattal hígítjuk 

Ringer.....:...._Dale-oldat készítése az értékmeghatározáshoz: 

Mérőlombikban 9,0 
0,42 
0,24 
0,005 
0,.5 
0,·5 

g nátriumkioridot, 
g káliumkloridot, 
g vízmentes kalciumklo1idot, 
g kristályos magnéziumkloridot, 
g nátriumhidrogénkar bonátot és 
g glukózt üvegkészülékből frissen desztillált vízzel 

1 OOO ml-re oldunk 

.Eitéknzeghatározás az oxitoáku5 hatás alapján . . A. n1eghatá1ozáshoz túlélő simaizr:1ok 
összehúzódásának r~gisztiálására alkalmas készüléket használunk„ E készülék 37°._ 
38°-ra beállítható vízfürdőL61 (ter1nosztátbóJ) és az· abban elhelyezett' 100 rnl Űr·
tartalomnál megjelölt üveghenge1 ből áll, melyben a Ringer-Dale-oldatba helye
zett túlélő méh-szarv alk,almas módon felfüggeszthető„ Az üveghenger úgy van 
sze~ke~ztve, hogy a méh-sit~rvat ellepő oldat ugyanolyan meilnyiségü és hőmérsék
letu friss oldatt~l gyorsan kicserélhető„ A felfüggesztett túlélő méh-szar\'-darab össze
bú~ódása könn·yen regisztrálható, ha azt fonal segítségével könnyű hószerkezettel 
k~tJük össze A vizsgálathoz olyan 200-300 g-os, virginális tengeri1nalacokat hasz-
1;1alunk, 1?-elyeket 3-4 hetes koruktól kezdve hírh állattól elkülönített helyen tar- .' 
tottu::.ik 
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A kísérleti állatot tarkóütéssel megöljük, majd a gyorsan és gondosan izolált egyik 
méh-sza1 vat a ~észülék üveghengerében oly módon helyezzük :1, hogy annak a 
méhtest felőli végét rögzítjük, a pete~észek felőli végét J?edig -~latin~-~or~og. és fona: 
közbeiktatásával az írószerkezettel kö~Jük össze, .mely az izom osszehuzodasa1t mozgo 
kormozott papiroson regisztrá~ja„ Az üveghenger be előző~eg annak jelzéséig, frissen 
készített Ringer-Dale-oldatot öntünk 

A készülék vízfÜrdőjét (termosztátját) 37°-38°--ra állítjuk be„ .A.. kísérlet fülyamán 
a hőmérséklet ingadozása± 0,5° lehet. Az oldaton a meghatározás alatt lassú ütem
'ben állandóan oxigén-gázt áramoltatunk át 

_!\. vizsgálatot az izom elernyedése után kezdjük meg, ami rendszerint a fürdőbe 
helvezés után 20-30 perc alatt bekövetkezik. Először a megfelelően hígított (1 : 10, 
I : '20) standard-oldatnak a szervet ell?p~ oldatba való jutta~ás~::l .. anna~ ~zt, a 
mennyiségét keressük meg, mely a .meh-1zomzaton szubmax1mahs osszel:uzodast 
okoz, ami azt jelenti, hogy az adag emelésével az .összeh~~ódás még ~ok~zó~1k. Ha a 
vizsgálatok-fülyamán az alkalmazott méh-szarv nem bizonyulna eleg e1zekenynek, 
úgy azt másik frissen izolált méh--szarvval cseréljük ki„ Ez.u;ái; a stan~~rddal azono: 
hígítású vizsgálandó oldatnak azt a .legnagyo~b menn)'_Iseget ke1ess1:1k meg, mel! 
a standárd fent megállapított mennyiségénél kisebb, majd azt a legkisebb m~nny~
ségét, mely a .standard megállapított mennyiségénél nagyobb össze.húzódást valt ~~ 
Az egyes összehúzódások után a szervet ellepő oldatot ugyanannyi, ugyanolyan ho
mérsékletű friss oldattal cseréljük ki Az oldatokat egyenlő időközökben (4-6 perc) 
adagoljuk . · 

A standard és az ellenőrzendő kivonatokat a következő sorrendben vizsgáljuk: 

X ml standard-oldat, 
Y ml vizsgálandó kivonat, 
Y ml vizsgálandó kivonat, 
X ml standard··oldat 
A n1eghatározást 2.5 ~~-kal kisebb adagokkal ellenőrizzük. 

A vizsgálati adatokból az ellenőrzött ki\;onat erősségét nemzetközi egységben 
szá1nítjuk ki és adjuk meg 

A ~izsgálandó kivonat egyenlő térfügatú R-nátronlúggal elegyítv~ .1 ór~i állás, 
majd semlegesítés után méh-izmot összehúzó hatást nem mutathat (h_1sz~am1,n),., , 

A hypoplrysis-kivonatok vérnyomást-emelő hatását az adrenahnvizsgalatanal 
leíi t n1ódon (1 233„ lap) ellenőrizzük, azzal az eltéréssel, hogy az egyes befecsken
dezések 30 perces időközökben követik eg)'mást 

2„ Az adrenalin és ad1 enalin„ta1;talm.ú készítmények értékmeghatározása 

.l\.z ad1enalin hatásértékét melegvérű állatok vérnyomására gy~korolt ha~ása 
alapján állapítjuk meg„ Összehasonlító standard g)'anánt az adrenalin (adrenalznum 
basicuni; II .57„ lap) sósavval készült oldatát használjuk. 

A .standard-oldat készítése O, 1 mg pontossággal mért 0,0100 g adrenalint 10,00 ml 
0,01 n sósavban oldlink. Az oldatot a meghatá1ozáshoz izotoniás nátriumklo1id".' 
oldattal tízszeresé1 e hígíquk. 

Értékn1ecr/zatározá.5. A kísérleti állatot {macska} nyúl) a következő összetételű oldattal 
elalta~juk-:o: 1,0 g diallilbarbitursavat és 4,0 g uretá1~t elegendő ~-nátronlúgban és 
vizben I O ml-re oldunk. A kísérleti állatba testsúl)'kilograinmonkent 0,6 ml oldatot 
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fecskendezünk„ 30--40 perc mulva a mélyen alvó állatot hátára fektetve az operáló
padra kikö~jük. A vérnyomstá az arteria caroti5-ban higany-tnallométerrel mé1jük„ 
E célból a ca1'oti5-ba üvegkanült kötünk, Ínelyet 1 %-os nátriumcitrát-oldattal meg
töltött gumicső beiktatásával a _manométerrel kötünk össze„ A manométer Uszó., 
íróval van ellátva, meJy a vérnyomás változásait mozgó, kormozott papirosra raj·· 
zolja. Az állat egyik ~ena femorali5-ába i~otoniás nátriumkloritj-oldattal megtöltött 
üvegkanült kötünk, melynek végére szorító csavarral ellátott gumicsövet húzunk. 
A vizsgálandó oldatokat a gumicsőbe szúrt injekciós tűn át, tuberkulin fecskendővel 
adagoljuk A standard-oldatot és a vizsgálandó készítmény megfelelően hígított 
oldatát felváltva adagoljuk. A befecskendezések 10 perces időközö.kben_ követik 
egymást„ Minden befecskendezést követő vérnyomásemelkedést regisztrálunk„ Ilyen 
módon az ismeretlen oldatnak azt a mennyiségét keressük meg, mely a· standard
oldat egy bizonyos mennyiségével egyenlő nagyságú vérnyomás-emelkedést okoz. 
E két mennyiség adrenalin-tartalma eg)'mással egyenlő. Az oldatok hígítását ismerve, 
a vizsgált oldat adrenalin-tartafmá! kiszánúthatjuk. 

3. A progeszteron és pt'ogeszteron„készítmények éttékm.eghatározása 

• A készítmények hatásértékét a progeszteronnak ösztronnal előkezelt, nem ivar-
érett, nőstény házinyulak méhnyálkahártyájára gyakorolt hatása alapján, standarddal 
összehasonlítva állapítjuk meg. A nemzetközi progeszteron-standard 1 mg··ja 1 nem-· 
zetközi egység. 

IJ5;:,fron-·oldat. Mikromérlegen mért kristályos ösztront - az ösztron értékmeghatá
rozásánál ismertetett módon (I 240 lap) ·- annyi injekcióhoz való olajban (III 
305. lap) oldunk, hogy az oldat ml-ként 125 nemzetközi egységet tartalmazzon 
(1 NE= O,I ykristályos ösztron).. . .. 

A standard-oldat ké.5z_íté.se„ O, 1 mg pontossággal mért kb 0,02.50 g progeszteron
standardot kevés kloroformmal bepárologtató üvegcsészébe öblítünk, majd 10___.:.12 ml 
injekcióhoz való olajjal elegyítünk„ A kloroformot vízfürdőn elpárologta~juk s az olda,
tot olajjal mérőlombikba öblítve, kihűlés után 25 ml-re kiegészítjük. 

É1'tékmeghatározá5 12 db 600-800 g-os nem ivarérett nőstény nyúl bőre alá 6 
napon át naponta 0,2 ml 25 nemzetközi egységet tartalmazó olajos ösztron-oldatot 
fecskendezünk Ezután az előkészítés után az állatokat 4 csoportba osztjuk éS; azokat 
5 napon keresztül progeszteronnal kezeljük a következő módon. A standard fent 
leírt alapoldatából injekcióhoz való olajjal olyan összehasorilító-oldatokat készí
tünk, melyek ml-ként megfelelő mennyiségű pl. 0,50 és O, 70 nemzetközi egységnek 
megfelelő progeszteront tartalmaznak. A vizsgálandó készítményből szintén olyan 
olajos oldatokat készítünk, melyek feltehe~ően ugy<inannyi nemzetközi egység pro
geszteront tartalmaznak, mint az összehasonlító-Oldatok, Két csoport állat egy-egy 
csoportjába az összehasonlító-oldatok l·-·l rnl-ét fecSke:ridezzük 5 napra elosztva„ 
A másik két csoport 1--.1 csopor~ja ugyanilyen módon a vizsgálandó készítmény 
fenti hígításaínak 1-1 ml-ét kapja .. A hatodik napon az állatokat leöljük, a méh
szarv egy részét kivágjuk és belőle megfelelő szövettani eljárással ke?esztmetszeteket 
készítünk. A kezelt állatok méh-nyálkahártyáján különböző fokU «traniformatio»-s 
átalakulás figyelhető~ meg. 

A vizsgált készítmény akkor megfelelő, ha az általa előidézett hatás nagysága a 
standard megfelelő mennyiségei által előidézett hatást eléri 
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4. Az inzulin„oldat éttékmeghatározása 

/\.z inzulin-oldat hatásértékét annak nyulak vércukor-szintjét csökkentő hatása 
alapján~ standard-inzulinnal összehasonlítva állapí~uk meg. A ~:i:izetkö,zi standard 
az inzulin kristályos cink,..sója, melynek 0,0455 mg-Ja 1 nemzetkozi egyseg„ 

Statida1'd-oldat. Az Országos Közegészségligyi Intézet a nemzetközi standard
por ból ml-ként 20 nemzetközi egységet tartalmazó oldatot készít és ezt bocsá~ja 
az ellenőrző üzemi laboratóriumok r.endelkezésére 

Az érték1neghatá10zást legalább 12 db 2-2,5 kg-os nyúlon végezzük. A nyulakat 
24 órán át éheztetjük„ A tnl-ként 20 nem~etközi egységet tartalmazó standard
-0ldatból 1/300 n sósavval olyan összehasonlító-oldatot készítünk, mely ml-ként 
2 nemzetközi egység inzulint tartalmaz„ A vizsgálandó készítm_ényt ugyancsak 
1/300 n sósavval úgy hígí~juk, hogy az ml-ként feltételezhetően szintén 2 nemzet

:közi_ eo„y„ség ilizulint tartalmazzon. A kisérlet első napján 6 nyúlnak testsúly-kg-onként 
D,2.5 ~l (0, 5 NE) összehasonlító-oldatot, a . má~ik 6 1;Y,úlnak. tes;súly-~g.-onk~nt 
ugyancsak 0,25 ml (feltehetően 0,.5 NE) a fenti modon h,ig1tott vizsgala~~? .~n~uhn
·Oldatot fecskendezünk be bőr alá Az egyes befecskendezesek 3 perces 1dokozokben 
követik egymást, hogy a' befecs.kendezés ~táni ~}~nt meg~dot.t vérv~t;li idő~on;<?kat 
minden egyes nvúlnál be tud3uk tartani A kiserlet masod1k nap3an a ket allat
csoportot felcseréUük, vagyis abba az állatcsopo~tba: mely e!ő~ő n,ap a sta:r:dar?
{összehasonlító)-inzulin-oldatot kapta, most a vizsgalando keszitmenyt, a masod1k 
.csoportba pedig, mely előző nap a vizSgálandó készí~ményt kapta, most a standard
oldatot fecskendezzük be 

A kísérleti állatok vérének cukortartalmát mindkét nap külön-külön meghatároz
zuk és pedig a befecskendezés előtt, illetőleg 1 %, 21/2 és, 4 óra i:iulva a befe~~k~n
dezés utan„ :r..1ivel az utóbbi három meghatározásnak allatonkent csak a ko7;ep
értékére van szükségünk, a befecskendezés utáni <;:ukortarial~at állatonként a verek 
:keverékében határozzuk meg, 

](_J'm5zerek 

A vét·cukot· meghatát'ozisa 

Hagedorn--.]en.sen eljárás 

ná tr i umoxalá t 
0,0033 (1/300) n sósav 
0,0803 (1/12) n kénsav 

500 ml 0,2 n kénsavat 700 ml vízzel elegyítünk 

10 %-os nátriumwolframát-oldat 
10 g nátriumwolfiamátot mérőlombikban 100 ml-re oldunk .. 

0,005 n lúgos kálium-vas(III)cianid-oldat . , 
1,66 g kálium-vas(III)cianidot és 10,6 g vízm~ntes,nát;1umkar ~onatot 
mérőlombikban vízzel 1000 ml-re oldunk Fenytől vedve tartjuk 

nátriumklorid-cinkszulfát-oldat 
500 g nátriumkloridot és 100 g cinkszulfátot mérőlombikban vízzel 
2 l-re oldunk 

nátriumklorid-cinkszulfátos káliumjodid-oldat 
2 5 g káliumjodidot mérőlombikban nátriumklorid-cinkszu!fat-oldat
t~l 100 ml-re oldunk„ Az oldatot fiissen készí~jük. 

3 ~{i-os ecetsav 
3 g tömény ecetsavat mérőlombikban vízzel 100 ml,·re oldunk 
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1 %-os keményítő-oldat (I 275. lap) 
0,005 (1/200) n nátriumtioszulfát-oldat 

0,01 n nátriumtioszulfat-oldatot egyenlő térfogatú vízzel hígítunk .. 
Az oldatot gyakorta ellenőrizzük (faktorát meghat~rozzuk). 

0,00.5 (1/200) n káliumhidrogénjodát-oldat 
100,00 ml 0,01 n káliumhidrogénjodát-oldatot mérőlombikban vízzel 
200 ml-re hígítunk, 

A vércukrot párhuzamos kísérletekben határozzuk meg. Az állat fül-vén~jából kb 
2 ml vért 6 mg nátriumoxalátot tartalmazó edénykébe gy4jtünk. 

a) A befecskendezés előtti normál vércukor meghatározására állatonként két, 
4,80-4,80 ml 1/12 n kénsavat tartalmazó kémlőcsőbe 0,60-0,60 ml vért mérünk .. 
... <\pipettát a folyadék többszörös felszívásával és visszaengedésével átmossuk. A kémlő
csőbe 0,60 ml 10 o/0 -os nátriumwolframát-oldatot mé1ünk, tartalmát e1őteljesen 

össze1ázzuk, Y2 percre fürró vízfürdőbe merítjük, majd hűtjük. A lehűlt oldatot 
kis száraz papirosszűrőn szűrjük A tiszta szüredék 1,00 ml-es részletét nagyobb 
kémlőcsőben 10 ml vízzel és 2,00 ml 1/200 n lúgos kálium-vas(III)cianid-oldattal 
elegyítjük, majd 1.5 percig forró vízfürdőben tartjuk, azután pedig gyorsan lehű~jük. 
A lehűlt oldathoz 3 ml nátriumklorid-Cinkszulfátos káliumjodid-oldatot, 2 ml 3 ~{,-os 
ecetsavat, továbbá 2-3 csepp keményítő-oldatot elegyítünk A kivált jódot 1/200 
n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk„ Egyidejűleg a leü;t módon, de vér helyett 
ugyanannyi vízzel két üres kísérletet is végzünk 

b) Az injekció utáni vércuko1 meghatározására az állatokból a befecskendezés. 
beadásától számított 1 )-2, 2 ~és 4 óra multán a leírt módon vért veszünk. Állatonként 
két, 4,80-4,80 ml 1/12 n kénsavat tartalmazó kémlőcsőbe ugyanazon állatnak a 
jelzett időpontokban vett 3 vérmint~jából 0,20-0,20 ml vért mé~ünk A továbbiak
ban a leírt módon fülyta~juk a vizsgálatot 

A vércukor-értéket a következőképpen számíquk ki: Az üres kísérletekben 
elfogyott 1/200„n nátriumtioszulfát-oldat ml-eí számának középértékéből levonjuk 
az ugyanazon vérrel végzett két párhuzamos kísérletben elfogyott 1/200 n nátrium
tioszulfiit-oldat ml-ei számának középértékét. A különbséget a mérőoldat faktorával 
megszorozzuk. Az így kapott számnak megfelelő vércukor-értéket ?lZ tú~oldali táblá
zatból keressük ki Ez az é1 ték O, 1 ml vér mg-ban megadott glukózban kif~jezett 
cukortartalma, 

Az inzulin okozta hipoglikémiás hatást szá1nszerűen a vé1cukorcsökkenés <j0 -ában 
fe;jezzük ki„ Ezt a következó módon számítjuk A befecskendezés után kapott vér
cukor-é1 téket levonjuk a befecskendezés előtti normális vé1 cukor-értékből és a 
különbséget (vércukcncsökkenés) a normális vé1cukoré1 ték SS-ában fejezzük ki 
Ezt az értéket minden állatra kUlön szán1í~juk ki A két napon végzett vércukor
vizsgálatokból számított értékeket, éspedig külön a standard- és külön a vizsgált 
oldattal kapott értékeket ( ?,S··os vércukortsökkenés), összegezzük, _n1ajd a két összeg
ből - a standarddal nyert értéket 100-nak vé\'C' ·" - a viZsgált készítmén)' erősségét 
?S-ban, illetőleg nen1zetkö~i egységben kifejezve adjuk meg. 

Ha a különbség a standard- és a vizsgált-oldat hatásé1 téke között + 15 °r{,-nál 
nagyobb, a ineghatározást p, vizsgálandó anyag n1ás, megfelelő hígításaival addig 
kell ismételnünk, amíg az eltérés ± 15 ~,S-on belül esik. 
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Vér e uko r- táblázat 

A mérőoldat ml-einek száma 
--~----- ------· 

s z á z a· d 

. 1 . d e,gesz [ ttze 
i 

0 -! 0 

0 
0 2 
0 3 
0 4 

0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 

0 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

0 

0 ,017 ; 
0,034 
0,052 
0,070 

0,088 
o, 106 
0, 124 
0, 141 
0, 159 

0 J 17 7 
o, 195 
0,213 
0,232 
0,251 

0,002 
0,019 
0,036 
0,054 
0,072 

0,090 

0' 108 
0, 125 
o, 143 
0, 161 

0, 179 
o, 197 
0,215 
0,234 
0,253 

2 

0,003 
0,020 
0,038 
0,056 
0,074 

0,092 
0, 110 
o, 127 
o, 145 
o, 163 

o, 181 
0,199 
0,217 
0,236 
0,255 

3 4 5 6 ! 8 
---'----'--'----c----,---c--

o, 01010,0121' 0,014 
0' 02 7 11 0' 029 0' 031 
0,045 0,047 '0,048 

0,005 
0,022 
0,039 
0,057 
0,075 

0,093 
0' 111 
o, 129 
o, 146 
o, 164 

0, 182 
0,200 
0,219 
0,238 
0,257 

i 0,007 
1 0,02·! 
. 0,041 

0,059 
0,077 

0,095 
o, 113 
0, 131 
o, 148 
0, 166 

0,008 
0,025 
0,043 
0,061 
0,079 

0,09í 
o, 115 
0, 132 
0, 150 
0, 168 

0,0631 0,065 '1 0,066 
0,081 0,083 ' 0,084 

0,099 i o, 101 1 o, 102 

0,117 'i 0,119 1 0,120 
0,134 0,136'0,138 
0,152 

1 

o,_154 o,155 
O,liO i 0,172 0,173 

0,184 0,186 0,188 0,190 
0, 202 0' 204 o-, 206 0, 208 
0,221 0,222 0,224 0,226 
0,240 0,241 0,243 1 0,245 
0,259 0,260 0,262 1 0,264 

0, 191 
0,209 
0,228 
0,24-7 
0,266 

0,286 
0,306 
0,327 
0,350 

0' 3 79 

0,015 
0,032 
0,050 
0,068 
0,086 

o, 104 
0, 122 
0, 139 
o, 157 
o, 175 

o, 193 
0,211 
0,230 
0,249 
0,268 

0,288 
0,308 
0,329 
0,352 
0,382 

0,270 0,272 0,2!4 0,276 0,27Í3 0,2.80 0,282 0,284 
0,290 0,292 0,294 0,296 0,298 0,300 1 0,302 1 0,304 
0,310 0,312 0,314 0,316 0,318 0,321 1 0,32310,325 
0,331 0,333 0,336 0,338 0,341 0,3431 0,345 0,348 
0,355 0,358 0,361 i 0,364 0,367 0,370 0,373 1 0,376 

·~~~--'-~~---;-c~~-'--~~-~~
mg glukfo: o,r ml vérben 

s. A cinkinzulinprotaminát éitékmegh_atározása 

A biológiai ellenőrzés 2 részből áll 

a) Hatásérték-meghatározáL A cinkprotamin··Ínzulint és a to~p~tó-ol?-atot kü~ö~
külön ampullában tartalmazó készítmény vizsgálata során a c1nk1nzuhnpr~tam1~at 
ampulla tartalmát a tompító-·oldat hozzáadása nélkül az 1 23.5„ lap szerint vizs-

gáljuk . 
A csapadékos cinkinzulinprotaminát vizsgálatáná~, a csapadéko~. f?_lyad?k~t 1/3.0~ 

n sósavval úgy hígítjuk, hogy az ml-ként feltételezh~toen 2 nerozetkoz1 egys;g inzul~nt 
tartalmazzon„ A továbbiakban a vizsgálatot és a számítást az 1 236, 4 a es b szerint 
végezzük. r 

b) Az elhúzódó hatást a csapadékos, illetőleg a kicsapó folyadékkal elegyített (ki
csapott) készítménnyel a következőképpen viz~~áljuk: elősz~r ~ standard-inzulin
nak a nyulak vércubára gyakorolt hatását állapstjuk meg. E ce~bol 6 db 3-;-3, 5 kg-os 
24 órán át éheztetett nyúl vércukor értékét határozzuk m:g, Ill'3;Jd 2 kg-onkent ~.nem
zetközi egységnek megfelelő h:IBítatlan stan~ard-i~zuhn;oldatot f~csk~n~ezunk a 
nyulak bőre alá, A befecskendezés után 3, 4 es 5 ora mulva vett verm1ntak cukor
értékeit határozzuk m.eg. 
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Hat nap mulva ugyane 6 nyúlba, ugyancsak 2 kg-onként, feltételeZp_etőert-i. nemzet
közi egységnek megfelelő mennyiségű, fel nem hígított vizsgálandó csapadékos készít
ményt fecskendezünk s az előző kísérletnél említett időközök betartásával meg
határozzuk a nyulak vérének cukorértékét. Minthogy e vizsgálatban az inzulin 
által 3, 4, illetőleg 5 óra alatt előidézett vércukorcsökkenés-értékeket keressük, 
a megadott időpontokban vett vérminták cukorértékét külön-külön az I 236. lap 
4/a szerint határozzuk meg 

Miután a vizsgálatot fel nem hígított készítménn}el kell végeznünk, a vizsgálat
hoz olyan standard-inzulin-oldatot készítünk, mely ml-ként ugyanannyi nemzetközi 
egység inzulint tartalmaz, mint a vizsgálandó készítmény„ A befecskendezésre mikro-
fecskendőt használunk. ' 

• A számítás módja a következő: a nyulaknak a standard-oldattal való befecskende
zése előtti vérclikor-értékeit, majd a befecskendezés utáni, megadott időpontokban 
meghatározott vércukor-értékeit - az utóbbiakat az összetartozó időpontok szerint 
- külön-külön összeadjuk. Ugya1úgy adjuk össze a vizsgálandó készítmény \;izs-· 
gálata során kapott cukor-értékeket is. A vércukorcsökkenés mértékét a kezdeti 
vércukor %-ában fejezzük ki. 

A készítmény elhúzódó hatása akkor megfelelő, ha abban az időpontban, amikor 
a standarddal kezelt nyulak vércukor-értéke elérte a befecskendezés előtti értéket, 
vagyis a 100 %-ot, az ellenőrzött készítménnyel kezelt nyulak vércukor-értéke a be
fecskendezés előtti értéknek legfeljebb 80 '?~-a. 

6. A choriongonadotrop-ho1mon-tartalmú készítmények 
é:rtékmeghatá:r ozása 

A choriongonadotrop-hormon hatásértékét infantilis patkányok hüvelyreakciója, 
vagy hím kecskebékák (Rana erculenta) sperma-ürítési reakci~ja alapján standarddal 
való összehasonlítással állc;tpí~juk meg .. A nemzetközi standard terties nők vizeleté-· 
ből előállított és tejcukorral megfelelően hígított por-alakú készítmény, melynek 
0, 1 mg-ja 1 nemzetközi egység 

A standard-oldatok készítése 

3--4 mg standard choriongonadotrop-hormont 0,01 mg pontossággal mikro-· 
mérlegen lemérünk éS izotóniás nátriumklorid-oldatban oldunk úgy, hogy az oldat az 

a) alatti vizsgálathoz ml-enként 10 nemzetközi egység, a 
b) alatti vizsgálathoz pedig ml-enként 20 nemzetközi egység hor1nont tartaimazzon 
Az oldatokat minden vizsgálathoz frissen készí~jük, 

Értékmeghatározás. 

a) Patkány-módszer Elegendő számú, legalább 18-24 db, 24-30 napos nőstény 
patkányt 3-4 csoportba osztunk lehetőleg úgy, hogy az azonos fészekből származó 
állatok minden csoportban egyenlő szárriban legyenek. Az értékmeghatározást a 
csoportok számától függően többféleképpen végezhetjük. I-fa 3 csoportunk van, kettő 
a standard-oldat két különböző hígítású oldatát, egy pedig a vizsgálandó készítmény 
megfelelő hígítású oldatát kapja„ Ha 4 cs?portunk van, két csoport a standaid
oldat két különböző hígítású oldatát, két másik csoport pedig a vizsgálandó készít
ménynek a standard-oldát hígításaival feltehetően egyenlő hatásértékű, két 'külön
böző hígításű· oldatát kapja E célból a standard-oldatból olyan összehasonlító
oldatokat készítünk, melyeknek 1 ml-e azt a hatóanyag-mennyiséget tartalmazza, 
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- . l" ' 1 tben 48 óra alatt fecskendezünk be egy-egy állat bőre alá~ melyet J eg'\·en o resz e h · , 
A kÍsérleti illatok mindenkori érzékenységétől függően ez a ormoi;-bmenny1_s~g 
, , 6-0 8 NE mel a leírt módon adagolva az állatok kb S? '}~-a an P,0~1:1v 
alt~~~~n e~~dmé~vez 'A t~fecskendezést követően figyeljük a vagin~ ~eg'.'"{'~";~t; 
rea kövétÍezte után ~ vagina-ból naponta háromszo1 veszun va ~ : .. o 
mel~:~~i;emíg a metoestrus bekövetkezik. Pozitív reakciónak a tiszta oestru>-t r~~nt§~~ 
~1~árgyle~ezre kent váladékokat gázlángon r-ögzí~jük, és Gremsa-oldatta „ 

lap) festjük meg 

Ha a választott adagok túlkicsinek vagy túlnagynak bizonyulnak, ~~iko~ ,is a 
· . k "'k , a o illetőleg 100 % a meghatározást más, megfeleloen h1gitott poz1tiv rea cio szaru. , , . . 

oldatokkal megisméteUük„ , · tk .. · „ 
~ k' a standard·-por hatásértékéhez viszüny1tva nemze ozi A készítmény hatásérté ·et 

egységekben fejezzük ki., 

b) Be'ka-módnr. 60 db 40--60 g-os hím békát egyenként megszámodzottd, !elf<dedtebt~,l i 
~ ' ' ' l 1 „ nk A b) alatti stan ar -o a o fél ujjnyi vizet tartalmazo «egerpoharba» ie yezu . . „ 0 -o 1 t (5 7 10 

10-.10 állatba megfelelő mennyiségű pl. q,2?, 0,3.5, rlletoleg k,::i m - ... ' h \ d-
.. k ' d k t 'gy választjuk meg hogy azo geometriai a a 

NE-t) fecskendezun ·""-2 a ago a, u ,
1 

d, k' 't ,' bo"l a feltételezett egvség-. ·· k d · ek A vizsga an o eszi meny , 
vány szer~r;t n~ve, e .J~n „ ldatot készítünk melynek 1 ml-e 20 nemzetközi egy-
s~áin alapJan SZli~~Őf ~:nol~atból is 0,2.5, 0,'35 és 0,.50 ml-t fecskendezünk 10-~.Q 
seget tartalmaz,. , , . , e' o-ezzük ho a tűt a comb-izomzaton keresztul 
békába A befecskendezest ug) v o , ' gy d . 1· 1 , 't A befecsken-

1. 'kb f„k n1eggátolva ezzel az ol at vissza o yasa „ 
a hasi nyiro czsa a veze .JU ' , „ ~ · tt·' 1 békák kloakájából pár 
dezést követően 2, 3 és 4óra mulva hegyesvegutp~pke lea;'e~J-:k és mikroszkóp alatt 

· l ·· k tárgylemezre cseppen JU , 11 

csepp vize etet ·;~szun ; 'r l Az észlelt reakciókat a mikioszkópos vizsgálat alap-
400-szoros nagy1tassal vizsga JU e , - l . , h t .. bb látóteret gondosan átvizs
ján háromfCleképen :11-inősítjük: 1 ~egat1~ area ~~~én a ~zitív ha .a lemez alapos át
crálva egyetlen spermium-ot sem talalunk ' 2. gy t> p ; ' - k . , ha min-
b · 1 é l't k 1-1 5perrnzum-ot· 3. poz1tiv a iea c10, 
vizsgálásánál csak e v fve .. abbun , . i, th tó Az 'elbírálásnál a pozitív reakciókat 

- den látótérben egy v~~y to 5pe111knu1n a „ak (, 1 ha az ugiranazon adaggal kezelt 
k ' oz1t1vakat 0 5-ne vesszu P · . , , 

1-ne ' a gyenge1:1 ,P , . ; 't' akciót észleltünk a pozitív reakc1ok sza
állatoknál 3 po_z,It1v es.: gyenge~.P~~.ik1v~e. k', a gyengén' pozitív, akár a pozitív 
ma 5. A reakc1ot pozitivnak te rntJU ' a .a ar , . k . r alkalommal is 
reakciót' a 3 különböző időpontban vett vizeletben akai csa eg) 

észleltük . , , , . . k · "k 1 ·' a következő képlet A készítmény hatase1 teket a kapott pozitív rea -c10 a apJan 
segítségével számí~juk 

ahol 

P = Num. log [ 2 + 
4 

3 
d 

(V1 + _Y-2 + V,) - (S1_+ S2 + S,)_] 
·--(V3 + S3) - (V1 + S1) 

ke'szi'tménirnek a standard ~~-ában kif('.jezett érté_ke, , 
a · -' k 'k szarna \T \1 a készítmény egyes adagjaira kapott I?~zitrv re~, c10 , ' 

V1, 2, 3 a standard egyes adagjaira kapott poz1t1v rea~c1ok szarna, 
S" S,, ~1 két egymást követő adag hányadosának logantmusa.. , . 

p 

a a választott adagok túlkicsinek vagy túlna~yn~k bi~Ony~,lnak,, a~ikor ,~s a 
H, k ·"k , o ·netőleg· 100 o; a meghatarozast mas, kisebb 'agy nag)obb pozltiv rea c10 szarna , i ,o, 

adagokkal megismételjük, _ · , etközi 
A készítmény hatáserősségét a standard-por hatásértékéhez v1szony1tva nemz · 

egységekben fejezzük ki 
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7. A szérumgonadotrop-ho:r'mon-tai:talm.ú készítmények érték
meghatározása 

A szérumgonadotrop-hormon hatásértékét infantilis patkán}ok hüvelyreakciójá
nak vizsgálata alapján, standarddal való összehasonlítással állapítjuk meg„ r\ nemzet
közi standard vemhes kancák véréből előállított és tejcukorral megfelelően hígított 
por-alakú készítmény, melynek 0,25 mg-ja 1 nemzetközi egység 

A .standard-oldat ké1zíté.1e 

10-12 mg standard-szérumgonadotrop':'hormollt 0,1 mg pontossággal lemérünk 
és izotoniás nátriuniklo1id-oldat'ban oldunk \!gy, hogy az oldat ml-ként 10 nemzet
közi egység szérumgonadotrop-hormont tartalmazzon„ 

Az értékmeghatá1ozá.st a choriongonadotrop-hormon értékmeghatározásánál (I 238. 
lap) leírt módon végezzük azzal a,z eltéréssel, hogy mind a standard-oldatból, mind 
a vizsgálandó készítményből a feltételezett egységszám alapján olyan oldatokát készí-

'- tünk, 1nel1eknek 0,2 ml-e tartalmazza az egész befecskendezendő n1ennyiséget, 
pi 0,8-1,0 nemzetközi egységét, melyet nem részletekben, hanem egyszerre fecs
kendezünk be„ 

A készítmény hatásértékét a standard-por hatásértékéhez viszonyítva nemzetközi 
egységekben fejezzük ki 

B. Az ösztr·on, az ösztradiolmonobenzoát, öszti'adiolmonopropionát 
( oe rtrolutn propionÜ!fJJJ) és egyéb ösztrogén„,hatású készítmények 

értékmeghatározása 

i\.z öszt1o'n, az ösztradiolmonobenzoát és egyéb ösztrogén hatásű készítmények 
hatásértékét kaszt1ált patkányokon a vagina-oer;trus vizsgálata alapján a standarddal 
v~ló összehasonlítással állapí~juk meg. Az ösztron és az ösztradiolmonobenzoát 
nemzetközi standarqjainak 0, 1 y-ja felel meg 1 nemzetközi egységnek A többi 
ösztrogén hatás4--anyagnak nemzetközi standardja nincs„ E készítményeket megfelelő 
kristályos készítménnyel hasonlítjuk össze 

A standard-oldatok késiJtése. 

a) Ösztron é1 ihztradiolmonobenzoát 1tandard-oldat 3-4 mg standard-ösztront, illetőleg 
ösztradiolmonobenzoátot 0,01 mg pontossággal mikromérlegen lemé1ünk és aJ=iszolút 
alkohollal 25 ml-es mérőlombikba öblítünk. Az ily módon elkészített standard-oldatok 
lepa1afinozott üvegben, hűtőszekrényben, ± 1 °-on hónapokon keresztül eltarthatók„ 

b) Eg)!éb ösztrogén-hatású anyagok standard-oldatai _úgy készülnek, hogy a meg
felelő kristályos anyagból 0,01 mg pontossággal lemért 2-3 mg-ot kevés R-kloro
forrnm_al vagy R-acetonnal bepárologtató üve:gcsészébe öblítünk, majd 10-12 ml 
injekcióhoz val_ó olajjal elegyítünk. A kloroformot, illetőleg acetont vízfiirdőn el~ 
párologtitjuk és az oldatot olajjal mérőlombikba öblítve, kihűlés után 2.5 ml·-re 
kicgészí~jük, 

Értékmeghatározás Megfelelő számú, legalább 80 db ivarérett, 130-150 g súlyú 
nőstény patkányt kasztrálunk. A kasztrált állatokat 4-5 hétig pihentetjük. Az utolsó 
3 héten vagina-váladék vizsgálatával naponta ellenőrizzük, hogy a kasztrálás tökéletes 
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\;olt-e. Az ötödik hét elmultá,.al az állatokba az alább leírt módon akkora horm~i;-
ise' aet recskendezünk be melv. feltehetően azok 100 'X)-ában oe1tru1-reakc1ot men1T) b 1 ' , .. A k ·, 1 "l' 

vált ki Ez a mennyiség állatonként általában 3-4 ·y osztron. . rea, c10 ezaJ asa 
után az állatokat 2 hétig pihentetjük, majd 20-as csoportokba oszquk es a csoporto
kon belül az eg)'es állatokat alk_almas m??on meg~elölj~~· .. , , 

A megfelelő standard-oldatból injekc1ohoz vala oléi:J.Jal 2 ,olyan oss,zehasonhto·· 
oldatot készítünk mel)eknek 0,3 ml„e tartalmazza az egy patkanynak szant .hor1non
rnennyiséget, pl. '1,8 y és 2,4 y ösztront, illetőleg 0,3 'Y és ,?,4 y ö~z;rad1?l~or:~
} e zoátot E célból az alkoholos standard-oldatból megfelelo If.tenny1seget in3ekc10-
l~o~ való olajba mérünk és az oldatot ab) alatt l~írt módon k~s~ítj~, el , . 

_Az olajos standard-oldatokból ö.ss~~h~sonlíto-oldatokat, in}ekcro~~z. valo o13:J
ial készítünk Ezeket az an)'ag akt1v1tasanak fig)'e.l~mbevetelevel h1grljuk~ , .. 
, A rizr;gálandó ké1zít111én)!ekból injekcióhoz való. ~laJJal olyan oldatok~t kesz1.~unk, 
meh,:ek feltehetően ugyanannyi hormon-menny1seget tartalmaznak, mmt, az ::issze- -
has~nlító-oldatok. 1-1ind az összehasonlító, mind a vizsgálandó oldatok~ol mrn~,e_n 
állatnak 3 egyenlő részletben 24 óra ~~att összesen 0;'3 ~l-t fecs~endezunk a, bo1e 
alá \láladékot először 48 órá,.al az elso befecskendezes utan, 1naJd naponta ha1om
szo~- veszünk mindaddig; amíg a 1netoe1tr~s, beköve~~ezik, va-?yi~ .. amiko~ a vála~ék~an 
a fehérvérsejtek űj1a megjelennek .. Poz1t1v .reakc1?n,a~ tek1n~3uk, amikor ,a v~gina
·váladék a tiszta oe1trus képét muta~Ja, vagyis az k1zarolag el_szarusodo~t hamsejteket 
tartaln1az. A tárgylemezre kent váladékokat lángon rögzítjük és Gremsa-oldattal 
(I 329 lap) festjük meg. . . , . . 

A kíSérleti állatok változó érzékenységére való tekintettel a vizsgalatot nnnden 
esetben standarddal való összehasonlítással végezzük'. Újabb vizsgá!ath?z ~z ~llatokat 
csak két heti pihentetés után használh~tjuk. Ha a ~~tkányokat v1zsg_:1I~t1 celra ne~ 
használjuk célszerű azoknak kéthetenkent megfelelo hormon-menny1seget adagol?1: 

A készí~mény hatásértékét a standard hatásé1tékéhez viszony.ítva nemzetkoz1 
egységekben (NE), illetőleg a standardként hasz:rlált készítményekre vonatkoztatva 
mg-okban f~jezzük ki 

s .. A Uígí.talis pu:rpu.:rea··levélpor· értékmeghatározása 

A Digitali1 jJurpurea (a továbbiakban digi5~lisz)-le:ré.l~o.r hatá~értékét annak macská~ 
szívműködését megszüntető hatása alap1an a. d1g1tahsz-lev~l~or-st~nda1_~da~ v.a~? 
összehasonlítással állapí~juk meg. A nemzetközi standarTd szar1tott es por1tott dlg1-
tálisz-levél, melynek 0,076 g-ja 1 nemzetközi egység (NE) 

Sze 5ze 5 kivonat készítése a 5fandard digitálist-levélporból„ Frissen felbontott ampull~ból 
származó standard digitálisz-levélporból 100 ml-es üvegd1:gós Erlenmeye1-lornb1kba 
mg pontossággal 2-3 g-ot mérünk„ A porra grammonkent ,~O,?O ml, olyan s~es:t 
öntünk, melyet 4 térfogat legtöményeb

1

b 
1

(95 ;/v°;~-os) 0szesz~ol .. e~. 1_. te~,fo~at ,v1zbol 
k 'szítettünk A keveréket alkalmas rázokeszülekben 20 -30 kozott1 homersek,lete~1 
2~--26 órán át rázzuk, inéi:jd centrifugáljuk, vagy üveg~zűrőn s.zűrjü~ A k~sz, ki
vonatot jólzáró üvegdugós üvegben hűtőszekrényben tartjuk„ Az ily modon kesz1tett 
és' eltartott szeszes kivonat 30 napig használható 

Szeize.5 ki1Jonat kéL?.,Ítérn a viz.1gálandó digitálilz-levélporból. A vizsgálandó készít1nény
ből kivonatot a 'Standard-kivonattal azonos módon készítünk. 

J!ígított 5tandard-kivonat készíté.5e. A standard digitálisz-levélpo1 szeszes kivonatát 
izotoniás nátriumklo1id-oldattal kb 15-20-szorosra úgy hígítjuk, hogy a hígított 
kivonat halálos adagja macska-testsúly-kg-onként feltehetően kb 15 ml legyen„ 
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Hígított kivonat készítése a vizsgálandó digitálúz-levélp01 kivonatából„ A vizsgálandó 
szeszes kivonatot ugyanúgy hígítjuk, mint a standard szeszes kivonatot. 

Értéknzeghatározá1, 6-6 egészséges, nem \;emhes vagy szoptatós 1,.5~4,0 kg-os 
macskát 16-24 óráig éheztetünk Eg)'-egy hatos csopo1 tan belül a legnagyobb 
macska súlya a legkisebbnek legfeljebb kétszerese lehet„ Az egyik Csoport macska 
átlagsúlya a másik csoport átlagsúliától legfeljebb 50 %-kal térhet eL Az állatok 
súlyát 0,05 kg pontossággal mérjük 

Az állatok?Lt éterrel, uretánnal vagy más alkalmas altatószerrel elaltatjuk, azon
ban csak olyan mértékben, hogy a pupilláris és korneális reflexek megmaradjanak 

· és az izomzat ne ernyedjen el egészen tehát, hogy az állatok időnként megmozdul
janak vagy farkukat mozgassák„ Az elaltatott állato~at ú. n„ macskapadra kö~jük ki. 

A vend.femo1·alis-ba üvegkanült kötünk és azt gumicsővel 0, 1 ml beosztással ellátott 
50 ml-es bü

1

rettával kötjük össze„ üg)elünk arra, hogy az öss~eállított készülékben 
levegő-buborékok ne legyenek A hígított standard-, illetőleg vizsgálandó-oldatot 
a bürettába öntjük és abból 5 percenként testsúlykilogrammonként 1 ml-t gyorsan 
a vénába bocsátunk. Ezt 0z eljárást addig isméteUük, míg az illat szívműködése 
megszűnik,. Ha a vizsgálat során azt találjuk, hogy akár a hígított standard-kivonat, 
akár a hígított vizsgálandó kivonat átlagos halálos adagja testsúlykilogrammonként 
13 ml-nél kevesebb, Vagy 19 ml-nél több, illetőleg ha a standa1d- és a vizsgálandó

·kivonat testsúlykilogrzimmonkénti halálos adagjai között a különbség 4 ml-nél 
nagyobb, a vizsgálatot a szeszes kivonatok fi:issen készített más, alkalmas" higításával 
megismételjUk„ A vizsgálatot 15 napon belül be kell f~jezni. -

A testsúlykilogrammra vonatkozó halálos adagot minden egyes állatra külön 
számítjuk- ki, majd kiszámí~juk egy1észt a standard-, más1észt a vizsgált kivonat 
átlagos halálos adagját Ez utóbbi értékek hibáját az alábbi képlettel állapítjuk meg 

ahol 
M 
a 
n 

O" \! 

a„= ± 1
( L'(M-a) 2 

/ II (n - ) ) 

egy macska halálos adagja, 
a csoport átlagos halálos adagja, 
a csoportban levő macskák száma, 
a keresett hiba. 

Ha a hiba az átlagos halálos adag .~, 7 %-ánál nagyobb, az értékmeghatározást 
megismételjük, vagy azt további állatokon végzett vizsgálatokkal~ kiegészí~jük, míg 
a hiba 5, 7 °/0 -nál már nem nagyobb 

A vizsgált levél por 1 nemzetközi egységnek megfelelő mennyiségét ( 'X) az alábbi 
képlettel számí~juk ki. 

ahol 
m, 

11ls 

DL, 

DL, 
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mv · DLv·S x=-- - ---·· e 
fis' DLs·V 

a vizsgált levélpo1nak az a menny1sege gram1nban kif~jezve, 
melyből V ml hígított kivonatot készítettünk, 
a használt standard-levélpornak az a menny1sege grammban 
kifejezve

1 
melyből S ml hígított standard-kivonatot készítettünk, 

a vizsgált levélpor hígított kivonatának halálos adagja macska
testsúlykilog1ammonké-~ t ml-ben, 
a használt standard-levélpor hígított kivonatának halálos adagj_a 
macska-testsúlykilogrammonként ml-ben, 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

S a hígított standard..:kivonat menny1sege ml-ben, 
\ 7 a vizsgált levélpor- hígított kivonatának menn·yisége ml-ben, 
e a használt standard-levélpornak az .a mennyisége, gramm.ban kife

jezve, mely 1 nemzetközi egységnek felel meg, 
x a vizsgált levél pornak az a mennyisége grammban kif~jez\:e, mely 

nemzetközi egységnek felel meg. 
Az 1 nemzetközi egységnek megfelelő mennyiség (x) 10-szeresének reciprok értéke 

( 
1 
~ x) = O, 10 g levél por NE-ben kifejezett hatásértékével 

10. Injekciók vizsgálata vérnyomást csökkentő szennyező anyá.goki:a 

Injekciók vérnyomást csökkentő hatását hisztamin-oldat vérnyomást csökkentő 
hatásával hasonlí~juk össze. 

E célból az adrenalin értékmeghatározásánál leírt inódon_ (I 233 lap) először 
a f9_acska hisztamin-érzékenységét határozzuk ineg islnételt intravénás injekciókkal 

Olyan sósavas hisztamin-oldatot készítünk, mely ml-enként 0,5 ·y hisztamin-bázist 
tartalmaz. Ebből az oldatból az adrenalin értékmeghatározásánál leírt módon 0,05, 
O 10 O 15 ·y-nak meafelelő menri\iisé

0
0-et fecskendezünk be a kísérleti állatba testsúly-

' ' ' b , - . 
kilogrammonként. Ezután megkeressük a vizsgálandó készítmén-ynek azt a menny1·-
séo-ét mel\, a fenti ndag·ok valamelyikével azonos vérnvomás-csökkenést okoz Közben 

0 ' ) , • 
a standard által okozott vérnyomás-csökkenést ismételten ellenőrizzük„ 

~A..z olyan injekció, melynek egyszeri adagja nagyobb vérnyomás-csökkenést okoz, 
mint 0~01 'Y hisztarrtin-bázis, gyógyászati célra nem használható„ 

11. A n ... vita:min értéltmeghatá:r·ozása 

A D-vitamin készítmények antirachitikus hatásértékét standarddal való össze-· 
hasonlítással állapítjuk meg„ A nemzetközi standard kristályos Ds-vitamin, n1ely
nek 0,025 y-ja 1 nemzetközi eg·ység (NE). 

Érték1neglzatározá5. 

a) A gyógyító hatás viz5gálata„ Bár1nely ne111hez tartozó fiatal patkányokat rö:iddel 
elválasztásuk után legalább 10 fészekb51 úgy válogatunk össze, hogy egy-egy fészek
ből 4, illetőleg 8 állatot választunk ki„ Az ug-yanabból a fészekből szárn1azó leg
nagyobb állat legfeljebb 10 g-al lehet nehezebb a legkisebbnél Az állatokat három 
héten át az alábbi (I. vagy II) 1alhitis-t előidéző diétán tartjuk, 

1 11 

33 % darált kukorica 76 ~~ darált kuko1ica 

33% szen1esbúza 20 °1~ búzasikér 

15 % búzasikér 3 'J~ kalciumkar boná t 

1 5 ~~ zselatin 1 O{i nátriumklorid 

3 0/ 
'' 

kalciumkar bonát 
l ·~~ nátriumklorid 

A vizsgálathoz megkívánt fokú ralhitis kifejlődését az elbódított állatokon egyen
ként Röntgen-felvételekkel úgy ellenőrizzük, hogy a tibia proximális végződését, 
illetőleg az ulna és a radiu.5 disztális végződéseit vizsgáUuk 
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Az állatokat azután 4 csoportba osz~juk oly n1ódon, hogy egy-egy csoportba mirid·
egyik 4-·es fészekből 1, illetőleg mindegyik 8-as fészekből 2 állat jusson. 2 csoport 
állatnak a standard-készítn1ényt adjuk be úg)', hogy az eg)ik csoport állatonként 2-8 
nemzetköziegységet kapjon, a másik csoport pedig állatonként ennek 2- vagy 3-szo
rosát.. A vizsgálandó készítmén·yt a 2 másik csoportnak ugyanígy adagoljuk„ Az eg-y
egy állatra jutó mennyiséget akár eg;.·szerre, akár 8 napra elosztva adhatjuk be. 

10-14 nappal az egyszeri teljes adag, illetőleg az első adag beadása után az álla
tokat megöljük és a rachiti5 gyógyulását Röntgen-felvételekkel, illetőleg az alábbi 
módon megfestett csontok vizsgálatával alkalmas összehasonlító felvételekkel, illető
leg képekkel ellenőrizzük„ E célból az ulna-k és 1adiu5-ok disztális végeit kiprepará1juk 
és 24 óráig 4 g/v ~~-os vizes formaldehid-oldatban ázta~juk azokat. Ezután a cson
tokat hosszában ketté :vágjuk és néhány perc1e 1,5 g/\' %-os vizes ezüstnit1át-oldatba 
inerí~jük. ~t\..z így kezelt csontokat néhány percig fény hatásának tesszük ki, majd 
vízbe tesszük„ A színeződés mértékét standard-színskálá\ al \aló összehasonlítással 
állapítjuk meg 

Az ugyanazon adag által előidézett gyógyulás mértéke állatonként különbözik, 
ezért csoportonként a gyógyulás mértékének átlagát veszük és ezt a standa1d által 
előidézett gyógyulás mértékének átlagával hasonlítjuk össze 

A készítmény hatásértékét annak 1 g-:jára \Onatkoztatott nemzetközi eg)ségben 
(NE) fejezzük ki 

b) .'1 prcfilaktikus hatá5 ~1izígdlata. Legalább 32, hármel)ik nemhez tartozó fiatal 
patkányt, ·-· fészkenként négyet - közvetlenül elválasztásuk után 4 csoportba 
osztunk oly módon, hog)' minden feszekből mindeg)'ik csoportba jusson egy-eg)' 
állat 

.Az állatokat 4-5 hétig az a) szerinti ralhitis-t előidéző diétán tartjuk Ezen idl5 
al<;itt az állatoknak naponta megfelelő menn)·iségű ,.-izsgálandó, illetőleg standard
készítményt adunk. Két csoport állatnak a standard-készítményt adjuk, úgy hogy 
az egyik csopo1 t 0,0.5-0, 1 NE-et kapjon állatonként, a másik csopoi t pedig állatÜn
ként feleannyit A vizsgálandó készítményt a két .másik csoportnak ugyanúgy ada
goljuk 

A kísérleti időszak eltelte után az állatokat megöljük és a megfelelő csontokat 
(fenun, fntn1eru1) mindeg)ik állatból óvatosan kipreparáljuk. A csontokat szárí~juk és 
zsírtalaníquk. E célból az állatonként külön puha, laza gyapotszövetbe bu1kolt 
csontokat 10.5°-on kiszárítjuk, alkahnas nagyságú darabokra tördeljük, inajd vissza
folyó--hűtővel ellátott lombikban legtömén)'ebb szesszel 8 óráig forralva kivonjuk. 
A kivont csontokat 105°-on állandó súlyig szárítjuk, állatonként mérjük, majd alkalmas 
tégelyben elhamvasz~juk. A hamu súlyát állatonként állapítjuk meg és a kivont 
száraz csontok százalékos hamutartalmát állatonként számítjuk ki, majd az egyes 
állatcsopo1 tok csontjai százalékos ha1nutartaln1ának átlagát vesszük 

A vizsgálandó kés·zítmény, illetőleg a standard egyforma adagjaival kezelt állat
csopo1 toknál észlelt hamutartalom átlagát összehasonlítjuk. 

A készítmény hatásértékét annak 1 g-jára vonatkoztatott nemzetközi egységben 
(NE) frjezzük ki 

Megjegyzés Szárnyasok kezelésé1e szánt készítmén)' vizsgálatához patkán1·ok 
hel)'ett kis csirkéket használunk 

12„ A heparin értékmeghatározása 

A hepa1in hatásértékét annak-vé1alvadást gátló hatása alapján standa1ddal való 
összehasonlítással állapítjuk meg. Friss vér helyett a) \·éralvadást elősegítő szövet
kivonattal elegyített sz2.rn) as„vérplazmát vagy b) e1nl6sök kalcium-sóval, esetleg 

214 

l 
1 

kalcium-sóval és szövet-kivonattal, illetőleg trombin-oldattal elegyített előzetesen 
dekalcifikált vérét, illetőleg plazmáját is használhatjuk. 

Nemzetközi standard a marha-heparin kristályos bárium-sójából előállított hepatin
nátiium, melynek 7,7 'Y-ja felel meg 1 nemzetközi egységnek 

Ki1nszerek 

o 3 0 1 krezolt tartalmazó izotoniás steril nátriurnklorid-oldat, 
' '° S %-os nátriumcitrát- (II 369. lap) oldat, 

2 % vízmentes kalciumkloridot (CaC12) tartalmazó oldat. 

A standard-oldat ké5;:,íté5e, 0,3 ~~ krezolt tartalmazó izotoniás steril nátriurnklorid
oldatban annyi pontosan mért standard-készítményt ~ldunk, hogy az old~t n;,I-e?k~nt 
10 nemzetközi egység heparint tartalmazzon„ .~ +·2 -ot meg nem halado homersek-
leten eltartott oldat aktivitását 6 hónapig megtartja. -

Értiiknzeghatározás 5 ml 8 ~~-os nátriumcitrá_t-~ldatot tarta~mazó,, 100 ml-~1él ._meg-
· elölt edénybe birkavért engedünk a 100-as Jehg. Enyhe razogatassal a vert o~sze
lceverjük, centrifugáljuk és a plaz1nát leszívjuk. 1 ml plazmát 0, 1 ml 2 %-os kalc1:in:
klorid-oldattal elegyítünk és azt gondosan összekever:Jük. A plazma akko~ megfe~elo, 
ha 5 percen belül megalvad./\. későbbi, ism~telt fe~,használásra,~zá,nt plazmat -20 -on 
megfagyasztjuk és _ 8°-on tartjuk. Hasznalat elott. a szobahome1sekleten megolvadt 
plazmát durva, nagy pórusú szűrőpapitoson szűr]ük „ 

A vizsgálandó készítményből. olyan oldatot ~észítünk, mely feliehetoen ug)'.~n
annyi nemzetközi egység heparint tartalmaz, mint a standar~~?ldat., A ~egh~taro
záshoz 12 x 100 mm-es kis üvegcsöveket használunk, melyeket e:uelen a: kromke?~a\,
ban tartottunk Egy sorozat (8-12) csőbe a standard-oldat "emel~e?o me;iny1se~et 
( 1 o 10 o 11 o 12 stb. 1nl) mérjük be eo·y másik soro.z.at csobe pedig a kesz1tmeny 
p" ' ' ' ' ' . } tJ 1 , . ., k 1 ., 

oldatának ugvanilyen adagjait. Miután a csövek tarta mat izoton1as ony 1aso-
oldattal 0,3 ~l-re kiegészítettük, minden csőbe 1,0 ml plazrn~t, maj.d 0:1 n11,2 ~~-os 
kalc.iumklorid-oldatot mérünk oly módon 1 hogy a standard- es a v1zsgalando-oldat 
az~nos adagjait tartalmazó csövekbe a kalcium~lorid-o~datot egymá;t ~övct~~n 
mérjük be„ IVIinden egyes csövet közvetlenül a kalc1umklor1d-oldat ~ozzaada;a, ~tan 
parafinozott dugóval lezárunk és a cső tari~.lmát annak há~omszor1 -~egf?r.d1tasav~~ 
azonnal összekeverjük. 1 óra mulva a csoveket megford1tva ~egallaJ?1qukJ hogy 
melyik cső tartalma alVadt meg, illetőleg ~a:adt fülyékony, v~gy1s melyik a~ a leg
kisebb heparin mennyiség, mely a rekalc1fikalt plazma alvadasat megak.adalyoz~a 
Ha minden cső tartalma megalvadt, vagy ha egy csőben se1n mutatkozik alvadas, 
a vizsgálatot más adagokkal, illetőleg megfelelően más hígítású oldatokkal meg-· 

ismételjük 
A készítmény hatásé1 tékét nemzetközi egységben f~jezzük ki 

13„ A novarzenol biologiai vizsgálata 

A biolóaiai vizsuálat részben a készítmények toxicitását, részben azok tripanocid 
(gyógyító) bhatását bállapí~ja meg, standarddal való összehasonlítás alapj.~1: A nemzet
közi standard száraz novarzenol-por. Star;dardként egy, a nemzetkoz1 standard1a 
beállított készítmény használható„ 
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a) __ 4 toxici!ár ellénórzé5e 

40db 16-19go !' ,.h. l , - s 11mre erecreret 16 18 · · 'h emcrünk és azokat két 20-as cs~portba - t" ora; e eztetés után 0, 1 g pontossárrgal 
kerüljenek mindkét csoportba A 'kosz JUk ugy, hogy közel azonos súhú eg:rek 
adag~át (2 %-os oldatból rendsze;i:tg11 2 ~~port .kapF a vizsgálandó készÍtmény .x 
a,lrr;asrk csoport a standard 1,125 x adagját-(os~~~rlulnk a; ~gér, 10 g testsúlyára), 
su ~ara) kapja. Ezeket az ada okat úo . ' ~ -t szamitunK az egér 10 g test
befecskendezett mennyiség·étőlg oYk kell megvalasztanunk, hogy a standard 
fr' d . az egere nek kb 50" r isse~ eszt1llált vízzel készítjük s az ld, <: , 10-a pusztu JOn el.. Az oldatokat 
1.0 perc telhet eL Mind a standardbólo ni':~ e: a. ~efec;sken.~ezés között legfeljebb 

dtun~, melyből az egerek fa1 okvénájáb; súl dkka klesz_1~m~n) bol 2 %~o~ ol~atot készí~, 
ezunk be yu a aianyos menny1segeket fecskell-

A készít111énv inegfelelő ha 3 l . legfi r bb ' ' nap a att a vrzscrált kés 't ' 1 k e JC ugyanannyi pusztul el . t d <=> , z1 mennye ezelt állatokból 
ben a készítmény toxicitása a st ' min a ~t~n, ~rdaal kezelt állatol~ közül. Ez eset
pusztult állatok száma 10 o/c: 1 t~n-dar~ tox1c1tasanak legfeljebb 112,.5 7o ·a Ha az el-
(elel" 'l , a a 'an 'agy a 90'}: ot megh 1 d' . . , oen megva toztatott adauokkal m g k 11 . o: 1 . .__. a a Ja, a vizsgálatot meg-

b e: e 1smete n1 

b) A tripanocid-hatás z•iz~gálata 

.. A vizsgálatot 2·rypano.so1na equiperdu 1 fi - " .. osszehasonlítással végezzu··k M. d .e ~-ma e1tozott egereken standarddal valo' 
· " , - - · in en 1a3ta k', 't , mmos"gű .készítmény szolgál standardként.. eszi menyre ugyanazon fajta megfelelő 
A v1zsgalathoz szükséges trypanoso - .. . '. 

panoso1na-val fertőzött egér fark 'b 'l ma t2orz~et feheregerekben tartjuk fenn. A tr;>-
c e ' a 0 -.::> nap mulva .e t" ' ' · s PP vert veszünk és azt 2-

3 1 
. . , . . a 1er ozes utan ·- néhány 

A , m izoton1as ster1l nát · kl ·d 1 verszuszpenzió megfelelő e . , , r1um or1 -o dattal elegyítjük 
fertőzünk a t1ypanosoma~törz1; f~:~~~~~a;snek ?l~~ba'llá. való fecskendezésével újabb egere~ 

A me h t' , · a celJa o 
. __ „ -.. g a arozashoz 30 db 16-lg o- s, , . „ .. 

fe1tozott egeret tarkóütéssel megöl .. k b, ~lY-:-1 egeret fertozunk. E célból egy erősen 
3?-40 ml izotoniás steril nátrr'uLmkm 1 es.deJeldt azbonnal l~vágva elvéreztetünk. A vért 
v 'l l · orr -o at an fog k f 1 'd izsga atta' 400-szoros nagyítást hasz 'l . , ,J.U e' ma;J mikroszkópos 
trypanosomák számát. Ez utóbbiak szám~a .~a' .. ':,''.'gallap'.tjuk a ':'~rszuszpenzióban a 
al_a 0,2-0,5 ml-t fecskendezünk 24 ' to fulooen•a szuszpenz10ból az egerek bőre 
vert veszünk és mikroszkó 'al vÍzs ·álora mu,va ~z. egerek farkából egy-egy csepp 
Az e?erek közül kiválasztjuipazokat g m vt ~eg~l~apr,\J":k ~nnak trypanosoma-tartalmát. 
40 latótér) közelítőleg egyforma,. ' e ye ne ertozottseg1 foka (3-8 trypanosoma/ 

Az egereket ezután lemér. ük és k, . egy csoportot 4 alcso ortb,;1 (4 3 et ~soportba osztjuk (pL 12-12), majd egy-
standardból fiissen des!till 'lt , xl ) Min~ ~,vizsgálandó készítményből, mind . a 
1: 1400) készítünk Egy-~gyvr~fc:o azo~os ~ugrtasokat (pl. 1 : 700, 1 : 900, 1 : 1100 
be, intravénásan az állatok súl •ával ~or. na ugyana?ból. a hígításból fecskendezünk 
eger 10 g testsúlyára). ) ranyos menny1seget (pl. 0,25 ml-t számítva az 

Az állatok vérében 8 napon át fi l"'k leg azok eltűnését. Csoporto k, ~ye JU 'la tr:;;P_anosomák számának változását, illető--
bel.ül hány egér véréből t" t nk enl .mll ega lap1~!1:k, hogy a t1)'pano5on1ák ezen időn 
vé un e e, i etve melyik az a h' 't' 1 

ie sem tartalmaz tr_ypanosonzát ig1 as, ame ynél egy egér 

A készítmény akkor megfelel." h megfelelő standard készítményé~' a a tripanocid-hatása legalább akkora, mint a 
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XI. Mintavétel a gyógyszertárban 

A gyógyszertárban készletben tartott anyagok részben további feldolgozásia 
szánt gyógyszerek, illetőleg gyógyszerek elkészítésére szolgáló anyagok, részben pedig 
már adagolt gyógyszerek, sokszor használatra készen csomagolt gyógyszerkülönleges-· 

ségek, oltóanyagok, kötszerek stb. 
Az első csoport~a tartozó anyagok származásuk szerint a vegyészeti gyáripar 

termékei, növényi, kivételesen állati eredetű drngok egész vagy felaprított, illetőleg 
porított állapotban, továbbá a gyógyszertár laboratóriumában a szükségletnek 
megfelelő mennyiségben előállított ú .. n. galenusi vagy galenikus készítmények 

A második csoportba sorolt adagolt gyógyszerek között kell említeni a gyógyszer~ 
tárban orvosi rendelésre (vényre) készített, u„ n magisztrális gyógyszereket is. 

Az ömlesztett állapotban tárolt anyagokból a mintavétel általános szabályai 
szerint a megfelelő és gondosan homogenizált anyagból veszünk mintát. Ez azt 
jelenti, begy a netán üledékes oldatot, tinktmát, a két rétegre 'különült folyadékot 
stb.., a mintavétel előtt összerázzuk, a kenőcsöket gondosan elkeverjük, a porokat 
eldörzsöljük, a növényi és állati drogokat, teakeverékeket stb. elkeverjük s a meg 
nem szitált drogból, tehát az elporlódott résszel együtt vesszük a szükséges mintát. 
E szabály alól kivételt képeznek azok az esetek, midőn az elkülönült, illetőleg szemmel· 
láthatóan különböiő részek külön-külön való vizsgálata látszik célszerűnek. 

A minta menüyisége a te1vezett vizsgálathoz igazodjék és csak indokolt esetben 
haladhatja meg a készlet 10 %-át A minta mennyiségét illetően az egyes cikkelyek
ben leírt vizsgálatokhoz elhasznált anyagmennyiség tájékoztat Általában a mennyi-

ség kétszeresét __ yesszük„, A folyékony gyógyszermintákat mindenkor száraz és tiszta üvegbe töltjük és jól-
záró parafadugóval zárjuk el ügyelve, hogy dugótörmclék a folyadékba ne jusson 

Az olyan gyógyszereket, melyek a parafadugót megtámadják, üvegdugós üvegbe 
töltjük, vagy az ezeket tartalmazó üvegeket megolvasztott parafinnal átitatott 

parafadugóval zárjuk el. A kis mennyiségű lúg hatására ni.ár bomlékony gyógysze1ckct, ú„ n, «alkáliszegény» 

üvegbe töltjük.. A növényi drogokat és a nedvességet nem szívó, továbbá az el nem málló anyaga·· 
kat kartondobozba, vagy kettős papiroSzacskóba csomagoljuk„ 

A nedvességszívó és az elmálló ·anyagokat tiszta és száraz folyadéküvegbe töltjük 
és az üveget jólzáró parafadugóval zárjuk el, ügyelve, hogy dugótörmelék az üvegbe 

ne jusson. A kenőcsöket olyan edénybe tesszük, amel)'nek anyagába a kenőcs nem szívódhat 
be. Tehát lemezpapirból, vagy fából készült tartály, vagy máztalan edény nem 
használható Arra is ügyeljünk, hogy a kenőcstartály fedele olyan anyagból legyen, 
mely a gyógyszeres kenőccsel, illetőleg annak batóanyagával kémiai reakcióba nem lép. 
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Ennek megakadályozására legtöbbször elegendő, ha a tégely fedele belül viaszozott 
papirossal van ellátva., 

A többi, itt fel nemsoroltgyógyszerfajtákból hasonló elvek szerint veszünk mintát 
s ügyelünk arra,' hogy a gyógyszermintát kémiai tulajdonságainak megfelelő módon 
csomagoljuk. Ha a gyógyszermintát olyan -készletben tartott gyógyszerből vettük, 
amelynek előírása nem szerepel a gyógyszerkönyvben, úgy annak előiratát a jegyző
könyvben fel kell tüntetni, illetőleg a mintához csatolni kell. 

A„ mintavételnél ellenmintára is gondolnunk kell Az ellenminta-vétel a minta
vétellel egyidőben te\jesen azonosan történik„ i\. 1nintákat azonosító cirnkével látjuk 
el s azokat a mintavevő közeg és a gyógyszertár felelős vezetője oly módon zá1ja le 
és látja el pecsétjével, hogy a zár és pecsét nregsértése nélkül a minta ne legyen fel
bóntható. A ,mintavételről felvett jegyzőkönyvbe mindazokat az adatokat kell fel
tüntetni, melyet a vonatkozó rendelet előh s a jegyzőkönyvet a mintavevő s a 
gyógyszertár felelős vez'etője írják alá. 

Egyszerű a mintavétel módja a hasz_nálatra készen, csomagoltan tárolt gyógyszer
különlegességek, oltóanyagok, kötszerek stb esetében Vizsgálatra csak olyan hasz-· 
nálatra készen csomagolt készítményt adjunk, illetőleg vigyünk, melynek csomagolása 
ép, sé~tetlen, felhasználhatósági ideje még nem járt le s egyebekben is (cimke) 
megfelel az érvényben lévő rendelkezéseknek. Ez alól csak az esetben teszünk kivételt, 
ha éppen a csomagolásban niutatkozó hiányosságokra is ki akarjuk terjeszteni az 
ellenőrzést. 

Különleges gondosságot igén)·el a mintavétel azokban az esetekben, midőn 01vosi 
rc~frett gyóg3"'zerből ke 1 mi ' nnünk. E meghatározott mel!n_yj__'.". 
'bu gyógy~ereket ....a_min-S:vétel során általában megfelezzti . A gyogys~~:_felét 

c ontoss~al megmérve ellenmin.!_aként visszaadjuk, 1ll~leg____y_i.sszg_!§.y_tjl,l-_1':_· __ f_g~ 
o ztott pOTok esetében a visszatartott és egyesített porok vagy a visszatartott porok 
portokkal együtt mért súlyát adjuk meg cg pontossággal, mindig gondosan feltün
tet.ve, hány por maradt vissza ellenmintaként 

Pilulák esetében az ellenmintaként visszatartott pilulák cg pontossággal mért sűlyát 
a behintésre használt por nélkül, az ellenmintaként visszatartott kúpok, golyók 
stb. súlyát pedig az azok befedésére használt sztaniollemezke, hártyapapir._os stb 
nélkül tüntetjük fel, illetőleg adjuk meg A mintát egyébként a leírtak s;zerint vesz
szük A jegyzőkönyvben a visszatartott ellenminta cg pontossággal inért súlyát fel
tünte~jük, az orvosi vényről másolatot készítünk, amit a mintavevő és a gyógyszer,„ 
tár felelős vezetője aláírásával és pecsétjével hitelesít A vénymásolatot a jegyző
könyvhöz, illetőleg a gyóg)·Sze1mintához csatoljuk 
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XII. Kémszerek 

.A„ kémszereket a gyógyszerkönyv a magya1 szaknyelvben közhasználatú és fOne
tikusan, a magyar helyesírás szabályai szerint írt nevükkel jelöli„ Könnyebb áttekint
hetőség céljából az összeállításban a kémszer-alapanyagok és kémszer-oldatok közös 
névsorban, de egymástól feltűnően elkülönítve találhatók Az alapanyagok cím~ 
szavai után az azokból készült oldatok címszavai következnek. 

„A gyógysze1ek vizsg~latához részben analitikai tisztaságú készítményeket (jelzé
sük: ATK), részben a gyógyszerkönyv részletes részében (II., illetőleg III. kötetben) 
leírt gyógyszerkönyvi minőségű anyagokat (jelölésük: a név után írt II xyz lap, 
vagy III xyz lap), részben pedig az utóbbiakból az ott közölt módon tisztított 
anyagokat (jelölésük: a név elé Írt R-) használunk. Az R-jelzéslí alapanyagok gyakor
latilag ATK minőségűeknek teKintendők 

A gyógyszervizsgálatban leggyakrabban has-znált kémszeI··oldatok töménységét 
ugyancsak a név elé írt R·- jelzi i\z R- jelzés ez esetben nem minőséget jelöl. A gyógy
szerkönyv a többi kémszer-oldat töménységét általában vegyes-százalékban, sok 
esetben azonban súlyszázalékban adja meg, a ~~ jelzés mellett ezt a körülményt 
azonban külön nem tünteti fel 

A kémsze1-oldatokat mindig az előiratban jelzett rninőségü alapanyagból készí~jük 
Az alapanyagokat kézi, illetőleg táramérlegen rné1jük le„ Térfogatmérésre rné1ő
hengert, egyes esetekben rnérőlombikot használunk 

.i\. kémszer-oldatokat elkészítésük után az anyag természetének megfelelő szűi;őn 
kr i.stálytisztár a szű1jük 

A kémszereket jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve ia1tjuk. A táro1ás1a 
egyes esetekben a gyógysze1könyv külön utasítást is ad. A kérnszereket (kémszer
oldatokat) telt fa.ajtós vagy világossárga üveggel beüvegezett szek1ényben, szín
telen üvegben is tarthatjuk. 

Abszolut alkohol II 67. lap 

. I Vízmentes etilalkohol 

Abszolut alkoholos kb n káliumhidroxid-oldat 

0,30 g káliumhid1oxidot 10 ml abszolut alkoholban oldunk. 
Az oldatot frissen készítjük 

Aceton II 8 lap 

R-Aceton 

l m hosszú visszafolyó-hűtővel ellátott két-1-es főzőlombikban 11 acctonhoz 2.5 g 
porrádörzsölt káliumpermanganátot szórunk„ A keveréket vízfürdőn 4-5 óra 
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hosszat élénken fCnra~juk„ Ha fürralás közben a káliumpermanganát színe eltűnne, 
újabb káliumpermanganát-Iészletet ( 10 g) szórunk a lombikba. A kihűlt acetont 
leöntjük és 100 g frissen kiizzított kálium.kar bonáttal r ázogatjuk„ A kálium
kar bonátról leöntött (le'3zűrt) acetont ledesztilláljuk. Az .56°-57° között át
desztilláló acetont használjuk 

Alizarinsá1ga-<<R» AIK 

4'··Nitr o-4-oxi-azobenzol-3-kar bonsavas nátrium 

C 13H 80,N3Na 0 2N C 6H 4.N=N.C,H3(0H)C00Na ms = 309,22 

Barnás-színű, szagtalan po1 Ize keserű„ Vízben, szeszben kis mértékben ol?ódik„ 
A színváltozás r:H-értékei: 9, 7-11, 7 (sárgából-barnásvörösbe). 

Alizadnsá«ga-<<R»·oldat I 2 50 .. lap ' 

AlizarinszuHOnsavas nátrium ATK 

1,2-Dioxi-antr achinon-3-szulfünsavas nátrium 

co 
/~ 

C,H, C 6H(OH) 2S03Na,H20 

v 
C14H 70 7SNa,H20 co ms = 360,28 

Sárgásbar~a, szagtalan por. Ize jellegzetes sós ·- 3 sr vízben, 500 sr R-szeszben 
oldódik„ Eterben, kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan„ \ 1izes oldata gyen-· 

gén savanyú., 
A s~ínváltozás pH-értékei: 5,5-6,8 (sárgából-ibolyába) 

Aliza1·inszulfonsavas nátrium„oldat 

0,40 g alizarinszulfonsavas nátriumot 15 percig 40 ml legtöményebb 
szesszel rázogatunk. A szüredéket mérőlombikban legtöményebb 
szessze~ 100 ml-re kiegészítjük. 

Alkannin 

A nyers alkannin éteres kirázással tisztított kálilúgos oldatából savanyítással 
leválasztott sötétbarnavörös-színű, fémfényű anyag. Vízben oldhatatlan. A leg
több sze1ves oldósze,tben oldódík. Zshos olajok, illó-olajok is oldják 

Alkannin-oldat 

1 g alkannint 5 ml R-szesszel oldódásáig forralunk A kihűlt oldathoz 
5 ml jégecetet, 50 ml 75 %-os klorálhidrát-oldatot (I 278 lap) és 
50 ml 80 %-os szeszt elegyítünk. A folyadékot másnap megszűrjük„ 

Alkoholos sósav, 0,01 n I 136 lap 

Alumínium-dara 
Al 

ATK 
as= 26,97 

Szürke, kis fajsúlyú fémdara. 
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Amilacetát 

2 -Metil-butanol-4-ecetsavészter 

CH3 - CH - CH2 - CH2 . OOC CH3 

1 
CH3 

és kevés 3-metil-butanol-4-ecetsavésztér 

CH3 - CH2 -,- CH - CH2 OOC „ CH3 

1 

CH3 elegye, ms = 130,i8 

Kristálytiszta színtelen fOlyadék„ Szaga átható, jellemző. Vízben kis mér
tékben oldódik Etilalkohollal, amilalkohollal, benzollal, széndiszulfiddal, klo10-
fo1mmal, éterrel minden arányban elegyedik 

Sünliég .. 0,868-0,B 72 

F'orráspont„ Legalább 90 %-a 136°-142° közÜtt desztilláljon át. 

Amilnitrit II 9L lap 

Ammónia-oldat, tömény (11,8-15,7 m) II 82. lap 
R-Ammónia-oldat (kb 2 m) 

34 g hígított ammónia-oldatot (II 80. lap) mérőlombikban vízzel 
100 ml-re hígítunk. 
A hígításhoz használt vizet pohárból öil~jük a lombikba és a mara
dékot elöntjük 

0,1 ~{;„os ammónia„oldat (kb 0,06 m)~ 

1 ml 10 o/0 -os ammónia-oldatot mérőlombikban pohárból vízzel 
100-"ml-re hígítunk 

1 %-os ammónia oldat (kb 0,56 m) 

10 ml 10 %-os ammónia-oldatot mérőlombikban pohárból v~zzel 
100 ml-re hígítunk 

10 %-os ammónia-oldat (kb 5,6 m) II 80 lap 

17 %-os ammónia-oldat (kb 9,3 m) 

1 '7 ·g NH3-nak megfelelő mennyiségű tömény ammónia-oldatot 
(II 82. lap) vízzel félig telt mérőlombikba mérünk és pohárból 
vízzel 100 ml-re hígítunk, 

250/o·os ammónia-oldat (kb 13,3 m) 

24,5-25,5 ~~ NH3-t tartalmazó gyógyszerkönyvi minőségű ammónia„ 
oldat (II 82 .. lap). ' 
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Tömény R-ammónia-oldat 

2 l-es füzőlombikba eg)'fu1atú, ép parafadugó segítségével kétszer derékszögben 
meghajlított 8-10 mm belső átmér~jű üvegcsövet illesztünk„ Az üvegcsőnek a 
lombikba erősítendő rövidebb szára kb 30 cm,-vízszintes része kb 30 cm, hosz
szabbik szá1a pedig 60-70 cm. A főzőlombikba 1,5 1 tömény ammónia-oldatot 
(II 82 lap) öntünk és keYés dmva ho1zsakőp01t szórnnk bele. Szedőül ·z l-es 
üvegdugós üveget alkalmazunk, amelybe előzetesen 1 1 vizet öntöttünk„ A szedőt 
jeges vízzel hűtjük. Az ammónia-oldatot igen kis lánggal óvatosan melegítjük 
Ügyelünk, hogy az üvegcső hosszabbik szára a szedőben levő víznek mindig 
csak éppen a felszíne alá érjen A melegítést addig fül)' ta~juk, amíg a szedőben 
levő folyadék sűrűsége kb 0,91-re csökken A sűrűséget areométerrel ellenőrizzük. 
Ha a tisztítandó tömény ammónia-oldat a II 83 lap l), rn) és n) alatt leht 
követelményeknek nem felel meg, 30 cm hosszú és 1,5-2 cm belső átmérőjű, 
faszéndarabkákkal töltött üvegcsövet iktatunk a főzőlombik és a gázelvezető 
cső közé. 

Ammóniás alkohol I 123 .. lap 

20 So-os ammónium.acetát-oldat 
15581 

1 OOO ml-es mérőlombikban foglalt kb .500 ml vízhez --- g tömény 
a 

R-ecetsavat (a képletben az a az ecetsav CH3COOH tartalma 
4419 

súlyszázalékban) mérünk, n1ajd óvatosan--b- g tömény R-a1nmó-

nia-oldatot (a képletben a b az ammónia-oldat NH3 tartalma 
súlyszázalékban) csurgatunk„ A szobahőmérsékletre lehűtött oldatot 
\·ízzél 1000 ml-re kiegészítjük. 

AmmóniumfOszfát II 89. lap 

Dia~nn1óniumhidrogéníüszfát 

R-Ammóniumfoszfát-oldat (kb 1, 5 m), illetőleg 

20 ~~-os diammóniumhidrogénfOszfát-oldat 
20 g ammóniumfoszfatot (Il 8) lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-1e 
oldunk 

2,5 ~~-os ammóniumfOszfát-oldat (kb 0, 19 m) 

2,5 g ammóniumfOszf:átot (II 89 lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk. 

Ammóniumhidr-ogénka1'bonát II 83„ lap 
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R-Ammóniumkar-bonát-oldat (kb m) 

7,9 g ammóniumhidrogénkarbonátot (II 83. lap) mérőlombikban 
50 ml R-ammónia-oldatban oldunk és az oldatot vízzel 100 ml-re 
hígítjuk 
Úgy is eljárhatunk, hogy 7,9 g ammóniumhidrogénkarbonátot 
méiőlombikban 18 ml hígított ammónia-oldatban (II 80. lap) 
oldunk és az oldatot v-ízzel 100 ml-re hígítjuk 

1 
l 

1 

1 

I 
! 

,j 
1 

! 

Ammóniumklodd II 88 lap 

R-Ammóniumklorid-oldat (kb 2 m) 

1O,7 g ammóniumkloridot mérőlombikban vízzel 100 ml-·1e oldunk 

Am:móniummolibdát 

(NH 4 ) 6Mo ,024, 4H20 ms ~ 1235,95 

Színtelen, vagy gyengén sárgás, illetőleg zöldes kristályok - 2,5 sr vízben oldó
dik. R-szeszben oldhatatlan, \lizes oldata gyengén savan)'Ú 

Amffióniumoxálát .t\IK 

(NH 4 ) 2(C00) 2,H,O ms = 142,12 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por Szaga nincs, íze sós ·-20 sr vízben 
oldódik. R-szeszben, kloroformban, éterben oldhatatlan. \ 1izes oldata semleges 

R-Ammóniumoxalát.oldat (kb 0,25 mJ 
3,55 g ammóniumoxalátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk 

Ammóniumszulfid-oldat (kb m) 

R-amn1ónia-oldatba mindaddig kénhidrogén-gázt vezetünk, míg 
kivett részlete R-magnéziumszulfát-oldattal elegyítve már nem 
zaYarosodik meg Ezt az ammóniumhidrogénszulfidMoldatot azután 
vele egyenlő t6rfügatú R-arnmónia-oldattal elegyítjük„ 
Ha a vizsgálathoz hígabb (kb 0, 1 m) oldata is alkalmazható, úgy is 
eljá1hatunk, hogy 1 ml R-arnn1óniaMoldatot 9 ml R-kénhidrogénes 
vízzel elegyítünk 

Am.mónium.vanadát ATK 

NH,V0
3 

ms = 116,99 

Fehér kristályos por. - Vízben jól oldódik 

Kénsavas vanádium-oldat 

0,05 g ammóniumvanadátot 10 ml tömény kénsavban olrlunl)_. 
Jólzáró üvegdugós üvegben tar~juk. 

Anilin AIK 

C6H,N rns = 93,12 

Színtelen vagy halvány sárgaszínű, jellemző szagú, ola.iszerű, erősen f6nytörő 
folyadék Levegő és fény hatására gyorsan megbarnul 3.5 sr vízben oldódik 
R-szesszel, éterrel, széndiszulfiddal elegyíthető 

Sűrűség. 1,021-1,023 

Forrá5pont. 184°-186°„ 



Anilinszulfát 

Kénsavas anilin. 

C12H 14N 2 , H 2SO 4 ms = 284,33 

Színtelen, a levegőn megvörösödő kristálylemezek vagy tűk, Szaga nincs. Íze sós, 
égető„ V_ízben jól, R-szeszben rosszul oldódik. Éterben gvakorlatilacr oldha-
tatlan. ' b 

2 %-os kénsavas anilin„oldat 

0,4 g anilínszulfáiot 1 ml R-kénsav és 19 ml víz elegyében oldunk 

Antimon(III)klorid AIK 

SbCl3 ms= 228,13 

Színtelen kristályok vagy áttetsző nedvszívó darabkák Szaga nincs, A nyálka
hártyát marja„ Levegőn elfolyósodik ·- \Tízben, szeszben, éterben bőségesen 
oldódik 1,4 sr kloroform oldja. 

Arabm.ézga-oldat III 302. lap 

Azofon II 110. lap 

Azolitm.in 

A lakmusz tisztított festékan; aga 
Sötétibolya-színű lemezkék. - Forró vízben bőségesen oldódik. R--szeszben, éter
ben oldhatatlan .. 
A színváltozás pH-értékei: 5,0-8,0 (vörösből-kékbe)„ 

Báriumhidr'oxid AIK 

Ba(OH)„8H20 ms = 315,51 

Színtelen vagy fehér k1istályok. Szaga nincs Íze lúgos Száraz levegőn mállik. 
Levegőn idővel elkarbonátosodik - 14 sr víz, 3 sr forró víz oldja„ Oldata kissé 
zavaros (báriumkarbonát). Szeszben oldhatatlan Vizes oldata erősen lúgos. 

Telített hádumhidroxid-oldat (kb 0,23 m) 

8 g báriumhid1oxidot ,üvegdugós lombikban 100 ml előzetesen 
kifürralt és lehűtött vízzel egy napon át gyakran összerázunk. Az 
ülepedés után a folyadék tisztáját használjuk 

Báriumklorid II 116, lap 

R-Báriuruklorid-oldat (kb 0,2 5 m) 

6,11 g báriumkloridot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk 

254 

;~ 
l 

1 

1 
'l 

Bát·iumniti: át 

Ba(N0,) 2 
ms = 261,38 

Színtelen kristályok Szaga nincs. Íze keserű, sós. -· 20 sr víz, 2,8 sr for1·ó víz oldja„ 
Szeszben oldhatatlan \7izes oldata semlege·s, 

R-Bádurnuitr'át-oldat (kb 0,25 m) 
6,.53 g báriumnitrátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk„ 

Bázisos ólomacetát-oldat III 312. lap 

Be;,_zaldehld II 312 .. lap 

Benzi din 

H;NO-O·NH, 
C

12
H

12
N

2 
ms = 184,23 

Színtelen vagy halvány vörösesbarna kristályok, vagy sárgásfehér, esetleg 4alvány 
vörösesbarna por. Szagtalan„ Íze karcos„ - Vízben alig oldódik 15 sr R-szesz; 
55 sr éter, 22 sr kloroform oldja„ \Tizes rá7:adéka semleges. 

Olvadáipont 127°-129°. 
1 '%)-os szeszes benzidin-oldat 

O, 1 g benzidint 10 ml legtöményebb szeszben oldunk 

Benzin II 120. lap 

ms = 78,11 

Kristálytiszta, erősen fénytörő, színtelen fOlyadék Szaga és íze jellemző. Gyúlé
kony; lángja c:;,rősen kormoz .. Gőze levegővel könnyen gyulladó, robbanó elegyet 
alkot - 1500 sr vízben oldódik R-szesz bőségesen oldja. Abszolut alkohollal, 
éterrel, kloroformmal, szénhidrogénekkel, zsíros olajokkal minden arányban 
elegyíthető„ Vizes rázadéka semlege;s 
Sűrű>ég.. 0,874-0,880 
F'agyáspont. 4°-6°„ 

Forráspont„ 79°-81° 

Tűzveszéf.yes 1 

R-Bettendorf-oldat 

Sósavas ón(II)klorid-oldat 

Kristálytiszta, sz;íntelen, maró savanyú, füstölgő, sósav-szagú folya~ék 

Sűrűs~g. 1,24-1,25. 
50 g ón(II)kloridot mérőlombikban legtöményebb sósavban 500 
ml-re oldunk. Az oldatot, lekötött üvegdugós palackban, néhán)· 
napig meleg helyen állni hagyjuk s a netán keletkezett üledékről 
a folyadék tisztáját leöntjük 
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Bórax II 361 1 . ap 
Natrium boricum 

Telített bórax-oldat 

6 g kristályos bór A kihűlés , . ~ot 100 ml vízben en h utan kivalt kristályok felet( -( y e melegítéssel old k I iszta oldatot használjuk. un . 

Borkősav lI '2 1 , ap 

Bórsav II 
R-Bótsav 

22 lap 

\Tízből kétsze - , -. . r atk11stálirosított b, B' orsav 
ot·sav-oldat (kb 0 4 ) . ,m 

? 4 7 1 ' -, g )Oisavat mérőlombikb , i_ an vrzzel 100 ml-re oldu .k n. 

Bőrpor 

I'viésszel szőrtelenített , k' fehér finom es "1rnosott, legfinomabb. h, ' an pelyhes, csaknem s~agtalan -~~r _aból készített fehér vagy sárgás~ 

Bróm. AIK 

Br 2 

varos arna 11acr f . ·,1 Sötét ·· ·· b J;llegzetesen fojtÓ .vÖY· aJSu yú, ,könnyen illó fol ad, " as ~ 79,916 
vrzben oldódik .Ét~rre~osbarna go~e a nyálkahár~ á:k. Er?sen roncsoló hatású. 
Sű1ű1ég 3,10-3,12. 'szesszel mmden arányban ~leg'jítf:e~~en marja. - 30 sr 

Forrá5pont. 5Bo_600 

Jól záró üvegk kk. upa al lefedett üve ·d , 
Brómos víz (kb 3,3 %-os) g ~gos üvegben, hűvös helyen tarquk, 

A bióm t l' . B , , e itett v1zes oldata. 
rom„sosav 

Egyenlő ' r ter1ogatú legtöményebb elegye sósav és telr'tett b , romos víz 

Brómfenolkék AIK 
T etrabrómfenolszulfoftalein 

/ C~,H,Br 20H), 

C 6H 4 0 

C„H,,O,Br 4S 
~/ 

so, ms = 670,00 

~ ar ancssár ga-szín ű kristál\'OS por S ' „ zagtalan. í ' ze gyeng~n ..... seru. - Vízben k o " 
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kevéssé, R-szeszben jól oldódik Alkálilúgokban sóképződéssel ibolyakék színnel 

A színváltozás pH-értékei: 2,9-4,4 (sárgából-ibolyába). oldódik 

l··Brómfonolkék-oldat I 323. lap 

BxómJuezolzöld ATK 
Tetrab1óm~m-k1ezolszulfoftalein C [C,H(CH3)Br,OH}2 

/"-.. 
C,H4 0 v C"H

14

0

5

Br
4

S S0
2 

ms = 698,05 

Világosbarna kristályos por. Szagtalan. Íze keserű. - Víz alig oldja .. R-szeszben 

oldódik. Alkálilúgok sóképzéssel kék színnel oldják. 
A színváltozás FH·értékei: 3,6-5,l (sárgából-kékbe). 

1-Brómkrezolzöld-oldat I 323, lap 

Brómtimolkék ATK 
Dibrómtimolszulfoftalein C [C

6
H(CH3) (C3H 1)Br0H)2 

/~ 
C,H4 0 
~/ C

21

H

2

,0

5

Br

2

S S0
2 

ms = 624,39 

Világospiros kristályos por. Szagtalan, íztelen .. ·-· Víz alig olc\ja. Szeszben 

bőségesen oldódik Alkálilúgok sóképzéssel kék színnel olc\ják„ 

A színváltozás pH-értékei: 5,8-7,4 (sárgából-kékbe). 

1-Brómtimolkék-oldat I 324 lap 

Butanol 
Butilalkobol 

Normálbutilalkohol CH, . CH, .. CH2 .. CH,OH 
C

4

H

10

Ü ms = 74,12 

Kristálytiszta, színtelen folyadék Szaga jellemző, íze égető. - Il sr vízben 
oldódik Vízmentes szesszel és éterrel minden arányban elegyíthető. 
Sűrű<t!g .. o,807-0,810. 
Forrá<pont Legalább 95 %-a 115°·-118° között desztillál át. 

Céxiuni (IV )ammóniumszulfát ATK 

Ce(S0
4
)

2
• (NH4) 2S0,,2H,Ü 

ms = 500,44 

Sárga vagy narancssárga kristályok vagy kristályos por ·
Kénsavas vízben oldódik. Legtömén)ebb szeszben oldhatatlan. 

0,1, 0,02„ 0,01, o,oos n cérium(IV)ammóniumszulfát-oldat I 309 lap 
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Céiium {IV )szulfát A T K 
Ce(S0 4) 2,4H20 ms = 404,32 
Sárga, vízszivó kristályok vagy kristályos por „ ·- Kénsavas vízben oldódik„ 
Legtöményebb szeszben oldhatatlan 

0,1, 0,02, 0,01, 0,005 n cériumszulfát-oldat I 309, lap 

Cink-dara AIK 

Cink-por ATK 
Zn as= 65,38 

Szürkés szemecskék vagy por 

CinkammÓniumfoszfát-oldat, telített 

Kb 0,4 g cinkszu1fiitbólaz I 110. lap! !/aszerint cinkammónium
föszfát csapadékot állítunk elő és az üvegszűrőre gyűjtött 
csapadékot .50 ml vízzel mossuk. A csapadékot vízzel kb 
200 ml-es üvegdugós üvegbe öblítjük át és az üveget 9/10 
részéig vízzel megtöltjük A csapadékos fOlyadékot 2 napig, 
gyakori rázogatás közben állni hagyjuk A folyadék tisztáját 
használjuk 
Általában a cink·meghatározás során nyert csapadékot hasz
náljuk a telített vizes oldat készítésére 

Cinkklorid II 541. lap 

Citromsav II 24 lap 

Cser'sav II 51 lap 

5 %„os csersav-oldat 

0,.5 g csersavat 10 ml vízben oldunk Az oldatot frissen készí~j.ük, 

10 %-os csex·sav„oldat 

1 g csersavat 10 ml vízben oldunk. Az oldatot fiissen készítjük 

Cukorpor' II 471. lap 

Porított cukor 

Deuigés-oldat 1. R-Higany(II)szulfat-oldat, savanyú 

Devar·da-ötvözet AIK 
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50 sr rézből, 45 sr alumíniumból és 5 sr cinkből készült ötvöZet.. Ezüstfényű 
rudacskák vagy szürke por - Vízben, szeszben oldhatatlan, salétromsavban 
maradék nélkül, alkálilúgokban és sósavban réSzben oldódik 

Diammóniumhidrogénfoszfát-oldat 1. Ammóniumfüszfát-oldat 

r 

Digitonin ATK 

C 55H90Ü29 ms = 121.5,2'7 

Fehér kristályos pür Szaga nincs, fze jellegzetesen keserű - VíZben gyakor
latilag oldhatatlan„ Legtöményebb meleg szeszben, 75 %-os ecetsavban, jég
ecetben oldódik Éterben, kloroformban Oldhatatlan. Vizes rázadéka semleges. 

Dimetilarninobenzaldehid ATK 
4-Dimetilaminobenzaldehid 

C 9HrrON 

ó 
N(CH3l2 

ms = 149,19 

Színtelen vagy sárgás kristályok Szaga nincs. Íze jellegzetes, keserű - Vízben 
alig oldódik„ 5 sr R-szesz, 15 sr éter, 1,5 sr kloroform oldja. I-fígított erős savakban 
só~épződéssel oldódik„ Vizes rázadéka semleges 

Olvadá1pont.. 72°-75°., 

Dimetilaminobenzaldehid-oldat III 222 lap 

Dimetilaminoazobenzol .t-\ IK 

4-Dimetilamino-azobenzol Dimetilsár ga 

C14HrsN3 C 6H 5 N = N,C 6H 4 , N(CH3) 2 ms = 225,28 

Narancssárga kristályok.-Vízben oldhatatlan„ R-szeszben, benzolban, kloroform
ban, éterben, zsíros olajokban oldódik. Hígított erős savak vörös színnel oldják. 
Olvadá1pont 114°-117° 

A színváltozás pH - értékei: 2,9-4,0 (vörösből-sárgába),, 
1-Dimetilaminoazobenzol-oldat I 328 .. lap 

Dinátriumhidrogénfoszfát-dihidrát AIK 

Na2HP04,2H20 ms = 178,01 

Fehér kristályos por, Szagtalan., Íze sós. - 11 sr víz oldja, forró vízben bőségesen 
oldódik Szeszben csaknem oldhatatlan,, Vizes oldata gyengén lúgos, 

Dinátrinmhidrogénfoszfát-dodekahid~át L Nátriumfoszfát II 381. lap 

Dinitrobenzoilklorid ATK 

3 ,.5-Dinitr obenz~ilklor id 

C 1H 30 5N 2Cl 

Sárga, tűalakú kiistályok Nedves levegőn bomlik 
feloldódik„ 
Olvadá1pont. 68°-69°., 

ms = 230,57 

Alkálilúgban bomlás közben 
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Dinitrobenzol AIK 

1,3-Dinitrobenzol 

ms = 168,ll 

Halványsárga ktistályok vagy kristályos por - Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ 
~Forró vízben, R-szeszben kis mértékben oldódik Kloroform, benzol oldja„ 

Olvadá5pont. 89°-90°. 

Dinitroklót·benzol ATK Cl 

2, 4-Dinittoklór benzol ~ 
N02 

ms = 202,56 

Sárga vagy barnássárga kristályok„ - Vízben oldhatatlan, szeszben, éterben, 
benzolban oldódik - A n;álkahártyát marja. 
Olvadá•pont. 53°-54° .. 

Dipiridil AIK 

0-0 a-a'-Dipiridil 

C10H 8N2 
ms = 156,18 

Fehér kristályok - Vízben mérsékelte1i oldódik. R-szesz, éter, kloroform, benzol 
jól oldja. 
Olvadá5pont. 70°-71°. 
Leforrasztott üvegcsőben, fenytől védve tar~juk„ 

Dipitidil-oldat I l 08 .. lap 

Ditizon ATK 

Difeniltiokar bazon 

C13H12
N 4S C6H 5 .. NH .. NH „ CS. N = N. C 6H 5 ms = 256,32 

Kékes-fCkcte, vagy csaknem fekete por,. ·-Vízben oldhatatlan„ Szeszben, kloro
formban, széntetrakloridban még nagy hígításban is élénk-zöld színnel oldódik 

Ditizon-oldat I l l 2. lap 

Ecetsav, tömény (16,9-17,5 m) II 13 .. lap 

,Jégecet 
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R-Ecetsav (kb 2 m) 

Vízzel félig telt mérőlombikba 12,5 g tömény ecetsavat (II 
13 .. lap) méiünk és vízzel 100 ml-re hígítjuk. 

3 %-os ecetsav (kb 0,5 m) 
5 ml R-ecetsavat 1.5 ml vízzel elegyítünk, 

25 %-·os ecetsav (kb 4,2 m) 
26,3 g töm~ny ecetsavat (II 13. lap) mérőlombikban vízzel 
l 00 ml-re hígítunk 

30 %-os ecetsav (kb 5 m) 
31,6 g tömény ecetsavat (II 13 lap) mérőlombikban vízzel 
100 ml-re hígítunk 

90 %-os ecetsav \kb 1.5 m) 
92 g tömény ecetsavat (II 13. lap) mérőlombikban vízzel 100 mi
re hígítunk 

Tömény R„ecetsav 

A 15. ábra (L 118. lap) szerinti készülék nagyobbik (250-300 ml-es) 1<,+ubikjába 
2/3 részéig tömény ecetsavat (II 13. lap) öntünk és kevés durva horzsakőport 
szórunk„ A lombikot óvatosan melegítve, desztillálunk A desztillátU:m első 
10-15 ml-ét külön fogjuk fel és nem használjuk. A deszti1Jálá5t csak addig 
folytatjuk, amíg a desztilláló lombikban 20-25 ml ecetsav marad vissza. 

Ecetsavanhiddd AIK 
C

4
H

6
0

3 
(CH„CO)zO ms = 102,09 

Kristálytiszta, színtelen fOlyadék Szaga jellemző szuros Íze jellegzetes égető, 
a nyálkahártyát marja. - Vízzel eleinte nem eleg'yedik, később abban lassan 
ecetsavvá oldódik„ Szesszel, éterrel, kloroformmal, piridinnel, benzollal minden 
arányban elegyedik 
Sűrfl5fg. 1,078-1,080 
F'orrá~pont, 137°-141°„ 

Er·gotoxin-etánszulfOnát A T K 
C

31
H

30
0,N

5 
C2H,S03H ms = 67!,87 

Az anyarozsból előállított alkaloida fOszfOrp.entoxid fClett kiszárított etanol
szulfoná~ja„ 
Színtelen, szagtalan kristályok„ - \Tízben rosszul oldódik„ Rwszesz oldja„ Metil·· 
alkoholban bőségesen oldódik. 
Nitiogénnel töltött amptÍllában lefürrasztva, fénytől védve tartjuk, 

Er·iokt·ómfekete„<<T>> 
l 1 ,2·Dioxi-5-nit1o-(2',1 )-azo-naf talin-4-szulfOnsavas náir ium 

S03No 

ms = 461,38 

Barnás-fekete, kissé fémfényű por - Forró vízben ba1na színnel oldódik 

1-Etioktótnfekete I 325 lap 

Étet II 59 .. lap 
Dietiléter, 
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R-Éter 
Gyógyszerkönyvi minőségű éte1be (II 59. lap) durva porrá tört-káliumhidroxidot 
s~órun~. Az étert gyakori rázogatás közben 1-2 napig állni hagyjUk. A kálium
h1d1ox1dról leöntött étert forró vízzel telt edényből ledesztilláUuk (-A.. vizet 
időnként fürró vízzel cseréljük„) 

A nzűvelet tűzveszélyes, ezért a helyiségben szabad lángot használni nenz szabad! 
J;-z, éter gőzt hosszú hűtővel hűtjük, a hűtő végére. egyfUratú dugóv_al, jeges ~ízbe 
allr~ott, nagyobb szívópalackot erősítünk, melynek szívócsonkját gumicsővel 
köqük össze. A gumicsövet a laborp,tóriumi asztal lefülyó csövébe dugjuk 
Ha abszolút éterre van szükségünk, a fenti módon tisztított éter be nátrium
drótot préselünk s az üveget nátronmeszes csővel ellátott dugóval látjuk- el, 
Az ily módon eltartott éterből a szükséges mennyiséget a fent leírt módon le
desztilláljuk, - Az így frissen készített éter peroxidmentes. 

Tűzve sz é l.Y e 5 ' 

Etilacetát II 110 lap 

R-Etilacetát 

Gyógyszerkönyvi minőségű etilacetátból (II 60„ lap) a «1'1egjegyzés»-ben leírt 
módon készí~jük. 

Etilnarancs AIK 
41-dietilamino-azobenzol-4-szulfünsavas nátriun1 
C16H, 80 3N 3SNa (C 2H 5),N .. C6H 4 . N = N .. C 6H 4 . S03Na ms = 355,39 
Narancssárga kristályos po1 Szaga nincs Íze kesc1ű - \Tízben, szeszben kis 
mértékben oldódik. 
A színváltozás pH-~rtékei: 3,4-4,8 (rózsapi1osból-sá1gába). 

1-Etilnar ari.cs-oldat 

Etilpiperidin AIK 

I 324.. lap 

H, e 
~-Etilpiperidin 

H C/ ........_CH 
2 

I 1 
2 

H,c........_ ,..,.cH, 
~ 
C2H5 

C ,H1 5N ms = 113,20 

Kristálytiszta, színtelen vagy gyengén sá1gás fülyadék, Szaga jellemző. Íze 
ka1cos, a nyálkahártyát e1ősen marja - 20 sr vízben oldódik,. Szesszel, éterrel, 
kloroformmal, amilacetáttal minden arányban elegyedik. Vizes oldata lúgos. 

Sú'1fhég„ 0,824-0,828. 
Forl'á5pont 129°-132°. 
'Töl'é.snzutató. 1,443-1,445. 

Leforrasztott ampullában, fénytől védve, hűvös helyen tar~juk. 

Etoxikrizoidin AIK 
Para-etoxikrizoidin Sósavas 4-etoxi-2', 4 1-diamino~azobenzol 

c,H,O c,H,. é'l=N C,H,(NH,),.HCl ms = 292,77 
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Sötét vörösbarna, csaknem fekete por. Szagtalan„ ··- Vízben, szeszben vörös 
színnel oldódik. R-klorof01mban, R-éterben gyak01latilag oldhatatlan. 
A szí11változás rH- értékei: 3,5-5,5 (rnálnav&ösből-citromsárgába). 
Redox··potenciálja sósavas közegben +o, 76 V. Redukált alakja vörös, oxidált 
alakja citromsárga„ 

1-Para-etoxikrizoidin-oldat I 324 lap 

Ezüstnitrát II 104 .. lap 

Ezüstnitrát-oldat (kb .. 0,5 m) 
8,50 gezüstnitrátot (II 104 .. lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk 

R-Ezüstnitr·át AIK 

0,1, 0,01 n ezüstnitrát-oldat I 311. lap 

Fehling-1-oldat 

69,28 g kristályos réz(II)szulfátot mérőlombikban vízzel 
1000 ml-re oldunk 

F ehling-II-oldat 

346 g káliurnnátriumtartarátot (II 308, lap) és 100 g nátrium
bidroxidot (II. 373 .. lap) mérőlombikban vízzel 1000 ml-re 
oldunk 

Fehling-1 + II-oldat 

Fehling-I-oldat és Fehling-II-oldat egyenlő térfogatainak 
frissen készült elegye, melyet a vizsgálathoz frissen készítünk 

Fen antrolinhidroklarid ATK 

o-Fenan tr olinhidr oklOr id 

C12H 8N 2 .HC1,H20 ms = 234,68 

Fehér vagy halványbarna kristályos por. Szaga nincs. Íze keserű, - 1,2 sr víz, 
15 sr R-szesz oldja Éterben, kloroformban alig oldódik. Vizes oldata gyengén 
savanyú, 
Olvadáspont. A 105°-on állandó súlyig szárított készítmény olvadáspon~ja 224°-
-2280 (gyorsan melegítve).. · 

Fenilhidrazin ATK 

C 6H 8N 2 C 6H 5 .. NH .NH2 ms = 108,14 
Kristálytiszta, színtelen vagy gyengén sárgás, erősen fénytörő folyadék. Szaga 
jellemző. Íze égető. ·-Vízben alig, meleg vízben kis mértékben oldódik Szesszel, 
éterrel, kloroformmal minden arányban elegyíthető. Vizes oldata .gyengén 
lúgos. 
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Sűrű5ég 1,095~1,099. 

Dermedé.spőnt. 17°-19°. 
Forráspont. 241°-243° .. 

Levegőn megsárgul, megbarnul A megb<.irnult készítniény vákuumban desz
tillálva tisztítható. 

2 %-os szeszes fenilhidrazin-oldat 

1 ml fenilhidrazint mérőlombikban 96 ;0 -os szesszel .50 ml-re 
oldunk 
Az oldatot fi:issen készítjük„ 

Fenol II. 434 lap 

Elfolyósított fenol II. 436. lap 

5 %-os fenol-oldat 

5,5 g elfolyósított fenolt mérőlombikban vízzel 100 rnl-re 
oldunk 

Fenolftalein IL 432 .. lap 

I-Fenolftalein-oldat I 324 lap 

Fenolvörös 

Fenolszulfof\alein 
C (C6H 40H) 2 

/ "' C6H 4 0 

C„H140 5S Yo, ms =:;, 354,37 

Barnásvörös por. Szaga nincs. Íze keserű. - Vízben alig oldódik„ R-szeszben 
kismértékben oldódik Alkálilúgok sóképzéssel vörösibolya színnel oldják A szín
változás pH-értékei: 6,5-8,3 (sárgából-vöröslilába). 

I-Fenolvörös-oldat I 324. fap 
1-Fer'roin-oldat I 324. lap 

Fényérzékeny-papír 

Fénykép-másoláshoz 
Floroglucin ATK 

használt brómezüst - (klór brómezüst) - papír .. 

264 

1, 3, 5-Trioxibenzol 

C 6H 60 3,2H20 ms = 162,14 

Színtelen vagy csaknem színtelen kristályok, .vagy fehér, sárgás, esetleg szürkés-· 
fehér kristályos por„ Csaknem szagtalan. Íze gyengén .édes„ ·- 65 sr vízben, 

,, 

,, 

2,5 sr R-szeszben, 2.5 sr éterben oldódik„ Kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan„ 
Vizes oldata gyengén savanyű 
Olvadáspont. 211°-·216° (gyorsan melegítve). 

R-Éteres floroglucin-oldat 

O, 1 g fl~roglucint mérőlombikban R-.éter1el 100 ml-re oldunk. 

R-Sósavas floroglucin-oldat 
1 g floroglucint 60 g legtöményebb szesz és 40 g tömény sósav 
(25 %-os) elegyében oldunk 

R-Szeszes floroglucin-oldat 
5 g florogluci.nt mérőlombikban R-szesszel 100 ml-re oldunk„ 

Fluor eszceinnátr·ium. 

Naú(X)~ ..0 

1 #' ~ :::::,,.. e 

6C00Na 

1 

ms = 376,27 

Narancsvörös-színű por. Szagtalan, íztelen„ Levegőn nedvességet szí. ·- 1 sr 
vízben, .5 sr R-szeszben oldódik„ Sárga színű vizes oldata még igen nagy hígítás
ban is zöldesen fluoreszkál Sav az oldat fluoreszcenci~ját kioltja, lúg hatására a 
fluoreszcencia visszatér 

Folyékony levegő 

Formaldehid-oldat II, 235 .. lap 

Formaldehides tömény kénsav 

Marquis„oldat 

1 rnl tömény kénsav és l csepp formaldehid-oldat elegye 
Az oldatot frissen készí~jük 

FoszfOrpentQxid 

P20 5 ms = 141,96 

Fehér, amorf~ igen higroszkópos por „ Vízben erős felmelegedéssel foszforsavvá 
oldódik Száraz kémlőcsőben hevítve maradék nélkül szublimál. 
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Foszforsav, tömény (14,6---15,5 m) II 44. jap 

R-Foszfox·sav (kb m) 

11,5 g tömény foszforsavat mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
hígítunk. 

20 %-os foszforsav (kb 2 m) 

23,5 g tömény foszforsavat mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
hígítunk 

25 %-os foszfoxsav (kb 2,6 m) 

29 g tömény foszforsavat mérőlombikban vízzel 100 ml-le 
hígítunk 

Tömény R-foszfox·sav AIK 

20%-os vasmentes foszfi>I·sav (kb 2 m) 

23,.5 g tömény R-fOszforsavat mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk. 

Fukszin II 237 lap 

Kénessavas fU.ksZin„oldat 

0, 100 g fukszint .50 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk és a 
lehűtött oldathoz 1,00 g nátriumpiroszulfitnak 20 ml vízzel 
és 1 ml legtöményebb sósavval készült oldatát elegyítjük: 
Az elegy térfogatát \ÍZzel 100 ml're egészítjük ki s a dugójával 
elzárt folyadékot két órára sötét helyre tesszllk„ A kész oldat 
színtelen„ 

Gipszes víz 

0,5 g égetett gipszet (II 164. lap) 100 ml vízzel egy napon át 
többször összetázunk„ Kémszerül az oldat kristálytiszta szűre
dékét használjuk 

Glicerin II 245. lap 

Szeszes glicer·in„oldat 
1 térfogat R-szesz és 1 térfogat glicerin elegye„ 

Guajakol ATK 
1-0xi-2-metoxi-benzol 
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ms=l24,13 

Színtelen vagy halvány~ rózsás, illetőleg sárgás kristályok. Szaga jellegzetes, 
füstre emlékeztető .. - 60 sr vízben, 10 sr glicerinben oldódik Szesz, klorofo~m, 
éter, jégecet bőségesen oldja. 
Olvaddspont .. 2 7°-28,5°„ 

5 %-os szeszes guajakol„oldat 

0,5 g guajakoit 10 ml legtömén1ebb szeszben oldunk 

Hidt: azinszulfát 

N,H. H,so. H,N. NH2. H,so. ms = 131,Li 

Színtelen, üvegfényű kristályok vagy fehér kristályos por - 40 sr vízben, 8 sr 
fürró vízben oldódik,. Szeszben oldhatatlan. Vizes oldata gyengén savanyú 

1 %-os hidrazinszulfát-oldat 

0,10 g hidrazinSzulfitot 10 ml vízben oldunk. 

Hidxogénper oxid-oldat, tömény II 2 78 lap 

R-Hidrogénpexoxid-oldat 

3 /6-os hidrogér:pe1oxid-oldat„ 
10 g tömény hidrogéllperoxid-oldatot mérőlombikban vízzel 
100 ml-re hígítunk. 

Tömény R-hidxogénperoxid-oldat ATK 

Hidroxilammóniumklor'id A TK 
Sósavas hidr oxilamin 

HO .. NH3Cl ms = 69, 50 
Színtelen vagy fehér, kristályos, higroszkópos por.. Csaknem szagtalan. lze 
savanyú„ - 1,2 sr vízben, 8 sr szeszben oldódik.· Éterben, kloroformban 
gyakorlatilag oldhatatlan. Vizes oldata ( 1 + 19) savanyú .. 

Olvadáspont 153°-157° 

3,5 °/0 -os szeszes hidroxilammóniumklorid„oldat (kb 0,5 m) 

3, 50 g hidroxilammóniumkloridot mérőlombikban 60 ml 
legtöményebb szeszben oldunk és az oldatot vízzel jelig fel
töltjük 

3,5 ~6-os vizes hidroxilammÓniumklor·id-oldat (kb 0,.5 m) 

3,50 g hidroxilammóniumkloridot mérőlombikban vízzel 100 
ml-re oldunk. 

Higany (II )acetát ATK 

C4H 60 4Hg (CH3C00) 2Hg ms = 318,70 

Gyengén ecetsav~szagú, fehér kristályos por „ A nyálkahártyát marja ; híg oldata 
összehúzó, fémes, sós ízű„ ·- 3 sr vízben, 55 sr R·szeszben oldódik„ Éterben, 
kloroformban gyakorlatilag oldhatatlan. Vizes oldata gyengén savanyú. 
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Higany (I) klorid II 269 lap 

Higany {ll )klorid II 266 lap 
R-Higany (ll )klorid-oldat (kb 0,1 rµ) 

2,72 g higany(II)klmidot métólombikban vízzel 100 mi-re 
oldunk 

6,5 %-os higany (II )klodd-oldat (kb 0,24 m) 

6, 5 g higany(II)klmid-oldatot mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk 

Higany (ll )citrát-oldat, salétI'Omsavas 1. Millon-oldat I 282 lap 

Higany (II )szulfat-oldat, savanyú 

Denigés-oldat 

5,0 g higany(II)oxidot (II. 27l_ !ap) 40 ml vízzel elkeverünk 
és rázogatás közben lassan 20 ml tömény R-kénsavat elegyítünk 
hozzá„ A fürró keveréket 40 rriI vízzel hígítjuk és oldódásig 
rázogatjuk 

Hisztaminbihldrnklmid II. 258 lap 
Sósavas hisztamin. 
1,66 mg só 1 mg hisztamin-bázist tartalmaz 

Homok 
Arena marina 

Tengeri homokról \i1-os szitával a finom port leszitáljuk és a homokot híg salét
romsavval (II 38„ lap) többször kifüzzük. Ezután a homokot vízzel kimossuk, 
megszátí~juk és kiizzí~juk 

Horzsakő 

Lapi5 pumicú 

Árubeli horzsakövet durván megtörünk A porról a finom port V-ös szitán le
szitálva a IV-·es szitán áthulló durva port (kb 0,.5 mm átmérő) híg salétrom
savval (II 38 .. lap) kifőzzük .. A vízzel kimosott durva port 130°-on megszárí~juk„ 
majd kiizzítjuk. 

Hugysav AIK 
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ms ~ 168,11 

Fehér kristályos por„ Szagtal".ln, íztelen. - Vízben gyako1latilag oldhatatlan, 
forró vízben kis mértékben oldódik„ Szeszben, éterben oldhatatlan. Nátrium
aeetát-oldat, nátriumfoszfát-oldat, glicerin oldják. 

1 
1 

Inclikátor·-oldatok, hidrogénionkoncentráció mérésre 1 79-· 82. lap 

Indikátoi:·:oldatok, térfügatos mérésekhez I 323 - 325„ lap 
R-Inve1tcukor·-oldat (kb 5.5 %-os) 

300 g cukrot (II. 4í0 .. lap) 100 ml vízben oldunk Az oldatot 
néhány percig forraljuk A képződött habot eltávolítjuk, majd 
késedelem nélkül 3, 75 ml R-kénsavat elegyítünk a forró 
oldathoz„ Fél percig tartó keverés után 3, 75 ml R-nátronlúgot 
öntünk az oldatba, melyet azután 1.50 ml hideg vízzel hígítunk, 
majd lehűtünk, 
Ha~ználat előtt az oldatot, I-fenolftalein-oldatot használva 
jelzőül, O, 1 n sósavval, illetőleg 0, 1 n nátronlúggal semlege
sítjük. 

lzobutilalkohol A IK 

Primer izobutilalkohol 2-Metilpropanol-1 

CH, . CH . CH,OH 
1 

CH3 ms = 74,12 

Kristálytiszta, színtelen, jellemző szagú fülyadék. lze égető -· Kb 10 sr vízben 
oldódik R-szesszel, éterrel minden arányban elegyedik, Ultraibolya fényben 
nem fluoreszkálhat erősebben, mint a milliliterenként 0,03 g kénsavas kinint 
taitalmazó 0, 1 n kénsav 

Sűrűség. 0,808-0,810. 

F'orráspont. Legalább 95 ~-~-a 106°--109° között desztillá~jon át 

bopropilalkohol 
Szekunder propilalkohol 

C3H80 

Propanol-2 

CH3 . CHOH 
1 

CH3 ms = 60,09 

Kristálytiszta, színtelen fülyadék Szaga jellemző Íze sajátos, égető. - Vízzel 
éterrel, kloroformmal minden arányban elegyedik. Vizes oldata semleges 

Súrűség .. 0, 789-0, 792 
F'orráspont„ A készítmény 95 %-a 81°--83° között desztilláljon ái 

Törésmutató 1,377-1,379: 

Jégecet L Tömény ecetsav II 13 .. lap 

Jód II 13 lap 
0,1, 0,01 ri jód-oldat I. 312. lap 

Jódos cinkklor id-oldat 

6,6 g ciDkklorid 3,4 g vízzel készült oldatában 0,6 g kálium
jodidot oldunk„ Az oldathoz annyi porított jódot szórunk, 
amennyi benne feloldódik„ 
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Kalciumhipoföszfit II 157, lap 

R-Kalciumhipofoszfit-oldat 

10 g kalciumhipofoszfitot mérőlombikban 20 %-os sósavban 
100 ml-re oldunk. 

Az oldat kristálytiszta és színtelen legyen„ 

Kálciumkarbonát II 150. lap 

Kalciurnklorid II 152. lap 

Kristályos kalciumklorid .. 

R-Kalciurnklorid-oldat (kb 0,25 m) 

5,48 g kristályo~ kalciumkloridot mérőlombikban vízzel 
100 ml-re oldunk 

R-Kalciumklodd-oldat, tömény (kb 3,65 m) 

80 g kristályos kalciumkloridot mérőlombikban vízzel l 00 ml-re 
oldunk 

Kalcium.oxalát-oldat, telített 

Kb .. 0,5 g kristályos kalciumkloridból az I 114 lap 12/a szerint 
az ott leírt módon (kétszeres térfogatú oldatban, kétszeres 
mennyiségű kémszerrcl 200 ml-es főzőpohárban) kalcium
oxalát csapadékot állítunk elő és a szűrőre gyűjtött csapadékot 
50 ml vízzel mossuk„ A csapadékot vízzel kb 200 ml-es üveg
dugó~ üvegbe öblítjük át és az üveget 9/ l 0 részéig vízzel meg
töltjük A csapadékos folyadékot 2 napig gyakori rázogatás 
~özben ~llni hagyjuk. A 'fOlyadék tiszt*ját használjuk 
Altalában a kalcíumm.~ghatározás során nyert csapadékot 
használjuk a telített vizes oldat készítéSére„ 

Kalciumoxid II 161 lap 

Kalciumszulfát II 164 .. lap 

KaJ..ciumszulfát-oldat 1, Gipszes víz 

Káliumbikr'omát ATK 

Káliumdikromát 

K,Cr 20 7 

Narancssárga kristályük„ Szaga nincs, Íze sós, savanyú .. 
R-szeszben oldódik. Vizes oldata gyengén savanyú. 

R-Káliumbikr'omát-oldat (kb O,l m) 

ms = 294,21 
9 sr vízben, 1 OOO sr 

2,94 g káliumbikromátot mérőlombikba:n vízzel 100 ml-1e 
oldunk 
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1 ~fc,-os káliumbiki:·omát-oldat 
1 g káliumbikromátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk„ 

0,1 n káliumbikrornát-oldat I 312 lap 

Káliurnbr'omát ATK 

KBr0 3 ms = 167,01 
Színtelen ·kristályok vagy fehér kristályos por Szaga nincs. Íze gyengén sós, 
hűsítő. - 15 sr vízben oldódik. R-szesz kismértékben oldja. \Tízes oldata sem- 1 

leges 
0,1, 0,01 n káliumbromát-oldat I 312 lap 

Káliurnbromid II 296 lap 

Káliumcianid ATK 
KCN ms = 6.5,11 

Fehér darabkák vagy fehér kristályos por. A teljesen száraz készítmény 
csaknem szagtalan, a nedves a keserűmandulára emlékeztető szagú„ Levegőn 
széndioxidot és nedvességet szí.. - 2 sr vízben oldódik, szeszben gyakorlatilag 
oldhatatlan Vizes oldata bomlik 

Figyelmezteté5 ! A káliumcianid és a belőle sav hatására fejlődő hidrogéncianid-gáz 
'rendkívül erős rriéreg„ Különösen ügyelni kell tehát, ha oldatát rnegsavanyítjuk 
vagy savhoz öntjük„ Csak jó huzatú fülkében szabad vele dolgozni Kálium
cianid-oldatot nem szabad pipettázni ! 
Igen jól záró üvegben, «méreg» jelzéssel ellátva; f~nytől védve, elzárva tar~juk 

5 %"'OS káliumcianíd-oldat 
0,5 g káliurncianidot 10 ml fiissen kifürralt és lehűtött vízben 
oldunk 
Az oldatot frissen készí~jük 

0,02 rn káliumcianid-oldat I 313. lap 

Káliurndibidrogénfqszfát A TK 

KH2P0 4 ms = 136,09 

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por. Szagtalan, Íze sós. - Vízben 
bőségesen oldódik. Szeszben gyakorlatilag oldhatatlan Vize' oldata gyengén 
savanyú 

Káliumgua,jakolszulfönát II 303 .. lap 

Káliumhidrogénjodát ATK 
Káliumbijodát 

KH(J03), ms = 389,94 
Színtelen kristályos por. Szaga nincs. Íze sós„ ~ 2 7 sr vízben oldódik, szeszben 
gyakorlatilag oldhatatlan. Vizes oldata savanyú„ 
Jólzáró kisebb üvegekben tartjuk 

0,1, 0,01, 0,005 n káliumhidrogénjodát-oldat I' 313-314. lap 
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Káliumhidrngénkarbonát II 292 lap 

Káliuinhidr·ogénszulfát 

KHSO, ms ~ 136,17 
Színtelen, áttetsző kristályok vagy Osszeálló dara. Szagtalan Íze savanyú, sós, 
Levegőn elfolyósodik„ - Vízben bőségesen oldódik. Vizes oldata savanyú„ 

Kiiliurnhidroxid II 305 .. lap 

5 %-os káliumhidroxid-oldat (kb 0,9 m) 
5 g káliumhidroxidot mérőlombikban frissen kifür1alt és IehűtOtt 
vízzel 100 ml-re oldunk 
Parafinnal átit_atott parafadugóval elzárt üvegben tar~juk 

20 %-os káliumhidrnxidColdat (kb 3,6 m) 
20 g káliumhidroxidot mérőlombikban frissen kiforralt és 
lehűtött vízzel 100 ml-re oldunk 
Parafinnal" átitatott parafadugóval elzárt üvegben tartjuk, 

3 %-os szeszes káliumhidroxid-oldat (kb 0,53 m) 
3 g káliumhidroxidot mérőlombikban legtöményebb R-szesz
szel (I 297 .. lap) 100 ml-re oldunk. 
Parafinnal átitatott parafadugóval elzárt üvegben tartjuk. 

10 %-os szeszes káliumhidroxid-oldat (kb 1,8 m) 
10 g káliumhidroxidot mérőlombikban legtöményebb 
R-szesszel (I 297 .. lap) 100 ml-re oldunk. 
Parafinnal átitatott parafadugóval elzárt üvegben tar~juk„ 

15 %-os szeszes káliumhidroxid-oldat (kb 2,5 m) 
15 g káliumhidroxidot mérőlombikban legtöményebb 

R-szesszel (I 297. lap) 100 ml-re oldunk 
Parafinnal átitatott parafadugóval elzárt üvegben tar~juk. 

0,5, O,l n propil°'lkoholos káliumhidroxid-oldat I 315. lap 

R-Káliuruhidroxid AIK 
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KQH ms = 56,10 
A készítmény halogenidet nem tartalmazhat. Ennek ellenőrzése végett 1 g 
készítményt 4 ml vízben oldunk s az oldatot 10 ml R-salétromsavval elegyítjük., 
A lehűtött kristálytiszta fülyad~k 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal összerázva 5 percen 
belül nc;m változhat. 
.A.mennyiben a szervesen kötött halogén meghatározásához (I 119„ lap) a ron
csolást klorid-tartaln1ú káliumhidroxiddal végezzük, a káliumhidroxid klorid
tartalmát üres kísérletben meghatározzuk és számításba vesszük, 
Igen jól záró üvegben, leparafinozva tar~juk. 

Kálium-higany (11 )jodid-oldat 1 R-Mayer-oldat 

Kálium-higany (11 )bromidjodid-oldat, lúgos 
L R-Nessler-Winkler-öldat 

Kálium-higany (11 )r odanid-oldat I 11 L lap 

Káliumjodid II 306 .. lap 

R-Kálium,jodid-oldat (kb 0,6 m) illetőleg 

10 %-os káliumjodid-oldat (kb 0,6 m) 

l 0 g káliumjodidot 10 ml fiissen kifOrralt és lehűtött vízben 
oldunk. 
Az oldatot frissen készí~jük. 

Káliumjodidos keményítőpapír 

0,25 g keményítőt 5 ml vízzel egyenletesen eldörzsölünk és a pépet 90 ml, forrásig 
melegített vízhez öntjük„ Az elegyet 1 percig forraUuk, majd kihűlés után meg~ 
szűrjük,. A szüredéket 0,4 g káliumjodidnak 5 ml vízzel készült oldatával ele
gyí~jük. Az így készült 010.atba szűrőpapíros-csíkokat mártunk, melyeket azután 
fénytől és portól védve szobahőmé1sékleten megszárítunk. 
i\ káliumjodidos keményítőpapír l csepp R-kénsavval megnedvesítve nem 
színeződhet. 
Frissen készített 1 %-os nátriumnitrit-CJ,ldat 5 cseppjét 50 ml-re hígítjuk„ Az 
oldat .5 ml-ét 2 csepp R-kénsavval ö_sszerázzuk és vele a káliumjodidos 
keményítőpapírt lecseppentjük A papirosnak 5 percen belül kékre kell 
színeződnie. 

Káliumkarbonát II 298 lap 

20 %-os káliumkar·bonát-oldat (kb 1,5 m) 

1 g káliumkarbonátot 5 ml vízben oldurik 

.1\z oldatot fiissen készí~jük 

Káliumklorát II 301 lap 

Káliumklodd II 299. lap 

10 ~·~-os kálium.klorid-oldat (kb 1,34 in) 

10 g kálium.kloridot inérőlombikban vízzel 100 111l-1e oldunk. 

Káliumkiromát /\.IK 

K 2C10 4 ms = 194,20 

Sárga kristályok \ 21gy sárga k1istályo::. po1 Szaga nincs„ Ize gyengén keserű, 
lúgos - 1,5 sr vízben oldódik. ll-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan, Vizes ol
data gyengén lúgos 

R-Káliumkromát-oldat (kb 0,25 mj 

4,86 g káliumkromátot mérőlon1bikban vízzel 100 1nl-1e Oldunk 

Kálfü'ig 1. Káliumhid'oxid-oldat 

Kálilt:mnátr·iumtartarát II 309 lap 

i8G:ógyszcrkön1·vl (4;J 273 
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KálÍumnitrát ATK 

A készítmény halogenidet nem tartalmazhat.. Ennek ellenőrzésére 2 g készít
ményt az I 100 lap l O/a szerint - klorid-mértékoldat nélkül -· vizsgálunk.. 
Halogenid-tartal.mú készítmény használata esetén annak halogCnid-tartalmát 
számításba vesszük. 

Káliumpermanganát II 312. lap 

R-Káliumpermanganát, szulfát~mentes 

Olyan gyógyszerkönyvi minőségű készítmény (II 312 .. lap), mely szulfátot nem 
tartalinaz .. Ennek ellenőrzése végett .5 g készítményt enyhe me:-legítésser 50 ml 
vízben oldunk„ A meleg oldathoz óvatosan 10 ml R·-szeszt ele g) ítünk s a folya
dékot addig melegítjük, míg a leválott barna csapadék fölött az oldat tisztája 
teljesen színtelen lesz„ Kihűlés után a csapadékos oldatot megszűrjük s a csapa
dékot 3 ízben 10-10 ml vízzel mossuk. A mosóvízzel egyesített szüredéket víz-· 
fürdőn kb .. 10 ml térfogatra bepárologtatjuk és azt az I 100. lap 9/b szerint 
- szulfát-mértékoldat nélkül - vizsgáUuk„ A reakcióelegy nem változhat. 
Megjegyzés .. A vizsgálat során gázlánggal nem melegíthetjük a reakcióelegyet 
(kéntartalmú égéstermékek). " 

R-Káliumpermanganát-oldat (kb 0,32 m) 

5 g káliumpermanganátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk.. 

Kb o,s n káliumpermanganát oldat (kb 0,1 m) 
1,.58 g káliumpermanganátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk. · 

0,1, 0.01 n káliumpermanganát-oldat I 315 .. lap 

Káliumrodanid II 313. lap 

R-Káliumrodanid-oldat (kb 0;5 m) 

4,86 g káliumrodanidot mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk. 

25 %-os káliumrodanid-oldat (kb 2,6 m) 

2,5 g káliumrodanidot 10 ml vízben oldunk.. 
Az oldatot frissen készí~jük„ 

0,1, 0,01 n káliumrodanid-oldat I 316. lap. 

Kálium-vas (II )cianid ATK 
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Káli umf er r ocíanid 
K 4 [Fe(CN) 6],3H,0 

Sárga véri úgsó 
ms = 422,39 

Citromsárga kristályok. Szaga nincs„ Íze gyengén sós, keserű. -· 3 sr ví.zben oldódik ... 
R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. Vizes oldata semleges vagy gyengén 
lúgos. 
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R-Kálium-vas (II )cianid-oldat (kb 0,25 m) 

1,05 g kálium-vas(II)cianidot 10 ml vízben oldunk 
Az oldatot frissen készí~jük„ 

Kálium-vas (III )cianid AIK 
Káliumferricianid Vörös vérlúgsó 
K" [Fe('CN) 6 ] ms = 329,25 
Sárgásvörös-rubinvör s kristályok,. Szaga nincs„ Íze gyengén sós. - 2,5 sr vízben 
oldódik. R-·szeszben gyakorlatilag oldhatatlan .. Vizes oldata semleges. 

R-Kálium-vas (HI )cianid-oldat (kb 0,33 m) 

1,09 g kálium··vas(III)cianidot 10 ml vízben oldunk. 
Az oldatot frissen készítjük„ 

5 %-os kálium-vas (Ili )cianid-oldat (kb 0,15 m) I 136. lap 

0,005 n kálium-vas (III )cianiCl-oldat, lúgos I 235„ lap 

Kazein ' II 4C8. lap 

0,2 %-os kazein-oldat II 408 .. lap 

Keményítő III 18 .. lap 

Burgonya-keményítő 

l°Keményítő·-oldat I 324. lap 

1 %-os keményítő':'oldat 

50 ml-es Erlenmeyer-lombikban 8 ml vizet felforralunk. 
A forró oldatba 0, l g burgonyakeményítő (IIÍ 18. lap) és 2 ml 
víz jól összerázott keverékét csurgatjuk, n1ajd a folyadékot 
addig fürraUuk - az elpárolgó vizet időnként pótolva -
míg opalizáló oldatot kapunk.. A lehűtött oldatot szükség 
esetén kis papírosszűrőn szű1jük. 
Az oldatot frissen készí~jük~ 

Kén II 50L lap 
Lecsapott kén 

Kéne-ssavas-fUkszin-oldat L Fukszin 

Kénhidr·ogén-gáz 
H,S ms = 34,08 

18* 

Színtelen, igen kellemetlen szagú gáz .. Literenként 0,25 mg„nál több kénhidro
gént tartalmazó levegő huzamosabb belégzése mérgezést okoz. Nagyobb tömény
ségben életveszélyes ! A kénhidrogén··gáz a levegőnél nehezebb„ 1 ml víz 20°-op 
2,67 ml H 2S-gázt old. 
Laboratóriumi célra a kénhidrogén-gázt alkalmas készülékben vasszulfidból 
(teHesen tiszta kénhidrogén-gázt nátriun1szulfidból) 10 %-os sósavval fejlesztjük 
s vizen átbuborékoltatva mossuk„ A gázzal csak jól húzó fülkében vagy szabadban 
dolgozhatunk. 
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R-Kénhidrogénes víz (kb 0,12 mJ 
A kénhidrogén-gáz szobahőmé1 sékleten telített vizes oldata, 
A készítmény bomlékony„ A használható kénhidrogénes víz 
erősen kénhidrogén szagú és egyenlő térfogatú R-vas(III)
klŰrid-oldattal elegyítve kén bőségésen válik ki belőle. 
Jólzáró színig töltött üvegben, hűvös helyen, fénytől védve 
tar\juk 

R-Kénsav, tömény (kb 18 m) ATK 
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Szükség esetén tömény R-kénsavat gyógyszerkönyvi minőségű kénsavból (II 
43. lap) következőképen készítünk: 
300 ml tömény kénsavat 500 ml-es Kjeldahl-lombikban 10 ml tömény R-hidro

génperoxid-oldattal eleg;ítünk, a forráselma1adás 
megelőzésére 2-3 üveggyöngyöt dobunk a lombikba, 
majd a kénsavat szabad lángon élénken forraljUk, míg 
a hidrogénperoxid utolsó nyomait elűztük„ A fürra
Iást még .5 percig folytatjuk, miután a fehér kén-

30 ábra 

savgőzök a lombikot egészen megtöltötték. 
Az így előkészített és lehűtött kénsavat a 30„ ábra 
szerinti desztilláll' készülékből ledesztilláljuk. -A ké
szülék desztilláló- és szedő-lombikjit előzetesen az I 61 
lapon leírt módon peroxidkénsavval tisztí~juk, 
A készülék desztilláló-lombikja kb 150 ml-es jénai 
fi:akcionáló lombik, melynek kissé lefelé hajlított 
oldalcsöve rnélyen belenyúlik a felfogó-edényül szol
gáló kb 200 ml-es kvarcüvegból készült lombikba, 
anélkül azonban, hogy annak falát érintené. A desz
tilláló-lombik nyakába be nem csiszolt, lazán bele
illő üvegdugót helyezünk, nyakát pedig az ábrán 
látható módon vastagon azbeszt zsinórral körül
csavarva állványba fogjuk A felfogó lombikot az 
ábra szerint a hűtővíz elvezetésére szolgáló üveg
tölcsér be helyezzük. 
A desztilláló-lombikba 1-2 üveggyöngyöt dobunk, 
majd az előkészített kénsavból kb 120 ml-t öntünk 
bele„ Ezután a kénsavat szabad lángon élénken for

raUuk és közben az előtétet bő vízsugárral hűtjük. Addig desztillálunk, a1níg 
kb 10 ml sav marad a lombikban„ Ekkor a desztilláló-lombikot az előkCszített 
sav újabb részletével újra feltöltjük és a desztillálást tovább folytatjuk. Jól
húzó fükében desztillálunk, 
Az ily módon tisztított kénsavat olyan, üvegkupakkal ellátott üvegdugós üvegben, 
tar~juk, melyet előzetesen peroxidkénsavval} m<ljd vízzel kiöblítettünk. 

R-Kénsav (kb m) 

\Tízzel félig telt mérőlo1nbikba \,ékony sugárban, óvatos. 
r;ázogatás lözben, kis részlettkben öntve, 10,0 g tömény R
kénsavat mérünk, majd a kihült folyadékot vízzel 100 1nl-1e 
hígí~juk, 
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Kb n kénsav (kb O,'> m) 
\ 1ízzel felig telt mérőlombikba vékony sugárban öntve 5,0 g 
tömény R-kénsavat mérünk .A kihült oldatot vízzel jelig 
kiEgészí~jük 

Kb 3 n kénsav (kb 1,5 m) I 146 .. lap 

20 %-os kénsav (kb 2 m) 

Kb 50 ml vizet tartalmazó 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba 
vékony sugárban, óvatos _rázogatás közben, kis részletekben 
öntVe 20,4 g Jömény R-kénsavat mérünk, .A. kihűlt folyadékot 
vízzel mérőlo1nbikban 100 ml-re hígí~juk 

25 ~.1~-os kénsav (kb 2,6 m) 

Kb. 50 ml vizet ta1 talmazó 200 ml-es Erlenroeyer-lo1nbikba, 
vékony sugárban kis részletekben öntve 25,5 g tömény kénsavat 
mérünk„ A kihült folyadékot vízzel mérőlombikban 100 ml-re 
hígí~juk. 

50%-os kénsav (kb 7,1 m) 

50 g tömény R-kénsavat vízzel annyi grammra hígítunk, 
ahány ~{, H 2S04-t tartalmaz a hígítandó kénsav„ A 70 %-os 
kénsavnál leh t módon_ hígítunk„ 

70%-os kénsav (kb 11,5 m) 

'70,0 g tömény R··kénsavat vízzel annyi grammra hígítunk, 
mint ahány % H2S04~t tartahnaz a hígítandó kénsav„ E célból 
kb.. 002 ml-es száraz Erlenmeyer-lombikba előbb a kiszámított 
lne:nnyiségű vizet mérjük be és ehhez mérjük óvatos kevergetés 
és hűtés közben, vékony sugárban, kis részletekben a kiszámított 
mennyiségű tömény R-kénsavat. 

80 %-os kénsav (kb 14 m) 

80 g tömény R-kénsavat a 70 ';-~-os kénsavnál leírt módon 
hígítunk 

O,l, 0,02 n kénsav I 316 .. lap 

Kénsavas anilin-oldat 1„ Anilin 

Kénsavas hlga.ny (II )szulfát-oldat l Higany(II)szulfát-oldat, savo.nyú 

Kénsavas vanádium-oldat 1. Ammóniumvanadát 

Kininszulfát II 186. lap 
Kénsavas kinin 

Telített vizes kininszulfát-oldat 

0, 1 g kénsavas kinint 50 ml vízben inelegítéssel oldunk„ A 1á20-
gatás közben szobahőmérsékletre lehűtött oldatot kis papiros
szűrőn roEgszűrjllk. A kristályti~zta szüredéket használjuk 
1\z oldatot frissen készítjük„ 
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Klorálhldrát II 188 .. lap 

75 %-os klorálhldrát-oldat 

75 g klorálhidrátot 25 g vízben oldunk. 

Klorof?r·m II 190. lap 

R-Kloroform ATK 

Szükség esetén R-kl,oroformot gyógyszerkönyvi minőségű kloroformból (II 190. 
lapJ .. az.I 132. lap 20; alatt leírt módon készítünk A tisztított kJoroformoi 1 v/v% 
legtomenyebb R-szesszel tartósí~juk. 

11 

Ha1znált R-kloreform ti>ztítá>a I 132. lap 

Kloroform-izopropilalkohol-elegy 

3 térfogat R-kloroform és 1 térfogat izopropilalkohol 1 e_,_egye„ 

Használt kloreform-izopropilalkohol ti1;;títása I 130„ lap 

Klóros mész II 143 lap 

Klór·os víz II 96. lap 

Kva~~it~tiv viz~gálatokh?~ való klóros vizet tömény R-sósavbói 
·- szukseg eseten meleg1tessel -·készítünk.. • 

Kobalt (II )klorid ATK 

CoC12,6H20 ms = 237,95 
Vörösszínű kristályok vagy kris.tályos por „ Szaga nincs. fze sós keserű fémes 
Levegőn nedv;sséget szí és elfolyósodik„ ·- 0,6 sr víz, 0,9 sr R-sz~sz oldj~ .. Vize~ 
oldata gyengen savanyú .. 

5 %•os kobalt (II )klorid-oldat 

0,5 g kobalt(II)kloridot 10 ml vízben oldunk 
Az oldatot frissen készí\jük. 

Komplexon-«ID» 
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Etiléndiamin.-te"traecetsav dinátrium-s~ja 

/CH2 COONa-1 

,H,-N"cH, COOH 

CH,-N(CH2 COOH 
CH, COONa ,2H20 C10H •• o.N,Na,,2H,o 

DJS = 372,25 

~ófehér, laza por.. Szagtalan .. ÍZe jellemző. - Vízben bőségesen oldódik Frissen 
kiforralt ~s lehűtött vízzel készült 0,05 m oldatának hidrogénkitevője az i 77„ lap 
12) szermt meghatározva pH = 5,0„ 

0,05 ni komplexon-oldat I 318. lap 

Kongópapi!'.·os 

0, l ~~-os szeszes kongóvörös':'oldattal vörösre festett fénytelen, v'Ízszívó p~piros
csíkok. 
A színváltozás pH-értékei: 2,5-4,0 (iboJyáskékből-vörösbe). 
1 ml O,l n sósavat vízzel 100 ml-l::e hígítunk„ Az így készült kb 0,001 n sósavba 
mártott kongópapiros színét ibolyakékre változ,atja. A kb„ 0,001 n sósav 10 rnl-ét 
yízzel 100 ml-re hígítjuk Az így készült kb 0,0001 n sósavba mártott kongó
papiros vörösszínű marad, 
Szükség esetén kongópapírost kongóvörösböl a következőképen készítünk: 
O, l g kongóvöröset mérőlombikban 20 ml R-szeszben oldunk s az oldatot vízzel 
100 ml-re kiegészí~jük„ Az oldatot porcelántálba öntjük és szűrőpapiros-csíkokat 
mártunk bele„ Az oldatból kivett papiros-csíkokat hideg vízzel leöblítjük, majd 
fénytől és portól védve, sav·· és ammónia~gőzöktől mentes helyen, szobahőmér9 

sékleten megszárí~juk„ 

Kongóvörös II 465„ lap 

Konyhasó 

Étkezési célra való nátriumklorid. 
Telített konyhasó-oldat L Telített nátriumklorid-oldat 

Kz·óm.kénsav 

100 g káliumbikromátot tágasabb porcelán·· vagy üveg mozsárban elporítunk és 
részletekben hozziöntött 900 g tömény kénsavval eldörzsölve, üvegdugós üvegbe 
öblítünk. A nem oldódött só fölött álló fo}yadék tisztáját ismételten addig hasz
nálhatjuk, míg a folyadék megzöldült. 

K.ui: ku:ma gyökértör·zs 
Curcumae rhizoma 
A drog a Curcuma longa vagy a Curcuma rotunda L - ,Zingiberaceae- Kelet-Indiában 
honos vagy a trópusi és szubtrópusi vidékeken főleg Elő- és Hátsó~Ind~ában 
tenyésztett növény vízzel leforrázott és megszárított gyökértörzs~. 
10-14 mm vastag, 3-4 cm hosszú, mellékgyökerektől és mellékhajtásoktól 
megtisztított, szaruszerű, merev, szürkésbarna vagy szürkés sárga színű darabkák„ 
Enyhe szaga a gyömbérre emlékeztető .. Íze égető, kesernyés„ Rágva a nyálat 
sárgára festi, 
3-5,5 % illó-olajat, kb 0,3 % kurkumint, 30-40 % keményítőt stb.. tartalmaz .. 

Kurkumapapir·os 

Kurkuma-tinkturával sárgára festett fénytelen, vízszívó papiros-csíkok„ 

A színváltozás pH-értékei: 7,5-9,5 (sárgából-barnába). 
A sárga színű papiros 1 csepp kb 0,004 n nátronlúggal (1ml0,1 n nátronlúg+ 
·+ 25 ml víz) lecseppentve azonnal megbarnul 
Szükség esetén kurkuma-paplrost a következőképen készítünk: 
'A kurkuma-g)ökértörzs durva porából (1 sr), legtöményebb szesszel (10 sr) 
kurkuma-tinkturát készítünk. A kurkuma-tinkturába szűrőpapíros-csíkokat 
mártunk, majd a papiros-,cs~okat portól és fénytől védve, sav- és ammónia-gőzök
től mentes helyen, szobahőmérsékleten megszárítjuk„ 
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J..alonuszpapfros, kék 

Gyen()'én meglúgosított 1 <;~-os azolitmin-oldatta:l kék1e festett, fénytelen, víz
szívó brapiros-csíkok„ .A. színváltozás i::H-é1 tékei: 5,0~8,0 (vörösből-kékbe). 
Kb 0,0002 n sósavba (0,5 ml 0,1 n sósav·+ 250 ml frissen kiforralt és lehűtött 
víz) kék lakmuszpapi1os-szeletkél dobunk. és rázogatással keverge~jük .. A kék 
lakmuszpapiros színe 1 percen belül pirosra változik„ 
Szükség esetén kék lakmuszpapirost azolitminnel a következőképpen készítünk~ 
1 g azolitmint 80 ml frissen kiforralt forró \;ízben oldunk s a folyadékhoz 20 ml 
R-szeszt elegyítünk Az oldathoz annyi n nátronlúgot csepegtetünk, hogy 
színét éppen határozottan kékre változtassa A kékszínű oldatba szűrőpapíros
csíkokat mártunk, majd a papíros-csíkokat portól és fénytől védve, sav- és ammó
nia-gőzöktől mentes helyen, szobahő1né1sékleten megszárí~juk 

Lakmuszpapi:ros, piI'os 

Gyengén megsavanyított 1 %-as azolitmin-oldattal rózsaszínre festett, fénytelen 
vízszívó papiros-csíkok .. A színváltozás pH-értékei: .5,0-8,0 (vörösből-kékbe) .. 
Kb. 0,00025 n nátronlúgba (0,.5 ml O, I n nátronlúg ·+ 200 ml frissen kiforralt 
és lehűtött víz) piros lakmuszpapiros-szeletkéket dobunk és rázogatással kever
getünk„ A piros lakmuszi:apiros színe 1 percen belül kékre változzék„ 
Szükség esetén pír os lakmuszpapi1 ost a következőképpen készítünk: 
1 g azolitmint 80 ml frissen kiforralt forró yízben oldunk s a folyadékhoz 20 ml 
R-szeszt elegyítünk„ Az oldathoz annyi 0,5 n sósavat csepegtetünk, míg színét 
határozottari vörösre változtatja. A pirosszínű oldatba jó minőségű szűrőpapiros„ 
csíkokat mártunk, majd a papiros-csíkokat portól és fénytől védett, sav- és ammó-· 
nia·-gőzöktől mentes helyen, szobahőmérsékleten megszárítjuk„ 

..drót Magnézium„szalag vagy 
Mg 

as= 24,32 
csillogó, közepes keménységli, könnyű fémhuzal vagy vékony Ezüstfehéren 

fémszalag. 

Hevítve meggyullad és igen erős, kékesfehé1 fénnyel fehér porrá 

Magnéziumkarbonát II 321. lap 

Bázisos magnéziu1nka1 honát 

Magnéziumoxid II 323 lap 

Magnéziumszulfát II 327„ lap 

Kristályos magné~iun1szulfat 

R„Magnézium.szuliat„oldat (kb 0,5 m) 

ég el. 

12,3 g magné?.iumszulfátot 1né·1ölombikban vízzel 100 1nl-1e oldunk, 
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Magnéziumklorid ATK 

Kristályos magnéziumklorid 

Mg012,6H20 ms = 203,33 

vízben, Fehér, elfülyósodó kristályok Szaga nin~s .. Íze sós, keserű. - 0,6 sr 
o,3 sr fürró vízben, 500 sr R·szeszben oldod1k Vizes oldata semleges„ 

Mangán(II)szulfát ATK 

MnS0 4,4H20 
Halvány rózsaszínű kristályok vagy kristályos pór 
·- O 8 sr vízben oldódik, R-szeszben oldhatatlan. 

ms = 223,06 
Szaga nincs Íze sós, fémes. 

' 

Mannit 
D-mannit 

HOCH,(CHOH) 4CH20H ms = 182, 17 
C,H140 6 - f 'd 
Színtelen átlátszó kristályok vagy fehér kristályos _por. Szaga nincs„ ze ~ ~s„ 
_ 7 SI vízben oldódik, fürró víz bőségesen oldja. 10? sr_ R·-szeszben oldod1~„ 
Vizes oldata semleges Bórsav·meghatározáshoz fenolftale1nre semleges oldatat 
hasznáJjuk„ 
Olvadá1pont. 165°-166° 

if fi 'k 'P' ' --i---21,5°-to'l ' 22 5° i·g Speci 'ikus orgato ~e esseg , 1 ,. - „ 

R-Mayer-oldat 

Kálium-higany (II) jodid-oldat . . . , " . 
1,36 g higany(II)kloridot és 5 g káhumjodrdot mer~l~~brkban 
kb 30 ml vízben oldunk és az oldat?t vízzel 100 ml-re higitjuk 

Mer·cer·ált vatta I 121 lap 

Mér·ő-oldatok I 309. ·-- 323 .. lap 

Mér·ték-oldatok I 301 - 303 .. lap 

Meszes viz (kb. 0,02 m) III 121 lap 

Metilalkohol ATK 
Metanol 

CH OH ms = 32,04 
mp ' - ék 
Színtelen, kissé nedvszívó folyadék Szaga jellemző.. Ize égető. Gyúl ony. 
_ Vízzel, R·szesszel, éterrel, kloroformmal minden arányban elegyedik. 
Sűrű1~g .. o, 791-0, 795. 
Forráspont .. 64°-65°.. . . , , 
Szükség esetén a technikai metilalkoholt anaht1ka1 celra a következőképpen 

tisztítjuk: , , 1 · r 1 ' h"t"'t 
3 sr metilalkoholt 1 sr jóminőségű, darabos egetet~ messze , v1ssz~10 yo u? 
h 'lva vízfürdőn 12 órán át forralunk„ A metilalkoholt ezu.tan _ led~sztil
lá~~~~~ A' ledesztillált metilalkoholba 5 % fémnátr~umo~ (1::á:11ui;i·«dro~o~»~ 
oldunk s a metilaljwholt újból ledesztilláljuk A 64 -65 kozott atdesztrllalo 
részletet haszná\juk 
A metilalkohol erös 1nére.g ( 
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:Metilénkék II 337, lap 

o,10jü.os metilénkék-oldat 

0, 1 g metilénkéket (II 336, lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk 

1>-Metoxi-8-amino-chinolin 

ms = 174,20 

Sárgás-barna kristályos anyag„ Acetonnal készült 10 %-os oldata üledékmentes, 
tiszta és átlátszó legyen„ 
Olvadd>pont,, 50°-52°, 

Metilnarancs ATK 
4'-dimetilamino-·azobenzol-4-szulfonsavas nátrium 

C"H"O,N,SNa (CH,),N, C 6H 4 , N = N , C,H, , SO,Na ms = 32 7,34 
Narancssárga színű kristályos por„ Szaga nincs„ Íze keserű .. - 300 sr vízben, 
500 sr R-szeszben oldódik, 
A színváltozás pH-értékei: 3, 1-4,4 (vörösből-narancssárgába), 

1-Metilnarancs-oldat I 324,, lap 

'Metilvörös ATK 
4'·-Dimetilamino-azobenzol-2-kai bonsav 

C15H150,N, (CH3) 2N, C 6H 4 N = N, C 6H 4 , COOH ms = 269,29 
Sö~ét barnáslila, kékesen fénylő kristályok„ Íztelen, szagtalan„ -- \ 7ízben gyakor
latilag oldhatatlan, 700 sr R-szeszben oldódik„ A színváltozás pH-értékei: 
4,5-6,2 (\örösből-sárgába),, 

I-Metilvörös-oldat I 324. lap 

Metilvörös-metilénkék-oldat keverék I 123, lap 

R-Millon-oldat 

Salétroms'.:ivas és salétr-omossavas higany(II)nitrát-oldat 

65 ,g higanyt előbb hidegen, _majd enyhe melegítéssel 65 g tömény 
saletromsavban oldunk. A kihűlt folyadél1ot vízzel 100 ml-re ki
egészí\jük„ 

1-Murexid l 325, lap 
Naftalin ATK 

:282 

ms = 128,16 

Csillo?"ó, szín:elen kristálylemezkék, Szaga jellegzetesen átható, Íze égető, 
aromas„ ~ V1zben gyakorlatilag oldhatatlan; forró víz kis mértékben oldja„ 

18 sr abszolut alkoho1ban, 12, 3 sr metilalkoholba:n, 3, 1 sr 
Forró R-szesz) forró éter, forró kloroform bőségesen oldja„ 
Olvadá<pont, 79°-80,5°, 

a-Naftilamin AIK 

C10H 9N OO
NH2 

. 

toluolban oldódik. 

ms = 143,13 

Fehér kristályok vagy kristályos por. Fény hatására megvörösödik, Szaga ke!le-, 
metlen„ - Víz kis mértékben, R-szesz, éter bőségesen oldja. 
Olvadá<pont, 49°-50°, 

a-Naftilamin-oldat 

0,2 g a-naftilamint 20 ml vízzel fűrrás~g melegítünk„ Az. oldat tisztáját 
leöntjük és 75 ml R-,ecetsav és 75 ml víz elegyével hígítjuk, • 

~-Naftol II 350. lap 

Nátrium ATK 
Fém-nátrium 

Na as= 22,997 
Viasz-lágyságú szürkésfehér fém„ Friss vágási felülete ezüstszürkén csillog, 
levegőn csakhamar homályossá válik., Levegőn lassan teljes egészében n(ttr.ium
hidroxiddá és nátriumkar bonáttá oxidálódik„ Petróleum alatt is .idővel vastag 
nátriumhidroxid-kéreggel vonódik be„ - Vízben igen heves hidrogénf~jlődés 
közben nátriumhidroxiddá oldódik, Abszolut alkohol hidrogénfejlődéssel nátrium
etiláttá oldja, Éterben, petroléterben oldhatatlan, 
A fém··nátriumot csak közvetlen használat előtt vesszük ki csipesszel a petro
leumból, szűröpapiros darabkákkal megszárítjuk és az ese1leg rajta lévő 
kérget eltávolítjuk„ A fém-nátriumot rozsdamentes acél késsel vágjuk, kézzel 
nem érintjük! 
0,5 g apróra szeletelt fém-nátriumot 25 ml R-·szeszben oldunk s az oldatot 25 ml 
vízzel hígítjuk, A folyadék 10 ml-ét az I 100 lap 11/a szerint vizsgáljuk azzal az 
eltéréssel, hogy 3 ml R-salétromsavval savanyítUnk. A változás megenged~tt 
mértéke grammonként 250 y CL 
Petroleummal telt jólzáró üvegdugós üvegben hűvös helyen tartjuk. 
Tűzves:tllyes ,! 

Nátriumacetát II 352, lap 

Kristályos nátriumacetát 

R-Nát>iumacetát-oldat (~b 2 m) 

27,2 g kristályos nátriumacetátot mérőlombikban vízzel 100 ml-·re 
oldunk, 

10 %-os nátriumacetát-oldat (kb 0, 74 m) 

10 g kristályos nátriumacetátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk, 
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20 %-os nátriumacetát-oldat (kb 1,47 m) 

20 g kristályos nátriumacetátot mérőlombikban vízzel 100 ml„re 
oldunk. 

25 %-os nátrfomacetát-oldat (kb 1,85 m) 

25 g kristályos nátriumacetátot mérőlombikban \'Ízzel 100 mI:re 
oldunk 

R-Nátriumacetát AIK 

Vizm.Cntes nátriumacetát 

C2H 30 2Na CH3COONa ms = 82,04 

Elporított kristályos nátriu1nacetátot azbeszthálóra helyezett porceláncsészében 
üvegbottal kevergetve addig hevítünk, míg a víz belőle elforr s a visszamai:adt 
anyag éppen megolvadni kezd„ .e'\ félig kihűlt anyagot elporítjuk és azonnal, 
vazelinnel vékűnyan megkent üyegdugójú, igen jól záró üvegekbe töltjük. A víz
mentes nátriumacetátot célszerííen leparafinozott parafadugós üveCrekben is 
tartha\juk„ 

0 

Fehér vagy szürkésfeh_ér, erősen nedvességet szívó por. Szaga nincs. Íze sós, 
gyengén lúgos„ ~ 2,2 sr vízben, 3.5 sr R-szeszben oldódik. Éterben, klorofűrm
ban gyakorlatilag oldhatatlan. 

Nátrium.biszulfit-oldat 1. N'átr iumhidrogénszulf it-oldat 

Nátrfomborát II 361 .. lap 

Nátriumcholeinát 

Fel tauri depuratum riccum 

Friss mar ha-epéből alkoholos kivonással készült kellően színtelenített és tisztított 
anyag„ Főtömegében a taurocholsav és glukÓCholsav nátrium sóinak keveréke .. 
Sárgásfehér színű, nedvszívó anyag„ Íze édeskés, később k~serű„ - Vízben, 
R-szeszben, tisztán oldódik. 
Izzítási maradéka 12·-14% A maradék lúgos kémhatású 

Nátr·ium.ditionit 
Nátriumhidroszulfit 
Na,S,04 ms = 174,13 
Fehér vagy szürkésfehér kristályos por.. Legalább 80 % Na2S20 4-t tartalmaz .. 
Levegő hatására biszulfitté (NaHS03) oxidálódik és savanyú kémhatású lesz .. 
·- Vízben bőségesen oldódik, R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan. 
Frissen készített nátronlúgos oldatát használjuk (I 150 .. lap). 

Nátdumfoszfát II 382. lap 
Kristályos nátriurnfoszfát 

Vízmentes nátr·ium.fOszfát 

Durva porrá dörzsölt kristályos nátriumfoszfá.tot 3 órán át 30°-on szárítunk.~ 
1\.z elmállott készítményt 110°-on k~vergetés közben állandó súlyig szárítjuk .. 
.t\. vízmentes nátriumfoszfátot finom porrá dörzsöljük és igen jól záró üvegekben 
tartjuk 

Nátrlumhidt'ogénkar·bonát II 359 .. lap 

4 %-os nátriumhidrogénkarbonát-oldat (kb 0,48 m) 

4 g nátriumhidrogénkarbonátot szobahőmérsékletű vízzel mérő
lombikban 100 ml-re oldunk. 

5 ~~-os nátiiumhidr·ogénkar·bonát-oldat (kb 0,6 m) 

5 g nátriu1nhidrogénkarbonátot szobahőmérsékletű vízzel inérő
!ombikban 100 ml-re oldunk. 

'I elített nát:r iumhidrogénkarbonát-oldat 

10 g nátriumhidrogénkarbonátot 100 ml víz 20~30 ml-es rés~leteivel 
porcelánmozsár ban eldör zsölve 100 ml~es üvegdugós lombikba 
öblítünk„ A lornbik ta1talmát 2 órán át gyakrabban rázoga~juk. 
.t\z oldat tiszt~ját hasznáUuk 

R-Nátr·iumhidiogénk.ar·bonát ( vas1nentes) 

A készítményt a II 358„ lap szerint azzal az eltéréssel vizsgáljuk, hogy a g) alatti 
vizsgálatot vas~mértékoldat nélkül végezzük„ A reakcióelegy nem változhat. 

.5 '?6-os nát:r:iumhidr'ogénszulfit„ (nátriumbiszulfit- )oldat 

(kb 0,48 m) 

5 g nátriumpiroszulfitot (II 384. lap) mérőlombikba vízzel 
100 ml-re oldunk 
Az oldatot fi:issen készítjük 

30 70 -os nátrium.hidrogénszulfit-(nátr·iumbiszuifit„ )Oldat 

(kb 2,88 m) 

30 g nátriumpiroszulfitot \11 384 lap) inérőlombikban vízzel 
100 ml-re oldunk. 
.A..z oldatot frissen készí~jük 

Nátriu.mhidroxid II 374·. lap 
Nátr·iumhidroxíd-oldat Nátionlúg 

.R-Nátriumhidroxid, klorid-mentes 

Na OH lllS ~ 40,01 

i\. készítményt az «R~Káliun1hichuxid l\TK» előíiása szerint vizsgál~uk 

Nátriumkarbonát 11 366. lap 

Kristályos uátriumka1 bonát. 
'r• 

R-Nát:riumkar·bonát-oldat (kb rn) 
28,6 g kristál)OS nátriumkarbonátot inérőlo1nbikban vízzel 100 ml-re 
oldunk 
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o,5 %-os nátriumkar'bonát (kb O,O 17 m) 

~Í~ugnt,ristály?s nátrium.karbonátot mérőlombikban vízzel 100 ml-·re 

Vízmentes R nát · -"-~ r Iu.l..U..ti.ar·bonát, klor·id-m.entes A TK 

Nátriumklodd II 368, lap 

0,6 %-os nátriumklorid-oldat (kb o, 1 m) 
0,6 g nátriumkloridot mérőlombikban , l v1zze 100 ml-re oldunk. 

5 %·os ná~riumklorid-oldat (kb 0,8 m) 

5 g natrmmkloridot mérőlombikban vízzel 100 ml-re -Oldun1: 
Telített nátriumklor·id„oldat · 

40 ? finom por rá dörzsölt nátriumkloridot l 00 mi vízbe , . , 
az uvegbottaJ kevérgetett fol d 'k 5 . . szo1unk es 
közben lehűtött oldatból kivJ~ttek~.t 'lpe~c1g .. forraD,uk,. A rázogatás. 
dék tiszt~ját hasznáUuk„ ista yo leulepedese után a folya-

I % •• mh" 
o-os natr;1u. t~rogénkarbonátos telített nátriumklor·id„oldat \l bnatnumh1drngénkarbonátot 100 ml telített nátr· kl 'd 

o at an gyakori rázogatással oldunk„ ium or1 -

Nátdumklorid-cinkszulfát-oldat I 235,, lap 

Nátrium.klorid„cinkszuHatos k '"li a umjodid-oldat I 235,, lap 

Nátrium-kobalt (III )nitr'it ATK 

Na,[Co(N02) 6] 

Barnássárga-színű por .. Szagtalan fze s . , 1 , . , ms = 403,98 
, 150 R . aJa sagos sos °'-'en,.,.e'n k „ v1z, sr -szesz oldja y· ld ' 01 e- eseru. - I 6 sr 

• „ izes o ata semleges vagy g)engén savanyú„ ' 

Nátdummetabiszulfit II 384, lap 

Nátriurnpiroszulfit 

Nátdumnitrit II 379, lap 

l %·os nátriumnitrit-oldat (kb,, 0,14 m) 

0, 1 g nátriumnitritet I o ml vízben oldunk 
Az oldatot f!isscn készí\jük„ ' 

2,5 %·os nátriumnittit-oldat (kb 0,36 m) 

2,5 g nátriumnitritet mérőlombikban , I 
A ld f

.. v1zze 100 ml-re oldunk,, 
z o atot r1ssen készítjük„ 

Nátríumoxalát ATK 

Na2(C00) 2 
F h' k ms = 134,0l 

e er ristályos por „ Szaga nincs„ f 6 
oldódik. ze s 5" - 3l sr vízben, 16 sr forró vízben 
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NátriumpÍt'oszulf'it II 384. iap 
Nát1iumpir oszulfit-oldat 1„ Nátriumhidrogénszulfit-oldat 

NátriumplumbitColdat I 128, lap 

Nátriumszulfát II 38 7, lap 

Kristál) os nátriumszulfá.t 

Vízmentes nátrium.szulfát 

Durva porrá dörzsölt kristályos nátriumszulfátot (II 387„ lap) szobahőmérsék~
lettn portól \édett hel)en több napig mállasztunk, Az elmállott készítményt 
40°-50°-on addig mc lt gítjükl míg súl) ának felét elvesztette. A 130°-on kiszárított 
készítményt kevergetés közben en)hén kiizzí~juk. 

Nátt·iumszulfid 
Na2S,~H20 ms = 240,2 

Színtelen, átlátszó, erősen nedvességszívó kristályok. 50°·-on kristál)vízében 
megolvad, - 0,4 sr vízPen oldódik„ Vizes oldata tiszta, színtelen és erőse;n 

lúgos • 
lefürrasztott üvegc~őben v<Jgy igen jól záró, vazelinflal vékonyan megkent 
dugójú üvegben, hű\·ÖS hel)en tar~juk„ 

R-Nátriumszulf'id-oldat (kb 0,5 m) 

Jólzáró üv<gben 5 g nátriumszulfidot 10 rnl vízben oldunk s az ol
datot 30 ml glicerinnel eleg) ítjük. Néhány nap roulva az oldatot 
Szesszel clőz(tt:sfn kimosott, kis vatta-pamaton - szükség esetén 
többszöri fclönté~sel - kristálytisztára szűijük„ 
Félévesnél régibb oldatot nem használunk 

Nátt·iumszulfit 

N a 2SO,, 7H20 ms = 252,18 

Színtelen kristál)ok vagy fehér kristályos por. Száraz levegőn mállik és oxirlá„ 
lódik, ·- 2 sr víz oldja. R-szc szben kis mértékben oldódik„ Vizes oldata lúgos„ 

10 %-os nátriumszulfit-oldat (kb 0,4 m) 

I 0 g nátriumszulfitot mérőlomLikban vízzel 100 ml-re oldunk. 
Az oldatot fri~sen készítjük„ 

40 %-os nátriumszulfit-oldat (kb 1,6 m) 

40 g rnít1 it m;rnlfitot mlrőlcmbikban vízzel 100 mI-re oldunk< 
Az oldatot frissen készítjük. 

Nátriumtioszulfát II 389, lap 

20 %-os nátriumtioszulfát-oldat (kb 0,81 m) 

20 g nátriumtioszulfatot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunkb
Az o <latot frissen készítjük 

0,1, 0,01, 0,005 n nátdumtioszulfát-oldat I 319„ lap 
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:Nátriumwolframát ATK 

Na,W04,2H20 ms ~ 329,95 

oldódik Vizes 

:l8t. 

Színtelen kristályok vag) fehér kristályos por, 
oldata gyengén lúgos. 

4 sr vízben 

10 %-os nátrium.wolfkam.át-oldat I 235. lap 

R"Nátronlúg (kb 2 m) 

8 g nátriumhidroxidot fi:issen kifor1alt és lehűtött vízzel mérőlom
bikban 100 ml-re oldunk. 

Vazelinnel vékonyan megkent üvegdugójú üvegben tartjuk 

3 ~~„os nátt'onlúg (kb 0,7.5 m) 

3 g nát1iumhidroxidot frissen kiforralt és lehűtött vízzel mérőlombik
ban 100 ml-re oldúnk 

VazelinRel vékonyan megkent üvegdugójú üvegben tar~juk 

5 %-os nátronlúg (kb 1,25 m) 

5 g nátriumhidr:oxidot frissen kifürralt és lehűtött vízzel mérőlorn
bikban 100 ml-re oldunk. 

Vazelinnel vékonyan megkent üvegdug~jú üvegben tartjuk 

10 %-os nátronlúg (kb 2,5 m) 

10 g nátriumhidroxidot fiissen kiforralt és lehűtött vízzel 1nérő
lombikban 100 ml-re oldunk 

Vazelin,..nel vékonyan megkent üvegdugójú üvegben ta1tjuk 

20 ~fo-os nátronlúg (kb .5 m) 

20 g nátriumhidroxidot frissen kifo1ralt és lehűtött vízzel mérő
l~mbikban 100 ml-re oldunk 

Vazelinnel vékonyan megkent üvegdugójú üvegben ta1 quk 

30 %-os nátr'onlúg (kb ·7 ,5 m) 

30 g nátriumhidroxidot ffissen kifo11alt. és lehűtött vízzel inérő
lombikban 100 ml-re oldunk 

Vazelinnel vékonyan megkent üvegdugójú üvegben tartjuk 

:n, 0,5, 0,1, 0,02, 0,01 n nátronlúg I 320 lap 

R-Nessler-Winkler··oldat 

Káliuml:romidos higany(II) jodid-oldat 

1 g higany(II)jodidot 5 g ká1iu1nb1omiddal 5 ml vízben oldunk. 
Az oldathoz előbb 2:5 g nátriu1nhidroxidnak 20 ml vízzel készült 
oldatát, n1ajd 7.5 ml vizet eleg)ítünk, Másnap a képződött üledékről 
a folyadék tiszt~ját leöntjük. 
Színtelen: átlátszó folyadék, 

Vazelinnel vékonyan megkent üvegdugqjú üvegben, fénytől védve 
tartjuk. 

Nikkel-lemez AIK 

Ni as= 58,69 

Szürkésfehér, fém-fCnyű fémlemez. Nem rideg, kalapálható Mágnes;s tul~jdo~
ságú„ Nedves levegőn hosszabb állás után sem változik. Savakban hidrogen:gaz 
fejlődéssel oldódik. Kb 5 x 5 mm nagyságú és 0, 6-1 mm vastag darabkakat 
használunk, 

Nitl"ogén-gáz 

Nitrop1usszidnátI'ium AIK 

Na2[Fe(CN) 5NOJ,2H,0 ms = 297,97 

Rubinvörös, átlátszó kristályok - 2,5 s1 víz oldja R-szeszben ?ősé~~sen _oldó~ik„ 
Vizes oldata nem állandó, hosszabb idő multán kék csapadek vahk ki belol«, 

2 %•os nitroprusszidnáhium-oldat (kb 0,07 m) 

0,20 g nitroprusszidnátriumot 10 ml vízben oldunk„ 
Az oldatot frissen készí~jük. 

10 %-os nittoptusszidnátrium-oldat (kb 0,34 m) 

1 g nitroprusszidnátrium'ot 10 ml vízben oldunk„ 
Az oldatot frissen készí~jük, 

NitI ozo-«R»-só 

N átr ium-1-nitr ozo-2-oxi-naftalin-3, 6-diszulfOnát 

~DH 
NasoVJso,No 

C10H 50 8NS2Na2 
ms = 377,27 

Sárga kristályok vagy kristály.cs por. 
latilag oldhatatlan 

- 40 sr vízben oldódik R-szeszben gyakor-

Ólomacetát II 449. lap 

R-Ólomacetát-oldat (kb 0,5 m) 
19 g ólomacetátot (II 449 .. lap) frissen kiforralt és lehűtött vízzel 
mérőlombikban 100 ml-re oldunk 

Bázisos ólomacetát-oldat III 312 lap 

Ólomacetátos papi1os 
5 ml R-ólomacetát-oldatot 20 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítunk 
Az oldatba mártott szű1 őpapiros-csíkokat üveglemezre helyezve 100°··Ón meg
szárítjuk„ 

Ólomnit:r·át 

Pb(N03) 2 

Színtelen kristál]'Ok vagy fehét kristályos por. 
R-szeszben gyakorlatilag oldhatatlan„ \lizes 

1 g Gyógyszerkönyv I (.~) 

ms = 331,23 

- 2 st víz, 0,75 sr forró víz olqja. 
oldata gsengén savanyú, 
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Telített ólomszulfát-oldat 
Kb 0,3 g ólomacetátból a II 450. lap szerint ófomszulfát csapadé
kot választunk le„ Az. üvegS,zűrőre gyűjtött csápadékot vízzel ki~ 
mossuk, majd 80 ml forró vízzel 200 ml-es üvegdugós üvegbe 
öblítjük át és az üvegbe 100 ml hideg vizet öntünk. A csapadékos 
folya\l,ékot kihűlésig egyszer-kétszer összerázzuk A folyadék tisztáját 

„hásznáUuk Általábanáz ólom-meghatározás során nyert csapadékot 
használjuk a telített vizes oldat készítéséhez„ 

Ón (II )klorid 
SnC12,2H20 ms = 225,65 
Színtelen, átlátszó, nedvesnek látszó kristályok„ Levegőn ón(IV)oxikloriddá 
oxidálódik„ -· Vízben bázisos-só képződéssel zavarosan feloldódik„ Sósavval 
savanyított vízben, R-szeszben jól oldódik„ 

Sósavas ón (II )klorid-oldat L R-Bettendorf~oldat 

Okálsav AIK 

C2H 20 4,2H20 (COOH)„2H20 ms = 126,07 
Siílltelen, átlátszó kristályok. Szaga p_incs„ Íze erősen savanyú. - 8 sr víz, 3 sr 
fűri(l' víz, 2,6 sr R-szesz, 40 sr éter oldja Kloroformban gyakorlatilag oldha·· 
tatlan. Vizes oldata erősen savanyú„ 

R-Oxálsav-oldat (kb 0,5 m) 

6,3 g oxálsavat mérőlombikban vízzel 100 ~1.-re oldunk„ 
Oxin ATK 

8-0xi-chinolin 

C,H,ON 

~ 
~N~ 

OH 
ms = 145,15 

Sárgásfehér kristályok. - Vízben kis mértékben oldódik Szesz, éter, kloroform, 
benzol bőségesen oldja, 

Olvadáspont 75°-76° 

R-oxin-oldat I 109 lap 
Telített oxin-oldat I 109 .. lap 

Ösztr·on 
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3-0xi-17-keto-LI i,3,5 _ösztratrién 

HO 
CrsH2202 ms = 270,36 
Színtelen, szagtalan kristályok. ·- Vízben gyakorlatilag oldhatatlan.. 96 %-os 
szeszben, éterben bőségesen oldódik. Kloroform, aceton, benzol, zsíros olajok 
oldják. Alkálilúgokban is oldódik. 

Olvadáspont. 254°-262° .. 
Spe<ifikus forgatóképesség .. + 158°-tól + 166°-ig (dioxánnal készített 1 g/v %-os 
oldatban 20°-on) .. 
Ultraiba/ya abszorpció. Abszolut alkoholban 280 mµ hullámhosszon 80·;--90 

Pat"a„etoxikrizoid.in 1. Etoxikrizoidin 

Parafin szilárd II 412 lap 
Paxafin folyékony II 410. lap .. 

Pepszin II 422 lap 

Peroxidk.énsav 

2 térfügat tömény kénsavhoz 1 térfogat tömény hidrogénperoxid-oldatot ele
gyítünk. 
Az elegyet fi:issen készítjük 

Petroléter (fp 50°) 
A gyógyszerkönyvi készítmény (II 63 lap) 50° alatt átdesztilláló részlete. 

Tűzveszély e.s l 

Petroléter (fp 40°) 

A gyógyszerkönyvi 
T'ű z ve.5 z é l.Y e .5 r 

készítmény (II 63 .. lap) 40° alatt átdesztilláló részlete. 

Pikrinsav AIK 

2,4,6-T rinitro-fertol 

C6H30 1N3 

OH 

v~ 
N02 

ms = 229,11 

Világos sárga, csillogó kristályok Szaga nincs Íze s~vanykás, erősen keserű„ 
·- 82 sr víz, g sr R~szesz, 50 sr éter, 55 sr kloroform oldJa Vizes oldata savanyú„ 

Olvadáspont .. 121°-123° .. 
Fi g)' ez mez te t é 5 ,( A pikrinsav ütésre vagy gyors felmelegítésre hevesen 
robban! 

19* 

1 %-os pikrinsav-oldat (kb 0,04 m) 

1 g pikrinsavat mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk, 

Telített pikrinsav-oldat 
1,5 g pikrinsavat üvegdugós lombikban, 100 ml vízzel 3 napon át 
gyakrabban összerázunk A nem oldodott kristályokról leöntött 
folyadékot használjuk 
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5 ~~~·os szeszes pikrinsav-oldat (kb 0,22 m) 
5 g pikrinsavat mérőlombikban R-szesszel 100 ml-re oldunk 

Piddin AIK 

0 N 
ms = 79,10 C 5H 5N 

Tiszta, színtelen vagy legfeljebb halványsárgás fülyadék„ Szaga jellemző„ Kelle
metlen íze jellegzetes, csípős égető. Levegőn nedvességet szí.. - Vízzel, R-szesszel 
éterrel, klorüformmal minden arányban elegyedik Vizes oldata gyengén lúgos 

Sűrű5ég. 0,981-0,983 
F'orrá~pont„ 114°-118°. 
A nedves piridint a következőkép szárítjuk meg: a piridint .5-6 % durván 
elporított káliumhidroxiddal, visszafolyó-hűtőt használva, 4-5 órán át forral
juk, majd a piridint ledesztilláljuk A 114°-118° között átdesztillált részletet 
használjuk. 
A desztillálást jó huzatú fülkében végezzük és igen jó hűtésről gondoskodunk. 

Pirogallol II 459 .. lap 

Propilalkohol 

Normál propilalkohol Propanol 

C3H 80 CH3 CH2 CH,OH ms = 60,09 
Tiszta, 'színtelen fűlyadék„ Szaga jellemző„ Ize égető„ - \lízzel, R-szesszel, éte1-
rel, klorofürmmal minden arányban elegyedik„ Vizes qldata semleges. 

Sűrfllég. 0,800-0,805 
F'orráfpont A készítmény 90 o/0 -a 96°-99° között desztillál át, 

'T'öréfmutató I,384-1,388. 
A káliumhidroxidos oldatok készítéséhez használt propilalkoholt előzetesen 
a következőkép tisztítjuk: 
A propilalkoholt 10 % durván porított káliumhidroxiddal többször felrázva, 
néhány napig állni hagyjuk, m~jd ledesztilláljuk A 96°-99° között átdesz
tilláló részletet ha1ználjuk. 

0,5 n propilalkoholos kálilúg L Káliumhidroxid 

O,l, 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat !, Káliumhidroxid 

«R»-só 
Nátrium-2-oxi-naftalin-3,6-diszulfonát 
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OOOH 

' NaS03 S03No 
C 10H,O 1S2Na2 ms = 348,27 

Fehér vagy szürkésfehér szemecskés por. - 5 sr vízben oldódik R-szeszben gya
korlatilag oldhatatlan. Vizes oldata semleges, 

Rezor cin II 46 L lap 
50 %„os rezorcin-oldat 

25 g rezorcint 25 ml vízben oldunk 

Sósavas :rezor·cin-oldat (1 %-os) 

0, 1 g rezorcint iü ml legtöményebb s6savban oldunk. 

Az oldatot fi:issen készítjük 

Réz- (vörösréz-) drót vagy >'eszelék 

Cu as = 63,54 

Tiszta fCmrézből készült, sajátos vörösszínű, fénylő huzal vagy reszelék, amely 
felületén sem nem homályos, sem nem patinás,-· Vízben, sósavban gyakorlati
lag oldatatlan, salétromsav nitrózus-gáz fe;jlődése közben oldja„ 

Réz (II )acetát A T K 
• 

Cu(CH
3
C00)

2
,H,O ms ~ 199,64 

Kékeszöld-színű kristályok vagy kristályos por. Gyengén ecetsav-szagú„ Íze 
kellemetlen, fémes. Száraz levegőn kissé mállik ·-· 15 sr víz, 4 sr forró víz oldja 
Ecetsavval savanyított R-szeszben oldódik„ Vizes oldata gyengén savanyú. 

o,050fo-os réz(II)acetát-oldat (kb 0,025 m) 

5 ml 1%-os1éz(II)acetát-oldatot mérőlombikban vízzel 100 ml-1c 
hígítunk 

O,l %"os réz (II )acetát-oldat (kb 0,05 m) 

10 ml 1 ~~-os réz(II)acetát-oldatot mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
hígítunk 

l %-os réz(Il)acetát-oldat (kb 0,5 m) 

1 g 1éz(Il)acetátot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk 

Réz (II )klorid A TK 

CuCl„2H20 ms = 170,48 

Kékeszöldszínű, higroszkópos k1istályok. - Vízben, R-szcszben bőségfsen oldó~ 
dik. \lizes oldata ( 1 + 19) sötétzöld, tízszeres hígításban J..;ék„ ~zulfátot nem tartal
mazhat.. Ennek ellerőrzésére 1 g készítményt 80 ml vízben oldunk és a forrásig 
melígített Oldatban annyi 30°/0-os nátronlúgot csepe'gtríünk, míg anna_k kém·· 
hatása lakmuszra éppen lúgos lesz. A csapadékos folyadékot fJfor1aljuk és ki
hűlés után papírosszűrőn szűrjük. A vízfürdőn kb 10-ml-re töményített szüre
déket az I 100 lap 9 /b szerint vizsgáljuk az.zal az eltéréss::l, hogy összehasonlító 
oldatul 2 ml 30°/

0
-os nát1onlúg R-sósavval semlegesített és vízzel 13 ml-re ki

egészített oldatát haszná~juk„ A betöményített szüredék esetleges zavarossága 
nem lehet erősebb, mint az összehasonlító oldaté 
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Rézoxidammónia-oldat 

Schweitzer-oldat 

10 g kristályos réz(II)szulfátot 100 ml vízben oldunk és az oldathoz annyi. 
20 %-os nátronlúgot csepegtetünk, míg az lakmuszra lúgos lesz„ A kiválott 
csapadékot dekantálás után szűrőre gyüjtjük és hideg vízzel szulfat-mentesre 
mossuk„ A csapadékot a szűrőről porceláncsészébe visszük és kevergetés köz-· 
ben annyi 10 %-os ammónia-oldatot csepegtetünk hozzá, míg éppen teljesen 
feloldódik 

Sötétkék-szírlű, ammónia-szagú folyadék 

Réz {II )szulfát II 208 lap 

Kristályos rézszulfát 

R-Réz (II )szulfát-oldat (kb.. 0,5 m) 

12,5 g kristályos réz{II)szulfátot (II 208. lap) mérőlombikban 
vízzel 100 ml-re oldunk 

Vízmentes réz (II )szulfát 

Porrá dörzsölt kristályos réz(II)szulfátot porcelántálban, kevergetés közben 
1 órán át 100°-on, majd 300°-ot meg nem haladó hőmérsékleten addig szárí
tunk, míg teljesen kifehéredik„ 
Fehér- vagy szürkésfehér-színű por. A készítmény nem lehet kékes árnyalatP,. 
·- Vízben kék színnel bőségesen_ oldódik„ 

R-Salétromsav tömény (14-15,2 m) ATK 

64-68 %-os salétromsav 
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Szükség esetén analitikai tisztaságú tömény salétromsavat a gyógyszerkönyvi 
minőségű tömény salétromsavból (II 36. lap) desztillálással készítünk. A 3L 
ábra szerinti (I 295. lap) készülék desztilláló lombikját % réSzig tömény salétrom
savval töltjük meg A készülék csiszolatait tömeny foszforsavval (II 44 .. lap) 
bekenve tömítjük. A fürráselmaradás elkerülése végett 1-2 üveggyöngyöt és 
kevés durva horzsakőport szó1 unka lombikba, majd a salétromsavat ledesztillál
juk. Az átdesztilláló első 50 m\..t külön fogjuk fel és nem használjuk. A desztil
lálást ezután csak addig folytatjuk, míg a tömény salétromsav 90 %-a átdesztil-· 
lált Szedőül kevés vizet tartalmazó tágasabb üveget használunk, melyet olvadó 
jégbe állítva hűtünk. Desztillálás közben ügyelünk arra, hogy a hűtő csöve a 
felfogó folyadéknak éppen csak a felszíne alá érjen .. 

R-Salétromsav (kb 2 m) 

i 9 g tömény R-salétromsavat vízzel félig telt mérőlombikba mérünk 
és vízzel pohárból 100 ml-re hígítunk. 

30 %-os salétromsav (kb 4,8 m) 

4 7 g tömény R-salétromsavat kb 1/3 részéig vízzel telt lombikba 
mérünk és pohá1 ból vízzel 100 ml-re hígítunk. 

50 %-os salétrom.sav (kb 10,4 m) 

24 g vízhez 76 g tömény .R-salétromS:avat mérünk. 

Salétromsav füstölgő, II 39 lap 

R-Sósav, legtöményebb (kb. 11,6-12,4 m) ATK 

R-Sósav (kb 2 m) 
36,5 g 20 %-as sósavat mérőlombikban vízzel 100 ml-te hígítunk. 

0,0033 n (1/300 n) sósav 
10 ml 0,1 n sósavat vízzel 300 ml-re hígítunk. 

1 %-os sósav (kb 0,2 7 m) 
5 g 20 %-os sósavat mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítunk. 

10 %-os sósav (kb 2,9 m) 
50 g 20 %-as s.ósavat .50 g vízzel elegyítünk. 
Szükség esetén gyógyszerkönyvi minőségű híg sósavat (II 3L lap) 
is használhatunk. 

4 m sósav (kb 15 g/g-%-os) 
72 g 20 o/

0
-os sósavat 28 ml vízzel elegyítünk„ 

20 %-os sósav (kb 6 m) 

20,0 g legtöményebb R-sósavat vízzel 
annyi grammra hígítunk, ahány % 
HCl-t tartalmaz a hígítandó sósav. 
Szükség esetén gyógyszerkönyvi tiszta
ságú legtöményebb sósavból (II 29 .. 
lap) készítünk 20:%-os sósavat a kö
vetkezőkép: a legtöményebb sósavat 
vele egyenlő térfogatú vízhez ele?yít
jük s az így készült kb 20 °/o·-OS sosav
ból 1-1,2 l-t a 31 ábrán látható üveg-· 
készülék desztilláló lombikjába öntünk. 
A forráselmaradás megelőzésére 1-2 
üveggyöngyöt és kevés. durva horzs~
kőport szórunk a lombrkba A lombrk 
és a desztilláló-fCltét csiszolatát tö
mény foszforsavval kenjük meg és a 
készüléket összeillesztjük. A feltét csa- ' 
pos-tölcsérén keresztül 10 ml fr.iss kló-
ros vizet csurgatunk a sósavhoz, a töl
csérkét vízzel utána öblítjük, majd a 
desztillálást megkezdjük. Az átdesztil
lált sósavat azonban mindaddig külön 
fogjuk fel és nem ha5ználjuk, amíg klórt 
tartalmaz E célból előtét-edénynek 3L ábra 

i.5 L 
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kémlőcsöveket alkalmazunk s az átdesztillált sósav kb 5 ml-es 
részl~t~it ugyanannyi vízzel hígítva a II 30 .. lap, l) (klór) szerint 
v1zsga1juk„ Ha a desztillátum klórt már nem tartalmaz, kevés vizet 
tartalmazó nagyobb üvegedényt alkalmazunk szedőül és ebbe a 
sósa". 90-95 %-át !edesztilláljuk. Az előtét-edényt olvadó jéggel 
telt fazékba állítva hűtjük Ugyeljünk arra, hogy desztillálás közben 
a hűtő csöve éppen csak a folyadék felszíne alá érjen„ 

25 %-os sósav (kb 7,7 m) II 30 .. lap 

Tömény sósav„ 

Legtöményebb sósav (11,6--12,8 m) IL 29 .. lap 

n, 0,5, O,l, 0,02, O,OI n sósav II 321-323 .. lap 

Sós a vas rezorcin-oldat L Rezor cin 

Sósavas vanilin-oldat l. Vanilin 

Szalicilaldehid ATK CHO OH 2-0xi-benzaldehid 

C,H,O, ms = 122,12 

Színtel~~l ,vagy gyengén sá~gás-színű, tis~zta, olajszerű fűlyadék„ Színe levegő~ 
lassai; sotete?b I;sz; Szaga J~ll~mző, a keser~mandulára emlékeztető. Ize égető 
- V1zben kis mertekben oldod1k. Szesszel, eterrel, kloroformmal minden arány~· 
ban elegyedik. Alkálilúgokban fenolát-képződésse! oldódik. Vizes rázadéka 
( 1 + 19) gyengén savanyú · 
Sűrűség.. 1,155-1,165. 
Forráipont .. 196°-200° 

1 %-os szeszes szalicilaldehid-oldat 

0, 1 g szalicilaldehidet 10 ml R-szessze! elegyítünk. 
Az oldatot fiissen készí~jük, 

Szaponin ATK 
' 

Tisztított szaponá1ia-szaponin 

Fehér por.. - Vízben oldódik. Vizes oldata erősen habzik 
Quillája-szaponint ,nem tartalmazhat.. 

Hemolitikus indexe (Hl) = 25 OOO (III 413 .. lap) .. 

Szelén ATK 

Se as = 78,96 

kristályos por„ - Vízben oldhatatlan. 
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Sötétvörös amorf; vagy szürke finom 
Alkáli-lúgok vagy szulfidok oldják 
Olvadáipont. 215°-220°. 

Széndioxid-gáz 

Széndiszulfid ATK 

cs, ms = 76,14 

Erősen f{:nytörő, színtelen, vagy halványsárga, tiszta, igen gy~lékony fülyadék„ 
Szaga jellemző„ Ize égető Levegő hatására megsárgul és igen kellemetlen 
szagú lesz. Gőze levegővel könnyen gyulladó, robbanó elegyet ~lkot. ·-· ;lízben 
r.osszul oldó-dik. Abszolut alkohollal, éterrel, kloroformn1al nunden aranyban 
elegyedik. Vizes rázadéka semleges„ 
Sűrűség .. 1,262-1,264 
F'or:rá5pont, 46°-47°„ 

Iűzve5zél.yes 1 

Igen jól záró, színig töltött üvegdugós üvegben, 11űvös helyen, fénytől védve 
tartjuk. 
Analitikai célra meieg vízbe me_rített lombikból frissen desztilláljuk 

Széntetraklorid II 172 lap 

Szesz legtöményebb Il 4 77 lap 

R-Szesz II 478. lap 

Tömény szesz (90 v/v %-os) 

Semlegesített R-szesz 

Fenolftaleinre - illetőleg a vonatkozó cikkelyben előírt indikáto1ra 
- semlegesített R·-szesz, vagy káliumhidroxidról desztillált szesz, 

80 %-os szesz 

Az I 425 .. lap, XVI„ táblázat szerint 80 térfogatszázalékos szeszt 
készítünk 

Higított szesz (70 v/v %-os) II 479. lap 

60 %-os szesz 

Az I 425. lap, XVL táblázat szerint 60 térfogatszázalékos szeszt 
készítünk. 

5%„os szesz 

5,3 ml legtöményebb szeszt mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
hígítunk 

Káliumhidr·oxidról desztillált szesz 

A legtöményebb szeszbe 100 ml-enként 1 g durván porított káliun1-
hidroxidot szórunk„ Az oldatot gyakori rázogatás közben 1-2 
napig állni hagyjuk, majd a szeszt vízfürdőn ledesztilláljuk„ 
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Szilikagel 
Kobalts6val színezett szilikagel (v, ö,. I 58. lap), 

Szinmérték-oldatok I 101, 303-305. lap 

Szőlőcukor· II 243, lap 
Glukóz 

Szudán-«ID» 

Fő tömegében benzol-( l "-azo-1')-benzol-(4'-azo-1 )-2-oxi-nafralin 
C„H,.ON. C,H, ,, N = N ,, C 6H 4 , N = N ,, C10H 60H [m> = -35(38 

Téglapiros, szagtalan, ízte~en i:or; - Vízben és hígított szeszben gyakorlatilag 
oldhatatlan,. R-szeszben kis mertekben oldódik Zsíros olajok oldják Vizes 
r ázadéka semleges. ' · 

Szudán-«lll>>,-oldat 

0,06 g szudán-«Ill»·-at 5 mllegtöményebb szeszben oldunk s az oldat
hoz 5 ml glicerint elegyítünk. 

Szulfanilsav ATK 

4-Amino-benzolszulfOnsav 

ó 
NH2 

ms = 173,19 
Fin?m szemecskés fehér por. Szaga nincs Hevítve megolvadás nélkül elszene·
sedik„ ·-· 160 sr víz, 33 sr f(nró víz oldja„ Szeszben, éterben, kloroformban benzol-
ban gyakorlatilag oldhatatlan, , ' 

Szulfanilsav-oldat 

0,5 g szulfanilsavat 75 ml R-ecetsav és 75 ml víz elegyében oldunk 

S zulfoszalicilsav ATK 

ro~ J"H,o 
~o,s # J 

Szalicil-5-szulfonsav 

C ,H,O,S,2H,O ms = 254,22 
:ehér~, legfeljebb ~issé rózsaszínű kristályok vagy kristályos por. 'Szaga nincs, 
ize erosen savanyu„- Vízben, szeszben bőségesen oldódik,. Éterben. benzolban 
gyakorlatilag oldhatatlan., ' 
Olvadá5pont, 110°-113°,, 

20 %„os szulfoszalicilsav-oldat 

20 g szulfoszalicilsavat 80 g vízben oldunk 

Szulfanilamid II 497, lap 
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'Iimolftalein ATK C (C10Hiz0H), 

A 
C6H 4 0 

""/ C
28

H
30

0 
4 

CO ms = 430,52 
Fehér vagy csaknem fehér kristályos por. Szaga jellegzetes. -- Vízben gyakorlatilag 
oldhatatlan, 13 sr R-szeszben oldódik, Alkálilúgokban kék színnel oldódik, 
A színváltozás pH-értékei: 9,2-1o,5 (színtelenből-kékbe), 

I~rimolftalein-oldat I 324, lap 

Timolkék ATK 
Timolszulfoftalein C (C10H 120H) 2 

/ "" C6H 4 0 

"" / C
21

H 300
5
S S02 ms = 466,58 

Sötétibo)ya, kristályos por, Szaga jellegzetes Íze kesernyés, Vízben gyakorlatilag 
oldhatatlan. 15 sr R-szeszben oldódik Alkálilúgok ibolya színnel oldják, 
A színváltozás pH-értékei: 1, 1-2, 7 (vörösből-sárgába) és 8, 1-9,5 (sárgából
ibolyakékbe), 

I-Timolkék-oldat I 325. lap 

Toluidinkék ATK 

2-Metil-3-amino-6-dimetilamino·-fenaztioniurnklor id vagy ennek cinkklor iddal 
képezett kettős séda, 

C15H 16N3SC1 

vagy 

t
CH312N(X,7JX)NH;-

• 1 : c1-

""" ':::,..N # CH3 

ms=305,83 

ms=442,12 

Vöröseskék vagy zöldeskék-színű durva por „ ·- 20 sr vízben oldódik Szeszben 
gyakmlatilag oldhatatlan., 

Toluidinkék-oldat 
0,02 g toluidinkéket 100 ml vízben oldunk. 

Toluol AIK 

C 1H 8 C 6H 5 CH3 ms = 92,13 

Színtelen, könnyen mozgó fOlyadék. SzagajelleIYl;ZŐ„ Íze égető -~Vízben gyakor
latilag oldhatatlan .. R-szeszben oldódik Abszolut alkohollal, éterrel, kloroform
mal, szénhidrogénekkel és zsíros olajokkal elegyedik., Vizes rázadéka ( 1 + 19) 
semleges 
Sűrű,ég,. 0,862--0,866. 
ForráJpont. 110°~111° 

Tompító-oldatok I 77-79. lap 
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Tropeolin·«<00» AIK 

4' -Fenilamino-azobenzol-·4-szulfünsavas nátrium 

C13H14ÜaNaSNa C,H5 NH C,H„ N = N. C 6H 4 S03Na ms = 375,38 

~~róa:~~sárga lemezkés kristályok vagy kristályos por. - Vízben, R-szeszben 

A színváltozás pH-értékei: 1,3-·3,0 (vörösből·"-narancssárgába). 

1-Tropeolin-oldat I 325 lap 

Tus-oldat 

JómíiÍ.őségű kihúzó-tust 1 + 9 arányban hígítunk„ 

Vanilin II 53L lap 

Sósavas vanilin„oldat 
0, 1 g vanilint 10 ml R-szeszben oldunk s az oldathoz 5 ml tömény 
sósavat (II 30 .. lap) és 5 ml vizet elegyítünk 

Vas (III )ammóniumszulfát 
Feri o-ammóniumszulfát 
FeS0 4 (NH4)zS04,6H20 

Mohr-só 
ms = 392,16 

Halvány kékeszöld-színű kristályok. Szaga nincs. Íze femes„ - 6 sr vízben oldódik 
R-sze~zben oldhatatlan„ ' 

Vas (Hl )ammóniumszulfát 
Ferri·-ammóniumszu1fát 

. Fe(NH4)(S0 4)z,12H,0 
Halványlila-színű kristályok. Szaga nincs. Íze 
- 2 sr vízben oldódik Szeszben oldhatatlan. 

ms = 482,21 
femes„ Száraz levegőn mállik,. 

Vas (Hl )klorid II 230 .. lap 
Kristályos ferriklorid 

R-Vas(III)klorid-oldat (0,1 m) 
~' 70 g' kr~stályos vas(III)kl01idot mérőlombikban 1 ml R-sósavval 
es ;keves v1zzcl oldunk s az old:;ttot vízzel 100 ml-re hígítjuk. 

54 %-os vas (III )klorid-oldat · 
5,4 g kristályos vaskloridot 4,6 g vízben oldunk 
Az oldatot frissen készítjük„ 

Vas (III )nitrát 

Fe(N03)„6H,0 ms = 349,97 

Vízben barna színnel, salétrom-
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Világosibolya színű, nedvszívó kristályok. 
savval savanyított vízben színtelenül oldódik. 

1-Vas(III)nitrát-oldat I 325.fap 

1 

1 

1 

\ 

Vas (II )szulfát II 233. lap 

Ferroszulfit 

R-Vas(Il)szuffát-oldat (kb 0,36 m) 
1 g vas(II)szulfatot 10 ml frissen kiforralt és lehűtöt~ vízben oldunk 

Az ol!=l.atot fl:issen készí~jük. 
' 

Tömény R-vas (Il )szulfát-oldat (kb m) 
2 7,8 g vas(II)szulfátot méiőlombikban 50 ml R-kénsavban oldunk 
s az oldatot vízzel 100 ml-re hígí~juk„ 

1 ~{,„os vas (II )szulfát-oldat 
0, 1 g vas(II)szulfátot 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben oldunk 

Az oldatot fi:issen készí~jük 

Vatta III 478 .. lap 

Zincum sulfuricmn II 545. lap 

Zsírtalanított vatta 
Jó minőségű vattát (III 478 .. lap) Soxleth-féle vagy más alkalmas, üvegből 
készült kivonó készülékben petroléterrel (fp 50°) 3-4 órán át extrahálunk. 
A gyengén (kéz között) kinyomkodott vattát szűrőpapirosra kiterítve és azzal 
befedve szellős, de pormentes helyen kiszárítjuk A szárítás ideje alatt a helyi-

ségben szabad láng nem éghet 

MÉRTÉKOLDATOK 

A szennyezés :mértékét jelző oldatok 

1. Ólom-mértékoldat 
1 ml oldat 10 'Y Pb-t ta1 talmaz 

Ke.szíté5. 
0,160 g ólomnitrátot 0,5 ml R-salétromsav hozzáadása után mérőlombikban 

vízzel 100 ml-re oldunk Az alapoldatból esetenként 1,00 ml-t mérőlombikban 
vízzel 100 ml-re hígítunk Ez utóbbi az ólom-mértékoldat 

Ezt a mértékoldatot használjuk olyan esetekben is, mikor nem csupán ólomta, 
hanem általában nehéz fémekre vizsgálunk. 

2. A•~én-mértékoldat 
1 ml oldat 10 y As-t tartalmaz 

Kiszíté5. 
0,132 g aizéntrioxidot 1 ml R-nátionlúgban enyhe melegítéssel oldunk A le

hűtött oldatot vízzel 100 ml-es mérőlombikba öblítjük, 3 ml R-kénsavval megsava-
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nyítju~ s végül vízzell~O,ml-re egészítjük ki Az alapoldatból 1,00 ml-t mérőlombik
ban v1zzel 100 ml-re higitunk,. Ez utóbbi az arzén-mértékoldat. 

3. Vas-mértékoldat 

1 ml oldat 10 'Y Fe-t tartalmaz. 

Készíté5. 

?,;~s I g. vas(II)~mmóniumszulfat-hexahid_rátot 2 ml R-kénsav hozzáadása után 
merol~mbrkban vrzzel ~00 ml-re oldunk. Az alapoldatból 2,00 ml-t mérőlombik
ban VIzzel 100 ml-re h1gítunk„ Ez utóbbi a vas-mérték.oldat 
. Ez; a m~rtéko~da:ot h~sználjuk oly esetben is, amikor ~ehézfEm-szennyezésre 

vizsgal~unk es a kenh1drogen hatására a fOlyadék szürkészöldre színeződik, 

4. Cink··mértékoldat 
1 ml oldat 10 'Y Zn-t tartalmaz. 

K'dszítés 

, 0,440 g cinkszulfát-heptahidrátot (e célra el nem mállott, áttetsző kristályokat 
valogatunk k1) 1 ml R-kénsav hozzáadása után m~rőlombikban vízzel 100 ml-re 
oMunk. Az_ alap~ld~tból 1,00 ml-t mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítunk. Ez 
utobb1 a c1nk-mertekoldat 

. Ezt a mértékoldatot használjuk abban az esetben, amikor nehézfem-szennyezésre 
vizsgálunk és a kénhidrogén hatására a fűlyadék fehéresen zavarosodik meg 

/ ' 

5. Kalcium-m.értékoldat 
1 ml oldat 50 'Y Ca-t tartalmaz. 

KC.rzíté.s., 

0,125, .. g ~alciumkarbonátra 100 ml-es főzőlombikban 10 ml vizet, majd 2 ml R
sósavat ontunk„ Az oldatot a szénsav elűzése vécrett felfür1a1juk, A lehűtött fül d '_ 
kot 100 i;il-es mérőlombikba öblítjük, 0,30 g nátriumacetátot oldunk benne~: :z 
o!datot vrzzel 100 ml-re egészítjük ki. Az alapoldatból J0,00 ml-t mérőlombikban 
v1zzel I 00 ml-re hígítun~„ Ez utóbbi a kalcium-rnértékoldat 

6. Am.mónium.-mértékoldat 
l ml oldat 10 'Y NH3-t tartalmaz .. 

Ké.szíté.s. 

0,314 g ammóniumkloridot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk,. Az alap
o~datból, I,?O ml-t mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítunk. Ez utóbbi az ammÓ·· 
n1um-mertekoldat. 

Ezt a mértékoldatot használjuk az esetben is, amikor a nitrátot annak kimutatása 
végett ammóniává redukáljuk és mint ilyet mutatjuk ki„ Ez esetben 1 ml ammónium
mértékoldat 36,4 y N03-t jelez .. 

7. Kálium-mértékoldat 
1 ml oldat 200 'Y K-t tartalmaz .. 

Ki.szíté.s. 

,0,446 g káliun;s'.;ulfátot mérő,lombikban vízzel 100 ml-re oldunk. Az alapoldat
bol 10,00 ml-t merolombikban vrzzel 100 ml-re hígítunk.. Ez utóbbi a kálium-mérték
oldat.. 
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8. Szulfát-mértékoldat 
1 ml oldat .50 'Y 804-t tartalmaz„ 

Ki.szíté.5„ 
5,21 ml 0,02 n kénsavat mérőlombikban ·vízzel 100 inl-r~ hígítunk.. 

9. Klodd-mértékoldat 
1 ml oldat 2 5 y Cl-t tartalmaz. 

Ké.szíté.s„ 
7,0.5 ml 0,01 n sósavat mérőlo~bikb.an vízze'J'·foo ffil-ie hígítunk 

10. Nitrát-níértékoldat 
1 ml oldat 100 'Y N03-t tartalmaz. 

KC.szítés. 
0,815 g káliumnitrátot mérőlombikban 50 %„os kénsavval 100 ml-re oldunk Az 

alapoldatból 2,00 ml-t mérőlombikban 50 %-os kénsavval 100 ml-re hígítunk. Ez 
utóbbi a nitrát-mértékoldat,, 1 

Ha a nitrátot annak kimutatása végett ammóniává redukáljuk és mint ilyet muta~juk 
ki, ammónium-mértékoldatot használunk. 

Színmérték-oldatok 

Az egyes tisztasági vizsgálatoknál észlelhető elszíÚezödések mértékének ellenőrzé~ 
sére szolgáló állandó színmérték-oldatokat a következő alapoldatokból készítjük. 

!. Alapoldatok 

a) Kobaltklorid-oldat. 
'-

Az oldat l ml-e 60,0 mg CoCl„6H20,t tartalmaz„ 

Készítés. 
s g R-kobalt(II)kloridot 120 ml l %-os sósavban oldunk és az oldatot szükség 

esetén megszűrjük. Az oldat kobalt(II)klmid-tartalrriának pontos meghatározása 
céljából annak 5,00 ml-ét mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítjuk.. E hígított oldat
ból 10,00 ml--t üvegdugós Erlenmeyer-Iombikban 10 ml vízzel, l ml R-hidrogén
peroxiddal és 10 ml R-nátrnnlúggal elegyítünk és késhegynyi durva horzsakőport 
szórunk hozzá .. A lombik tartalmát a hidrogénperoxid teljes elbomlásáig (kb 10 
percen át) főzzük, majd lehűtjük. Az oldatot 20 ml vízzel hígítjuk, 1 g káliumjodidot 
oldunk benne és 25 ml R-sósavval megsavanyítjuk„ A lombikot dugójával elzárva 
állni hagyjuk, míg a csapadék feloldódott és a kivált jódot, !-keményítő-oldatot 
használva jelzőül, 0,01 n nátriumtios~ulfát-oldatt<;tl titráljuk„ 

1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát·-oldat 2,380 mg (lg ,37649) CoC12,6H20-tjelez. 
Kiszámítjuk, hogy az eredeti oldat 100 ml-enként hány gramm CoCl„6H20-t 

tartalmaz„ Ennek alapján olyan oldatot készítünk, amelynek 100 ml-ében 6,000 g 
CoC1

2
,6H

2
0 van„ A számítás és higítás módja a következő : 
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Ha a kobalt(II)klorid-oldat 100 ml-e a meghatározás szerint 6,24-0 g C0Cl2,6H20-t _tartal~ 
maz, akkor az oldat 96, 15 ml-ében van a 6,000 g CoCl2, 6H20„ Tehát száraz-_100 ml-'es mérőlom
bikba bürettával 3,,85 ml 1 %-os sósavat csurgatunk s a lombikot a most már ismert ösSzetételű 
kobalt(II)klorid-oldattal jeléig feltöl~jük. 

b) Rézszulfát-oldat„ 
Az oldat 1 ml-e 60,0 mg CuS04,5H20-t tartalmaz. 

Kéízítés 
8 g réz(II)szulfátot 120 ml 1 %-as sósavban oldunk és az oldatot szükség esetén 

megszűrjük, Az oldat rézszulfát-tartalmának pontos meghatározása céUából_ annak 
5,00 ml-ét mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítjuk. E hígított oldatból 10,00 ml-t 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikba mérünk, 20 ml vízzel hígí~juk, 1 g káliumjodídot 
oldunk benne, végül 5 ml R-tömény ecetsavval megsavanyítjuk„ l 0 perc elteltével 
a kiválott jódot, !-keményítő-oldatot használva jelzőül, 0,01 n nátriumtioszulfát-' 
oldattal titráljµk* 

1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 2,497 mg (lg, 39739) CuS0 4,5H20-t jelez. 

Kiszámítjuk, hogy az eredeti oldat 100 ml-enként hány g CuS0 4,5H20-t tartal„ 
maz. Ennek alapján olyan oldatot készítünk, amelynek 100 ml-ébei1 6,000 g 
CuS04 , 5H20 van.** 

e) Vasklorid-oldat 
Az oldat 1 ml-e 45,0 mg FeCl„6H20-t tartalmaz .. 

Készíte'.5. 
6,6 g R-vas(III)kloridot 120 ml 1 %·as sósavban oldunk és az oldatot szükség 

esetén megszűrjük. Az oldat vas(III)klorid„tartalmának pontos meghatározása 
végett annak 5,00 ml-ét mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítjuk. E hígított oldat 
10,00 ml-ét 100 ml-es üvegdugós Er!enmeyer-lombikba mérjük, 10 ml vízzel és 10 ml 
25 %-os sósavval elegyítjük. Az oldatba 2 g kristályos káliunihidrogénkarbonátot 
dobunk s a lombikot vízzel megnedvesített dugójával lazán elzárjuk. A széndioxidM 
f~jlődés n1egszűnte után 1 g káliumjodidot szórunk a lombikba, a lombikot dug~jával 
elzárjuk, a káliumjodid aldódásáig enyhén himbáljuk és sötét helyre tesszük 10 perc 
mulva a kiválott jódot, !-keményítő-oldatot használva jelzőül, 0,01 n nátriumM 
tioszulfát-oldattal titráljuk„ A titrálás befejezte után a lombik tartal:fuát forrásig 
meleg·ítjük, majd lehűtjük s a netán megkékült folyadék titrálását befejezzük. *** 

1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 2,703 mg (lg, 43188) FeC13,6H20-t jelez. 

l(iszámítjuk, hogy az eredeti oldat 100 ml-enkéllt hány g FeCl3,6H20-t tartalmaz. 
Ennek alapján olyan oldatot készítünk, amelynek 100 ml-ében 4,500 g FeC13,6H20 
van„*Z 

11.. Ö s sz eh a s o n l í tó s dn mérték - oldatok 

Az oldatokat az alábbi táblázat szerint készítjük el. Az egyes oszlopokban feltün·· 
tetett számok azt jelentik, hogy az alapoldatokból, illetőleg 1 o/0 -os sósavból hány 
térfogatrészt kell vennünk, hogy 10 térfogatrész színmérték-oldatot ~apjunk„ Az egyes 
cikkelyekben a rnegfClelő betűvel és számmal jelöltszínmérték-oldatot hasznáUuk az 
illető vizsgálatnál észlelt elszíneződés megengedett mértékéül.. 
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* A réz(II)-ion komplexometriás meghatározását l. 1 476 lap 2)„ 
** A számítás és hígítás ~ódját 1. a kobaltklorid-oldatnál. 

*** A vas (III)-ion komplexo1netriás meghatározását L I. 477„ lap .3) 
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A táblázatban használt jelöUrek.: 

Co kobaJt„aJapoldat 
Fe vas(III}-alapoldat 
Cu réz(II)-alapoldat 
HCl = 1 %-Ós sósav 

60 mg CoCI„6H,O/ml 

. 45 mg FeCl„6H,O/ml 

6G mg . CuSO„ 5H,O /ml 

10 mg HCl/m! 

a t o k 

Cu HCI 
1 

A l a p o 1 d 
Színmtrték-oldat ---------

. .jelzése Co Fe 

p 1 

P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

BL 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
BI 
BB 
B9 

s 1 

sz 
s 3 

84 
S5 
S6 
8 7 
88 
89 

Zl 
Z2 
Z3 
Z4 
Z„5 
Z.6 
Zl 
zs 
zg 
z 10 
z 11 

20 Gyó~·szerkön) v I. 11 

1 

1 

0,08 
o, 15 
0,20 
0,40 
0,60 
0,80 

0,20 
0,20 
0,35 
0,40 
0,40 
0,60 
1,00 
1, 10 
1,35 

0,60 
0,60 
0,80 
0,60 
0,40 
0,80 
0,80 
1,00 
1,60 

0,08 
0, 12 
0,16 
0,20 
0,08 
0,30 
0,20 
0~20 
0,20 

0,20 

0,04 
0, 10 
o, 10 
0,.20 
o, 10 
o, 10 

0,30 
0,40 
0,35 
0,60 
0,80 
0,80 
1,00 
1,40 
1,60 

1,20 
1,50 
2,40 
2,40 
3,00 
4,40 
7 ,oo 
9,00 
7,60 

0,12 
0,24 
0,48 
0,80 
0,60 
0,90 
1,20 
1,80 
4,00 

-9,80 
9,60 

0,05 

0,60 
0,80 

0, 10 
0, 10 
0,25 
0,20 
0,20 
0,40 
0,80 
0,50 
0,20 

0,80 
0,40 
0,60 

0,20 
0,20 

0,20 

/ 0,04 
o, 16 
o, 12 
0,20 

0,30 
0,20 

0,20 
0,20 
0,20 

9,88 
9,70 
9, 70 
9,40 
8, 70 
8,30 

9,40 
9,30 
9,05 
8,80 
8,60 
8,20 
7,20 
7 ,oo 
6,85 

7 ,40 

7' 50 
6,20 
7 ,00 
6,60 
4,60 
2,00 

0,60 

9,76 
9,48 
9,24 
8-,80 
9,32 
8,50 
8,40 
8,00 
5,60 
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MÉRŐOLDATOK 

A gyógyszerkönyv mérőoldatai 20°-on milliliterenké:nt az any~g milligramm
egyenértéksúlynyi mennyiségét '(n oldatok), illetőleg annak 0,.5; O, l ; 0,02; 0,01 
vagy 0,002 mg-egyenértéksúlynyi mennyiségét (0,5 n; O„ 1 n ;. 0,02 n; 0,01 n, illető-
leg 0,002 n oldatok) tartalmazzák. . . . . . 

A gyakorlatban a mérőoldatok valóságos normahtása nem m1nd1g egyezik meg 
pontosan a jelzett normalitással. Azt a számot, mely azt mutatja, hogy a mérőoldat 
1 ml-e hány ml jelzett normalitású oldatnak felel meg, a mérőoldat .faktorának 
nevezzük„· Ha tehát a jelz~tt normalit<;isú mérőoldat elhasznált ml-einek s~ámát 
a:r;inak faktorával m~gszorozzuk, megkapjuk, hogy az elhasznált mérőoldat-mennyiség 
hány ml 1,000 faktorú, tehát jelzett norma~itású mérőoldattal egyenlő„ 

150ml 

32 ábra 

33 a ábra 

250ccm 

33 b ábra 
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1. A mérőoldqtok ké5zíté5e 
A mérőoldatokat általában a stöchiometriai képletnek pontosan 

megfelelő analitikai tisztaságú anyagokból és kiforralt, majd l~
hűtött vízből készítjük A kristályosítással, desztillál~ssal, szu?h
málással stb„ könnyen tisztítható anyagokat magunk is megtisz-
títhatjuk. 

a) A fenti követelményeknek megfelelő alkalmas, állandó, 
szükség esetén állandó súlyig szárított alapanyagból mérőoldatot 
kÖzvetlen leméiéssel készítünk E célból 0, 1 mg pontossággal 
az előírt anyagmennyiséget métjük le és azt mérőlombikban, 
szükség esetén előzetese:ri kifürralt 20°-os vízzel az előírt térfo-
gatra oldjuk. A lombik nyakát szükség esetén belül a jel fele_tt 
szűrőpapirossal szárazra töröljük„ Az esetben, ha a mérő:omb1k 
kalibrálással megállapított valóságos térfogata annak nevleges 
térfogatától eltér, az alapanyag előírt mennyiségét a valóságos 
térfogat és a névleges térfogat hányadosával megsz~rozzuk .. Az 
így kiadódó mennyiséget mérjük le az előírt. mennyrség helyett. 
Az így készített mérőoldat faktora gyakorlatilag 1,000 .. 

b) Egyéb anyagot, melyből közvetlen le méréssel 1, OOO fak
torú mérőoldat nem készíthető, illetőleg amelynek oldata el
tartás közben változik kézimérlegen vagy táramérlegen· cg pon
tossággal mérünk le,' majd azt szükSég esetén előzetesen ki~ 
forralt kb 20°-os vízben a megadott·térfogatra oldjuk Az így 
készített oldat faktorát ezután alkalmas módon meghatározzuk„ 
Ha a faktor meghatározásához s~ilárd alapanyagot hasz1;1-álunk, 
a beállítandó oldat hőmérsékletének 20°,·nak kell lenme,. Ha 
azonban az oldatot másik ismert faktorú méröoldatra állítjuk 
be, úgy általában elegendő, ha a két oldat hőmérséklete -
mely 20°-tól eltérő is lehet - azonos. 

c) Töményebb oldatból (mérőoldatból) ;,oo,? ~ak:orú "hí15ab? 
mérőoldatot úgy készítünk, hogy a 20 homersekletu tome
nyebboldatnak a Than-, illetőleg Schulek-fék súlybüret~ával 
(32, i!L 33/a és b ábra), a Winkler-féle hígítóbürettával (3~ 
ábra), vagy közönséges bürettái._;al lemért

0 
me~elelő r:ie,?ny1-

ségét, szükség esetén előzetesen kiforralt 20 -os vizzel merolom
bikban az előírt térfogatrá hígítjuk A tömény oldat lemérendő 

mennyiségét úgy állapítjuk meg, hogy 0,2 ml pontossággal annyi '7 
beállításra alkalmas ismert faktorú mérőoldatot, illetőleg 0, 1 mg 
pontossággal ·annyi beállításra alkalmas alapanyagot mérünk le, 
amennyi a készítendő híg oldat egész mennyiségének megfelel (pl. o 
1 liter 0,1 n sósav készítésekor kb 10,0 g KHC0 3-at). A lemért 
mérőoldat, illetőleg a lemért és elegendő mennyiségű vízben oldott 
alapanyagot a súlybürettában, illetőleg a hígítóbüret~ában Vagy a 
bürettában foglalt 20° hőmérsékletű tömény oldattal megtitráljuk. 

A titrálás eredményéből a tömény oldat hígítandó mennyiségét 
a következőképpen számítjuk ki: 

a) ha a beállításra ismert faktorú mérőoldatot használtunk, a hígí-
tandó mennY.iség go 

ahol 
b 

Fa 

b 
Fa 

a titráláshan fogyott tömény oldat mennyisége g-ban,
illetőleg ml-ben 
a ~eállításra használt mérőoldat faktora„ 

{J) ha a beállításra szilárd alapanyagot használtunk, a hígítandó 
mennyiség 

ahol 
b 

\ n e 
b 

g 
a titrálásban fogyott tömény oldat mennyisége g-ban, 

illetőleg ml-ben 
n a készítendő oldat normalitása, 
e a használt alapanyag egyenértéksúlya, 
g a titr áláshoz felhasznált alapanyag súlya g-ban, 

"" 
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34. ábra 
Az ily módon szánútott mennyiségű, 20° hőmérsékletű tömény olda- . 

tót a --titrálásra használt súlybürettából, hígÍtóbürettából vagy bürettából a megfelelő 
mérőlombikba mérjük, majd szükség esetén előzetesen kiforralt ·és 20°-ra lehűtött 
vízzel jelig felhígítjuk · 

Ha a használandó mérőlombik valóságos térfogata annak névleges térfügatától 
az I 62 lapon megadott határoknál nagyobb mértékben tér el, úgy az a), illetőleg 
a fJ) szerint kiszámított mennyiséget a valóságos térfogat és .a névleges térfogat hánya
dosával megszorozzuk és .az így kia9.ódó mennyiséget mérjük le„ 

Az így készített mérőoldatok falrtora gyakorlatilag 1,000. 
Úgy is eljárhatunk, hogy a hígítóbürettáva1,· bürettával, csapospipettával, eset

leg pipettával lemért töményebb mérőoldatot megfelelő mérőlombikban azonos 
hőmérsékletű vízzel hígítjuk„ Ez esetben a hígított mérőoldat faktora a töményebb 
mérőoldat faktörával gyakorlatilag azonos lesz, feltéve, hogy a használt mérőedények 
hibája a megengedett határokon belül van (I 62, 63 lap) és így azok névleges térfogata 
valódi térfogatukkal egyenlőnek tekinthető, 

d) 11mert faktorú oldatból 1,000 faktorú oldatot a következőképpen készítünk. 
a) Ha a mérőoldat faktora (F) nagyobb mi.nt 1,000, úgy a mérőlombikban lévő 

1000 ml oldatot (F-1) 1000 ml vízzel hígítjuk 
Ha a mérőlombikba a hígításra szükséges víz nem fér már be, úgy járunk el, hogy 

száraz mérőlombikba (FF l) " 1000 ml vizet mérünk s ezt töltjük fel az oldattal 

1000 ml-re. 
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MÉRŐOLDATOK 

A gyógyszerkönyv mérőoldatai 20°-on milliliterenké?t az any5lg milligrarilm
egyenértéksúlynyi mennyiségét (n oldatok), illetőleg annak 0,.5; 0,1; 0,02 ;. 0,01 
vagy 0,002 mg-egyenértéksúlynyi mennyiségét (0,5 n; O,_l n; 0,02 n; 0,01 n, illető-
leg 0,002 n oldatok) tartalmazzák. , , . , . . . . 

A gyakorlatban a mérőoldatok valosagos normal1tasa nem m1nd1g egyezik meg 
pontosan a jelzett normalitássaL Azt a számot, mely azt mutatja, hogy a mérőoldat 
1 ml-e hány ml jelzett normalitású oldatnak felel meg, a mérőoldat .faktorának 
nevezzük„· Ha _tehát a jelzétt normalit~sú mérőoldat elhasznált ml-einek s~ámát 
annak faktorával megszorozzuk, megkapjuk, hogy az elhasznált mérőoldat-mennyiség 
hány ml !,OOO faktorú, tehát jelzett normalitású mérőoldattal egyenlő. 

306 

!. A mérőoldatok készíté<e 
A mérőoldatokat általában a stöchiometriai képletnek pontosan 

~ megfelelő analitikai tisztaságú anyagokból és kiforralt, majd !~
hűtött vízbőlkészí~jük A kristályosítással, desztillál~ssal, szu?h
málással stb„ könnyen tisztítható anyagokat magunk is megtisz
títhatjuk 

150ml 

32 ábra 

33 a á]:Jra 

250ccm 

33 b ábra 

a) A fenti követelményeknek megfelelő alkalmas, állandó, 
sZükség esetén -állandó súlyig szárított alapanyagból mérőoldatot 
kÖzvetlen leméréssel készítünk„ E_ célból O, 1 mg pontossággal 
az előírt anyagmennyiséget mérjük le és azt mérőlombikban, 
szükség esetén előzetese:ri kiforralt 20°-os vízzel az előírt térfo-
gatra oldjuk A lombik nyakát szükség esetén belül a jel felett 
szűrőpapir.ossal szárazra töröljük„ Az esetben, ha a mérő~ombik 
kalibrálással megállapított valóságos térfogata annak nevleges 
térfogatától eltér, az alapanyag előírt mennyiségét a valóságos 
térfogat és a névleges téifogat hányadosával megszorozzuk. Az 
így kiadódó mennyiséget mérjük le az előírt mennyiség helyett, 
Az így készített mérőoldat faktora gyakorlatilag 1,000 .. 

b) Egyéb anyagot, melyből közvetlen leméréssel 1,000 fak
torú mérőoldat nem készíthető, illetőleg amelynek oldata el
tartás közben változik kézimérlegen vagy táramérlegen cg pon
tossággal mérünk le,' majd azt szük:S~g esetén el~zetesen }<l
forralt kb 20°-os vízben a megadott·terfogatra oldjuk Az rgy 
készített oldat faktorát ezután alkalmas módon meghatározzuk„ 
Ha a faktor meghatározásához szilárd alapanyagot haszi;álunk, 
a beállítandó oldat hőmérsékletének 20°-nak kell lenme,. Ha 
azonban az oldatot másik ismert faktorú mérőoldatra állítjuk 
be, úgy általában elegendő, ha a két oldat hőmérséklete -
mely 20°-tól eltérő is lehet - azonos. 

e) Töményebb oldatból (mérőoldatból) !,O~? ~ak;orú "híil'ab? 
mérőoldatot úgy készítünk, hogy a 20 homersekletu tome
nyebboldatnak a Than-, illetőleg Schulek-fék súlybüret~ával 
(32, ilL 33/a és b ábra), a Winkler-féle hígítóbürettával (3~, 
ábra), vagy közönséges bürettá':al lemért

0 
meg~elelő r:ie,?ny1-

ségét, szükség esetén előzetesen kiforralt 20 -os vizzel merolom: 
bikban az előírt térfogatrá hígítjuk A tömény oldat lemérendő 

l 

f 
1 

1 

mennyiségét úgy állapítjuk meg, hogy 0,2 ml pontossággal annyi \7 
beállításra alkalmas ismert faktorú mérőoldatot, illetőleg 0, 1 mg 
pontossággal annyi beállításra alkalmas alapanyagot mérünk Je, 
amennyi a készítendő híg oldat egész mennyiségének megfelel (pL o 
1 liter O, 1 n sósav készítésekor kb 10,0 g KHC03-at). A lemért 
mérőoldat, illetőleg a lemért és elegendő mennyiségű vízben oldott 
alapanyagot a súlybürettában, illetőleg a hígítóbürettában vagy a 
bürettában foglalt 20° hőmérsékletű tömény oldattal megtitrá\juk. 

A titrálás eredményéből a tömény oldat hígítandó mennyiségét 
a következőképpen számí~juk ki: 

a) ha a beállításra ismert faktorú mérőoldatot használtunk, a hígí-
tandó mennY.iség so 

ahol 
b 

Fa 

b 

Fa 

a titráláshan fogyott tömény oldat mennyisége g-ban; 
illetőleg ml-ben 

a peállí~ásra használt mérőoldat faktora„ 

fJ) ha a beállításra szilárd alapanyagot használtunk, a hígítandó. 
mennyiSég 

ahol 
b 

\ n e 
g 

a titrálásban fogyott tömény oldat mennyisége g-ban, 
illetőleg ml-ben 

n a készítendő oldat normalitása, 
e a használt alapanyag egyenértéksúlya, 
g a titráláshoz felhasznált alapanyag súlya g-ban„ 

<OO 

34 ábra 
Az ily módon számított mennyiségű, 20° hőmérsékletű tömény olda

t.öt a··titrálásra használt súlybürettából, hígítóbürettából vagy bürettábÓl a megfelelő 
mérőlombikba mérjük, majd szükség esetén élőzetesen kiforralt ·és 20°-ra lehűtött 
vízzel jelig felhígítjuk · 

Ha a használandó mérőlombik valóságos térfogata annak névleges térfogatától 
az I 62 lapon megadott határoknál nagyobb mértékben tér el, úgy az a), illetőleg 
a fJ) szerint kiszámított mennyiséget a valóságos térfogat és .a névleges térfogat hánya~ 
dosával megszorozzuk és az így kia?ódó mennyiséget mérjük le. 

Az így készített mérőoldatok fal<tora gyakorlatilag 1,000 
Úgy is eljárhatunk, hogy a hígítóbürettával; bürettával, csapospipettával, eset

leg pipettával lemért töményebb mérőoldatot megfelelő mérőlombikban azonos 
hőmérsékletű vízzel hígítjuk .. Ez esetben a hígított mérőoldat faktora a töményebb 
mérőoldat faktörával gyakorlatilag azonos lesz, feltéve, hogy a használt mérőedények 
hibája a megengedett határokon belül van (I 62, 63 lap) és így azok névleges térfogata 
valódi térfogatukkal egyenlőnek tekinthető, 

d) limert faktorú oldatból 1,000 faktorú oldatot a következőképpen készítünk 
a) Ha a mérőoldat faktora (F) nagyobb mint 1,000, úgy a I!lérőlombikban lévő 

1000 ml oldatot (F-1) 1000 ml vízzel hígítjuk 
Ha a mérőlombikba a hígításra szükséges víz nem fér már be, úgy járunk el, hogy 

száraz mérőlombikba (F F l) , !OOO ml vizet mérünk s ezt töltjük fel az oldattal 

1000 ml-re 
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f3) Ha a mérőoldat faktora (F) kisebb mint 1,000, úgy oldatunkat felerősítjük, hogy 
faktora 1,000-nél nagyobb legyen. Az így nyert oldat faktorát megállapí~juk s a 
továbbiakban az a) szerint járunk eL 

2, A faktor kiszámítása 

a) A mérőoldat faktorát (F), ha a mérőoldat készítésére közvetlenül felhasznál
ható alapanyagból nem pontosan az előírt mennyiséget mértük le, a következő kép
lettel szánútjuk ki: 

g ' 1000 
F=---

n ·e·· v 
ahol 

g az oldat készítésére használt alapanyag O, 1 mg pontossággal lemért 
mennyisége g-bail, 

e = az alapanyag normál-oldatra vonatkoztatott egyenértéksúlya, 
n - a készítendő oldat kívánt normalitása és 
v = a készítendő oldat térfogat ml-ben .. 

b) Ha a mérőoldatot súly szetint lemért alapanyagra kivánjuk beállítani, úgy a 
mérőoldat faktorát (F) a következő képlettel szánútjuk ki: . 

F =~()()_ 
n·e·b 

ahol 
g a beállításhoz használt alapanyag 0, 1 mg pontossággal lemétt mennyi-

sége g-ban, , 
n = a beállítandó oldat jelzett normalitása, 
e a beállításhoz használt alapanyag normál-oldatra vonatkoztatott egyen·· 

értéksúlya, 
b =a beállítandó oldatnak a beállításhoz felhasznált mennyisége ml-ben. 

e) Ha a faktor megállapításához a meghatá1ozott térfogatra oldott alapanyag 
oldatának tetszőleges, de pontosan ismert részét hasznáUuk, úgy járunk el, hogy 
előbb kiszámítjuk az oldat lemért részében l~vő alapanyag mennyiségét és ezt az 
értéket helyettesítjük a képletben g helyére. 

~ 
d) A mérőoldat faktorát (F b), azonos normalitású és ismert faktorú (Fa) mérő· 

oldatra való beállítás esetén, az 

ahol 

F b = : · Fa képlet fejezi ki, 

a - az ismert faktorú oldatnak a beállításához felhasznált mennyisége ml-ben, 
Fa = a beállításra használt mérőoldat ismert faktora, 
b = a beállítandó oldatnak a beállításhoz felhasznált mennyisége ml-ben. 

A mérőoldatok faktorát legalább két egymásután következő meghatározás ered
ményéből számítjuk ki. Az egyes meghatározások eredményei között az eltérés nem 
lehet nagyobb O, 1 %-náL 
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A faktort általában 3 tizedessel adjuk meg. A harmadik tizedes legfe\jebb ±. 1 
egységgel lehet bizonytalan„ Nagy pontosságú méréseknél a faktort 4 tizedessel 
aqjuk meg„ Ez esetben a 3 .. tizedesnek még biztosnak kell lennie „ 

A faktort, a faktor logaritmusát, á beállításnál használt indikátor nevét és a be
állítás dátumát a mérőoldat üvegének cimkéjén feltüntetjük. 

* 
A jód-, a káliumhidroxid-, a káliumpermanganát-, a káliuIDrodanid-, a nátrium

tioszulfát- és a nátronlúg mérőoldatok faktorát időnként ellenőrizzük. Ha valamely 
vizsgálatban a mérífoldat faktorát üre.s kísérletben külön kell megállapítani, úgy az oldat fel
tüntetett faktorát figyelmen kívül h~gyjuk. 

A mérőoldatokat üvegdugós, illetőleg megfelelően elzárható szivornyával ellátott, 
alkáliszegény üvegekben tartjuk. Az alkálilúgokat tartalmazó üvegeket célszerűen 
vagy.- vazelinnal vékonyan megkent üvegdugóval, vagy megolvasztott parafinnal 
átitatott, ép patafadugóval zárjuk el, illetőleg az alkálilúgokat nátronmeszet tartal
mazó csővel és megfelelően elzárható szivornyával ellátott üvegekben tartjuk„ 

A gyógyszerkönyv vizsgálataihoz 20° hőmérsékletű mérőoldatokat használunk. 
A 20°-tól eltérő hőmérsékletű oldatok térfogatát 20°-ra az I 63. lap szerint szá
mítha~juk át. 

Mérőoldatok 

1) O, 1 n cérium (IV) szulfát-oldat ( 1/l0 molos) 

1 ml oldat 40,433 mg Ce(S04) 2,4H20-t tartalmaz kb n kénsavas oldatban 
Ez oldat helyett az alábbi oldatot is használhatjuk.. 

0,1 n cérium(IV)ammóniums;;;ulfát-oldat (1/10 molos) 
1 ml oldat 50,044 mg Ce(S0 4) 2 (1\'H4) 2S04,2H20-t tartalmaz kb n kénsavas 
oldatban. 

Kézimérlegen lemért 42,0 g cérium(IV)szulfátot, illetőleg 52,0 g cérium(IV)
ammóhiumszulfátűt .500 ml ví~ és 28 ml tömény .R-kénsav elegyében ·-szükség 
esetén - melegítéssel oldunk„ A lehűlt oldatot mérőlombikban vízzel 1 OOO ml-re 
egészí\jük ki, 2 napig ülepítjük, majd szükség esetén üvegszűrőn (G4) szűrjük 

Az oldat faktorának meghatározása 
200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba 20 ml R-kénsavhoz 10,00 ml 0,1 n 
cétium(IV)szulfát-oldatot csurgatunk. Az oldatba 2 g durva kristályos kálium„ 
hidrogénkarbonátot szórunk, majd a lombikot megnedvesített dugójával lazán 
elzárjuk. A gázf,jlődés megszűnése után 1 g káliumjodidot oldunk a folyadék·· 
ban s a lombikot dugc\jával elzárva, 5 percig állni hagyjuk. Ezután a 30 ml vízzel 
hígított oldatot 0,1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk Jelzőül I-keményítő
oldatot használunk. 
Az oldat faktora 

a 
F, = ·b ·Fa 
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f 

ahol 

a = a 0, 1 n nátriumtioszulfitt-oldat ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b = a cérium(IV)szulfat-oldat ml-einek száma, F b pedig annak faktora. 

Az oldatot fénytől védve tartjuk. 

2) 0,02 n cédum(IV)szullat-oldat (1/50 molos) 

1 ml oldat 8,0866 mg Ce(S0 4) 2,4H20-t tartalmaz kb n kénsavas oldatban. 
Ez oldat helyett az alábbi oldatot is használhátjuk 

0,02 n cérium(IV)ammónium<zulfát-oldat (1/50 molos) 
1 ml oldat 10,0088 mg Ce(S04),(NH4) 2S04,2H20-t ta1talmaz kb n kénsavas 
oldatban. 
50,00 ml 0,1 n cérium(IV)szulfát, illetőleg 0,1 n cérium(IV)ammóniumszulfát
oldatot azonos hőmérsékletű, közelítőleg n kénsavval (1 térfogat R-kénsav és 
1 térfogat víz elegye) mérőlombikban 250 ml-re hígítunk Az oldat faktora a 
felhígított 0, l n mérőoldat faktorával gyakorlatilig azonos. Szükség _esetén az 
oldat faktorát az 1) alatt leírt módon, de 0,02 n nátriumtioszulfát-oldatta1 
ellenőrizzük. 

Az oldatot fénytől védve tartjuk 

3) 0,01 n cérium(IV)szullat-oldat (1/100 molos) 

1 ml oldat 4,0433 mg Ce(S0 4) 2,4H20:t tartalmaz kb n kénsavas oldatban .. 
Ez oldat helyett az alábbi oldatot is használhatjuk 

0,01 n cbium(IV)ammóniumrzulfá/.-oldat (1/100 molos) 

1 ml oldat 5,0044 mg Ce(S04) 2(NH,) 2S04,2H20-t tartalmaz kb n kénsavas 
oldatban. 
25,00 ml 0, 1 n cérium(IV)szulfát-, illetőleg cérium(IV)ammóniumszulfát
oldatot, azonos hőmérsékletű közelítőleg n kénsavval ( 1 térfogat R-kénsav és 
1 térfogat víz elegye) mérőlombikban 250 ml-re hígítunk Az oldat faktora a 
felhígított 0, 1 n mérőoldat faktorával gyakorlatilag azonos Szükség esetén 
az oldat faktorát az 1) alatt leírt módon, de 0,01 n nátriumtioszulfát-oldattal 
ellenőrizzük. · 

Az oldatot fénytől védve tartjuk. 

4) 0,005 n cérium(IV)szulfát-oldat (1/200 molos) 

1 ml oldat 2,0217 mg Ce(S0 4),,4H20-t tartalmaz kb n kénsavas oldatban. 
Ez oldat helyett az alábbi ol~atot is használhatjuk. 

0,005 n cérium( IV)ammóniumszulfát-oldat ( 1/200 molos) 
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1 ml oldat 2,5022 mg Ce(S04) 2(NH4) 2S0„2H20-t tartalmaz kb n kénsavas 
oldatban, 
10,00 ml 0, 1 n cérium(IV)szulfát-, illetőleg 0, 1 n cérium(IV)ammóniumszulfát
oldatot azonos hőmérsékletű, közelítőleg n kénsavval ( 1 térfogat R-kénsav és 
1 térfogat víz elegye) mérőlombikban 200 ml-re hígítunk. Az oldat faktora a 
felhígított 0, 1 n mérőoldat faktorával gyakorlatilag azonos„ Szükség esetén az 
oldat faktorát az 1) alatt leírt módon, de 0,005 n nátriumtibszulfat-oldattal 
ellenőrizzük., 

Az oldatot fénytől védve tar\juk. 

5) O,l n e:züstnitrát-oldat (1/10 molos) 

1 ml oldat 16,989 mg AgN03-t tartalmaz .. 
Kb 20 g analitikai tisztaságú, vagy szükség esetén előzetesen kevés salétromsavval 
megsavanyított vízből alkalmas módon átkrístályosított ezüstnitrátot tiszta 
porcelánmozsárban finom porrá dörzsölünk és 30°-on 1 órán _át szárítunk„ Szá
rítás közben a netán összeállt port időnként tiszta üvegbottal felkavarjuk. :Az 
exszikkátor ban kihűlt porból 50 ml-es főzőpohárba O, 1 mg pontossággal 16, 989 
O'-Ot mérünk. A lemért ezüstnitrátot 20 ro1 vízben oldjuk és az oldatot 20 ml-es 
b 

víz-részletekkel 1 OOO ml-es mérőlombikba öblítjiik oly módon, hogy a pohár 
kiöntőjét kívül csapzsírral vékonyan megkenve,- az oldatot, illető~eg az öblítő 
vizet ·tölcsér nélkül közvetlenül ön~jük a lombikba„ Az oldat hőmérséklet_ét 
20°-ra állítjuk be, Ínajd a lombikot 20°-os vízzel pontosan 1000 ml-re tölt
jük feL 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000, 

Az oldat faktorának ellenórzóe 
A O, 1 n ezüstnitrát-oldat faktorának esetleg szükségessé vált ellenőrzését a 
0, 1 n káliumroflanid·-oldat faktorának meghatározásával, illetőleg ellenőrzé~é
vel kapcsoljuk össze. Evégből 10,00 ml ellenőrzendő Q,l n ezüstnitrát-oldatot 
100 ml-es fombikban 20 ml vízzel, 5 ml R-salétromsavval és 1 ml I-vas(III)
nitrát-oldattal elegyítve az ellenőrzendő O, 1 n kál_iumrodanid-oldattal meg
titrálunk A titráláshoz fogyott 0, 1 n káliumrodanid-oldat ml-einek 2,5-del 
megszorzott számát a-val jelöljük. 20-0 ml-es főzőlombikban 25,00 ml vizs
o-álandó O l n ezüstnítrát··oldatot .5 ml R-salétromsavval és 20 ml víz2el 
~legyítünk Az oldatban 2 g haloidmentes káliumnitrátot oldunk. A folyadék
hoz 20,ÓO ml O, 1 n sósavat csurgatunk s a reakcióelegyet 3 percig élénken 
forraljuk. A lehűtött oldatot, 1 ml l-vas(III)nitrát-oldatot használva jelzőül, 
O, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. A titrá~áshoz fogyott oldat mennyiségét 
b-vel jelöljük 
A O, 1 n káliumrodanid-öldat faktorát a következő képlettel számítjuk ki 

20 

F,=a(1-:) 

Ugyanakkor a 0, 1 n ezüstnitrát-oldat faktoia a ~övetkező képlettel számítható ki. 
20 

F, = 25 ( 1 ~ ~ )-

Ha a használt 0,1 n sósav faktora az Í,000 értéktől eltér, úgy a képletekből 
számított faktorokat még a 0, 1 n sósav faktorával meg kell szoroznunk,. ·-·O, 1 n 
sósav helyett analitikai tisztaságú nátriumkloridból készített 0, 1 n nátrium
klorid-oldatot is használhatunk 
Az oldatot poriól és fénytől védve tartjuk. 

6) 0,01 n ezüstnitrát-oldat (I/lőO molos) 

1 ml oldat· 1,6989 mg AgN03-t tartalmaz. 
a) Az 5) alatt leírt módon előkészített ezüstnitrát 0, l mg pontossággal mért, 
1,6989 g-os részletét az ott leírt módon 20°-os vízben mérőlombikban 1000 
mke oldjuk. 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000. 
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b) Úgy is eljárhatunk, hogy 50,00 ml 0, 1 n ezüstnitrát-oldatot mérőlombik- · 
ban azonos hőmérsékletű vízzel 500 ml-re hígítunk. Az így készített oldat faktora 
a 0,1 n ezüstrútrát·oldat faktorával gyakorlatilag azonos·„ ·-·_Szükségesetén az 
oldat faktorát az 5) alatt ·1eírt módon, de 0,01 n sósavval és O,Ol n kálium" 
rodanid-oldattal ellenőrizzük. 

Az oldatot portól és fénytől védve tar\juk. 

7) O, 1 n jód-oldat 

1 ml oldat 12,692 mg J-t tartalmaz 2,5 %"os káliumjodid-oldatban 
25 g káliumjodidot 100 ml-es fözőpohárban 25 ml vízben oldunk, majd 12,7 g, 
porcelánmozsárban porrádörzsölt és kézimérlegen lemért jódot szórµnk az 
oldatba .. A jód oldódása után az oldatot vízzel 1 OOO ml-es mérőlombikba öblít
jük és a lombikot vízzel jelig töltjük.. 

Az oldat faktorának meghatározása 
Üvegdugós Erlenmeyer-lombikba kb 40 ~!vizet, majd 10,00 ml 0, 1 njód„oldatot 
öntünk és a folyadékot 5 ml R-kénsavval megsavanyítjuk.. Az oldatot, !-kemé
nyítő-oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk. Az 
oldat faktora 

ahol 
a = a 0, 1 n nátriurntioszulfá.t-oldat ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b = a O, 1 n jód-oldat ml-einek száma, F b pedig annak faktora .. 

Az oldatot !enytől védve, jólzáró üvegdugós üvegben tar\juk. 
Az oldat faktorát gyakrabban ellenőrizzük. 

8) 0,01 n jód-oldat 

1 ml oldat 1,2692 mg J-t tartalmaz. 
10,00 ml 0,1 n jód-oldatban 100 ml-es mérőlombikban 2 g káliumjodidot 
oldunk, majd az oldatot frissen kiforralt és lehűtött vízzel 100 ml-re egészítjük ki„ 
A 0,01 n jód-oldat faktorát esetenként a 7) alatt leírt- módon, de 0,01 n nát
riumtioszulfát-oldattal határozzuk meg. 
Az oldatot fénytől védve, jólzáró üvegdugós üvegben tar\juk. 

A penicillin meghatározására az I 142 .. lap 25) szerint készített 0,0,1 n jód-oldatot 
használjuk .. 

9) 0,1 n káliumbikromát-oldat (1/60 molos) 
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1 ml oldat 4,9035 mg K 2Cr 20 1-t tartalmaz. 
Analitikai tisztaságú káliumbikromátot vízből átkristályosítunk. A porrádör
zsölt kristályokat 100°-on szárítjuk.. Az így előkészített anyagból 50 ml-es 
főzőpohárba 0,1 mg pontossággal 4,9035 g-ot mérünk, majd azt a pohárból 
20°-os vízzel közvetlenül !OOO ml-es mérőlombikba öblí\jük. Átöblítés előtt a 
pohár kiöntőjét kívülről csapzsírral vékonyan bekenjük. Teljes oldódás után 
az oldatot 20°-os vízzel 1000 ml-re kiegészítjük. · 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000. 

, f; 

Az oldat faktorának ellenőrzése 
200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 20 ml R-·kénsavhoz 10,00 ml 0,1 n 
káliumbikromát-oldatot és 10 ml vizet elegyítünk, majd 2 g dmva kristályos 
káliumhidrogénkar bonátot szórunk a lombikba, s azt megnedvesített dugó" 
jávai lazán elzárjuk. A pezsgés megszűnése után 1 g káliumjodidot oldunk a 
folyadékban. A lombikot sötét helyre állítjuk, majd 5 perc múlva tartalmát, 
J.-·keményítő-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk 
Az oldat faktora 

ahol 
a 

F•=b·Fa 

a - a nátriumtioszulf:it·oldat ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b - a káliumbikromát-oldat ml-einek száma, F b pedig annak faktora. 

10) 0,1 n káliumbromát-oldat (1/60· molos) 

1 ml oldat 2, 7835 mg KBr03-t tartalmaz. 
Analitikai tisztaságú, sz.ükség esetén a 13) alatt leírt módon átkristályosított, 
majd porrádörzsölt és 3-4 órán át 80°-100°-on szárított káliumbromátból 50 
ml„es fözőpohárba 0,1 mg pontossággal 2,7835 g-ot mérünk.. A lemért anya
got 20°-os vízzel a pohárból közvetlenül 1000 ml-es mérőlombikba öblítjük.. 
Átöblítés előtt a pohár kiöntőjét kívülről csapzsírral vékonyan bekenjük„ Tel
jes oldódás után az oldatot 20°-os vízzel jelig feltöltjük.. 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000. 

Az oldat faktorának ellenőrzése 
Az oldat faktorát szükség esetén a 13) alatt a O, 1 n káliumhidrogé11jodát-oldat„ 
nál leírt módon ellenőrizhetjük.. 

li) 0,01 n káliumbr·oinát-oldat (1/600 molos) 
1 ml oldat 0,2 7835 mg KBr03-at tartalmaz. 
a) A 10) alatt leírt. módon előkészített káliumbromát 0,1 mg pontossággal 
mért 0,2 784 g-os részletét az ott leírt módon mérőlombikban 20°·-os vízzel 
1 OOO ml-re olcljuk. 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000„ 
b) Úgyis eljárhatunk, hogy 100,00 ml O,l n káliumbromát-oldatot mérőlom
bikban azonos hőmérsékletű vízzel 1 OOO ml-re hígítunk 
Az így készített oldat faktora a O, 1 n káliumbromát-oldat faktorával gyakorlati
lag azonos. 
Az oldat faktorát szükség esetén a 13) alatt leírt módon, de 0,01 n nátrium
tioszulfát-oldatot használva ellenőrizhetjük. 

12) 0,02 n káliumcianid-oldat (1/50 molos) 
1 ml oldat 1,302 mg KCN-t tartalmaz, 
0, 13 g káliumcianidot mérőlombikban frissen kifOrralt és lehűtött vízzel 100 
ml-je oldunk. Az oldatot frissen készítjük Faktorát a III 373.. lap (Tab!. 
hexamethylentetramini) t} szerint határozzuk meg. 

13) 0,1 n káliumbidrogénjodát-oldat (1/120 molos) 
1 ml oldat 3,2495 mg KH(J03) 2-t tartalmaz. 
Analitikai tisztaságú káliumhidrogénjodátot szükség esetén forró vízből átlais-
tályosítunk. E célból a készítmény telített forró vizes oldatát ( l + 4, 13) redős 
papirosszűrőn forrón szűrjük, majd kihűlni hag)'.juk.. A kivált porszerű anyagot 

313 



·t 

üvegszu1ore vagy platinakónussz_al E:llátott üvegtölcsérre gyüjtve erősen leszí
vatjuk, majd előbb szobahőmérsékleten, azután 3-4 órán át 8Ö 0 -100°-on 
~zárítjuk. A tisztít9tt készítményt célsze1~en jólzáró ép parafadug-Oval elzárt kis 
szűknyakú üvegekben tartjuk el, 
A leírt módon tisztított, illetőleg a po1rádörzsölt s 3-4 órán át 80°--100°-on 
szárított analitikai tisztaságú káliumhid1ogénjodátból 50 ml-es főzőpohárbaü, 1 mg 
pontossággal 3,2495 g-ot mé1ünk .. A lemért anyagot 20°-os vízzel a pohár·· 
bólközvetlenül 1000 ml-es mérőlombikba öblítjük. Átöblítés előtt a pohár kiön
tőjét kívülről csapzsír1al vékonyan bekenjük. Te~jes oldódás után a lombikot 
20°-os vízzel jelig töltjük 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag I,000„ 

Az oldat faktorának ellenbrzése 

Üvegdugós Erlenmeyer-lombikba kb 40 ml vizet, majd 10,00 ml O, 1 n kálium
hidrngénjodát-oldatot mérünk. Az oldatban 1 g káliumjodidot oldunk s azt 
3 ml R-kénsavval µiegsavanyítjuk, 5 perc mulva a kivált jódot, !-keményítő~ 
oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk. 
Az oldat faktora 

ahol 
a = a O, l n nátriumtioszulfát-oldat ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b =a 0, 1 n káliumhidrogénjodát-:-oldat ml-einek száma, F b pedig annak 

faktora, 

14) 0,01 n káliumhidrogénjodát··oldat (!/1200 molos) 

1 ml oldat 0,32495 mg KH(J03),-t tartalmaz 
a) A 13) alatt leírt módon előkészített káliumhidrogénjodát 0, 1 mg pontosság• 
gal mért 0,32.50 g-os részletét az ott leírt módon mérőlombikban 20°-os vízzel 
1 OOO ml-re oldjuk. 
Az így készített oldat faktor a gyakorlatilag 1, OOO .. , 
b) Úgy is eljárhatunk, hogy 100,00 ml 0,1 n káliumhidrogénjodát-oldiitot 
mérőlombikban azonos hőmérsékletű vízzel 1000 ml-r"e hígítunk„ 
Az így készített oldat faktorn a 0, 1 n káliumhidrogénjodát-oldiit faktorával gya
korlatilag azonos, 
Az oldat faktorát szükség esetén a 13) alatt leírt módon„ de 0,01 n nátriumtio„ 
szulfát-oldatot használva ellenőrizhe~jük. 

15) 0,005 n káliumhidrogén,jodát-oldat (1/240~„.molos) 

1 ml oldat O, 16248 mg KH(J03) 2-t tmtiilmiiz. · 
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a) A 13) iilatt leírt módon előkészített káliumhidrogénjodát 0, 1 mg pontosság
gal mért O, 1625 g-os részletét az ott leírt módon mérőlombikban 20°-os vízzel 
1000 ml-re oldjuk. 
Az így készített oldiit faktorn gyakorlatilag !,OOO 
b) Úgyis eljárhatunk, hogy 10,00 ml 0,1 n káli.umhidrogénjodát-oldiitot 
mérőlombikban azonos hőmérsékletű vízzel 200 ml-re hígítunk. 
Az így készített oldat faktor"" 0,1 n káliumhidrogénjodát-oldat faktorával gyil-
kot latilag azonos.. ' 
Az oldiit faktorát szükség esetén a 13) alatt leírt módon ellenőrizzük iizzal az 
eltéréssel, hogy az ellenőrzéshez 0,005 n nátriumtioszulfát-oldatot használunk„ 

16) 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat (1/2 molos) 

1 ml oldat 28,052 mg KOH-t tartalmaz normál-propilalkoholban oldvii. 

Porcelánmozsárban porrádörzsölt ·és kézimérlegen lemért 30,0 g halogén
me:ates R-káliumhidro"xidot mérőlombikban, káliu_mhidroxidról. frissen ledesz
tillált (I 292 .. lap) n01mál-propiblkoholban enyhe melegítéssel oldunk Kihűlés 
után az oldatot normál-propilalkohollal 1000 ml-re kiegészítjük 

Az oldat .faktorát esetenként üres kí.5érletben állapítjuk me,g. 

17) 0,1 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldat (1/10 molos) 

1 ml oldat 5,6104 mg KOH-t tartalmaz normál-propilalkoholbiin oldva. 
20,00 ml 0,5 n propilalkoholos káliumhidroxid-oldatot káliumhidroxidról fris
sen ledesztillált (I. 292 lap) normál-propilalkohollal mérőlombikban 100 ml-re 
hígítunk. 

Az oldat .faktorát esetenként üres kísérletben állapítjuk nzeg 

18) O,l n káliumpermanganát-oldat (1/50 molos) 

1 ml oldat 3, 1605 mg KMnO 4-t tilrtiilmiiz. 
Analitikai tisztaságú káliumpermanganátból kézimérlegen 3,2 g-ot lemérü:r::.k 
és 200 ml-es főzőpohárban .50 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk„ Az olda
tot mérőlombikba öblítjük és lehűlés u~án vízzel 1000 ml-re kiegészítjük. 
Szükség esetén 2 nap múlva az oldatot, előzetesen peroxidkénsavval ·mosott 
és vízzel gondosan kiöblített üvegszűrőn (G3) sZűrjük, 

Az„ oldat faktorának meghatározárn 

Üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 10 ml R-kénsilv és 40 ml víz e!egyéhez 
10,00 ml 0,1 n káliumpermanganát-olda:tot mérünk,. majd 1 g káliumjodidot 
oldunk föl benne. 5 perc mulvii a kivált jódot, I-keményítő-oldiitot használva 
jelzőül, ·o, 1 n nátriumtioszulfát-oldattal ·titráljuk. 
Az oldat faktora 

iihol 

a = a 0, 1 n nátriumtioszulfát--oldat ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b = a O, l n káliumpermanganát-oldat ml-einek száma, F b pedig annak faktor a, 

A 0, 1 n káliumpermanganát-oldat faktorát szü~ség szerint időnként ellenőrizzük„ 
Az oldiitot fénytől és portól védve, pernxidkénsavval tisztított (I 61. hp) 
üvegdugós üvegben tar~juk. · " 

19) 0,01 n káliumpermanganát-oldat (1/500 molos) 

1 ml oldat 0,31605 mg KMn04-t tattiilmaz .. 
10,00 ml O, l n káliumpermanganát-oldatot mérőlornbikball vízzel 100 ml-re 
hígítunk. 
A 0,01 n káliumpermanganát-oldat faktorát e>etenként üres ki!érletben állapí!}uk meg. 

Az oldatot fénytől és portól védve, peroxidkénsavviil tisztított (I 61. lap) 
üvegdugós üvegbeI) t~rtjuk. 
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20) O,l n káliunuodanid-oldat (1/10 molos) 

1 ml oldat 9, 7180 mg KSCN··t tartalmaz .. 
Kézimérlegen lemért 10,0 g káliumrndanidot mérőlombikban vízzel 1000 
ml-re oldunk. 

Az oldat faktorának meghatározá.w 
100 ml-es Eilenmeyer-lombikba 10,00 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot mérünk. 
Az oldatot 40 ml vízzel, 5 ml R-salétrnmsavval és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldattal 
elegyítjük, majd a 0, 1 n káliunirodanid-oldattal titrá\juk. 
Az oldat faktora 

ahol 

a =a O, 1 n ezüstnitrát-oldat ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b =a 0, 1 n káliumrodanid-oídat ml-einek száma, F b pedig annak faktora„ 

Az oldat faktorát az 5) alatt (I 311. lap) leírt módon is meghatározhatjuk. 
A 0,1 n káliumrodanid-oldat helyett 0,1 n ammóniumrodanid-oldatot is ha<wálhatunk„ 

21) 0,1 n káliumrodanid-oldat (1/100 molos) 

1 ml oldat 0,97180 mg KSCN-t tartalmaz .. 
100,00 ml 0, 1 n káliumrodanid-oldatot mérőlombikban vízzel 1 OOO ml-re hígítunk. 
Az oldat faktorát a 20) alatt leírt módon, de 0,01 n ezüstnitrát-oldattal 
ellenőrizzük, illetőleg esetenként üres kísérletben állapítjuk meg .. 

22) o,02 n kénsav (!/100 molos) 

1 ml oldat 0,98082 mg H 2S04-t tartalmaz. 

Kozelítőleg 0,5 n kénsav-alapoldat készítése 

Az I 2 76 .. lap szerint tisztított és táramérlegen 50 ml-es főzőpohárba mért 50,00 g 
tömény R-kénsavat óvatosan, vízzel kb félig töltött 2000 ml-es mérőlombikba 
csurgatjuk, a pohárkát utána öblítjük, majd a lombikot vízzel jelig töltjük Ezt 
az alapoldatot," megolvasztott parafinnal átitatott, ép parafadugóval elzárt üveg
ben, Ieparafinozva tartjuk eL 

d. kénsav-alapoldat kénrau-tartalmának meghatározása 
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a) Kb 25 ml kénsav-alapoldatot jénai üvegből készült kb 100 ml-es becsi-· 
szolt fedelű, gömbölyű fenekű mérőedényben O, 1 mg pontossággal lemérünk„ 
A befedett edénybe férő kis üvegpisztilluszt a méréskor az edény mellé tesszük,. 
A kénsavat tartalmazó mérőedényt üvegbura (nagyobb főzőpohár) alatt 10-
20 %-os ammónia-:oldatot tartalmazó főzőpohár inellett tartjuk mindaddig 
(5-10 percig), míg a mérőedény tartalma erősen ammónia-szag"ú lett. Ezután 
az edényt vízfürdőre helyezzük és tartalmát kristályos péppé bepárologtatjuk 
A kristályos pépet a mérőedénnyel együtt lemért üvegpisztillusszal finoman el
dörzsöljük és az edényt az üvegbura alatt ismét az ammónia-oldatot tartalmazó 
üvegpohár mellé állítjuk (1-2 perc), míg tartalma ismét erősen ammónia
szagú lett A kristályos pépet ezután vízfürdőn gyakori kevergetés közben be
szárítjuk„ A finom porrá dörzsölt, ammóniumszulfátot tartalmazó, gondosan 
letörölt edényt végül 110°-on 1-:J ;6 órán át szárítjuk, majd az eXszikkátorban 
lehűlt és fedelével lezárt edényt az üvegpisztillusszal együtt 1 óra múlva O, 1 mg 
pontossággal megmérjük. Mérés előtt az edény fedelét egy-két másodpercre 
leemeljük 

i 

1 

1 
' ) 

1 
1 
J 

1 
l. 

1 mg (NH4) 2S04 0,74223 mg (lg ,87054) H 2S04-t jelez. 
A lemért edény tartalmát 50 ml frissen kiforralt és lehűtött vízben oldjuk. Az 
oldatba l csepp I-metilvörös oldatot· cseppentünk„ Ha az oldat savanyú, úgy 
azt 0,02 n nátronlúggal megtitráljuk. 
1 ml 0,02 n nátronlúg 0,34 mg NH3··t jelez. 
Az így számított ammónia-mennyiséget az ammóniumszulfá.t súlyához hozzá
adjuk 

Az 1000 ml 0,02 n kénsav készítésére szükséges kénsav-alapoldat súlyát (K) 
a következő képlettel számítjuk ki: 

ahol 

b 
K = 1,3215 „ 

a 

b = a meghatározáshoz lemért kénsav-alapoldat sŰlya g-ban. 
a = a meghatározásban talált ammónium.szulfát súlya g-ban, 

(lg 1,3215 = ,12105) .. 
Az alapoldat kénsav-tartalmát legal~b~ három l'ár~u~a.mos ~ísédetben ~a;ái:oz~u~ 
meg .. A meghatározásokból a K-e~tekeket kiszaII11;tJuk es ezek ~o~el'er.téJ:;t 
vesszük .. Az egyes K-értékek legfe\Jebb 0,1 %-kal terhetnek el a kozepertektol. 

b) úgy is e\járhatunk, hogy analitikai tisztaságú j<:áliumhidrogénkarbonátot s7til;'
ség esetén széndioxiddal telített vízből átkristályosítunk, a 1?egsz1kkadt kr.rsta
lyokat finoman eldörzsöljük, majd széndioxiddal töltött exsz1kkátorban, frissen 
kiizzított nátrium.szulfát felett kiszárítjuk„ Szárítás közben a káliumhidrogénkar
bonát-port tiszta üvegbottal néhánysz6r összekeverjük„ Az így előkészített anyag
ból 50 ml-es főzőpohárba O,I mg pontossággál mért .5,0 g-ot 50 ml vízzel 300 
ml-es Erlenmeyer-lombikba öblítünk. - Száraz súlybürettába (32, illetőleg 
33/a ábra) kb 120 g kénsav-alapoldatot öntünk és a megtöltött súlybüretta súlyát 
mg pontossággal megállapítjuk, majd ~ bür.ett~~.ól a káliu~hi~:ogénkar ~o~á~
oldatot ·- I-metilvörös-oldatot hasznalva Jelzoul ·- megtitra!Juk.. A lltralas 
befejezése előtt az oldatból a széndioxi~ot kiforralju~. A forr~se,l".'aradás ';'~.g~ 
gátlására kevés durva horzsakőport szorunk a lombikba, A titralast a lehutott 
oldatban fejezzük be„ A Schulek-(éle súlybüretta használata esetén a titrálás be
fejezése után a bürettában levő levegőt szívással kissé megritkítjuk, majd a büretta 
csapját kissé megnyitva, a csap kifolyócsövében léyő folyadékot a bürettába 
visszaszívatjuk„ A büretta lemérése előtt a külső és belső levegő nyomását a 
dugó megfelelő elfordításával kiegyenlítjük A büretta súlyát mg pontossággal 
újból megállapítjuk. 

A:z. !OOO ml 0,02 n kénsav készítésére szükséges kénsav-alapoldat súlyát (K) 
a következő képlettel számítjuk ki: 

b 
K = 2,00228 „~ 

a 

ahol 

b = a titrálásban fogyott kénsav-alapoldat súlya g-ban, 
a= a titráláshoz lemért káliumhidrogénkarbonát súlya g-ban, 

(lg 2,00228 = ,30152).. . 
Az alapoldat kénsavtartalmát legalább hátom párhuzamos kísérletben hatá-

rozzuk meg„ E meghatározásokból a K-értékeket kiszámítjuk és ezek közép
értékét vesszük. Az egyes K-értékek legfeljebb O, 1 %-kal térhetnek el a közép
értéktől. 
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~z J?OO '.nl p,~2 .n .~éma~ készítéséhez >z,ü~iégedénsav-alapoldat iúlyát (K), a meg
hataroza< modjat es zdópont;at az uveg czmke;ere .feljegyezzük. A gondoian leparafinozott 
üvegben eltartott kén5av-alapoldatot újra ellenó'rizni csak kivételes esetben Lf,üksége.L 

Ponto.san 0,02 n kénsav ké.rzíté.se 

a) Az ismert K-értékű és gondosan 9sszerázdtt kénsav-alapoldatból az· I literre 
számított pontos mennyiséget (K) mg pontossággal, alkalmas lombikba nlérjük. 
A lombik peremét kívülről csapzsírral vékonyan megkenjük, majd tartalmát 
20°-os vízzel !OOO ml-es mérőlombikba öblítjük A mérőlombik tartalmát Jóbá-, 
lással elegyítjük és 20°-os vízzel pontosan jelig töltjük Az így készített oldat 
faktora gyakorlatilag 1,000,, 

b) Ha a kénsav-alapoldat K-értékét nem határoztuk meg, úgy is eljárhatunk 
h?~Y a ~enteb,b leírt ~ói;Ion előkészített és 0, 1 mg pontossággal mért kb 2,0 ~ 
kalmmhrdrogenkar bonatot 200 ml-es főzőlombikban 50 ml vízben oldunk s az 
oldatot_, I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, .50 ml-es hígítóbürettából vagy 
bürettából titráljuk„ Az oldatot a titrálás befejezése előtt kiforraljuk (horzsa
kőpor) ,, A titrálást a lehűtött oldatban fejezzük be Az 1 OOO ml-re felhígítandó 
kénsav-alapoldat mennyiségét (x) a következő képlettel számítjuk ki: 

ahol 
b 
a 

x = 2 00228 _!>_ , a 

a titrálásban fogyott kénsav-alapoldat menny1sege ml-ben 
a titráláshoz lemért káliumhidrog6nkarbonát súlya g-ban,' 
(lg 2,00228 = ,30152), 

A kiszámított mennyiségű kénsav-alapoldatot ugyanabból a bürettából 
1 OOO ml-es mérőlombikba mérjük és 20° -os vízzel jelig töltjük 
Az így készített. oldat faktora gyakorlatilag 1,000, , 

A 0,02 n kénsav .faktorának ellenőr;:,é.se 

Az oldai faktorát szükség esetén a következő módon ellenőrizzük„ A fentebb 
leírt módon előkészített káliumhidrogénkarbonát 0,1 mg póntossággal mért 
0,20 g-os részletét mérőlombikban 20°-os vízzel 100 ml-re oldjuk Az oldat 
10,00 ml-es részletét 100 ml-es Erlenmeyer-lombikban I-metilvörös-oldatot 
has~n~l;a jelz,őül, 12 ml-e~ bürettából az ellenőrzendő ~ldattal m'egtitráljuk,. 
A trtralast a vegpont előtt kiforralt, majd lehűtött oldatban fejezzük be, Az oldat 
faktorát (F) a következő képlettel számítjuk ki: · 

ahol 

g' 100 
F = b--:-Z,00228 

g = a 100 ml vízben oldott káliumhidrogénkarbonát súlya, 
b = a titrálásban fogyott 0,02 n kénsav mennyisége ml-ben, 

(lg 2,00228 = ,30152),, 

23) 0,05 m komplexon-«111»-oldat 
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1 .ml oldat 18,613 mg komplexon «III»-at (C10H 140 8N2Na2,2H20; etiléndia
m1n-tetraecetsav dinátrium-sója) tartalmaz„ 

O, l m.g pontossággal méft 18,6130 g analitikai tisztaságú komplexon «lll»-át 
mérőlombikban 20°-os vízzel 1000 ml-re oldunk, 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000,, 

< 

\ 

Az oldat faktorát szükség esetén ismert faktorú O, l n kalcium.klorid-oldattal 
az I 116 lap 12/c szerint ellenőrizzük A O, ln kalciumklorid-oldat faktorát klorid
tartalma alapján a II 153, lap n) alatt leírt módon állapítjuk meg,, 

24) 0,1 n nátriumtioszuHát-oldat (1/10 rnolos) 

1 ml oldat 24,8206 mg Na2S20 3,5H20-t tartalmaz,, 
Kézimérlegen lemért 25,5 g nátriumtioszulfatot mérőlombikban kb .500 ml 
frissen kifonalt és lehűtött vízben oldunk„ Az oldatba konzerválás céljából 
10 ml izobtitilalkoholt öntünk, majd az Oldatot f!issen kiforralt és lehűtött vízzel 
1 OOO ml-re kíegészítjük. 

Az oldat faktorának m~ghatározáia 

Üvegdugós Erlenmeye1-lombikba 10,00 ml O,l n káliumhidrogénjodát
oldatot mérünk, Az oldatba 1 g káliumjodidot szórunk, majd az oldatot 2 ml 
R-kénsavval megsavanyítjuk és a lombikot megnedvesített dug~jával laz~n 
elzárjuk,. 5 perc múlva az oldatot, !-keményítő-oldatot használva jelzőül, a 0, l n 
nátriumtioszulfát-oldattal titráljuk, 

Az oldat faktora 

ahol 

a 
Fb=-'F• 

b 

a= a O, 1 n káliumhidrogénjodát-oldat ml-einek száma, Fa annak faktora 
b =a O, 1 n nátriumtioszulfiít-oldat ml-einek száma, Fb pedig annak faktora. 

Az oldat faktorát gyakrabban ellenőrizzük 

Az oldatot előzetesen peroxidkénsavval (I 6L lap) tisztított üvegben tartjuk, 

25) 0,01 n nátriumtioszulf'át-oldat (1/100 molos) 

Az 

1 ml oldat 2,48206 mg Na2S20 3,5H20-t tartalmaz, 
100,00 ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldatot mérőlombikba mérünk. Az oldatba 
10 ml izobutilalkoholt öntünk, majd az oldatot frissen kiforralt és lehűtött vízzel 
1000 ml-re hígí\juk„ 

oldat faktorának meghatározása 
Az oldat faktorát a 24) alatt leírt módon határozzuk meg a:uzal az eltéréssel, 
hogy a meghatározáshoz 0,01 n káliumhidrogénjodát,·oldatot használunk. 
Az oldat faktorát gyakrabban ellenőrizzük, illetbleg ürei kíiérletben eietenként hatd: 
rozzuk meg„ 

Az oldatot a 24) alatt leírt módon tartjuk. 

·'- __ 26) 0,005 n nátriumtioszuHát-oldat ( 1 /200 molos) 

1 ml oldat 1,24103 mg Na2S20 3,5H20-t tartalmaz 
10,00 ml 0,1 n káliumhidrogénjodát-oldatot 100 rnl-es Erlenmeyer-lombikban 
a 24) alatt leírt módón megtitrálunk .. Ugyanannyi ml 0,1 n rtátriumtioszulfát
oldatot, mint amennyi a titrálásban elfogyott, ugyanabból a bürettából mérő
lombikba mérünk és frissen kiforralt és 20°-ra lehűt~tt vízzel 200 ml-re hígíturik 
Az így készített oldat (aktora gyakorlatilag 1,000„ 
Az oldat faktorát a 24) alatt leírt 'módon esetenként ellenőr"izzük azzal .az el
téréssel, hogy az ellenőrzéshez 0,005 n káliumhidrogénjodát-oldatot használunk. 
Lehetőleg frissen készített oldatot használunk„ 
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27) n nátronlúg (! molos) 

J ml oldat 40,005 mg NaOH-t tartalmaz, 

Kii;;elítőleg n nátronlúg készítése 
100 g nátriumhidroxidot 2 literes üvegben 1800 g vízben ol~unk, majd 50 g 
égetett mészből és 200 g vízből készített mészpépet öntünk az oldatba Az üveget 
kétszer átfúrt gumidugóval zárjuk el, melybe szivornya és du1va-szemcsés 
nátronmésszel töltött cső van illesztvé„ A folyadékot összerázzuk_ és ülepedni 
hagyjuk Az üledék felett tevő kristálytiszta folyadék a nátriumhidroxid-alapoldat. 
Úgy is eljárhatunk, hogy magas, kesl<eny, alkálirezisztens üvegben 100 g nát
riumhidroxidot ugyanannyi vízben oldunk és azt ülepí,jük Az üveget befedve 
hagyjuk. Közelítőleg n nátrnnlúg készítése céljából a tömény. oldat kristály
tiszta go' g-os részletét frissen kiforralt és lehűtött vízzel mérőlombikbaiíTOUO ml-re 

. hígítjuk. ·· · · · · ----··~-- .. --

Az oldat faktorának meghatározása 
10, 00 ml n sósavat, I-metilvör.ös-oldatot használva jelzőül, a nátriumhidroxid
alapoldattal megtitrálunk A titrálás vége felé kevés durva horzsakőport szórunk 
a lombikba és az oldatból a szénsavat kiforraljuk, A titralást a lehűtött oldatban 
fejezzük be. ' 
A meghatározást, 1-fenolftaleln-oldatot ha.sználva jelzőül, kiforralás nélkül 
megismételjük. A két meghatározás között az eltérés legfeljebb 0,04 ml lehet, 
Az oldat faktorát mind 1-metilvörös-oldatra, mind 1-fenolftalein-oldatra 
külön számítjuk ki és a két faktor középértékét használjuk, 
Az oldat faktora 

ahol 
a = a n sósav ml'-einek száma, Fa annak faktora, 
b = a nátronlúg ml-einek száma, Fb pedig annak faktora. 

Ha a nátronlúg faktora j,.nél lényegesen nagyobb, úgy az oldatot az l 307, lap d) 
szerint annyi frissen kiforralt és 20°-ra lehűtött vízzel hígítjuk, hogy annak 
faktora !,OOO legyen, 
Az oldat faktorát gyakrabban ellenőrizzük, 
Megolvasztott parafinnal átítatott, ép parafadugóval elzárt üvegben tartjuk. 

28) O,l n nátronlúg (1/10 molos) 

l ml oldat 4,0005 mg NaOH-t tartalmaz. 
100 

a) 100(} ml-es mérőlombikba hígító bürettával ml 20° hőmérsékletű Fb 
Fb 

faktorú n nátronlúgot mérünk és azt f[issen kiforralt és 20°-ra lehűtött ví:z;zel 
iOOO ml-re hígítjuk A n nátronlúg faktorát a hígítás előtt ellenőrizzük 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag !,OOO 

b) Úgy is eljárhatunk, hogy 100,00 ml n nátronlúgot, melynek faktorát 
a hígítás előtt ellenőriztük, mérőlombikban fi:issen kifor1alt és a nátronlúg 
hőmérsékletére lehűtött vízzel 1000 ml-re hígítunk, 
Az így készített oldat faktora a n nátronlúg faktorával gyakorlatilag azonos. 

Az oldat faktorának meghatározása 
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10,00 ml O, l n sósavat a 27) alatt leírt módon a 0, l n nátronlúggal meg
titrálunk„ 

iJ 
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Az oldat faktora 

ahol 

a 
Fb =-"Fa 

b 

a = a O, 1 n sósav ml-einek száma, Fa annak faktora, 
b = a o, l n nátronlúg ml-einek száma, F b pedig annak faktora. 

Az oldat faktorát gyakrabban ellenőrizzük. 

29) 0,02 n nátronlúg (1/50 molos) 

1 ml oldat 0,8001 mg NaOH-t tartalmaz. 
200 ml 0, 1 n nátronlúgot frissen kiforralt és lehűtött vízzel mérőlombikban 
!OOO ml-re hígítunk, 

Az oldat faktorát a 0, 1 n nátronlúgnál leírt módon, de 0,02 n kénsawal 
ellenőrizzük, illetőleg esetenként üres kísérletben határozzuk meg„ 

30) 0,01 n nátronlúg (1/100 molos) 

1 ml oldat 0,40005 mg NaOH-t tartalmaz. 
10,00 ml O, 1 n nátronlúgot frissen kifOrralt és lehűtött vízzel mérőlombikban 
100 ml-re hígítunk, 

Az oldat faktorát a O, 1 n nátronlúgnál leírt módon, de 0)01 n sósavval ellen
őrizzük, illetőleg kvantitatív méréseknél esetenként üres kísérletben határozzuk 
mi:;g„ 

31) n sósav (! molos) 

l ml oldat 36,465 mg HCl-t tartalmaz. 
Közelítóleg n 5Ó5av-a!apoldat kés<,ítése 

Az I 295 lap szerint tisztított sósav sűrűségét Westphal-mérleggel vagy areo
méterrel m<ghatározzuk A sűrűségből a XXX, táblázat (I 454. lap) felhaszná
lásával a sav HCl-tartalmát kiszámítjuk, majd a 5avat úgy hígítjuk, hogy az kb 
4,0 °fo-os legyen, Ezt a sósav-alapoldatot parafinnal átitatott, ép parafadugóval 
elzárt és leparafinozott üvegben tar~juk. 

Az oldat faktorának meghatározása 
Az I 317, lap 22/b alatt leírt módon előkészített és 0, l mg pontossággal 
lemért kb 10 g káliumhidrogénkarbonátot 300 ml-es Erlenmeyer-lombikban 
100 ml vízben oldunk, majd az oldatot, I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, 
kalibrált hígítóbürettából a 20° hőmérsékletű sósav-alapoldattal megtitráljuk„ 
A titrálás befejezése előtt a fol) adékot kiforraUuk és a titrálást a lehűtött oldatban 
feje.zzük be .. A forráselrr1aradás elkerülésére kevés durva horzsakőpott szórunk 
a lombikba, 
Az oldat faktora 

ahol 

g " 1000 
F, = 100,114 • b 

g = a káliumhidrogénkarbonát súlya g-ban 
b = a titrálásra fogyott sósav alapoldat térfogata ml-ben 

(lg 100, 114= ,00049) 
A sósav-alapoldat faktorát legalább három párhuzamos kísérletben határozzuk 
meg,. A meghatározásokból a F' b-értékeket kiszámítjuk és azok középértékét 
vesszük, Az egyes F ,-értékek legfe\jebb 0, 1 %-kal térhetnek el a középértéktől,, 
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A faktort (F ,), a meghatározás időpontját és módját az üveg cimkijére feljegyezzük.. 
A gondosan leparafinozott üvegben eltartott .ró.sav-alapoldatot újra- ellenőrizni cJak 
kivétele< esetekben szüksége<.. 

Ponto,san n sósav készítése 
A 20' hőmérsékletű sósav-alapoldatot az I 307 .. lap d} szerint annyi frissen 
kiforralt és 20'-ra lehűtött vízzel hígítjuk, hogy annak faktora 1,000 legyen„ 

Az oldat faktorának ellenőrzése 

Az oldat faktorát szükség esetén a sósav-alapoldat faktorának meghatározá. 
sállál leírt módon ellenőrizzük azzal az eltéréssel, hogy 1 g káliumhidrogén
karbonátot 50 ml vízben oldva, 12 ml-es bürettából titrálunk. 

32) 0,5 n sósav (1/2-molos) 

1 ml oldat 18,233 mg HCl-t tartalmaz 
500 ml-es száraz mérőlombikot n sósavval jeléig töltünk. E sósavat frissen 
kifürralt és a sósav hőmérsékletére lehűtött vízzel 1000 ml-es mérőlombikba 
öblítjük és a vízzel jelig feltöltjük. 
Az így készített sósav faktora gyakorlatilag a normál sósav faktorával azonos„ 

Az oldat faktorának ellenőrzf<c 

Az oldat faktor át szükség esetén, kb 0,5 g káliumhidrogénkar bonátot hasz-· 
nálva, ~ n sósavnál leírt módon ellenőrizzük, 

33) 0,1 n sósav (1/10 molos) 

1 ml oldat 3,6465 mg HCl-t tartalmaz„ 
100 

a) 1000 ml-es mérőlombikba kalibrált hígító bürettából ---· ml 20' hő-F, 
mérsékletű F b-faktorú sósav-alapoldatot vagy F b faktorú. n sósavat mérünk 
és azt frissen kiforralt és 20'·-ra lehűtött vízzel 1 OOO ml-re hígítjuk. 

Az így készített oldat faktora gyakorlatilag !,OOO .. 
b) Úgy is eljárhatunk, hogy O, 1 mg pontossággal mért kb 10 g káliumhidrogén
karbonátot a sósav-alapoldat faktorának meghatározásánál leírt módon 20° 
hőmérsékletű, kb 4 %-os sósavval (I 321. lap sósav-alapoldat) megtitrálunk. 

A használt kb 4%-os sósavból 10,0114 „ _IJ_ ml-t 
a 

ahol 
a = a káliumhidrogénkar honát súlya, 
b = pedig a fogyott, kb 4 %-os sósav ml-einek száma, 

a hígító bürettából 1000 „ml-es mérőlombikba mérünk, majd fi:issen kifürralt 
és 20°-ra lehűtött vízzel a jelig feltöltünk.. 
Az így készített oldat faktora gyakorlatilag 1,000. 

Az oldat faktorának cllenbrzhe 
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Az oldat faktorát szükség esetén úgy határozzuk meg, hogy 0, l mg pontos
sággal mért kb 0,10 g megfelelően előkészített káliumhidrogénkarbonátot 
50 ml-es Erlenmeyei-1ombikban 10 ml vízben oldunk s az oldatot 12 ml-·es 
bürettából, I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, a 0, 1 n sósavval megtitráljuk. 
A titrálás vége felé az oldatot kiforraljuk (horzsakő), majd a titrálást a lehűtött 
oldatban fejezzük be. 

Az oldat faktora g · l OOO 
F, = 10 OÚ4 .:b 

' 

ahol 
g = a vizsgálathoz lemért káliumhidrogénk.arbonát sűlya g„ban 
b = a vizsgálatban fogyott 0,1 n sósav mennyisége ml-ben. 

(lg 10,0114 = ,00049) 

34) 0;02 n sósav (!/50 molos) 

1 ml oldat O, 72930 mg HCl-t taitalmaz. 
50,00 ml 0, 1 n sósavat mérőlombikban frissen kifürralt és a sav hőmérsékletére 
lehűtött vízzel 250 ml-r:e hígítunk„ 
Az így készített oldat faktora a 0,1 n sósav faktorával gyakorlatilag azonos. 

Az oldatfaktorának ellenőrzf<e 
i\z oldat faktorát szükség esetén a 0,02 n kénsav faktorának ellenőrzésénél 
leírt módon (I 318. lap) ellenőrizhetjük.. 

35) O,Ol n sósav (l/100 molos) 

l ml oldat 0,36465 mg HCJ-t tartalmaz„ 
10,00 ml 0,1 n sósavat mérőlombikban frissen kiforralt és a sav hő1nérsékletére 
lehűtött vízzel 100 ml„ re hígítunk„ 
Az így elkészített oldat faktora a O,l n sósav faktorával gyakorlatilag azonos. 

Az oldat .fuktorának ellenőrzé.se 

Az oldat faktorát szükség esetén a 0,02 n kénsav faktorának ellenőrzésénél 
leírt módon (I 318 lap) ellenőrizhetjük azzal az eltéréssel, hogy 5,00 ml kálium
hidrogénka1bonát-oldatot tit1álunk 

Indikátorok 

Indikátor-oldatok 

Az indikátor-oldatok készítésére frisSen kiforralt és lehűtött vizet és kálium
hicl1oxiclról frissen ledesztillált szeszt használunk .. - Az indikátort az esetben is cél
szerű először az oldószer kis részletével eldörzsölni, ha az eldörzsölés az alábbiakban 
nincs előírva. 

l) I-Benzilnarancs-oldat 

0,010 g benzilnarancsot (I 477 lap) mérőlombikban vízzel 100. ml-re oldunk. 
A színváltozás pH-értékei: 1,9-3,3 (piro.sból-.sárgdba) 

2) I-Brómfenoikék-oldat 

0,040 g brómfenolkéket (I 256. lap) lehetőleg achátmozsárban 0,60 ml O,l n 
nátronlúggal eldörzsölünk, majd mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk„ 
A színváltozás pH-értékei: 3,0-4,6 (<árgából-kékeribo!Jába) 

3) I-Br·ómkrezolzöld-oldat 
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0,040 g brómkrezolzöldet (I 257 .. lap) lehetőleg achátmozsárban 0,58 ml O, 1 n 
nátronlúggal eldörzsölünk, majd mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. 
A színváltozás pH-értékei: 4,0-S,6 ( <árgából-kékbc) 



4) 1-Br·óm.timolkék-oldat 
0,040 g bró:ntimolkéket (I 257. lap) lehetőleg achátmozsárban 0,64 ml 0,1 n 
nátronlúggal eldörzsölünk, majd mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk„ 
A színváltozás pH-értékei: 6,0-7,6 (<árgából-kékbe) 

5) 1-Etilnarancs-oldat 

0,05 g etílnarancsot (I 262. lap) 

A színváltozás pH-értékei: 

mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. 

3,4-4,8 (róz.wpiro>ból->árgába) 

6) 1-p-Etoxikrizoidin-oldat 
0,20 g sósavas p-etoxikrizoidint (I 262 lap) mérőlombikban legtöményebb 
szesszel 100 ml-re oldunk. 
A színváltozás pH-értékei: 3,5-5,5 {piro<ból-sárgába) 

7) 1-Fenolftalein-oldat 
1,00 g fenolfraleint (II 433„ lap) mérőlombikban R-szesszel 100 ml-re oldunk. 
A színváltozás pH-értékei: 8,2-10,0 ( színtelenből-pirosba) 

8) I-Fenolvörös-oldat 
0,020 g fenolvöröst (I 264. lap) lehetőleg achátmozsárban 0,5 7 ml 0, 1 n nátron
lúggal eldörzsölünk, majd mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk, 
A színváltozás pH-értékei: 6,8-8,4 (5árgából-vörösbe} 

9) I-Ferroin-[tri-o:fenantrolin-vai ( /I) szulfdt ]-oldat 

1, 76 g sósavas o-fenantrolint (I 263 lap) és 0, 70 g kristályos vas(II)szulfatot 
mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk, 

10) I-Káliumkromát-oldat 

R-Káliumkromát"oldatot (I 273. lap) használunk„ 

11) I-Kernényítii-oldat 
300 ml-es Erknmeyer-lombikban ICO ml vízben élénk fonalás közben 0,1 g 
szalicibavat oldunk A fonó oldat e a l g burgon) akemén) ítő és 20 ml víz jól 
összcrá:zott tejszerű ke\'er{lét csurt:atjuk, :rr.ajd a fOl)zdt'.kot addig forraljuk 
- az elfárolgó vizet iC:.őnhént rótolva - míg a J<emé.n)ÍtŐ fr:lold6dik, illetőleg 
gyengén OFalizáló··oldat keletkezik. A lehűtött oldatot szükség esetén papíros
szűrőn szűrjük, 

12) 1-Metilnarancs-oldat 
0,10 g metilnarancsot (I 282 .. lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. 

A színváltozás pH-értékei: 3,1-4,4 (piro<ból-sdrgába) 

13) I-Metilvör·ös-oldat 
0,10 g metilvöröst (I 282 lap) mérőlombikban 60 ml R-szeszben oldunk s az 
oldatot víúel l 00 ml„re hígítjuk. 
A színváltozás pH-értékei: 4,4-6, g (pirosból-rdrgába) 

14) I·Timolftalein-oldat 
0,10 g timolftaleint (I 299. lap) mérőlombikban R-szesszel 100 ml-re oldunk 

A színváltozás pH-értékei: 9,S-10,5 (>zíntelenből-kékbe} 
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15) I-Timolkék-oldat 
0,040 g timolkéket (I 299 .. lap) lehetőleg achátmozsárban 0,86 ml O, 1 n nátron-
lúggal eldörzsölünk, majd mérőlombikban yízzel 100 ml-re oldunk. . 

A színVáltozás FH-értékei: 1,2-2,8 (piro5ból-sárgába) 
8,0-9,6 (>árgából-kékbe) 

16) I-TI'opeofüi-oldat 

0,010 g tropeolin-«00»-t (I 300. lap) mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldunk. 
A színváltozás FH-értékei: l,'3-3,2 (piro5hól-sárgába) 

17) I-Vas(III)nit.át-oldat 

10 g krf;tályos vas(III)nitrátot (I 300. lap) 10 ml 50 %-os salétromsavval és 
vízzel mérőlombikban 190 ml-re oldunk 

Komplexo:metriás indikátoi:·ok 

18) I-Edokr'ómfekete·<<'r» 

0,01 g eriokrómfrketét 5 gkáliumnitráttal (II 310. lap) gondosan eldörzsölünk. 

19) I-Mure;xid 

0,01 g murexidet 8 g káliumnitráttal (II 310„ lap) gondosan eldörzsölünk„ 
Murexidet szükség esetén űgy készítür k, hogy 0,20 g húgysavat 2 ml tömény 
R-salétromsavval kis porceláncsészében vízfürdőn szárazra. párologtatunk. Ezt 
az; eljárást még kétszer me-gisroételjük„ A narancssárga maradékot 3 ml R-ammó
nia-oldattal vízfürdőn szárazra páro1ogta~juk. 
A szilárd indikátor-hígításokat jólzáró üvegdugós üvegben fCnytől védve tartjuk 

* 
Megjegyzés. Nappali világításnál titrálunk, ha me-gadott színig kell titrálni, vagy 
ha az indikátor színe a titrálás fol)amán kékre vagy zöldre változik, 
10 ml titrálandó folyadékhoz általában 1 csepp indikátor-oldatot használunk. 
Az indikátorpoldatokat fénytől védve, célszerűen alkalmas cseppentő üvegekben 
tartjuk„ Az üvfg cimk~jére az indikátor nevét, koncentráci~ját és a színváltozás. 
pH„értékeit fCljegyezzük 



ORVOSI-LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOKHOZ HASZNÁLATOS 
KÉMSZEREK ÉS FESTÉKOLDATOK 

Az elkészített oldatokat, ha az anyag természete azt megengedi, szükség esetén 
szára~ papítosszűrőn kristálytisztára szűrjük„ 

I. Vizeletvizsgálathoz használatos kémszer'ek 

A) Kém>zerek fehérje kimutatásához 

Acetátos tompító-oldat, 118 g kristályos nátriumacetátot és 60 g tömény ecetsavat 
mérőlombikban vízzel 1000 ml-re oldunk. Kissé ecetsav-szagú, kristálytiszta 
folyadék Hidrogénkitevője pH=4,7. 

11}~-os ecetsav. 1,0 g tömény ecetsavat mérőlombikban vízzel 100. ml~re oldunk„ 
Gyengén ecetsav-szagú, kristálytiszta, színtelen folyadék. 

25 %-a.s .ralétrom5av„ 38 g 66 %-os (tömény) salétromsavat mérőlombikban vízzel 
100 ml-re hígítunk„ Kristálytiszta, színtelen, erősen savanyú folyadék. 

20 %-a.s szulfoszalicilsaiJ-oldat„ 20 g szulfoszalicilsavat mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
Dldunk. Kristálytiszta, szíhtelen folyadék 

EJbach-oldat. 1,0 g pikrinsavat és 2,0 g citromsa.vat mérőlombikban vízzel 100 ml-re 
oldunk„ Sárgaszínű, kristálytiszta folyadék. 

5%-o> kdlium-va>(Il)cianid-oldat. 5,o g kálium-vas(II)ci~nidot mérőlombikban 
vízzel 100 ml-re oldunk„ Kristálytiszta, sárgaszínű fOlyadék. 

B) Kimszer genny kimutatásához 

20 %-o.5 lúg. 20 g káliun1- vagy nátriumhidroxidot mérőlombikban vízzel 100 
ml-re oldunk. Kristálytiszta, színtelen, maró lúgos folyadék„ 

C) Kiim>zerek cukor kimutatá1ához 

15%-05 nátronlúg. 15 g nátriumhidroxidot mérőlombikban vízzel 100 ml-re oldu.nk„ 
Kristálytiszta, színtelen, maró lúgos fűlyadék. 

Fehling~I-oldat 34,64 g kristályos réz(II)szulfátot mérőlombikban vízzel 500 ml-re 
oldunk. Kristálytiszta, kékszínű folyadék 

F'elzling-11-oldat. 173 g káliumnátriumtartarátot és 15 g nátriumhidroxidot lnér:ő
lombikban vízzel 500 ml-re oldunk„ Kristálytiszta, színtelen, lúgos folyadék„ 

Afjlander-oldat. 4,0 g káliumnátriumtartarátot és 10 g nátriumhidroxidot mérő
lombikban 50 ml vízben oldunk. Az oldatba 2,0 g bázisos bizmútnitrátot szórunk 
s annak oldódása után a folyadékot vízzel 100 ml-re kiegészítjük és szükség 
esetén ülepítés után üveggyapoton szű~jük. Kristálytiszta, színtelen, lúgos 
~~& -

'.l26 

Benedict-oldat„ 1 '7,3 g tercier kálium- vagy nát1iumcit1átot és 2 7 g kristályos nátrium
karbonátot mérőlombikban 70 ml vízben oldunk. Kisebb lombikban 1,73 g 
kristályos réz(II)szulfátot 15 ml vízben oldunk .. A réz(II)szulfát-oldatot kis rész
letekben, állandó kevergetés közben az előbbi oldathoz öntjük és az elegyet vízzel 
100 ml-re kiegészítjük. Kristálytiszta, kékszínű, lúgos folyadék. 

Oldatok a Hagedom-Jensen:féle vizsgálathoz„ I 235 .. lap. 

D) Kém>zerek pentóz kimutatti>ához 

10%-os vas(III)klorid-oldat (10 g/v%).. 20 g 50%-os vas(III)klorid-oldatot mérő
lombikban vízzel 100 ml-re. hígítunk. Kristálytiszta, barnásvörös-színű folyadék 

Biai-oldat .. 0,30 g orcint mérőlombikban 50 ml 30 %-os sósavban oldunk s az oldatot 
5 csepp 10 %-os vas(III)klorid-oldattal elegyítve 30 %-os sósavval 100 ml-re 
hígítjuk„ Kristálytiszta, halványsárga-színű, erősen savanyú folyadék„ 

E) Kiimszer fruktóz kimutatá1áhaz 

Selivanqff-oldat„ 0,05 g rezorcint mérőlombikban 18 %-os sósavval 100 ml-re oldunk. 
Kristálytiszta, színtelen vagy legfeljebb enyhén sárgás-színi'í folyadék. Sötét 
helyen, fénytől védve tar\juk. 

F) Kems;:;erek aceton kimutatásához 

Nitrapru<szidnátrium-oldat.. 1 sr nitroprusszidnátriumot 4 sr vízben -oldunk. Frissen 
készített oldatot használunk. 

15%-os nátronlúg L C) 
Tömény ecet>av .. Legalább 96 %-os ecetsav (II 13 .. lap)„ 
10 %-os ammónia-oldat. II 80. lap .. 

.50 %··0.5 

' 

G) Kiim>zer acetecetsav kimutatásához 

va>(lll)klorid-oldat (50 g/v%)„ II 232. lap .. 

H) Kiim>zerek epefesték kimutatá1dhoz 

Fouclzet-oldat„ 25 g triklórecetsavat és 10 ml 10%-os vas(III)klorid-oldatot mérő
lombikban vízzel 100 ml-re Dldunk. Kristálytiszta, sárgaszínű, savanyú folyadék. 

Gmelin-oldat .. 50 %··OS salétromsavban .5 ml-enként 0,01-0,02 g nátriumnitiitet 
oldunk vagy egy csepp füstölgő salétromsavat cseppentünk a savba. A kémszert 
közvetlenül a vizsgálat előtt készí~jük„ 

Lugol-aldat .. (5 % jóddal)„ 10 g káliumjodidot mérőlombikban 10 ml vízben oldunk 
s az oldatba 5 g ponádörzsölt jódot szórunk. A jód oldódása után a folyadékot 
vízzel 100 ml-re hígítjuk Kristálytiszta, sötétbarna színű folyadék , 

1 %-as szeszes jód-oldat. 1 g ponádörzsölt jódot mérőlombikban legtöményebb 
szeszben 100 ml-re oldunk„ Kristálytiszta, sötétbarna színű szeszes folyadék. 

I) Kemszer vizeleifesték (urobilinogén) kimutatá1álzoz 

Ehrlich-oldat. 2,0 g p-dimetilaminobenzaldehidet mérőlombikban 20 %-os sósav
ban 100 ml-·re oldunk„ Sárga-színű, kristálytiszta, erősen savanyú folyadék, 
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J) Kemi;;erek indikán kimutatáiához 

Obermayer-oldat. 4 g 50 %-os vas(III)klorid-oldatot mérőlombikban legtöményebb 
sósavval 100 ml-r ehígítunk„ Halványsárga-színű, kristálytiszta, erősen savanyú 
folyadék 

25o/0 -o.s ólomacetát-oldat„ 2.5 g kristályos ólomacetátot '75 g fiissen kiforralt vízben 
oldunk, Az oldatot kihülés után papírosszűrőn szűrjük. 

Kloroform,, II 190. lap .. 

K) Kémrzer barbitursav kimutatáiához 

Millon-oldat .. I 282 .. lap .. 

L) Kemi;;erek vérjeiték kimutatáráho;; 

80%-o.5 ecetsav, 30 g tömény ecetsavat mérőlombikban'vízzel 100 ml-re hígítunk .. 
Benzidin I 255 .. lap .. 
Hidrogénpero.xid (J g/g %). II 280. lap .. 
5%-os .sze.5zes amidazofen-oldat. 5,0 g amidazofent mérőlombikban legtömén)1ebb 

szesszel 100 ml-re oldunk,. Kristálytiszta, sz_íntcle:n, szeszes folyadék. 

.50 %-o.s ecet5av. 50 g tömény ecetsavat mérőlombikban vízzel 1 OÖ ml-re hígítunk .. 

II. Gyomot'nedvvizsgálathoz használatos kém.szet·ek 

0, ~%-o.s szesze.s dirnetilaminoazobenzol-oldat. 0,.5 g p-dimetilaminoazobenzolt mero
lon1bikban tömény szeszben 100 ml-re oldunk. Kristálytiszta, sárga-színű, szeszes 
folyadék 

1 %-os 5zeizei fenolftalein-oldat .. L !-fenolftalein-oldat I 324 lap., 

Töpfer-oldat .. 0,25 g p-dimetilaminoazobenzolt és 2,0 g ienolflaleint mérőlombikban 
tömény szeszben 100 ml~re oldunk,. Kristálytiszta, sárga színű, s~eszes folyadék 

0,1 n nátronlúg I 320 .. lap .. 
0,1 n 5Ó>av .. I 322 .. lap. 

III. Likvorvizsgálathoz használatos ké111szerek 

Kémi;;erek fehérje kimutatáiáho;:, 

Nonne-Appelt-oldat. 85 g ammóniumszulfátot 100 ml forró vízben oldunk. A telített 
oldatot 1-2 nap múlva a kiváló kristályokról leszűrjük .. Szükség esetén az oldatot 
ammónia-oldattal semle.gesí~jük„ 

Pándy-oldat. 10 g elfolyósított fenolt 200 ml-es lombikban 100 ml langyos vízzel 
összerázunk s a keveréket gyakori rázogatás közben néhány napig szobahőrnér~ 
sékleten sötét helyen. tarquk. A tiszta, fenollal telített vizes oldatot az elkülönült 
alsó, olajszerű rétegről leön~jük. Kristálytiszta, halván)'rÓzsaszínű folyadék .. 
Sötét helyen, fénytől védve tar tjuk„ 

IV„ V ét'vizsgálathoz használatos kémszerek 

Hayem-oldat vöröivérirytek i;;ámlálásához 0,25. g higany(II)kloridot, 0,5 g nátrium
kloridot és 2,5 g kristályos nátriumszulfitot mérőlombikl;Jan vízzel 100 ml-re 
oldunk„ Színtelen, kristálytiszta fűlyadék„ 

Türk-oldat.fehérvérsejtek .számlálásához„ 1,0 g tömény ecetsavat és 1,0 ml 1 %-os vizes
genciána··ibolya-oldatot mérőlombikban vízzel 100 ml-re hígítunk„ Kékes
ibolya-színű, kristálytiszta fülyadék„ 

Szmuk-oldatok vér5ejtek .fe5té5ére. 
a) Fov:Játoi tompító-oldat .. 2,298 g dinátriumhidrogédoszfát-dihidrátot és 0,998 g 

káliumdihidrog~nfoszfátot mérőlombikban vízzel 1000 ml-re oldunk. 
Színtelen, kristálytiszta fOlyadék. 

b) Metilénkék-oldat .. 1,0 g metilénkéket és 0,5 g nátriumhidrogénkarbonátot 
mérőlombikban 100 ml vízben oldunk és az oldatot 1 órán át 100°-os víz
fürdőben tartjuk. Másnap-az oldatot mrgszűrjük és fűszfatos tompító-oldattal 
500 ml-re kiegészí~jük„ Kékszínű, kristálytiszta folyadék„ 

e) Eozin-oldat. 500 ml foszfátos tompító-oldat és 2 5 ml aceton elegyében lom
bikban 0,2 g vízben ·oldódó, sárga eozint (tetrabrómfluoreszceinnátrium) 
oldunk„ Kristálytiszta, sárga színű oldat.. 

May-Grünwald-oldat„ 1,2 %-os vizes eozin-oldatot ugyanannyi 1 %-os vizes metilénkék·· 
oldattal elegyítünk„ A kivált csapadékot 24 óra múlva papírosszűrőn leszűrjük 
és a kevés vízzel kimosott csapadékot (metilénkék-eozin), 100°-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten megszárítjuk„ A csapadék 0,2.5 g-:os részletét acetor;mentes metil
alkohol kis részleteivel mérőlombikba öblítjük, majd az oldatot metilalkohollal 
100 ml-re kiegészítjük és szükség esetén 24 óra mulva papírosszűrőn szűrjük, 

Giemrn-oldat„ Egyenlő sr metilénkéket (II 337. lap) és metilénazurt (élimetilamino
tiazoniurr:klorid) gondosan eldör zsölünk. E keverék az azur ··«ll»„ 1,2 %-os vizes 
eozin-oldatot ugyanannyi 1 %-os vizes metilénazur··oldattal elegyítünk. A továb-· 
biakban a May-Grünwaid-oldatnál leírt módon járunk el.. Az így készült 
metilénazur-eozint egyenlő súlyrész szerint készült rnetilénkék-cozinnal gon
dosan eldörzsöUük„ - Ez a keverék az azur „«Il»··eozin. 
3 g azur-«Il»eozint és 0,8 g azur-«11»-t 60°-otmeg nemhaladó hőmérsékleten 250 g 
semleges glicerinben oldunk. A kihűlt oldatot 250 g acetonme:ntes metilalkohollal 
elegyí~jük .. Az oldatot szükség esetén 24 óra múlva papírosszűrőn szűrjük. 

V. Baktér·ium.ok vizsgálatához használatos festék„oldatok 

A festékekből előbb telített, szeszes alapoldatokat készítünk. E célból 1 sr festéke 
10 sr legtöményebb szesszel g)akori rázogatás közben néhány napig állni hagyunk. 
Ha a fes.ték teljesen feloldódott volna, úgy még annyi festéket szórunk az oldatba, 
hogy annak kis része oldatlan maradjon„ 

Az így készített alapoldatból készítjük a festésre alkalmas hígítottfe5fék-oldatot .. Az elő
írt alapoldatból a szükséges mennyiségnek kb másfélszeresét száraz papirosszű1őn 
megszűrjük és a fel nem használt részt az alapoldathoz visszaön~jük. 

Metilé~kék-oldat., 5,0 ml metilénkék-alapoldatot 100 ml vízzel hígítunk Kristál)
tiszta, kék-színű oldat„ 
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Löfjler:féle, metilénkék-oldat, 30 ml metilénkék-alapoldatot 100 ml, frissen kiforralt 
és lehűtött vízzel készült O;O 1 °/o-os kálilúggal hígítunk„ Kristálytiszta, kék-színű 
folyadék 

Toluidinkék-oldat .. 0,5 g toluidinkéket 10 ml legtöményebb szesz és 50 ml víz ele
gyében oldunk. A festék-oldatot 50 ml 5 %-os vizes fenol-oldattal elegyítjük. 
Az oldatot két nap múlva papírosszűrőn szűrjük. Kék-színű, gyengén fencil
szagú, kristálytiszta folyadék. 

Fukszin-oldat 5,0 ml fukszin-alapoldatot 100 ml vízzel hígítunk Kristál)'tiszta, 
vörös-színű folyadék. 

Híg karbolOJfukszin-oldat, 1,0 ml fukszin-alapoldatot 100 ml 0,5 %-os fenol-oldattal 
hígítunk„ Kristálytiszta, élénkvörös-színű, fenol-Szagú folyadék. 

Oldatok a Gram:festéshez 

a) K arbolo s gendána·-ibolya-oldat.. 10 ml genciána-ibolya alapoldatot 100 ml 
5 %-os fenol-oldattal hígítunk. Kristálytiszta, sötétibolya-színű folyadék 

b) Lugol-oldat (0,33 % jóddal),. 2,0 g káliumjodidot 2 ml vízben oldunk s az 
oldatba 1,0 g porrá dörzsölt jódot szórunk. Ajód oldódása után az oldatot vízzel 

300 ml-·re kiegészítjük„ - Kristálytiszta, sárgásbarna-színű folyadék, 
c) Tömény szesz II 478 .. lap, 
d) Híg karbolos fukszin-oldat, L fent 

Oldatok a <:,iehl-Neelsen festéshez (a mycobacterium tuberculosi.s felismerésére). 

a) Karbolosfukszin-oldat,, 10 ml fükszin alapoldatot 100 ml 5%-os fenol-oldattal 
hígítunk .. Sötétvörös-színű, fenol-szagú, kristálytiszta folyadék„ 

b) Sósavas alkohol. 3,0 ml legtöményebb sósavat mérőlombikban legtöményebb 
szesszel 100 ml-te hígítunk .. Kristálytiszta, alkohol,..szagú, savanyú folyadék„ 

e) Metilénkék-oldat. L I 329, lap, 

Oldatok a Nei.sser:fe.sté.shez (a corynebacterium diphtheriae feli.smerésére),, 

a) Ecetsavas metilénkék-oldat., 0,3 g metilénkéket 6,0 ml legtöményebb szesz, 15,0 ml 
tömény ecet~av és 300 ml víz elegyében oldunk. Az oldatot szátaz papítosszű
rőn szűrjük .. Kristálytiszta, kék-színű, enyhén ecetsav-szagú folyadék. 

b) Kristály-ibolya-oldat. 1,0 g kristály-ibolyát 10 ml legtöményebb szesz és 300 ml 
víz elegyében oldunk., A kész oldatot száraz ·papírosszűrőn szűrjük,. Kristály-· 
tiszta, kék-színű folyadék. 
Festés előtt 2 térfogatnyi a)·· és 1 térfogatnyi b)-oldatot összeöntünk és ezzel 
a keverékkel festünk„ 

c) Krizoidin-oldat, 2,0 g krizoidint 300 ml forró vízben oldunk. Az oldatot kihülés 
után száraz papírosszűrőn szűrjük„ Kristálytiszta, sárga-színű folyadék: 

Ljubinsky:féle pioktanin-oldat (a carynebacterium diphtheriae felismerésére), 
0,25 g pioktanint (metilrozaniliniumklorid, genciána-ibolya; II 345. lap) mérő
lombikban 5 %-os ecetsavban 100 ml-re oldunk. Az oldatot száraz papírosszűrőn 
szűrjük. Kristálytiszta, ibolya~színű, ecetsav-szagú folyadék. 

Manson-oldat (a Wright:féle csíraszám-meghatározáshoz), 
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Lombikban 100 ml vizet fOrralunk és forrás közben előbb .5,0 g boraxot, az_után 
2,0 g metilénkéket (Hoechst) oldunk benne, Kihülés után az oldatot papiros
szűrőn szűrjük. Kristálytiszta, sötétkék-színű, kissé lúgos folyadék„ Használatkor 
vízzel tízszeresre hígí~juk 
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Laboratoriwní vízdesztilláló készülék 

A desztilláló készülék (35. ábra) belül ónozott réz üstje dobozszerűen szorosan 
egymásra illeszthető két részből álL A boltozatos kiképzésű fedő felső nyílásába belül 
ónozott vörösrézből készült, szorosan illő vályúszetű ú.n. víz-zár «a» tolható, amelybe 
színezµst cső van fOrrasztva. Az ezüstcső körüli vályúba desztillált vizet öntünk. 
Az «e» bajonett-záras tartóba pántos fogóval b~fogott «e» alumínium köpenyes 
hűtő illeszthető, melynek «b» jénai üvegb{)I készült hűtöcsöve lazán az «a>> víz-zár 
ezüstcsövére tolható. Az ónozott rézüst oldalán hollandi csatlakozással víznívótartó 
van elhelyezve, mely az ábrán látható módon egy csapos és egy csap nélküli T-cső 
közbeiktatásával gumicsövekkel az elfolyó, már felmelegedett hűtővíz elvezető gumi-

35 ábta 

csövéhez csatlakozik„ A köpenyes háromlábra helyezett rézüstöt gáz körégövel mele-· 
gítjük. A:z áramló hűtővíz sebességét a fali vízcsap, a rézüstbe áramló felmelegedett 
hűtővíz mennyiségét pedig a T-cső csapjának megfelelő elfordításával szabályozzuk. 
A kb 4,51 űrtartalmú üstben folyamatos desztilláláskor kb 1;51 víz van állandó forrás
ban, Az üst boltozatos felső részén levő rézcsavarral elzárt csőcsonkba szükség esetén 
bothőmétő illeszthető„ 
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I. táblázat 

Folyékony gyógyszerek gyakorlati téifogatmértékei 

evőkanál 

gyermekkanál 
kávéskanál 

15 ml 
10 » 

5 » 

A ml-ben megadott mennyiségek súlyra való átszámításánál a híg vizes oldatok 
sűrűségét 1,0-nek, a szirupok sűrűségét pedig 1,3-nak vesszük. 

A csepp ú. n. normálcseppet jelent. A normálcsepp a f)\ggőleges helyzetű normál
cseppentővel mért csepp .. A normál-cseppentő (36. ábra) alkalmas alakúra meghajlított 

4Dmm 

20mm 

L 
36„ ábra 

körkeresztmetszetű 3,-0--3,4 mm átmérőjű üvegrúd, melynek a cseppentésre szolgáló 
felülete az üvegrúd tellgelyére merőleges sík. 

100 normálcsepi) 19°-21° hőmérsékletű víz súlya 4,75-5,2.5 g; 1 normálcsepp 
:_íz súlya tehát kereken 0,0.5 g„ 

- A e1eppszám 1 g folyadék normálcseppjeinek száma. A használatosabb folyéKony 
gyógyszerek cseppszámát az II„ táblázat tünteti fel.. 
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II. táblázat 

C.epp<zámtáb/ázat 
--~--~-:--csepp -1 1 csepp= g 

Acidum hydrochloricum dilutum 10 % 20 o,oso 
Aether 90 0,011 
Amylium nitro3um 67 0,015 
Aqua destillata 20 0,050 
Chloroformium 59 0,017 
Exi:ractum secalis cornuti fluidum 50 0,020 
Nitrogi'ycerinum solutum 1 % 63 0,016 
Oleum anisi 42 0,024 
Oleu1n cinnamomi cassiae 36 0,028 
Qleum citri 55 0,018 
Oleum geranii 51 0,020 
Oleum foeniculi 44 0,023 
Oleum mcnthae piperitae 51 0,020 
Oleum thymi 51 0,020 
Oleum terebinthinae 57 0,01.s 
Solutio adrenalini- O, l % 24 0,042 
Solutio arsenicalis 20 o,o.:o 
Spiritus ammoniatus anisatus 56 0,018 
Spiritus concentratus 63 0,016 
Spiritus aethereus 70 0,014 
Spiritus dilutus 57 0,018 
Solutio stroph:inthini 0,5 % 65 0,015 
'Tinctura bell<_tdonnae 56 0,018 
'Iinctura digitalis 56 0,018 
T in:tura ipecacuanhae 56 0,018 
T inctura opii 56 0,018 
Iinctµra strychni 56 0,018 
Iinctura valerianae aetherca 66 0,015 

A normá[„cseppentő ha~ználata 

A cseppentőt tompaszögben meghajlított végével az üveg sz~jába ~kasz~juk, majd 
az üveget annyira dön~jük meg, míg a csepJ?entő deréksz~:~ben bt.~aJlít~,tt hosszabb 
vége kb függőleges helyzetbe kerül. Pontosan csak kb íehg telt uv<gbol cseppent·
hetünk. 

m. táblázat 

1. A gyógysze«ek legnagyobb adagja 

A I\T. táblázat a belsőleg használatos gyógyszereknek fi::lnőttek részére rendelh~tő 
legnagyobb adagját, illetőleg rendelni szokott ú, n„ szokásos adagját tünteti feJ„ 

Ha erőshatású (©, +, tj}-;:ip vagy + + jelzésű) gyógyszerből az orvos akár egy
szeri adagolásban, akár napi adagolásl?an többet rendel, mint amennyi a táblázat 
legnagyobb adagja, a gyógyszer csak abban az esetben készíthető el, illetőkg adható 
ki, ha a rendelt mennyiség mellé az orvos kézjegyét külön is odaírta„ E rendelkezés 
a III„ táblázat szerint kiszámított adagokra is vonatkozik. 

A táblázatban foglalt 5zokásos adagok csak tájékoztató jellegűek, tehát a gyógy
~.zerész az orvos rendelését e szempontból nem ellenő1zi. 

Az «Adagold5 módja» oszlopban használt rövidítések: 

art. 
L glut. 
1. musc, 
1. ven. 
per os 
per rect.. 
pro inhalat. 
s„ cut. 

intra arteriam 
= intra glutaeum 

in tr a m uscul u1n 
intra venam 

- verőérbe (fecskendezve) 
farizoinba (fecskendezve) 
izom közé (fecskendezve) 
vivőérbe (fecskendezve) 

- sz~jon át 
~ per rectum végbélen át 

pro inhalatione belélegezésre 

sub cutim bőr alá (fe~skendezve)„ 

A--«Legnagyobb adag» és «Szoká5o.s adag» oszlopokban feltüntetett számok értelmezése, 
illetve ·~·övidítések magyar-ázata: 

A jelzés r1:élJ{üli arabs számok grammban kifejezett mennyiséget jelentenek„ (Kivé
teles esetekbe'n az arabs szám mellett mg jelzés van, ami rnilligra1nmban kifejezett 
mennyiséget jelent.) 

A jelzés nélküli római s~ámok a cseppek számát jelentik (normálcsepp)„ 

ml n1illilitc1 
db darab 

'NE nerhzetközi egység 

i\ «Megjégyzdr;» oszlopban közölt aqatok a gyóg) szer ész részé1e tájékoztató jellegűek 
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2. A gyógyszerek legnagyobb adagja Ö<'egek részére 

Az erőshatású gyógyszereknek az öregek részére rendelhető legnagyobb egyszeri 
és legnagyobb napi adagjait úgy számítjuk ki, hogy a IY táblázatban (I 340-3 72 lap) 
a felnőttek részére megállapított legnagyobb mennyiséget a beteg életkorának meg·· 
felelő alábbi szorzószámmal beszorozva kisebbí~jük: 

65-79 éves kornál 
80-90 éves kornál 

szorzószám.: 
0,8 
o,7 

3. A gyógyszei:·ek legnagyobb adag.ja csecsemők és gyermekek r·~szére 

Az erőshatású gyógyszereknek a csecsemők és gyermekek részére rendelhető 
legnagyobb egyszeri és legnagyobb napi adagjait az 1) pont figyelembevételével az 
alábbi szorzószt..mokkal számí~juk ki: 

3:38 

1-2 hónapos kornál 
3-8 hónapos kornál 
1-2 éves kornál 
5-7 éves kornál 
8-10 éves kornál 

11-13 éves kornál 
14-16 éves kornál 
1 7-19 éves kornál 

.szorzószám.:· 
o,os 
0,07 
0, 1 
0,2 
0,3 
o,s 
0,65 
o, 75 

J 
1 

1 ., 
,J 

,··.'· ..• '·'!' 

t 

IV. Táblázat 
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A gy6gys;:;erek s;:;okdsos Is legnagyobb adag;az felnőtteknek. 
r------------ ------

Legnagyobb act.lg i Szokásos adag 

Az adagolas 1 ____________ j 
Név m6d,a ' 1 

+ Acetanilidum 

~ Acctylcholinun1 l:::romatu1n 

/\.cidum acetylsalícylicum 

per os 
1. mu~c. 

1. ven. 
J, art. 

per os 

~~ Acidum arscnicosum anhydr1cum : per os 

1\cidun1 ascorbinicu1n per os 

Acidum bor1cum per os 

Acidum citricum per os 

1\cidum dchydrocholicu1n per os 

~ Acidum hyclrargyro-salicylicum 1 1. musc. 

Acidum hydrochloricum dilutum lO<yJ per os 

Acidum. nicotinicum 

Acidun1 paraa1n1nosalicylicun1 

Acidum phosphor1cum dilutum 10% 

Acidum sulfuricum dilutum 10% 

Acidum tartaricum 

+ Aciphenochinolinum 

per os 
s. cut. 
i. vcn. 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

egyszcn 

0,3 
0,4 

0, i 

0,005 

0' 15 

0,25 

o, 10 

---

-

1,0 

i peros i 
) . ~i 0,002 

+ + Actrcnalinum basicum 
1 pro inh., 

( · s. cut. 0,001 

, l. ven. 0,0002 

Aether s. cut. --

Aether acet1cus per 03 -

+: A.ethylmorphinum hydrochloricum per 03 0,05 

Agar-agar per os --

Albumen tannicum per os : -' 
tj}J Alcohol trichlorisobutylicus per os 0,5 

t:i:::i Allylbar-bituralum per os 0,2 

Aloe per os -

Althaeae folium et radix per o:,; 

Aluminium hydroxycla lum per os 

napi 

i ,0 
j ,o 

0,3 

0,015 

0, 15 

0,50 

0,30 

-

--

--· 

-

4,0 

0,005 

0,002 

0,0006 

-

-

0, 15 

-

---

J ,5 

0,1 

--

--

1 

: 
: 

cgys?:cr1 

o, 1- -0,2 
o, j 

0,05 

0,5-2,0 

0,0005-0,001 

0,05-0, i 

0,3 -1,0 

·o,s --2,0 

0,25-1 .o 

o, l 

0,5 -2,0 

0,05-0,25 

0,02-0,05 

2-4,0 

0,5-2,CT 

0,5-2,0 

0,5-·2 ,0 

0,5 

0,001·-0,002 

0,0003-0,0005 

0,00005-0,0001 

0,75 

0,1-0,3 

0,02-0,05 

3,0 

0,5--2,0 

0,3 

0,05~0, l 

o, i~-0,5 

0,5-1,0 

0,5-2,0 

i 

napi 

0,3-0,6 
0.1-0,2 

0,05-0, l 

1-·5,0 

0' 003--0' 006 

0, l---'--·Ü,3 

0,9-2,0 

i ,5-6,0 

0,75-3,0 

ü,J 

l_,5-6,,0 

0,15--0,50 

0,05--0, i 

12---16,0 

i,5-6,0 

1,5-6,0 

j ,5--6,0 

l j 5 

0,005 

0,001 

0,0003 

0,75-l,5 

0,3--i ,0 

0>06-0,15 

3,0 

3-,0-6,0 

0,6 

0, i---0,2 

0,i-0,5 

i ,5-5,0 

1,5-6,0 

1 

- --1 Mcg;cgyz(,s 

1 :::i-7 naponként 

-



""' 

'..;; 

"- i 
'° I__ Legnagyobb aüag 1 Szokásos adag 

Név 
I Az ada~o!As, ______ ·-----1 --- - ----- ------! Megjegyz6s 

módp. : 1 1 
' ' egyszeri napi egyszeri napi 

--- -

Arrlidazophenun1 per os - - 0,1-0,5 0,3--t,O 

i 
Ammonium bitumensulfon1cun1 per os 1 -

1 

- o, i 0,3 

J\1nmon1um bromatum 
1 

per os --- -- 0,5-2,0 i,5~6,0 

Ammon1um chloratum per os -- - 0,5-2 ,0 3--12,0 

+ Amylium nitrosum pro inh. 0,2 o,s III-V xx 
per os - - • 0,005-0,0 l 0,015-ü,03 

Ancurinum hydrochloricun1 's. cut. ~ · 
i. musc. : ·- - 0,01--0,01 Q,Ol-·-0, t 
i. ven. : 

Anisi vulgaris fructus per os - --- i ,o 1 3,0 

+ + J-\pomorphinum hydrochloricumi per ~s l 0,02 0,05 0,005-0,01 0,03 
1 S. CU. 1 

i\qua calcis per os --· -- 15---30,0 50---100,0 

Aqua cinnamomi spirituosa per os ·--- 5--15,0 15--50,0 

Aqua foeniculi per os --- 5-15,0 15--50,0 

Aqua mcnthae p1pcritae per os - 5--15,0 15-50,0 

+ + Arccolinum hydrobromicum per os 0,0005 0,0015 -

Argen tum colloidale ,_ ve.n. - - 0, l 0,2 

,;:,. 

~ Argentum nítncum per os 0,03 0, i 0,01 0,03 

Argentum pr0tc1nicu1n per os - -- 0,05 0' 15 

~I-t+ Atropinum sulfuricu1n lpcros\ 0,001 0,003 0,00033 0,001 1 * s. cut. 1 1 

1 • 1 

Axerophtholum soiutum (30 OOO NE/rnl) per 03 - xxx LX 
1 

Azophenum ] per os - 0,5-1,0 l,5-3,0 

Azophcnun1 coffeinuin citncun1 per os - - 0,5-1',0 i.5-3,0 

1;]}:1 Barbituralum per os o, 75 j, 5 0 ,25--0,5 0,5 

ti} Barbituralnatriu1n per os o, 75 i ,5 0,25--0,5 0,5 

+ ~ Barium chloratum per os 0,005 0,015 

Bar1um sulfuricun1 per os - -- 50-80,0 50-80,0 

Barium sulfuricum conditun1 per os -- 100,0 100,0 

+ Belladonnae folium per os 0,2 0,6 0,05 0, 15 

1n-~ 1;;}J Benzpropam1num phosphoncu1n per os ! 0,02 O,OG 0,005--0,0J 0' 005-0, 0 l '.°J 
s. cut. 1 

Beta1num hydrochloncum per os - i 0,2-0,5 0,6-·l,5 

1 

Bismuthum oxyjodogallicun1 per os - 0,3-2,0 0,9-6,0 

Bismuthum subgallicum per os --- ·-- 0,3-2,0 0,9·-6,0 

Bism-Uthun1 subnitricun1 per os -- - 0,3--2,0 0,9-6,0 

w -- ---- -------- --

""" * Parkinson1smus esetén napi 0.001 g-tól fokozatos'1.n 0,01--0,05 g-tg. w 
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Név 

Bisn1uthun1 subsalicylicutn 

Bolus alba 

•flJ Bromacctocarbamidum 

,~_Ii Bro1nvalcrocarbamidun1· 

r~~-: Butobarbituralum 

+ CaJcifC1·01u1n soluiLltn 

c:a1c1um hromatu1n 

Calcium carbonicum 

Calcium chloratu1n crystallisatu1n 

Calc1u1n gluconicum 

Calc1um hypophosphorosurn 

Calciu1n lact1cum 

CaJciu1n phosphoricum 

Calcium phosphor1cum trib::i.sicutn 

Camphora 

+ Canthans 

Carbamidun1 

+ lf4 Carbamylcllolinum chloratum 

Carbo activatus 

~ Carboneum tetrachloratum 
mcdic1nale 

Carvi fructus 

Centaurii herba 

Chamomillac flos 

+ Chinacrinum 

Chinac succirubrac cortex 

+ Chinidinum sulfuricum 

Chin1num bihydrochloricun1 

Chin1num bísulfuncum 

Az adagolás 1 

módia ! 

per os 
.i. glut. 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 
.1.. ven. 

per c;is 

per os 
1. vcn 

per os 
1.musc.) 
i. ven. j 

per o.> 

per os 

per os 

per os 

per os 
s. cut. 1 
i. musc. ! 

per os 

per os 

1 
per os 

' s. cut. \' 
i. ven. 1 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 
;_, ven. 
i. musc. 

per os 

per os 
i. ven. 

i. ven. 

1. vcn. 

Leguagyobb adag 

----~/ 
eg) szcri __ I_ napi 

1,0 

j ,0 

0,2 

5 ml 

U,05 

0,004 

0,0005 

3,0 

0,2 
0, l 
0,3 

0,5 
0,5 

i 

1 

1 

1 

' i 

'.J,O 

3,0 

0,'1 

5 llll 

0, 15 

0,.012 

0,001 

3,0 

0,6 
0, l 
0,3 

2 0 
l :o 

cgyszcn 

0,3-2-,0 
0,05-0, l 

3--10,0 

9,3--J,0 

0,3--1,0 

0,03---0, 1 

X--XXX 

0,5-2,0 
0,5-i,O 

.1--3,0 

0,5-2,0 
0,5-1,0 

ü,5--1,0 

0,5-1,0 

0,5--i,0. 

0,25-i ,0 

0,5-i,O 

0,5--1,0 

0, l--0,2 

0,2 -1,Ü 

5·---20,0 

0,002 

0,00025 

·o,s-5,o 

2,5 

1,0 

1-2,0 

J--2,0 

0, l 
0, l 
0,3 

0,5 

0,2-0,4 
0,2-0,5 

O,J-1,0 

0,3- 1,0 

Szokásos adag 

n11p1 

·-~i------

0,9-·6,0 
9,05--0~ i 

15-60,0 

1,0 

i ,l1 

0, i 

X-XXX 

l,5·-6,0 
0,5--3,(l 

5--10,0 

3,0-10,0 
0,5-·3,0 

1---5,0 

1--3,0 

! ---3,0 

i-5,0 

1-5,0 

1--5,0 

0,3-0,G 

0,2--2,0 

15,0·-50,0 

0,006 

0,001 

3-20,0 

2,5 

3,0 

3--6;0 

3-6,0 

0,3 
o, i 
0,3 

l. 5 

0,6-i,2 
0,2--0,5 

0,3-1,0 

0,3-!,0 

-
MclSjegyzcs 

4- G naponként 

>l<GvctmC'k adag láb· 
JCgyzct[)c:n 

• 

Egyszeri kúrdho;; 

* CaJciferolu1n solutum gycnnekcknclc megelőzésre: V ~ gyógyitásra: XX ~ csecsemőknek megelőzósre: II; gyógyításra: X 
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w 
~ 

e. 

00 

"" _, 

Név 
Az adagolás 

módja 

Chininum J1ydrochloricurr1 per os 
i. ven. 1 
l. musc. I 

Chininum sulfuncum per os 

Chin1num tann1cum per os 

© Chloralutn hydratu1n per 03 

+ Chloroform1um per os 

~r:.:.1 rTI:: Cocainum hydrochloricum per os 

+ Codcintnn hyctrochloricutn per os 

+ Cocteinum phosphoricum per os 

Coffeinum per os 

Coffcinum citricu1n per os 

Coffcinum natrium bcnzoicum per os 
s. cut. 

Coffeinum natnum salicylicum per os 
s. cut. 

+ Colocynthidis fructus pet os 

+ Coraethamidum per os 
s. cut. 
i. ven 

Cuprum sulturicum per os 

©ti} Diacctyimorphihum hydro-
chloncun1 per os 

~ Dicumaroium per os 

~ Digitalis lanatae folium 1 per os 

4- Digitalis purpurcae folium ' per os 

Sl:i ;1:1 Dihydrocodeinonum bitartaricum per os 
1 

~ Dimercaprolum 1, glut. 

+ Dipl1entoinnatr1um per os 

Elixir1um thyn11 compositum per os 

Emulsio olcosa 

Emulsio paraffin1 cum phcnol
phthalc1no 

+ Ephedr1num hydrochloricum 

>fi 1-Ephedrinum hydrochlor1cum 

per o.s 

per os 

per os } 
~. cut. 

1 

per os 1 

s. cut. l, 

Legnagyobb adag 

1 

cgyszcrt 

-

3,0 

---

0,03 

0, l 

0, i 

-

---
-

--

0,3 

0,5 

0,5 

0,005 

0, 15 

0,2 

0,2 

0,03 

0,3 

0,2 

0,05 

0,05 

! 

1 

1 

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

nap' 

--

-

--
6,0 

-

0,0G 

0,3 

0,3 

-

-

-

0,6 

i ,0 

1,0 

0,015 

0,3 1 

Egy hét alatt' 

1,0 

1,0 

o, l 

i ,0 

0,6 

0, 15 

0,15 

' ! 

1 

cgyszcrt 

0,05-0,5 

0,3-0,6 

0,05----0,5 

0,15-J,5 

1,0--2,0 

0,05-0, l 

0,01 

0,02-- o_,os 

' 0,02--0,05 

0,05-·0,3 

O,t-0,6 

0,i-0,6 
0,2-0,4· 

0,i-0,6 
0,2-0,4 

0, i 

0,25 

0,25 

0,01 

0, 003--·0' 005 

0,05-·--0,15 

0,05-0, 1 

0,05-0, l 

0,01 

O,i-0,2 

0, l 

5--15,0 

15-30,0 

15--30,0 

0,02-0.05 

0,02---0,05 

Szokásos aclag 

-1~ 

-,~" 

napi 

0,15--1,5 

0,3-0,9 

0,15-i,5 

0,5-5,0 

1-3,0 

0,2 

0,03 

0,06-0,15 

0,06-0,15 

o, 15---·0,6 

0,3-i,2 

0,3-1,2 
0,6--,-J,0 

0,3-i,2 
0,6-1,0 

0,2 

o,75 
0,75 

0,03 

0,01 

0, 1-0,3 

0,3--0,5 

0,3-0,5 

0,03 

0,2-0,6 

0, 1-0,3 

15-50,0 

100,0 

15--30,0 

0,05-0, l 

0,05---0_, l 

.... 

Mcgjcgp:é" 

1 * 

Hánvtatónal( 0,5 g 

C~ak <'tliandÓ•OfVOSl 
cl!cnou.cssd 

C'~ak orvo~i fclügve
lett mcllcu hasz· 
nálhato 

* Nyálkahártya-érzéstelenítésre 2-10 %-os oldatban 0,001-0,02% adrenalinnal együtt alkalmazva, legnagyobb egyszeri aclag1a 
0,2 g. Hclyiérzéstelcn1Lésre 0.25-0,5 <J~-os oldatban adrenalinnal együtt alkalmazva, legnagyobb adagja testsúly-kilogrammonként. 0,004 g. 
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~ 

w 
~ 

~ 

Név 

+ + Ergotaminum ta-rtancum 

Extractum aloes siccum 

+ Extractum belladonnae s1ccum 

+ Extractum filicis mans spissum 

Extractum frangulae íluidu1n 

Extractum frangulae siccum 

© ~.:J Extractum opii siccum 

Extractum rhei siccu1n 

Legnagyobb adag 

Az adagolás -·· 
mód_ia 

cgyuen 1 nan1 

per os 
s. cut. 0,001 0,002 

per os 

pc-~- as 0, i 0,3 

per as 10,0 10,0 

per as 

p<:'.r os 

per os o, 1 0;3 

per os 

+ Extractum secalis cornutl fluidum per os 1,0 J,O 

+ EXtractum stramonii s1ccum per os 0, 1 0,3 

+ Extractum strychni s1ccu1n per 03 0, i 0,2 

Fc1:rum album1natu1n per os 

Fcrrum oxalicum axydu:laturn per os 

Ferru1n rcductum per as 

Fc1Tt11n sulfuricum axyclulatum per os 
1 

-
i 

Facniculi fructus ! per os - -

Frangulae cortex per os - -

+ Ga1netacidum per as 0,04 0, 12 

Glucasum per as - -

~ Ganadotrop1num charion1cum I s. cut. 2000 NE 12000 NE 1 

+-Ganadatropinur;i- e sero s. cut. 2000 NE 2000 NE 

I-Ierniariae herba ! per os 

1 

- -
1 

1 

~ l:Ieparinum sa!ubile l 1. ven. 0,2 0,5 
(20 OOO (50 OOO 

NE) NE) 

Hexac1tram1num 1 

! per as -- -

Hexametl1ylentetraminum per as - --
l. ven. -- -

~ Hexobarbituralnatnu111 i 1, ven. 1,0 1 

1 

-- 1 

ti}J Hcxabarbituralum ! per 03 0,5 0,75 

+ I-Iexylrcsorcinun1 per as i ,o i,O 

+ ~ I-Iista1n1num bihydrachloricun1 s. cut. 0,001 0,002 

Jlistidinu1n hydrochJoncu1n s. cut. - --

i-!<i PB Hamatropinum hydrabram1cum : per as 0,001 0,003 

''"m~,„„ __ „ •• , •• „ '-"~O·-;;,; ·~-- "~';,e,;,,·.~.,:..,,~,:; 

Szokásos adag 

! egysi-:en 

1 ----1-

1 

1 
0,0004-0,001 

0,01-0,2 

0,04 

8,0 

5--10,0 

0,5-2,0 

0,02-0,05 

0, i--i ,0 

X--XXX 

0,04 

0,02--0,05 

U,2---0, 5 

0, l·-·-0,2 

0,05~1,0 

0, 1--0,2 

1,0 

5---10,0 

0,02 

5-10,0 

100-300 NE 1 

! 

200-1000 NE 

2--3 ,0 

0,05-0,15 
(5 000-15 OOO NE) 

0,5--t ,O 

0,5-1,0 
2-4,0 

0,5~1,0 

0,25 

i ,0 

0,00005-0,0005 
0 

0,2 

napi 

o·, 001 

0,03--0,2 

o, 12 

8,0 

5-~10,0 

'0,5~·2,0 

0,06-0,15 

0,3-·t,O 

XXX-LX 

0, 12 

0,06---0, 15 

O,G--1,S 

0,3-0,6 

0,15--3,0 

ü,3 0,G 

:1,0 

5-- 10,0 

0,02-0,06 

15---50,0 

100-300 NE 

200--1000 NE 

10,0 

0,25-0,5 
(25 000-50 OOO NE) 

t,5---3,0 

1,5-3,0 
2---4' 0 

---

0,5 

i ,o 

0' 00005-0' 0005 

0,2 

"'" 

MegJegyzc~ 

í 
I __ _ 

Csak G hét mulva 
ismetdhcl<.> 

A műtét időtartarn{i-
tói füg-i"ó ·n több-
ször 1s adható 

1 Má~odnaponként 
I gcJatam rnkban 
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~ 
0 

Név 

~ ~ I-lydrargyrum amidochloratum 

+ ~ 1-Jydrargyrum bichloratum 
corros1vum 

~ + Hydrargyrum bijodatum rubrum 

+ Hydrargyrum chloratum mite 

+ 1o-}I Hydrargyrum oxycyanatum 

+ + I-Ivdn;irgyru1n oxydatum flavum 

"1< Hvctrocodeinum bitartaricum 

+ Hyosciam1 folium 

Ifi Hypophyseos partis postenor1s 
cxtractum 

In1usum frangulae 

Iníusum sennae compositum 

Injectio acidi ascorbin1c1 10% 

Injectio acidi nicotinic1 2% 

,;;;;;:;;;:,;,,:"'m••~,,;;,;;; ·;~~,., 

' _ 'I - Legnagyobb adag, 

A-r, adJ.golás ·-----------~--
módja j [ 

! egyszeri 1 napi 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

s. cut. 

per os 

per os 

1. ven. 

1 

s. cut. ' 
'- vcn. } 

1, musc.- 1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,5 

0,01 

0,02 

0,03 

0,3 

10 NE 

5 ml 

0,06 

1 

0,06 

0,06 

i ,0 

0,03 

0,06 

0, i 

l ,O 

1 

20 NE 

15 mi 

+ ~ Inject10 adrcnalini hydrochlor1ci i s. cut. •ml 2 ml 
0, 1 o/0 i. ven. 0,2 ml 0,6 ml 

s. cut. ! 
InJcctio ancur1n1 hydrochlorici 1 % 1 ~· musc. I - --

i. ven, . 

lnjectio aneur1n1 hydrochloric1 5% . '· rnt. }I 
i '· musc. I - -

1. ven. 

+ + IJ\JCCtio arscn1c:ilis ) o/o 
cum proca1no hydrochlorico 

s. cut. } 
1. musc .. 1 ml J ml 

+ ~ Injcctto atrop1ni sulfurici 0~0570 ; s, cut. 2ml 6ml 

1 

~' ~ Injcctio atropin1 sulfurici 0, l % 1 s. cut. 1 ml 3 mi· 
' 

In1echo axerophtholi 1. musc. - 1 --

tj}:J i:;} In1ectio benzpropamin1 
i pho~p.1orici l 'j'0 s. cut. 2 ml 6ml 

Injectio bismuthi subsalicvlici oleosa 

1 

1 Ü~-~ ~. glut. - -

Injcctio daJcii bromah f 0% i. ven. - -

..,. Injcctio caicii chlorati 10% 1. ven. -

In1cctlo calcii glucon1c1 10% i. musc. - -

+ Injectio calciferoli s. cut. 1
1 

_ J mf. 1 

1. musc. , ( = l0, 111. 
15 mg) 

"' u• Injectio can1phorac acthcrca 20% :o.. cut. 

1 

"pi'fu'%'%%füf#W#.i-.$W~P-~"""§M&'Y0i'Ji'H)i\$,i;',;&,0ifii%i;~-;&$l#J,!~MJ\!%'M-"f".;wiW;~-!&w'<r<Km')'!or?'1'1'~~0'1.:;fj\';).·:_ 

Szokásos adag 

egyszeri napi 

~--~---------~----- ------

0,01 0,02 

0,01 0,02 

0,2--0j5 0,2~·0,5 

0,01-0,02 0,03-0,06 

0,05 0,15 

2-10 NE 2-20 NE 

30~60,0 30-60,0 

30-60,0 
1 

30-60,0 

1-5 ml i-·5 ml 

1-2 ml 1-·4 ml 

0,3-0,5 ml 1 ml 
0,05-0,I illl 0,05-0,3 mi 

i ml l 1nl 

! ml 1 mi 

0,5-I mi 0,5-1 ml 

1 ml •--2 ml 

l mi i--2 mi 

0,5-1 ml 0,5-1.mi 

o.5~1 ml i--3 ml 

0,5--1 ml 0,5--i llll 

5~10 ml 5-30 ml 

5-10 ml 5-30 ml 

5-10 ml 5---30 ml 

j 1 ml(= 10,ilL 15 mg) i --

l ml l---3 ml 

i 

1 

,,,.., 

MegicgyzCs 

Ken&sben készítve 
1 keresztesnek 
sziu.nit 

1 Kc„óqben késdtve 

1 

l _kcr_es;;tcsucJr. 
szamil 

4-·-6 naponkéut 

2- 3 httvot1k6llt 
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, i Legnagyobb adag 

Nb· Az adagolás'--·---··-------
. módia 1 

1 egyszeri nap1 

1 

InJectlo camphorae olcosa 20~'6 

InJcctio chin1n1 hydrochlor1ci 30% 
et urethan1 30 ~lo 

s. cut. l 
l. musc.I ! 

' 
lnJectio coffein1 natrii benzoicí 20% 

Injectio coffein1 natrii salicylic1 20% 

1. musc. 
1. ven. 

s; cut. 

s. cut. 

~"1 Injectio cphcdnni hydrochlorici 5% s. cut. 

~ ~ In,iectio crgotamin1 tartarici 0_,05% "· cut. l
1 1. musc. 

Injectio glucos1 10~~ 1. ven. 

Injecüo glucosi 20%) 1, ven. 

Injcctio glucosi 40Cj~ 1. ven: 

+ Injcctio gonadotropin1 chonon1ci s. cut. 

~x- .~njcctio gonadotropin1 e sero s. cut. 

~ Injcctio heparin1 ·- 1, ven. 

1--~ Injcctio hypophyseos partis .postcr1ons 1. 

Hypophyseos partis postenons extractum 

InJeCtlo hexamethylcntetramínf 40~io 1, ven. i 

Injcctio isotonica Ringer1 s. cut. 
11 J, ven. 

+. InJectio insulin1 l. 

Insulinum solutum 

1 tnl 3 ml 

2 ml 6ml 

1 

2000 NE 12000 NE 

! 
2000 NE 2000 NE 

1 

20 OOO NE! 100 OOO 
1 NE 

1 

-

-· -·· 

~ Injectio · menachinoni g 0,0 l i, musc. 1 0,05 g 
i 0,05 g 

' 
1 

1 

© r:fri Injcctio morphini hydro-
chlor1c1 1 °!o s. cut. 3ml 

1 

10 ml 

© ti:::J TnJcctio morphini hydro-
1 s. cut. 1,5 ml : chlonc1 2 °!o 5 ml 

! 
1 

i:-..;J:r t:IT1 TnJcctio morphini hydro-
1 chlonc1 3% s. cut. 1 ml 3,3 ml 1 

1 

{!:i {!:J Injectlo inorphi.ni hydrochlonci 
J ']'0 ctnn atrop1no sulfunco 
0,05o/0 j s. cut. 2ml 

1 

'6 ml 

tfri © Injcctro morphini hydrochlor1ci 
2 '7o cum atropino sulfur1co 
0,05°!0 s. cut. i,.5 ml 4,5 ml 

TnJcctio· natrii bromati 10% l. ven. .. -· 

InJcctio natrii chlorati hyperton1ca 10% i. ven. - -· 

Injcct10 natrii chlorati isotonica 1. vcn. -

lnjecho natríi citr1ci 3,3% .l. ven. - --

Injcctio natriijodati 10% 1. ven. -· 

cgyszcn 

i--5 ml 

1-2 ml 
2-3 ml 

L-2 illl 

J.--2 int 

0,5--·I ml 

1 ml 

5--100 ml 

5-···100 ml 

5-100 ml 

100--300 NE 

200~ 1000 NE 

10 OOO NE 

5-10 ml 

5-1000 ml 

0,01-0,03 g 

l ml 

lmI 

1m1 

1·m1 

1 ml 

5--10 ml 

5--10 ml 

5- 1000 ml 

20-40 ml 

1-10 ml 

Szokásos adag 

i 

1 

i 

11ap1 

1--10 inl 

1-3 ml 
2-3 ml 

1--·'1· ml 

t--··1· ml 

0,5-·2 ml 

L--3 mJ 

5-·100 ml 

5-100 ml 

5--IOOml 

100--300 NE 

200-1000 NE 

50 OOO NE 

5--10 ml 

5-1000 ml 

0,01-0,04 g 

1-3 ml 

i-3 nil 

i-3 ml 

i-3. mi 

1-3 mi 

5-10 ml 

5--10 ml 

5--· 1 OOO int 

20--40 ml 

t-10 ml 

1 

1 

1 

l\1cgJegyzés 

• 
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Név 

>I< InJectio natrii nitros1 4'}~ 

>J:; J nJC'Cl10 natrii nltrosi 8 ~~ 

lnJcctio natrii salícylic1 10~~ 

TnJCCtJo 11atrii thiosulfunc1 10~~ 

~TIJ {'.:1 lnJcctio opii conccntraü 2St~ 

© 1I;:J Injcctro opii conccntrati 4-~{i 

~ Injcctio papa venni hydrochlor1c1 4o/0 

I11jectio g-pcrncillinkalii L 

g-pcn1cillin-kaliun1 

InJcctio g-Perucillinkalii oleosa 

Injcctio g-pcnici1Iin·proca1ni l. 

g-Pcnicillin-procainuin 

Injcctio g-pcn1cillin-procaini olcosa 

~ Injcctio pcntamcthazoli 10 % 

~ Injcctio procaini hvdrochlonci 2 % 

+ Injccti.o proca1ni hydrochlorici 4% 

r{<4 Injcctio proca1n1 hydrochlor1c1 
2'% cum a<lrcnalino 0,005~~ 

+.lnjcct10 proca1n1 hydrochloric1 
1% cum adrenalino 0,005% 

+ Iqicctlo progcstcroni 

In3cctio pyridÓx1ni hydrochlor1ci 2,5 ~~ 

In.1ectio riboflavnu 0,5 ~~ 

~~ Injcctio strcptomvc1n1 

· l. Strcptomycinum 

>I~ + In.1ectlo strychn1n1 nitnc1 0, l % 

~ lnJccho sulfiLmcthylpyrimidini 20~;J 

~ Injcctio sulfamcthylthiazoli 20'};1 

~ Injcctio sulfathiazoli 20% 

+ InJCCtio sy111paetha1n111i hydro-
chloric1 6% 

P!<1 Inject10 sv1npropa1111ni hydro-
chlonc1 2% 

Lcgnagrobb adag 

Az adagolás 1 ______________ _ 

módi a 1 

egyszeri napi 

l, ven. ~ml 6ml 

1. ven. 1·m1 3 ml 

1. vcn. 

.1. ven. 

s. cut. 2 in! 6 ml 

s. cut. 1 ml 3 ml 

s. cut. / 
6 ml 12 ml 1, musc.\! 

i. ven .. ' 

1, musc. 

1, lllUSC. 

s. cut. 2 1nl 10 ml 

i s. cut. \' ' ' 
' 1. musc.,' 10 ml 30 ml 

s. cut. [ 1 
'· musc.l! 

S ml 15 ml 

s. cut. /' 
1. 1n11sc. r 

10 ml 30 ml 

s. cut. \ 
1 

1. musc.! 1 
5 ml 15 1nl 

1. musc.} 
1. glut .. i 

s. cut. /' 
.1. ven .. _„_ 
1, musc. \ 

i. n1usc. 

s. cut. 5 ml 10 ml 

-" vcn. 15 ml 45 ml 

i. vcn. 15 1nl 4·5 ml 

1. verL 15 ml 4·5 ml 

s. cut. 2 ml 8 ml 

s. cuL 2. Illl 8 mi 

Szokásos actag 

egyszcn _l 
Mcgicgyzcs 

napi 

i--2mt 1-6 ml 

0,5-l tnl 0,5--3 ml 

10 ml 10-20 ml 

5---50 ml 5-100 ml 

ml 3 mi 

ml 2 ml 

1-3 ml 1---6 ml 

15 000-50 OOO NE 200 OOO- l OOO OOO NE 

200 000-300 OOO NE 200 000-1 OOO OOO NE . 
1-Zml 1-.„5 ml 

2·--·5 ml 2-5 ml 

1--2 ml i-2 ml 

2-5 ml 2-·5 ml 

1-2 ml i·--2 ml 

0,005-0,01 g 0,005-0,01 g 

2 ml 4 ml 

1- ·2 ml J--2 ml 

0,.5---2 ml 

1 

'.-$ n1I 

5-- -10 ml 5 ···-20 111! 

5----10 ml 5·- 20 ml 

5--10 ml 5 - -20 ml 

1 ml 2--- 5 ml 

1 1nl 2 -··5 int 
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Ü' 

'" 1 
Legnagyobb adag Szokásos adag 

Név 1 Az adagolás 

1 
1 

"''" ____ -
Megjegyzúg mód,a 

1 

' egyszeri 

1 

napi egyszeri napi 

--~~-~-----·-

1 1 i 
-·------

>J. ln1echo testostero"oli prop10mc1 I "musc. o. j g o, 1 g 0,005-0,025 ' 0' 005-0' 025 1 Hetenként 2--3-szor 1 

+ Tnject10 tocopheroli acetici mg 30 
1 

1, musc. 3,3 ml 3,3 ml l ml 
1 •-2 ml 

~ Injectio vit:nnini B12 
1 s. cut. ! 

1. musc._ 50 r 50 r 1 5-20 r 5--20 r 

+ lnjectio zincinsulin1 protaminat 1. 

Zinc-1nsulin\1m protaminatum 

+ Insulinum solutum 
1 per os - - 1 5-50 NE 15-200 NE 

+ Ipecacuanhae radix per os - - 1 0,02-0,05 0, i-0,25 
1 Hánytató adag 2 !! 

+ Isonicazidum 
1 per os 0, 15 0,5 

1 

0,05-0, l 0,2-0,4 

1 

J aJapae i:,es1na ' 0,05-0,1 0,05-0. j per os 
1 -· -· 
1 

Jalapae tubcr per os - - 0,2-0,5 0,2-0,5 

+ jodophthateinnatrium per os - -· 
1 

5,0 5,0 
~. ven - - 3-4,0 3-4,0 

1 

Jodoxysulfochinolinum • per os - - 0,25-0,5 0, 75-·l,5 

•:B Jodúm per os 0,02 i 0,06 0,01 0,03 
1 

Juniperi fructus per os - - 2-5,0 2-5,0 

Kalium bitartaricum 
1 per os -·· - 1-4,0 i-4,0 ._\ 

1 

Kalium bro1natum 1 per os 1-3,0 3·-·10,0 1 
1 

' Kalium chloratum per os 

1 

- - 2-5,0 5--10,0 

+ Kalium chloricum per os 0,5 2,0 

l(alium gua1acolsulfon1cu1n per os - 0,2--0,5 0,6-J,5 

I<:.aliun1 jodatum per os -· -·· 0,01--0,5 0, i-i,5 Golvva elleni profi-
Jax•s céljára 0,0P05 g 
hetenként j._:_2-szcr 

Kalium natrium tartaricum per os -· -~) 
2-10,0 2·-·10,0 

~ Kalium rhodanatum per os 0.2 0,6 0,05 0, 15 

Kamata depuratum per os - - B-10,0 8-10,0" 

Lactosum per os ·-·- - 5-15,0 5-15,0 

Liquor ferri albunlinatl saccharatus per os - 5-10,0 10-20,0 

Magnesium carbonicum hYctroxydatum per os --· - 0,25-4,0 0,75-12,0 

Magncsium oxydatum per os - ·- 0,25-4,0 0,75--12,0 

Magncsium pcroxydatum 25% per os - - 0,25-·l,O 0,75-·3,0 

Magncs1um sulfuricu1n crystallisatum per os -- - 5'-25,0 5-25,0 
i. rnusc. , - - 2-4,0 6-12,0 

Magnesium su1furícum siccatum per os -· -- 2-10,0 2-·10,0 
w 
"" Malvae flos et folittm per os - 0,5-i"O 5,0 

,, 
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Név , Az adagolá~: ----· ···--- __ 
módia 1 

' cgyszen napi 

Marrubii herba 

+ Menachinonum natrium 
bisulfurosum 

l\íenthae cnspae folium ' 

Menthae piperitac folium 

Mcntholtun 

+ Mercamphamidnm 

Methyienum coeruleu1n 

per os 

per os 
i- musc. 

per os 

per os 

per os 

per rect. 
1,illU3C,\ 

1. ven. 1 

per os 

0,05 
0,05 

0,5 

0,3 

+ +Methvlhomatropinium bromatu1nl per o,s 1
1
[ O,Ol s. cu. 

+ Methylrosanilin1um chloratum 

© Mixtura chloraio-brömata 

titJ E:-.;}1 Morphinum hydrochloricum 

Mucilago gummi arabic1 

Mucilago salep 

Naphthoium-fJ 

+ + Natrium anilarsonicum 

+ +NatrILnn arscn1cicu1n 

Natrium bcnzoicu1n 

Natnum bicarbonicum 

Natnum boncu1n 

Natriu1n bro1natun1 

Natrn1n1 chloratun1 

Natr1un1 citricum 

+ +Natnum fluoratum 

Natritun jodatu1n 

+ +Natrium methylarsonicum 

+ Natriun1 nttrosum 

Natrium phosphoricu1n acidum 

per os 0,2 

per os 15,0 

per os l' o 03 
s. cut. (' ' 

per os 

per os 

per os 

per o> } 
~. musc .. ! 

0,2 

per os 1 
1 s. cut. 1

1 

0,005 

lreros 1 

:.e~e~~ } ! 
-

1 per os 

per os -
1, vcn. 

per os 
1. vcn. 1 
s. cut. 1 

] per üs 
1. ven. 

per os 0,0005 

per os 
1. ven. --

per os 0,05 
j s. cut. 0, 15 

per os 0,3 
s. cut. 1 0,08 
l, ven. " 
pc;r os --

i 

Natnum pbosphoncu1n crystallisatu1n 1 per os 

1 

' 

1 

0,15 
0,05 

0,5 

0,3 

0,03 

0,5 

30,0 

0, 10 

0,2 

0,015 

--

-
-

-

0,001 

-
-

0,15 
0, 15 

0,9 

0,24 

1 

Szokásos adag 

egyszeri 

O,«J--~· 1, 0 

0,01-0,03 
o,01~-0,02 

0,5-i,O 

ü,5-i,O 

0,02--0,05 

0,.5 

0, 15 

0,02--0,i 

0' 0025--0. 005 

0,05-0,07 

5-10,0 

0,01-0,02 

5---15,0 

5--15,0 

0,05--0, 15 

0,05---0, l 

0,001-0,002 

0,5--2,0 

!--5,0 

0,3~i,O 

1-3,0 
0,5--i,O 

J-5,0 

0,09-9,0 

1--5,0 
0, 7-1,S 

0,0005 

0,01--0,5 
O,i--i,O 

0,003-0,01 
0,05-0, j 

0, i 

0,04---0,08 

2-4,0 

5-20,0 

-~I ---
1 

! 

1 

' 

1 

naot 

:J,0 

0,03-0,09 
O,OI-0,04 

5,0 

5,0 

0,06-0,15 

0,5 

o, 15 

0,06-0,3 

0,0075-0,015 

0,2 

10,0-15,0 

0,03-0,05 

15--50 ,0 

15-··50,0 

0,3-0,6 

0' 05---"'0' j 

0,003---0,0l 

t ,5-·-·6,0 

3---15.0 

0/1-3,0 

3-10,0 
0,5-··2,0 

3--10,0 

0,09-·-·9,0 

15,0 
0,7-i,5 

0,0005 

0,03-1,5 
O,i-2,0 

0,01-0,05 
0,05-0, i 

0,3 

0,04-·0,lG 

6--12,0 

5--20,0 

Mcgjegy~és 

Hetenként • -2-szcr 

Hctcnkénl 2-3·~7.or 

"' i 
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Legnag~·obb adag 

Név Az adagolás! 
mód:a 

cgrs>:er1 i napi 

1 

Natrium salicvlicum per os 
r. vcn. 

Natrium sulfuricum crystallisatu1n per os 

Natnum suliUncu1n siccatum per os ··-

Natnum thiosulfuncum per os --
s. cut, ---
1. vcn. -· 

Nicotan1idum per os 
I! 

--
i. ven. 

! s. cut, 1 -· 

~ ~<Nitrogiycerinum soJutum 1 ?{,- per os v xv 
' I\Torca1num per os ·-
1 

1 

1 

Novamidazophenu111 per os -1! 
1 

!_ vcn. i 
! 

+ Novarscnoltun per os j ,0 i,O 
1. vcn. 0,6 0,6 

~ Ocstrodienoltun per os 
1 

0,002 i 0,005 

i s. cut. i 1 

1 

+ Ocstrolum propionicu1n 0,01 0,01 
!. musc. 1 

Oleum anisi 
1 per os - --

Ólcu1n carv1 
1 per os -·- -

~ ~ Olcu1n chenopodii per os 0,5 0,5 

Olcum cttr1 per os -

' 
Oleum euca1ypti ! per os - -

Olcum focn1culi per os ·-· 

Oleum JCcoris asclli per os ·---

1 

-

Oleum JUn1pcn per os -

Olcum lini per os -- -

Oicu1n menthae piperitae per os - -· 

Oleum pini pumilionis per os -- -

Olcum ric1n1 per os 

Olcum terebinthinac rcctificatum 
1 per os --

' 1 

Oleu1n thym1 per os -· --· 

;-I}-J ~~Op1um concentratum per os l 0,04 0, 12 s. cut. 

Pancrcatinun1 per os -

1 

per os l 
~ Papavcrinu1n hyclrochloricum 

1 s. ~ut. 0,25 1 0.50 
~ 
m i. ven, 
;.: ' ' 

Szok{isos adag 

egyszeri 

0,5-3,0 
i ,0 

5--15,0 

2-10,0 

O,l--0,5 
0,25-1,0 
0,5-5,0 

0,05-0,25 
1 

0,05--0, i 1 

1 

' 
I--III. 

0,3-t,O 

0,5--J,0 

0,5---0,75 
0,15--0,45 

0,0005-0,001 

0,001-0,005 

0,02-0,04· 

0,02-0,04 
' 

0,5 
1 

0,02-0,04 

0,05--0, i 

0,02-0,04 

5-15,0 

0,05-0, 1 

i-5-,0 

0,02-0,04 

0,05-0, l 

10--30,0 

0,05-0, j 

0,05-0_, l 

0,02-0,04 

0,25--0,5 

0,04·---0, 12 

-napi 

i,5-~15,0 
1-2,0 

5-15,0 

2-10,0 

1,5-3,0 
0,25-3,0 
0,5--10,0 

0,05-0,5 

0,05-·0,2 

III-X 

0,9--3,0 

t,5-3,0 

0,5-0,75 
0,15-0,45 

0, 0015-0' oos 

o,001c-o,005 

0,06-0,12 

0,06---0,12 

0,5 

0,06-0,12 

0,15-0,3 

0,06-0,12 

10--30,0 

0, 15--0, 3 

3--15,0 

0,06-0,12 

o, 15-0,3 

10--30,0 

0,15-0,3 

0, 15-0_,3 

0,06-0,10 

0,75-1,5 

0,12-0,36 

McgJcgyzús 

__I _______ _ 

Féregllaitónak 
6-7 11apo1ikónt 

I C„k 4 hét mul" 
ismétdhelö 
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Név 

Paraffinum liquidum 

© Paraldehydum 

g-Penicil lin:. kali~1n 

g-Penicillin-procainum 

+ Pentamethazoium 

Pepsinum 

Phenacetinum 

+ +Phenarsoxydutn hydrochloricum 

Phenisatinum 

t:frJ Phenobarbituralnatnun1 

rtl1 Phenobarbituralum 

Phenolphthale:inum 

~ Phenolu1n 

+ Phenoium liquefactum 

Phenylium salicvlicu1n 

+ + Physostigminum salicylicu1n 

+ + Physostigminum sulfuncum 

+ + Pilocarpinum hydrochloricum 

Piluia ferr1 carhon1ci 

Pilula Jaxans 

+ Podophyllinum 

Primulac radix 

+ Procainum hydrochloric1im 

+ Progesteronu1n 

Pulvis Caroli 

Pulvis franguulac compos1tus 

rn1 r~:J Putvis opii 

+ Pulvis opii et ipecacuanhac 
compositus 

Pulvis sennac compositus 

Az adagolás 
módja 

per os 

per os 

per os 
s. cut. 1 
i.musc.i 
1. musc. 

per as l 
s. cut. , 

per os 

per os 

i. vcn. 

per os 

per os 
1. musc. 

per o::: 

per os 

p~r os 

per os 

1 per os 

per os 
s. cut. 

per os 
s, cut. 

1 per os 

per os 

per os 

per os 

per os t 
1, ven (' 

~- musc.(, 
1. glut. 1 i 

per os 

: per os 

1 per os 

per os 

per os 

Legnagyobb a<tag 

egyszeri napl 

5.0 10,0 

-
-· 

-· 

0,2 i ,0 

- --

0,06 0,06 

-- --

0,3 0,6 
0,3 0,6 

0,3 0,6 

0, l 0,3 

0, 11 0,33 

-· 

0,001 0,003 
0,0005 0,0015 

0,02 0,05 
0,01 0,02 

0, i 0,3 

0_,2 0,6 

0,02 0,02 

--

0, 15 0,5 

1,5 5,0 

-- -·-

Szokásos a<lág 

egyszeri naJH 

15-30,0 15--30, 0 

2--4;0 tl---8,0 

50 OOO-100 OOO NE 300 000~600 OOO NE 

15 000-50 OOO NE 200 000-· 1 OOO OOO NE 

200 000--300 OOO NE 200 OOO--- 1 OOO OOO NE 

0, 1-0,2 0,3-0,6 

o_,i-o,s 0,3--t,5 

0,25--i,O 0, 75---3,0 

0,03-0,06 0,03--0,06 

0, 005--0' 02 0,005--0,02 

0,015-0,2 0,045--0,3 
0,15-0,3 0,15--0,45 

0,015--0,2 0,045~0,3 

0,05--0,5 0,1--0;5 

0,05 9, i 

0,5-2,0 j ,5--·6,0 

0,0005 0,0015 
0,0005 0,001 

0,005 0,01 
0,005-0,01 0,01 

,_3 db 3-9 db 

,_3 db >-3db 

0,02--0,05 0,05--0, l 

íl,3--0_,5 i,5--2,5 

0, i 0,3. 

0' 005--0' 0 l 0,005-0,01 

5-- 10,0 10-30,0 

3-10,0 3-10,0 

0,02---0,0.o 0,06-0,15 

0, 1-0,5 0,3---i ,5, 

3--10,0 3-10,0 

* Hely1-trztstelenítésre adrenalinnal együtt 0,25-0,5Y0 -os oldatban legnagyobb egyszeri adagja 3 g. 

Mci<JCJn-'zes 

1 

! 6-.7 naponkénl 

} 

Csak állatgyógya-
szatban 

I· 
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Név 

Pyridox1num hydrochlorícum 

+ Resorc1num 

H„he1 rhizoma 

Riboflav1num 

Rutinum 

Saccharimidum 

Saicp tubet 

Salviac foliu1n 

Sambuci flos 

+ Santoninum 

Saponariae hungaricae radix 

+ Scilla siccata 

+ SciJlac bulbus 

~ ~ Scopolaminum hydrobromicum 

~ Sccalc cornutum 

Scncgae radix 

Scnnae folium 

Sennae fructus 

Serpyllí herba 

Sirupus fcrri chlorati oxydulati 

Sirupus fcrri jodati oxvdulati 

Sirupus hypophosphorosus compositus 

Sirupus kalii guajacolsulfonici 

Sirupus 1axans 

+ + Solutio arsenicalis 

+ So1uno adrenalin1 bydrochlorici 
O, 11]'0 

+ + SoJutio strophanthini ·0;5% 

~" Solulio sympaetbamini hydro.-
chlonc1 10'}~ 

~ SoJutio svmpropamini hydro-
chlonc1 L 0/ 0 

i 
1 Legnagyobb adag 

Az actag:olfü; j ·----
módja 

1 egyszeri 1 naP.J 
! 

per os 
„ ven. ! 
s. cut. 
!, musc .. 

per os 

per os 

per os i! 
~. musc.f i 

1 
per os 
l. ven. 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

f per os 
s. cut 

per os 

per os 

per os 

per os 

per ·os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

1 

1 

per os }I 
perrect. 

per os 1 

1 
per os ! 

1 

' 
1 
' 
1 per os 

0;5 3,0 

o, l 0,3 

0,2 l ,0 

0.2 i ~o 

0,0015 0,005 
0,0005 0,0015 

1-,0 3,0 

- --

·-- --

- -

--· -·-

-- -

-- -· 

-· -

- -

- -

- 0,5 J,5 

J ,5 5,0 

0,4 1 .2 

i,5 mii 6 ml 

2,5 ml ] 10 ml 

i 

1 
1 

1 

,,;l'*1í\Wo~ii@i'iüw.1.- ;lil_;;&ii,'iii!~~n_~ 

-1 Mcgiegyzés 

Szobisos adag 

1 

egyszeri nam 

··~------· ___ I ---

[ 0,06-0,12 

--1···---

0,02-0,04 

0,05 

0.2-0,5 

0,1-i,O 

0,003--0,01 

0,02-0,05 
0,04-0,08 

0,02-0,05 

0,05-0, l 

1-2,0 

1--2,0 

0,05 

0,3--0,5 

0,0003--0,001 
0,0002-0,0003 

0,5 

0,3-0,5 

l,5-6_,0 

J ,5-6,0 

0_,5-1,0 

0,5-5,0 

0,5-5,0 

5-15,0 

5--15,0 

10-30,0 

II-X 

Il-XX 

o, 1--0,2 

0,5-i ml 

o,s-1 ml 

1 

1 

o, 10 

0,6-i,5 

0,3-2,0 

0,009-0,03 

0,06-0,15 
0,04-0,08 

0,06-0,15 

o, 15-·0_,3 

3-6,0 

3-6,0 

0, i 

i,5-2,5 

0,001--0,003 
0,0003--0,0006 

1,5 

l,5-2~5 

i,5-6,0 

1,5-6,0 

2,5~5,o 

i ,5--10,0 

I,5-10,0 

15-30,0 

15-30,0 

10-30,0 

VI--XXX 

VI-LX 

0,3-0,6 

1,5-3 ml 

i,5-5ml 
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e-. Legnagyobb adag Szokásos adag 

1\(:,-
Az adagol.ís , 

módja Megjegyzés 

cgy.<zcr1 niip1 _egyszeri llaPl 

-----1 ----
' Species althacac per os 1 0,5-1 ,0 5,0 
1 

1 
ri'i Species antlasUunatica ad fu1n1~ pro 

gat1onc1n inllalat. 2,0 10,0 0,5-1,0 3,0 

Species diuretlca per os o,-5--1.o 5,0 

Species laxans per os - 2-5,0 2„-5,0 

Spintus acthereus per os III-XX X--LX 

Sprritus an1mon1atus anisatus per os -- !I-X X--XXX 

~ ~ SLibiutn kaliu1n tartancutn per os 0.02 0,06 O,Ol---O,ü2 0,06 ·Köptctonek 

per os o: 12 0,2 -- - Hánytatónak 

i. ven. 0, 12 0,2 0,03-0,12 0,03-0,12 

Stibiu1n sulfuratu1n aurantiacum per os -- - i 
0,02-0,05 0,06-0,2 

' + Stramonii folium per os 0,2 0,6 i 0105-0,1 0,15-0,5 

Strcpto111ycu1um s. cut. } 0,25-0,5 0,5--2,0 -
1. musc, 

+ l>f' g-Strophanthinu1n per- os 0,002 0,006 0,0005-0,001 0,0_015-0,003 
lo ven. o __ ooos 0,001 0,00015-0,0003 0,00025--0,0005 

+ ~ Strophanthi sc1nen per os o, l 0,3 

+ Strychn1 sc1nen per os 0, l 0,3 0,02-0,05 o_,o5--o_,1s 

~ + Strychninum nitricum per os }i 0,005 
s. cut. 

0,01 0 '0005-0' 002 0,001-0,005 

Sulfaguanidinum per os - - 2-4,0 6-16,0 

pt1 Sulfa1nethylpynmidinu1n per os 3,0 12,0 0,5-2,0 3-7,0 
.1, vcn. 3,0 9,0 1-2,0 1-"4,0 

~ Sulfa1ncthylthiazolu1n per os 3,0 12,0 0,5-2~0 3~7,0 
1. vcn, 3,0 9,0 1--2,0 1--4·,0 

>f: Sulfanila1nidum per os 3,0 12,0 l--2,0 3-7,0 

+ Sulfathiazolum per os 3,0 12,0 0,5-2,0 3--7,0 
1. ven. 3,0 9,0 1-,--2 ,0 1-„4,0 

Sulfur praecipitatum per os - --- 0,5-2,0 2,0 
1.musc. - 0,01-0; l 0,01--0. i 1 Olajos SZUSZp('n~ 

zióbl\n 

Sulfur pulvcratu1n lotum per os - -- 1-4,0 2-8,0 

Suppositonutn glycerin1 per rcct. -- -- ,_z db i-2 db 

Suppositor1u1n _hae1norrhoida1e per rect. ! - -- 1-2 db i-2 db 

+ Syn1pacthaminu1n per os 0, 15 0,6 0,05-0, l 0,15--0,3 
s. cut. 0, 12 0,5 0,06 0,25 

+ Sympropam1nu1n per os 0,05 0,2 0,01-0 02 0,03-0,06 
s. cut. 0,04- 0, lG 0,01-0,02 0,03-0,0G 

Tabletta acidi acetylsalicylici g 0,5 per os -- 1--2 db 2--10 db 

rfabletta acicli ascorbin1c1 g 0. i per os -- - \-':r--i db 1--3 db 

w 
~ Tabletta amidazophcn1 g 0, l pc~· os 1--3 dh 3-6db 
~' 



Ló 
a; 

°' 

1-> ... 
" ~ 
~ 

°' ;; 

~ 
~ 

~ 
< 
~ 

·@ 
~ 

w 

"' "' 

·--------- -·--------------- --------------,----------.-------·---------- -

1 
Legnagyobb actag Szokásos adag 

Az adagolás! 
módja 1 1 , 

1 1 : 

egyszeri i napl 1 

Név 

egyszeri 
i 1 i -------1--------·-1----'1---------

' 1 Tabletta an1idazophen1 g 0,3 i per os - ' 1-2 db 

Tabletta ammonii chlorati 
alkalisolvens g 0,5 

Tabletta aneunn1 mg 5 

++,Tabletta atropin1 sulfuric1 
n1g 1

/ 3 

per os 

per os 

per os 

Tabletta azopheni coffeini citrici g 0,5 1 per os 

t.E.:.1 Tabletta barbamidi g 0,4 

~rri Tabletta barbiturali g 0_,5 

© r:i}:J Tabletta benzpropamin1 
phosphonc1 mg 5 

per os 

per os 

per os 

1'ablctta carbonis activati g 0,25 i per os 

1~ablctta chin1ni hydrochlorici g 0,25 1 per os 

Tabletta chinini hydrochlorici g 0,5. 1 per os 

tI-4 Tabletta codeini hydrochlonci 
g 0,01 

~~ Tabletta codeini hydrochloríci 
- g ü,02 . 

+ Tabletta ephedrini hydrochlorici 
g 0~05 

~fabletta hexa1nethylentetramin1 g 0,5 

Tabletta natrii bromati effcrvcscens 
g l~O 

Tabletta natrii salicylici alkalisolvens 
g 0,5 

Tabletta nicotamidi g 0,05 

+ + Tabletta nitroglycerini mg 0,5 

+ Tabletta oestrodienoli mg 0,5 

© © Tabletta opii concentrati g 0~02 

+ Tabletta papaverini hydrochlorici 
g 0,04 

Tabletta phenacctmi g 0,5 

+ Tabletta phenamidi g 0,5 

©Tabletta. phenobarbiturali g 0,015 

© Tabletta phenobarbiturali g O~ 1 

Tabletta phenolphthaleini g 0_,20 

Tabletta phenoiphthaleini g 0.5 

Tabletta pyridoxini hydrochloric1 
g 0;04 

per os 

per os 

per os 

per os 

pet os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

1 per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

1 per os 

1 

1 

i 

1 

1-4 db 

1--2 db 

3 db 9 db 1-2 db 

1-2 db 

3 db 10 db J-2 db 

!'/, db 3 db l db 

4 db 12 db 1-2 db 

2-6 db 

1-2 db 

l db 

10 db 30 db J-3 db 

5 db ;. 15 db 1-3 db 

j db 3 db '1 Y,-1 db 

- -i - 1-2 db 

- - 1-3 db 

- - 1-6 db 

- - 1-5 db 

2 db 6 db J-2 db 

4 db 
110 db 

j-,2 db 

2 db 6 db 1 db 

6 db l 12 1/, db 1-3 db 

- - 1-2 db 

3 db 10 db J-2 db 

20 db 40 db 1-3 db 

3 db 6 db 1-2 db 

- - 1-2 db 

- - 1 db 

- - 1-2 db 

-1 

1 

i 

napi 

l-3db 

6-24db 

2-4db 

3-6db 

2-6db 

2-6db; 

J-2db 

i-3db 

6-20 db 

3-6 db 

1-3 db 

3-6 db 

3-6 db 

1-2 db 

3-6 db 

3-10 db 

3-30 db 

1-10 db 

1-6 db 

2-6 db 

3 db 

3-9 db 

2-6 db 

3-6 db 

3-9 db 

1-3 db 

1-2 db 

l db 

3-6 db 

>'®ö d ·· ''fi>l~tiii;~, ..... ;;;%$*'5•t\i 

Megiegyzü 

_____ _J ____ ··- --- ------



'" ö 

,,,_ 

-----------------------------------·----- ----------------------------------------

Né• 

Tabletta saccharimidi 

+ Tabletta santoninl g 0~025 

Tabletta sulfaguanidini g 0,5 

+ Tabletta sulfamethylpyrimidiní 
g 0,5 

+ Tabletta sulfamethylthiazoli g 0,5 

+ Tabletta sulfanilamidi g 0,5 

Tabletta sulfathiazoli g 0,5 

Tabletta theobromini jodati 

+ Tabletta thvreoideí g 0,025 

+ Tabletta thyreoidci g 0,075 

+ Tabletta thyreoidei g 0,125 

+ 'Tabletta tocophcroli acetici mg 5 

1'crpinum hydratum 

, - -+ 1"'cstosteronolum pr~pion1cum 

Legnagyo-bb adag Szokásos adag i 

Az!~~f~Iás1 ____ ·- ,-- - - 1 .. ------------------1 M''"'"'''' 
egyszeri 1 napt egyszerJ 1 napi 1 

----------:- ------------------[----------·~---

' 1 per os - - 2-5 db 6-15 db 

per os 4 db 12 db 1-2 db 2-4 db 

per os - - 4-8 db 12-32 db 

per os 6 db 24 db 
1 

1-4 db 6-14 db 

per os 6 db 24 db i-4 db 6-14· ·db 

per os 6 db 24 db 2-4 db 6-J4db 

per os 6 db 24 db 1-4 db I 6-14 db 

per os - - i-3 db 3-6 db 

peros - - 1 1-3 db 

peros - - 1 1-2db 

per os - i-2 db 

per os -· - 2-10 db 2-20 db i Hetenként 2-3-izor 

per os - - 0,2-0,5 0,6-i,5 

1. musc. 0, 10 0, 10 0,005--0,025 0,005-0,025 

·:t + + _ Tctraca1num _hydrochlor1cun1 
per os 1 

per -:rect., 0,02 0,05 0,005-0,01 

2-5,0 

0,01-0,02 • 

'" 

+ ·. Tetrachloraethylenum 

'fhcobrominum 

Theobrominum natrium salicvlicum 

Theophyllinum 

Thyrrn vulgatis herba 

Thymolum 

+ Thyrcoideum s1ccum 

Tiliac flos 

'I inctura an1ara 

'.Tinctura aurantii 

~ rrinctura belladonnae 

'rinctura cha11101nillae 

1'inctura chinae co1nposita 

+ Tinctura díg1talis 

per os 

per os 

1 peros l 
.per rect. 

'peros \ 
per_ rcct. 

s. cut. 
1. ven. 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

5,0 5,0 

0,25 0,5 

l ,Ú 3,0 

1,5 s_,o 

0,25-0,5 

o,5-i ,o· 

o_. i-0,4 

o, i 
0,1 

0,5-i,O 

0, 1-2,0 

0,025~0,25 

0,5-i,0 

0,5-2,0 

o,s-2_.o 

0,2-0,5 

0,5-2,0 

0,5-2,0 

0,5-t,O 

* Infiltrációra és ecsetelésre a sósavas tetrakain csak adrenalinnal együtt alkalmazható ! 

2-5,0 

0,75-1,5 

1,5-3~0 

0~2-0,5 

0,3 
0,2 

2,5-5,0 

0,3-6,0 

0,25-0,5 

2,5~5.0 

1,5~6.0 

i,5-6_.0 

0,6--!,5 

i,5-G,O 

i,5-u,o 

1-4·,0 

Egyszerl kúl'ában 

A sósavas_ tctraka1nnak legnagyobb egyszeri adagja, ha azt 0,1-0,2 o/0 -os oldatban adrenalinnal együtt helyi érzéstelenitesrc 
has;i;náljuk_, testsúlykilogrammonként 0,002 g. NyálkahRrtya érzeste1enítésre i-2 %-os oldatban adrenalinnal legnagyobb egyszeri adagja 0,08 g. 



w 
~ 

"' 
Név 

Tinctura gentianae 

+ Tinctura ipecacuanhae 

© © Tinctura opii 

Tinctura pomi fcrrata 

Tinctura saponariac 

+ + Tinctura strophanthi 

+ Tinctura strvchni 

Tinctura thymi 

Tinctura valerianae aetherea 

Tinctura valer1anae spirituosa 

+ Tocopherolum aceticum 

+ Urethanum 

Uvae ursi folium 

Valerianae ra_dix et rhiZoma 

Vinum rhei 

+ Zincinsulinum protaminatum 

Legnagyobb adag S?.okásos adag 

Az adagolás 
módi a --::~:=i--:::--1 '""'" i 

per os 

per os 
per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 

per os 
.1. rousc. ! 

per os 

per os 

per os 

per os 

S. GUt. 

20,0 
0,3 

1,5 

1,0 

1,0 

o.os. 
o, 1 

3,0 

2,0 

5,0 

3,0 

3,0 

0, i 
0, l 

6,0 

0,5-2,0 

0,25 

0,2-0,5 

0,5-2,0 

0,5-l;O 

0, i-0,5 

0,2-0,5 

ü_,5-i,O 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,01~0,os 

0,03 

2,0 

2-3,0 

0,5-1,0 

. 5-15,0 

15-100 NE 

> 
~ 

t>.. ·-g; " ·- "· li ~ & 
~ • " ~ fi%" 

~ N.' )':; 
e:. 'ti. ._, ~ 

~ M 8 ~ " • " 
<:;. 

N 

" " i} ~ 
~ 

~. \ftl ~ 

" "' 0' 
!;. ~ ---§- il 

"'· "" "' "" " ~ 

§ 0 

"' ;i s ~ "" • S· ~ ~ ~ 
~ " "· "" "" ·- .:::_ N 

~ ~ ,,. 
~-~ - A ~ ~ 

~ 

~ ~ 

.§' 

~ „ 
"' l)" .... 
"' „ 
~ 

napi 

i,5-6,0 

1-i,5 

0,5-2,0 

i,5--6,0 

2,5-5,0 

0,4-1,0 

0_,6-1,5 

1,5-3,0 

0,6-i,5 

0,6--1,5 

0,01--0, l 
0,03-0,06 

4-6,0 

5-10,0 

5-10,0 

15-50,0 

15-100 NE 

Megicgyzcs 

Hánvtat6nak 
Kőpletönek. 

... 

Hctenk6nt 2-3 ... :;i:or 



Név Adagolás Ló Szarvasmarha 

___ __i_ __ módj~ _ ---------~------
+ Acetanilidum 

Acidum aceticum dilutum 
Acidum acetylsalicylícum 

+ + Acidum arsenicosum anhydricum 

per os 
per os 

15-30,0 
50-100,0 
25-50,0 
0,2-0,3 

1 

2 

8 

4 

5 

tl 

1

1 ~:: ~: 
Acidum ascorbinicum (Vitamin C) j 

8
: cut. 

1 i. ven„ 0,5-1,0 

15-25,0 
15-40,0 
10-30,0 

Acidum hydrochloricum clilutum 
Acidun1 salicylicum 

(10%) 1 pe1 os 

8 

9 

10 

11 

12 

" l4 

15 

16 

" 
18 

19 

2, 

Albumen tannicum 
>I<Allyltarbituralum (Dia!) 

Aloe 
Althaeae folium et radix 
Amidazophenum 
Ammonium chloratum 
Aneurinwri hydrochloricum (Vitamin B1) 

Anisi vulgaris fructus 

+ +.Apomorphinum hydrochloricum 

+ +A1ecolinum hydrobrornicum 

+Argentum nitricum 
+ +Atropinum sulfllricum 

Azophenum 

21 +Barbituralum 
22 1 + +Barium chloratum 
23 · Bismuthum subgallicum 
24 Bismuthum subnitricum 
25 Bolus alba 

26 

21 

28 

2' 

80 

" 
32 

83 

Cal<;:ium carbonicum 
Calcium chloratum crystallisatum 

Calcium gluconicum 

+: ~Carbamylcholinum chloratum 
Carbo activatus 

+carboneum tetrachloratum meclicinale 

Chinidinum sulfuricum 

+ Chininum hydrochloricum 

+Chloralum hydratum 

85 + Codeinu1n hydrochloricum 
86 Coffeinum citricuni 
st Coffcinum natrium benzoicum 

ss +cciraethamidum (Corediol) 

39 Cuprum sulfUricum 
_· _! _________ _ 

374 
* intra pcritoneum 

per os 
per os 
i. perit..* 
per os 
per os 
peI OS 

per os 
s„ cut. 
i. musc. 
per os 
s cut„ 

s„ cut 

s. cut. 
per os 

per os 
per os 
per os 
per os 
per os 

pr;_r os 
ven. 

i, ven, 
i. musc 
s. C:ut. 
per os 

per os 

per os 

i ven„ 

20-40,0 
50-300,0 

8-15,o· 

0,05-0,20 

20-25,0 

0,01-0,05 

0,01-Ö,05 
10-20,0 

10-15,0 
10-15,0 

100-300,0 

200-300,0 
10-30,0 

10-30,0 

l-4ml 
100-300,0 

10 ml/100 kg 

1-2,0 

per os 
i. ven, }

•,_. 25-50,0 
0,06-0,08 g 

1 

per os 
pe1 os 
s. cut 
s,. cut. 

1 
1 

li 

i. musc„ .1 per os 

2-5,0 

10--20 ml 

1 

15-30,0 

30-60,0 
0,2-0,3 

0,5-1,0 

15-25,0 
20-40,0 
10--30,0 

30-60,0 
_50-300,0 

10-20,0 

0, 1-0,30 

20-25,0 

10-20,0 

2-6,0 
lÓ-20,0 
10-20,0 

200-500,0 

200-300,0 
10-40,0 

30-60,0 

1-6 ml 
200-400,0 

1-2,0 

25-50,0 
pro kg 

1

1 2-5,0(15,0!) 

10-20ml 

1 3-5,0 

__1 -

2-3,0 

3-5·,0 
tJ,005-0,01 

I-2,0 

2-5,0 

5-15,0 
10-50,d 

1-3,0 

2-3,0 

0,3-0,50 

20-50,0 

5-20,0 
0,5-2,0 

0,5-2,0 

0,2-0,5 ml 
5-20,0 

l-3ml 

5,0 

0,50 

1-4 ml 

1,0 

1-2,0 
5-10,0 
3--.5,0 

0,005-0,01 

1-2,0 

2--5,0 

5-10,0 
10-50,0 

1-3,0 

2-3,0 

1-3,0 
1-3,0 

20-50,0 

5-20,0 
0,5-2,0 

0,5-2,0 

1 ml/25 kg 
5-20,0 

0,50 

1-4 ml 

0,5-1,0 

Kutya 

0,2-1,0 
1-2,0 

0,5-1,0 
0,001-0,005 

0,02-0,l 

0,2-0,5 
0,2-1,0 
0,5-1,0 
1-2 ml 
2-5,0 
2-10,0 

o·, 1-0,30 
O,I-0,60 

0,01--,0,025 

0,2-1,0 
0,002-0,005 

0 ,002/kg 
per os 

0,1 %-os oldat• 
ban a1mosásra 

0,0005-0;002 
0,2--1,0 

0,05-0,20 

0,2-0,50 
0,2-0,50 

5-10,0 

1-5,ö 
0,30 

0,30 

1-2,0 
0,3-0,5 ml 

pro kg 

0,05-0, 10 
0,2-l,O 

per os 

0,02-0,05 
0,2-0,3 
o, 1-0,20 

0,5-2 ml 

o, 1-0,20 

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

1 

1 . ---- ----1 -

0,1~0,2 

o, 1--0,2 
0,0005-0,002 

0, 1-0,3 
0, 1-0,2 
o_,2-0,3 

0,2-0,5 ml 
0,2-1,0 

2--10,0 
0, 10 

0,05-0, 10 

0,005-0,01 

0,2-1,0 
0,001-0,005 

0,05-0,10 

0,05-0,10 

0, 1-0,20 
0, 1-0,20 
l-3,0 

0,5-1,0 ~ 

0,005-0,01 
0, 10 

0,05-0, 10 

0,02-0,05 

Baromfi 

0,1 
0,0005 

0, l 

0,1-0,2 

Megjegyzés 

___ 1 ___ -

nyálká.ban 

nátriumsó 10%·-os 
injekcióban 

entedtis 

0,1 %-os 
injekcióban 

2"o%-os injekció· 
b•u 

1 

• 
• • 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1ö 

16 

" 
18 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

2.; 

21 

28 

29 

" 
81 

" 
33 

" 86 

87 

38 

" 
375 



Név 
módja 

40 

41 

+ Digitaiis purpureae folium 

1

1 Adagolás I.ó / Szarvasmartia 

------1 ----+----- --1--

per os 2·-5,0 

42 

óO 

61 

ó2 

56 

Extractum aloes siccum 
+ Extractum belladonnae siccum 
+ Extractum filicis maris subspissum 
+. Extractum secalis cornuti fluidum 

Ferrum reductum 
Ferruni sulfUricum oxydulatum 
Formaldehydum solutum 40 % 

Giucosum 

+ Gonadotrophinum chorionicum 
(Glanduantin) 

Gentiznae radix 
Hexamethylentetraminum 

© He~oba2 bituralnatrium 
+ Hydrargyrum ~hloratum ~ite 

H h . . . 1 
~ ypop yseos parttsposter1or1s extractum 1 " 

" 58 

59 

GO 

1)1 

62 

+ I pecacuanhae radix 

.Jodoxysulfochinolinum 

Kaiium bromatum 
Kalium jodatum 
Kalium natrium tartaricum 
Kamaia depuratum 

Lini semen 
Liquiritiae radix 

Magnesium carbonicum hydroxy<latum 
~agnesium sulfuricum crystallisatum 

« (( « 
+ Menachinonum natrium bisulfurosum 

+ Mercamphamidum (Novurit) 

1>8 © !ÜJ Morphinum hydroChloricum 

69 + + Natrium anilarsonicum (Atoxyl) 
;o Natrium bicarbonicum 
71 Natrium bromatum 
12 + + Natrium fluor atum 
78 Natrium salicylicum 
74 Natrium sull'uricum crystallisatum 

376 

1 

per os 
per ös 
per os 
per os 

per os 
per os 

ven. 

i 

1 

1 

1 

10-15,0 

5-10,0 

3-5,0 
2;,,_,.5,0 
2-10,0 

50-200,0 

1 

S,~~~" }11 

f, ~~~e„ } : 125-500 NE 

per os 1 20-25,0 
per os 10-20,0 

i. ven. l, 0, 03/kg 
per os 

i '1 

s cut. _ 
i. musc„ 

per os 

i. ven 

per os 
per os 
per os 
per os 

per os 
per os 

per os 
per os 
s. cut. 

s. cut. 

1. musc„ 

s„ cut 

s cut. 
pe1 os 
per os 
per os 
per os 
per os 

50-100 NE 

3-4,50 

10-50,0 

100-200,0 
25-50,0 

10-25,0 
300-500,0 

0, 10/kg 

hetenként 
5-10 ml 

0,2-0,40 

2,0 
50,0 

10--50,0 

30-50,0 
300-500,0 

25-30,0 

5-10,0 

3:--5,0 
2-5,0 

50--200 0 '. 
125-500 NE 

20-25,0 
5-10,0 i. ven. 

50-100 NE 

10-50,0 
5-10,0 

15,0 

100-200,0 
25-50,0 

20-40,0 
500-1000,0 

50,0 
10-50,0 

30-50,0 
500-' 1000' 0 

. 1 

Juh - kecske 1 

3-12,0 

2-5,0 
1--·2,0 

0,5-·l,O 
0,5-1,0 

10-50,0 

40-60 NE 
2-3,0 

10-30 NE 

0,5-2,0 
10-25,0 
2-8,0 

2-10,0 
50-100,0 

1-5,0 

1-·5,0 

50,---100' 0 

1 

1 

Sertés 

1-5,0 

2-5,0 

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

10-50,0 

40-60 NE 
2-3,0 
1-5,0 
0,02/kg 
1-3,0. 

10'---30 NE 

0,3-0,50 
per öO kg 

per os 

1-3,0 
0,5-2,0 
5-10,0 

10--50,0 
5-10,0 

l-5,0 
15-50,0 

1-·5,0 
1---3:0 

O,l-0,3/kg 
1-5,0 

10-50,0 

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

Kutya 

__ , __ _ 

0,0.5-0,20 
1-2,0 

0,02-0,05 
0,2-2,0 
0,5-1,0 

0,02--0,20 
0,0.5-0,20 

3-30,0 

25-50 NE 
0,2-1,0 
0,3-0,50 
0,03/kg 

o, 1-0,40 

5-10 NE 

infuzumban 
0,5: 1.50 

o,5-1,0 
o, 1-0,20 
2-8,0 
1-3,0 

2-10,0 
0„5-2,0 

0,5-1,0 
.5-10,0 

0,01-0,02 
hetenként l_ 
1--2 ml f 

0,01-0,02 

1--3,0 
0,5-1,0 

0,25-2,0 
10--15,0 

Ma0>ka 1 BMomfi __ j -~eg-1-eg_'"_': __ ,_· 

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

0,02·-0,05 
0,1-0,50 

o, 1-0,5 

0,01-0,02 
0,02-0,05 

2-10,0 

25-50 NE 

0,2 
o, 1-0,30 
0,02/kg 

5-10 NE 

o, 1-·0,30 

0,2-0,50 

2-10,0 

0, l-0,5 
1-5,0 

0,2-1,0 
o, 1--0,30 

0, 1-0,2 
2-5,0 

0,2-0,50 

12 NE 

10 NE 

0,05-0,50 

0,01 

0,05/kg 
i, Jl'USC, 

1-2,0 

10-szere s 
hígításban 

1!) %-os 
oldatban 

20%~os 
oldatban 

10%-os 
injekcióban 

,. 
46 

" 
,. 
49 

50 

51 

52: 

57 

58 

59 

"° 
61 

62 

" " 
65 

6G 

67 

68 

69 

70 

71 „ 
73 „ 

377 



Név 16 Szarvasmarha 
- ---11-- Adagolá< -ll -

módia 

i 1 

1 

" 
Natrium thio5ulfUJ:icum 

---i-;er ;,-~-30-50 ,O 
i. ven„ f, 
~, cut. ) 1 

30-50,0 

átlagos adagja 
76 

n 

" 
" 

Nicotamidum 

Norcainum 
Novamidazophenum (Noyalgin) 

+ Novar5enolum (Neo5alvarsan) 

so + Oe5trodienolum 
s1 Oleum camphoratum 20% 
s2 Oleum carvi 
83 + + Oleum chenopodii 
84 Oleum helianthi 
85 Oleum ricini 
86 Oleum terebinthinae rectificatum 

81 

88 
89 

90 

Pancreatinum 
+ Papaverinum hydrochloricum 

Paraffinum liquidum 

Penicillin·kalium·g 

91 + Pentamethazolum 
92 Pepsinum 
93 Phenacetinum 
94 + + Phenarsoxydum hydrochloricum 
95 © Phenobarbituralnatrium (Sevenal) 
96 © Phenobarbituralum 
97 Phenylium salicylicum 
98 + + Phy5ostigrninum sulfuricum 
99 + + Pilocarpinum hyd1 ochloricum 

1o::i +: Procainum hydrochJoricum (Novocain) 

101 

102 

103 

i 

+ Proge5teronum 

Pulvis Caroli 
+ Pulv„ opii et ipecacuanhae 

10a, 1 Quercus cortex 

1. musc. i 
per os 1 

: ::~~1, 
L musc„ 
i, mu5c. 
per 05 

per os 
per os 
per os 
per os 

per os 
s. cut„ 
per os 

i. musc 

s. cut 
per os 
per os 
i.. v_en. 
i..mu::;c. 
per 05 

per os 
s, cut. 
s„ cut. 

i. musc. 

per os 
per os 

per os 

105 Rubrum Congo i. ven, 
106 + Santoninum per os 

10·7 Saponariae Hung radix per os 

1os + + Scopolaminum hydrobro1nicum s. cut„ 
109 Sennae folium per os "i ~Solutio a~~n:mi:ydro~~oxici 0,1 % j__ 1 :~;~I 

378 

20ml 

3-4,50 
max„20,0! 

0,005-0,02 
25-50,0 
1-5,0 
5-15,0 

100-300,0 
500-1000,0 
30-80,0 

o, 1-0,40 
500-1000,0 

1-2,0 

20 ml 

0,005-0,02 
25-50,0 
1-5,0 

borjú: ·2-S,Q 
100-500,0 
500-1000,0 
30-100,0 

o, 1-0,40 
500-1000,0 

4X 1000 NE/kg 

1-2,0 

0,004-0,005/kg 

10-20,0 
0,02-0,05 
0,10-0,30 

10-20,0 
0,02-0,06 
o, 10-0,40 

vezetéses érzéstelenítéshez 

300,0 

300-500,0 

50-100 mf 

.5-15,0 

0,01-0,02 

3-5ml 

500,0 

300-500,0 

50-100 ml 

5-15,0 

O,OI-0,02 

3-lOml 

Sertés Kutya Ma~ka / :~romfl - ~:~egyz~ Juh - kmke 1 

-------1-10-20,0 
I__ --1- • ---,--~l~:~ba-1~-1(-,-~-,~~76 

0,001-0,002 
.5-10,0 

0,2-0,5 

.50-150,0 
50-150,0 
2-10,0 

50-150,0 

5ml 

0,001-0,002 
5-10,0 

0,2-0,.5 
1,0/10 kg 
50-150,0 
50-150,0 
1-5,0 

50--;---150,0 

pro die intra musculum 

0,02-0,05 

2-5,0 
0,00~-0,0l 

0,60-1,20 

2-5,0 

0,2-0,5 

0, 5-3 ml 

0,0005-0,001 
l-3,0 

0,05-0,20 
1,0/10 kg 
10-50,0 
15-60,0 
0,5-2,0 

0,3-0,50 
0,01-0,05 
15-60,0 

0,01-0,02 
o, 1-0,40 

0,25-0,50 

0,10-0,40 
0,05-0,10 
0,5-1,0 

o, 1-0,2 

0,25-1 ml 

házinyúl 
0,01 

0,0005-0,001 

5-10,0 
15,0 

o, 1-0,30 

1.5 ,0 

0,002-0,005 
o, 1--0,20 
0,1-0,30 

0,10-0,20 

0,20 

2-5 %-os, infiltrációhoz 1/.1- 1/ 2 %-os oldatban adrenalinnal 
1 hónapon át napi 

50,0 

10-20,0 

2-5,0 

0,2-0,Sml 

50,0 

10-20,0 

2-5,0 

10-25,0 

0,2-0,Sml 

0,001 . 
25,0 

0,5-1,0 

2-5ml 
0,02-0,20 

0,5-1,5 

0,0002-0,002 
5-15,0 

5,0 
0,1-0,50 

1-2 ml 
0,02-0,05 

1--·2,0 

0,1 ml 

0 ,0035/kg 
l.„ musc,, 

kb 0,001 

0,02-0,20 

20,000 NE/kg 
spirochaetosis 

0,1-0,5ml 
1 

i ______ _I_ 
-----

5fl%-os 
oldatban 

hipnotikum 

szcdativum 

1%·-os oldatban 

dekoktumban 
1 napra 

injekcióban 

18 

" 
1S 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

" 
81 

88 

89 

90 

91 

92 

" 
" 
9G 

91 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

"' 
105 

10ö 

101 

108 

109 

110 

3)9 



Név 

111 Spiritus dilutus (70%-os) 

112 + + Stibium-kalium tartaricum 

113 Stibium sulfUratum aurantiacum 
114 . + + G-Strophanthinum 
1151 + +.Strychninum nitricum 
11ö 1 Sulfaguanidinum 
117 + Sulfamethylthiazolum 
11s + Sulfanilarnidum 
119 + SulfathiazÜlum 
120 SulfU.r pulveraturn lotum 
121 + Sympaethaminum 
123 Sirupus hypophosphorosus comp., 

123 + Ietrachloraethylenum 

124 Iheobrominum natr. salicylicum 
125 Iheophyllinum 
12t1 Iinctura aloes 
127 Iincti..ua amara 
12s + Iinctura digitalis 
129 Tinctura gentianae 

130 {;.i © I inctura opii 
1111 + Tocop:ierolu1n aceticum (Vitamin E) 

132 + Urethanum 
1BB Uvae ursi folium 

134 Xanthacridinum 

1B5 + Zinc-insulinum protaminatum 

Ada-;;olá& I! 

mód~a 
16 

-----'---·- ---- __ ,_ 
per os 
p::r os 
i ven. 
per os 
i. ven„ 
s .. cut. 
per os 
per os 
per os 
per os 
per os 
s„ cut 
per os 

per os 

per os 
per os 
per os 
per os 
per os 
per os 

per os 

per os 

per os 
per os 

ven 

s. cut 

100-200,0 
5-10,0 

2,0 
5-15,0 

0,001-0,005 
0,02-0,05 

60-90,0 
60-90,0 
60-90,0 

100-150,0 
1~2,0 

5-10,0 
1-5,0 

10·-25,0 
10-25,0 
10-15,0 
10-15,0 

50-100,0 

0,05 

20-50,0 

1-1,50 

100-300,0 
5,0 

.5-25,0 
O,OOI-0,005 
0,05-0,08 

0, 10/kg 
60_:_90,0 
60-90,0 
60-90,0 

100-200,0 
1-2,0 

.5-10,0 
1-5,0 

25-50,0 
10-25,0 

10-25,0 
50-150,0 ~ 

borjú: 5--20,0 

20-50,0 

l·-2,0 

„.,j 
- ,",~~!> 

Juh-kecske 

50-100,0 
0,5 

l-5,0 

· -0,002-0,005 

3-·20,0 
3-20,0 
3--20,0 

15-30,0 

5 ml 

o, 1-2,0 

10-25,0 
2-5,0 

5-10,0 

0,05-0, 10 

Sertés 

50-100,0 

1-5,0 

0,002-0,obs 
o, 10/kg 
3-20,0 
3-20,0 
3-20,0 

15-30,0 
0, l--·0,30 

. 0,2 ml/kg 

o, 1-2,0 

5-10,0 
2-5,0 
1--5,0 
2-.5,0 

5-20,0 

0,05-0, 10 

--· ----- -----

Kutya Macska 

50-100,0 

i 
1 0 05-0 20 1 ' ' 
0,00025-0,0005 
0,0005-0,005 ! 0,0005~0,001 

0, 10/kg 0, 10/kg 
1 

0,20/kg ! 0,20/kg 
0,20/kg 0,20/kg 
0,20/kg 
5-20,0 

0,05-0, 10 
2-5,0 

0,2 mlfkg 

O,l-·0,.50 
o, 1-0~30 
1-3,0 

o, 1-0,5 
0,2-.1,0 
0, 1-0,.50 

0,5-3,0 

0,003-.0,006 

0,50/kg 
2-5,0 

0,005-0,01 

10-20 NE 

0,20/kg 
2-5,0 

2-5,0 

pr6mes állat 
0,1 ml/kg 

o, 10 

0,05-0,20 
0, 1-0,20 

0,05-0,20 
0,20.~o,so 

0' 50/kg 

------

1 
Baromfi 

1 
Megjegyzés 

L_ 
·---

l napra 

l napra 

l napra 

0,05·-1,0 

l-5ml 

5-10 csepp 

0,01 I napra 

_szedativum 

' 
111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 
122 

123 

124 

125 

12t> 

127 

128 

129 

13> 

1B1 

"' 
"' 
184 
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VI. táblázat 

A bb . ' t"l elku··z0··ni'tve, •drt Fekrén„ben tartandó, +-tel Jelzett gyógyrz,erek tö i gyogyrzer o ~ ~ " 

Acetanilidum 
Acetylcholinum bromatum 
Acidum aceticum concentratum 

- h ydrnrgyro-salicy licum . . 
- hydrochloricum concentrat1ss1mum 
._:__ hydrochloricum concentratum 
- nitricum conCi::ntratum 
- nitr icum fumans 
- phosphoricum concentratum 
-- sulfuricurn concentratum 
··- trichloraceticum 

Aciphenochinolinum . 
Aethylmorphinum hydrochloncum 
Amylium nitrosum 
A1gentum aceticum 

- nitricum 

Belladonnae folium 

Calciferolum 
-· solutum 0, 1 % 

Cantharis . 
Carboneum tetrachloratum medicinale 
Chinacrinum 
Chinidinum sulfUricum 
Chloroformium 
ChlorofOrmium ad narcos.im 
Codeinum hydrochloricum 
Codeinum phosphoricum 
Colocynthidis fructus 
Coraethamidum 

Digitalis lanatae fülium 
- purpureae folium 

Dimercaprolum 
Diphentoinnatrium 

Ephedrinun1 hydrochloricum 
1-Ephedrinum hydrochloricum 

382 

Extractum belladonnae siccum 
- filicis maris subspissum 
- secalis cor nuti fluidum 

stramonii siccum 
- strychni siccum 

Gametocidum 
Gonadotropinum chorionicum 
Gonadotropinum e sero 

Heparinum- solubile 
Hexy lresor cin um . 
Hydrargyrum chloratum m1te 
- sulfuratum rubrum 

Hydrochinonum 
I-I ydr ocodein um bi tar tar icum 
I-Iydrogenium peroxydatum concentra--

tum 
Hyosciami fülium . . 
Hypophyseos partis poster1oris extractum 

Injectio calciferoli . . 
0 - ephedrini hydrochl?r1~1? Yo 

- gonadotropini chor1on1c1 
-- gonadotropini e sero 
-- heparini 
- hypophyseos partis posterioris 
- insulini 
- menachinoni 
_ natrii nitrosi 4 % 
·- natrii nitro~i 8 o/o 
-- papaverini hydrochlorici 4 % 
--· pentamethazoli 10 ~o. 

0 - procaini hydrochlor~c~ 2 yo 
--- procaini hydrochlor1c1 4 Yo 
·--·· procaini hydrochlorici 2 % c,um ad

renalino 0,005 % 

Injectio ptocaini hydrochlorici 4 % cum 
adrenalino O, 005 % 

- progesteroni 
- sulfamethylpyrimidini 20 % 
- sulfamethylthiazoli 20 % 

sulfathiazoli 20 % 
- sympaethamini hydiochlorici 6 % 
·_ sympropamini hydrochlorici 2 % 
- testosteronoli propionici 
- tocopheruli acetici mg 30 
- vitamini B12 
- zinc-insulini protaminati 

Insulinum solutum 
I pecacuanhae r ~dix 
Isonicazid um 

Jodophthaleinnatrium 
.Jodum 

Kalium chloricum 
·- hydroxydatum 
- rhodanatum 

Menachinonum natrium bisulfurosum 
Mercamphamidum 
Methylrosanilinium chloratum 

Natrium hydroxydatum 
-- nitrosum 

Novarsenolum 
- pro injectione in ampulla 

Oestrodienolum 
Oestrolum propionicum 

Papaverin~m hydrochloricum 
Pentamethazolum 
Phenolum 
Phenolum liquefactum 
Phenylhydrargyrum boricum 
Podophyllinum 
Procainum hydrochloricum 
Progesteronum 
Pulvis opii et ipecacuanhae 
Pyrogallolum 

I\.esorcinum 

Santoninum 
Scillae bulbus 

Scilla siccata 
Secale cornutum 
Solutio adrenalini hydrochlorici O, l cy& 

_,.. sympaethamini hydrochlorici 1 O % 
-:- sympropamini hydrochlorici 2 % 

Species antiasthmatica ad fumigationem 
Stramonii folium 
Strychni semen 
Sulfamethylpyrimidinum 
Sulfamethylthiazo!um 
Sulfanilamidum 
Su!fathiazolum 
Sympaethaminum 
Sympropaminum 

Tabletta codeini hydrochlorici g 0,01 
- codeini hydrochlorici g 0,02 
·- ephedrini hydrochlorici g 0,05 
- oestrodienoli mg 0,5 
- papaverini hydrochlorici g 0,04 
-- phenamidi g 0,5 
·- santonini g 0,02.5 

sulfamethylpyrimidini g 0,5 
- su!famethylthiazoli g 0,5 
-· sulfanilamidi g 0,5 
- sulfathiazoli g 0,5 
- thyreoidei 
- tocopher oli acetici mg 5 

Testosteronolum propionicum 
Tetr achloraethylenum 
Thyreoideum siccum 
Tinctura belladonnae 

- cantharidis 
- digitalis 
-:- ipecacuanhae 
- strychni 

T9copherolum aceticum 
Tr ichlor aethy lenum 

Urethanum 

Veratri rhizoma 
Vitaminum B12 

Zincum chloratum 
Zíncum chloratum solutum 50 % 
Zinc-insulinum protaminatum 
Embergyógyászati oltóanyagok 

Állatgyógyászati oltóanyagok 
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vn. táblázat 

A többi gyógys;;ert{il elkülönítve, ;;árt .<;;ekrényben tartandó, tfli-tel jel;;ett altatii<zerek 

Alcohol trichforisobutylicus 
Allylbarbituralum 
Barbituralnatrium 
Barbitu1alum 
Bromacetocarbamidum 
Bromvaler ocar bamidum 
Butobar bitur alum 
Chloralum hydratum 
Hexobarbituralnritrium 
Hexobar bituralum 
Injectio hexobarbituralnatrii 
Mixtura chloralo-bromata 
Paraldehydum 
Phenobarbituralnatrium 
Phenobarbituralum 
Tabletta barbamidi g 0,4 

barbiturali g 0,5 
phenobarbiturali g 0,015 
phenobar biturali g 0, 1 

l 

vm. táblázat 

A mér~gs;:,ekrényben tartandó, + +-tel jelzett gyógyszerek 

Acidum arsenicosum anhydricum 
Adrenalinum basicum 
Apomorphinum hydrochloricum 
Arecolinum hydrobromicum 
1\tropinum sulfuricum 

Natrium anilarsonicum 
- arsen1c1cum 
-· fluoratum 
-- methylarsonicum 

Nitroglycerinum solutum.l % 
Ole'um chenopodii Barium chlo1atum 

Carbamylcholinum chloratum 

Dicumarolum 

Phenarsoxydum hydrochloricum 
Phenarsoxydum hydrochloricum pro in-

Ergotamirlum tartaiicum 
Histaminum bihydr Ochlor icum 
Homatropinum hydrobromicum 
Hydrargyrum am~dochloratum 
- bichloratum Corrosivum 
- bijodatum iubrum 
- oxycyanatum 
-- oxydatum flavum 

Iqjectio adrenalini hydrochlorici 0, l % 
arsenicalis l cy0 cum procaino hyd'ro
chlorico 

jectione in ampulla 
Physostigminum salicylicum 
- sulfllricum 

Pilocarpinum hydrochloricµm 
Scopolaminum hydrobromicum 
Solutio arsenicíilis l % 
- strophanthini 0,5 % 

Stibium-kaliurri tartaricum 
Strophanthi semen 
G-Strnph~nthinum 
Strychninun;i: niti::icum 
Tabletta atroi)ini sulfurici mg 0,33 

atropini sulfurici 0,05 % 
- atropini sulfurici 0, 1 % 

- hydrargyri Qichlorati corrosivi g 1,0 

- ergotamini tartarici 0,0.5 % 
- strychnini nitrici 0, 1 % 

Methylhomatropinium bromatum 

- hydrargyri oxycyanati g 1,0 
- nitroglyce.rini mg 0,5 

T etr acainum hydrochlor icum 
'Iinctura strophanthi 

Rendelé<kor készítendő + +-tel fel;;ett gyógy5;;erek 

Solutio ophthalmica atropini sulfU.rici 
ophthalmica physostigmini salicylici fOr.tior 
ophthalmica physostigmini salicylici mitior 
ophthalmica pilocarpini hydrochlórici · 

3.85 
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IX. táblázat 

A méreg<;;:_ekrényben tartandó, ~~-tel Jelzett kábítószerek 

Benzpropaminum phosphoricum 
Cocainum hydrochloricum 
Diacetylmorphinum hydrochloricum 
Dihydrocodeinonlim bitartaricum 
Extractum opii siccum 
Injectio benzpropamini phosphorici 
- morphini hydrochlorici l % 
- morphini hydrochlorici 2 % 
--"-- ,morphini hydrochlorici 3 % 
- morphini hydrochlorici 1 ~~ 

morphini hydrochlűrici 2 % 
opii concentrati 2 % 

cum atropino sulfurico 0,05 '}"~ 
cum atropino sulfurico 0,05 o/,-, 

opii concentrati 4 % 
Morphinum hydrochloricum 
Opium riaíivum -

- conc~ntratum 

Pulvis opii 
Tabletta bénzpropamini phosphm ici 
·- opii concentrati g 0,02 

'Iinctura opii 

mg5 

X. táblázat 

Rendelhkor kd<zítend8 gyógyszerek 

Aqua Goulardi 
plumbica 

Decoctum saponariae 
Emulsio oleosa 
Hydrogenium pernxydatum dilutum 3 % ( 1 liternél nagyobb meny

nyiség nem tartható készletben) 
Infusun1 f1angulae compositum 
- ipecacUanhae 

Linimentum a1nmoniatum 
- calcis 

Mucilago ad catheterem 
- salep 

Solutio natr ii chlor ati isotonica 
ophÍ.halmica argenti nitrici 
- atropini sulfurici 
- isotonica ( l havi szükséglet készletben tartható) 
-- physostigmini salicylici fortior 
- physostigmini salicylici mitior 
~ piloca~·p_ini hydrochlorici 
·-- resorc1n1 
- zinci sulfurici 

Unguentum alun1inii acetici tartarici (1 havi készlet tartható) 
- argenti nitrici (! havi készlet tartható) 
- ophthalmicum albllm l % 
- ·-- fla VUlll 1 % 
- plumbi tannici 
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XI. táblázat 

Évenként el/enőr;;endó, illetőleg ~gújítandá gyágy>zerek 

Belladonnae folium 
Extractum secalis cÓrnuti fluidum 
Hyoscyami folium 
Lini placentae farina 
Secale corn4tµ~ 
Stramonii folium 
Tabletta chlorogenii 
Tinctura digitalis Alkoholometriás táblázatok 

(Xll-XVI. táblázat) 



A XII, táblázat első rovata víz-etilalkohol-keverékek (vákuumra vonatkoztatott) , 
sűrűségét 20°-on, második rovata a vegyes-%-ban [g/v%] kifejezett etilalkohol· 
tartalmát 20°-on, harmadik rovata a súly- %-bán [g/g %] kifejezett etilalkohol
tartalmát, negyedik rovata a 15°/15°-.ra- vonatkoztatott, levegőbe·n mért fajsúlyát, 
végül ötödik rovata a 15°-ra vonatkoztatott térfogatszázalékban [v/v%] kifejezett 
etilalkohol-tartalmát tünteti fel, mely utóbbi azonos a 12 R 0 -ra (e= 15 C

0

) vonat
koztatott hivatalos «szeszfok»-kaL . 

A g/g%, a g/v% és a v/v% között a következő összefüggések állnak fonn: 

[v/v%15o] ·· 0,79426 = [g/g%] ·· fS15o/15o = [g/v% 15o], 
illetőleg 

[ v/v %20,] •· 0, 78934 = [g/g %] e20o = [g/v %20;], 

melyek alapján a g/g, g/v és vjv %-ok egymásra kölcsönösen átszámíthatók. 
A XIIL táblázat első rovata a Zeiss-féle merülő-refiaktométeren leolvasott skála

részeket, 2-10„ rovatai pedig vizes etilalkohol-keverékek súly-%-ban [g/g %] ki
fejezett etilalkohol-tartalmát tüntetik fel 17,5°-25° közötti hőmérsékleteken 0--43, 15 
g/g %-ig. A talált súly-%-nak megfelelő térfogat-% [v/v %], vegyesc % [g/v %] és 
sűrűség„, illetőleg f~jsúly-értékeket az I. táblázatból kereshe;jük ki„ 

, A XIV táblázat a hivatalos szeszmérőn 1-30 C 0 (0,8-24 R 0 ) közötti hőmér
sékleteken leolvasott ú„ n. «látszólagos térfog·at- o/0 »-nak, illetőleg «látszólagos szesz
fok»-nak megfelelő 15 C 0 -ra (12 R 0

) vonatkoztatott térfogat-%-ban [v/v%] ki
fejezett etilalkohol-tai:talmat («valódi térfogat-%», «valódi szeszfűk») adja meg 

Kereskedelmi forgalomban a térfogat- %-ban («szeszfok») kifejezett etilalkohol
tartalom megállapítására csak hitelesített szesz~érő használható, melynek hasz
nálati módját a hitelesítési okirat írja elő„ 

A táblázat legfelső vízszintes számsora a szeszmérőn leolvasott térfOgat- %-okat, 
első függőleges rovata a hőmérsékletet C 0 -ban, második rovata a hőmérsékletet 
R 0 -ban, 3'---1 L. rovata pedig a 15 ° -r a vonatkoztatott «valódi»-térfogat- %-ot («szesz
fokot») tünteti fel. 

Igy pl. ha a szeszmérőn 95,0 v/v %-ot olvasunk le és a szesz hőmérséklete 24,0° 
úgy a valódi téifogat-% («valódi szeszfok») 15°-on 93,0 v/v%, . 

vagy ha 70,5'% v/v%-ot találtunk 17,3°-on, úgy az etilalkohol-tartalom 15°-on 

'70,0 v/v %. 
A XV. táblázat l kg 90,0, illetőleg 70,0 térfogat- %-os [v/v % J szesz készítéséhez 

sz.ükséges 100,0-90,0 térfogat- %·-os [v/v o/o] szesz és víz összetart<?ZÓ mennyiségeit 
tünteti fel.. Az első rovat a hígítandó szesz térfogat-%-ban [v/v %] kif~jezett etil
alkohol-tartalmát, a második és harmadik- a 90,0 térfogat-%-os [ v/v %] szesz készí
téséhez szükséges szesz, illetől~g víz súlyrészeit, végül a negyedik és ötödik a 70,0 
térfogat~ 0/

0
-os [v/v %] szesz készítéséhez szükséges szesz, illetőleg víz sűlyrészeit 

tartalmazza., 
XVI. táblázat 1000 súlyrész 30-90 térfogat-%-os szesz készítéséhez szükséges 

súlyrész 95-85 térfogat-%-os szesz, illetőleg víz mennyiségét tünteti feL 
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1 ------'f XII. táblázat J:d.-1 ~ 
il!il Vize> etilalkohol-keverekek sűrűsége, illetőleg faj<úlya éJ etilalkohol-tartalma 

ft 200/40 g/V %2QO gf_g % d15ó/150 v/v_ %150 
+l:i! 

~~I g/g, g/v is v/v %-ban kiftjezve --.------·- ·--------

;l•:l - -------- 0,98597 7' 10 7,2 0,9878 8,96 ·1d 567 7,29 7 ,4 75 9,20 :,i;p' 

llild 
(! 200]40 g/v %200 g/g % ?1501100 v/v %15-:i 

538 '7,49 7,6 73 9;45 

··r1 508 7 ,68 7 ,8 'JO 9,69 

i~ 
-r- -

478 7 ,88 8,0 67 9,94 

·11 
0,99823 0,00 0,0 1,0000 o,oo 

11:!! 
785 0,20 -0,2 -0,9996 0,25 449 8,07 8,2 61 10, 18 

f'I 748 0,40 0,4 92 0,50 419 8,27 8,4 6! 10,43 i ili 

r 
710 0,60 0,6 89 o, 76 389 8,46 8,6 59 J0,67 
673 0,80 0,8 85 1, 01 360 8,66 8,8 56 10,92 

ll 636 1,00 1,0 81 1,26 331 8,85 9,0 53 11, 16 

l· 599' 1,20 1,2 77 1, .51 301 9,04 9,2 50 11,41 
1r 562 1,39 1,4 74 1, 76 2 73 9,24 9,4 47 11, 65 

'I 1111 

525 1,59 1,6 70 2,01 244 9,43 9,6 45 tl,90 
489 1,79 1,8 67 2,26 215 9,63 9,8 42 12, 14 

•tlh 453 1,99 2,0 63 2„51 18i 9,82 10,0 39 12,-39 
'1:11 

l 2,19 36 12,63 !'L 417 2,2 59 2,'76 158 10,01 10,2 
IJ 381 2,39 2,4 56 3,01 130 10,21 10,4 34 12,88 

11
1
· 

345 2,58 2,6 52 3,26 103 10,40 10,6 31 13' 12 it!' 

i.1::f 
310 2, 78 2,8 49 3,51 075 IO, 59 10,8 29 13,37 

11!1 
275 2,98 3,0 45 3,76 047 10, 79 11,0 26 1-3 ,61 

l[lil 240 3, 18 3,2 42 4, 01 019 10,98 11,2 23 13,85 
~ 4lt 205 3,37 3,4 38 4,26 0,97992 11, 17 11, 4 21 14, 10 

111111 

l '1 3,57 3,6 35 4,.50 964 11,36 11, 6 18 14,34 
137 3,77 3,8 31 4,75 937 11,56 11, 8 16 14·, 59 

111111 

103 3,96 4,0 28 s,oo 910 11, 75 12,0 13 14·,83 

070 4, 16 4,2 25 5,25 883 ll,94 12,2 ll 1.5 '0 7 ! '1 il·I 

1:11 037 4,36 4,4 22 5,50 855 12' 13 12,4 08 15,31 

'l 
003 4,55 4,6 18 5,74 828 12,33 12,6 06 15,56 

!r.;I 0,98971 4,75 4,8 15 5,99 801 12,.52 12,8 03 15,80 
li 1 938 4,95 5,0 12 6,24 775 12' 71 13,0 01 16,04 .,:. r 

l1i Jl 906 5,14 5,2 09 6,49 748 12,90 13,2 0,9798 16,28 
ll ·' 

~ 'I 874 5,34 5,4 06 6,74 722 13,09 13,4 96 16,52 
! i 843 5,54 5,6 02 6,98 696 13,29 13,6 93 16, 77 

l1i :f 811 5,73 5,8 0,9899 7,23 670 13,48 13,8 9; 17,01 fi 1 • 780 5,93 6,0 96 7 ,48 643 13,67 14,0 88 17 ,25 

·1· 1 

!r 
749 6, 12 6,2 93 7,73 617 13,86 14,2 86 17 ,49 

' 
718 6,32 6,4 90 7 ,97 591 14,0.5 14,4 83 17' 73 

:r ,[ 688 6,51 6,6 87 8,22 565 14,24 14,6 81 17,98 ;1 f ! 658 6, '71 6,8 84 8,46 539 14,44 14,8 18 18,22 

i -.-n 627 6,90 i 7 ,o 81 8,71 514 14,63 15,0 76 18,46 

11!, --------- i .. -.---- -----
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\ 

---- ------
f! 20<>/t,,o g/v %20" g/g % dt50/150 v/v- %15'0 e '"!.0014:0 g/v %_200 gfg '}t d1501150 v/v %150 

--------- ---- --------- _,_ -------

0,97488 14,82 15, 2 0,9'7'74 18, 70 0,96425 22,37 23,2 0,9675 28,~6 
462 15,0l 15,4 71 18,94 396 22,56 23,4 73 28,49 
438 15,20 15,6 69 19,19 368 22,74 23,6 70 28, 73 
412 15,39 15, 8 66 19,43 340 22,93 23,8 68 28,96 
387 15,58 16,0 64 19,67 312 23' 11 24,0 65 29,20 

361 15,77 16,2 62 19 ~ 91 
283 23,30 24,2 62 2~,44 

336 15,96 16,4 59 20,15 
254 23,49 24,4 59 29,67 

310 16, 15 16,6 57 20,39 
225 23,67 24,6 57 29,91 

284 16,34 16,8 54 2Ö,63 
196 23,86 24,8 54 30, 14 

259 16,.53 17' 0 52 20,87 168 24,04 25,0 51 30,38 
• 

233 16, 72 17,2 50 21, 11 
139 24,23 25,2 48 30,61 

207 16,91 17 ,4 47 21,35 109 24,41 25,4 45 30,85 
181 17' 10 17' 6 45 21,59 080 24,60 25,6 43 31,08 
155 17 ,29 17,8 42 21,83 

050 24, 78 25,8 40 31,32 
129 17 ,48 18,0 40-- 22,07 

020 24,97 26,0 37 31,.55 

103 17,67 18,2 38 22,31 0,95990 2 5' 15 26,2 34 31, 78 
076 17,86 18,4 35 22, 55 

959 25,33 26,4 31 32,01 
050 18,05 18,6 33 22, 79 

929 25,52 26,6 29 32,25 
024 18,24 18,8 30 23,03 

898 25, 70 26,8 26 32,48 
0,96997 18,43 19,0 28 23,27 

867 25,88 27 ,o 23 32' 71 

971 18,62 19,2 26 23,51 
836 26,07 2 7 ,2 20 32,94 

944 18,81 19,4- 23 23,75 
805 26,25 27,4 17 33' 17 

917 19,00 19,6 21 23,99 773 26,43 27,6 14 33,41 
891 19, 18 19,8 18 24,23 742 26,62 27 ,8 11 33,64 
864 19,37 20,0 16 24,47 

710 26,80 28,0 08 33,87 

837 19, 56 20,2 13 24, 71 
678 26,98 28,2 05 34,10 

810 19' 7.5 20,4 ll 24,9.5 
646 27' 16 28,4 02 34,33 

783 19,94 20,6 08 25, 18 
Gl3 27' 35 28,6 0,9599 34,56 

756 20,13 20,8 06 25,42 
581 27' 53 28,8 96 34·, i9 

729 20,31 21,0 03 25,66 
548 2 7' 71 29,0 93 35,02 

702 20,50 21,2 Ol . 2.5,9Ö 516 27,89 29,2 90 35,25 
675 20,69 21,4 0,9698 26,13 

!83 28,07 29„4 87 35,48 
647 20,88 21,6 96 26,37 

450 28,25 29,6 83 35, 71 
620 21,06 21,8 93 26,60 

416 28,43 29,8 80 35,94 
592 21, 2 5 22,0 91 26,84 

382 28,61 30,0 77 36, 17 

564 21,44 22,2 88 27,08 349 28,80 30,2 74 36,40 
537 21,62 22,4 86 2 7 ,31 315 28,98 30,4 71 36,63 
509 21,81 22,6 83 2'7 ,55 281 29,16 30,6 67 36., 8G 
481 22,00 22,8 81 27,78 247 29,34 30,8 64 37 ,09 
453 22,18 23,0 78 28,02 212 29,52 .31,0 61 37 ,32 

- ·---------~------·-------
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1 

f! 2o:i14° gív %300 g/g % ' d15'/150 v/v %150 11 200140 gf_v %20ll g/g % d15:i1150 v/v %150 

1 

--------- ----
____ !.........._ _____ ---.---

0,95178 29,70 31,2 0,9558 3 7' 55 0,93680 36, 72 39,2 0,9413 46,46 

143 29,87 31,4 54 37' 77 ; 640 36,89 39,4 09 46,67 

108 30,05 31, 6 51 38,00 
\ 37 ,07 39,6 05 46,8~ 

Ó74 ' 599 
30,23 3l,8 47 38,22 559 37 ,24 39,8 - 01 47,10 

038 30,41 32,0 44 38,45 518 37 ,41 40,0 0,9397 47,32 

003 30,59 32,2 41 38,68 478 37 ,58 40,2 93 ",47,54 

0,94967 30,77 32,4 37 38,90 437 37,75 40,4 89 4 7_, 75 

932 30,95 32,6 34 39, 13 396 37 ,92 40,6 85 47' 97 

896 31, 13 32,8 30 39,35 356 38,09 40,8 81 48, 18 

860 31,30 33,0 27 39,58 314 38,26 41,0 77 48,40 

824 31,48 33,2 24 39,81 2 73 38,43 41,2 73 48,62 

788 31,66 33,4 20 40,03 232 38,6Ö 41,4 69 48,83 

752 31,84 33,6 17 40, 26 ~ 191 38, 77 41,6 65 49,05 

715 32,01 33,8 13 40,48 149 38,94 41,8 61 49,26 

679 32, 19 34,0 10 40, 71 107 39, 10 42,0 57 49,48 

642 32,37 34,2 06 40,93 065 39,27 42,2 53 49,69 

605 32, 54 34,4 03 41, 16 023 39,44 42,4 49 49,90 

568 32, 72 34,6 0,9499 41,38 0,92981 39,61 42,6 44 50, 12 

531 32,90 34,8 96 11,61 939 39,78 42,8 40 50,33 

494 33,07 35,0 92 41,83 897 39,95 43,0 36 50,54 

456 33,25 35,2 88 i2,05 855 40,11 43,2 32 50, 75 

419 33,42 35,4 85 12,2 7 812 40,28 43,4 28 50,96 

382 33,60 35,6 81 42,50 770 40,45 43,6 23 51, 18 

344 33,78 3.5,8 78 42, 72 728 40,61 43,8 l9 51,39 

306 33,95 36,0 74 1-2,94 685 40,78 44,0 15 51,60 

268 34, 13 36,2 70 43, 16 642 40,95 44,2 11 51,81 

230 34,30 36,4 66 4·3,38 600 41, 11 44,4 07 52,02 

192 34,47 36,6 63 43,60 557 41,28 44,6 02 52,24 

153 34,65 36,8 59 ;13,82 515 41,45 44,8 0,9298 52,45 

114 34,82 37 ,o 55 44,04 472 41,61 45,0 94 52,66 

075 3.5,00 37,2 51 44,26 429 41, 78 45,2 90 52,87 

036 35,17 37,4 47 ·14,48 386 41,94 45,4 86 53 ,-08 

0,93997 35,34 37,6 44 44, 70 343 42, 11 45,6 81 53,28 

958 35,52 37,8 40 44 ,92 300 42,27 45,8 '77 53,49 

919 35,69 38,0 36 45, 14 257 42,44 46,0 73 53,·70 

879 35,86 38,2 32 45,36 214 42,60 46,2 69 53,91 

840 36,03 38,4 28 45,58 171 42, 77 46,4 64 54,12 

800 36,21 38,6 25 45,80 128 42,93 46,6 60 54,32 
' ' 760 36,38 38,8 21 46,02 085 43, 10 46,8 55 54,53 

720 36,55 39,0 1 7 45;24 041 43,'26 47 ,o 51 54, 74 

--- ------ ---·----------------- ----- - -------- ---------
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~ 
'! 200/40 g/v %20' d15011so g/v %200 g/g % d1501150 v/v %i5::i 

~ 200/4:0 g/g % v/v %150 

------- -------· 

l 0,91997 43,42 47,2 0,90213 49,80 55,2 0,9070 63,04 
1 0,9247 54,95 
li 9.54 

- 1 43,59 4.7 ,4 43 55, 16 
167 49,95 .55,4 65 63,23 

~ 910 1 43, 7.5 47,6 38 122 50,11 55,6 61 63,43 

1 

.55,36 

- ! 867 43,91 47 ,8 34 55, 57 
076 50,26 55,8 56 63,62 

:a- 823 44,08 48,0 30 55, 78 
031 50,42 56,0 52 63,82 

ll 
1 

% 780 44,24 48,2 26 55,99 
o, 89985 50,57 56,2 !) 64,02 

o! 

l 736 44,40 48,4 21 56, 19 
939 50, '73 56,4 43 64,21 

~- 692 
1 

44,56 48,6 1'7 56,40 
894 50,88 56,6 38 64,41 

l ~ 
648 1 44, 72 48,8 12 56,60 

848 -· 51,03 56,8 34 64,60 

604 1 44,89 803 51, 19 57,0 29 64,80 
' 1-9,0 08 56,81 

ii 1 
560 

1 

45,05 49,2 04 57 ,ül 
757 51,34 57,2 24 64,99 

516 45,21 49,4 0,9199 57 ,22 
711 51,49 57,4 20 65, 19 

472 
1 

45,37 49,6 95 57 ,42 
665 51,65 57 ,6 15 65,38 

428 

1 

4.5,53 49,8 90 57 ,63 
620 51,80 57,8 11 65,58 

384 45,69 50,0 86 57 ,83 
574 51,95 58,0 06 65, 77 

339 
1 ' 45,85 50,2 82 528 52' 11 58,2 01 65,96 

58,03 
295 

1 
46,01 50,4 77 58,23 

482 52,26 58,4 0,8997 66,15 

250 ·46, 1 '7 .50,6 73 58,44 436 52,41 58,6 92 66,33 

206 
1 

46,33 50,8 68 58,64· 390 52,56 58,8 88 66,.54 
160 46,4? 51,0 64 58)8! 

344 52' 71 59,0 83 66,73 

116 46,65 51,2 60 59~0·1· 
298 52,86 59,2 78 66,92 

071 46,81 51,4 55 59,2 t 252 53,02 59,4 74 67' 11 
i' 026 46,97 51,6 51 59,45 206 53' 17 59,6 69 6 7' 31 
'r i' :' 0,90981 160 53,32 59,8 65 

ifi 
47, 13 51,8 46 59,65 

6'7,50 

936 47 ,29 52,0 42 59,85 113 53„47 60,0 50 67 ,69 

r 
891 47,45 52,2 37 60,05 067 53,62 60,2 .)5 67,88 

846 47,60 52,4 33 60,25 
021 53' 7 7 60,4 51 68,07 

801 47, 76 52,6 28 60,45 0,88975 53,92 60,6 46 68,26 
l 

: 756 47 ,92 52,8 24 ED,65 928 54,07 60,8 l-2 68,45 

1 711 48,08 53,0 19 60,85 882 54,22 61,0 37 68,64: 

; ! 

i li 
666 48,23 53,2 15 61,05 836 54,37 61,2 32 68,83 

XJ2 l 48,39 53,4 10 61,25 
789 54,52 61, 4 28 69,02 

·I 576 48, 55 53,6 06 743 54,67 61,6 23 69,.20 
j.' !· 61,45 

!I: I! 531 48, 71 53,8 01 61,65 696 54,81 61,8 19 69,39 
485 48,86 54,0 0,9097 61,85 650 54,96 62,0 14 69,58 

440 49,02 54,2 92 62,05 603 55,11 62,2 09 69,77 

395 49,17 54,4 88 62,25 ~57 55,26 62,4 05 69,9G 

349 49,33 54,6 83 62;44 510 55,41 62,6 i 00 70;14 
304 49,49 54,8 79 62,64 463 55,5.5 62,3 i o, 8896 70,33 

258 49,64 55,0 74 62,84 417 55,70 63)0 

1 

91 70,52 

____ _, ____ ---- - --···---- -----·"--
·-------· --··---
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--- --------"" 

~ 
1 

1 i 
(j 200140 g/v.%200 g,lg % d1501150 v/v %150 (j :wo ho 

1 

g/v %200 glg % _J_ d1501150 

______ I 
v/v %150 

_I_ 

0,88370 55,8.5 63,2 0,8886 JO, ll 0,86479 61,5 7 71,2 0,8698 7 7' 9 7 

323 56,00 63,4 82 70,89 431 61, 71 71, 4 . 93 78, 14 

277 56, 1'4 63,6 77 71,08 383 61,85 71, 6 89 78,32 

230 56,29 63,8 73 71,26 335 61,99 71 ,8 84 78,4~ 

183 56,44 64,0 68 71,45 287 62, 13 72,0 79 78,67 

136 56,58 64,2 63 71;64 239 62,26 72,2 74 78, 8.5 

089 56, 73 64,4 58 71,82 191 62,40 72,4 69 79,02 

042 .56,88 64,6 54 72' 01 143 62, 54 72,6 65 79,20 

0,87995 57 ,02 64,8 49 72, 19 095 62,68 • 72,8 60 79' 3 7 

948 5 7' l 7 65,0 44 72,38 047 62,81 73,0 55 79' 55 

901 57 ,31 65,2 39 72,56 0,85998 62,95 73,2 50 79' 72 

854 57 ,46 65,4 35 72, 75 950 63,09 73,4 45 79,89 

807 57' 60 65,6 30 72,93 902 63,22 73, 6 41 80,07 

-11 
760 57' 75 65,8 26 73, 12 854 63,36 73 ,8 36 80,24 

~ 1 

713 57,89 66,0 21 73,30 806 63,50 74,0 31 80,41 

666 58,03 66,2 16 73,48 757 63,63 74,2 26 80, 58 

í 1 

i' 619 58,18 66,4 11 73,66 709 63, 77 74,4 21 80, 75 

!1 572 58,32 66,6 07 73,85 661 63,90 74,6 17 80,93 

524 58,47 66,8 02 74,03 612 64,04 74,8 12 81,10 

417 58,61 67 ,o 0,8797 74,21 564 64,17 75,0 07 81,2 7 

430 58,'75 67 ,2 92 74,39 515 64,31 75,2 02 81,44 

383 58,90 67,4 88 74,57 467 64,44 75,4 0,8597 81,61 

336 59,04 67,6 83 74,76 419 64,58 75,6 93 81, 78 

288 59,18 67 ,8 79 74,94 3'70 64,71 75,8 88 81,95 

241 59,32 68,0 74 75,12 322 64,84 76,0 83 82, 12 

' ~ ' 194 59,47 68,2 69 75,30 76,2 78 82,29 2 73 64,98 

147 59,61 68,4 64 75,48 225 65, 11 76,4 73 82,46 

099 59, 75 68,6 60 75,66 176 65,24 76,6 68 82,63 

J 052 59,89 68,8 55 75,84 128 65,38 76,8 63 82,80 

-! 004 60,03 69,0 50 76,02 079 65,51 77 ,o 58 82,97 

' l 0,86957 60,17 69,2 45 76,20 031 65,64 77 ,2 53 83, 1-4 

909 60,31 69,4 40 76,38 0,84982 65,78 77 ,4 48 83,31 

862 60,46 69,6 36 76,55 933 6~, 91 77 ,6 44 83,47 

814 60,60 69,8 31 76, 73 884 66;04 77 ,8 39 83,64 

766 60, 74 70,0 26 76-, 91 835 66,17 78,0 34 83,81 

718 60,88 70,2 21 7 7 ,09 787 66,30 78,2 29 83,98 

671 61,02 70 ,4 17 77 ,26 738 66,43 78,4 24 84,14 

623 61, 16 
i~ 70,6 12 '77' 44 689 66,57 78,6 20 84,31 

575 61,30 
1 70,8 08 '7'7 ,61 640 66,70 78,8 15 84,47 

527 61,4·3 
1 

'71, 0 03 7'7' 79 590 66,83 79,0 10 84,64 
1 

! 
-------~-· 
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0,84541 
492 
443 
393 
344 

294 
245 
196 
146 
096 

047 
0,83997 

947 
898 
848 

798 
748 
698 
649 
599 

549 
498 
448 
398 
348 

297 
247 
196 
146 
095 

044 
0,82994 

943 
892 
840 

_,_ 

66,96 
67 ,09 
67,22 
67,35 
67,48 

67,60 

6'7' 73 
67,86 
67,99 
68, 12 

68,25 
68,37 
68, 50 
68,63 
68, 76 

68,88 
69,01 
69, 13 

69,~6 
69,39 

69,51 
69,64 
69,76 
69,89 
70,01 

70, 14 

70,26 
70,38 
70 ,.51 
70,63 

70, 75 
70,88 
71,00 
'71, 12 
71,24 

789 71,36 
738 71,49 

686 1: 71,61 
635 71, 73 

_____ 5:__1_ 1_1,85 

402 

_I 
g/g % 

79,2 
79,4 
79,6 
79,8 
80,0 

80,2 
80,4 
80,6 
80,8 
81,0 

81,2 
81,4 
81,6 
81,8 
82,0 

82,2 
82,4 
82,6 
82,8 
83,0 

83,2 
83,4 
83,6, 
93,8 
84,0 

84,2 
84,4 
84,6 
84,8 
85,0 

85,2 
85,4 
85,6 
85,8 
86,0 

86,2 
86,4 
86,6 
86,8 
87 ,o 

0,8505 
00 

0,8495 
90 
85 

80 
75 
70 
65 
60 

55 
50 
45 
40 
35 

30 
25 
21 
16 
11 

06 
01 

0,8395 
90 
85 

80 
75 
70 
65 
60 

55 
50 
45 
40 
35 

30 
25 
19 
14 
09 

84,80 
84,97 
85,13 
85,30 
85,46 

85,62 
85,79 
85,9.5 
86, Ii 
86,28 

86,44 
86,60 
86,77 
86,93 
87,09 

87,25 
87 ,4i 
87,57 
87' 73 
87,89 

88,05 
88,21 
88,36 
88, 52 
88,6$ 

88,84 
89,00 
89, 15 
89,31 
89,47 

89,62 
89,78 
89,93 
90,09 
90,24 

90,39 
90, 55 
90, 70 
90,86 
91,01 

26• 

0,82531 
479 
427 
375 
323 

2 71 
219 
167 
114 
062 

009 
0,81956 

903 
850 
797 

744 
690 
637 
583 
529 

475 
421 
366 
316 
257 

203 
148 
093 
038 

0,80983 

928 
872 
817 
761 
705 

649 
593 
537 
480 
424 

, 

71, 9 7 
72,0~ 

72 ,21 
72,33 
72,44 

72, 56 
72,68 
72,80 
72,92 
73,04 

73, 15 

73 ,2 7 
73 ,39 

73,50 
73,62 

73, 73 
73,85 
73,96 
74,08 
74, 19 

74, 31 

74,42 
74,53 
74,64 
74, 76 

74,87 
74,98 
75,09 
75,20 
7.5, 31 

75,42 
75,53 
7.5,64 

75,75 
'75,86 

75, 97 

76,08 
76, 19 
76,30 
76,40 

1 .-,-
------,-----

_ _::____, __ [ __ d15:~50 
·--~----

87 ,2 
87,4 
87,6 
87 ,8 
88;0 

88,2 
88,4 
88,6 
88,8 
89,0 

89,2 
89,4 
89,6 
89,8 
90,0 

90,2 
90,4 
90,6 
90,8 
91,0 

91,2 
91,4 
91,6 
91,8 
92,0 

92,2 
92,4 
92,6 
92,8 
93,0 

93,2 
93,4 
93,6 
93,8 
94,0 

94,2 
94,4 
94,6 
94,8 
95,0 

0,8304 
0,8299 

93 
88 
83 

78 
73 
67 
62 
57 

52 
46 
41 
35 
30 

25 
19 
14 
08 
03 

0,8198 
92 
87 
81 
76 

71 
65 
60 
54 
49 

43 
38 
32 
27 
21 

15 
09 
04 

0,8098 
92. 

------·----·· 

91,16 
91,31 
91,47 
91,62 
91, '7 7 

9,1,92 
92,07 
92,22 
92,37 
92,52 

9:2, 67 
92,82 
92,96 
93, 11 
93,26 

93,41 
93,55 
93,70 
93,84 
93,99 

94,13 
94,27 
94,42 
94,56 
94,70 

94,84 
94,98 
95,13 
95,2 7 
95,41 

95,55 
95,69 
95,83 
95,97 
96, 11 

96,25 
96,38 
96,52 
96,65 
96,79 

403 



404 

(! 20 0 4, 0 

0,80367 
310 
253 
195 
138 

080 
022 

o, 79993 
905 
846 

787 

72 7 
668 
608 
547 

487 
42b 
365 
305 
243 

182 
120 
059 

o, 78997 
934 

gtv %:rno 

76,51 
76,62 
76, 72 
76,83 
76,93 

77 ,04 

77' 14 
77 ,24 
77 ,3.5 
'77 ,45 

7 7' 55 
77 ,65 
7 7' 76 
7~ ,86 
77' 96 

78,06 
78, 16 
78,25 

78 ,35 
78,45 

78,55 
7-8,65 
78, 74 
78,84 
78 ,93 

glg % 

95,2 
95,4 
95,6 
95,8 
96,0 

96,2 
96,4 
96,6 
96,8 
97 ,o 

97 ,2 
97 ,4 

97 ,6 
97,8 
98,0 

98,2 
98,4 
98,6 
98,8 
99,0 

99,2 
99,4 
99,6 
99,8 

100,0 

0,8086 
81 
75 
70 
64 

58 

52 
46 
40 
34 

28 
22 
16 
10 
04 

0,7998 
92 
86 
80 
74 

68 
61 
55 
49 
426 

1 

1 
1 < 

96,92 
97 ,06 
97, 19 
97,33 
97 ,46 

97 ,~9 

97' 72 
97 ,86 
97 ,99 
98,12 

98,25 
98,38 
98,50 
98,63• 
98,76 

98,89 
99,01 
99, 14 
99,26 
99,39 

99,51 
99,63 
99,76 
99,88 

100,00 

Leolvasott 
osztályrész 

13,2 
13,4· 
13,6 
13,8 
14,0 
14,2 

l ·:t' 1 
1!,6 
14,8 
15,0 
15,2 
15,! 
15,6 
15,8 
16,0 
16,2 
16,4 
16,6 
16,8 
1 7' o. 
l 7' 2 
l 7' 4, 

17' 6 
17 '8 
18,0 
18,2 
18,4 
18,G 
18,8 
19,0 
19,2 
19,4 
lS,6 
19,8 
20,0 
20,2 
20,4 
20,6 
20,8 
21,0 
21,2 

XIII. táblázat 

Vize< etilalkohol keverékek alkoholtartalmának megállapítása 
nzerüló' refraktométeren leolva5ott 0J::,tál;1r~s·zekből 

Súl;.-% ctilalkohól 
-- ---·-------------

20? e _L 2~~--l_::_" -~ I_ 230 e 24_,_c_'--'-'-' _e 

0,00 i 
0' 13 
0,27 
O, !O 
0,54 
0,67 
0,81 
0,94 
1,06 
1, 18 
1,30 
1, :!: 1 
1,53 
l,G5 
1, 76 
1,88 

2,00 
2' 11 
2,23 
2,35 
2,47 
2,59 
2, 70 
2,82 
2,94 
3,06 
3 J 17 
3,29 
3,41 
3, 52 
3,64 
3, 76 

0,08 
0,21 
0,35 
o, 48 
0,62 
o, 75 
0,39 
1,02 
1, 13 
1, 5 

1 '37 
1' 49 
I ,GO 

1, 72 1 

1,84 
1,95 
2,.07 
2, 19 
2,31• i 

2, 13 
2, 54 
2,66 
2, 78 
2,90 
3,02 
3, 13 
3,25 
3) 3 7 
3,49 
3,60 
3, 72 

3' 3-4 

0, 11 
0 ,2 ± 
0,38 
0,51 
0,65 
o, 79 
0,93 
1,05 

1) 17 
1,29 
l '41 
1, 53 
1,G4 

l' 76 i 

1,88 
2,00 
2, 12 
2,24- 1 

2,36 
2 ,47, 
2,59 
2, 71 

2,83 i 

2,95 
3,06 1 

3' 18 
3,30 
3,41 
3, 53 
3,65 
3, 76 
3,88 
3,99 

0, 13 
0 ,2 7 
0,41 
0,55 
O,G8 

0~82 

0,9G 
1,08 
1,20 
1,32 
1,4--t 
1,56 
1,68 
1,80 
1,92 
2,04 
2, 1.5 
2,27 
2,39 
2, 51 
2,63 
2' 75 
2,86 
2,98 
3' 10 
3)22 

3,33 
3,4·5 
3,57 
3,68 
3,80 
3,92 
4,03 
4.' 15 

0,03 
0, 1 í 
0,30 
0,44· 
0,58 
o, 'í2 
0,85 
0,99 
1, 11 
1,23 
1,35 
1, 4 7 
1, 59 

1, 71 
1,83 
1, 95 
2,0 7 
2, 13 

2,30 
2,4·2 
2,54 
2,GG 
2' 78 
2,89 
3,01 
3' 13 
3,25 
3,37 i 

3,·19 
3,61 
:1, 73 
3,8.5 
3 ,97 
4,08 
1,20 
4,31 

0,06 
0, 19 
0,33 
0,·47 
0,61 
o, ;5 

0,89 
1,02 
1, 15 

1, 2 7 

1,39 
l,51 
1,63 
1, 7 5 
1, 8 7 
1,99 
2' 11 ! 

2,23 
2,34 
2,·i6 
2,58 
2,69 
2,81 
2,92 
3,04 
3' 16 
3,28 
3,4·0 
3,52 
3,64 
3 J 7 7 
3,89 
4,01 
}, 12 
4,24 
4,35 
4,47 

0,08 
0,22 
0,36 
0,50 
0,64 
o, 78 

0,92 
1,05 
1, 17 
1,29 
1, ·t 1 
1, 53 
1,65 
1, 78 

1,90 
2,02 
2, 14 
2,25 
2,3 7 
2, 49 
2,61 
2' 73 
2,85 
2,96 
3,08 
3,20 
3,32 
3,4-4 
3,56 
3,68 
3,80 
3,92 
4,04 
4, 16 
4,27 
4,39 
4,50 
4,62 

0' 11 
0,25 
0,39 i 

0' 53 ' 
0,67 ! 

0,81 
0,95 
1,08 
1,20 
1, 32 
1,4·4 
1,57 
1,69 
1, 81 
1,93 
2,05 
2' 17 
2,29 
2,41 
2, 53 
2,65 
2,76 
2,83 
3~00 i 

3, 12 
3,24 
3,36 
3,48 
3,60 
3, 72 

3,84 
3,96 
4·,08 
4, 19 
4,31 
·±)42 

4,54 1 

·l,66 1 

4, 7 7 

o,oo 
o, 14 
0,28 
0,42 
0,56 
o, 70 

0,85 
0,99 
1, 11 
1,23 
1,3G 
1,48 
1,60 
1, 72 
1,85 
1, 97 

2,09 
2,21 
2,33 
2,4-1-
2, 56 
2,68 

2,8~ 
2,92 
3,04 
3' 16 
3,28 
3,40 
3, 52 
3,64 
3' 76 
3,88 
4·,ÜŰ 

4,12 
4,23 
4,35 
4,47 
4,58 
4, 70 

4,81 
4,93 
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1 
1 
1 
i 
1 
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17,soc 
-----'-~ 

30,6 
30,8 
31,0 
31,2 
31,4 
31,6 
31,8 
32,0 
32,2 
32,4 
32,6 
32,8, 
33,0 
33,2 
33,4 
33,6 
33,8 
34,0 
34,2 
34,4 
34,6 
34,8 
35,0 
3.5,2 
35,4 
35,6 
35,8 
36,0 
36,2 
36,4 
36,6 
36,8 
37 ,0 
37,2 
37,4 
37 ,6 
37 ,8 
38,0 
38,2 
38,4 
38,6 
38,8 
39,0 
39,2 
39,4 
39,6 

8,98. 
9,09 
9, 19 
9,30 
9,40 
9,51 
9,62 
9,72 
9,83 
9,93 

10,04 
10,14 
10,24 
10,35 
10,45 
10,56 
10,66 
10' 7 7 
10_,87 
10,97 
11,08 
11,18 
11,28 
11,38 
11,49 
11,59 
11,69 
11,79 
11,90 
12,00 
12, 10 
12,20 
12,30 
12,41 
12' 51 
12,61 
12' 71 
12,81 
12,91 
13,02 
)3, 12 
13,22 
13,32 
13,42 
13, 52 
13,62 

9,06 
9, 17 
9,28 
9;38 
9,49 
9,59 
9, 70 
9,80 
9,91 

10,02 
10, 12 
10,23 
10,33 
10,43 
10,54 
10,64 
10,75 
10,85 
10,96 
11,06 
11, 16 
11, 2 7 
11, 3 7 
11,47 
11, 5 7 
11,68 
11, 78 
11,88 
11, 99 
12,09 
12' 19 
12,29 
12,40 
12,50 
12,GO 
12,70 
12,81 
12,91 
13,01 
13' 11 
13,21 
13,31 
13,42 
13,52 
13,6+ 
13, 72 

9,23 
9,34 
9,44 
9,55 
9,65 
9,76 
9,87 
9,97 

10,08 
10, 19 
i0,29 
10,40 
10,50 
10,61 

10' 71 
10,82 
10,-93 
11,03 
11, 13 
11,24 
11,34 
11,44 
11,55 
11, 65 
11, 75 
11,86 
11,96 
1~ ,06 
12' 16 
12,27 

12' 3 7 
12,47 
12, 58 
12,68 
12, 78 
12,89 
12,99 
13,09 
13' 19 
13,30 
13,40 
13,50 
13,6~ 

13' 71 
13,81 
13,91 

Súly-% etilalkohol 

9,3g 
9,50 
9,60. 
9, '71 
9,82 
9,92 

10,03 
10, 14 
10,25 
10,35 
10,46 
10, 57 
10,68 

10' 79 
10,89 
11,00 
11, 10 
11, 21 
11, 31 
11, 41 
11,52 
11,62 
11, 73 
11, 83 
11,93 
12,04 
12, 14 
12,24 
12,3.5 
12,45 
12, 56 
12,66 
12, 7 7 
12,87 
12,97 
13,08 
13' 18 
13,Z.8 
13,38 
13,49 
13,59 
13,69 
13, 79 
13,90 
14,00 
14,10 

9,56 
9,67 
9,77 
9,88 
9,99 

10, 10 
10,21 
10,31 
10,42 
10,53 
10,64 
10, 75 
10,85 
10,96 
11,07 
11, 17 
11,28 
11,38 
11,49 
11,59 
11, 70 

l ~' 81 
11, 91 
12,02 
12, 12 
12,23 
12,33 
12,43 
12,54 
12,64 
12' 75 
12,85 
12,96 
13,06 
13, 16 
13,27 
13,37 
13,47 
13,58' 
13,68 

13' 79 
13,89 
13,99 
14, 10 
14,20 
14,30 

9, 73 
9,84 
9:95 

10,05 
10,16 
10,27 
10,38 
10,49 
10,.59 
10, 70 
10,81 

10,92 i 

11,03 ! 

11,13 
11,24 
11, 35 
11,45 
11,56 
11, 67 
11, 78 
11,88 
11, 99 
12, 10 
12,20 
12,31 
12,41 
12,52 
12,62 
12, 73 
12,84 
12,94 
13,05 
13,15 
13,26 
13,36 
13,46 i 

13,57 
13,67 
13, 78 
13,88 
13,98 
14,09 
14, 19 
14,30 
14,40 
14,50 

9,90' 
10,01 
10, 12 
10,23 
10,34 
10,45 
10,55 
10,66 
10,77 
10,88 
10,99 
11, 10 
11,21 
11,3~1 
11,42 
11, 53 
11,64 
11,75 
11,85 
11,96 
12,07 
12, 18 
,12,28 
12,39 
12, 50 
12,60 
12' 71 
12,82 
12,92 
13 ,03 
13,14 
13,24 
13,35 
13,45 
13,56 
t3,66 
13,77 
13,87 
13,98 
14,08 
14, 19 
14,29 
14,40 
14,50 
14,60 
14, 71 

240 e 

10,07 
10, 18 
10,29 
10,40 
10,51 
10,62 
10,73 
10,84 
10,95 
11,06 
11, 17 
11,28 
11,39 
11,49 
11, 60 
11, 71 
11,82 
11,93 
12,04 
12, 15 
12,26 
12,36 
12,47 
12,58 
12,69 
12,80 
12,91 
13 ,02 

13' 12 
13,23 
13,34 
13,44 
13,55 
13,65 
13, 76 
13 ,87 
13,97 
14,08 
14, 18 
14,29 
14,39 
14,49 
14,60 
14,70 
14,81 
14,91 

2so e 

10,24 
10,36 
10,47 
10,58 
10,69 
10,80 
10,91 
11,02 
11,13 
11,24 
11,35 
11,46 
11, 57 
11,68 
11,79 
11,90 
12,01 
12, 12 
12,23 
12,34 
12,45 
12, 56 
12,67 
12, 78 
12,89 
13,00 
13, 11 
13,21 
13,32 
13,43 
13,53 
13,64 
13, 75 
13,86 
13,96 
14,07 
14, 17 
)4,28 
14,38 
14,49 
14, 59 
14-, 70 
14,80 
14,91 
15,01 
15,12 
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11,50 e ISo O 
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190 e 20° o 
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39,8 
40,0 
40,2 
40,4 
40,6 
40,8 
41,0 
41,2 
41, 4. 

41,6 
41,8 
42,0 
42,2 
42,4 
42,6 
42,8 
43,0 
43,2 
4-3,4 
43,G 
43,8 
4-4, 0 
44·,2 
44,4 
44,6 
44:,8 
45,0 
45,2 
45,4: 
45,6 
45,8 
4G,O 
46,2 
46,4 
4G,G 
46,8 
47 ,0 
47,2 

47' 1 
47 ,6 
4'7 ,8 
48,0 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 

13, 73 

13,83 
13,93 
14,03 

i 14, 13 

l3j82 

13,92 
14,03 
14, 13 
14, 23 

i 14, 33 
' 14,-43 

1

• 14,23 

14, :33 
14,43 
14,53 
14,63 
14, 73 
14,83 

14,93 "I 

15,03 
15, 13 
15,23 
15, 33 

14,02 
14, 12 
14,22 
14,32 
14,42 
14,.52 
14,62 
14, 73 
14,83 
i4,93 
15, 03 
15, 13 
15,23 

15' 33 
15,43 

14, 53 

14-,63 
14, 73 
14,83 
1-t,93 
15,03 

15' 13 
15,23 
15,33 
15,43 1 

15' 53 
15, 63 

15' 73 
15,83 
15,93 
16,03 
16, 13 
16,23 
16,33 
16,43 
16, 53 
16,63 
16,73 
16,83 
16,93 
17 ,03 1 

l 7' 13 
17 ,23 

17'33 1 

17 ,43 

17' 53 
17' 63 
17' 73 1 

17,83 

17' 94 
18,04 
18,H 
18,24 
18,34 
18,44 
18,54 

15,4.3 1 15,53 
15,53 15,63 
15,63 1 15, 73 
15' 73 
15,83 
15,93 

1 16,02 

16, 12 
16,22 
16, 32 

1 16,41 
l 6, 51 
16,61 
1 (j J 71 
16,80 
16,90 
17,00 
17' 10 

! 17 ,20 

17' 30 
17 ,4Ö 

17' 50 

17' 60 
17' 70 
17 ,80 

17' 90 
18,00 
18, 10 
18,20 

1.5,83 
15, 93 
16,03 
16, 13 
16,23 
16,32 
16,42 
16, 52 
16,62 
16, 72 
16,81 
16,91 
17 ,01 

17' l 1 
17' 21 
17' 31 
17 ,41 

17' 51 
17' 61 
17' 71 
1 7' 81 
1 7' 91 
18,0l 
18, 11 

18,21 
18,31 

14,.21 
14, 31 
14, 41 
14, 51 
14,62 
14, 72 

14,~2 

. 14,92 
15,03 

15' 13 
l~,23 
15,33 
15, ·1-3 
15, 53 
15,63 
1.5, 74 
15,84 
1.5,94 
16,04 
16; 14 
16,24 
IG,34 
16,44 
16,55 
16,65 
16, 15 

16,85 
16,95 
17 ,05 

17' 15 

l 7' 2 5 
l 7' 35 
17 ,4.5 

17' 55 
17' 65 
17' 75 
17 ,85 
17,95 
18,06 

18' 16 
18,26 
18,36 
18,4·6 
18,56 
18, 66 
18, 76 

Súly-% etilalkohol 

21.:io 2200 230 e 

14,41 
14, 51 
14,61 

14, 72 
14,82 
14,92 
15,03 

15' 13 
15,23 
15,33 

15,4:_3 
15, .53 

15,63 
1.5, 74 

15,84 
15,94 
16,04 
16, 14 
16,24 
16, 34 
16, 45 
lG, 55 
16,65 
16, 75 
16,85 
16,95 
1 i, OG 
17, 16 

17, 26 

l 7' 36 
17' 4·6 
17' 56 
17,66 
1 i, 76 

17' 86 
17,96 
13,0G 

18' 16 
18,26 
18,36 
18,47 
18, 57 
18, 67 

18, 77 
18,88 
18,98 

14, 61 

14, 71 
14,82 

i 14,81 
14,92 
15,02 

15,03 1 

15, 13 
15,23 
15,33 
15,43 
15, 53 

15, 63 
15, 74 
15,84 
15,94 
16,04 
16, 14 
16,24· 

14,92 i 15,12 

15,23 
15,33 
1.5, 43 

15' 53 
15,64 
1.5, 74 

15,84 

15,94_ 
16,05 
16, 15 
16,25 
16, 35 
16,46 
16, 56 
16,66 
16, 76 
16,87 
16,97 

17'07 
17, 1,7 

17' 28 
17, 38 

17 ,48 

17' 58 
17 ,68 

17' 79 

16, 3.5 

16,4·5 
16, 55 
16, 65 
16, 76 
16,86 
16,96 
17 ,06 

17' 16 
17' 26 
17,36 

17' 4·6 
17, 56 

17' 66 
17, 76 

17' 86 
17' 96 
18,06 

18' 17 
18,2 7 
18,38 
18,48 
18,.58 
18,69 
18, 79 

18,90 
19,00 
19, 11 
19,21 

17 ,89 

17' 99 
18,09 
18,20 
18, 30 i 

18,41 
18, 51 ! 

18,62 

18, 72 
18,83 
18,93 
19,04 
19, 14 
19,25 

19,~6 
19,47 

24.0 e 2so e 

15,22 

15,32 
15,43 

15' .53 
15,64 

' 15, 74 
15,85 
15,95 
16,06 
16, 16 
16,2 7 

16' 3 7 
16,48 
16,58 
16, 69 
16, 79 
16,90 

11,00 

15, 02 
15, 12 
1.5,22 
15, 33 
15,43 
1.5, 53 
15,64 

15' 74 
15, 84 
15, 95 
16, 05 
16, 16 
16,26 
16,36 
16,47 
16, 5 7 

16,67 ! 

16' 78 
16,88 
16,-98 

17' 10 
17'21 
17,31 
17 ,41 
17, 52 

17' 62 
17, 73 
17 ,83 

1 7' 93 
18,04 
18, 14 
18,25 
18,36 
18,47 
18, 57 
18,68 
18, 79 
18,90 
19,00 
19, 11 
lQ,22 
19, 33 
19,43 
19, 54 
19, 6.5 
19, 76 
19,87 
19, 98 

17 ,09 

17' 19 
17 ,29 
17 ,40 

17' 50 
17,60 

17' 71 
17 ,81 

17' 91 
18,02 
18, 12 
18,23 
18,33 
18,44 
18,55 
18,_65 
18, 76 
18,86 

18,97 
19,08 
19, 18 
19„29 

19,40 
19,.50 
19,61 
19, 72 
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17,50 o ] 
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49,0 

4~,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50,0 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51, 0 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52,0 
52,2 
52,4 
52, 6 

52,8 

53,0 
53,2 
53,4 
53,6 
.53,8 
54,0 
54·,2 
54,4 
54,6 
54,8 
55,0 
55,2 
55,4 
55,6 
55,8 
56,0 
56,2 
56,4 
56,6 
56,8 
57 ,o 
57,2 
57 ,4 
57,6 

57' 8 
58,0 

18,30 
18,40 
18,50 
18, 60 
18, 70 
18,80 
18,90 
19,00 
19, 10 
19,20 
19,30 
19,40 
l9, 50 
1
1
9,60 

19, 70 
19,80 
19,90 
20,00 
20, 10 
20,20 
20,30 
20,41 
20, 51 
20,61 
20, 71 
20,81 
20,91 
21,02 
21, 12 
21,22 
21,32 
21 ,4·3 
21, 53 
21,63 
21, 73 
21,84 
21,94 
22,04 
22, 14 
22,25 
22,35 
22,45 
22, 55 

22,66 
22, 76 
22,85 

18,41 

18' 51 
18,61 
18, 71 
18,81 
18,91 
19,02 
19, 12 
19,22 
19,32 
19,42 

19,52 
19,62 
19, 72 

19,82 
19,92 
20,02 
20, 12 
20,22 
20,33 
20,43 
20,53 
20,63 
20,'74 
20,84-
20,94 
21,04 
21, 14 
21,25' 

21 ,35 
21, 4'."1 
21,56 
21,66 
21,76 

21,87 
21,97 
22,07 
22, 18 
L.2,28 
22,38 
22,48 
22, 59 
22,69 
22, 79 
22,90 
23,00 
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18,64 
18, 74 
18;84 
18,94 
19,04 
19, 14 
19,24 
19, 35 
19,45 
19, 55 

19,65 
19-, 75 
19,85 
19,95 
20,06 
20, 16 
20,26 
20,37 
20,4-7 
20,-57 

20,68 
20, 78 
20,88 

20,98 
21,09 
21, 19 
21,30 
21,40 
21, 51 
21,62 
21, 72 

21,83 
21,93 
22,04 
22, 14 
22,24 

22,35 
22 ,4·5 
22,56 
22,66 
22,77 
22 ,8 7 
22, 97 

23,08 
23, 19 
23,29 

200 o 

18,86 
18,96 
19,07 
19, 17 
19,27 

19' 38 
19,48 
19,58 
19, 69 
19, 79 
19,89 
20,00 
20,10 
20,20 
20,31 
20,41 
20, 52 
20,62 
20, 72 
20,83 
20,93 
21,04 
21, l ·± 
21,25 
21 ,36 
21 ,47 

21, 57 
21,68 
21, 79 
21,90 
22,00 
22, 11 
22,21 
22,A-2 
22,42 

22' 53 
22,64 

22' 74 
22,85 

22,95 
23,06 
23,17 
23 ,2 7 
23,38 
23,49 
23,59 

Súl)--~'~ etilalkohol 

21~ __ 0 __ , __ ~~~ o 

19,08 

19' 19 
19,29 
19,40 
19, 51 
19, 61 
19, 72 
19,82 
19,93 
20,03 
20,14 
20,24 
20,35 
20,46 
20, 56 
20,67 
20, 77-
20,88 

20,98 
21,09 
21,20 
21, 31 
21,42 
21, 52 
21, 63 
21, 74 
21,85 
21,96 
22,06 

22' 17 
22,28 
22,39 
22,49 
22,60 
22, 71 
22,82 
22 ,92 
23,03 
23, 14 
23, 25 
23,36 
23,47 
23,58 
23,69 
23,80 
23,91 

19,32 
19,43 
19,54 
19, 64· 
19, 75 
19,86 
19,96 
20,07 
20, 18 
20,29 
20, 39 
20,50 
20,61 
20, 72 
20,82 
20,93 
21 ,01-

21 '1.5 
21„26 
21,36 
21,47 
21, 58 

21,69 
21,80 
21,91 

22,02 

22' 13 
22,24· 
22,35 
22,46 
22,57 

22,.68 
22, 79 

22,90 
23,01 

23' 12 
23,23 
23,34 
23,45 
23,56 
23,67 

23' 78 
23,90 
24,01 
24, 12 

24,23 

19, 57 
19,68 
19, 79 
19,89 
20,00 
20, 11 
20,22 
20,33 
20,4! 
20,55 
20,66 

20' 77 
20,37 
20,98 
21,09 
21,20 
21,31 
21,42 
21, 53 
21,64 
21, 75 
21 ,86 
21, 97 

22,08 
22,20 
22,31 
22,42 
22,53 
22,65 
22, 7G 
22, 87 
22,98 
23, 10 
23,21 

23,32 
23,43 
23, 54· 
23,66 

23' 7 7 
23,88 
23,99 
24·' 11 
24·,22 
24,33 
24,4;4 
24,55 

2±0 e 

19,83 
19,94 
20,04 
20,15 
20,27 
20,38 
20,49 
20,60 

20' 71 
20,82 
20,93 
21,04 
21, 15 
21,26 
21,37 
21,49 
21,60 
21, i l 
21,82 

21,93 
22,05 
22, 16 
22,2 7 

22,39 

22' 50 
22,61 
22, 73 
22,84 
22, 95 
23,07 
2;1,18/ 
23,30 
23,41 

23' 53 
23,64 
23, 75 
23,87 
23,98 
24, 10 
24,21 
24,32 
24,44· 
24,55 
Q4,6G 
24, 78 
24,89 

250 e 

20,09 
20,20 
20,31 
20,42 
20, 5> 
20,65 
20, 76 
20,87 
20,98 
21) 10 
21, 21 
21, 32 
21,4f. 
21,55 
21 ,66 

21' 78 
21 ,89 
22,0l 
22, 12 
22,24 
22,35 

22,47 
22, 58 
22, iO 
22,Sl 
22,93 
23 ,0'± 
23, 16 
23,2? 
23,39 

23' 51 
23,62 
23, 74· 
23,86 
23,97 
24,09 
24,20 
24,32 
24,43 
24,55 
24,66 
24, 78 
24,90 
25,0l 
25, 13 
25, 25 
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58,2 22,96 23, 10 1 23,40 23,70 1 24,02 24,34 
58,4 23,07 23,21 23,50 23,81 24,13 24,45 
58,6 23,1'7 23,31 23,61 23,91 1 24,23 24,56 
58,8 23,27 23,41 23,71 24,02 11 24,34 24,67 
59,0 23,37 „23,52 23,82 24,13 24,45 24,78 
5~,2 23,48 23,62 23,93 24,24 24, 56 24,89 

11,so e !Bo C 

59,4 23,58 23,73 24,03 24,34 24,67 25,00 
.59,,6 23,68 '23,83 24,14 24,45 24,78 25,11 
59,8 23,79 23,93 24,24 24,56 24,89 25,23 
60,0 23,89 24,04 24,35 24,67 24,99 25,34 
60,2 23_,99 24,14 24,46 24,77 25,11 25,46 
60,4 24,10 24,25 24,56 24,88 25,22 25,57 
60,6 24,20 24,35 24,67 24,99 25,34 25,69 
60,8 24,30 24,46 24,77 25,10 25,45 2.5,80 
61,0 24,41 24,56 24,88 25,21 25,56 25,92 
61,2 24,51 24,66 24,98 25,32 25,68 26,04 
61,4 24,61 24, 77 25,09 25,44 25, 79 26, 16 
61,6 24,72 24,87 25,20 25,55 25,90 26,28 
61,8 24,82 24,98 25,31 25,66 26,02 26,40 
62,0 24,93 25,09 25,43 25,17 26, 14 26, 51 
62,2 25,03 25,20 25, 54 25,88 26,25 26,63 
62,4 25,14 25,31 25,65 25,99 26,3'7 26,7.5 
62,6 25,2.5 25,42 25;16 26,11 26,49 26,87 
62,8 25,36 25,, 53 25,87 26,23 26,61 26,99 
63,0 1 25,47 25,64 25,98 26,35 26,'73 27,12 
63,2 2.5,58 25,75 26,09 26,46 26,85 2'7,24 
63,4 25,69 25,86 26,21 26,58 26,96 27,37 
63,6 2.5,80 25,97 26,32 26,70 27,09 27,49 

,,. 63,8 25,91 26,08 26,44 26,82 27,21 27,62 
64,0 26,02 26,19 26,.55 26,94 2'7,33 27,74 
64,2 26,13 26,30 26,67 27,05 27,45 27,8'7 
64,4 26,24 26,41 26,78 27,17 27,57 27,99 
64,6 26,35 26,53 26,90 27,-29 27,70 28,12 
64,8 26,46 26,64 27,0l 27,41 27,82 28,25 
65,0 26,.57 26,75 27,13 2'7,53 27,94 28,38 
65,2 26,68 26,86 27,25 27,65 28,06 28,51 
6.5,4 26,79 26,97 27,37 27,77 28,19 28,63 
65,6 26,90 27,09 27,49 27,89 28,32 28,76 
65,8 27,01 27,21 27,60 28,01 28,45 28,89 
66,0 27,13 27,32 27,·72 28,13 28,.57 29,02 
66,2 27,2.5 27,44 27,84 28,26 28,70 29,16 
66,4 27,36 27,56 27,96 28,38 28,83 29,29 
66,6 27,48 27,68 28,08 28,51 28,96 29,43 
66,8 27,60 27,79 28,20 28,64 29,09 29,57 
67,0 27, 71 27,91 28,33 28, 76 29,22 29, 71 
6'7,2 27,83 28,03 28,45 28,89 29,35 29,84 
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24,66 
24, 78 
24,89 
25,00 
25, 12 
25,24 
25,36 
25,47 
25,59 
25, '71 
25,83 
25,95 
26,07 
26,19 
26,31 
26,43 
26,55 
26,67 
26,79 
26,92 
27,04 
27' 16 
27,29 
2 7 ,41 
27,54 
27,66 
27,79 
27' 91 
28,04 
28, 17 
28,30 
28,43 
28,57 
28,70 
28,83 
28,96 
29, 10 
29,23 
29,37 
29, 51 
29,64 
29, 78 
29,92 
30,06 
30,20 
30,34 

25,01 
25, 13 
25,23 
25,35 
25,47 
25,59 
2·.s, 71 

25,83 
25,9.5 
26,08 
26,20 
26,33 
26,45 
26,58 
26,70 
2~,83 

26,95 
27,08 
27,20 
27,33 
27 ,46 
27,58 
27' 71 
27 ,84 
27,96 
28,09 
28,23 
28,36 
28,49 
28,63 
28, 76 
28,89 
29,03 
29, 17 
29,31 
29,44 
29,58 
29, '72 
29,86 
30.,,00 
30, 15 
30,29 
30,43 
30,58 
30, 72 
30,87 

25,37 
25,49 
25,61 
25,73 
2.s;s6 
25;98 
26,10 
26,23 
26,35 
26,48 
26,61 
26,7~ 

26,86 
26,99 
27, 12 
27,24 
27' 37 
27,50 
27 ,63 
27,76 
27 ,88 
28,01 
28,.1.5 
28,28 
28,42 
28,55 
28,69 
28,82 
28,96 
29,IO 
29,24 
29,38 
29, 52 
29,67 
29,81 
29,95 
30, 10 
30,24 
30,39 
30,54 
30,68 
30,83 
30,98 
31, 13. 
31,28 
31,44 
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67,4 
67,6 
67 ,8 
68,0 
68,2 
68,4 
68,6 
68,8 
69,0 
69,2 
69,4 
69,6 
69,8 
70,0 
70,2 
70,4 
70,6 
70,8 
71,0 
71,2 
71,4 
71,6 
71,8 
72,0 
72,2 
72,4 
72,6 
72,8 
73,0 
73,2 
73,4 
73,6 
73,8 
74,0 
74,2 
74,4 
74,6 
74,8 
75,0 
'75,2 
75,4 
75,6 
75,8 
16;0 
76,2 
76,4 

27,95 
28,06 
28, 18 
28,30 
28,42 
28,54 
28,65 
28,77 
28,89 
29,01 
29, 14 
29,26 
29,39 
29,52 
29,65 
29, '78 
29,91 
30,04 
30,17 
30,30 
30,44 
30,57 
30,70 
30,84 
30,97 
31,10 
31,24 
31,37 
31,,51 
31,65 
31, 78 
31,92 
32,06 
32,20 
32,35 
32,49 
32,63 
32, 78 
32,92 
33, 07 
33,22 
33,37 
33,53 
33,68 
33,83 
33,98 

28, 15 
28,27 
28,40 
28,52 
28,64 
28,76 
28,81 
29,08 
29, 13 
29,26 
29,38 
29, 51 
29,64 
29,76 
29,89 
30,01 
30, 15 
30,28 
30,41 
30,55 
30,68 
30,81 
30,95 
31,08 
31,22 
31,36 
31,49 
31,63 
31, 7 7 
31,90 
32,04 
32, 19 
32,34 
32,48 
32,63 
32,77 
32,92 
33,07 
33,22 
33, 37 
33,53 
33,68 
33,83 
33,98 
34, 14 
34,29 

28,58 
2.8,'70 
28,83 
28,95 
29,08 
29,21 
2'9,33 
29,46 
29,59 
29, 72 
29,85 
29,97 
30, 11 
30,24 
30,38 
30, 51 
30,64 
30, 78 
30,91 
31,05 
31, 19 
31, 33 
31,47 
31,61 
31,75 
31,89 
32,04 
32, 18 
32,33 
32,48 
32,62 
32, 77 
32,92 
33,07 
33,22 
33,37 
33, 53 
33,68 
33,83 
33,98 
34, 14 
34,30 
34,45 
34,61 
34,'7'7 
34,92 

29,01 
29,14 
29,27 
29,41 
29,54 
29,67 
29,80 
29,93 
30,06 
30,29 
30,33 
30,47 
30,61 
30, 74 
30,88 
31,.01 
31, 16 
31,30 
31,44 
31,59 
31, 73 
31,87 
32 ,01 
32, 17 
32,32 
32,47 
32,62 
32, 17 
32,92, 
33,07 
33,22 
33,37 
33, 53 
33,68 
33,83 
33,98 
34, 14 
34,30 
34,46 
34,61 
34, 77 
34,93 
35,09 
35,25 
35,41 
35,58 

29,98 
30,12 
30,26 
30,40 
30,54 
30,68 
30,82 
30,96 
31,10 
31,25 
31,39 
31,54 
31,68 
31,83 
31,97 

29,49 
29,62 
29,75 
29,89 
30,02 
30,16 
30,30 
30,43 
30,57 
30, 71 
30,85 
30,99 
31, 13 
31,27 
31,42 
31,56 
31, 70 
31,85 
31,99 
32, 15 
32,30 
32,45 
32,60 
32,76 
32 ,91 
33,06 
33·,22 
33,37 
33,52 
33,68 
33,83 
33,98 
34,14 
34,30 
34,46 
34,62 
34, 78 
34,94 
35,10 
35,26' 
35,43 
35,59 
35,75 
35,92 
36,08 
36,25 

30,49 
30,63 
30,77 
30,91 
31,06 
31,21 
31,35 
31,50 
31,65 
31, 79 
31,94 
32,09 
32,25 
32,41 
32,57 
32, 72 
32,88 
33,04 
33,20 
33,36 
33,52 
33,68 
33,84 
34,00 
34,16 
34,33 
34,49 
34-,65 
34,81 
34,98 
35, 14 
35,31 
35,47 

32, 12 
32,28 
32,43 
32, 59 
32, 74 
32,90 
33,05 
33,21 
33,37 
33,52 
33,68 
33,84 
33,99 
34, 15 
34,31 
34,4'7 
34,63 
34, 79 
34,9.5 1 

35, 12 
35,28 
35,45 
35 ~ 61 
35,73 
35,95 
36, 11 
36,28 
36,45 
36,62 
36,79 
36,96 

35,64 
35,80 
35,9_7 
36,13 
36,30 
36,47 
36,64 
36,81 
36,97 

37' 15 
37,33 
37 ,50 
37 ,68 

31,02 
31, 17 
31,32 
31,47 
31,62 
31,77 
31,92 
32,07 
32,23 
32,39 
32,55 
32,71 
32,86 
33,02 
33, 19 
33,35 
33,51 
33,68 
33,84 
34,00 
34, 17 
34,33 
34,50 
34,66 
34,83 
34,99 
35' 16 
35,33 
35,49 
35,66 
35,83 
35,99 
36, 16 
36,33 
36,49 
36,66 
36,83 
36,99 

3 7' 17 
37,35 
37, 53 
37' 71 
37,89 
38, o_s 
38,27 
38,46 

31,59 
31, 74 
31,89 
32,05 
32,21 
32,37 
32,53 
32,69 
32,86 
33,02 
33, 18 
33,34 
33,51 
33,67 
33,84 
34,00 
34,17 
34,33 
34,50 
34,67 
34,83 
35,00 
35, 17 
35,34 
35,.51 
35,68 
35,85 
36,02 
36,18 
36,35 
36,52 
36,68 
36,85 
37 ,02 
37,20 
37 ,38 
37,56 
37) 75 
37 ,93 
38, 12 
38,31 
38,50 
38,69 
38,88 
3_9,08 
39,29 
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76,6 
76,8 
77 ,o 
77' 2 
77 ,4 

77' 6 
77,8 
78,0 
78,2 
78,4 
78,6 
78,8 
79,0 
79,2 
79,4 
79,6 
79,8 
80,0 

34, 14 
34,29 
34,45 
34,60 
34,'7'5 

34,91 
35,06 
35,22 
35,38 
35, 53 
35,69 
35,84 
36,00 
36,16 
36,33 
36,49 
36,66 
36,82 

34,45 
34,60 
34,76 
34,91 
35, 07 
35,23 
35,38 
35,54 
3.5, 70 
35,85 
36,01 
36, 17 
36,34 
36,50 
36,67 
36,83 
37 ,00 

3 7' 17 

EJo C 

35,08 
35,24 
35, 40 
35,56 
35,72 
3'>,88 
36,04 
36,21 
36,38 

! 2o::i e 

35, 74 
35,90 
36,07 
36,24· 
36,40 
36,57 
36,74 
36,91 
37,08 

36, 54 37 ,25 
36,71 37,42 
36,88 1 37,59 
37,04 37, 76 
37 ,21 ! 37 ,91: 

37' 38 
37,56 
3'7 J 73 
37,90 

38' 11 
38,30 
38,·1:8 
38,67 

SUJ 1'-% etilalkohol 

36,42 
36, 59 

36,~G 
36,93 
37J10 

i 37,28 
37 ,4·5 
37,62 
37, 79 

37 J 97 
38, 15 
38,33 
38,52 
38, 70 
38,89 
39,08 
39,28 
39,43 

3 7' 13 
37,30 
3 7 ,47 
37,65 
3 7 82 
37,99 
38,18 
38,, 37 
38,56 
38, '7.5 
38,93 
39, 13 
39,33 

1 39,54 
39, 74 
39,94 
40,14 
40,35 

23„ e 

37,86 
38,04 
38,23 
38,42 
38,60 
38,79 
38,98 
39, 18 
39,39 
39,59 
39,80 
40,00 
40,21 
40,42 
40,63 
40,84 
41,05 
41,26 

24<:> e 210 e 

38,65 
38,84 
39,03 
39,23 
39,44 

1 39,64 
39,85 
40,05 
40,27 
40,48 
40,69 
40,90 
41, 12 
41,33 
41,54 
41, 76 
41,97 
42, 18 

39,49 
39,69 
39,90 
40, 11 
40,32 
40, 54· 
40,75 
40,97 
41, 18 
4-1 ,40 
41,62 
41,84 
42,05 
4-2,27 
·12,49 
42, 71 
42,93 
43, 15 

XIV. táblázat 

A víz-etilalkohol keverékek valódi téifogat-~~-ának kiszániítá5a 
a látszólago1 térfogat-%·-ból 
---

-- ----

' 

-i-- . ---- A szcszmérön leolvasott látszólagos térfogat-% (látszólagos szeszfok) 

A szesz hőmérséklete 
10 " 11 

-'---
V a 1 ó di térfogat-% (valódi szeszfok) 15°.-on 

17 18 

QO RO __ 1__~-~--c-----c----,---,-----,-~----,--------

1 
2 
3 

4 
5 
6 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 

0,8 
1, 6 
2,4 
3,2 
4,0 
4,8 
5,6 
6,4 
7 ,2 
8,0 
8,8 
9,6 

10,4 
11,2 
12,0 
12,8 
13,6 
14,4 
15,2 
16,0 
16,8 

17' 6 
18,4 
19,2 
20,0 
20,8 
21, 6 
22,4 
23,2 
24,0 

11,0 12,3 
11,0 i 12,2 
11,0 12,2 
11,0 12,1 
11,0 12,1 
10;9 12,0 
10,8 11,9 
10,8 11,9 
10,7 11,8 
10,6 11,7 
10,5 11,6 
10,4 11,.5 
10,2 11,4 
10, l 11,2 
10,0 11,0 
9,9 10,9 
f:J, 7 10' 7 
9,6 10,6 
9,.5 10,4 
9,3 10,2 
9, 1 10,0 
8,9 9,8 
8, 7 9,6 

13,4 14,7 
13,4 14, 7 

! 13,3 14,6 
13,3 14,5 
13,2 14,4 
13, 1 i 14,3 
13,0 14,2 
12,9 i 14,1 
12,3 14,0 
12, 7 13,8 
12,6 13,6 
12,.5 13,5 
12,4 13,4 
12,2 13,2 
12,0 13,0 
11,9 12,8 
11, 7 12,6 
11,5 1 12,4 
11, 3 12,2 

11) l 12' 0 
10,9 11,8 
10, 7 11, 6 
10,5 11,4 

8,.5 ' 9,4 10,3 11,2 

;:r 
1

1 :j T~ 1ti 
7,7 8,6 9,4 10,3 

;:~_1 __ ~_'._~_~_;_:~_,_1 __ ~_'.s_1 __ _ 

16,0 
15,9 
15, 8 

15' 7 
15, 6 
15,5 
15,4 

1.5' 3 
15' 1 
14, 9 
14, 7 
14,6 
14,4 
14,2 
14,0 
13,8 
13,6 
13,4 
13,2 
13,0 
12,3 
12, 6 
12, 4 

12,2 
11, 9 
11, 6 
11,4 
11, 1 
10,9 
10,6 

17' 3 
17, 2 

17' 1 
16,9 
16,8 
16' 7 
16, 6 
16,4 
16,2 
16,0 
15, 8 

1.5, 6 
15,4 
1.5,2 
15,0 
14,8 
14,6 
14,4 
14, 2 
13,9 
13,7 
13, 5 
13,3 
13,0 
;12, 8 
12,6 
12, 3 
12,0 
11, 8 
11, 5 

18,6 
18,4 
18,3 
18, 1 
18,0 

1i'8 
17' 6 
17 ,4 
17, 2 
17,, 0 
16,8 
16,6 
16,4 
16,2 
16,0 
15,8 
15, 5 
15,3 
15) 1 
14,8 
14,6 
14,4 

14' 1 
13,9 
13,6 
13,4 

13' 1 
12,8 
12,6 
12,3 

20,0 
19,8 
19,6 
19,4 
19,2 
19,0 
18,8 
18,6 
18,4 
18, l 

17' 8 
17' 6 
17, 4 
17,2 
17 ,o 
16,8 
16, 5 
16,2 
16,0 
15,8 
15,5 
15,3 
1.5,0 
14,8 
14·, .5 
14,2 
14,0 
13, 7 
13,4 
13, 1 

21,4 
21,2 
20,9 
20,7 
20,4 
20,2 
20,0 
19, 7 
19,5 
19,2 
19,0 
18,7 
18,5 
18,2 
18,0 

17' '7 
17' .5 
17, 2 
11 ,o-
16, 7 
16,4 
16,2 
1.5, 9 

1.5' 7 
15 ,4 
15,1 
14,8 
14, 5 
14,2 
13,9 
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1

22
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2

1,6 22,5 ;~:! ;:~:~ ;~·47 2287,60 ! 29,3 1 30,.5 31,7 32,8 

3:: ;;:: ;;:~ ;::: ;~:~ 1 21'.2. ,I ;~:!11,. ~~:; ;~:~ ! ;~:! 
4,0 21 6 22 9 , 26,8 28,0 29,3 30 4 

6 

' ' 24,1 25 3 2 ' 1 31 " 

1

. 4,8 21,3 22 6 ' 6,4 27,6 28,8 ,, 
7 5,6 21,0 ' 23,7 24,9 26,0 1 27 2 28 30,0 .131,l 

8 

22,3 23,4 24 6 ' ,4 29,6 30 6 

~ i 
5 

1 

6 4 20 7 ' 25, 7 ,1 26 9 28 0 ' 

9 

' ' 22,0 23, 1 ·24 3 2r:: ' ' 29,2 30,2 

l
i 7,2 20,.5 2 ' J,3 26,5 27 ,6 10 8,0 20 3 2:': 22,8 23,9 25,0 26,l 27,2 ;~,7 1 29,8 

11 1 8 8 2 ' ' 22,5 23 6 24 7 2- 7 ,3 li 29,4 
1 ' o,o 21 1 22 2 ' ' J, 26,9 27 9 

:2 1 9,6 1119,7 20' 8 21' 9 ;;,~ 24,3 25,4 26,5 21'.5, 11 29,0 

1! 1 10,4 19,5 20'.5 21'.6 22' 7 24,0 25,0 26,I 27,l ;:'~ 
15 

1· :~,~ ::'~ 20,2 21,3 22 '. 3 ;;,~ ;!'i 25,7 26,7 
2<8 

16 . ., ,0 20,0 21 0 22 0 ' ' 25,3 26,3 27,4 
12,8 18,'7 ' ' 1 23,0 24 0 25 0 

17 ,1 13,6 
18

,
4 

::,: ;~,: 21,I 22,7 23> 24: 6 ;~,~ 27,() 
18 14,4 18,2 19' 1 ' 21,4 22,4 23 3 24 3 2 '3 26,6 
19 152 '20,1 211 220 23' ' 5, 26,3 

. ' 11,9 18,8 20' 8 ' ,0 24,0 2 20 16 0 17 6 19,8 , 21,7 22 6 23 6 4,9 25,9 
21 ' ' 18,5 19,5 20 5 1 , , 24,5 25,5 

16,8 17 3 18 2 )' 2 ,4 "22,3 23,3 2 

17 6 

' ' 19,2 20 1 21 1 2 4,2 25,2 
' 17,0 17,9 19,8 ' 2,0 22,9 23 

18,4 16,7 18,9 ; 20,7 21 7 22 6 ,9 24,8 22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

17,6 186 195 20 ' ' 23,6 244 
19,2 16,5 1 ' , ,4 213 223 ' 7,4 18,3 19 2 20 ' ' 23,2 24 1 
20,0 16,2- : ,1 '

1 
21 0 21 9 , 17,I 18,0 18 3 1 ' ' 22,8 23 

208 159 , 19,8 207 21 ,7 
' ' 16,8 177 185 ' ' ,5 22,5 233 

21,6 15,6 , , 19,5 1 20 3 21 ' 
22 4 15 16,5 17 ,4 18,3 19, 1 1, 20' 0 ,2 22, 1 23,0 

23

'2 ,3 16,2 17,0 18 0 18 8 ' 20,8 21,'7 22,6 
' ' 15,0 15,9 17, 6 ' 19,6 20,5 24 0 14 7 16, 7 ' 18,5 1· 19 3 20 l 21,3 22,2 

' ' 15,6 16 4 1 ' ' 21,0 21 
'---· ___ _, ___ ,___' _ _!__7_:_3 ___ 1 _8, I 18,9 19,8 20,6 21:~ 
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_:::_ ___ _ 

\ 28 29 ~~-' __ i _ ___::__ 33 34 35 _ _,___,_._ 
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2

1 --\ 1-o~'--3-3,-8-~3-4-,-9--3-5-,-9--'---3-6-, 9--~3-1,-9--3-8-,-'-9--3-9-,-9--4-0-, 8 ___ 4_1_ , 8-

I, 6 33,3 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,4 41,4 
3 2,4 32,9 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 ' 40,0 41,0 

45 1. 3,2 32,5 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 i 39,6 40,6 
4,0 32,l 33,2 34,2 35,2 36,2 37,2 38,2 39,2 40,1 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

4,8 
5,6 
6,4 
7 ,2 
8,0 
8,8 

9,6 
10,4 
11, 2 

12,0 
12,8 
13,6 
14,4 
1.5,2 
16,0 
16,8 

17' 6 
18,4 
19,2 
20,0 
20,8 
21,6 
22,4 
23,2 

31,6 1 32,7 33,7 34,7 35,7 36,7 37,7 38,8 39,7 
31,2 1 32,3 33,$ 34,3 35,3 36,3 37,3 38,3 39,3 
30,8 31,9 32,9 33,9 34,9 35,9 36,9 37,9 38,9 

30,4 1. 31,4 32,4 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 
30,0 . 31,0 32,0 33,1 34,1 35,l 36,l 37,1 38,1 

29,6 1 1 30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 ~5,6 36,6 37,6 
29,2 30,2 31,2 i 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37 ,2 
28,8 1 29,8 30,8 ' 31,8 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 
28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 33,4 34,4 35,4 36,4 
28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 1 33,0 34,0 35,0 36,0 

28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 
28,2 29,2 30,2 31,2 32,2 33,2 34,2 35,2 2'7 ,6 

27 ,2 
26,8 

27 ,8 28,8 29;8 30,8 31,8 32,8 33,8 34,8 

26,5 27,4 28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 33,4 34,4 
26,I 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 31,9 32,9 33,9 
25,7 26,7 27,6 28,6 29,6 30,6 31,,5 32,5 33,5 
25,3 26,3 27,2 28,2 29,2 30,2 3.l,l 32,1 33,l 
25,0 25,9 26,8 27,8 28,8 29,8 30,7 31,7 32,7 
24,6 25,5 26,4 27 ,4 28,4 29,4 30,3 31,3 1 32,3 
24,2 25,1 26,0 27,0 28,0 29,0 29,9 30,9 31,9 
23,8 24,7 25,6 26,6 27,6 28,6 29,5 30,5 31,5 
23,4 24,3 25,2 26,2 27,2 28,2 29,l 30,1 31,l 
23,I 23,9 24,8 25,8 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7 
22,I 23,6 24,5 25,5 26,4 27,4 28,3 29,3 30,3 

30 24,0 
22,3 1 23,2 24,1 25,l 26,0 27,0 27,9 28,9 29,9 
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1 A szes>:mérőn leolvasott látszólagos térfogat-% (látszÓh;o-; sz~~ok) ------1 

A szesz hőmérséklcte.1----;;--· 1-- -- ------- ---

1 
38 39 4-0 41 42 43 44 45 

1 

co RO Va1odi térfogat-% (v~lódi szesz.fok) !50-on 

- --· ---~ -- ·---------- -- -----
A sz:eszmérón leolva'IOtt litsz:ólagos térfogat„% (látszólagos szeszfok) 

. .\ BZesz hőmérséklete 

1 i 1 1 1 1 1 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
---- ----

co 
1 

RO Valódi térfogat-% (valódi szeszfok) 15°·-ou 

0,8 42,7 43, 7 44, 7 4.5, 6 46,6 4'7 ,5 48,4 49,4 50,3 
2 1,6 42,3 43,3 44,3 45,2 46,2 4·7,'l 48,1 49,0 

i 
49,9 

3 2,4 42,0 42,9 43,9 44,8 45,8 46,8 47' 7 48,7 49,6 
4 3,2 41,6 42,.5 4_3,5 44,4 45,4 46,4 47,4 48,3 49,2 

1 

5 4,0 41, l 42, 1 43,1 44,0 4.5,0 45,9 46,9 47,9 48,8 
6 4,8 40,7 41,'7 42, 7 43,6 44,7 45,6 46,6 47 ,5 48,5 
7 .5,6 40,2 41,2 42,2 43,2 44,3 45,2 46,2 47' l 48,1 
8 6,4 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8 46,8 47' 7 

1 i 9 7,2 39,4 4ű,4 41,4 42,4 43,4 44,4 45,4 46,4 47,3 
10 8,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 46,9 
11 8,8 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,6 44,6 45,6 46,6 
12 9,6 38,2 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,2 45,2 46,2 
13 10,4 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8 
14 11,2 37 ,4 38,4 39,4 40,4 41,4 42,4 43,4 44,4 45,4 
15 12,0 37 ,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 4.5,0 

J 16 12,8 36,6 37,6 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,6 44,6 

1 

1 7 13,6 36,2 37 ,2 38,2 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,2 1 

18 14,4 3.5,8 36,8 37 ,8 38, 8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 l 
19 15,2 35,4 36,4 37 ,4 38,4 39,4 40,4 41,4 42,5 43,5 1 

1 
20 16,0 3.5,0 35,9 3?,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42, l 43,1 
21 16,8 34,.5 35,5 36,6 37 ,6 38,6 ! 39,6 40,6 41, 7 42,7 

11 

22 17' 6 34, 1 35,1 36,2 37 ,2 38,2 39,2 40,2 41,3 42,3 
23 18,4 33, 7 34,7 35,8 36,8 37,8 38,8 39,8 40,9 41,9 
24 19,2 33,3 34,3 35,4 36,4 37,4 38,4 39,4 40,5 41,5 
25 20,0 32, 9 33, 9 34,9 36,0 37,0 38,0 39,0 40, 1 41, 1 

1. 26 20,8 32,5 33,5 34,5 35, 5 36,.5 37 ,6 38~6 39,7 40, 7 
11 27 21, 6 32' 1 33,1 34, 1 3.5, 1 36,1 37 .~ 38,2 39,3 40,3 

28 22,4 31, 7 32, 7 33, 7 34, 7 35,7 36,8 37,8 38,9 39,9 
29 23,2 31,3 32,3 33,3 34,3 35,3 36,4 37,4 38,.5 39,5 
30 24,0 30,9 31,9 32,9 33,9 35,0 36,0 37 ,o 38, l 39, 1 

1! 

1 
1 

0,8 51,3 1 52,2 
1 

53,2 54, 1 55, 1 56,0 1 57 ,0 57 ,9 58,9 
2 1,6 50,9 51,8 52,8 53,8 .54, 7 55,'7 56,6 57 ,6 58,5 
3 

1 

2,4 50,5 51,5 
1 

52,4 53,4 54,3 55,3 .56,3 57,2 58,2 
4 3,2 50,1 .51, 1 52, 1 53,0 54,0 55,0 56,0 56;9 57,9 
5 4,0 49,8 .50, ~7 51, '7 .52, 7 53,6 54,6 55,6 56,6 57,5 
6 

1 

4,8 49,4 50,4 51,4 52,4 53,3 54,2 55,2 56,2 5 7, 1 
7 5,6 49, 1 1 50, 1 51,0 52,0 52,9 53,9 54,9 55,9 56,8 
8 6,4 48, 7 49,7 50,6 51,6 52,6 53,5 54,5 55,5 56,5 
9 '7 ,2 48,3 49,3 50,2 .51, 2 52,2 53,2 54,2 55,2 56,2 

10 8.,0 47 ,9 48,9 49,9 50,9 51,8 52,8 53,8 54,8 55,8 
11 8,8 47,6 48,6 49,5 .50,5 .51,.5 52,.5 53,5 54,4 55,4 
12 9,6 47 ,2 48,2 49,2 50,2 ~1, 1 52, 1 53,1 

1 

54, 1 55,0 
13 10,4 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8 51,8 52,8 53,7 54,7 
14 11, 2 46,4 47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4 53,3 1 .54,3 
15 12,0 46,0, 1 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 .52,0 53,0 -'.)4,0 
!6 12,8 45,6 46,6 47,6 48,6 49,6 50,6 51,6 52,6 ?3,6 
17 13,6 45,2 46,2 47 ,2 48,2 49,3 50,3 51, 3 52,3 53,3 
18 14,4 44,9 45,9 46,9 

1 

47 ,9 48,9 49,9 50,9 51,9 52,9 
D 15,2 44,5 45,5 46,5 47 ,5 48,5 49,5 .50,6 51,6 52,6 
20 16,0 44,l 45, 1 46,1 47 ,2 48,2 49,2 50,2 51,2 52,2 
21 16,8 43, 7 44,7 45, 7 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8 51,8 
22 17' 6 43,3 44,3 4.5,3 46,4 47 ,4 48,4 49,4 50,4„ 51,4 
23 18,4 42,9 

1 

43,9 44,9 46,0 47,0 48,0 49, 1 50,1 51, l 
24 19,2 42,5 43,5 44,5 45,6 46,6 47,6 48,7 49,7 50,7 
25 20,0 42, 1 

1 

43,1 44,2 45,2 46,2 47,3 48,3 49,3 50,3 
26 20,8 41, 7 

1 

42,7 43,8 44,8 45,8 46,9 47 ,9 49,0 50,0 
27 21,6 41,3 42,3 43,4 44,4 45,4 46,5 47,6 48,6 49,6 
28 40,9 45,0 •· 22,4 

1 

41,9 43,0 44,0 46,l 47 ,2 48,2 49,2 
29 23,2 40,5 41,5 42,6 43,6 44,6 45, 7 46,8 47 ,8 48,9 
30 24,0 40, 1 41,2 42,2 43,2 44,3 4.5,3 46,4 47 ,4 48,5 
---~- ----~ - ~-- ----- -~- -

416 2 7 Gyógyszerkőnyv 1 (471 411 



- - ---------- · 1 A szeszmérön leolvasott litszólagos !érfo:at-% (látszóla:;os szeszfok) 
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1 0,8 59,9 
2 1,6 59,5 
3 2,4 59,2 
4 3,2 58,9 
5 4,0 .58,5 
6 4,8 58,I 
7 5,6 57,8 
8 6,4 57,5 
9 7,2 57,2 

!O 8,0 56,8 
11 8,8 56:.4 
12 9,6 56,0 
13 10,4 55,7 
14 11,2 55,3 
15 12,0 55,0 
16 12,8 54,6 
17 13,6 54,3 
18 14,4 53,9 
w 15,2 53,6 
20 16,0 53,2 
21 16,8 .52,9 
22 17,6 52,5 
23 Iá,4 52, 1 
24 19,2 51,8 
25 20,0 51,4 
26 20,8 51,0 
27 21,6 50,7 
28 22,4 59,3 

J~_l ~!:~J_ ::: ~ 
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60,9 
60,5 
60,2 
59 ;-8 
59,5 
59, 1 
58,8 
58,, 5 
58, 1 
57,8 
57 ,4 
57,0 
56,7 
56,3 
56,0 
55,6 
55,3 
54,9 
54,6 

' 54~2 
53,9 
53,5 
53,2 
52,8 
52,4 
52,0 
51, 7 
51,3 
51,0 
50,6 

61 :9 
61,5 
61, 1 
60,8 
co;5 
60, 1 
59,8 
59,.5 
59, l 
58,8 
58;4 
58,0 
57,7 
57,3 
57,0 
56,6 
56,3 
5.5,9 
55,6 
55,2 
.54,9 
54,.5 
54,2 
5:3,8 
53,4 
53,0 
52,7 

52' 3 
52,0 
51,6 

62,8 
62,4 
62, 1 

61, 7 
61,4 
61,0 
60, 7 
60,4 
60,0 
59, 7 
59,4 
59,0 
58,7 
58,3 t 

58,0 
57,6 
57,3 
56,9 
5ű,6 

5G,2 
55,9 
55,5 
55,2 
54,8 
54,4 
54,0 
53,7 
53,3 
53,0 
52,6 

63,8 
63,4 
63, l 
62,7 
62,4 
62,0 
61, 7 
61,4 
61,0 
60,7 
60,4 
60,0 
59,7 
59,3 
59,0 
58,6 
58,3 
57,9 
57,6 
57,2 
56,9 
56,5 
56,2 
55,8 
55,5 
55, 1 
54,7 
54,3 
54,d 
53,6 

64,7 
64,4 
64,l 
63, 7 
63,4 
63,0 
62,7 
62,·} 
62,0 
61, 7 
61,4 
61,0 
60,7 
60,3 
60,0 
59,6 
59,3 
58,9 
58,G 

'58,2 

57,9 
5 7, 5 
57,2 
56,8 
56,.5 
56, 1 
5.5,8 
55,4 
55,0 
54,7 

65,7 
65,3 
65,0 
64, 7 
64,4 
64,0 
63, 7 
63,4 
63,0 
62, 7 
62,4 
62,0 
61, 7 
61,3 
6! ,0 
60,7 
ti0,3 
59,9 
59,6' 

59,2 
58,9 
58, 5 
58,2 
57 ,8 
57,5 

57' l 
56,8 
56,4 
~ifi, 0 
!)5, 7 

66,7 
66,3 
61',0 
65, 7 
6.5,4 
65,0 
64,7 
64,4 
64,0 
63,7 
63,4 
63,0 
62; 7 
62,3 
62,0 
61, 7 
61,3 
61,0 
60,6 
60,3 
59,9 
59,5 
59,2 
.58,9 
58,5 
58, l 
57,8 
57,5 
57' l 
56,7 

67' 7 
67,3 
67 ,0 
66,6 
66,3 
66;{} 
65,7 
65,4 
6.5,0 
64, 7 
64,4-
64,0 
63,-7 
63,3 
63,0 
62' 'i 
62,3 
62,0 
ól ,6 
61 ,3 

6.J,O 
GO, 6. 
60,2 
59, 9' 
59,5 
59,2 

58,9' 
58,5 
58, l 
57,7 
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2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

2 7* 

0,8 
1,6 
2,4 
3,2 
4,0 
4,8 
5,6 
6,4 
7,2 
8;0 
8,8 
9,6 

10,4 
11,2 
12,0 
'12;8 
13,6 
14,4 
15,2 
16;0 
16,8 
17, 6 
18,4 
19_,2 

.20,0 
20,8 
21,6 
22,4 
23,2 
24,0 

68,6 
68;,3 
68,0 
67 ,6 
67,3 
67,0 
66,7 
66,4 
66,0 
65,7 
65,4 
6.5,0 
64-, 7 
64,3 
64,0 
63,7 
63,3 
63,0 
62,, 7 
62,3 
62,0 
61,6 
61,3 
60,9 
60, 5 
60,2 
59,9 
59,5 
59,2 
58,8 
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69,6 
69,3 
69,0 
68,6 
68,3 
68,0 
67,7 
67,4 
67,0 
66,7 
66,4 
66,0 
65, 7 

65',3 
65,0 
64,7 
64,3 
64,0 
63, 7 
63,3 
63,0 
62,6 
62,3 
62,0 
61,6 
61, 3 
61,0 
60,6 
?ü,2 
59,8 

70,5 
70,2 
69,9 
69,~ 

69,2 
68,9 
68,6 
68,3 
67,9 
67,6 
67,3 
67,0 
66,7 
66,3 
66,0 
65,7 
65,3 
65,0 
64,7 
64,3 
64,0 
63,7 
63,3 
63,0 
62,6 
62,3 
62,0 
6~ ,6 
61,2 
60,8 

71,2 - 72, 1 
70,9 71,8 
70,5 71,5 
70,2 71,2 
69,9 70,9 
69,6 70,6 
69,3 70,3 

68,9 1 69,9 

~~:~ 1 ~::~ 
68,0 

67 '7 
67,3 
67 ,o 

1 66,_7 

i 66,3 

1

1 66,0 
65,7 
65,3 

1 

6.5,0 
64, 7 

1 64,3 

1

, 64,0 

63,6 
' 63,3 

63,0 

! 69,0 

1

, 68, 7 
68,3 

1

1,. ~!'.! 
67 ,o 

11 66,7' 
66,3 

1

. ~~:~ 
65,4 
65,0 
64,6 
64,3 
64,0 

62,6 63,7 
62,2 : 63,3 
61,9 : 63,0 

73,4 
73, 1 
72,8 
72,.5 
72,2 
71,9 
71,6 
71,3 
70,9 
10;6 

70,3' 
70,0 
69,6 
69,3 
69,0 
68, 7 
68,3 
68,0 

6'7' 7 
67 ,4 
67,0 
66, 7 
66,4 
66,0 
65, 7 
6.5,3 
65,0 

1

. 64, 7 

64,3 

1 64,0 
-~---"--~--"----'-~-~ 

74,4 
74,1 
73,7 
73,4 
73, l 
72,8 
72, 5 
72,2 
71,9 
71,6 
71,3 
71,0 
70,6 
70,3 
70,0 
69, 7 
69,3 
69,0 
68,'7 
68,4 
68,0 
67,7 

1 67 ,4 
67,0 
66, 7 
66,4 
66,0 1 

65, 7 

65,3; 
6.5,0 

75,3 
75,0 
74,7 
74,4 
74, 1 
73,8 
73,.5 
73,2 
72,9 
72 ,.6 
72, 3 
72,0 
71, 6 
71, 3 
'71,9 
70, 7 
70,3 
'70,0 
69,-7 
69,4 
69, l 
68,7 
68,4 
68, 1 
G7 i '7 

. 67 ,4 

67' l 
611,7 

1 66,~ 

! 66,0 

76,3 
79,0 
75,7 
75,4 
75, 1 
74,8 
74,5 
71;, 2 
73,9 
73,6 
73,3 
73;0 
'72 ,6 
'72;3 
72,0 
71, 7 
71 ,3 
71,0 
70, 7 

70,4 
70, l 
6q,8 
69,4 
69, 1 
68,8 
68,4 
68;:1 
67 ,.s 
67,4 
6'7 ,1 
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"'"'"· 

A :nesz hőmérséklete 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
l8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

420 

0,8 
1,6 
2,4 
3,2 
4,0 
4,8 
5,6 
6,4 
7 ,2 
8,0 
8,8 
9,6 

10,4 
11, 2 
12,0 
12,8 
13~6 
14,4 
15,2 
16,0 
16,8 

"17 ,6 
18,4 
19,2 
20,0 
20,8 
21,6 
22,4 
23,2 
24,0 

, ___ A_szeszmér6n lwlvasott láts7.6la3os térfozat-% (litsz6lagos szeszfok) 

73 

77,3 
77 ,0 
'76, 7 
76,4 
76,1 
75,8 
'75,.5 
75,2 
74,9 
74,6 
74,3 
74,0 
73,6 
73,3 
73,0 
72, 7 
72,3 
72,0 
71, 7 
71, 4 

71, 1 
70,8 
70,4 
'70, 1 
69,8 
69,5 
69,2 
68,8 
68,4 
68,1 

78,3 
78,0 

7 7' 7 
77 ,4 

77' ~ 
76,8 
76,4 
76, 1 
7.5,8 
75, 5 
'75,3 
75,0 
74,6 
74,3 
74,0 
73,7 
73,3 
73~0 

72, 7 
72,4 
72, l 
71,8 
71,4 
71,l 
70,8 
70,5 
70,2 
69,8 
69,4 
69,I 

75 76 77 78 79 

V~l6di térfo;sat-% (valódi sz..:Szfok) 150-on 

79,2 
78,9 
'78,6 
78,3 
78,0 
77 ,·1 
77 ,4 
77,l 
76,8 
76,5 
76,2 
75,9 
75,6 
75,3 
75,0 
74,7 
74,3 
74,0 
73,7 
73,4 
73,1 
72,8 
72,4 
72, l 
71,8 
71,5 
71,2 
70,9 
70, 5 
'70,2 

80,2 
79,9 
79,6 
79,3 
79,0 
78,'7 
78,4 
78,1 
·77 ,8 

77,5 
77 ,2 
76,9 
76,6 
76,3 
76,0 
75, 7 
75~4 

75' 1 
74,7 
74,4 
74, 1 
73,8 
73;5 
73,2 
72,8 
72, 5 
72,2 
71,9 
71,6 
71, 2 

81,2 
80,9 
80,6 
80,3 
80,0 
79, 7 
'79,4 
79, 1 
78,8 
78,5 
78,2 
77 ,9 
77 ,6 
'77,3 
77 ,o 
76,7 
76;4 
76,1 
75,8 
75,4 

75' 1 
74,8 
74,5 
74,2 
73,9 
73,6 
73,3 
73,0 
72,6 
72,3 

82, l 
81,9 
81,6 
81,3 
81,0 
80,'7 
80,4 
80, 1 
'79,8 
79,.5 
79,2 
78,9 
78,6 
78,3 
78,0 

77' '7 
'77 ,4 
7 7' 1 
76,8 
76,5 
76,2 
75,9 
75,6 
75,2 
74,9 
74,6 
i4,3 
74,0 
73, 7 
73, 3 

, ___ _ 
'83, 1 
82,8 
82,5 
82-,2 
81,9 
81,6 
81,4 
81, 1 
80,8 
80,5 
80,2 
79,9 
79,6 
79,3 
79,0 
78,7 
78,4 
78,I 
77 ,8 
77 ,.5 
'77 ,2 
76,9 
76,6 
76,3 
76,0 
75,6 
75,3 
75,0 
'74, 7 
74,3 

80 

84,0 
83,8 
83,.5 
83,2 
82,9 
82,6 
82,3 
82,0 
81,8 
81,5 
81,2 
80,9 
80,6 
80,3 
80,0 
'79, '] 
79,4 

79' l 
78,8 
78,5 
78,2 
77,9 

77' 6 
77,3 
77,0 
76, 7 
76,3 
76,0 
75, '] 
'75,3 

81 

85,0 
84,7 
84,4 
84,2 
83,9 
83,6 
83;3 
83,0 
82,'7 
82,4 
82, 1 
81,9 
81,6 
81,3 
81,0 
80, 7 
80,4 
80,I 
79,8 
79,5 
79,2 
78,9 
78,6 
78,3 
78,0 
7 7' 7 
77 ,4 
77,1 
76,7 
76,4 

l 

1 

j 

1 
., 

ÍJ 

A szeszmé.rón leolvasott látszólasos térfoJat-·% (látszólagos szeszfok) 

A szesz hómérsékletc --- 1 
82, 1 83 

1 ---:-' 

•• __ , -~_,„-~--·--~~~- _ss __ J_„ L 
co RO --,-, 

Valódi térfogat-% (valódi szeszfok) l50-on 
--- ------------~--'-,---~--------

86,9 87,8 88,711 89,6 90,5 1 ! 0,8 
2 1,6 
3 2,4 
4 3,2 
5 4,0 
6 4,8 
7 5,6 
8 6,4 
9 7,2 

IO 8,0 
11 8,8 
12 9,6 
13 10,4 
14 11,2 
15 12,0 
16 12,8 
17 13,6 
18 14,4 
19 15,2 
20 16,0 
21 16,8 
22 17,6 
23 18,4 
24 19,2 
25 20,0 
26 20,8 
27 21,6" 
28 22,4 
29 23,2 
30 24,0 

8.5,9 
85,6 
85,4 
85,l 
84,8 
84,5 
84,2 
84,0 
83, '7 

83,4 
83,1 
82,8 
82,6 
82,3 
82,0 
81, 7 
81,4 
81, l 
80,8 
80,5 
80,2 
79,9 
79,6 
79,3 
79,0 
78,7 
78,4 
78, l 

7 7' 7 
7 7' 4 

86,6 87 ,5 88,5. 89,4 90,3 
86,3 87,2 88,2 89,2 90,1 
86,l 87,0 87,91" 88,9 89,8 
8.5,8 86,7 87,7 88,6 U9,6 
85,5 86,4 87,4 1 88~4 89,3 
85,2 86,1 87,1 1 88,1 89,1 
85,0 85,9 86,9 ,1 87,9 88;~ 
84, 7 85,6 86,6 87 ,6 88,6 
84,4 85,4 86,4 87,4 88,3 
84,l 85;1 86,1 87,I 88,0 
83,8 84,8 85,8 86,8 87 ,8 
83,5 84,.5 85,5 86,5 87,.5 
83,3 84,3 8.5,3 86,3 87 ,3 
83,0 84,0 85,0 86,0 87 ,o 
82,7 83,7 84,7 85,7 86,7 
82,4 83,4 84,4 85,4 86,4 
82,l 83,1 84,I 85,2 86,2 
81,9 82,9 83,9 84,9 8.5,9 
81,6 82,6 83,6 84,6 85,6 
81,3 82,3 83,3 84,3 85,3 
81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 
80,'7 til,7 82,7 83,7 _84,7 
80,4 81,4 1 82,4 83,4 84,5 
80,0 81, 1 1 82, 1 83,2 84,2 
79,7 80,8 81,8 82,9 83,9 
79,4 80,5 81,5 82_,6 83,6 
79, 1 80,2 1 81,2 82,3 83,3 

. ;~~~--~::~ _I ~~:: JJ~:~ -~~:~ 

91,5 
91,3 
91,0 
90,8 
90,5 
90,3 
90,0 
89,8 
89,6 
89,3 
89,0 
88,8 
88,.5 
88,3 
88,0 

87' 7 
87 ,5 
87 ,2 
86,9 
86,6 
86,4 
86, 1 
8.5,8 
85,5 
85,2 
84,9 
84,6 
84,3 
84,1 
83,8 

92,4 
92,2 
92,0 
91,8 
91,5 
91,3 
91,0 
90,8 
90,5 
90,3 
90,0 
89,8 
89,5 
89,3 
89,0 
88,7 
88,.5 
88,2 
88,0 
87' 7 
87 ,4 

87' l 
86,8 
86,5 
86,3 
86,0 
85, 7 
8.5,'4 
85,l 
84,9 

93,4 
93, 1 
92,9 
92,7 
92,4 
92,2 
91,9 
91, 7 
91,5 
91,2 
91,0 
90,8 
90,5 
90,3 
90,0 
89,7 
89,5 
89,2 
89,0 
88,7 
88,4 
88,2 
87 ,9 
87 ,6 
87,4 
87' 1 
86,8 
86,5 
86,2 
86,0 
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1 ' . ' 

I' ,, 

-.------

[ 
A szcsiméróa l~olvasott litslóla,:i:Os térfo;at-%- (litsi:óla.;o.s s<:eszfok) 

A sz~z h_6_m_é_;,_é~_'_''-1· -,-1 -~r-. -~_:__I _ 93 1 94 1 95 i 96 ·r---„--1-~~- 99 _ l__ 100 

~__i~--'- ___________ v_a_I6_di_t~fo_;-at··% (valódi _szeszfok) 15:>-on 

l ! 0,8 94,3 95,1 96,0 96,9 197,9 98,8 
2 1,6 94,0 94,9 95,8 96,7 ! 97,7 98,6 
3 2,4 93,8 94,7 95,6 96,5 f 97,5 98,4 
4 3,2 93,6 94,5 95,4 ~6,3 1 97,3 98,2 
5 4,0 93,4 94,3 95,2 96,l i 97,1 98,0 
6 4,8 93,2 94,1 95,0 95,9 ; 96,9 97,8 
7 5,6 92,9 93,9 94,B 9.5,7 196,7 97,6 
8 6,4 92,7 93,6 94,6 95,5 196,5 97,4 
9 7,2 92,5 93,4 94,4 95,3 '96,3 97,2 

10 s,o 92,2 93,2 94,~ 95, l i' 96,1 97,0 
11 8,8 92,0 93,0 93,9 9*,9 95,9 96,8 
12 9,6 91,8 92,8 93,7 94,7195,7 96,6 
13 10,4 91,5 92,5 93,5 94,5 95,.J 96,4 
14 11,2 91,3 92,3 93,3 94,2 '95,2 96,2 

15 12,0 91,0 92,0 93,0 94,0 1·. 95,0 96,0 
16 12,8 90,8 91,8 92,8 93,8 94,8 95,8 
17 13,6 90,5 91,5 92,6 93,6 94,6 95,6 
18 14,4 90,2 91,3 92,3 93,3 94,3 95,4 
19 15,2 90,0 91,1 92,l 93,1 94,l 9.5,2 
20 16,0 89, 7 90,8 91,8 92,8 93~9 94,·9 
21 16,8 89,5 90,5 91,6 92,6 93,'7 94,7 
22 17,6 89,2 90,2 91,3 92,4 93,4 94,5 
23 18,4 89,0 90,0 91, l 92, l 93)2 94,3 

24 19,2 88, 7189, 7 90,8 91,9 93,0 94, 1 
25 20,0 88,4 89,5 90,6 91,6 92,'7 93,8 
26 20,8 88,2 89,2 90,3 91,4 92,5 I! 93,6 
27 21,6 87,91' 89,0 90,l 91,1 92,2 93,4 
28 1 22,4 87,6 88,7 ,- 89,8 90,8 92,0 193·1 

- ~~---~!:~ -~:; /_~~:: /_~~:~_ ~~_:_! __ :~:~_[ ~~:~ 
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99,6 
99,4 
99,3 
99,1 
98,9 
98,7 
98,6 
98,4 
98,2 
98,0 
97 ,8 
97,6 
9'7,4 
97,2 
97 ,o 
96,8 
96,6 
96:.4 
96,2 
96,0 
95,8 
95,6 
95,4 
95,2 
94,9 
94,7 
94,5 
94,3, 
94, l 
93,8 

99,9 
99,8 
99,6 
99;s 
99,3 
99,1 
98,9 
98,8 
98,6 
98,4 
98,2 
98,0 
97,8 
97 ,6 
97,4 
97,2 
9'7 ,0 
96,8 
96,6 
96,4 
96,2 
96,0 
95,8 
95,6 
9.5,4 
95,2 
94,9 

99,9 
99,7 
99,5 
99,3 
99,2 
99,0 
98,8 
98,6 
98,4 
98,2 
98, l 
97,9 

97' 7 
97 ,5 
97 ,3 
97,1 
96,9 
96,7 
9G,5 
96,3 
96,0 

lOO 
99,8 
99,7 
99,5 
99,3 
99,1 
98,9 
98,7 
98,6 
98,-4 
98,2 
98,0 
97,8 
97,6 

9 7' 4-
97, 2 

XV. táblázat 

Szesz-hígítási táblázat 
A 90 és a 70 térfosat-·%-os szesz készítéséhez szükSéges szesz ~s víZ aránya 

---- 90 térf.-%-OS szeozl~---_-,--1-~ ~ ']!) térf.-%-os s"_"_h_'" ___ _ 
A finbmíiott szesz ----- -

etilalkoho!-tanalma --------1--d--.,;-,-, -. -~ finomított szesz desz;illált víz 
térfogat.-%·-ban finomított szesz eszt1 a t v1z . ~·-----

100,0 
99,8 
99,6 
99,4 
99,2 
99,0 
98,8 
98,6 
98,4 
98,2 
98,0 
97,8 
9'7,6 
97,4 
97 ,2 
97 ,o 
96,8 
96,6 
96,4 
96,2 
96,0 
9.5,8 
95,6 
9.5,4 
95,2 
95,0 
94,8 
94,6 
94,4 
94,2 
94,0 
93,8 
93,6 
93,4 
93,2 
93,0 
92,8 
92,6 
92,4 
92,2 
92,0 
91 ,8 
91,6 

8.57 s r. -~-~---j -
860 }) 140 » 
863 » 137 » 
865 )} 
868 )) 
8 71 » 
874 )) 
877 » 
880 » 
882 )) 
885 )) 
8~8 )} 
891 )) 
894 » 
896 )) 
899 }) 
902 }) 

905 » 
908 }) 
910 » 
9i3 -» 
916 )) 
919 » 
922 » 
924 )} 
927 )} 
930 )) 
933 )} 
936 )) 
939 ))-
942 » 
944 )) 
947 }) 
950 )) 
953 )) 

135 » 
132 )) 
129 » 
126 }} 

123 »· 
120 )} 
118 }) 
l 15 » 
112 }) 
109 }) 
106 )) 
104 }) 
101 )) 

98 }) 
95 » 
92 )} 
90 }) 
87 }) 
84 }) 
81 
78 )) 
76 }) 
73 )) 
70 » 
67 }) 

64 » 
61 )) 

58 )) 

56 » 
53 )) 
50 }) 
4'7 )) 

9.56 )) 44 }) 
959 }) 4-1 )) 
962 )) 38 )) 
965 « 35 )) 1 

968» 32» 1 

971 )) 29 )) 1 

:;! -·~--'---~:~J_ 

625 s. r, 

627 » 
629 » 
631 )} 
633 )} 
635 }) 
637 » 
639- }) 

641 )} 
643 )} 
645 » 
647 )} 
649 )) 
651 )) 
653 )) 
655 )} 
657 )} 
659 » 
661 }) 
663 )) 
666 )} 
668 )} 
6?0 » 
672 )) 
674 )) 
676 )) 
678 )) 
680 )) 
682 )) 
684 )) 
686 )) 
688 )) 
691 )} 
693 )} 
695 )) 
697 )} 
699 » 
701 }) 
703 )) 
705 }) 
70'7 }) 
710 )) 
712 )) 

3'75 S„ I 

3 73 » 
371 )) 
369 )) 
367 )) 
365 )) 
363 )) 
361 )) 

359 }) 
357 » 
3.55 }) 
35-3 )) 

351 
349 » 
347 » 
345 )) 
343 » 
341 )) 

339 ,, 
337 }} 
334 » 
332 }) 
330 » 
328 )) 
326 }) 
324 }) 
322 )) 
320 }) 
318 )) 
316 }) 
314 }/ 
312 » 
309 )) 
307 » 
305 ))-
303 » 
301 ); 

299 » 
297 » 
295 }) 
293 }) 
290 }) 

_l ___ ~a_3_„ __ 
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1 
1 
1 
' 
'I 
' 
1 
! 
i 
'\ 

f,': 
1 
1 
il 

,, 
! 
i 
1 

1 

i 
1 

1 

1 



IJ; 
lil 

111 
. l i ,J .]' 
'.$ ,. 

:j ..•. :.· 
{ '' 

'~I ··.·,: '.! 

j 

1 i 

1 l 
1 

i 

L 

1 

1 
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A finomf:ott szes:---1 90 térf,-%-os szeszhez 
alkohol-1artalma !------C.:,---=---
térfogat-%-ban finomftott sz~ j 

91,4 
91,2 
91,0 
90,8 
90,6 
90,4 
90,2 
90,0 

9'79 s. I', 

982 )) 
985 » 
988 » 
991 )) 
994 )) 
997 )) 

des~tillált víz 

21 s„r. 
18 }} 
15 » 
12 » 
9 » 
6 » 
3 » 

1 finomított szesz 

714 S, I' 

716 )) 
71-8 )} 
720 }) 
722 » 
72.S )) 
·727 » 
729 )) 

~--------'-

desztillált vb: 

286 s .. !'„ 
284 » 
282 » 
280 » 
278 » 
275 » 
273 » 
271 » 

XVI. táblázat 

Sze.<z··hígítási táblázat 

i\. táblázat az elegyíteil.dő szesz és víz mennyiségét súlyiés~ben adja_ meg 

A hígított szesz etilalkohol-tartalma térfogat-%-ban 
A hígít:µidó szesz i ___ _ __ 

etilalkohol-tartalma i 1 1 ' 1 1 ' - 1 1 1 1 ' 1 1 . 
térfogat-'}'.;-ban 130% 35% , 4-0% i 45% 50% i 55% 16~3 

1 

65% 70% 75% I 80% 1_85% ~0% 

:~sz 95% i ~;~ 1 !~~ 1 !~~ :~~ 1 ::~ 1 :~! ~~~ 1 ~!~ 1 ~~: 1 ~:; 1 ~~: 1 ~:~ 9~~ 
szesz94;;,--:--;;o 318'1366 4161467 1-;:;;---s;s: 629 1 686 ·™1 808 rn 942 

víz j 730 682 634 584 1 533 1~ ~1_3.7.1_·__3_14__1254 1~ -1.2.7_ _~ 
szesz 93% ! 275 3231372 ; 4221' 474 1 527 582 638 697 1 757 

1 
820 886 

1 
956 

víz 1 725 677 628 1 578 526 1 473 4181362 303 i 243 180 114 44 

- szesz-92% -1 280 1328 ~1429 i--.w!l535 ~ 648 
1 

7071 769 S33 l 900 970 
víz ! 720 672 623 571 1 519 465 409 352 293 231 167 100 30 

szesz 91% • 284 333 l-;83-435 I 488 ~S-;-9- -;;;;-m-moj! 845 913- 985 
víz : 716 667 1 617 565 512 457 401 343 282 220 155 87 15 

- ·------ i----------------------- ----
szesz 90% 1 288 338 389 1 441 

1

496 551 609 668 729 792 j 858 927 -
víz 1 712 662 611 i 559 '504 449 391 ' 332 271 208 142 73 -
----·-~ --:------1--.-- -- -.- ---. -- ------- ---
szesz 89% 292' 343 3951448 503 560 618 678 740 804 871 941 
víz 1 708 657 605 552 497 440 382 322' 260 196 129 ' 59 -

szesz 88% -1 296 - 348 --.w;-1 455 ml 568 --;;- ~88 '~ -;;-;- -;;;;-1 956 ~ 
víz --1~ 65215991545 .1489, ~2_1_3_7_3__1~1249 ~ _1_15__1~1-=-
szesz 87% 301 3541407 j 462 519 577 · 6371699 763 j 829 i 898 1 970 -

-~- '' 699 ·~~ 593__1_5:.8__~ 423 ~~__23_7__1_1_11_i__I02__~-=-
szesz 86% 306 359 ! 413 : 469 52 7 586 647 709 774 842 912 985 
víz 694 641 5871531 473 414 1 353 ' 291 226 158 88 15 -

szes;s;3--lli%s-4w~;;;-1·--;-3-.515941'~17;-7;- 854 926 --=--=-
víz 689 635 580 1 524 465 406 343 280 214 146 74 - ·-
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XVII. táblázat 
Az ammónia-oldat sűrűsége és NH,-tartalma 

% NHs ~" ~'" !,?25 

0 0,999i 0,9982 0,9971 
0,86 0,9954 0,9945 0,994 
1,00 0,9948 0,9939 0,993 
1, 72 0,9917 0,9907 0,989 
2,00 0,9905 0,9895 0,988 
3,00 0,9863 0,9853 0,984 
3,46 0,9844 0,9833 0,982 
4,ÖO 0,9822 9,9811 0,980 
.5,00 0,'9782 0,9770 0,976 
5,23 0,9773 o, 9761 0,975 
6,00 0,9742 0,9730 0,972 
7 ~00 0,9703 0,9690 0,968 
7,03 0,9702 0,9689 0,968 
8,00 0,9665 0,96.51 0,964 
8,85 0,9633 0,9619 0,961 
9,00 0,9628 0,9613 0,960 

10,00 0,9591 0,9575 0,956 
10, 70 0,9566 0,9549 0,953 
11,00 0,9555 0,9538 0,952 
12,00 0,9519 0,9501 0,948 
12,58 0,9499 0,.9480 0,946 
13,00 0,9484 0,9465 0,944 
14,00 0,9450 0,9430 0,941 
14,47 0,9434 0,9414 0,939 
1.5,00 0,9416 0,9396 0,937 
16,00 0, 9383 0,9362 0,934 
16,40 0,9370 0,9348 
17 ,oo 0,9350 0,9328 
18,00 0,9317 0, 9295 
18,35 0,9306 0,9284 
19,00 0,9285 0,9262 
20,00 0,9253 0,9229 
20,32 0,9243 0,9218 
21,00 0,9221 0,9196 

22,00 0,9190 0,9164 

22,3;3 0,9180 0,9153 
23,00 0,9159 0,9132 
24,00 0,9129 0,9101 
24,36 0,9118 o., 9090 

25,00 0,9099 0,9070 

26,00 0,9069 0,9040 
26,41 0,9057 0,9028 

27,00 0,9039 0,9010 
28,00 0,9010 0,8980 
28,50 0,899.5 0,8965 
29,00 0,8980 0,8950 
30,00 0,8951 0,8920 
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---------·--
%ZnC4 

2 
4 
6 
8 

10 

12 
14 
16 
18 
20 

xvm. táblázat 

A cinkklorid-oldat •űrűsége és <:nCl,-tartalma 

1,0167 
1,0350 
1,0532 
1, 0715 
1,0819 

1, 1085 
1, 1275 
1,1468 
1,1665 
1, 1866 

l----~ ZnCl
1 

1 25 
30 
35 
40 
45 

50 
55 
60 
65 
70 

1,2380 
1,2928 
1,3522 
1,4173 
1,4890 

1,5681 
1,655 
I,'749 
1,851 
1,962 
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-------- -- --r XIX; táblázat . %CH,COOH 
ti'is. ti':!O ~" Az ecetsav .sűrű5fge és C!faC'OOH~tartalma ' 

--------~-·---· -------~---- . 
39,00 l ,0512 1,0479 1,0441' %CH.COOH 

~" ~" ~" 40,00 l '0522 1,0488 1,0450 - ---. 

40,08 1,0.523 1,0489 1,04.51 
0 0,9991 0,9982 0,9971 41,00 1, 0532 1,0498 1,0460 
1,00 l,0006 0,9996 0,9987 42,00 1,0.542 1,0507 1,0i-69 
2,00 1,0021 1,0012 1,0000 43,00 1,0551 1,0_516 1,0477 
3,00 1,0036 1,0025 1,00!3 44,00 1,0561 1,0.525 1,0486 
4,0ö 1,0051 l,_Q040 . 1,0027 4.5,00 l,05i0 1,0534 1, 0495 
5,00 l,0066 1,0055 1,0041 45,58 1,0575 1,0539 1,050.0 
5,96 I ,0080 1,0068 1,0054 46,00 1!0579 { 1,0542 1,0503 
6,00 1,0081 1 ,0069 ] ,005.5 47 ,00 1,0588 1-,05.51 1, 0511 
7,00 l ,0096 1,0083 1,0068. 48,00 1,0.597 1 1, 0559 1,0.SIS 
8,00 1, 0 l l l 1,0097 1,0081 49,00 1, 0605 I ,0.567 1,0526 
9,00 l ,012~ l ,011 l 1,0094 50,00 1,06!3 1,057;> 1,0.534 

10,00 1,0141 1,0125 1,0107 51,00 1,0622 1,0582 1,0542 
11,00 1,0155 1,0139 1,0120 51,07 1,0623 1,0583 1,0543 
11,83 1,0167 1,01.51 I,OI 31 -?Z;oo 1,0629 1, 0590 1,0549 
12,00 1,01 70 1,01.54 1,0!33 53,00 1,0637 l,0597 1,0555 
13,00 1,0184 1,0168 1,0146 54,00 I,0644 1,0604 1, ű.562 
1·'1-,00 l ,0199 Í,0182 1,0159 55,00 1,0651 1,061! 1,0568 
!5,00 1,0213 1,0195 1,0172 56,00 1,0658 1,0618 I,0574 
16,00 1,0227 1,0209 1,0185 56,54 1,0662 1,0~21 1,0577 
17,00 1,0241 1,0223 1,~19& 57,00 1,0665 1,0624 1,0580 
17' 61 1,0L50 1,0231 1,0205 58,00 1,0672 1,0631 1,0586 
18,00 1,0255 1,0236 1,0210 59,00 1, 06 78 1,0637 1,0592 
!9,00 1,0269 1,0250 1,0223 60,00 1,0684 1, 0642 1,0597 
20,00 1, 0183 1,0263 1,0235 61,00 1,0690 1,0648 l ,0·,)02 
21 ,00 l, 0297 1,0276 1,0248 62,00 1,0696 1,0653 1, 060 7 
22,00 1,0310 1,0288 1,0260 63,00 I ,0701 1, 0658 l ,0Gl2 
23,00 1, 0323 1,0301 1,0272 64,00 1,0'706 1,0662 1,0616 
23,31- 1, 032 7 1,0305 1,0:..!.7.S. 6.5,00 1, 0711 1,0666 1, 0621 
24,00 1,0336 1,0313 1,0283 66,00 1,0716 1,0671 1, 0624· 
25,00 l ,0149 1, 0326 1, 0295- 67 ,00 1,0720 1,067.5 1,0628 
26,00 1,0362 1,0338 1,0307 

67' 50 1, 0722 1,0676 1,0629 
27 ,oo 1,0374 1,0349 1,0318 68,00 1, 072.5 1,0678 1, U631 
28,00 1,0386 1,0'361 1,0329 69,00 1,0729 1,0682 l, 0634 
28,95 1,0398 1,0371 1,0339 10,qo 1,0732 1, 068.5 1,0637 
29,00 1,0399 1, 03 72 1,0340 

71,00 ) ,0736 l,O(j87 1,0640 
30,00 l, O·-l-11 1,0384 1,0350 72,00 1,0738 1,0690 l,OG·i-2 
31,00 1,0-l-23 1,039.5 1, 0361 73,00 1,0741 1, 0693 1,0644 
3:L,00 1,0135 1,0406 1,0372 74,00 1,0743 1,0694 1,0645 
33,00 l ,0446 1,0417 1,0382 

7.5,00 1, 0745 1,0696 1,0647 
34,00 l,0458 1,04L.8 1,0392 

76,00 1,0746 1,0698 1,06·-l-8 
34,54 l ,0'1-64 I,Of33 1,0397 

77 ,00 1,0747 1,0699 1,0648 
35,00 l ,0469 1,0438 1,0l02 '78,00 1,0747 1,0700 1,06+8 
36,00 l ,0480 1,044-9 1,04!2 

78,57 !,0747 1,0700 1,0648 
37 ,00 1,0491 1,0459 1,0422 

79,00 1,0747 1,0700 1,0648 
38,00 I ,0501 1,0469 1,0432 

80,00 1,0747 1,0700 ! ,06!7 

--------" -·---------·, 
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~ % CH3COOH XX. táblázat 

!' 
q„ q„ q„ 

___ I ____ ------------- A fos~forsav sűrűsége é.s HaPO.rtartalma -·-1-
1 

] 

81,00 l,0745 
' 

1,0699 1,0646 -1 % H 3PO, 
____ / __ 82,00 l ,0'743 

! 
l,0698 1,0644 q„ q20 !?ao 

83,00 l, 0741 l,0696 l,0642 
------

' 84,00 l,0738 
1 

l,0693 
.; 

0 0,9997 
,l l,0638 0,9982 0,9957 

84,25 l,0737 l, 0692 l,0637 1,00 1,0054 1,0038 I,0012 

·-) 
85,00 1,0735 1 1,0689 1,0635 2,00 1,0109 1,0092 1,0065 

li 86,00 1,0731 ! 1,0685 l,0630 3,00 l,0164 1,0146 1,0118 

[' 87,00 l,0726 1,0680 1,0626 3,22 1,0176 l,0158 l,0130 
' (1 88;00 l,0721 1,0675 1,0620 4,00 1,0219 l ,0200 1,0172 
fj 89,00 1,0715 1,0668 1,0613 .s,oo 1,0274 1 ,0254 1,0225 
Él 
tJ 90,00 1,0708 1,0661 1,0605 6,00 1,0330 1,0309 1,0279 
,; 90, 13 1,0707 1,0660 l,0604 0,33 1, 0348 l, 0327 1,0297 
(j 

91,00 1,0700 1,0652 1,0597 7,00 l, 0386 1,0364 1, 0333 

92,00 1,0690 1,0643 1,0587 8,00 l ;0442 1;0420 1,0388 

:1 
93,00 l,0680 1,0632 1,0577 9,00 1 ,0499 l,0476 1,0443 

94,00 1,0667 1,0619 1,0564 9,34 1,0519 1,0495 1,0462 
:1 

95,00 l, 0652 1,0605 1,0551 10,00 1,0557 1, 0532 1,0499 

96,00 1,0632 1,0588 1,0535 11,00 l,0615 1,0~89 1,0555 

96,50 1,0621 l,0579 1,0525 12,00 1,0673 1,0647 1,0612 

97 ,oo l,0611 1,0570 1,0516 12,26 1,0688 1,0662 1, 06~ 7 

98,00 l, 0590 1,0549 1,0495 13,00 1, 0 732 1,0705 1,0670 

99,00 1,0567 · 1,0524 1,0468 14,00 l,0792 1' 0 764 1,0728 

100,00 1,0545 1,0498 l ,0440 15,00 1, 0853 1,0824 1,0787 
- --- ------ ------- 15,08 1,0858 1,0829 l,0792 

16,00 1,0914 1,0884 1,0847 
17 ,00 1,0976 1,0946 1,0908 

;_) 17 ,82 1,1028 1,0997 I,0958 

'I 
18,00 1,1039 1,1008 l,0969 
19,00 l,1103 l, 10 71 1, 1031 ,, 

i! 20,00 1, 1167 1, 1134 1, 1094 
20,48 1,1198 1, 1165 1,112.5 
21,00 l,1232 l, 1198 l, 1158 
22,00 1,1298 1,1263 1,1222 
23,00 1,1364 1,1329 I, 1287 

!< 
23,06 1,J368 1, 1333 1, 1291 

~ 24,00 1,1431 1,1395 l, 1352 

" li 25,00 1, 1499 1, 1462 1, 1418 
25, 57 1, 153 7 l, 1500 1) 14.55 
26,00 1,1567 l' 1529 1,1484 
27 ,00 l, 1636 1, 159 7 1, 1552 
28,00 1, 1705 l, 1665 1, 1620 
29,00 1,1775 1,1735 1,1689 
30,00 1, 184·6 1, 1805 1,1758 
30,4 l) 187 l, 183 1, 178 
31,0 1, 192 1,188 l, 183 
32,0 

i 
1,199 l, 195 1,190 

32,7 1,204 1,200 1, 194 
33,0 

1 
1,206 l,202 1,197 

._1_ 
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XXI. táblázat 

A glicerin 5Űrű5ége és CsH5 (OH) 3-tartalrila 

%C.H,(OH), 
~2(1 

ii % C,H,(OH), 

----- ----·--- !I --------

0 0,99823 !1- 40 

1 1,00060 'I 41 

2 1,00300 1 42 
3 1,00540 

11 

43 

4 1,00780 44 

5 1,01015 

11 

45 

6 1,01255 46 

7 1,01495 ' 47 

8 1,01730 :1 48 

9 1,01970 11 
49 

10 
'i 

1,02210 !i 50 

11 1,02455 51 
12 1,02705 i 52 

13 1,02955 1, 
53 

14 1,03200 54 

15 1,03450 ;;; 

16 1,03695 56 

17 1,03945 57 
18 1,04195 ;1 58 

19 1,04440 59 

20 1,04690 60 
21 1,04950 61 

22 1, 05205 62 
23 1,0546.5 63 

24 1;os120 64 

25 1,05980 65 

26 1,06240 66 

27 1,06495 67 

28 1,06755 68 
29 1,07010 69 

30 1,07270. 70 
31 1,07535' 71 

32 1,07800 72 
33 1,08070 73 

34 1,08335 71 

35 I ,08600 75 
36 1,08865 76 

37 1,09135 77 

38 1,09400 78 

39 1, 09665 79 

---- --------------- ___ ;1._ - --------

436 

% C,H,(OH): __ I _ 

1 

------

q„ 
80 
SI 

__ , ___ ----- - 82 
1,09930 83 
1, 10200 84 
1, 10470 
1,10740 
1, 11010 

85 
86 
87 

1,11280 88 
1, 11550 89 
1,11820 
1, 12090 _L 
1,12360 

l, 12630 
1, 12905 
1, 13180 
1, t-3455 
1,13730 

1,14005 
1, 14280 
1,14555 
1,14830 
1, 15105 

1,15380 
1,15655 
1,15930 
1,16205 
1,16475 

1,16750 
1,17025 
I, 17300 
1) 1 7575 

1,17850 

1,18125 
1,18395 
1,18670 
1,18940 
1,19215 

1,19485 
1,19760 
1,20030 
1,20305 
1,20575 

1,20850 90 

1,21115 91 

1,21380 92 

1,21650 93 

1,21915- 94 

1,22180 95 

1,22445 96 

1,22710 97 

1,22975 98 

1,23245 99 
100 

' ! 
------ -

_______ „ ___ ------

1,23510 
1,23770 
1,24035 
1,24300 
1,24560 

1,24825 
1,25080 
1,25335 
1,25590 
1,25850 
1,26.108 

- -- ___ .---
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XXII. táblázat 
.A kaúiumbromid~oldat sűrűsége és CaBr2-tartalma 

-·--1-·- -

_% CaB~--l----('20 

2 1,0152 

3 
4 l, 0326 

5 

6 1,0504 

7 
8 1 ,0688 

9 
10 1,087'7 

11 
12 1, 1071 

13 
14 I, 12 72 

15 

16 1,1480 

17 
18 1, 1696 

19 
20 1,1919 

438 

.~-=CT·= % CaBc, -- 1

1 

___ .~-
1 

21 i 
22 
23 
24 
25 

30 
35 
40 
4.5 

50 
60 

70 
80 

i 

1,2499 

l,3125 
1,381 
1,457 
1,541 

1,635 

~ 
11 

" I 

xxrn. táblázat 

A kalciumklorid-oldat rűrűr4ge é.5 CaCl2,6H20-tartalma :; ~ 

% CaCl„6H20 
1 

q„ i q„ q„ "" 
1 

___ 1 ____ :__ __ -1 

\ 
1 \i 0 

1 
0,9997 0,9982 0,9957 

1 1,0039 1,0024 0,9998 

2 1,0082 1,0066 1,0039 

\1 3 1,0125 l,0_108 1,0080 

4 1,0168 1,0150 1, 0122 

5 l,02ll 1,0192 1,0163 
1 

6 1,0255 l,0234 1,0205 

1,0298 1,0276 1,024'? 1 

8 1-,0342 1,0319 1,0290 l 
9 1, 0385 1,0362 1,0333 l 

10 1,0428 1,0405 1, 03 76 1 i 
11 1,0472 t,0449 l,0419 

12 1,0516 l ,0493 I,0462 \' 

13 1,0560 l ,0536 1,0505 

14 ~ ,0604 1,0580 1,0548 

15 1,0649 1,0624 1,0591 

16 1,0693 1,0668 1,0635 

l 7 1, 0738 l ,07l2 1,0679 

13 1,0784 1, 0 75 7 1, 0 723 

19 1 ,0829 1,0802 1,0767 

20 1,0875 1,0847 1,0812 

21 1,0921 l ,0392 1,0857 

22 1,0967 l ,0938 l ,0902 

23 1,101:3 l,0984 1,0947 

24 l,1060 1,1030 1,0992 

25 1,1107 1, 1076 1, 1038-

26 1,1154 l, 1122 1,1084 

27 1,1201 1,.1168 1,1130 

28 1,1248 1, 1215 1,1177 

29 l, 1296 1,1263 l, 1224 

30 l,1344 1,1310 l, 12 71 

31 1,1393 1,1358 l,1318 

32 l,1441 l,1406 1,1365 

33 l, 1490 1,1454 l,1413 

34 1,1540 l, l 503 1,1461 

35 1, 1589 1, 1.552 l, 1509 

36 1, 1639 1,1601 l, 1558 

37 1,1689 1,1651 1, 1607 

38 l,1740 1,1701 1, 1656 

39 1,1790 1,1751 1,1706 

40 1, 1841 l,1801 l, 17 56 

41 1, 1893 1,1852 1, 1806 

42 1,1944 1,1903 1, 1856 

43 l, 1996 l,1954 1,1907 

44 1 ,2048 l ,2095 l,1958 
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~ 
~ XXIV. táblázat 

0/ 0 Ca01a,6H20 
i ~" ~20 ~30 A káliumhidroúd.oldat JÜrű.sége é5 KOH-tartalma 

------1-

45 1,2100 1,2057 1,2010 1 i 
1 

46 1,2152 1,2108 
%KOH ~" i;:'20 

1,2061 _l _ _J_ __ ~" 

47 1,2205 1,2160 1,2113 

1 

----

'~, 
' 

48 1,2258 1, 2212 1,2165 
0 0,9997 0,9982 0,9957 

49 1, 2311 1,2265 1,2218 
1,00 1,0090 1,0073 1,0046 

50 1,2365 1,~318 1, 22 70 
2,00 1, 0183 

1 

1,0164 1,0135 

51 1,2419 1,2371 1,2323 
2, 74 1,0252 1,0231 1,0201 

52 1,2473 1,2424 1, 23 76 
3,09 1,0277 1,0255 1,0224 

53 1,2527 1,2478 1,2429 
4,00 1,0371 

1 

1,0346 1,0314 

54 1,2581 1,2532 1,2482 
5,00 1,046.5 1,0438 1,0404 

55 1,2636 1,2586 1,2535 
5,36 1,0499 

1 

1,0471 1, 0436 

56 1,2691 1,2640 1,2589 
6,00 1,0559 1, 0530 1,0494 

1 

57 1,2746 1,2694 1,2643 
7 ,00 1,0653 1,0622 1,0585 

58 1,2802 1,2749 1,2698 
8,00 1,0747 1;0714 1,0676 

59 1,2857 1, 2804 1,2752 
9,00 1,0841 1,0807 1,0768 

60 1,2913 1,2859 1,2807 
10,00 1,0936 1,0901 1,0860 

61 1, 2915 1, 2862 
10,27 1,0962 1,0926 1,0885 

62 1, 29 70 1,2917 
11,00 1, 1031 l ,0994 1,0953 

63 1,3026 1, 29 72 
12,00 1,1126 1, 1088 1, 1046 

64 1,3082 1,3028 
13,00 1,1222 1, 1183 1,1140 

65 1,3139 1, 3084 
14,00 1,1318 1,127~ 1,1234 

66 1,3196 1,3140 
14,82 1,1398 1,1357 1,1312 

67 1, 3253 1,3197 
15,00 l, 1415 1,1374 1,1329 

68 1,3310 1,3254 
16,00 1, 1512 1, 1470 1, 1424 

69 1,3368 1, 3311 
! 7 ,oo 1,1609 1,1566 1,1520 

70 1,3426 1,3368 
18,00 1, 170 7 1,1663 1,1616 

71 1,3484 1,3426 
19,00 1, 1806 1,1761 1, 1713 

72 1,3543 1,3484 
19,07 1,1813 1, 1768 1, 1720 

73 1,3602 1, 3542 
20,00 1,, 1905 1, 1859 1, 1810 

74 1, 3661 1,3601 
21,00 1,2005 1,1958 1,1908 

75 1,3720 1,3660 
22,00 1,2105 1,2058 1,2008 

23,00 1,2206 1,2158 1,2108 
-- --- --------- ----- -- 23,06 1,2212 1,2164 1,2114 

24,00 1,2307 1,2258 1,2208 

25,00 1,2409 1,2360 I ,2309 

26,00 1,2511 1,2462 1,2411 

26,83 1, 2597 1,2547 1,2496 

27 ,oo 1,2614 1,2564 1,2513 

28,00 1,2718 1,2667 1,2615 

29,00 1,2822 1,2771 1,2 718 

30,00 1,2928 1,2876 1,2823 

30,40 1,29'71 1,2918 1, 2865 

31, 00 
1 

1, 3033 1,2981 1,2928 

32,00 1 1,3139 1,3087 1 '3033 
1 

33,00 1, 1,3246 1,3193 1,3138 

33,80 1 1,3333 1,3279 1,3223 

34,00 1 1,3354 J,3300 1,3244 

35,00 
1 

1,3462 1,3408 1,3351 

441 



-------
XXV. táblázat 

~ %KOH fo 1?20 !,lso 
A kénsav sűrűsége és H 2SO.i.-tarlalma 

36,00 1,35'71 1,3516 1,3459 
37,00 1,3680 1,3625 1,3568 

% H,so, 1?15 R2o q„ 

37 ,05 1,3685 1,3630 1,3573 
38,00 1,3790 1, 3 735 1,3677 0 0,9991 0,9982 0,9971 
39,00 1,3901 1,3845 1,3787 1,00 1,0060 1,0051 1,0038 

4Ó,OO 1,4013 1,3956 1,3897 2,00 1,0129 1,0118 l,0104 

40, 15 1,4030 1,3973 1,3914 2,42 1,0157 1,0145 1,0131 

4~,00 1,4125 1,4068 1,4009 3,00 1,0197 1,0184 1,0169 

42,00 1,4238 1,4180 1,4121 4,00 1, 0264 1,0250 1,0234 

43,00 1,4351 l,42Q3 1,4234 4, 76 1,0316 1,0301 1,0284 

43, 13 1,4366 1,4308 1, 4249 5,00 1,0332 1,0317 1,0300 

44,00 1,4465 1.,440'7 1,4347 6,00 1,0400 1,0385 1,0367 

45,00 1,4.580 1,4.521 1,4460 7 ,00 1,0469 1,0453 1,0434 

46,00 1,4695 1,4·635 1,4574 8,00 1,0539 1,0522 1,0502 

47 ,oo 1,4811 1,4750 1,4689 9,00 1,0610 1,0591 1,0571 

48,00 1,4928 1,4866 1,4804 9,24 1, 062 7 1,0608 1,0588 

48,77 1,5019 1,4956 1,4893 10,q,o 1,0681 1,066.1 1,0640 

49,00 1,5046 1,4983 1,4920 11,00 1,0753 1, 0 731 1,0710 

50,00 1,5164 1,5099 1,5036 12,00 1,0825 1,0802 1,0780 

------ ' ·---·.--------
13,00 1,0898 1,0874 1,0851 
13,48 1, 0933 1,0909 1,0885 
14,00 1,0971 1,0947 1,0922 
15,00 1, 1045 1, 1020 1,0994 
16,00 1, 1120 1,1094 1,1067 
17 ,oo 1, 1195 1,1168 1, 1141 
17 ,50 1, 1233 1, 1206 1, 11 78 
18,00 l' 12 71 1,1243 1, 1215 
19,00 1,1347 1,1318 1, 1290 
20,00 l, If24· 1,1394 1, 1365 
21,00 1, 1501 1,1471 1, 1441 
21,33 1, 152 7 1,1496 1,1466 
22,00 1, 15 79 1,1543 1,1517 
23,00 1, 165 7 1, 1626 l, 1594 
24,00 1, 1736 1, 1704 1,1672 
24,97 

•' 
l '1814· 1, 1781 1, 1748 

25,00 1,1816 1, 1783 1, 1750 
26,00 1,1896 1, 1862 1,18~9 

27 ,00 1, 1976 l, 1942 1,1909 
28,00 1,2057 1,2023 1,1989 
„28,46 1,2094 1, 2060 1,2026 
29,00 1,2138 1,2104 1,2069 
30,00 1,2220 1,2185 1,2150 
31,00 l,23D2 1,2267 1, 2232 
31,·81 1,2369 1,2333 1,2298 
32,00 1,2385 1,2349 1,2314 
33,00 1,2468 1,2432 1,2396 
34,00 1,2552 1,2515 1,2479 
35,00 1,2636 1,2.599 1,2563 
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~ 
~ XXVI. táblázat XXVII. táblázat 

A nátriunibromid-oldat sűrűsége és J.laBr-tartalma A nátriumhidroxid-oldat sűrűsége és NaOH-tarta~rrta 

% NaBr q„ __ I - q„ % :\aOH q,o q„ q31) 

i q„ 
------

~-' 

0 0,9997 0,9982 0,9957 i' 0 0,9997 0,9982 0,9957 

1 1,0077 1,006Ö 1, 0033 1,_00 1,0115 1,0095 1,0069 

2 1, 015'7 1,0139 1,0110 1,96 1,0225 1,0203 1,0173 

3 1,0238 1,021~ 1,0189 1 2,00 1,0230 1, 020 7 1,ú177 

4 1, 03~0 1,0298 1,0268 i 3,00 1,0345 1,0318 1,0285 

5 1,0403 1,0379 1,0348 3,84 1;0441 1,0411 1,0376 

6 1,0487 1,0462 1,0429 4,00 1, 0459 1, 0428 1, 0393 

7 1,0572 1,0546 -1, 0511 5,00 l,0~71 1,0538 1,0501 

8 1, 0658 1, 0631 1,0595 6,00 1,0683 1,0648 1,0609 

9 1, 0 745 1,0717 1,0680 7 ,oo 1,0795 i,0758 1,0717 

10 1,0834 1,0803 1,0765 7 ,40 1,0841 1,0803 1,0761 

11 1,0924 1,0891 1,0852 a,oo 1,0908 1,0869 1,0826 

12 1,1015 1,0981 1,0940 9,00 1, 1020 1,0979 1, 0934 

13 1,1107 1, 1072 1,1030 10,00 1,1132 1,1089 1, 1043 

14 1,1201 1,1164 1,1121 10, 74 1,1215 1, 1171 1,1124 

15 1, 1296 1, 1257 1, 1213 11,00 1, 1244 1,1199 1, 1152 

16 1,1392 1,1352 12,00 1,1309 
-

1, 1306 1,1355 1,1261 

17 1, 1490 1,1448 1,1401 13,00 1,1467 1, 1420 1,1371 

18 1, 1589 1, 1546 1, 1498 13,89 1,1566 1,1518 1,.1468 

19 1,1689 1,1645 1, 1596 14,00 1,1578 1, 1.530 1,1480 

20 1,1791 1,1745 1, 1695 15,00 1,1690 1, 1641 1,1590 

21 1, 1895 1,1847 1, I 796 16,00 1, 1801 1, I '751 1, 1699 

22 1,2000 1; 1951 1, 1898 16,88 1, 1899 1, 1849 1,1796 

23 1,2107 1,2056 1,2002 
1 

17,00 1, 1912 1, 1862 1,.1809 

24 1,2215 1,216'\ 1,2108 18,0Ö 1,2023 1, 1972 1, 1918 

25 1,2325 1,2272 1,2216 " 19,00 1,2134 1,2082 1, 202 7 r 26 1,2436 1,2382 1, 2325 
1 

19, 73 1,2215 1,2162 1,2107 

27 1,2549 1,2494 1,2436 1 
20,00 1,2244 1,2191 1,2136 

28 1,2665 1,2608 1,2548 1 
21,00 1,2355 1,2301 1,2245 

29 1,2782 1,2724 1,2663 :,,; 22,00 1,2465 1, 2411 1,2354 

30 1,2901 1,2841 1,2780 22,47 1,2517 1,2462 1,2405 

31 1,3023 1, 2~62 1,2899 23,00 1,2576 1,2?20 1,2463 

32 1,3147 1,3084 1,3020 24,00 1;2686 1,2629 1,2571 

33 1,3273 1,3208 1,3142 25,00 1,2796 1,2739 1,2680 

34 1,3400 1,3334 1, 3266 25, 10 1,2807 1, 2 750 1, 2691 

35 1,3528 1,3462 1,3393 26,00 1;2906 1,2843 1,2789 

36 1,3658 1,3592 1,3522 27 ,00 1,3015 1,2956 1,2896 

37 1,3791 1, 3 724 1,3653 27,64 1,3085 1,3025 1,2964 

38 1,3928 1,3859 1,3787 28,00 1, 3124 1,3064 1,3002 

39 1,4068 1,3997 1,3924 29,00 1,3232 1,3172 1, 3110 

40 1,4212 1,4138 1,4064 30,00 1,3340 1,3279 1, 3217 

30, 10 1,3351 1,3290 1,3228 

31,00 1,3446 1, 3385 1,3322 

32,00 1,3552 1,3490 1,3427 

32,50 1,3604 1,3541 1,3478 
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xxvm. táblázat 
~ % NaOH q„ q„ q„ 

A >zackaróz-oldat sűrűsége és C12H 22 0 11-tartalma ------

----
33,00 1,3656 1,3593 1,3530 % C12H:220n q„ I! % C12H22Ü11 

1 
q„ 34,00 1, 3 760 1,3696 1,3632 

I' 34,83 1,3846 1,3781 1,3717 
o,o l, 99823 40,0 1,17645 ' 35,00 l, 3863 1,3798 1,3734 
1,0 1,00212 41,0 l, 18159 36,00 1,3965 1,3900 1,3835 
2,0 1,00602 42,0 l, 18677 3'7,00 1,4067 1,4001 1,3935 
3,0 1,00993 43,0 l, 19199 3 7' 11 1,4079 1,4012 1,3946 
4,0 1,01388 44,0 l, 19725 38,00 1,4168 1,4101 1,403.5 

39,00 1,4268 1,4201· l, 4134 5,0 1,01785 45,0 1,20254 
39,34 1,4302 1,4235 1,4168 6,0 1,02186 46,0 1,20787 
40,00 1,4367 1, 4390 1,4232 7 ,o l, 02588 47 ,o 1,21324 
41,00 1,4464 I,4397 1,4329 8,0 1,02994 48,0 1,21864 
41, 53 1,4.515 I ,4448 1,4380 9,0 1,03403 49,0 1,22409 
42,00 I,4561 1,4494 1,4425 
43,00 1,4658 1,4590 1, 4520 10,0 1,03814 50,0 1,22957 
43,68 1,4724 1,4654 1,4584 11, 0 1,04229 50,5 1,23232 
44,00 1,4755 1, 4685 1,4615 12,0 1,04646 51, 0 1,23508 
45,00 1, 4851 1,4779 I,4ilO 13,0 1,05066 51,5 1,23786 
45,79 1,4853 1,4785 14,0 1,0.5490 52,0 1,24064 
46,00 1,4873 1,480.5 

15 ,0 1,05916 52,5 1,24343 47,00 1,4969 1,4900 16,0 1,06346 53,0 1,24623 47,85 l, 5050 1,4979 
17 '0 1,06779 53,5 1,24905 48,00 1,5065 1,4994 18,0 1,07215 54,0 1,25187 49,00 1,5159 1,5088 
19,0 1,07654 54,5 1,25470 49,87 1,5241 

J 
1,5169 

50,00 
1 

1, 5253 1,5181 20,0 1,08096 55,0 l,25754 
- ---- - ------- 21,0 1,08541 55,.5 1,26039 

22,0 1,08990 56,0 1,26324 
23,0 1,09442 56,5 1,26611 

_24,0 1,09897 57 ,o 1,26899 

25,0 1,10356 57,5 l,27188 
26,0 1,10818 58,0 L,27477 
27 ,o 1,11283 58,5 l,2'/768 
28,0 l, 11751 69,0 ;,28060 
29,0 1,12223 .59, 5 1,28352 

30,0 l, 12698 60,0 1,28646 
31,0 1,13177 60,5 1,28940 
32,0 l, 13660 61,0 1,29235 
33,0 1,14145 61,5 1,29532 
34,0 1,14634 62,0 1,29829 

35,0 1,15128 62,5 1,30127 
36,0 1,15624 63,0 1,30427 
37 ,o 1,16124 63,5 1,30727 

i 38,0 1,16627 64,0 l, 31028 
' 39,0 1,17134 64,5 l, 31330 
1 

' 
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65,0 
65,5 
66,0 
66,5 
67,0 

67 ,5 
68,0 
68,.5 
69,0 
69,5 

70,0 
71,0 
72,0 
73,0 
74,0 

75,0 
76,0 
77 ,0 .1 

'78,0 
79,0 

1,31633 
1,31937 
1,32242 
1,32548 
1,32855 

1,33163 
1,33472 
1,33782 
1,34093 
1,34405 

1,34717 
1,35346 
1, 35978 
1,36614 
1, 3 7254 

1, 3 789 7 
1,38545 
1,39196 
1,39850 
1,40509 

11 

li 
!I ,, 
ii 
!I 

1 

' ' 

80,0 
81,0 
82;0 
83,0 
84,0 

85,0 
86,0 
87,0 
88,0 

- 89,0 

90,0 
91, 0 
92,0 
93,0 
94,0 

95,0 
96,0 
97 ,o 
98,0 
99,0 

100,0 

1,41172 
1,41837 
1,42507 
1,43181 
1,43858 

1,44539 
1,45223 
1,45911 
1,46603 
1,47299 

1,47998 
1,48700 
1,49406 
1,50116 
1, 50829 

1,01546 
1, 52266 
1, 52989 
1,53716 
I,54446 

1,55180 

XXIX. táblázat 
A Jalétromsav sűrűsége és H/!/Os-JaJ"talm_a 

% HNO~ ____ I _ . __ i_". -----' 

0 
1,00 
2,00 
3,00 
3, 10 
4,00 
5,00 
6,00 

6' 11 
7 ,oo 
8,00 
9,00 

10,00 
11,00 
11,83 
12,00 
)3,00 
14,00 
15,00 
16,00 
17 ,oo 
17 ,22 
18,00 
19,00 
20,00 
21,00 
22,00 
22,31 
23,00 
24,00 

; 25,00 

26,00 
27 ,00 

27' 14 
28,00 
29,00 
30,00 
31,00 
31, 73 
32,00 
33,00 
34,00 
35,00 
36,00 
36, 12 

0,9991 
1,0046 
1,0102 
1,01.58 
1,0164 
1,0214 
1, 02 70 
1, 032 7 
1, 0333 
1,0385 
1,0443 
1,0502 
1, 0561 
1, 0621 
1, 0671 
1,0681 
1,0742 
1,0803 
1, 0865 
1, 092 7 
1,0989 
1,1003 
1,1052 
1, 1115 
1,1178 
1,1242 
1,1306 
1, 1326 
1,1371 
1, 143 7 
1,1503 
1,1569 
I, 1635 
1,1644 
1, 1702 
1, 17 70 
1,1838 
1,1906 
1, 1956 
1, 1974 
1,2043 
1,2113 
1,2183 
1,2249 
1,2257 

0,9982 
1,0036 
1,0091 
1,0146 
1,0152 
1,0201 
1,0256 
1,0312 
1,0318 
1,0369 
1,0427 
1,0485 
1,0543 

~ ,0602 
1,0651 
1,0661 
1, 0 721 
1,0781 
1,0842 
1,0903 
1,0964 
1,0978 
1, 1026 
1, 1088 
1;1150 
1, 1213 
1,1276 
1, 1296 
1, 1340 
1, 1404 
1,1469 
1,1534 
1, 1600 
1,1609 
1,1666 
1,1733 
1,1800 
1, 1867 
1, 1916 
1,1934 
1,2002 
1,2071 
1,2140 
1,2205 
1,2213 

0,9971 
1,0024 
1,0078 
1,0132 
1,0138 
1,0186 
1,0241 
1,0296 
1,0302 
1,0352 
1,0409 
1,0466 
1,0523 
1,0581 
1,0630 
1,0640 
1,0699 
1,0758 
1,0818 
1,0879 
1,0940 
1,0953 
1,1001 
1, 1062 
1, 1123 
1,1185 
1, 124 7 
1,1267 
1,1310 

··1,1374 

1,1438 
1,1502 
I,1566 
I,1575 
1,1631 
1,1697 
1,1763 
1,1829 
Ií, 1878 
1, 1896 
1,1963 
1,2030 
1,2098 
1,2163 
1,2171 

--------~------·---.;-·-------·~----------
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37,00 
38,00 
39,00 
40,00 
40,37 
41,00 
42,00 
43,00 
44,00 
44,48 
4.5,00 
46,00 
47,00 
48,00 
48,46 
49,00 
50,00 
51,00 
52,00 
52,35 
53,00 
.54,00 
55,00 
56,00 
56,18 
57 ,oo 
58,00 
59,00 
59,95 
60,00 
61,00 
62,00 
63,00 
63,69 
64,00 
65,00 
66,00 
67 ,oo 
67 ,41 
68,00 
69,00 
70,00 
71,00 
71, 10 
72,00 
73,00 
74,00 
74, 77 

1,2315 
1,2381 
1,2446 
1,2511 
1,2535 
1,2576 
1,2641 
1,2706 
1,2771 
1,2802 
1,2836 
1,2901 
1,2966 
1,3031 
1, 3061 
l,3096 
1,3157 
1,3218 
1,3278 
1,3299 
1,3338 
1, 339 7 
1,3455 
1,3512 
l, 3522 
1,3569 
1,3625 
l ,3680 
1,3731 
1,3734· 
1,3787 
1,3838 
1,3888 
I ,3921 
1,3936 
1,3984 
1, 403 l 
1,40'7'7 
1,4095 
1,4-122 

1,4166 
1,4210 
1,4252 
1,4256 
1,4294 
1,4335 
1,4376 
1,4406 

1, 22 70 
1,2335 
1,2399 
1,2463 
1,2487 
1,2527 
1,2591 
1,2655 
1,2719 
1 ;27.50 
1,2783 
1,2847 
1,2911 
1,2975 
1, 3005, 

1,3040 
1,3100 
1,3160 
1,3219 
1,3240 
l, 32 78 
1,3336 
1,3393 
1, 344,9 
1,3459 
1,3505 
1,3560 
1,3614 
1,3664 
1,3667 
1,3719 
1,3769 
l,3818 
1,3851 
1,3866 
1,3913 
1,3959 
1,4004 
1,4022 
1,4048 
1,4091 
1,4134 
1,4176 
1,4180 
1,4218 
1,4258 
l ,4298 
1,4328 

1, 222 7 
1,2291 
1,2354 
1,2417 
1,2440 
1,2480 
1,2543 
1,2606 
1,2669 
1,2699 
l, 2 732 
1,2795 
1,2858 
1,2921 
1,29.50 
1,2984 
1,3043 
1,3102 
1,3160 
1,3181 
1,3218 
I ,32 75 
1,3331 
1,3386 
1,3396 
1,3441 
1,3495 
1,3548 
1,3597 
1,3600 
I,3651 
I,3700 
1, 3 748 
l, 3781 
1,3795 
1,3841 
I,3887 
I,3932 
1,3950 
1,3976 
1,4019 
1,4061 
1,4102 
1,4106 
1,4142 
1,4182 
1,4221 
1,4250 

' 

% HNO, 

75,00 
76,00 
77,00 
78,00 
78,42 
79,00 
80,00 
31,00 
82,00 
82,06 
83,00 
84,00 
85,00 
85,70 
86,00 
87 ,oo 
88,00 

/89,00 
..89,36 
90,00 
91,00 
92,00 
93,00 
93,08 
94,00 
95,00 
96,00 
96,82 
97 ,00 
98,00 
99,00 
99,98 

100,00 

1,4415 
1,4454 
1,4492 
1,4529 
1,4544 
1,4565 
1,4601 
1,4636 
1,4670 
1,4672 
1,4704 
1,4737 
1,4769 
1,4790 
1,4799 
1,4829 
1,4858 
1,488.5 
1,4894 
1,4911 
1,4936 
1,4960 
1,4979 
1,4981 
1,4999 
1, 5019 
1, 5040 
1, 5058 
1,.5062 
1,5096 
1,5144 
1,.5215 

1,5217 

1,4337 
1,4375 
1,4413 
1,4450 
1,4465 
1,4486 
1,4521 
1,455.5 
1,4589 
1,4591 
1,4622 
1,4655 
1,4686 
1,4707 
1,4716 
1,4745 
1,4773 
1,4800 
1,4809 
1,4826 
1,4850 
1,4873 
1,4892 
1,4894 
1,4912 
1,4932 
1,4952 
1,4970 
1,49'74 
1,5008 
1, 5056 
1, 5127 
1,5129 

i-· 
1,4259 
1, 4296 
1,4333 
1,4369 
1,4384 
1,4404 
1,4439 
1,4473 
1, 450 7 
1,4509 
1,4540 
1,4572 
1,4603 
1,4624 
1,4633 
1,4662 
1,4690 
1,4?16 
1,4725 
1, 4741 
1,4766 
l,4'789 
1,4807 
1,4809 
1,4826, 
1,4846 
1,486'7 
1,4885 
1,4889 
1,4922 
1,4969 
1,.5038 
1, 5040 
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~ XXX. táblázat 
A só.sav fűrűsége és HCL-tartalma 

% HCI q„ !,'20 

'----~------· 

0 0,99,97 0,9982 
1,00 1,0048 1,0032 
1, 81 1,0090 1,0072 
2;00 1,0100 1,0082 
3,00 1,015-1 1,0132 
3,59 1,0181 I 1,0161 
4,00 1, 0202 1,018.I 
5,00 I ,0253 1,0230 
6,00 1, 0303 1, 02 79 
7 ,oo 1,0353 1, 032 7 
7 ,06 1,0356 1,0330 
8,00 1,0403 1, 03 76 
9,00 1,0453 1,042.5 

10,00 1, 0504 1,0474 
10,42 1,0526 1,0495 
11,00 1 ;0.555 1, 0524 
12,00 1,0607 1,0574 
13,00 1,0659'' 1 ;0624 
13,68 1,0695 1,0659 
14,00 1, 0 711 1,0675 
1.5,00 1, 0 763 1, 0 725 
16,00 1,0815 1, 0 7 76 
l:G,85 1,08.59 1,0819 
17 ,oo 1,0867 1,0827 
18' 00 I, 0920 1,0878 
19,00 1,0972 1,0929 
19,93 l, 1021 1,0977 
20,00 l, 1025 1,0980 
21, 00 1,1088 1,1031 
22,00 1,1131 1,1083 
22,93 1, 1181 1 '1131 
23,00 1,1185 1,1135 
24-,00 • 1,1238 1' 118 7 
25,00 l, 1291 1, 1239 
25,86 1,1336 1,1283 
26,00 1,1344 1,1290 
27,00 1, 139 7 1,1341 
28,00 1,1449 1, 1392 
28, '72 1,14-86 1, 1428 
29,00 1, 1501 1, 1443 
30,00 1, 1553 1,1493 
31,00 1, 160 1,1543 
31, 52 1,163 I, 1569. 
32,00 1,165 1, 1593 
33,00 1, l '70 l, 1642 

- ______ ,_. 
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q„ 

0,995'7 

1,0006 
1,0046 
1,0055 
1,0104 
1,0132 
1,0152 
1,0200 
1,0248 
1,0295 
1,0298 
1,0343 
1,0391 
1,0439 
1,0460 
1,0188 
1, 053 7 
I ,0586 
1,0620 
1,0636 
I ,0685 
1,0735 
1,0777 
1,0784 
1,0834 
I,0884 
1,0931 
1,0934 
1,0984 
1, 1034 
1,1081 
1,1085 
1, 1135 
1, 1186 
1,1229 
1, 1236 
1,1286 
1,1336 
1,1372 
1,1386 
1, 1435 
1, 148 
1, 151 
I, 153 
1, 158 

% HCl 

34,00 
34,27 
35,00 
36,00 
36,97 
37,00 
38,00 
3~,00 

39,63 
40,QO 

- 1,120 ______ 1 

·-----------,--

__ I 

1, 175 
1, 17 7 
1, 180 
1,185 
1,190 
1, 190 
1,195 

i ___ ,, 
1 -:-: :-~-~f--111 _„ 

1,1740 
1,1789 
1,1836 
1, 183 7 
1, 188.5 
1,1933 

1 

1,1962 1 

1,1980, ___ I_ 

XXXI. táblázat 

A vas(III)klorid-oldat sürfüége és FeCl3,6H20-tartalma 

0/0FeCI0,H~O q„ 

45,0 1,2600 

45,5 ) ,2640 

46,0 1,267.5 

46,5 1,2710 

47 ,o 1,2750 

47 ,.5 1,2785 

48,0 I ,2820 

48,5 1,2860 

49,0 1,2895 

49,5 1,2930 

50,0 1,2965 

50,5 1,3005' 

51,0 1,3040 

51,5 1,3075 

52,0 1, 3110 

~2,5 1,3150 

53,0 1,3185 

53,5 1, 3225 

54,0 1, 3265 

54,5 l ,3305 

55,0 1,3345 

,„ 
·1: 

q so 

1,163 
1,164 
1, 168 
1, 172 
1,177 
1,177 
1, 182 
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% IiCl 

0 
1,00 
1, 81 
2;00 
3,00 
3, 59 
4,00 
5,00 
6,00 
7 ,00 
7 ,06 
s,oo 
9,00 

10,00 
10?42 
11,00 
12,00 
13,00 
13,68 
14,00 
15,00 
16,00 
10,85 
17 ,oo 
18,00 
19,00 
19,93 
20,00 
21,00 
22,00 
22,93 
23,00 
24,00 
25,00 
_25,SG 
26,00 
27,00 
28,00 
28, 72 
29,00 
30,00 
31,00 
31, 52 
32,00 
33,00 

• 

XXX. táblázat 
A sósav s·ürüsége é.s HCl-tartalma 

o, 99,97 
1,0048 
1,0090 
1,0100 
1, 01 S-1 
1,0181 / 
1, 0202 
1,0253 
1,0303 
1,0353 
1,0356 
1,0403 
1,0453 
1,0504 
1,0526 
1;0555 
1,0607 
1,0659" 
1,0695 
1,0711 
1, 0 763 
1,0815 
1,0859 
1,0867 
1,0920 
1,0972 
1,1021 
1,1025 
1, 1088 
1,1131 
1, 1181 
1, 1185 
1,1238 
1,1291 
1,1336 
1, 1344 
1, 139 7 
1,1449 
1,14·86 
1;1501 
1, 1553 
1, 160 
1, 163 
1,165 
1, 170 

0,9982 
1,0032 
I, 00 72 
1,0082 
1,0132 
1, 0161 
1, 018.1 
1,0230 
1, 02 79 
1,032'7 
1, 0330 
1,0376 
1,0425 
1,0474 
1,049.5 
1,0524 
1, 05 74 
1;0624 
1,0659 
I,0675 
1,0725 
1, 0 7 76 
1,0819 
1,0827 
1, 08 78 
1, 0929 
1,0977 
1,0980 
1,1031 
1, 1083 
l,1131 
l, 1135 
1,1187 
1,1239 
1,1283 
1,1290 
1, 1341 
1, 1392 
1, 1428 
1, 1443 
1,1493 
l, 1543 
1, 1.569. 
1, 1593 
1,1642 

0,9957 
1,0006 
1,0046 
1,0055 
1,0104 
1,0132 
1,0152 
1,0200 
1,0248 
1, 0295 
1,0298 
1,0343 
1,0391 
1,0439 
1,0460 
1,0488 
1,0537 
1,0586 
1,0620 
1,0636 
1,0685 
1,0735 
1,0777 
1,0784 
1,_0834 
1,0884 
1,0931 
1,0934 
1,0984 
I, 1_034 
1,1081 
1,1085 
I,1135 
1, 1186 
1,1229 
1,1236 
1,1286 
1,1336 
1,13i2 
1,1386 
1,1435 
1, 148 
1, 151 
1,153 
1, 158 

1 
! 
' 

% HCl 

34,00 
34,27 
35,00 
36,00 
36,97 
37 ,00 
38,00 
39,00 
39,63 
40,QO 

--------

~ 10 q 20 
1 

qso 
--- -------- -----1 1, 175 1,1691 1, 163 

1, 17 7 1,1704 1,164 

1,180 1,1740 1, 168 

1,185 1, 1789 1, 172 

1, 190 1,1836 1, 177 

1, 190 1,1837 1, 17 7 

1, 195 1,1885 1, 182 

1,1933 
1,1962 
1,1980 

XXXI. táblázat 
A va.s( JII)klorid-oldat .sürüsége és. FeCl3,6H.O-tartalma 

0/ 0FeCI, H 20 i" 

-----

45,0 1,2600 

45,5 ) ,2640 

46,0 1,2675 

46,5 1,2 710 

47,0 1,2750 

47' 5 1 ,2785 

48,0 1,2820 

48,5 1,2860 

4·9,0 1,2895 

49,5 1,2930 

50,0 1,2965 

50,5 1,3005 

~1,0 1, 3040 

51,5 1,3075 

52,0 1,3110 

~2,.5 1,3150 

53,0 1,3185 

.53,5 1,3225 

54,0 1,3265 

54,5 1,330.5 

55,0 1,3345 
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xxxn. táblázat 

A gy~gy.szerkönyv 0{11adáspont-határértékei 

Olvadáspont 
határértékek Co A gyógyszer neve -- ~ ll~~:;~ii~b~- -- -- A gy6"'_'~'' :ovo 

32-34 
39-42 
41-43 
41-44 
45-51 
47-51 
48-52 
52-57 
55-60 
55-61 
58--60 
63-68 
l6-79 
80-83 
88-92 
96 felett 

100-lll 
105-109 
107-109 
109-113 
109--113 
113-·116 
115-118 
116-119 
116-120 
118-122 
119-123 

120-124 
12!.-123 
121.-124 
121-124 
n2-l26 
124-129 
127-131 
127-132 
130-134 
132-135 
133-137 
135-141 
135-145 
(bomlás) 

142-145 

dl-Mentholum 
Phenolum (kristályosodáspont) 

Phenylium salicylicum 
1-Mentholum 
Alcohol c~tylicus 
Urethanum 
Ihymolum 
Chloralum hydratum 
Stearini.un 

! Acidum trichloraceticum 
Pentamethazolum 
Hexylresorcinum 
Alcohol trichlorisobutylicus 
Vanillinum 

! Norcainum 
: Alcohol trichlorisobutylicus 

(vízmentes) 

1 Phenylhydrargyrum boricum 
Chlorphenanum 
Amidazophenum 
Azophenum 
Resorcinum 
Acetanilidum 
Calcifcrolum 
I'erpinum hydratum 
Bromacetocarbamidum , 
Testosteronolum propionicum it' 
Aethylmorphinum hydrochlori-: 

cum !] 
JodofOrmium if 
Progesteronum(fi'-módosulat) i 

1

' 

Acidum benzoicum 11 

Naptholum-8 :: 

143-147 
144-146 

144-149 
145-151 
147--150 
154-157 
158-161 
159 -163 
164-167 
169--175 
l70--li2 
170-176 
171-175 
171-175 
l 72-175 
172--181 
173-178 

' ' 181-182 
!81-185 

184-188* 
185-192 
185-192 
188-191 
188-192 
188-193 
188-198 

190-192 

190-200 

Butobarbituralum ii 192-197* 
Methylium paraoxybenzoicurn ·r 197-200 
Progester·onum (a-módosulat)' il 198-202 
Nicotamidum I 201--205 
Pyrogallolum 204-210 
Carbamidum 205-208" 
Phenacetinum 205-220 
AcidUm acetylsalicylicum 208-211 * 
Acidum paraaminoSalicylicum 212-2 ~ 7* 

' 213-218 
j Acetylcholinum bromatum 216--219* 

(vízmentes) 218 221 
------'-------------"-~ --* gyors melegítéssel 
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Hexobarbituralum 
Physostigminum sulfuricum 

(vízmentes) 

retracainum hydrochloricum 
Bromvalerocar bamidum 
Cholesterinum 
Procainum hydrochloricum 
Acidum salicylicum 
Sympr opam.inum 
Sulfanilamidum 
Arecolinum hydrobromicum 
Isonicazidum 
dl-Camphora 
Hydrochinonum 
Santoninum 
Allylbarbituralum 
d-Camphora 
Phenobar bituralum 
dl-Ephedrinum hydrochloricum 
Physostigminum salicylicum 

(vízmentes) 

Sympaetha.minum 
Rutinum (meglágyul) 

G-Strophanthinum (vízmentes) 

Sulfaguanidinum (vízmentes) 

Barbituraluin 
Acidum ascor binicum 
Atropinum sulfuricum (vízmentes) 

Methylhomatropinium 
bromatum 

Scopolaminum hydrobrorriicun1 
(vízmentes) 

Cocainum hydrochloricum 
Oestrolum propionicum 
Sulfathiazolum 
PiJocarpinum hydrochloricum 
Pyridoxinum hydrochloricum 
Phenisatinum 
Kalium guajacolsulfonicum 
Car barnylch()linun1 chloratum „ 
Homatropinumhydrobromicum 
Aciphenochinolinum 
Adrena:linum basicum 
l~~phedrinum_~drochl~~!cum 

219-233 Diacetylmorphinum 
hydrochlorictim (vízmentes) 

230--237 Acidum dehydi:ocholicum 

232-234 Oest~odienolum 
235-239 Coffeinum (vízmentes) 

235-240 Acidum nicotinicum 
236-239* Sulfainethylpyrimidinum 
237-240 Sulfamethylthiazolum (vízmentes) 

* gyo1 s melegítéssel 

Histaminum bihJdrochloricum. 
i.-Histidinum hydtochloricum 
Chinacrinum (vízmentes) 

Aneurinum hydr~chloricum 
(vízmentes) 

Phenolphtaleinum 
Iheophyllinum 
Riboflavinum 
Dicumarolurn 
Iheobrominum 
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Aktinium 
Alumínium 
Americium 
Antimon 
Arany 
Argon 
Arzén 
Asztácium 
Bárium 
Berillium 
Bizmút 
Bór 
Bróm 
Cérium 
Cézium 
Cink 
Cirkonium 
Diszprozium 
Erbium 
Eu1opium 
Ezüst 
Fluor 
FÓszfrn 
Francium 
Gadolinium 
Gallium 
Ger.mánium 
Hafnium 
Hélium 
Hidrogén 
·Higany 
I-Iolmium 
Indium 
Irídium 
IttCrbium 
Ittrium. 
Jód 
Kadmium 
I<.alcium 
Kálium 
Kén 
Klór 
Kobalt 
Kripton 
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XXXIII. táblázat 

Atomrúryok (1949) 

Az elem neve 

Actinium 
Aluminium 
Americium 
Stibium 
Aurum 
Argon 
Arsenicum 
Astatium 
Baryum 
Beryllium 
Bismuthum 
Borium 
Bromum 
Cerium 
Caesium 
Zincum 
Zirconium 
Dysprosium 
Erbium 
Europium 
Argentum 
Fluorum 
Phosphorus 
Francium 
Gadolinium 
Gallium 
Germanium 
Hafnium 
Helium 
Hydrogenium 
Hydrargyrum 
Holmium 
Indium 
Irídium 
Ytterbiun1 
Yttrium 
Jodum 
Cadmium 
Calcíwn 
Kalium 
Sulfur 
Chlo1um 
Cobaltum 
K1ypton 

Jele 

Ae 
Al 
Am 
Sb 
Au 
Ar 
As 
At 
Ba 
Be 
Bi 
B 
Br 
Ce 
Cs 
Zn 
Zr 
Dy 
Er 
Eu 
Ag 
F 
p 
Fr 
Gd 
Ga 
Ge 
Hf 
He 
H 
Hg 
Ho 
ln 
Ir 
Yb 
y 

J 
Cd 
Ca 
K 
s 
Cl 
Co 
Kr 

1 Rendszáma Atomsúlya 

-~----

89 
13 
95 
51 
79 
llÍ 
33 
85 
56 
4 

83 
5 

35 
58 
55 
30 
40 
66 
68 
63 
47 

9 
15 
87 
64 
31 
32 
72 

2 
1 

80 
67 
49 
77 
70 
39 
53 
48 
{!0 

19 
16 
17 
27 
36 

227 
26,97 

(241) 
121, 16 
191,2-
39;944 
74,91 

(210) 
137,36 

9,013 
209,00 

10,82 
79,916 

i40, 13 
132,91 
65,38 
91,22 

162,46 
167,2 
152,0 
107 ,880 

19,00 
30,98 

(223) 
1.56,9 
69, 72 
72,60 

178, 6 
4,003 
1,0080 

200,61 
164-,94 
114, 7fi 

193' 1 
173 '04 
88,92 

126,92 
112,41 
40,08 
39,096 
32 ,066 
35,457 
58,94 
83,7 

Az elem neve 1--J~,,- --- Rendszáma AtomsUlya 

Króm 
Kurium 
Lantán 
Litium 
Lutécium* 
MagnéZium 
Mangán 
Molibdén 
Nátrium 
Neodim 
Neon 
Neptunium 
Nikkel 
Niobium 
Nitrogén 
Ólom 
Ón 
Oxigén 
Ozmium 
Palládium 
Platina 
Plutonium 
Polonium 
P1azeodim 
Prometium 
Protaktinium 
Rádium 
Radon 
Rénium 
Réz 
Ródium 
Rubidium 
Ruténium 
Szamá1ium 
Szkandium 
Szelén 
Szén 
Sziliciµm 
Stroncium 
T'allium 
Tantál 
Technicium 
Iellu1 
!erbium 
Tó1ium 
Iulium 

Ch1omium 
Curium 
Lanthanium 
Lithium 
lutecium 
Magnesium (Magnium) 
J\-1a_nganium 
J\-1olybdaenium 
Natrium 
Neodym 
Neon 
Neptunium 
Niccolum 
Niobium 
Nitrogcnium 
Plumbum 
Stannum 
Oxygenium 
Osmium 
Palladium 
Platinum 
Plutonium 
Polonium 
Praseodym 
Promethium 
Protactínium 
Radium 
Radon 
Rhenium 
Cuprum 
Rhodium 
Rubídium 
Ruthenium 
Sama1ium 
Scandium 
Selenium 
Carboneum 
Silicium 
Strontium 
Ihallium 
Tantalium 
Technitium 
Iellurium 
Te1bium 
Thorium 
Thulium 

*régi név: Cassiopeium, Cp 

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

Cr 
Cm 
La 
Li 
Lu 
Mg 
Mn 
Mo 
Na 
Nd 
Ne 
Np 
Ni 
Nb 
N 
Pb 
Sn 
0 
Os 
Pd 
Pt 
Pu 
Po 
Pt 
Pm 
Pa 
Ra 
Rn 
Re 
Cu 
Rh 
Rb 
Ru 
Sm 
Se 
Se 
c 
Si 
Sr 
I1 
Ta 
Te 
Te 
Ib 
Ih 
Im 

24 52,01 

96 (242) 
57 138,92 

3 6,940 
71 174,99 
12 24,32 
25 54,93 
42 95,95 
11 22,997 
60 144,27 
10 20,183 
93 (23 7) 
28 58,69 
41 92,91 

7 14,008 
82 20i,21 
50 118,70 
8 16,0000 

76 190,2 
46 106, 7 
78 195)23 
94 (239) 
84 210 
59 140,92 
61 (147) 
91 231 
88 226)05 
86 222 
75 186,31 
29 63,54 
45 102,91 
37 85,48 
44 101, 7 
62 150,43 
21 45, 10 
34 78, 96 

6 12,010 
14 28,06 
38 87,63 
81 204,39 
73 180,88 
43 (99) 
52 127,61 
65 159,2 
90 232, 12 
69 169,4 
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··----------·-- ----
- --· -----------

A" elem n e v e ,Jele Rendszáma Atomsúlya 

I~tán Iitanium Ti 22 47 ,90 

Urán Uranium u 92 238,07 

Vanádium Vanadium v 23 50,95 

\ 
Vas Ferrum Fe 26 55,S5 

\
1\Tolfram Wolfram w 74 183,92 

Xenon Xenon Xe 54 131,3 

Nomogrammok 
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Nom.ogram:m a hőm.ér'Ő szálkorrekcióJának megállapításához 

A fürdőből kiálló higanyszál hőmérő-fokokban kifejezett hosszát (n) a baloldali 
A-skálán, a leolvasott hőmérséklet (t) és a kÍálló higanyszál közepes hőmérsékletének 
(t') különbségét (t-t') a jobboldali E-skálán állítjuk be, majd a két pontot egy 
egyenessel (vonalzó, fonál) összekötve az eredményt a középső C-skálán leolvassuk„ 
Ha t >t', a korrekció pozitív, tehát azt a leolvasott hőmérséklethez hozzá kell adni, 
ha t<t', a korrekció negatív, tehát azt a leolvasott hőmérsékletből le kell vonni. 
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N9mogr·amm hígítások számításához 

A hígítandó tömény oldat o/0 -ban kifejezett koncentrációját az A-skálán, a kívánt 
hígítású oldat koncentrp..cióját a B-skálán állítjuk be, majd a két pontot egy egyenessel 
(vonalzó, fonál) összekötve a 100 rész hígított oldat készítéséhez szükséges tömén); 
oldat mennyiségét a e-skálán olvassuk le ; éspedig 

a) ha a koncentrációkat az A-skála baloldalán «a» és a E-skálának is baloldalán 
«b» állítottuk- be) az eredményt a C-skála baloldalán «C» olvassuk le ; 

b) ha azonban a koncentrációkat az A-skála baloldalán (a) és a B-skála jobboldalán 
«b 1», illetőleg az A-skála jobboldalán «a 1» és a E-skála baloldalán «h)) állítottuk be, 
az erédményt a C-skála Jobboldalán «e'» olvauuk le. · 

A hígítószer (víz) mennyiségét megkapjuk, ha a tömény oldatnak a nomogrammról 
leolvasott mennyiségét 100-ból levonjuk. 

Ha téifogat- %-ok vagy vegyes- %-ok alapján téifogatra hígítunk, úgy a hígító.szert (vizet) 
nem mérheljük le külön, hanem a hígítandó oldatnak a C-Jkálán leolvarott é.5 térfogatra lemért 
mennyi>4gét a hígító<zerrel (vízzel) 100 téifogatra töltjük fel. . 
• 

• 
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Izotoniás oldatok készítése 

Az olyan oldatokat, melyeknek ozmozis-nyomása a vér, illetőleg a könnyfolyadék 
ozmozis-nyomásával megegyezik, izotoniás oldatoknak nevez~ük. 

A gyógyszerkönyv az oldatok ozmozis-nyomásának megállapítására, illetőleg 
ellenőrzésére standard mó.dszernek az ozmozis-nyomással arányos fagyáspont
csökkenés meghatározását tekinti .. A vérrel izotoniás 9,0 mg/ml koncentrációjú 
nátrium.klorid-oldat fagyáspontcsökkenése 0,52 °, a könnyfolyadékkal izotoniás 
9, 7 mg/ml _koncentrációjú nátriumklorid-oldaté pedig _0,.56°„ 

A gyógyszeres óldatokat számított mennyiségű nátriumkloriddal, illetőleg egyes 
esetekben (ezüst-sók) káliumnitráttal tesszük a vérrel, illetőleg- a könnYfolyadékkal 
izotoniássá„ 

Az izotonia eléréséhez milliliterenként szükséges nátrium.klorid-mennyiséget az
esetben, ha az oldott anyag aktivitása megfelelő határok között legalább is közelí
tőleg állandó, a 

A e = (1-----)·m 
B 

egyenlettel, illetőleg az egyenlet alapján szerkesztett nomogramma lszámítha\juk ki .. * 
Az egyenletben 
A az oldott anyag koncentrációja injekcióknál mg/ml-ben, szemcseppeknél 

cg/ 10 g-ban kiíejezve 
B a vérre. (injekciók), illetőleg a könnyfolyadékra (szemcseppek) vonat

koztatott ú„ n„ «látSzólagos (v„ extrapolált) izotoniás koncentráció» ( «i», 
illetőleg «sz» táblázat) 

m - a vérrel, illetőleg a könnyfOlyadékkal izotoniás nátriumklorid-oldat kon
centrációja, tehát 9,0 mg/ml, illetőleg 9,7 cg/10 g 

' ' e - az a mg-ban, illetőleg cg-ban kiíejezett nátriumklorid-mennyiség, melyet 
az izotonia elérése céljából injekciók esetében 1 ml, szemcseppek esetében 
10 g oldatban kell még a hatóanyagon felül oldani. 

A «látsz6lago,s (v„ extrapolált) izotoniás koncentráció». a hatóanyag azön koncentrációi
ból, melyek között a koncentráció és fagyáspontcsökkenés legalább .is közelítőleg 
egyenesen arányos, a 0,52°, illetőleg 0,56°- fagyáspontcsökkenésre lineárisan extra-· 
polált koncentráGió„ Az egyes anyagok «látszólagos izotoniás koncentráció»-értékeit 
-- amelyekig tehát a fenti egyenlet jó közelítéssel érvényes - injekciókra az «i», szem
cseppekre az «SZ» táblázat tünteti fel 

* Ha az egyenlettel számolunk, úgy koncentráltabb illetőleg több alkotórészt tartalinazó 
oldatoknál éppen úgy a 474-475. lapokon leírtak szerint járunk eI, mint a nomogrammok 
használatakor·. 
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i„táblázat 
«Látszólagor izotoniás koncentráció»-táblázat injekciókhoz 

N É V 

. ---· -

i : A látszólagos Jzotoniás 
· ! koncentráció (I) 

A látszólagos izotoniás 
konccnt:r:i.ció (II) 
a-b h~t>i.rok között 1 A" 1 o-a hatá:rok között 

i k~~~~~~!!~ió ----=--=----1( ---!-·· 

_ ---- _ _ ___ --- _! ___ --· _„ l _____ ~g/mi i mg/ml 

a-b 1 

__ :__g/m_l_i 
ri 

mg/ml 

Addum arsenicosum 

„A.cidum ascÜrbinicum 

Acidum nicotinicuril 

Aethylmorphinum hydrochloricum 

„A.llylbai:bituralnatrium 

Aneudnum hydrochloricutn 

Apomorphinum hydrochloricun1 

Arecolinum hydrobromicum 

Atropinum sulfU.ricum 

Benzpropaminum sulfUricum 

Calcíum chlotatum 

Cilcium gluconicum 

C~rbamylcholinu~ chloratum 

Chininum bihydróchloricum 

Chininum hydrochloricum 

Cocainum hydrochloricum 

CoHCinuni natrium bcnzoicum 

Corae.thamidum 

Ephedrinum hYdrochloricum 

Glucosun1 

Ii:exobarbituralnatrium 

Ii:istidinum hydrochloricun1 

Homatropinum hydtob1omicum 

J odophthalcinnatdurn 

Kalium chloratum 

KaEum jodatum 

Kalium sulfuricu1u 

Lactosum 

M lgncsium sulfuricum 

J\.fenachinonum natr bisulfurosu1n 

11orphinun1 hydrochloricun1 

Natrium ac~ticum 

30* 

50,4 

61,8 

31,2 

42,4 

38,8 

88,5 

42,3 

25,0 

2 7,1 

50,8 

63,3 

39,2 

59,5 

32,2 

55,2 

38,8 

34,0 

56,7 

95,9 

11,8 

26,0 

21,1 

97,7 

63,1 

50,7 

20,3 

0-10 

0--50 

0-20 

0-20 

0-30 

0-10 

30,9 

50,4 

36,0 

59,9 

31..2 

37,4 

20-40 i 61,9 

10-40 44,1 

0-20 67,3 

0-10 

0-10 

0-20 

0-25 

0-20 

0--10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-20 

0--20 

0-20 

0-·50 

0-20 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-25 

0-20 

0-20 

0-20 

0-10 

0-30 

33,5 

71,2 

41,3 

25,0 

62,3 

25,6 

40,3 

68,0 

57,2 

37,6 

5.5,0 

31,9 

55,2 

36,7 

31, 1 

52,6 

55,8 

11,8 

26,0 

21, l 

118,3 

10-30 

20-30 

10-·25 

10-40 

10-30 

10-30 

20-40 

20-50 

20-30 

20-·40 

10-30 

10-- 30 

20-· 60 

74.3 

30, 7 

52,9 

86, 7 

63,I 

41,7 

61,1· 

32, 7 

41,8 

34,9 

84,5 

97,2 

58,2 20-·60 65, 4 

46,4 10- 50 51,9 

62,8 

19,4 10 -20 21,3 

467 



1 

1 
1, 

N É v 

---------

Nattium arsenicicum 

Natrium benzoicam 

Natrium bicarbonicum 

Natrium chloratum 

Natrium citricum 

Natrium jodatum 

Nattium nitrosum 

Natrium p-aminosalicylicum 

Natrium ph9sphoricum 

Natrium phosphoricum acidum 

Natrium pyrosulfllrosum 

Natrium salicylicum 

Nattium sulfuricum 

Nicotamidum 

Novarsenolum 

Papave1jnum hydrochloricun1 

g-Pcnicillin-kalium 

g-Pcnicillin-natrium 

Pcntamethazolutn 

Phenobarbituralnattiu1n 

Procainum hydrochloricum 

Scopola1ninum hydrobromicu1n 

Stibium kalium tarta1:icu1n 

Strcptomycinu1n sulfUricum 

Strepto1nycinu1n bydrochloricu1n 

Streptomycinum calc, chlor, 

Strychninum niuicum 

S ulfa.01 eth ylp)r !: in1 idinna tr iu1n 

Sulfa. thiazolnatdu1n 

Ihcophyllinun1 

I eti:acainum hydrochloriCum 

Urethanum 

Xanthacridinum 

468 

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

1 

A látszólagos faotoniás A látszólagos izotoniás 
koncentrádó (1) " koncentráció (II) 

A' o-a határok között a-h batárok között 
izotoniás 

1 
______ _t:nconuk~-- o-' I ,_b n 

mg/ml mg/ml mg/ml mgfml 

38,3 0-20 
1 

37,4 
' 22,4 0-20 

1 

22,4 

13,8 0-10 13, 7 

9,0 0-10 

1 

9,0 

30,l 0-30 30,1 

23,6 0-20 

1 

23,6 

10,8 0-··10 10,8 

32,7 0--10 
! 

30,6 10:....30 33,9 

22,5 0-20 22,1 

27,7 0-10 25,2 10-25 29,2 

13,8 0-10 13,5 

25,3 0-20 25,3 

39,5 0-10 35,4 10-30 40,5 

44,8 0-10 35,l 10-30 4-6, 7 

23;2 0-20 23,2 

0-20 86,0 

0-10 52,5 20-40 5G,3 

58,0 0-10 52,0 10-50 59,2 

49,2 0-10 40,8 10-30 49,8 

39,6 0-20 39,l 20-40 40,4 

50,5 0-10 42,7 10-40 51, 7 

78,6 0-10 76,5 

0-20 71,0 

0-50 146,0 50-1001 
154,0 

56,6 0-20 54,8 20-50 57' i 

50,0 0-20 48,4 20-50 51,2 

0-10 76,5 

45,l 0-20 41,9 20-40 47,7 

48,1 0-20 44,1 20-50 51,8 

0-5 104,0 

0--10 47,7 

29,3 0-30 29,3 

0-30 10!,0 
,_ ___ ---··----·"-~-~-'----------

-' ,_, r 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
l 

Sz-táblázat 

<<Lát5;:,óla:go.r izotoniás koncentfáció»-táblázat szenuJeppekhez 

?\Év 

Aciduln boricwn 
Aethylmorphinum hydrochlo1icum 
Argentum nitr1cum 
Atropinum sulfuricum 
Cocainum hyd109hloricum 
Cuprum sulfuricum 
Ephedrinum hyd~uchloricum 
Homatropinum hydrobromicu1n 
Kalium alurniniu1* sulfUricum 
Kalium chloratum 
Kalium nitricum 
Natrium aceticum 
Natrium bicarbonicum 
:'..'Jatrium pyrosulfi1rosum 
Natrium bori~um 
Physostigminum salicylicu1n 
Pilocarpinum hydrochloricum 
Procainum hydrochloricum 
Resorcinum 
Scopolaminum hydrob1orriicum 
Ictracainum hydrochloricum 
Zincum sulfi.uicu1n 

---··-----------

A látszólagos izotoniiis 
koncentráció (1) 

o-a határok között 

o-a I 
mg/ml mg/tnl 

0-10 19,8 
0-20 64,5 
0-20 29,6 
0-10 76, 7 
0--10 61 ,G 
0-10 56,6 
0--20 34,3· 
0-10 5 7' 7 
0-10 56,3 
0--10 12' 7 
0·-15 17' 5 
0 -10 20,9 
0--10 14,8 

0-10 23,3 
0-10 62,2 
0--20 43,9 
0-10 4-6,0 
0-20 35,2 
0-10 82,3 
0-10 51, 3 
0-10 G6,3 

1 

A látszólagos izotoniás 
koncentráció (II) 

a-b határok között 

1 

a-b II 
mg/ml rr..g/ml 

10- 20 20,3 
20-40 66, 7 

10-20 88,9 
10-30 67,9 
10-30 72' 7 
20-30 35,2 

10·--20 65,9 

10-26 22,9 

10--20 30,9 

20--40 44, 7 

10-40 55,7 

10--30 73) 7 
10-.\0 81,2 

469 



! 
1 
i 
1 

1 

1 

! 
! 

't r 

N omogr·amm izotoniás injekció készítéséhez 

A non:.ogramrnon annak az oldatnak mg/ml-ben kifejezett koncentrációját, 
melyet izotoniássá kell tennünk, az A-skálán, az oldott anyag «látszólagos izotoniás 
koncentrációját» pedig a E-skálán állítjuk be .. 

A E-skálán a gyakrabban előforduló anyagok «látszólagos izotoniás koncentrá
cióit» a skálára húzott vonalak mutatják. 

A nomogramm érvényességének határait az izotonia-nomogramm E-skálája mellett 
felsorolt anyagokra vonatkozóan az anyag neVe után lévő számok mutatják„ 

A táblázatokban fel nem sorolt anyagokra a nomogrammokat csak akkor hasz
nálhatjuk, ha kísérleti adatokból (fagyáspontcsökkenés) az illető anyag látszólagos 
izotoniás koncentrációját kiszámítottuk„ 

Az izotonia eléréséhez milliliterenként szükséges nátriumklorid-mennyiséget az 
A-· és a E-skála megfelelő pontjait összekötő egyenes (vonalzó, fonál) és a C-skála 
metszőpontjánál olvassuk le. A leolvasott eredményt lefelé kerekítjük. 

Az A-skála baloldalán <<a>> a 0,2-2,0 mg/ml-ig terjedő, jobboldalán «m» 
pedig a 2,0-20,0 mg/ml terjedő koncentrációk vannak feltüntetve„ · Ennek 
megfelelően a C-skála baloldalán «e» a 0,2--2,0 mg/ml koncentrációjú oldatokhoz 
adandó, jobboldalán «e'» pedig a 2,0-20,0 mg/ml koncentráciqjú oldatokhoz 
adandó nátriumklorid-mennyiségek szerepelnek,.. Ha tehát az oldat koncentráciqját 
az A-skála baloldalán «a» állítottuk be, az eredményt is a C-skála baloldalán «e», -
ha pedig az oldat koncentrációját az A-skála jobboldalán «a'» állítottuk be, az ered
ményt is a C-skál<;t jobboldalán «(/» olvassuk le„ 

Példák 

L Atrop. sulf: 
aqu„ dest 

0,001 g 
1,0 ml 

Az injekció-nomogramm A-skálájának baloldalán «a>> levő l-es Pontot összekötjük a B
skála atropinszulfátnak megfClelő pontjával, majd az eredményt - 8,8.'7 mg-ot - a C-skála 
baloldalán «e)} leolvassuk. Tehát az oldatban milliliterenként még 8,87 mg nátriumkloridot 
kell oldanunk 

II„ Papaver. hydrochJor.. 0,02 g 
aqu. dest 1,0 ml 

Az injekció-nomogramm A-skál~jának jobb oldalán «a'» levő 20-as pontot összekötjük a 
E-skála ·papaverin hidrokloridjának megfelelő pon~jával, majd az eredményt - 6,90 mg··Ot 
- a C-skála jobb oldalán «e'» leolvassuk. Tehát az oldatban milliliterenként még 6,90 mg 
nátriumkloridot kell oldanunk · 

Megjegyzés: Többféle anyagot tartalmazó oldat, illetőleg a E-skálán feltüntetett 
mennyiségnél Dagyobb koncentrációjú oldat izotoniássá tételére vonatkozó utasí
tásokat az I 475 .. lapon találunk. 
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30 r:( fphedrin.HCI 120) 

Nicotamid. 10 

35 Acid. nicotinic. 10 

~\ Aneurtn. HCI 10 
40 ~ Natr arsemcic. 20 

45 l \ Procain HCI l 10) 

sov(4c1d ascorb. i SD) 

~~trop HBr l rn) 
N Cocain. HCI l 10) 60. . . 

Aethylmorph HCI zo 

Morphin. HCI 30 
70 

Apomorph. HCI 20 

80 Atropin. H2 so, IO 

Str~chnin. HNO, 10 

( Scopolamin.HBr l 10) 

Papoverin.HCI 20 

' Jzotonia-nomogramm 
os2° fp~csökkenesre 

Jnjekciók 
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Nomogr·amm izotoniás szemcsepp készité~éhez-

A nomogrammon annak az oldatnak cg/10 g-ban kifejezett koncentrációját, 
melyet izotoniássá kell te:u-nünk, az A-skálán, az oldott anyag «látszólagos izo-
toniás koncentrációját» _pedig a E-skálán állítjuk be„ ~ 

A E-skálán a gyakrabban előforduló anyagok «látszólagos izotoniás koncentrá-
cióit» a skálára húzott vonal,ak mutatják . 

A nomogramm érvényességének határait az izotonia-nomogramm E-skálája 
mellett felsorolt anyagokra vonatkozóan az anyag neve után lévő számok mutatják„ 

A táblázatokban fel nem sorolt anyagokra a nomogrammokat csak akkor-hasz
nálhatjuk, ha kisérleti adatokból (fagyáspontcsökkenés) az illető anyag látszólagos 
lzotoniás koncentrációját kiszámítottuk 

Az izotonia eléréséhez 10 grammonként szükséges nátriumklorid-mennyiséget az 
A- és a E-skála megfelelő pontjait összekötő egyenes (vonalzó, fonál) és a C·-skála 
metszőpontjánál olvassuk le. A leolvasott eredményt lefelé kerekítjük .. 

Az A-skála baloldalán «a» a 0,2--2,0 cg/10 g-ig terjedő jobboldalán «a'» pedig 
a 2,0-20,0 cg/10 g-ig terjedő koncentrációk vannak feltüntetve. Ennek meg
felelően a C-skála baloldalán «e» a 0,2-2,0 cg/10 g koncentrációjú oldatokhoz 
adandó, jobboldalán «e'» pedig a 2,0-20,0 cg/10 g koncentrációjú oldatokhoz 
adandó nátriumklo1id-mennyiségek szerepelnek„ Ha tehát a.l oldat koncentrációját 
az A-skála baloldalán ~<a)) állítottuk be, az eredn1ényt is a C-·skála baloldalán «e» 
- ha pedig az oldat koncentrációját az A-skála jobboldalán «a'» állítottuk be, 
az eredményt is a C-skála jobboldalán «e» olvassuk le. 

Példák 

I. Atrop. sulf. 
aqu dest 

0,10 g 
10>0 g 

A szemcsepp··nomogranun A skálájának jobboldalán «a'» beállítjuk az at1opin koncentrá
cióját (10 cg/10 g), majd a E-skálán kikeressük az atropin látszólagos izotoniás koncentráció-· 
jának megfelelő pontot.. A két -pontot összekötjük és az eredményt a C-skála jobboldalán 
«e'» olvassuk le„ A leolvasott érték 8,36 cg, melyet lefelé kerekítünk, tehát a 10 g oldatban 
0.08 g nátriumkloridot kell oldanunk. 

II Zinc. sulfi.u ic 
aqti dest. 

0,02 g 
10,0 g 

Az A-skála baloldalán «a» levő 2-es pontot kötjük össze a E-skála cinkszulfátnak meg
felelő pon~jávaL Az eredményt - 9,41 cg-ot - a C-skála bal<?ldaián «t>> olvassuk le„ Tehát 
az oldatban 0,09 g nátr~umkloridot oldunk 

Megjegyzés.· Iöbbföle anyagot tartalmazó oldat, illetőleg a E-skálán feltüntetett 
mennyiségnél nagyobb koncentrációjú oldat izotoniássá tételé1e vonatkozó utasí
tásokat az I 4 7.5 lapon találunk 
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1 

Abban az, ese~~en, ha olyan oldatot kell izotoniássá ten:ni, melyben többféle anyag 
van oldva> ugy Jar1;nk ,el,_ hogy a nomogiammról külön-külön_ leolvassuk minclegyik 
anyagn~ _ m~gfel~~o natr1u:tnklorid-mennyiséget, az így nyert értékeket összeadjuk 
és az eredmenybol az alkot?részek számától (n) függően injekcióknál (n-1)9,0 
rr;g/ml-t, szemcseppeknél pedig (n-1)9, 7 mg/ml-t levonunk. A levonandó mennyi
segeket 2-5 alkotórész esetén az alábbi összeállítás tünteti fel: 

---i -------- ~ --

1 
A nomogrammról leolvasott nátriumklorld-· 

Az o!datba11 levő anyagok mennyiségek 'összegébfü levonandó 
száma [""---

i injekcióknál szemcseppeknél 
j mg/ml mg/ml 

- --. ------ ,--
2 9,0 9,7 
3 18 19,4 
4 27 29,1 
5 36 38,8 

____ 1 __ 

Példa 

Morph„ hydrochlor. 0,30 g vagyis 10 mg 
scop hydrobrom. 0,006 g vagyis 0,2 mg 
ephedr. hydrochlor 0,45 g vagyis I.5 mg 
aqu, dest. ad 30,0 ml ad 1 ml 

Mivel„ a nornograrnm. adatai 1 ml-re vonatkoznak, a fenti 30 ml-re megadott menn ·
sé1geket eiob~ 30-al .elosztjuk .és az így nyert értékeket állítjuk be a nomogrammon. A le .. 
o vasott nátr1umkloud-mennyiségek rendre a következők: · 
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7 ,58 mg/ml 
8,98 » 
4,8 » 

21,36 mg/ml 
Ebból 3 alkotó!'ész esetén levonandó 18,00 mg/ml 

ml-·ként oldandó tehát 3,36 mg nátrium.klorid. 

A rendelt 30 ml oldatban tehát kereken 0„10 g nátriumkloridot kell oldanunk 

Ha a E-skálán feltüntetett értéknél nagyobb koncentrációj~ oldatot kell izotoniás~á 
tennünk, az 1 ml-re eső anyag mennyiségét két vagy több, legfeljebb az ott feltün·
tetett értéket kitevő r·észre bontjuk, majd a továbbiakban úgy járunk el, mint fen
tebb az olyan oldatok esetén, melyek több alkotórészt ·tartalmaznak. 

Példa .. 
Morph .. h)rdrochlor. 0,03 g 
aqu„ dest. ad 9,0 ml 

Mivel a ml-enként rendelt menn)riség (30 mg/ml) a 20 mg/ml-nél nagyobb, a 30 
mg/ml-t két részre, pl. (20+·10j mg/ml-re bontjuk. A nomogrammról a 20 mg/ml és a 10 
mg/ml só.iavas morfinnak megfelelő nátriumklorid-mennyiségeket (6,2 mg/ml és 7,6 mg/ml) 
leolvassuk és ö3szeadjuk (13,.S ing/ml), majd az összegből a 9,0 mg/ml-t (I 474„ lap) le
vonjuk (4,8 mg/ml)„ Az oldatban tehát ml-enként 4,9 mg nátriumkloridot oldunk„ 

A nomogrammokat az <<i» és az «sz» táblázatban felsorolt anyagok1a akkor is hasz
nálhatjll:k, ha az oldat koncentrációja a nomög1ammokban, illetőleg az «i» és «sz» 
táblázatok I„ rovatában feltüntetett koncentráció-h~tárokat meghaladja„ Ez eset
ben az I. rovatban feltüntetett határokfit meghaladó. milliliterenkénti mennyisége 
kompenzálására szükséges nátriumklorid··mennyiséget a táblázatok II„ rovatában 
feltüntetett látszólagos izotoniás koncentrációból kiindulva olvassuk le és a továbbiak
ban úgy járunk el, mint a több alkotórészt tartalmazó oldatoknál.. 

Igy pL ha 30 mg/ml sósavas prokaint tartalmazó oldatot kell izotoniássá tenni, 
úgy, mivel az L rovatban feltüntetett izotoniás koncentráció (42,7 mg/ml) 0-10 mg 
.között érvényes, a II„ rovatban feltüntetett Pedig 10-40 mg között, a nomogramm
nál a 42,7 pontból kiindulva 10 mg-nak, az 51,7 pontból kiindulva pedig 20 mg-nak 
megfelelő nátriumklorid mennyiségeket olvassuk le, majd a két mennyiség összegé
ből (6,9 + 5,5 = 12,4) 9 mg-ot levonunk, tehát 12,4-·9,0 = 3,4 mg/ml nátrium
kloridot kell még az oldatban ml-enként feloldanunk 

Olyan esetekben, amikor nátrium kloridot nem használhatunk (ezüst-sók) az olda-· 
tot káliumnitráttal tesszük izotoniássá„ Az e célra szükséges káliumnitrát mennyi
-ségét megkapjuk, ha a C-skálán leolvasott nátriumklorid-mennyiséget 1,8-al meg
szorozzuk. 
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Pótlás az V. Magyar Gyógyszerkönyvhöz 

Pótlás 
(Additamentum ad Pharmacopoeam Hungaricam 

a II 450 .. laphoz. 

1 Az 
K'émszerek .: 

ólom meghatározása komplexometriásan 

káliumnát1 iumtartar át 
aminóniás tompítóoldat 

Ed .. V..) 

5 g ammóniumkloridot mérőlombikban 80 ml 1001 Id k , ;o-os ammónia-oldatban 
o un - s az oldatot v1zzel 100 n1l-·re kieoészítjük 

I-eriokrómfekete 
0 

0,005 m komplexon-«III»-oldat 

20,00 ml 0,0.5 m komplexon-«Ill»-oldatot mérőlombikokban 20°-os vízzel 
200 ml-re hígítunk · 

;!\.. 0,1 n1g pontossággal mért kb 100 mg_ ólomnak mecrfelcl" · , ' , , , 

~~n:l~:~k~fJju~et!~ :i~:;e:~l~0 mó
1
don '.'lőtés,zítjük, maJd :.,r~~~~;~~~~ k~:z:!l 

„k , , · ' . , m-es resz etet 100 ml-es Erlenmeyer-lornbikbao 
~2,~. seg ;s~ten _l cse-?p l-m~t1lvörös-oldatot használva jelzőül semlegesítjük s o 5 ~

a ~umn tr1u~t~r.taratot_, ~ldunk fel benne, Az oldatot 30 ml vízzel ·felhí ·ít~ n 
mk a!d az ammomas tomprto oldatból 1 ml-t eleg·yítünk hozzá és o l - 1 , kg, J1;_k, 

etet használ · 1 „ .. 1 dd" . , . , g -er10 rom1e-
tozik va Je zou a ig titral,Juk, míg annak ibolyásvörös színe kékre vál-· 

1 ml 0,005 m komplexon-«III»-oldat 1,0361 mg (lg ,01540) 

2. A réz meghatározása komplexometriásan 
Pótlás a I. 304 .. laphoz. 

Pb-t jelez. 

K'é1ns;:,erek · 

10 %-os ammónia-oldat 
J-,murexid , 

0,005 m komplexon-«III»·-oldat [v .. ö !] 
A~ ,eljárás csak a rezet kétvegyértékű ionok alakjában ta1 talmazó oldatok. 
merese1e alkalmas. 

A 0,1 mg pontossáugal mért kb 30 -' k [, " lelő módon elők' 't t't . 'l d' n1g iezne meg elelo, szükség esetén meafe-
juk illet"I . h" e~z.1 ~ ;1zsga an o anyagot mérőlombikban vízzel 100 ml-re ~ld
.bikb 3~ e1 , rgrt1i; -· z oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es Erlenmeyer-lom
O 

2 
anl m V'Idael es 5-6 csepp 10%-os ammónia-oldattal elegyítjük majd o 1-

' g -murex1 et oldunk föl benne„ ·\ sárgaszín" ld · o Q ' ' 
«III»-oldattal állandó lila színig titrái- k - u o atot ' 05 m komplexou.-

JU. """ 
1 ml 0,005 m komplexon-«IIl»-oldat 0,3177 mg-(! 50202) e , g, u-t 1elez. 
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Pótlás az L 108 .. laphoz. 

J Vas(II)-é< vas{III)-vegyületet tartalmazó gyógy.szerek összes vastartalmának meg
határozása komple.xometriásan 

K'ém szerek : 

kongópzi.piros 
n sósav 
R-ammónia-oldat 
szulfoszalicilsav 
0,005 m koniplexon-«III»-oldat (v. ö. !) 

Az eljárás csak a vasat három vegyértékű ionok alakjában tartalmazó oldatok 
mér és ér e alkalmas 

A 0,1 mg pontossággal mért kb 30 mg vasnak megfelelő vizsgálandó készít
ményt szükség esetén megfeleli'í módon előkészítjük (oxidáljuk, roncso\juk stb.), majd 
mérőlombikban vízzel ·- szükség esetén kevés sósavval megsavanyított vízzel --
100 ml-re hígítjuk Az oldat IÖ,00 ml-es részletét 200 ml-es Erlenmeyer-lombik
ban 60 ml vízzel elegyítjük s a folyadék hidrogénion·-koncentr ációját, kis darabka 
(3 X 5 mm) kongópapírost használva jelzőül, n sósav és R-ammónia-oldat segít
ségével pH= 2~3-ra állítjuk be. A oldatot 40°-50°-ra melegítjük, néhány kris
tályka szulfoszalicilsavat oldunk fel benne, majd állandó kevergetés közben 0,005 m 
komplexon-«IIl»-oldattal addig titráljuk, míg az oldat lilás-vörös színe éppen 
szalmasárgára változik. 

1 ml 0,005 m komplexon-«Ill»-oldat 0,2793 mg (1 g ,44600) Fe-t jelez. 

Pótlás az I 112 laphoz. 

4„ Oxidáció5 termékektól mente.s diti;:,on-oldat kés::,íté5e. 
10--30 mg ditizont M-is üvegcsészében 0,5 ml R-kloroformmal eldörzsölünk, 

majd a kloroformos ditizon-oldatot R-széntetrakloriddal megnedvesített kis papiros
szűrőn kb 100 ml R-széntetrakloriddal 200 ml-es rázótölcsérbe szűrjük, melynek 
üvegcsapját vízzel megncdvesítettük. A ditizont a széntetrakloridtól 30 ml 1 %-os 
ammónia·-oldattal kirázzuk és az eljárást kétszer megismételjük. Az egyesített 
ammóniás ditizon·-oldatot 20 ml R-széntet1 aklo1 iddal vissza1 ázzuk„ Az ammóniás 
ditizon-oldathoz 25 ml R-széntctrakloridot öntünk s a reakciókeveréket R-kén
savval átsavanyítva összerázzuk,. A kirázást még 3 ízben egyenként 25 ml R-,szén
tetiakloriddal megismételjük. Az egyesített széntetrakloridos ditizon-oldatot R-szén
tetrakloriddal megnedvesített papírosszűrőn átszűrjük. 

A továbbiakban az oldatot az I. 112/c alatt leírt módon használjuk 

Pótlás az L 255 laphoz. 

Benzilnax'a11cs 

Káli um-4' -benzilamino-azobenzol-4-szulf oná t 
ms = 405,50 

Narancssárga-szinű kristályos por., Íztelen, szagtalan„ - Vízben, R-szeszben 
kevéssé oldódik 

A szinváltozás pH-értékei: 1,9 - 3i3 (\örösből-sá1gába) 

477 



' 

Pótlás az I 316.. laphoz .. 

n kénsav (1/2 molos) 

1 ml oldat 49,041 mg H 2S04-t tartalmaz 

KO;:,elítőleg n kén5av-alapoJ„dat és pontosan n k~n5av készítése 

Az I 2 76. lap szerint tisztított és táramérlegen 50 ml-es főzöpohár_ba mért 
50,00 g tömény R-kénsavat óvatosan, vízzel kb _félig töltött 1000 ml-es mérő
lombikba csurga~juk, a pohárkát utána öblítjük, majd a lombikot vízzel 
jelig töltjük 
A továbbiakban : a kénfav alap7'oldat .faktorának meghatározása, tQvábbá a ponto.san 
u kénsav készítése és .faktorának ellenőrzése .Során minderiben a:z I„ 321-322. lap 
31) szerint járunk el, azzal az eltéréssel, hogy sósav helyett kénsavat használunk. 

O,l n kénsav (1/20 molos) 
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1 ml oldat 4,9041 mg H 2S04-t tartalmaz. 
A 0,1 n kénsavat a közelítőleg n kénsav-alapoldatból, ill. a póntosan n kén
savból az I 322. lap 33) szerint készítjük, azzal az eltéréssel, hogy sósav
alapoldat, ilL n sósav helyett közelítőleg n kénsav-alapoldatot, ill. n kén
savat használunk„ 
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FÜGGELÉK 

Elsősegélynyújtás xnérgezések eset.ében 
(A gyógyszerész teendői az orvosi beavatkozásig.) 
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A heveny mérgezések rendszerint hirtelen támadó, kevés kivételtől eltekintve 
gyorsan lefolyó áitalmak, melyeket a szervezetbe különböző utakon kívülről be;jutó 
«testidege~» anyagok idéznek elő„ 

Nagyobb me;nnyiségben olyan anyagok is okozhatnak mérgezést, melyek az 
·életre nélkülözhetetlenek, mint ·<;!- konyhasó, a víz, a sósav, mely a gyomornedv 
.állandó alkatrésze, vagy a szénsav, mely a légzési folyamatok fenntartqja és így 
tovább. 

Ezzel szemben a legnagyobb «mérgek»-nek tartott anyagok (mint a sztrichnin 
sztrofantin, akonitin, a nyílméregként használt kurare stb„) megfelelő «kis» merinyi
.ségben mint igen hasznos gyógyszerek használatosak. 

A gyógyszer és méreg fogalma egymástól szinte elválaszthatatlan .. A gyógyszer
hat~s és méreghatás között a különbség csak az, hogy gyógy5zerhatá5 alatt értjük azt, 
.amit egy anyagtól a cél érdekében hasznosnak és kivánatosnak tartunk, a méreghatá> 
pedig ennek az ellenkezője, tehát a szervezetre káros, sőt veszélyes„ 

Egy.esek bizonyos gyógyszereknek már kicsiny- adagjaira is szokatlan tünetekkel 
{csalánkiütés, körülírt bőrvizenyő, asztma, nátha stb.) reagálnak„ Ezt idioszinkrá
ziának -· túlérzékenységnek - nevezzük, amit helytelenül sokszor «gyógyszer
mérgezés»-nek mondanak, 

A mindennapi életben méregnek nevezzük azokat az anyagokat, melyek már 
aránylag kis mennyiségben a szervezetbe vive káros, veszélyes, vagy halálos hatást 
válthatnak ki. 

A szervezetbe jutott mérgek bizonyos hatást - működésváltozást - okoznak, 
amennyiben fokozzák vagy csökkentik a sejtek, szövetek, szervek működését, esetleg 
ideiglenesen, vagy véglegesen meg is szüntetik vagy elpusztí~ják azokat.. 

Ha a mércghatás csak azon a helyen jelentkezik, ahol az anyag a szervezettel 
érintkezésbe került, lokális (helyi) hatásról beszélünk„ Ha a mérgező an)rag, a vér
vagy nyirokutakon a szervezetbe jutva, az érintkez~.~ _ _t __ h.c;.l.y..tfil.Jáv.ole.s.ő. __ _sejtekben, 
·szövetekben okoz működészavart, akkor az~0v_of:...YAgy.általános hatásn~k mondjuk. 

A méregn'ek a sejtekre vagy szervre való hatása _r.everzibilis„ va,gy i~reverzibilis 
lehet.. · --· 

A méregnek a szervezetbe való bejutásától a mérgezési tünetek megjelenéséig, 
-~ körülményektől függően (mennyiség,' koncentráció, alak stb„), rövidebb-hosszabb 
idő telhet el. Ezt az időt lappangá<i időnek. nevezzük. A lappangási idő 1-2 másod
perctől órákig, napokig, sőt tovább is terjedhet. 

Az anyag mérgező hatása számos feltételhez és körülmériy hez van kötve„ Ezek 
közül legfontosabbak a következők 

L Oldható rág,. Egy anyag csak akkor válhat mérgezővé,. ha víz
ben testlledvekben (emésztőnedv, szövetnedv), vagy 11po1dok?an 
oldható Így a báriumszulfát vízben és híg s~v_akban gya~orl~tilag 
oldhatatlan, mérgezést tehát nem okoz„ A b,ar1umkar ~o~at V:~be_n 
oldhatatlan ugyan, de a gyomornedvben (sosav) oldod1k, mialtal 
mér aezővé válik„ 

'='2„ Menn)'iség. A méreghatás kif~jlődéséhez szükséges, hogy a_z 
adott anyagra jellemző mennyiség jusso11; ~ szerv~zetbe ._E~ a mennyi
ség nagy különbséget mutathat A baktenui;it?x1i:ok kozul a b. botu
lini1.< toxinjából 0,001 mg (1 y), a konyhasobol viszont 250-500 g 
szükséges,· hogy súlyos vagy halálos :r;i-ér ge,~ést ~koz~o1: , , 

3. Koncentráció. A méregnek a me!gezo ~atas __ ~~~SJ_~~.~t::~~~-·--~eg
felelő tömény~ége_t -~ell a szervezetben . elérnie. A, tömenyseg;~ a 
fClsZíVO-dáS_·: éS 'fiVáiélszt_ás vis_z_on_ya„ sz_~~J„~ .. ~~~· Ezert egyes merge
ző. anyagok ·(kTgy<.rm~reg·---egyes·-~.ú~apoUinok) azé'rt nem okoznak a 
gyomron át ·mérgezést, i'uert feJ~.~~vódásuk lassú~ kivál<:~ztás~k ~yors, 
s így a szükséges töménységet a szervezetben ne,m tudJa,k el~1I~l.;, I:Ia 
azonban a viszony megváltozik, úgy a mereghatas kif~]l~dik„ 
Ugyancsak döntő hatást gyakorol a töménység fo~a .~ c~ak r;iaro h~~ 
tású mérgeknél is, amennyiben ezek csak megfelelo tomenyseg eset~n 
fejtik ki maró hatásukat a bőne és nyálkahárty~ra„ p~en , n;er·· 
gezésekben az egysze.rű hígítással -: sok fo~yadek~ v1z itatasaval 
i - a további méreghatást meg tud.juk akadalyozni... 

A fentieken kívül fOntos az anyag di5zperZitás-foka és halmaz~· 
állapota is. Sok mérgező anyag gáz, gőz, füst, köd (aer?s~l) alakb.an 
belélekzés útján gyorsabb és· mérgezőbb hatást tud kifé'.1ten1, mint 
folyékony vagy szilárd alakban. 

Döntő 1·elentőségű lehet a felszívódás gyorsaságára az út, melyen. A hmérelág. 
. [". k k" tk 'k· bőr be ato Sl á méreg a szervezetbe kerül. A behato asz uta a ove ezo · a , .. , útjai 

az emésztőtraktus és a légzőszervek„ E három legfontosabban ~ivul 
szerepelhetnek még a szövetek, vérpálya, savós ür~gek (~ellureg, 
hasüreo-) a szem kötőhártyája és a húgyivarszervek is 

Ab száraz sértetlen bőrről lipoidokban oldható anyagok és 
kisebb mértékben gázok, is szívódhatnak f~l. A nedves, iz~adt
sággal fedett bőrről a felszívódás könpyebb es gyorsabb A_ s,ertett 
bőrről vagy a seb felületéről a legtöbb anyag gyorsan felszrv~d~at„ 
Az anatómiai viszonyok fülytán csaknem .leggyors~bb a, felszi~o~ás 
a l~guiakból, pontosabban a tüdőből,, mivel a, gazc~er?,t ,C ox1gen~ 
széndioxid) lébonyolító s gazdag érhálozat,tal ellatot; legzoholy~gocs,; 
kák 80-100 m2 felületet képviselnek s igy a belelekzett mergezo 
anyag csaknem közvetlenül jut a véráramba. A tüdőn keresztül 

481 
480 

!! -:~------------------~~_:·.II ... „. ,__ ______________ :_511· TT•llliilililllil 

31 Gyógyszerkön;-v I (19) 



sZívócl.nak fi::l a gáz-, gőz-> a füst- és a ködanyagok. Az orr nyálka
hártyáixól is szívódhat fel mérgező anyag (kokain). Az emésztőtraktus 
egyes szakaszai ki;)zül sok mérgező anyag már a száj nyálkahártyáiról 
szívódik fel (nitroglicerin). A gyomorból a lipoidokban oldódó, 
a belekből ·- elsősorban a vékonybelekből ·- a vízben, testnedvek
ben vagy lipoidokban oldódó anyag szívódik feL 

Leggyorsabban szívódnak fel közvetlenül a vérpályába jutott 
vagy juttatott mérgező anyagok, Gyors a felszívódás az izomszövetek-· 
ből, a bőralatti kötőszövetből. Ezért f~jlődnek ki gyorsan a mérgezés 
tünetei a mérgező váladékot termelő állatok csípése, harapása,. sZú
rása riyomán vagy akkor, ha harcgázzal szennyezett repeszdar<ib jut 
közvetlen a szövetekbe. Felszívódhat a niérgező anyag a szem kötő., 
hártyájából (atropin, fizosztigmin), a hüvelyből, méhüregből és a 
húgycsőbő~ is„ · 

A méreg„ A mérgezés létrejöttében, lefOlyásáb<in és kimenetelében fOnto~ 
hatást · A „1 b' „ szerepet ,Játszanak a -~or, a n_em, _az egyéni __ érzékenység„ ltalában 
::J:J:U~!i°yek. a gyermekek, _öregek·es a n6k érZékenyebbek„ Az érzékenység, illetőleg 

· 'ellen~~l9fu~~_ség ~ehet veleszületett Vagy_ szet:Z~-~t.,. Döntő sze1epet 
játsZliat a mé1gezésben a szervezet _v_agy_eg_yes: ~zervek ép vagy_ kóros 
állapota, a mérgezett egyén jól vagy rosszul tápláiisá,ga .. A legyengült 
szervez_et kevésbbé ellenálló, Mé1gező gázzal szennyez~tt levegőb~n 
munkát (mozgást) végzők gyorsabban szenvednCk mérgezést.. 

A szerveZet A bejutott méreggel szemben ·a szervezet különböző úton és 
védeJcezéhase,„ módon védek"ezik. Ezek ismerete fontos, nehogy a védekezést kísérő 
amereg as k k , . 
ellen tünete et árosnak tartvan, ezeket csökkenteni vagy megszüntet~i 

HCveny 
és idült 
méi·gezés. 
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igyekezzünk. 
A védekezés célját szolgálja a sz~jon át b~jutott méregnél a 

hányás, a hasmenés egészen addig, míg a .gyo'motban vagy a belek
ben méreg van .. Védekezést jelző tünet sokszor a szapora légzés, az 
izzadás, a nyálkahártyák fokozott váladéktermelése, mint a könnye
zés, orr- és 'nyálfolyás, tüsszentés, köhögés~ bősége.s vizeletürítés„ 
Ezeket a hasznos jelenségeket, amíg szükségesek nem is befolyásoljuk; 
sőt egyeseket - mint a hányás - inkább fenntartani igyekszünk, pL 
megfelelő fOlyadékok itatásával, E véd.ekezési módokon kívül a szer-' 
vezet úgy is védekezik, hogy a mérgező anyagokat kevésbbé vagy 
nem mérgezővé igyekszik alakítani (oxidáció, rédukció stb.)„ Kivételes 
esetekben azonban éppen a szervezetberi történt kémiai változás 
folytán válik egyik-másik anyag mérgezővé (a kolchicin például 
a súlyosan mérgező oxidikolchicinné alakul) „ Néha a szervezet 
a mérgező anyagot hosszabb vagy 'rövidebb időre deponáUa s ezzel 
a keringésből kivonja. 

Igen fontos védekezés a kivdlas:(}ás. A kiválasztó szervek közül 
a legfontosabb a vese, az emésztő rendszer mirigyei, a máj, a tüdő, 
s6k esetben a bőr, bizonyos esetekben a tejmirigy (emlő). A tüdő 
mint kiválasztó szerv a gázokriál és illó anyagOknál tölt be füntos 
szerepet. 

Megkülönböztetünk heveny (akut) és idült (kronikus) mérgezéseket. 
A kettő között a különbség nagy ·Heveny mérgezést egyszeri nagy 
adag mérgező anyag okoz, míg idült "-mérgezés akkor keletkezik, 
ha a S2!ervezetbe hosszabb időn át egymás után több, önmagában 
hatástalan mennyiségű anyag jut és ott felhalmozódik. Az egyes 

kis hatások összegeződhetnek is. A heveny és idült mérgezések tünetei 
nemcsak eltérőek, hanem néha ellentétesek is lehetnek„ 

Miután az idült mérgezés esetében elsősegélyn-y-Ujtásra szükség Az ~lsö • ~ 
, . k h • . kk 1 1· 1 lk k segelynyuitas niJ,1cs, a tovabb1akban csa a _eveny mergezese e og a ozun " döntő 

Heveny rnérgezésnél az élet megmenté.sében a helye.s el.ső.segélynyujtás sze:1:·epe 
szerepe dönta· lehet .. Legfontosabb a gyonm4g. J.1inél_rövidebb idb telik el 
a méreg bejutd.sától az ~l~§:eg~Qtp13j_ttf-:s_i;J" .• ""~n_n~l_ ~iztos~bb. az eredmény., 

' é Éppen ezért az elsősegélynyujtás modJa1 közul m1nd1g azt alkal
mazzUk először, ami azonnal rendelkezésünkre áll, még abban az eset
ben is ha az kisebb értékű, mint egy másik. eljárás, ami ugyan érté
kesebb, de csak időveszte~ég át án alkalmazható. Periculum i~ mora.! 
A hatásosabb eljárást később is alkalmazhatjuk. Így ha az antid.otum 
áll rendelkezésŰnki:e, előbb azt adjuk s azután látunk hozzá a méreg 
eltávolításához (hánytatás-, hashajtás). 

Az· első.5egélynyujtás irányelve.* 
1. A métgező anyag további bejutásának é.s befzatásának megakadályo~ ltány~lvek 

zása. Így a beteget a mérgező légkörből eltávolítjuk„ A inérgező 
gázzal, -fülyadékkal, általában _a mérgező anyag9al szennyezett ruhát 
a mérgezettről levesszük. A bőrre került _mérgező anyagot onnan 
alkalmas módon eltávolítjuk, lemossuk, illetőleg hatástalanítjuk. 

2„ A szervezetbe jutott, de még fel . nem szivódott méreg eltávolítása,_ 
illetőleg kémiai vagyfzzikai úton való hatástalanítárn. A gyomor-bélrend·· 
szerbe jutott mérget hánytatással, hashajtással eltávolítjuk„ A mérget 
aktivált szénnel adszorpciós úton vagy antidotU.mokkal hatástalanítjuk. 
Mérgező váladékot termelő állatok (kígyók) ljarapása esetén a vég·· 
tagot a harapás fölött lekö~jük, amivel a méreg továbbju~ását késlel
tetjük. 

· ·3„ A már egészen, vagy részben felszívódo-tt 1néreg hatástalanítása„ 
Ez elsősorban orvosi feladat, de egyes esetekb'en, így oxálsavas vagy 
szervetlen fluorvegyületekkel való mérgezés esetén a mérgezettnek 
az orvosi beavatkozásig szájon át ·oldatban, könnyen felszívódó 
kalciumkészítményt (calcium gluconicurn) adunk 

4, A mérgező anyag által okozott életveszélye.s működé.sí zavarok a 
légzés és a szívműködés gyengülése, a vérn;1ornás esése (kollapszus) stb'.. meg· 
szüntetése„ 

5. A mérgezett állandó felügyelet alatt való tartása és gondozása, pana-· 
szainak a lehetó'.ség szerint való enyhítése az orvosi segílségig„ 

* 
A bbrre keiült maró anyagot (lúg vagy sav) előbb ruhával vagy A

1
"!ételi!I' 

. . , „' , l l k · d e tavo tasa 
szűrőpapirossal felitatjuk s ezutan a bort sok v1zz~ ~mossu , m~J „ a bőri:'ől 
vazelines vagy olajos kötéssel borí~juk„ Ha a fehtatasra megfelelo 
anyag nincs kéznél, úgy a kezelést a b_őséges vízzel való lemosással 
kezdjük. . 

·Ha a bőrre ismert mé1gező, de nem maró anyag került, úgy 
felitatás· után az anyagot a bőrről annak oldószeréve'l mossuk le hősé· 
gescn„ Ha ·az anyag ismeretlen, akkor a lemosáshoz bőséges szappanos 
vizet használunk„ 

*Az elsősegélynyujtás általános összeföglaló szabályait lásd 495 lapon 
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Ha vegyi harcanyag került a bőrre, úgy a «gázzsebcsümag» előírása 
szerint járunk el. Abban az esetben, ha ez nem áll rendelkezésünkre, 
úgy mustárgáz és lewisit-mérgezésnél aktív klórt tartalmazó készít-· 
mények [klórosmész, klorogén (neomagnol)] vizes oldatát hasz-. 
náljuk a lemosáshoz és egyben annak hatástalanításához is„ Ideggá~ 
mérgezésnél (fluorofoszfá.t vegyületek) a bőrt 5 %-os ammónia-, 
illetőlég 5-· 10 %-?S szódaoldattal mossuk le„ 

* 
A mérget a gyo1norból hánytatánal távolítjuk el, Hánytatni többféle 

módon lehet 
Hánytatás előtt a ruháza'.tot, különösen a nyakon lazítsuk meg, 

a -műfOgsort távolítsuk el Hányás alatt a mérgezett, ha ülő helyzet
ben van, fej~t tartsa kissé előrehajtva. A mérgezett fejét fordítsuk 
balra, ha fekvő helyzetben van (vízszintes vagy csak kissé emelt fej) 
Hányás után a sz~ját ki kell öblíteni„ A kifáradt, elgyengült mérge
zett Szájüregét az esetleg visszamaradt hányadéktól meg kell tisztí
tani, ujjunkra csavart ruhával ki kell törölni. 

Ha hányás alatt a mérgezett fllldokolni kezd, arca elkékül, úgy 
valószínű, hogy hányadék jutott a légutakba. Ilyenkor a mérgezett 
felső testét előrehaj~juk, hátát a lapockák között erélyesen, de nem 
durván ütögetjük. Ha a darabos hányadék a garatban akadt meg, 
úgy azt ruhába (zsebkendő) csavart ujjal eltávolítjuk 

A) E,gyszerű hánytató eljárások 

1. A garat ingerlése ujjal vagy alkalmas tárggyal (pl. lúdtollal). 
Csak akkor eredményes, ha a gyomor legalább részben telt, de ilyen 
esetben sem teljes értékű. Hatásosabb. ha előzőleg vizet vagy más 
alka.lmas folyadékot, pl.. tejet itatunk a mérgezetteL A garat ingerlését 
mint segítő eljárást az alábbi eljárások mellett is feltétlenül alkalmaz
nunk kell 

2 .. E'gy1zme sok langy°' víz (:Y,,-% liter) itatáia és rögtön ezután 
a garat ingerlése, A hatá.s fOkozható, ha a Vízben annyi konyhasót 
oldl;lnk, hogy íze kifejezetten sós legyen„ A sok víz hátránya, hogy 
egyes mérgező anyagok oldódását el6segíti és annak eg.y része már 
a megivás alatt is a kinyíló pilorus·-on át a belekbe.kerülhet. A konyha·· 
só több mérgező anyag esetén, mint a szubli1nát, kalomel stb. ellenjavalt 

3 .. Langy0< szappanos víz (kb .. ' dl) 1-2%-os szappan-oldat) 
itatása, utána garatingerlé.s. Az előbbinél gyorsabban hánytat, Ellen
javalt m<;róhatású, lúgos anyagokriál, továbbá - de inkább elmé
letileg ~ a lúgos kémhatású folyadékokban jól oldódó mérgeknél. 

4 Olajos vagy zríros víz (kb. ' dl), melyet 1/2-1 dg meleg 
olajjal (zsírral) erősen összeráztunk, itatása, utána garatingerlé.s„ Olyan 
gyorsan hat, mint az előbbi Ellenjavalt ~zoknál a rnérgeknél, ahol 
a zsírok, olajok kerülendők (foszfor, kőrisbogá~, réz stb.)„ 

5. 1 kávé.5kanál mu5tárli5zt langyos vizes 5zaszpen_ziójának itatása„ 
Lassan ható hánytatási mód Csak egyéb lehetőség híjján alkalma„ 
zandó. 

6. 1 kávé.5kanál dohánypornak kevés, 1 dl vízzel való beadása. Lassan 
hat Esetleg mérgezést is okoz, Csak végszükség esetén alkalmazható 

7. 1 kávéskanál konyhasó pár korty vízzel való bevétele. Csak 
telt gyomor esetén, vagy darabos (tabletták stb„) mérgek esetében 

bl' , t kalomel stb„ 
d

' 1 e'tkeze's után. Ellenjavalt szu ima ' 
alkalmazan o, P · 

, ( „ 2 pont) l · bb )eokevesebb ese.ten v. 0 · „ há . tá i eljárá5ok közill a eg;o ' ~, . t, 
8,. A<:: egyszeru, nyra 5 ellen·avalt a szén·-5zuszpenzio ita. a:a. 

hátránnyal biró es sohasem, ·1ét-három evőkanálnyi ,aktivált 
E végből 1 liter langyos vrzbe:lunk s ebből kb. % !-nyit itatunk 
szenet ( carbo activatus) szuszpend 1 garatingerlést alkalmazunk (v .. o. 
a roérgezettel, majd utána azo~na zett a szén-szuszpenziót kihányta, 
I 484, lap 1_ pont). H\\~:~K~b 2-3-szor megismételjük Ez az 

'az eljárást újabb adagga g e enértékű„ 
l"árás a ayomormosással csaknem gy " el"iárásOk közül a langyos 

e J a .. k . ncs az euyszer u , 'San 
H a aktív szenun ni ' 0 

) „ lh.ató melv eleg gyor 
, t, (3 pont apn ' ' . , · 

szappanos vizes 11anyta as .. k , Az olaj· os-zsíros víz rtatasa is 
' 11 . vallata is eves 

célravezet es e en.Ja ellen'avalt, , 
f. l l" de csak akkor, ha nem .J Hánytatas mea e e o, , . l 

o , l" , , ok. gyogyszerte 
B) Gyógyszeres hánytato ;'.)ara> ' _ 'l t a a !eowegfelelőbb . ifi . Altalános haszna a I o . k 
l. Cuprum su uricurn. , d b , vady egyszerre itatun 

' h 'r k oly mo on, ,og) b ' d r k 1 o1 -os oldatat aszna JU . evőkanalankent a ago JU 
" ' t 1 50 g oldatot, vagy 'k 100 ldat-ineg a mergezet e ..... , h' nyás bekövetkezi „ go 

3-4 percenkint mindaddig, rnig ~. a, , 'l c'iak ezzel hánytatunk, mei t 
, .. adunk. Foszformngeze~ne. . 

11al tobbet nem fi fi antidotu1na zs„ , ' · 
a téz(II)szulfát egyben a. o<Zlkor 1 'sa adagolása hasonlo a rez-

2 Zincum sulfuricum A a maza ' ' t inkább a réz(Il)szul-
1..tf ll'kt„neteket okozhat, ezer 

szulfátéhoz„ .l\ e e u , é;;:nél nem antidotum. , , 
fátot használjuk. Foszforme:gez . , " tulajdonságai és megbiz-

3 Stibiu1n kaliu11z tartaricum„ Mer gezo , 1 t s i\dagja felnőttnél 
, . már nem h.aszna a o . ,_ . , 11 .. , , n 

hatatlansága miatt ma H1t ás után vaay ha hányas 72 or~ 
0 05-0 10 ~,legfeljebb 0,20 g.. ny t (aci'dum tannicum} adunk 

' ' 
0 

• ·1 b o 5 g csersava 
belül nem következi ( e, ' h t"{e ne ha5ználjuk' . . 
kevés vízben a mérge~ettnek„ Le ~~a!ó orban vagy forrázat~an l~ 

4 Ipecacuanhae radix AlkalmLa ' l Pta' su' megbízhatatlan hanytato 
. 1 2 g assu la , k „1„ 

H' nytató adagja vagy . . A előbbiektől abban u on-
~ 5. Apomorphin;tm hydroc~lori'.umk„ z ntra hat Injekció ala]<:jában 

b „ zik hogy közvetlenül 'a hanyasi oz~o - az orvos-kezében. Per 05 

a oleg~egbízhatób?, leggy?r~abba~ ~a~o :l~~ja kifejteni, ha előbb fel-. 
lassabban hat, mrvcl hatasat cs~ l~ 0 01-0'02 g. Per os 0,02, g 

, , dik. Adagja injekcióban bor, a a k' „k ég esetén haszná~ja. 
SZlVO , ' ld G rógyszcresz csa SZU s 
100 g v1zben o va„. l , 
\Técrbélkúpban adva is hatasos„ A hánytatás 

b • l · ellen„ 
A hánytatás elleiyaval atar. , „ b folvadékot tölteni tilos javallatai 
1 Eszméletlenség. Eszméletlen dsza3a_ at hatá_stalanok s ha mégis , 

.. , 1 ' t tók ren sze11n ,„ 11 d 
Eszméletlenségnel a iany a . l' t kat és a mérgezett megtu a : 
hatnak, a hányadék eltör:ihet._1 a ,eguI~ enkor csak a hányás tová~?~ 

2 Ha a mérgezett amugy is huny Y d 'lt aktív szén többszorr 
, „ k ·· k vízben szuszpen a 

fCnntartásara tore szu~i , ( „ A/8. pont). 
, 1 ·'. Jent modon v. o. k . 

adagolásava a ,ma1 , ren ·ült szer~ezet vagy mag~s or: 
3 i'(agyfoku elesettseg, legí g , „. „ 1„ mérgezettnel a hanya-
4·. 'A már kifejlődött görcsök; .A

1 
m~r g~~~;~d~st okozhat. 

„ l' gutakba keru s igy ' t 
dék konnyen a e kk l (l' ok savak) való mérgezes ese e. 

5„ .A.faró anyaga a ug ' 
6. Véreí hányadék, vérhán)á5 esete. 485 
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Hashajtók 
és azok 
alkalmazása 

Ha1hajtók ,J, azok alkalmazá,sa. 

Ha a hánytatást elvégeztük, vagy a hánytatás ellenjavallat 
folytán nem volt keresztülvihető, úgy a mérgezettnek a belekbe 
jutott méreg eltávölítása és hatástalanítása céljából hashajtót, aktivdlt 5Zenet vagy antidotumot adunk 

Antidotwnok 

!. Natrium sulfuricum cry1tallisatum„ 8-10 %-os oldatából 3-4 
dl-t itatunk a mérgezettel. A sós hashajtókból töményebb oldat 
adása nem célszerű, mert hatásuk későbben következik be„ 

2 .. Magnesium sulfuricum cry.1tallirntum 8-10 %-os oldatából 3-'4 
dl-t itatunk a mérgezettet Ritkán el!enjavalt. 

3. Pulvi1 taroli. 5 %-os oldatából 2-3 dl-t itatunk a méÍgezetteL 
Konyhasó tartalma miatt el!enjavalt szublimiit- és kalomel-mérgezés esetén. -

4. Tetmészete.s ke5erűvizek. Adagjuk az előbbiekhez hasonló„ 

5. Oleum ricini, fyíérgezések esetén kevésbbé ajánlható„ Íze miatt 
az amúgyis könnyen hányó mérgezett kihányja. Nem használható 
azokban az esetekben, ahol az olajok, zsírok ellenjavaltak„ Nem 
használható ismeretlen anyagokkal való mérgezések esetében sem. 
Nem adható egyszerre aktív szénnel sem, mert akadályozza az adszorpciót. \ 

6,. K'alomel„ Alkalmazása lassú hatása miatt nem ajánlható„ 

7„ Növényi hashajtók. Akut mérgezések esetén a növényi hash~jtók 
nem alkalmasak, csupán mérgezett gyermekeknek adhatunk esetleg 
Ízesített szenna-főzetet.. 

Mbgezisi e1etekben tehát a leginegfelelőbb hashajtó a nátriumszulfát 
és az ezzel egyenlő értékű magnéziumrzulfát, mert ezeknek ellenjavallata 
nincs. A szulfátos hashajtók egyes esetekben, mint antidotumpk is hatásoJak„ 

Antidotumok. 

Az antidotumok célja a mérgező anyagnak fizikai Vagy kémiai 
úton való hatást~Ianítása vagy legalább hatá~án;:ik gyengítése. 

A legalkalmasabb, majdnem minden esetben -hq.tásos antidotum az akti'vált 
szén {cizrbo activatus) .. Az aktivált szénnel együtt mindig hashajtót is 
adunk, hogy az aktivált szén az adszorbeált mérCggel együtt minél 
előbb kiürüljön E célból 3 dl, 8-·IO % nátrium- vagy magnézium
szulfátot tartalmazó oldatban 1 evőkanálnyi aktivált szenet szusz
pendálunk és ezt itatjuk meg a mérgezetteL (A sós hashajtók a szén 
adszorbeáló képességét a vizsgálatok szerint nem csökkentik, inkább emelik) 

A hashajtót csak abban az esetben hagyjuk el, ha a mérgezett
nek amúgy iS kifejezett hasmenése van„ Ilyenkor az aktivált szenet 
(! evőkanál) csak vízben (3 dl) szuszpendálva adjuk a mérgezettnek 

A kémiai antidotumok hatása nem minden esetben teljes értékű, 
ezért azokat általában egymagukban nem, hanem csak kisegítőkép 
-· csak a még fel nem szívódott méreg eltávolításának hánytatással, 
hashajtással való megkísérlése után használjuk„ Ha viszont az anti
dottim van kéznél, úgy ezt alkalmazzuk először, utána azonban 
mindig h_ánytatót vagf hashajtót is kell adnunk a mérgezettnek. 
A kémiai antidotumokat (mint az antidotu1'.t arsenici-t) az aktivált 
szén teljesen póto\ja 

' 

, k ha<;;nálata, . . has ha "tók és hánytatók es azo . 
Fonfo5abb antidotumok, 1J . • , 't"ük a netán készletben 

Az antidotumokat általáb.~~J,~~sse~ ~~:~;~tb;n tartott ar;:o;:i-
k krabban megu]r . 'bbá azt tüntet] ' tartotta at,_gya t"dotum összetételét, tova - 'l" k azt". 

ok cimke1n az an 1 ' , "lyen módon haszna JU m. ly mérgezés eseten es nu hogy me 

1 Cuprum .rnlfuricum 
.. d ·zz t 100,0 g , 3 per-

aqua esti a a . fi l 't elfogyasztani, vagy 
S. Hánytató .. Egyszerre e e . míg a hányás bekóvet

, k , t 1 evőkanállal bevennr, 

1,0 g 

cen en 
kezik 

' 0,5 g 2, Cuprum sulfur!Cum, . 1 0 2' 
kalium permanganzcum ' o 

• 'l·l 200 g ' 'd t m) aqua de.sti ata , , l . (Hánytató es ant1 o u : 
S: Foszforoko;;ta mergeze~ e~~után tekintet nélkül ,a, ha
Egyszerre elfogyasztanr. k' t 1-1dl0,5 %-os kahum

' . 3--5 ízben 5 percen_ en nyasra, · "t t 
1 't-oldatot 1 a n ·· permangana 

• 5taliisatum 50 g 3 Natrium sulfurrcum cry 500 g 

aqua destillata 
4 

dl-t bevenni 
S: Hashajtó, Egyszerre 3-

Natrium thio.mifuricum 20 g 
4, . 'll !OOO g " ' 

aqua de<ti ata . , gy nehéz Je.m so okozta 
b . t tt elemi halogen-, va . . b , ro 

S: A gyomor a .JU o . , ód (jódtinktura)' elemi to 
mérgei;!Ú ellen Elemr , J kl' s mész aktiv klórt tartal-

' ) klóros vrz oro ' ' ) Két-(brómos v1z , ' ol hipo klorogen „ .· k' 't ény (neomagn ' ' . . 
mazó eszi m . . 1 ohárr al meg1nn1„ 
három í2ben egyszerre P 

5 K alium ferrocyanatum 1, 0 g 
' l 100 g 

aqua deftil ata ' '· eÍlen. 5 percenként 1 evő-
S: Réz-sók okozta mer geze, 
kanállal. 

6 Ammonium carbonicum ~' 0 ~ 
d t'llata 10 b 

aqua es ' b · t tt formalin S: A gyomor~ .JU ~ 
cenként 1 evokanallal 

vagy . 
A. monium bicarbonicuni 
a:::monia soluta 10 o/o 
aqua destillata 

vagy 

ad 

okozta niéi~gezé5 ellen. 5 per-

1,65 g 
3,5 

150 
g 
O' 
b 

Ammoniuni bicarbonicu1n ad 10~i3 "~ 
aqua de5tillata r 1 · és használat előtt 

A kész oldatot 3 percen át ior1a n1 
lehűteni. 
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Hashajtók és a;;,ok alkalmazása. 

Ha a hánytatást elvégeztük, vagy a hánytatás ellenjavallat 
folytán nem volt keresztülvihető, úgy a mérgezettnek a belekbe 
jutott méreg eltávolítása és hatástalanítása céljából hashajtót, aktivált 
.szenet vagy antidotumot adunk, 

!. Natrium sulfuricum crystallisatum„ 8-10 %-os oldatából 3-4 
dl-t itatunk a mér gezette] A sós hashajtókból töményebb oldat 
adása nem célszerű, mert hatásuk későbben következik be. 

2. Magnesium sulfuricum crystallisatum 8-10 %-os oldaiából 3~4 
dl-t itatunk a mérgezettel. Ritkán ellenjavalt. 

3 .. Pulvis caroli. 5 %-os oldatából 2-•3 dl-t itatunk a mérgezetteL 
Konyhasó ta1 talma miatt ellenjavalt szublimát-· és kalomel-·mérgezés es·etén 

4, Termis;;etes keserűvizek Adagjuk az előbbiekhez hasonló. 
5„ Oleum ricini-. ly[érgezések esetén kevésbbé ajánlható,. Íze miatt 

az amúgyis könnyen hányó mérgezett kihányja. Nem használható 
azokban az esetekben, ahol az olajok, zsírOk ellenjavaltak„ Nem 
használható ismeretlen anyagokkal való mérgezések esetében sem. 
Nem adható egyszerre aktív szénnel sem, mert akadályozza az ad
szorpciót.. " 

6„ K'alomel .. Alkalmazása lassú hatása miatt ném ajánlható„ 
7 .. . Növényi hashajtók„ Akut mérgezések esetén a növényi hashajtók 

nem alkalmasak, csupán mérgezett gyermekeknek adhatúnk esetleg 
ízesített szenna-főzetet.. 

Antidotum ok 

Mérgezési esetekben tehát a legmegfelelőbb hashajtó a nátriumszulfát 
és az ezzel egyenlő értékű ma,gnéziumrzu!j'át, mert ezeknek ellenjavallata 
ninc.s.. A szuifáto.5 hashajtók egye.s e5etekben, mint antidotum,ok ú hatáso.sak. 

Antidotumok. 
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Az antidotumok célja a mérgező anyagnak fizikai vagy kémiai 
úton való hatást?-lanítása vagy legalább hatá~án~k gyengítése. 

A legalkalma5abb, majdnem minden esetben hatásos antidotum az aktivált 
5zén (cd"rbo activatus) „ Az aktivált szénnel együtt mindig hashajtót is 
adunk, hogy az aktivált szén az adszorbeált mér~ggel együtt minél 
előbb kiürüljön E célból 3 dl, 8- 10 % nátrium- vagy magnézium
szulfátot tartalmazó oldatban 1 evőkanálnyi aktivált szenet szusz
pendálunk és ezt itatjuk meg a mérgezettel. (A sós hashajtók a szén 
adszorbeáló képességét a vizsgálatok Szerint nem csökkentik, inkább 
emelik..) 

A hashajtót csak abban az esetben hagyjuk el, ha a mérgezett
nek amúgy iS kifejezett hasmenése van,. Ilyenkor az aktivált szenet 
(1 evőkanál) csak vízben (3 dl) szuszpendálva adjuk a mérgezettnek. 

A kémiai antidotumok hatása nem minden esetben teljes értékű, 
ezért azokat általában egymagukban nem, hanem csak kisegítőkép 
·-· csak a még fel nem szívódott méreg eltávolításának hány.tatással, 
hashajtással való megkísérlése után használjuk„ Ha viszont az anti
dottim van kéznél, úgy ezt alkalmazzuk először, utána azonban 
mindig hánytatót vagy hashajtót is kell adnunk a mérgezettnek. 
A kémiai antidotumokat (mint az antidoturr;, arsenici-t) az aktivált 
szén te~jesen póto\ja. 

'k . azok hasz·nálatq,„ . has ha 'tók és hánytato. es 
F'ontosabb antzdotumok, U • , , .„k a netán készletben 

'l l'ban frissen keszitJU ' fdotu. 
Az antidotumokat a ta a '"'f k A készletben tartott ai:~ :f11·· 

·t ttakat gyakrabban meg':lJi JU ;t l't továbbá azt tünteti e' 
tar o , t"dotum osszete e e' . 'l" k . zt 

k címkéin az an i ' ' ·1 m6don haszna~u a . mo ely mérgezés eseten es II1l yen hogy m 

L Cuprum .sulfuricum 10~'~ ~ 
aqua destillata . ' felét elfogyasztani, vagy 3 pei-

S. Hánytató. Egyszene . míg a hányás bekövet-
. k' t 1 evőkanállal bevenni, cen en 

kezik. 
. ' 0,5 g 

2 .. Cuprum mlfuncurr: . 1 0 g 
kalium permanganzcum 

0 
' · 

aqua destillata ,
2
P , 7t (Hánytató és antidotum) 

S: Foszforoko~ta mergeze.s e Eezn~tán tekintet nélkül ,a. ha
Egyszerre elfogyasztani k' t 1.- l dl 0 5 %-os kalmm-

' . 3 5 ízben 5 percen en ' nyasra, .,..-- . · 
, t-oldatot itatni, permangana 

. ifi · crystaliisatum 50 g 3 }latrzum su urzcum 500 g 

aqua destillata 
4 

dl-t bevenni •. 
S: Hashajtó„ Egyszerre 3-

Natrium thio.mlfuricum 20 g 
4. ' ·11 1000 g ' 

aqua desti ata . . l , gy nehéz Jilrriso. oko.zta 
b . t tt elemi ha ogen-, va . b , 

S: A gyomor a JU o .. 'cl ("ódtinktura), elemi rom 
mérgezés ellen Elemi JO ki, J mész aktív klórt tartal-
(b. rómos víz), klóros víz, oro\ hip~ klorogén) .. Két

' k' 't ény (neomagno, ' . . 
mazo eszi m . . 1 ohárral meginni. 
három ízben egyszerre P 

t 1 0 a 5 K alium ferrocyana um ' b 

·u 100 g 
aqua destz ata ' '· Ú 5 percenként 1 evő-

S: Réz-sók okozta mergeze.> e en„ 
kanállal. 

. 2 0 Cf 6 Ammonium carbonicum ' ::::.. 
d tillata 100 g. okozta méYgezé; ellen 5 per-aqua S ~s A gyomorb~ jut~tt,formalin 

cenként 1 evokanal~al 

vagy . 
A7nmonium bicaJ"honzcu1n 
ammonia soluta 10 % 
aqua de<tillata 

vagy 

ad 

1,65 g 
3,5 g 

150 g 

Ammoniuni bicarbonicuni 3, 3 „~ 
. l ad 100 g aqua destzl ata r l · 
, ld t t 3 percen át iorra n1 Akeszoao 

lehűteni. 

és használat előtt 

' 

li 
r 
f 
1 

i 
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7„ Acidum boricurn 9 0 
aqua deJtillata 200' ~ 

S: Lúgmérgezés ellen .. Felét 
mulva meginni 

8„ lí'alium perman.ganicum 
aqua destillata 

2
,0 g 500 g 

azonnal, másik felét 10 perc 

S: Cián-, foszfor-, lk l ·d egyszerre, azután a "a oz a-okozta mérgezés ellen. Felé 
inni 10-15 percenként néhány kortyo~ 

9· Ammonia Joluta 10 % 
S: Savgőzök belélekzése t · belélekezni. , e.se"' pár cseppet kendbre cseppentve 

1 O, Amylium nitrosu1n 
S: Kokain· adrenal'n ,;; d · . 

' ' L -, rue rzn- Ct ' k ' par . cseppet (3-5) k d" ' an-o ozta mergezésnél 
11„ Calcium glucon. . . ~n ore cseppentve belélekezni. 

. . reum vagy Caltium lactü:um 
S: Oxálsav és sói, szervetlP.n fl . .. 
okozta mérgezésnél 1-·2. k, -·"'' k. u~1vegyuletek, karbolsav-
bevenni, 15 perc mul aves. an~llal 1 pohár vízben 

12 M . va meg1smetelhető 
. agne.5turn o xydatum 

~) Savmérgezéieknél, karba/sav 
,72„ ~ohár vízben bevenni. 
idokoz ben mecrismét 1 . o e ni,. 

13.. Natrium chloratum 

mérgezésnél 1 kávéskanállal 
K' 'b et iz en 10-10 perces 

S: Ezüstniti'át-mérgezésnél 
?en, ~evenni. Két ízben 
ismetelni„ 

1 kávéskanálnyit 1 pohár víz-
10-10 perces időközben meg-

14. Carbo activatus 
S: Sav- és lúanzérge · k · , l' 
antidotum. lsm~retlen z;s "Z~t;te evel általánosan alk.alma;:,ható 
ezt használjuk„ 1 vacry ~g~vőz~ony,talan eredetű nzérgezés e1etén 
egyszerre ineginnf anaH_al 3 dl vízben elkeverve 

A .felszívódott n1ér~g hatástalanítása 

A már felszívódott mé 
orvos feladata, egyes esetekb~~g hattstalanítás,a ált~lában már az 
av:at,ko;hat be„ Így oxálsav- és azon . ar: a se?'elyny~JtÓ is hatásosan 
sz,1vodo kalciumkészítmény . fluormer?~zeseknel a bélből is fel
nel amilnitrit bclélekeztetésé~:f st~ bea~ahsaval vagy cián~mérgezés·· 
gezettnek, -' " nyujt atunk elsősegélyt a mér~ 

Az életet fen"eaető "k ··d' · v- o 1nu o en zavarok leküzdése 

A méieg által okoz tt , megszu··ntete' 'b ' o s az eletet fenyeg·eto" mu"k .. d, . - se en es enyhi't' 'b . o es1 zavarok . h ese en is cl"' t" . n~,u~.t ,at1:1-nk„ Ilyen életveszélyes működ, ?n o Jelentőségű s~gítséget 
mukode.s, illetőleg a vérkerin és e - ~s1 zavarok a légzés és a .szív

g gy ngesege, ezekfenyeget" b' l' o enu asa„ 

I. A légzh gyengesége és fenyegető bénulása a felületes . s . 
"tk k d ' b '1 t 1 l' ' "l · ' zapora vagy r1 a, a a ozo vagy sza a y a an egzesro ismerhető fel A., - , 

gezett arca ilyenkor sápadt, de kékes, szederjes is lehet, Az ·e~y:':-, 
légzési zavarokat néhány csepp ammónia-oldat gőzének belélekezteté~ 
sével enyhíthetjük. Ez néha súlyosabb esetekben is feltűnő jóhatású 
lehet. Kiegészíthetjük a segélynyujtást fizikai ingerekkel is, mint 
hideg vízzel vaJó ledörzsöléssel, az arcnak ujjainkkal való -:- nem túl 
erélyes - ütögetésével, fájdalom-ingerekkel (csípkedéssel) stb.. 

Súlyosabb légzési zavaroknál a fentiek mellett a légzőközpontot 
izgató és a vérkeringést javító szerekkel segíthetünk„ E célt szol

gálják a kö\ietkező előiratok: 

15 Ephedrinum hydi'ochloricurn 
coffeinum natrium ben;:,oicunz 

0,50 g 
2,0 g 

10,0 g aqua de;tillata 
S: lvférgezé.5 okozta súfyos lég;::,é5i ;:.avar ellen 20--'--2 5 cseppl":t 
Yz-1 dl vízben szükség esetén % óra mulva még 

egyszer adható„ 
Há a mérgezett hány vagy nem tud nyelni, az alábbi 
végbélkúpot alkalmazzuk: 

16. Ephedrinum hydrochloricum 0,03 g 
cofj"einunz natriu1n benzoicu1n 0,20 g 
penta1nethaz.olurn 0, 10 g 
rnassa 5·uppo5itorii qu,. s. 

M. f suppositoriurn No L 
S: Mérgezés okozta 5úfyos légz.é5i zavar ellen. A 15, helyett 
egy végbélkúpot alkalmazunk.. ha a mérgezett hány 
vagy nem tud nyelni. Szükség esetén % óra múlva 
még egy kúp adható. 

II. !-fa a légzé.5 kinzarad, azonnal mesterséges lélekeztetést kell 
alkalmaznunk. T'ilos a mesterséges lélekeztetés azonban az ú„ n. 
fojtógázok (fOszgén, difoszgén, klór) általában az ú, n. :7avas gázok 
(sósav, kénsav stb.) által okozott n1érgezéseknél 

Vérkeringési zavarok leküzdése 
A szív, illetőleg a ·l'érkeringé5 g·yengesége és fenyegető bénulása a 

inérgezett pulzusának szaporaságából (percenként 120, sőt több) 
ismerhető feL A pulzus ilyenkor ujjal könnyen elnyomható, néhh 
szabálytalan A mérgezett bőre ilyen esetben gyakran nyirkos, ajkai, 
körmei kékesek„ Arca sápadt, de szederjés is lehet. Hőmérséklete 
gyakran a normális alatt van 

Ezen az állapoton is segíthetünk a légzési zavarok leküzdésére 
fonntebb javasolt 15 .. számú cseppekkel vagy 16. számú kúpokkal, 
esetleg erős babkávé vagy valódi tea főzetének itatásával, 1-2 po
hárka konyakkal. Az utóbbit azonban csak abban az esetben adha~juk, 
ha a:, alkohol egyébként nem ellenjavalt 

A végtagok dörzsölése itt is alkalmazható„ A többi fizikai inger 
alkalmri.zása felesleges, de ammónia belélekeztetése ez esetben is 
lót tehet. Ha a mérgezett szívműködése csak igen gyengén vagy 
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egyáltalában nem észlelhet" ' ' . 
oly módon, hogy a szív táj~ká~gy tsz1v~sszást kell alkalmaznunk. 
pe1cenkint kb. 80-90-szei e ha .. :nye;,unkkel szabályos ütemb 

Szénsav be. , , . - ny e utogető nyomást gyakcirolunk en 
lélekeztetés . , A legzesizavaroknál, gyakran a vérke -· , „ 

légz~si zaVai:' JO hatású a szénsa,r belélekeztet, E i 1nges gyengeségén él is igen 
esetén. hogy telt szódásüve ·ből D ese„ nnek legegyszerűbb mód"a 

ft;jjel lefelé f01dítjukg a cs~b~~al~é~ f~lét kiengedjük, majd az Jlvega:{ 
a kit, d l' , . ' vo vizet az emeltv" 

o u o szensavval kinyomat"uk E , : u megnyomásával 
(kb. 1 cn;- ~ávolságrn) az mm ·/lásh zutai:; a !'"folyó cső n)11ását 
megnyomasaval a kiáraml, , y oz tar~Juk es az emeltvű lass, 
A " 1 o szensavat a mérgez tt 'b ' u muve etet szükség szerint t'"bb .. . - e orra a juttatjuk· 

Teendők az , . 0 szar megismételheti" ük · " 
Segelvnyw t ' ' · elsősegély... . 1 t1 as utan a mérgezettre fi 1„ '1 .. nyujtás után panaszaira a tüneteket csökk ... k e ugye unk, gondozzuk eg;ves 
A , en1Ju vagy megszüntetjük ' 1 

maro anyagok (híg sa ) k . . . 
csökkentjük hogy a · , · ' v 0 ozta fáJdalmakat helyileg , 
Ida ' mergezettel J evők 'l 1 ugy 

o · tot itatunk„ arra %··os sósavas pi okain„ 

1 7 „ Procainum hydroclzloihum 0 15 
aqua destillata 15 ' g 

g 
S: Helyi fájdalom-csillapító 

Mint általános fájdalomcsill ' ' . 
adott amidazofen-fenobarbit 'I ap1t? igen bevált a kúp alakjában 

18 A "J h . ura natr1um keveréke. · mtuazop_ enum 0 45 cr • 

PhenobarbituroJnatriitni o' o5 b 

massa suppo~itorii ,_ g 
M f ' . qu. s„ 

„ , stpporitorium No. I 

S: __ Al~alános, fájdalomcsillapító. 
Szukseg eseten J kúpot.. 

A maró mé1gek okozta b" f. 1 , , 
kötést (esetleg 10 o; os k . or e rnarodasnál clajos vagy zsíros 

• ,. ;o'" nor ain··kenőcsöt) alkal .k 
HaH .faydalrnakndl maró é , , mazun . 

eredetű görcsös fájdalmak· e~e~~~ese:d~seten l1ideg borogatást:=egyéb 
a hasra. P ig meleg termofort helyezünk 

A kí 'fi ifi' d 
en11híti anhzo1"deeJ.g· abyo· ,'lo,gazt, ezzel esetleg kapcsolatos a as. nyugtalanságot jól 

' , K'o_mo{yabb nyugtalan5ág esetén (atro . : . , 
adasa IS s:cükséges„ Ilyen a 19. számú f,'.n mc1geze'.ben) nyugtatók 

. e ouat szerinti nyugtató„ 
l 9. Phenobarbzturalnatrium o 10 

maHa .s_uppos~tor~i , q~. s.~ 
M .. f, suppositorzúm No. I... 

S: Nyugtató-szer. 
. Szükség esetén 1 kúpot 

A fenobarbiturál azonban ellen. 1 
sekben és ittas ember d"l .. , , Java t altatosze1 oko. zta mérg·ezé„ u iongesenél 

A fele.slege.s, .sőt kinwrító" lzán ás , . , . 
a mérgezett mozdulatlanul b ~ ' es a hanyinger csilla;pítása céljából 
mogyorónyi jégdarabkákat ~yeiJ:~ny~ szem~~~ ~eküdjék, időnként 

490 . yomortajekara hideg boroga-

tást is tehetünk„ Mind hideg borogatást, mirid meleg .termofOrt csak 
az e·setben alkalmazunk, ha az '3; mérgezettnek jól esik .. Erőltetni 
nem szabad. · 

Az elso.segé/ynyujtás általános ö>szifoglaló s:;abd/yai mé(gezés esetén A) 

A 1 " f' 1 d k h k é.l 1 d · ' Gyomorba z e so e a atun , ogy nem csa az eszm et en, e az eszme- jutott t:n.éreg 
letnél levő mérgezett műfogsorát is eltávolítjuk„ · esetén 

Eszméletlen mérgezettet nem s~~bad hánytatni és szájábi semmit 
Sem szabad önteni„ 

Maró anyagGkkal v~ló mérgezésnél sem hánytatunkl 
Ha az eszrriéletleri vagy az igen elesett állapotban levő fekvő 

mérge:zett hány, fejét fOrdítsuk balra s a hányás befejeztével az eset
leges hányadékot a szájüregből és garatból távolítsuk el... 

Ha a mérgezett hányás közben fuldokolni kezd, valószínű, hogy 
darabos "hányadék zárja el a levegő ú~ját és ezért mutató- és középső 
ujjunkkal benyúlunk a garatbá és a hányadékot eltávolí~juk. 

H3.. az eszmé1etlen mérgezett légzése akadályozott, horkoló 
jellegű, valószínű, hogy a hátracsúszott nyelv elzárja a levegő útját. 
Ilyenkor a mérgezett fejét oldalra fordítjuk, száját kinyitjuk s vékony 
ruhadarnbbal (mullal vagy zsebkendővel) a nyelv hegyét megfogjuk, 
a nyelvet előrehúzzuk s így tartjuk 5-·10 percig, majd lassan ei
engedjük„ Ha a nyelv ismét hátracsúszott, azt ismét előrehúzzuk. 

A szoros ruházatot, különösen a nyakon és a d~rékon meg kell 
lazítanunk. 

A sápadt mérgezettet vízszintesen f~ktetjük, míg a vörös ki
pirult arcú, valamint' légszomjjal küzdő mérgezett fejét, illetőleg 
felsőtestét feltámasz\juk 

Antidotum adása egyedül nem elégséges„. A méregmaradékkal 
együtt az antidotumot is igyekeizünk hánytatás, hashajtás útján 
eitávolítani 

Ismeretlen anyaggal történt mérgezés esetén szeszes italokat, 
olajat, zsírt, savanyú italokat nem adhatunk, 

A fázó mérgezettet takarjuk be és melegítsük. 
Görcsök esetén a két fOgsor közé vastag erős gumicsövet vagy 

kendőbe burkolt fakanál nyelét helyezzük, nehogy a mérgezett foga 
esetleg kitörve a légcsőbe jusson, s így esetleg f-Ulladást okozzon„ 

Maró savakkal történt mérgezésnél a sav közömbösítése 
végett kar bonátokat nem adunk .. 

(L. még L 495. lap L e\já1ás) 

A gázmé1gezetteket friss levegő1e visszük (ablakot niitunk); , B) , 
a gázzal telítődött ruházatot róluk levesszük„ A mérgezettet könnyű Gaz~ei:·gezés 

k 'kk 1 b k · k ' l ' ···k A ' . k 1 bb eseten ta aro a eta ar:Ju es me eg1~1u „ mergezettne a egnagyo 
nyugalmat biztosítjuk, a mozgást megtiltjuk. Inge1lő gázokkal történt 
mérgezésnél (kőhögés, tüsszentés·, orr- és nyálfolyás, mellkasi szoron
gás, fájdalom) l·-2 kis pohárka pálinkát adunk vagy étei-klo1oform 
keveréket szagoltatunk, 

Fojtó gáz (foszgén, nitrozus gáz) okozt_a mérgezésnél a n1ester
séges lélekeztetés tilos! 

(L még I. 495„ lap 2 e\játás) 
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„ C) „ Ha a bőrre és a ruházatrá maró hat,ású vagy más mérgező anyag 
Bo!:r·e kerü!t ömlött, a ruházatot levesszük és a bőrről a folyadékot eltávolítjuk„ 
.mereg eseten A savakat, lúgokat bőséges vízzel, a zsírokban oldható anyagokat 

petróieummal, benzinnel mossuk le„ A levetett ruhákat csak kimosás 
után lehet ismét felvenni. 

D) 
Szembe ke 0 

rült méreg 
esetén 

E) 

Az oltatlan meszet olajjal mossuk le. 
(L. még L 495. lap 3. eljárás) 

A szembe fi eccsent maró hatású és más anyagokat bőséges vízzel 
való mosással távolí~juk el Meszet csak cukrosvízzel szabad a szemből 
kimosni 

(L. még L 495 .. lap 5 .. eljárás) 

Bői:· alá, izom 
közé jutott 
méi:•eg esetén 

Ha a szövetek közé (bőr alá, izom közé) jutott a méreg (kígyó~ 
marás, injekció), a végtagot ú„ n. szorító kötéssel úgy kötjük le, mint 
a verőeres vérzésnél. A kötést mindig a szúrás vagy marás helye 
felett és mindig a felkaron vagy a coillbon helyezzük el akkor is, ha 
a marás vagy szúrás az alkaron vagy lábszáron történt.. A kötést 20-30 
per.cenként 1-2 percre meglazí~juk, Másfél óránál tovább szorító 
kötést alkalmazni tilos! 

* 
A mérgezést okozó vagy arra gyan_ús anyagot (ételt, gyógyszert 

stb„), annak maradékát, valamint a hányadékot, esetleg a vizeletet és 
a székletet is vizsgálat céljára megőrizzük 

A segi[ynyujtási tájékoztatóban ajánlott fontosabb g)lógyszerek elbiratai 

1-14. az L 487-488 lapokon 
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1.5, Efedrin-koffein cseppek, L I. 489 .. lap 

16 Efedrzn-ko(fein-j1entametazol-kúp, 1. I 489 lap 

17. 1 %-os prokain-oldat, L L 490. lap 

18. Általános fájdalomcsillapító (amidazofen-fenobarbiturál)··kúp, 
1 I, 490. lap 

19.. 10 cg-as fenobarbiturál-kúp, I 490 lap 

2 0 Cofjeinum nat1'zurn benzoicunz 
(vagy coffeinurn ciiricum) 
masr;a suppositorii 
M., f. suppositorium No I 
S.: 20 cg-as koffein-kúp 

21/a Amidazophenum 
codeinuni hydrochlori'cum 
nza1sa suppo.sitorii 
M. f. suppositorium .No. I 
S: Mellkasi fájdalom ellen 1 kúpot, 

0,20 g 

qu. s 

0,30 g 
0,03 g 
qu. s 

vagy 

21/b Amidazoplumum 
7 

• 
aethylmorphin~m . hydroch.oricum 
massa supposztorzi 

22. 

23. 

M: f. .suppositorium No. I. 
S.: Mellkasi fájdalmak ellen 1 kúpot 

Cojfeinum . natrium . be_nzoicum 
(vagy cojfeinum cztri:um) 
ephedrinum hydrochlorzcum 
maíSa 'iuppordorzi 
M. f suppo;itorium .~o. I 
S.: Koffein-efedrrn-kup 

Coffeinum natrium. b~nzoicum 
(vagy coffeinum citrzcum) 
j;entanwthazol~m .. 
mana 5uppontorzi 
M f suppo;itorium No. L , 
S: Koffein-pentametazol-kup 

2 i/ a Codeinunl hydrochforicum 
tna'i.5a suppositorii 
M. f ,;uppositorium No,. L 
S.: 3 cg-os kodein-kúp 

24/b Aethylmorphinum .. hJidrochloricum 
masr;a suppontonz 
M f suppo;itorium No ~ 
S.: 3 cg-os etilmorfin-kup 

25. Ephedrinum hydrochloricum 
nzassa supposztonz 
M. f ;uppo;Üori u_m N,o I 
S. 3 cg-os efedrrn-kup 

26 

2 7. 

28 

29 

Atropinum 'iu_lfu~~cuni 
nias'ia r;upposztorzi 
M f .;uppo<itorium No; I. 
S: 1 mg-os atropm-kup 

Papaverinum _hy~1:ochloricum 
1na5sa 5uppontorzi 
M f. ;upjJO;itorium No T 
S: Papaverin-kúp 

Amidazaphenum . 
ma.s'ia r;uppositoriz 
M. f ;uppositoriurr; No I. 
S: Amidazofen-kup 

Atropinutn 5u.lfu~~cum 
ma 5'ia 'iuppontorzz 
M, f ;uppo;itorium No; I. 
S.: 2 mg-os atroprn-kup 

0,30 g 
0,03 g 
qu. s 

0,20 g 

0,02 g 
qu •. s. 

0,20 g 

0,10 g 
qu. s 

0,03 g 
qu„ s 

0,03 g 
qu. s 

0,001 g 
qu. s 

0,08 g 
qu s 

0,30 g 
qu„ s 

0,002 g 
qu. s 
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30. Phenobarbituralnatrium 
nzas sa 5uppositorii 
M. f. rnppo>itoiium No. J 

0,20 g 
qu. s. 

S.: SO cg-os fenobarbitutál-kúp 

31/a Tojásfehirje-oldat 
vagy 

tojdifehérjis víz 

3 tojás fehéiJ· e l . · 1 lk v1zze e everve 

31/b Tojásfehhji> tei 
3 tojás fe.hérje 1 l tejjel elkeverve 

32 .. K'en1ér01ítő.s víz 
1-2 kávéskanál keményítő 1 pohár vízben elkeverve„ 

RÉSZLETES RÉSZ 

L 

Általános eljárások 

Per os mérgezés esetén, ha a mérgezett hány, a hán)'ást lang„yos víz itatásá
val fenntartjuk (3 dl vízten 1 evőkanál aktivált szenet szuszpendálunk) és garat
ingert is alkalmazunk Az eljárást többször is megismételjük (V. ö. L 485.. lap, 

8 eljárás, illetőleg L 49L lap A) pon~) 
Ha a mérgezett nem hány, úgy meghánytaljuk A hányás befejezte után 2-3 dl 

8-10 °/
0
-os keserűsó- vagy glaubersó-oldatot itatunk a mérgezettel.. Az oldatban 

1--2 evőkanál aktivált szenet szuszpendálunk (v„ ö. l. 486„ lap a~tidotumok; carbo 

activatus). 'i 
2. Inhalációs mérgezés eSetén a mérgezettet fl:iss levegőre visszük (ablakot 

nyitunk!). A gázzal telítődött ruhát leyesszük, a mérgezettet meleg takarókkal, 
melegVizes palackokkal, vagy termoforral m~legítjük. Szűkség esetén, ha az nem 
ellenjavalt (foszgén stb„), mesterséges lélekeztetést alkalmazunk. Ha a mérgezett 
eszméletnél van, úgy 1-2 csésze meleg teát itatunk vele (V ö 1.. 49L lap B) pont) 

3. Ruhára, bőrt·e, lábbelir·e ömlött mérgező anyag esetén a mérgező 
an1aggal szennyezett ruhát, lábbelit azonnal eltávolítjuk„ Maró anyaggal (lúg, sav) 
való mérgez.és esetén vízzel való bőséges lemosás után olajos vagy vaZelines kötést 
alkalmazunk. Nem maró anyaggal való mérgezés esetén a mérgező anyagot oldó
szerével bőségesen -lemossuk. Kevé.5 oldóJzer harználata inkább árt, mint harználl (V. ö„ 

1 492 lap C) pont.) 
Ismeretlen anyaggal vzl.ló inérgezés esetén langyos szappanos vízzel való 

bó'séges lemosást. alkalmazunk . .' Kivételt képeznek az oltatlan mész, melyet olajjal 
távolítµnk el, a vegyi harc anyagai és a foszfür. Ezek eltávolítását, hatástalanítását 
és a követendő eljárást megfelelő címszó alatt találjuk 

4, Bőr alá .iutott m.ér·gek (injekció stb.) esetén a végtagot szorító kötéssel 
látjuk el. A további teendők az egyes. címszók alatt találhatók (V. ö .. ezenkívül 

!. 492 lap E) pont) 
5„ Szembe jutott mat·ó és egyéb ~érgek, valamint savas vagy ingerlő 

gázoknak a szembe való behatása esetén a szemet lehetőleg langyos víZzel a követ
kezőképpen bifs~gesen kimossuk A fejet mérsékelten oldalra fordítjuk, hüvelyk· és 
mutató·ujjunkkal az als.ó és felső szemhéjat széthúzzuk és a folyadékot kb. 10-15 cm 
m:lgasságból a belső (az orr felé eső) szemzug felé irányítva a szembe csurga~juk. 
E célra igen alkalmas a 2-300 ml·es, kiöntős mérce vagy -főzőpohár. 

Kivételt képez az oltatlan mész, melyet mindig kb 5 %-os cukor--0ldattal mo· 

sunk ki! 
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A szem kimosására akkor sem használunk savat, ha a szembe lúg került és akkor· 
s:m használunk lúgot, ha sav jutot~ a szembe, hanem mindig csak tiszta langyos 
vizet! Aktív klór-tartalmú vegyülettel vagy ré;;izulfát-oldattal a izemet kimosni tilos.! . 

II 

Egyes, a gyakorlatban előfof'duló mérgezések 
esetében követendő eljárás 

Fígyelme;;tetés .1 Ha valamely vegyületet az alábbi jegyzékben nem találunk kiejtés· 
szerint írt nevén (fűnetikusan írva), keresnünk kell eredeti helyesírás szerinti (pl. 
latinos) neve alatt is és viszónt„ 

A követendő e/járárt a megfelelő címizó alatt mindig meg kell néznünk. 

·ranác.5adá5.. A közvetlenül vagy telefűnon tanácsot kérők részére az orvos meg~ 
érkeztéig adandó utasítás a megfelelő címszó alatt annak végén található. 

Minden mérgezetthez orvost kell hívni vagy a mérgezettet kórházba kell 
szállíttatni az elsősegélynyujtás után még ,köllnyű mérgezés esetén is, 

Acetaldehid 

Acetanilid 

Acetilén 

Acetilszalicilsav 

Acetoll 

Acetum. pyrolignosum 
(faecet) 

Acidum acetylsalicylicum 
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( acetilszalicilsav, aszpirin, 
szalicilsav) 

Belégzéses (inhaláció5) nzérgezésnél,: fi:iss levegő, 
nyugalom, szükség esetén 0,2 g-os koffein-kúp 
(I. 492 .. lap 20. elői,rat). 
T'anácL: friss levegő, nyugalom 

L antifebrin„j 

Friss levegő, 0,20 g-os koffein-kúp (I. 492. lap 
20„ előirat); szükség esetén mesterséges lélekez-
tetés. . 
TanácL: friss levegő, 

L acid acetylsalicylicum 

Belégzése'i (inhalációs) nzérgezésnél,: fi:iss levegő 
erős feketekávé vagy tea 
Tanács.: friss levegő 
Per os mérgezésnél az «Általános eljárás» 1. sze
rint (I. 495. lap), szükség esetén 0,2 g-os kof
fein-kúp (I. 492. lap 20 .. előirat) .. 
Tanác5 .:· hánytatás. 

l. ma1ómérgek, savak; ezenkívül szulfátos has
hajtó, I. 486 .. lap L vagy 2 .. szerint 
Tanács: 1. marómérgek, savak„ 

«Általános eljárás» 1. szerint (I. 495. lap), 
ma,gnesium orydatu1n vagy natriu1n bicarbonicum 
vízben (L 488 .. lap 12. szerint) .. 
Tanács.: hánytatás, utána szódabikarbóna 
(natrium bicarbonicum), vagy égetett magnézia 
(magnesium orydatu1n), esetleg siénsavas mész 
(calcium carbonicum) és hashajtó. 

,A.cidum. bo:tiCum 
(bórsav) 

Acidum ca•bolicum 
(fenol, karbolsav) 

Ácidum chromicum . 
(krómsav és. sói, ká:1um
bikrornát, p1rokromat, 
kiomát) 

Acidum cit:t'Ícum 

Acidum f'or·m.icicum 
(hangyasav) 

Acidum hydtochloticum 
(sósav) 

Acidum hydtocyanicum 
(hidrogéncianid, kéksav) 

Acidum hydi:·ofluoricum 
(fluor hidrogénsav) 

Acidum lacticum 
(t".jsav) 

Acidum. nitr,icum 
(salétromsav) 

Acidum. oxalicum, , 
(oxálsav, hereso, ugya!:1-igy 
a szervetlen fluorvegyu
letek) 

32 Gyógrsierkönyv I (~2) 

«Általánbs eljárás» !. sze1int (l. 495. ,lap), 
tána 1 kávéskanál magnesium o.xydatum vizb~n 

u ' ) (I. 488. l~p 1_2, sze;1;rt ·· 
T anác ~ ,:' tej, tojasfeherJe. 

). phenolum 

«Általános eljá1ás» L szerint (I. 495. laf), 
utána m~gnesium oxydatum vízben (I. 488.. ap 
12„ szerint)„ ; . , . , . ' 
Tanács.: hánytatás, te,J, tojasfe~erJe, egetett 
magnézia (magnesium oxydatum) wzben 

«Általános eljá1ás» L szerint (I. 495. lap), 
utána 1 kávéskanál magneszum o.xydatum vízben 
(L 488. lap 1:; szer,ii;t) 
Tanács.: tej, toJasfeherJe. 

l marómérgek, savak· 

1. marómérgek, savak„ 

l cián (és vegyületei) 

Belégziiei (inhaláci6s) mérgezJinél.: «Általános 
eljá1ás» 2 .. szerint (L 495. lap), nyugalom, 
Mesterséges lélekeztetés tilos! l . 
T , bbá per os calcium glu_conicum vagy ca cium 
la~t~:Um oldatban (L 488 .. lap '.l .. skzermt)k. 

mé ' t' 1 marómerge sava . Per os rge.ee.s. es-e en " . ' (I. 488„ 
Ezenkívül calczum glucomcum-oldat per os . 

lap 11. szerint).. - •· el"árás» 
Bőrre "utott méreg esetén «Altalanos J ' 

J. • t (I 495 lap) esetleg meszes v1zzel 3. szerin " „ ' , I ' 
vagy kalciumglukonát··oldattal valo emosas. 

1 marómérgek, sava~. 

l marómé1gek, savak. 

Calcium gluconicum vagy c~lcium l~cticu~ o~d~tt~ 
ban (L 488. lap 11. szermt), utana as aJ '.' 

k ' ' 1 (I. 486 antidotum: carbo actz. a tiv szenne · , 

Z::.!~~~s.:· szénsavas mész (calcium ,carbonjcum), 
fo or, esetleg a falról lekapart ;nesz ,Cv1zbe;i) 

gp . ' h'' .. .::zetörve· utana hanytatas, vagy 5-6 toJaS ej os~ . ' , . 
hashajtó, továbbá t".j, toiásfehe1Je. 
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Acidu111 phosphoricu111 
(foszforsav) 

Acidum picrinicum 
(acidum plcronitricum v 
picricum; pikrinsav, ttinÍt-· 
rofenol) 

Acidu111 pyrogallicu!Il 

ACidum salicylicu111 

(szalicilsav, szalicil) 

Acidum sulfuricum 
(kénsav) 

Acidum tar'tat'icum 
(borkősav) 

Acidum. trichloi:·aceticum. 
( tr iklór ecetsav) 

Adamsit 
( difenilaminklór arzin . 
Clark L, Clark II.) ' 

Adrenalinum 
(tonogen) 

«Ae. . » 

Aether 
(éter, etiléter) 

Aethyl111orphinu1I1 hydr 0 _ 

chloricum · 
(dionin) 

Aktedron 
(benipropamiirnm) 
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L marómérgek, Savak„ 

«Általános eljárás» l„ szerint (I . 495. lap). 

1. pyrogallolum.. 

1. acidum acetylsalicylicum, 

1, marómérgek, savak. 

«Általános eljárás» 1. szerint (I 495 l ) 
: u(;ána 1 kávéskan~ál magnesium oxydatum víz~~ 

488 .. lap 12„ szerint) .. 
Tanács,: t~j, tojásfehérje. 
L„ marómérgek, savak. 

Klórosmész szagoltatása; utána egyenlő- é 
~lkohol, éter é~ kloroform keverékét szago{ta~~ 
J~ 3-5 percig. A szájüreget 2 %-os szóda
brkarbona-oldattal öblíttetJ'ük ki. Melik . ,„ 
d 1 k 11 , asr >aj• 

a ma e en 0,30g amidazofen 0 03 g k d . ( n fi' '' oe1n 
k~ag\ e~· ~or n) por alakban vagy ugyanezek 
~,J.Ja a) .Ja an (L 492-493. lap 21/a vagy 211b 

e Olrat · 1-2 pohár pálinkaféle.. ' 

A mérge~et:et. vízszintesen fekte~jük és 3-5 . 
csepp ami!mtrrtet lélekeztetünk be az I 488 
lap 10„ szerint Teljes nyuga1om· minde " . 
gást eltiltunk, ' n moz-

L még «E ' · · » alatt is„ 

Belélekzóes (inhaláció>) mérge;;isnél.:· friss levegő 
0,20 g-os koffein-kúp (I 492 lap 20 1,„ i' ··k ' , " " " e 01rat 
szu seg eseten mesterséges lélekeztetés ' 
Per o.5 mérg,ezésnél, ha a mérgezett eSz~életéné1 
van «Ált~laµos e\járás» !.. szerint (I 495. lap); 
h': eszmelet!en, úgy 2 .. szerint (!. 495. 1 ) 
mint az ~?halációs mérgezésnél. ' ap ' 
i:andcs .: friss levegő; szükség esetén mestersé es 
lelekeztetés. Eszméletnél lévőnél feketek, , g ave. 

L !llorfin (és szár~azékai) 

«Általános eljár ás» 1. szerint (I 495 1 ) , , . . • . . ap 
utana vizsz1ntes fektetés nyugalom ' b ·b· 
t 

'l k, I ' , 1eno ar i
ma - up ( · 490 .. lap 19 el"" t) Ti , , „ orra , 
anacs.: ha:q.ytatás_, hashajtás, nyugalom. 

Alcohol 111ethylicus 
(metilalkohol, metanol) 

Aldehidek 

Alkohol 

! 

( eti1alköholi szesz, szeszes
italok, denaturált szesz) 

Alkohol-elvonószerek 
(Antetil, Antabus, Tetra-etil
tiouramdiszulfid) 

Altatószerek 
(barbiturátok, klór ta1 talmú 
alkoholok, aldehidek, sav
ureidek, uretánok stb.) 

Alumen 
(timsó) 

Alumen ustum 
(égetett timsó) 

32* 

Hánytatá~, ~ktív szénnel-kever~· hashajtó- {l. 48_6. 
lap, antidotum: carbo act1vatus·; 0,2 -g-os 
koffein-kúp (L 492. lap; 20. előirat) .. Utána . 
1:öbb ízben 1 kávéskanál szódabikarbona víz
ben„ Szükség esetén mesterséges lélekeZtetés, 
Eszméletlenségnél !. alkohol. 
Tanác~.: hánytatás, hashajtás„ 

1. altat6szerek 

Ha a 'mérgezett e5Zméletnél van «Általános eljárás» 
!. szerint (L 495 lap), utána feketekávé~ vagy 
0,2 g koffein per os, esetleg kúp (L 492. lap, 
20 .. előirat) alakjában. 
Eszméletlenrég esetén fekt~tés, a f~jet balra fórdít
juk,. Hányás esetén a szájüreg kitakarítása„ A 
mérgezett' melegítése; 0,20 g··os koffein-kúp 
(L 492. lap 20. előirat), ammónia belélekez„ 
tetése (L 488 .. lap 9 .. · előirat) .. Szükség esetén 
mesterséges lélekeztetés, szénsav belélekeztetés 
(L 490 lap) .. 
Tanács·.:· eszméletnél lévőnél feketekávé„ Eszmé
letlennél, mint az «Aether »-nél.. Nyufita:lanság 
esetén állandó felügyekt .. 
Friss levegő„ A szoros ruházat meglazítása, 
nyugalom, koffein„efedrin-kúp (l. 493 lap 22. 
előirat). 
Szeszes italok, ecet, savanyúság tilost Szükség 
esetén mesterséges lélekeztetés 
T'anács: friss levegő, feketekávé, szükség esetén 
mesterség~s lélekeztetés„ 
Ha a mér"gezett e.5Zméletnél van, «Általános. el·· 
járás» l, szerint (l. 495 Jap), majd fekete
kávé vagy 0,2 g koffein per os esetleg kúp alak·· 
jában (L 492 lap .20. előirat) .. A mérgezettet 
ne hagyjuk elaludni! 
Eszméletlemégnél · fektetés; a fej balra fordí
tandó„ Esetleges hányásnál ügyelünk és a száj
üreget kitisztítjuk A hátracsúszott nyelvet előre~ 
hűzzuk, a testet melegen tartjuk.. Koffein
pentametazol-kúp (1. 493 lap 23. előirat) .. 
Szükség esetén mesterséges ltlckeztetés és szén
sav belélekeztetés (l. 490 lap). 
Tanács:· ha a mérgezett eszméletnél van, hány-
tatás, hash~.jtás: 
Tej vagy tojásfehérje-oldat (L 494 lap 31/a) 
itatása, ·utána hánytatás; 2-3 evőkanál ricinus
olaj,. Fájdalmak ellen 1 evőkanál 1 %-os prokain:. 
oldat (1. 490. lap 17 .. előirat) 
Tanács.: tej, tojásfehé~je, 1-2 evőkanállal olaj. 
L alumen · 
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Amidazophenum 
( amidazofen; pyrarilidon) 

Amigdalin 

Amilnitdt 

Ammónia, ammónia-oldat 
(szalmiákszesz) 

Amylium nitrosum 
(amilnitrit, nitroglicerin) 

Anilin 
(anilin-olaj; anilin-sók, 
nitrobenzol, dinitrobei;i.zol, 
dinitrotoluol) 

Anilinfesték 

Antabus 

Antetil 

Antimon-vegyületek 
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(hánytató borkő, stibium 
kalium tartaricum)„ 

<<Általános eljárás» L szerint (I. 495. lap).' 
Tanác.s.,:· hánytatás, hashajtás .. 

l, keserűmandula„ 

L amylium nitrosum. 

Belélekzéres (inhaláció.5) mérgezés esetén.: fi:iss levegő, 
a s.zoros ruházat meglazítása, nyugalom; per os 
vagy kúp-alakban 0,03 g kodein vagy etil
morfin (L 493„ lap 24/a, ilL 24/b előirat). 
Per os mérgezi!snél L mru:ómé<gek, lúgok (L 517., 
lap) · 
Tanác.s.: L marómérgek (L 517 .. lap) .. 

Belélekzé.5e s ( inhaláció.5) mé1gezé.snél .:· fi iss levegő, 
nyugalom. Szükség esetén koffein 0,2 g k)ip
alakban (L 492., lap 20. előirat) esetleg 0,03 g 
efedrin kúp-alakban vagy per as (I 493 .. lap 
25. előírat). Szesze.s ital tilos.! 
Tanác5: friss levegő, rnesterséges lélekeztetés .. 
Per o.s mérge;:,é.snél ~ «Általános eljárás» L. szeriilt 
(L 495 .. lap) és mint az inhalációs mérgezésnéL 
Fenyegető légzésbénulásnál mesterséges lélekez., 
tetés,. · 
Tanác.s .:· hánytatás, hashajtás„ 

Belélekzi!ies (inhalációs) mérgezésnél: friss levegő, 
nyugalom, koffein kúpban (I 492. lap 20„ elő„ 
irat). Fenyegető légzésbénulásnál mesterséges 
lélekeztetés„ 
Szeszes· ital, savanyú étel é.s ital tilos.! 
Tanác.s: friss levegő, mesterséges lélekeztetés„ 
Per o>: «Általános eljárás» L szerint (I 495. lap)„ 
Tej, olaj, z.sír tilo.sl A továbbiakban 2. szerint 
(I 495 lap), mint az inhalációs mérgezésnél.. 
Tanács.:· hánytatás, hashajtás. 
A bőrre ömlött anilint szesszel (esetleg denatu
rált szesszel) vagy éterrel eltávoiítjuk Ha 
anilin ruhára, cipőre ömlött, azt azonnal le• 
vettetjük. 
A felső~ a1só ruha, cipő csak kimosás után 
vehető fel ismét. A cipő meleg, szellős helyen 
tartva csak 1·-2 náp mulva használható„ 

«Általános eljárás» 1. szerint (L 495 lap). 

1 alkoho1-elvonószerek„ 

1. alkohol-elvonószerek. 

«Általános eljárás» L szerint (I. 495, lap)• 
Esetleg még l g ciersav 2 dl vízre Yz órán 
belül, vagy magne.sium oxydatum vízben, az 
L 488 lap 12 .. szerint„ 
Tanács.:· sötétre főzött orosz tea„ 

Antifebrin. 
( acetanilid) 

Antipydn 
(azofen) 

Arany~ső 

Anya-i:·ozs 
(secale cornutum) 

Ar·genmm nitricum 
( ezüstnitrát, lápisz) 

Ar·zén 
(arzéntartalmú vegyületek, 
aizola, kalciumarzenát 
stb .. ) 

Arzénbidrogén 

Aszpirin 

Atr·opin 
(belladonna) 

Azophenum 

Bar·bitur·sav, barhitursav-· 
szár·mazék és só,ja 

Bárium, báriumsók 

«Általános eljárás» 1. szerint (L 495. lap) 
Szesze> ital tilos! . , 
Tanács.:· hánytatás, hashtl:Jtas. 
«Általános eljárás» !. szer,int (L 495. lap). 
T'anác.s: háriyt~tás, hash<i;)tas. 

L cytisin„ 

1. er_gotin. 

Hánytatás konyhasós vízze; az I. ~88 lap~ 
l:i szerint .. Utána glauber-sos. hashajto ~onyha 
, 1 (3 dl 8-10 "'cos knstáiyos natnum· 

sova 10 
- ''1" 

szulfát-oldathoz 1 kávéskanál konyhaso es evo-· 
kan~I aktivált szén) , , " , , " 
Tfinács .:· sósvíz itatása, hasha~to (keseruso, keseru-

'z karlsbadi só) konybasovaL 
v1, - k' 'h 
A h , , fenntartása vagy. hánytatás a t1v~, 

anyas l ' enz10-
szén vagy magnesium oxydatu1~ 11g szu,szp ·b 
" 1 (I 488. lap 12 szermt). Utana cm o 
1ava .. ' b Ha a 
activatus és 'magnesium o.xydatuni .v1.z e°;". . fi 1 
hasmenés már megindult, hash~]tO adasa e es-

!eges 

T'anácli; a hányás fenntar.tása, 
tatás hashajtás. Ha keznél 
mag~ézia ( tna~nesium oxydatum) 
szén ( carbo activatus). 

vagy hány· 
van, égetett 

vagy aktivált 

F . l go" ~yugalom melegen tartás. 11ss eve , ,._._ ' . , 'l k 
Mesterséges lélekeztetés tilos! Ox1gen bele e ez te-
tés, 

1 acidum acetylsalicylicum 

H , ezett eszméletnél van, «Általán.os el
a a merg 1 ) '' f kú izga)„ . ár ás» 1. szerint (L 495 ap .. '.'agy o ' .· 

J k 'l dühöngésnél fonoba1 b1turnl kup-a:1ak
ma na, . ) Af''e hideg 
ban (L 490 lap 19. előnat. 'e1r„ . 
borogatás Eszméletlenségnél állando, felusye!et, 
r t" le'azésbénulásnál mestersegcs lelekez.ienyege o 0 

tetés„ 

1 antipirin„ 

altatószerek„ 

A hányás~ fenntartása vagy hán~t~tás híg i~át
. !fa'' t-oldattal vagy keseruv1zzeL U tana numszu . , , , b (1 

még nátriumszulfát és akt1valt szen v1z en ,; 
486. lap antidotum: carbo acti;atus). F;nye~et~ 
l , ' b, ula' sna' 1 mesterséges lelekeztetes ... Kínzo egzes en · · · · b ) ' 
l . „ so"k esetén 3-5 csepp am1ln1t1 it e e-1as1· gorc _ _. 
lekeztetése az I. 488 lap 10, sze11nt. 
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Beléndek 

Belladonna 

Benzin 
(petroléter:, ligroin, 
benzol, xilol) 

Benzp:r·opaminurn 

Benzol 

Bizmut-vegyületek 

Bo:r·kősav 

BórsaV 

·Br·óm 
(elemi) 

Br·ómaceton 

Br·ómbenzilcianid 

Bróm-sók 
(kálium-, nátrium- stb. 
bromid) 

Burgonyamé~~ezés 
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.Tanác.s.:· a hányás fenntartása hígított keser" ,· 
t t

, , 
1 

, .h, uviz 
l a as~va , utana 1 po ar h.ígítatlan ke1;erií'"'" . 
Ha nincs más, tt;j vagy tojásfehérje„ 

l hioszciamin. 

1. atropin 

Belélekzéses {inhaláciás) mérgezésnél.:· fi:iss -leve „ _ 
nyugalom, koffein (0,2 g) kúp alakban (I. 4~~' 
lap 20 .. előirat). · ' 
Tanács.: fris.s levegő. 
fer os mérgezésnél hánytatás; -hashajtás ri~fnu -
olajjal és koffein-kúp .. Mesterséges lélekeztet/ 
Wm! s 
Tanác.5 .: hánytatás, hashajtás„ 

1 aktedron. 

l beniin„ 

«Általános eljárás» L szerint (I 495. lap) .. 

l acidum t~rtaricum 

l acidum boricum„ 

Belékk<,éie.< ( inhaláció.i) mérge<iinél: friss levegő 
nyugalom,. 0,03 g sósavas kodein vagy 0,03 g 
sosavas. etilmorfin kúpban (L 493. lap 24/a 
v~gy 24/b szerint), esetleg elporlasztott szóda
b~kar bóna-oldat belégzése («spray»). Mester-
seges lélekeztetés tilos! · 

Per Q.5 mérgezésnél.:· % lit. 1 %-os nátriumtio
~zul;at- vagy 1 %-os natriumbikarbonát-oldat 
1tat~sa _Dtána hashajtó aktivált szénnel (I. 486, 
lap antidotum: carbo activatus)„ 

L klóracetofenon. 

L klór acetofenon 

«Ált~lános eljárás» 1. szerint IL 495 .. lap), majd 
koffem (0,2 g) kúpban (L 492 .. lap 20 .. elő-
uat), · 
EJzméletlenr~g ese'tén mint az altatószer-ffiérge-
zéseknél (I. 499 lap). · 

Helytelei,iül (h".ssz~, ideig világos helyen) tárolt 
burgonyaban, illetoleg a földdel nem takart 
napfén)rérte burgonyában már kiszedése előtt i~ 
(annak héjában) a szolan_in-tartalom megnő. 
Ilyenkor a burgonya héja alatt zöldes elszínező
dést találunk Nagyobb mennyiségű és nem kellő
v~stags~gba~ hán;ozo;t ily~n. burgonya· fogyasz
tasa utan konnyu mergezes1 tünetek jelentkez
hetnek,. Továbbiakban l szolanin„ 

I 

Bürök, foltos 

«C ... » ( Ca-, Ch-, Co-, 
Cr. . stb.) 

Calcium oxydatum 
(égetett mész, karbid, 
kalciumcar bid) 

Calomel 
Campho•a 

(kámfor) 

Cax·boneum sulfui:·atum 
(széndiszulfid, szénkéneg) 

Cai:·boneum tetracblot'atum. 
(széntetraklorid) 

Chinin és sói 
Chloramin 
Chloi:·ogenium. 

(klorogén, neo-magnol) 

Chlorofo<mium 
(kloroform) 

Chlo•phenanum. 
(D.. D: T, Gesarol, 
Neocid) 

L conium maculatum, 

1 még «K .. » alatt is, 

Sok cukros víz itatása, utána t~j vagy tqjás
fehérje vagy olaj., 

L hydrargyrum bichloratum corrosivum„ 
«Általános eljárás» 1. szerint (L 495. lap). 
Olaj (ricinus ii), tej, zsír é! szeizes ital tilos.! 
Nyugtalanság esetén O, 1 g-os fenobarbiturál 
kúpban (L 490. lap 19 .. e!őirat). 
Tanács.: hánytatás, hashajtás. 

Belélekzéiei (inhaláciái) mérgezé!nél: friss levegő 
nyugalom, (0,2 g) koffein kúpban (I. 492 .. lap 
20. előirat) .. Szükség esetén mesterséges lélekez„ 
tetés„ 
Per oi mérgezésnél: «Általános eljárás» (L 495 .. lap 
és 0,2 g koffein kúpban) .. 
Belélekzéres (inhalációs) mérgezésnél.: fi:iss levegő, 
nyugalom, koffein ( 0,2 g) kúpban (L 492 lap 
20 .. előirat) .. 
Per o.s mérgezésnél.: «Általános eljárás» 1. szerint 
(L 495. lap), utána calcium gluconicum vagy 
calcium lacticum vízben az l 488„ lap 11„ szerint 
Olaj, zsír tilos.! 
L kinin. 
1. chlorogenium„ 
1 o/

0
-os nátriumtioszulfit-oldat itatása, utána 

tej vagy tojásfehérje-oldat (L 494 .. lap 31/a) 
Tanáci: tej vagy tojás"ehérje-oldat (L 494 .. lap 
31/a), .szódabikarbóna .. 
Belélekzéiei (inhalácó.i) mérgezésnél: friss levegő, 
koffein-efedrin-pentametazol-kúp (L 489 lap 
16 előirat), szükség esetén mesterséges lélekez
tetés, szívmasszázs 
Tanác.s .: fl:iss levegő, mesterséges lélekeztetés, 
szívmasszázs. 
Per ~.s mérgezé.5nél.: ha a mérgezett eszméletnél 
van, «Általános eljárás» 1 (L 495 . .lap). Eszmé
letlenség esetén 2. szerint (I. 495 .. lap), mint az 
inhalációs inérgezésnél. 
Tanáci: hánytatás, hashajtás Egyebekben mint 
a belélekzéses mérgezésnél. 

«Általános eljárás» L szerint (L 495. lap). 
Olaj (parafinolaj és ricinui olaj is), zsír tilos 1 

Nyugtalanság, görcsök esetén O~ 1 g fenobarbi-· 
turál kúpban (L 490 lap 19 előirat) .. 
Tlznác.s :· .hánytatás, hashajtás„ 
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Cián és vegyületei 
(hidrogéncianid kéksav 
ciánkáli stb ) ' ' 

Cink-vegyületek 

Citr·ornsav 

Clark I. vagy II. 

Cocain 

Cocainum novum 

Codeinum 
(kodein) 

Colchicum autumnale · 
(őszi kikerics) 

Conium maculatum. 
(foltos bürök) 

Crocus sativus 
(sáfrány) 

Csato~na~(pöce-gödör) gáz 
(kenh1d1 ogén) 

Cuprum. sulfuricum 
· (rézgálic, réz-sók , , 

rezszulfát) 
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Belélekzéses (inhaldáór). mérge•e'-e·z„ r. 1 3 ; . . ""' ,,„ " i.rISs eve „ 
-..5 csepp. amilnitrit belélekeztetése az r. 4go, 

lap 10. szennt; 5-10 percenként ke't . h; 88, , . szer· aro 
szor, mesterseges lélekeztetés,. m-
Per a.s mérgezésnél: _antidotum és hánytatÓ 
I.. 488„ lap 10 .. szennt mint a foszfo , az 
nél t' h h . ' rmergezés ' u ana as aJtÓ és aktíváit szé , b -
(L 486.. lap antidotum: carbo n ~ en, 
3 5 .

1 
. activatus 

-·. csepp ann nitrit belé1ekeztetése . 
I. 4~8„ lap_ 10. szerint„ Mesterséges Iélekeztet ~z 
Tanac5 .: friss levegő, mesterséges lélekeztet~s. 
Per 05 mérgezésnél hánytatás, szódabikar hóna. es, 

A há~yás fenntartása tejjel~ tojásfehérjés vízzel 
(I , 494. lap 31/a). Utána hashajtó aktivált 
szennel (L 486 .. lap antidotum: carbo activatus,) 

L acidum citricum„ 

l. adamsit.. 

kokain .. 

1 kokain. 

t morfin és szár mazékai„ 

1 kolchicin .. 

«Általános eljárás» L szerint (I 495 1 ) 'd 
k f~ . fc . .. ap , maJ 

o reu,;:e edrin-pentametazol-kúp (I. 489. lap 
16., elouat)„ Szükség esetén mesterséges lélekez~, 
tetes. 

«Általános eljárás» L szerint (I 49.5. 1 ) H . 
görcsök ellen melea termofor 0 08 gappa;, a~1 , ló • b , , 'l'averi-
nu~.n zydrochloruum kúpban (I. 493. la 2 7 
elonat) P · 

Tanác5. hashajtó, hasra meleg termofor 

A csatornagáz két legmérgezőbb alk t, , ' d' 'd , o oresze 
a ~zen iox1 es a kénhidrogén. 
Friss leve " "k ' ' go; szu seg esetén mesterséges lélekez~ 
te'.es, 0,2 g koffein kúpban (L 492. lap 20 
elonat).. ·· 
Tanác.5 · friss leveao" b , mesterséges lélekeztetés. 

Antidotum az I. 487. lap .5„ szerint utána 
I:-7 evő~anál. ak1:i':ált sz~n, esetleg ~gy-két 
kaveskana,l magn:ziumox1d is 3 dl vízben 
s~us~penda_l;ra„ 7:e~, z.sír, olajok, ecet ellenjavaltak.! 

anacs .. tojasfeherje vízben (I 494. lap 31/a) .. 

i 
.1 

1 

«Gy . » 

Cytisin 
(aranyeső) 

Cytisus laburnu111 
(aranyeső) 

D. D. T. 

Dat'ázscsípés 

Datur·a str·amonium. 
(maszlagos redőszirom) 

Denatut·ált szesz 

Dia111inobenzoesav (2,5) 

Dicodid 

Dietilnitrofenil-tiofoszfát 

Difenilamin-at·zinklorid 
(adamsit) 

Difenilat·zincianid 
(Clark II.) 

Difenilar zinklor'id 
(Clark I.) 

Difoszgén 

Digitalis és készítményei 
(digitálisz-hatású anyagok: 
pl. leander, sztrofantin) 

Dihydrocodeinonum 
bitartaricum 

Diklórbenzol 
(paradiklórbenzol; globol) 

Diklórdietilszulfid 

1 még «Üi » alatt is. 

«Általános eljárás» L szerint (L 495. lap), majd 
erős feketekávé vagy 0,2 g koffein kúpban 
(I.492 lap 20.. őirat), szükség esetén mester
séges lélekeztetés„ Görcsök esetén O, 1 g .feno
barbiturál kúpban · (L 49.2 lap 19 .. előirat) .. 
SZívgyengeségnél szívmasszázs. 
Tanács: hánytatás, feketekávé, szükség esetén 
mesterséges lélekeztetés„ 

l. cytisin„ 

L chlorphenanum. 

l, rova1szúrás„ 

«Általános eljárás» szerint (I 495. lap); a 
fejre hideg borogatás Nagyfokú nyugtalanság 
esetén 0,1 g fenobarbiturál (L 492. lap 19. elő
irat) kúpban Tanács: hánytatás, hashajtás 

L alkohol 

Segélynyuj~ás mint a belélekzéses anilin mérge
zésnél, bőrtüneteknél calcium gluconicum vízben 
oldva per 05 az I. 488. lap 1 L szerint. 

L mc.,:fin 

L parathion. 

adamsit. 

L adamsit. 

l adamsit. 

l. fOszgén. 

«Általános eljárás» L szerint (I 495. lap); nyu
galom; 1 mg atropin kúpban (L 493. lap 26. 
előirat). 
Tanács· hánytatás, hashajtás, nyugalom 

1. morfin 

«Általános eljárás» 1 szerint (I. 495 .. lap), 0,2 g 
koffein kúpban (I. 492. lap 20 .. előirat), szük
ség esetén mesterséges lélekCztet~s. 
Tanács.: hánytatás, hashajtás„ 

L mustárgáz„ 
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Dimetilszulfát 

Dinitrobenzol 

0-DinitrokJ:"ezol 
(«sárga méreg», növény
védő szer) 

Dinitrotoluol 

Dionin 
( etilmor fin) 

«E. » 

Ephedrinum 
(efedrin) 

Ergotin 
(anyarozs, secale ~ornutum) 

Eserinum 

Etilalkohol 

Etiléter 

Ezüstnitrát 

Égetett mé.sz 

Égetett timsó 

Étel ( élelmiszer)-mérgezés 
(hal, hurka, hús, 
kacsatojás) 
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Belélekzése.s {inhalációs) mérgezéstzél„" a szem _ki
mosása 2 %-os szódabikar hóna oldattal. Köhö
gés, me!lkasi fajdalmak ellen 0,30 g 'lmidazo
fén és 0,03 g sósavas kodein per os vagy kúp.. 
ban (L 492. lap 21/a eWirat) .. Nyugalom„ 
Me.sterséges lélekezteté~ tilos/ 
Per o.s mérgezésnél Általános eUárás» 1„ szerint 
(I. 495 lap) .. 
Tanács,: friss levegő, nyuga}om, a szem ki-· 
mosása„ 

L anilin, 

«Általános eljárás» L szerint (L 495. lap). 
Tandc.s .:· hánytatás, hashajtás„ 

1 anilin. 

L morfin (és származékai) .. 

még «Ae . » alatt is, 

«Általános eljárás» L szerint (L 495 .. lap) .. Víz
szintesen fektetés, nyugalom, 3 csepp amil
nitr it belélekeztetés az L 488 .. lap 10 .. szerint 
Nagyfokú nyugtalanság esetén O, 1 g" fenobarbi·· 
turál kúpban (L 492. lap 19. előirat) .. 

1 
«Által.ános eljárás» L szerint (I. 495. lap) {s 
3 csepp amilnitritet lélekeztetünk be az I 488. 
lap 10, szerint 

L physostigmin. 

alkohol. 

L aether. 

L argentum nitricum, 

L calcium oxydatum„ 

L alumen, 

Étel- (élelmiszer)- mérgezést okozhat a rnnilott 
vagy bizonyos baktériumok (Salmonella-cso
port) által fertőzött ételek fogyasztása. A mér
gezés tünetei hányás, hasmenés, gyakran hideg
rázás és láz„ Nem tekintjük ételmérgezésnek a 
véletlenül vagy szándékosan az ételbe került 
méreg (pL arzén) okozta mérgezést. 
Segélynyujtás .: a hányás fenntartása vagy hány
tatás, míg a hányadék ételmaradékot tartalmaz, 
Ezután hashajtó és aktivált S>én vízben (L 486. 
lap antidotum: carbo activatus.) Nagy
fOkú gyengeségnél erős feketekávé vagy tea, 

' ' 
1 

1 
l 
l 

Éter· 

«F » 

F.lecet 

Fa~zesz 

Fenacetin 

Fenol 

' 

Fer·r·um. sesquichlor·atutn 
(vas(III)klorid, ferriklorid) 

F e:r'x·um. sulfur·icutn. 
(vas(II)szulfát, ferroszulfát) 

Fizosztigmin 

FI uot·hidt ogén 
(fluor hidrogén-sav) 

Fluorofoszfát 
(szerves) 

Fluor-vegyületek 
(szervetlen) 

Foltos büt ök 

For·maldehydum, fOr:malin 
(lysoform) 

FoszfOr 
(phosphor us) 

esetleg koffein-efedrin cseppek (I. 
0

489 .. l.ap 15. 
előirat)„ Ha a mérgezett nem hany, de h~..: 
menése van, úgy tiszta vízben szuszpen~alt 
aktíváit szenet adunk az' L 485 .. lap 8. szermt 
Bélgöi csök ellen termofor a hasra, esetleg 1 po
hárka konyak 
TanácJ;'. hánytatás, hashajtás, erős feketekávé. 

1 aether. 

!. még «Ph .. » alatt is„ 99 

!. acetum pyrolignosum 

!. alcohol methylicus. 

!. phenacetin „ 

!. phenolum. 

1 vas-sók 

vas-sók. 

J physostigminum. 

1. acidum hydtofluoricum„ 

L ideggázok. 

Elsősegély, mint az oxálsav okozta mérgezésnél 
L acidum oxalicum. 

Conium maclilatum„ 

Belélekzéses (inhatdció.s) mérgezésnél.:· fi:iss l~vegő, 
nyugalom, ammóniás vízgőz b~lélekezt~tese az 
I 488. lap 9„ szerint, 0,03 g sosavas etilmorfin 
kúpban I. 493. lap 24/b szerint 
Tanács „ friss levegő, nyugalom„ 
Per Ol mérgezésnél: L maró-n;érgek (I. s:1. lap) .. 
Antidotum 2 o/0 -os ammón1umkarbonat-oldat
ból 5 pet cenként. 1 evőkanállal az I. 487. lap 
6. szerint 
T'anács, 1 maró-mérgek, savak,. 

Hánytatás 1 %-os réz~zulfát,·oldattal vagy kálium 
permanaanátos rézszulfát-oldattal I. 487„ lap 
2. szeri;t. Utána több ízben,_ összese_n 3.-5 dl 
0,4 o/o-os káliumperma,nganá:-oldatot ;t~tunk az 
I. 488. lap 8: szerint, majd keserusos vagy 
glaubersós hashajtót (L 48~. lap) L, va!\y 2. 
szerint adunk. Gyengeségnel, elese~tsegne.l 0,2 
g-os koffein. kúpban (L 492. lap 20. előuat) 
Ola.f, zsír, tej, tojás tilo.<; .! 
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FoszfOr-oko-zta' égési sebek 

Foszforsav 

Foszgén 

508 

(nitrózus gázok ellen 
ugyanúgy) 

• 

A ruhára vagy bőrre került sárga foszfort 
vízzel azonnal lelocsoljuk, majd a_ iuhát gyor
-san levetjük és vízbe tesszük„ 
A bőrre került foszfOrt vízzel eloltjuk és a,· 
bőrre késedelem nélkül .5 %-as rézsz1:1lfát-oldatot 
öntünk, illetőleg az egész sebet .5 %-os réz
szulfát-oldatba mártott vattával vagy gézzel le
borí~juk. Pár perc mulva a vattát vagy gézt 
levesszük és a sebben látható, most már barnás 
szín4 foszfordarabkákat csipesszel eltávolítjuk, 
majd a sebet ismét rézszulfát- oldatba mártott 
vattával borítjuk„ Ezt .az el:fárást többször meg~· 
ismételjük, majd a rézsz_ulfátos vattát lev~sszük„ 
A mérgezettet hosszabb időn át figyeljük Ha 
ismét fájdalom jelentkezne, ez annak a jele, 
hogy még nem sikerült a fOszfort hatástalaníta
nunk, tehát ismét rézszulfátos borítást alkalma
zunk Ha fájdalom _neni jelentkezik, úgy a 
sebre vazelines kötést teszünk„ 

Ha hajzatra került a fOszfOr, úgy annak eloltása, 
illetőleg rézszulfát-oldattal való hatástalanítása 
után a hajzatot a bőrhöz közel ollóval levágjuk 
és az égési sebre isrn.ét rézszulfát-oldatos borí
tást teszünk. 

A 5zembe fieccsent foszfOrt azonnal és hosszab
ban bőségesen mossuk 2--3 %-os szódabikar
bóna-oldattal Rézszulfát-oldattal szemet öblí
teni tilos! 

Tanács.: ha a ruházatia került a foszfor, a ruhát 
azonnal levetni Az égő foszfort vízzel eloltjuk 
és a levetett ruhát vízbe merítjük 
A bőrre került foszf(nt vízzel eloltjuk, majd 
vízbemártott ruhát helyezünk rá. (Még jobb, 
ha a ruhát szódabikarbónás vízbe már~juk.) 
Az esetleg látható foszfor részecskéket kés 
fokával lekaparjuk és ismét vizesruhát helye
zünk a sebre„ 
Ügyeljünk arra, hogy a sebre borított ruha 
állandóan bőségesen vizes legyen és hogy a 
beteget rnielőbb kórházba szállítsák, 

I.. marómérgek, savak. 

Foszgén-mérgezés vagy annak gyanuja esetén 
a mérgezettet a legnagyobb nyugalomban tart
juk. A legkisebb mozgás is tilos! Ha a mérgezett 
fázik, meleg takarókkal, teimoforral védjük . 
i\dhatunk enyhén rumos teát vagy feketekávét„ 
Állandó friss levegőről gondoskodjunk. A mér-' 
gezett felső ruháit vessük le„ Nyugtalanság, 
köhögés, mellkasi szorongás ellen 0,03 g-os só
savas kodeint vagy sósavas etilmorfint adunk 

Füstgáz 

qáz (gőz), ' ism.eretlen 

Gáz ,. , 
(világító-gáz, fust-ga~-' . , 
kipuffogó-gáz, generator,-gaz, 
víz-gáz) 

Gener átor„gáz 
Gesat:'ol 
Globol 

Gombam.ér:gezés 

l. típus,, 

Il típU5, 

, (I 493 lap 24/a vagy 24/b előir~t:) 
kupbank t. 0 3 g amidazofennel keverhe~1uk 
E szere e , /b 

1
,.. t) 

(L 492 lap 21/a vag~ 2'. ,e ona ,, 
Mesterséges lélekeztetes tilos. 

1 szénmonoxid. 

l, ismeretlen g~z. 

J. szénmonoxid.~· 

l, szénmonoxi~ 

1, ch lor phenan um 
L diklór benzol, 

A • b'k okozta mérgez_éseknek a mé:~ganya·· 
gom ,a . t 3 típusát különböztetjuk meg, gok hatasa szerin . . 

Az elsősegélynyujtás ehhez rgazod1k, , 
!„ típus.. Tünetei: hányás, hasmenes', 

Tünetei: az atropinmérgezeshez Il típu" 
hasonlók. ~ . , , 
Tünetei: a muszkar1nmergezeshez JII, típU5. 
hasonlók 

Há yás hasmenés és IL a IIL típus~ál is jelent
kez~et, 'de a domin,áló tünetek .maso~: N.~gz
fokú hányás, hasmenés esetében, i~on;-gorcsok is 
. 1 k h t k különösen a labrkrakban, ezt ]e ent ez e ne k 
. - omba-méreganyaga o ozza, azonban nem a g . .. k 'b 

h , ás hasmenes _ kovet ez te en hanem - a any ' , 
beálló Víz- és sóveszteseg„ , 
A) Rövid lappangási idő O\ic-3 ora) után jelent

kező hányás, hasmenés. · ' 1 szerint (L 
Segélynyujtá<: «Általános eljáras» " 

495 lap),, . , . "d" , 6 8-12 esetleg több 
B) Hos<ZÚ lappanga<i ' o ' - , ' „ k" .. ,. 
, ) á "elentkező, robbanasszeruen ,itor,o, 
~r~ol~:á~o~ hasonló, csillapítha~atlan hai;ya~, 
h , Ezt· a típust rendszerint a legvesze-

asmenes. "lk 1 'e 
lyesebb mérgező gomba, a gyi os ga o a 

okozza cl, 1 kf ált szén 
Segélynyujtás ,:· vízben -szusz_pen :1 : a . ,iv_ - Mele: 
(A mérgezettek rendszermt kihany}a~) . 

gítés. Mi~d;1nnem~a~~~~l~~r~Iz~::z~Ú~a:;~l gezett min e g yor , , , 
Tünetek: tág pupilla, szap?r.a pulzus :érl~~~~~; 

. os arc zavartság, delirium. A g 
kp~~eit gy~kran úgy használja? mint?a p_etlythe·pet 

·1 'g szirmai -szedegetne vagy valami ~en vu a . dig jelent-
desné. Hányás, hasmenes nem min . 
kezik„ 
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JIL típus. 

Gyógyszer-túlérzékenység 
(helytelenül «gyógyszer
mérgezés») 

Gyufa-oldat 

Hajfes'(:őszerek 
(par afeniléndiai:nin, 
par aaminofenolok) 

Halmérgezés 

Hamuisír· 
(kaÍium car bonicum) 

Hangyasav 
(acidum fürmicicum) 

Hánytató borkő 
· (stibium kaiíum tartaricum) 

Her·esó 

Heroin 
( diacetilmor fin) 

«Hi . » 

Hidrogéncianid 

Hidr·ogénfluorid 

Higany 
(hydrargyrum metallicum) 

Higany-vegyületek 
(higany(I)- és higany{II)
vegyületek) 

HioszciamJn 

510 

S~gélynyujüi<: «Általános el;árás» 1 ' .. 
(I 1 ·. " .. „ szerrnt 

. 495„ ap), állandó felügyelet alat• t t' -
fi . h'd b , . . ' ar as e3r_e 1 eg orogatas, szükség esetén O l g fe ' 
barbitu.rál ~úp?án \L 490 .. lap 19,.' előir~J: 
Az e trpusu mergezeseket rendszerint a I' · · 
ölő galóca vagy a párducgalóca okozza„ egy-

T'ünetek .:· hányás, hasriienés, igen nagjfokú 'izzadás _ 
nyáladzás, Néha a pupillák szűkek a pul ' 
ritkább. ' zus 

Segélynyujtás · «ÁltalánOs eljárás» I. szerint 
(L 495 lap). 1 mg kénsavas atropin kúpban 
vap p~r os (I 4931_ lap 26 .. előirat)„ A.z e típusú 
mergez?st rendszerint a susulyka-gomba, vagy_ 
a mezei (parlagi) tölcsér gomba okozza,. 

1-2 kávéskanál kalciumglukonát vízben ~z 
I .. 48~„ lap 11„ szerint, továbbá 0,03 g sósavais 
efedrm per os vagy kúpban I 493 .. lap 25 .. előirat. 

«Általános eljárás»! .. szerint (l 495. lap)„ A hasz
nálatos gyuf3.k sárga foszfort nem tartalmaznak„. 
Tanác.s: hánytatás, hashajtás„ 

Bő1tünetek: a nyak, arc, f~j bő1én kiütések, 
duzzanat. Cahiunz gluGonicum vízben oldva peros 
(l 488. lap 11. sv.rint). 

l. ételmérgezés. 

l marómérgek, lúgok„ 

marómérgek, savak 

l antimon-vegyületek„ 

1. acidum oxalicum. 

L morfin és származékai 

1. még «Hy » alatt is„ 

cián (és vegyületei). 

acidum hydrofluoricurrl. 

Aktivált szén és hashajtó„ 

1 hydrarg, bichloratum corrosivum„ 

«Általános eljárás» L szerint (I 495 lap). 
Felügyelet. A lejre hideg borogatás, 

/ 

--------·-------- ·-· -·---··· 

Hipoklorit-lúg 

Hur·kamérgezés 

Húsm.érgezés 

«Hy » 

Hydr·ar·gyrum bicbloratum 
cor·rosivum (szublimát, 
higany-vegyületek; kalomel, 
szublimát stb.) 

HydI'ochinonum 

(hidrochinon) 

Hydrocodeinum bit~rtaricum 

Hydrocodin 
t•J 

Hydrogenium p~roxydatum 
(hidrogén peroxid) 

Hyosciamus niger 
(beléndek) 

«Hypo» 
( ná tr i umhi poklor i t-oldat, 
hipoklorit-lúg) 

Illó-ola,jok 

Insulin 

Ismer·etlen anyag okozta 
métgezés 

L mar ómér gek, lúgok.. 

!. ételmérgezés„ 

!. ételmé~gezés„ 

1 .. még- «Hi . » alatt is 

A há_nyás fenntartása vagy hánytatás tejjel, 
tojásfehérjés tejjel vagy vízzel (I. 494. lap 31/a 
vagy 31/b). Utána hashajtó aktivált szénnel 
keverve (I. 486 lap, antidotum: carbo acti
vatus) Ha tej, tojásfehérje nem áll 
azonnal rendelkezésünkre, hánytatás 2 %-os 
nátriumtioszulfö.t-oldattal az L 487. lap 4 
szerint, majd hashajtó aktivált szénnel keve1Ve. 
(I 486 .. lap antidotum: carbo activatus szerint) .. 
T'anár s· t~j, tojásfehérje-o.iélat vagy tojásfehé1jes 
tej (L 494. lap 31/a, i!L 31/b .. ) 
Konyhasó minden formában kerülendő,( 

«Általános eljárás» 1. szerint (L 495. lap) 

Szeszes ital tilo.s! 

mo1fin és származéka L 

1. morfin és származékai.. 

Tej, tojáskhé1jés tej (L 494 .. lap 31/b), ·ezek 
hiányában folyadékok (víz) itatása. 

L hioszciamin 

l marómérgek, lúgok. 

1. olea aetherea, 

Az inzulin„túladagolás vagy diéta-hiba követ
keztében beálló gyengeség, izzadás, sápadtság~ 
remegés, görcsök esetében sok cukros, lehetőleg 
szőlőcukros (kb. 50-100 g szőlőcukor) vizet 
itatunk. 

Per o.s mérgezé.s esetén.: ha a mérgezést maró 
méreg okozta, amit a nyelven, a szájüregben 
látható felmaródásokból állapíthatunk meg, 
úgy a rnaró mérgek cím alatt leírt módon járunk el, 
Ha nem maró mérgezésről van szó, úgy hányás 
esetén a hányást vízben szuszpendált aktivált 
szénnel fenntartjuk (L 488 .. lap 14 .. szerint..) Utána 
aktivált ezénnel kevert hashajtó (I. 486. lap, 
antidotum: carbo activatus). 
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Ismeretlen gáz (gőz) okozta 
mé:t'gezés 

512 

Hashajtóként csak nátiium-; vagy magnézium
szulfát (I 486 lap L vagy 2.) adható, ricinus-
olaj nem„ . · -
Ismeretlen nem maró mérgezésnél sohase ~djunk 
szeszes italt, olajos, zsíros anyagokat, teje·. 
vagy savanyú italokat. 
Ha á··mérgezett nem hány~ úgy hánytatás, utána 
mint fent. · -
Bőrre, 1·uhá;:.atra ömlött ismeretlen anyag okO'zta 
mérgezéseknél a ruházatot levetjük, a bőrről a. -
fülyadékot leitatjuk és ezután bőséges. lang)ros 
szappanos vízzel az érintett bőrfelületet le
mossuk .. Ha ez2el az anyagot nem sikerült el
távolítani, úgy azt szesszel vagy- benzinnel mos
suk le bőségesen, utána pedig langyos szappa-
nos vízzel.. \ . , 
Tanác.s: a fent elmondottak szerint„ . 

Ha a mérgezést gáz (gőz) halmazállapotú mér
gező anyag belélekzése okozta, úgy a· mérge~ 
zettet friss levegőre visszük vagy a szobában az 
ablakokat kinyitjuk, a felső ruhákat a törzsről 
eltávolí~juk, a mérgezettet könnyű takarókkal 
betakarjuk, ha fázik termoforral vagy meleg
vizes palackokkal melegítjük, 1 csésze· meleg 
teát itatUnk és a mozgást megtiltjuk. Erős 
köhögé5nél 0,03_ g sósavas ko-deint vagy sósavas 
etilmmfint adunk per os vagy kúp alakjában 
(L 493 .. lap 24fa vagy 24/b előirat). Mellkasi 
szorongásnál, fájdalomnál ezenfelül még 0,30 g 
amidazofrnt (L 493. hp 28 .. előirat). Hán)'ásnál, 
ha a gyomor üres, néhány korty teát vagy vizet 
itatunk. Görc.söknél az alsó és felső fogsor közé 
vastag gun1icsövet, esetleg kendőbe burkolt 
fakanál nyelét tesSzük és ügyelünk, hogy a 
görcsök alatt kárt ne tegyen magában a mér
gezett 
E'5zméletlenség esetén a mérgezettet lefektetjük, 
f~jét balra fordítjuk, hányás esetén a szájüreget 
kitisztítjuk, a hátracsúszott nyelvet előrehúzzuk. 
A mérgezettet :rllelegen tartjuk„ 
G)'enge, szapora pulzur e.rntén 0,2 g koffein és O, 1 g 
pentametazol per os vagy kúp alakjában (I. 493. . 
lap 23 .. előirat) .. Görcsök esetében 0,10 g feno-, 
barbiturál (I. 490. lap 19. előirat). 
Légzési zavaroknál 0,2 g koffein és 0, 1 g penta
metazol kúpban (I 493. lap 23. előirat), továbbá 
ammónia szagoltatása az I 488. lap 9„ szerint. 
Ismeretlen gázmérgezés esetén mesterséges léle„ 
keztetés csak végső esetben végezhető„ 
A mérgezettet az orvos megérkeztéig mozdulat„ 
lanut fektetjük, illetőleg kórházba szálli\juk. 

Idegentest (pénz, gomb, tű 
stb.) nyelése 

Ideggázok, idegmérgek 
(szerves fluo1ofOszfitok, 
hasonló hatású harcgázok 
stb.) 

Jód-gőzök 

Jód-sók 

.J ód-tinktma 

<:<J( )) 

Kacsatojás-mét gezés 

Kal ciumarzenát 

l{alciuincián:antld 
(mésznitrogén) 

Kalciurnhipoklorit 
(klórosmész) 

33 Gyógyszerköny>' l (41) 

Tanács.. fi:iss levegő, nyugalom, meíegítés, meleg 
tea„ 

Főtt burgonya zsírral vagy vajjal (olajjal), 
puha kenyér bele nagyobb mennyiségben, utána 
2-3 kanál paraifínum liquidum.. Elsősegélynyuj
t~snál hashajtót nem adunk„ 

Belékkezve vagy folyékony állapotban a bőrön 
át mérgeznek„ Hatásuk a fizosztigminéhez ha
sonló. Gőzük pupillaszűkületet okoz„ Hatásos 
ellenszerük az atropin. 
Belélfkzé5e5 (inhalációs) mb·gezés eset/n 1·-·2 csepp 
1 o/0 -os atropinszulfát-oldatot cseppentünk a 
szembe és 2 mg atropinszulfát kúpban (I 493 
lap 29. előirat). Görcsök esetén 0, l g fenobarbi
turál kúpban (L 490 lap 19 .. előirat) Szükség 
esetén mesterséges lél( ke?tetés. 
Ha bőrre, 1:uházat1·a került folyékon: ideggáz, 
a ruházatot levetjük, a fülyadékot ruhával fel
itatjuk és a méreggel fertőzött területet 5-10 
%-os szóda-Oldattal vagy 5 o/0 -os ain1nónia„ 
oldattal lemossuk, A tör lőanyagokat 1.5 ~~-os 
szóda-oldatba tesszük, vagy megsemmisítjük 
(elássuk). /\_ruhát csak a méreg hatástalanítása 
után szabad ismét felvenni 
T"anács,: gá,2zal szennyezett ruhát levetni! Ha a 
mé1gezett nem lélckzik, mesterséges lékkeztetés; 
bőrre került anyagnál lemosás 5 °;{1-os szóda
bikarbóna-oldattal, vagy 5 ~~-os szóda-oldatt<cll 
(1 kávéskanállal Yz pohár vízre„) 

]. bróm. 

«Általános eljárás» 1. szerint (I 495. lap) 

A mérgczettel 2 ~~-os nátiiumtioszulfát-oldatot 
( 500 g) itatunk 1;! órán belül, vagy ezzel 
hánytatunk (l !) (v. ö L 487 lap 4 pont). 
Utána aktivált szé.n nátriu1ntioszulfát-oldat ban. 
Tanácr · tej vagy tojásflhéri" és tej (I 494 lap 
31/b ), keményítős víz (L 4S4. lap 32 ) . 

L még «C . » (Ca, Ch, Co, Cr, Cu stb .. ) 
alatt is, 

l étel (élelmiszer)-mérgezés. 

1 arzén. 

Friss levegő, nyugalom Szeszes ital tilos! 

Hánytatás 2 %-os nátriumtioszulfát-oldattal 
(L 487. lap 4 .. szerint), utána sok tej .. 
Tanác5.: tej, tojásfehérje. 
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Kalciumkarbid 

Kalium. bichrom.icum. 
(káliumbikromát) 

Kalium brom.atUin 
(káliumb1 omid) 

Kalium. Car·honicum 
(hamuzsfr) 

Kalium chloticum. 
(káliumklorát) 

Kalium chromicum 
(káliumkromát) 

Kalium cianid 
(kalium cyanatum) 

Kalium. ferr·icyanatum 
(kálium-vas(III) cianid; 

vörös vérlúgsó) 

Kalium fer·r·ocyanatum. 
(kálium-vas(II)cianid; 
sárga vérlúgsó) 

Kálium hidroxid 
(kalium hydroxydatum) 

Kalium nitr·icum 
(1.áliumnitrát, salétrom~ó) 

Kalium permanganicum, 
kalium hypermaganicum 
(káliumpermanganát) 

Kalium. rhodanatum 
(kalium suliocyanatum, 
káliumrodanid) 

Kalium silicicum 
(vízüveg) 

Kaliu:m stibium-tar·tax·icum 
(hánytató borkő) 

Kalomel 
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l, calcium oxydatum„ 

l acidum chromicum„ 

], bróm-sók 

l marómérgek, lúgok. 

«Általános eljárás» 1 szerint (L 495. lap) .. 
Szesze.5 é5 savanyú italok tilosak/ 
Per o.5 töbhszö1 egy ké.shegyn;ii 5;:.ódabzkarbona„ 
Tanác.5 .: hánytZ1:_tás, hash_ajtás 

l, acidum chromicum, 

L cián és vegyületei 

«Általános e\já1ás» 1. szerint (l 495. lap) .. 

1 kávéskanál szódabikar hona vízben, utána 
«Általános eljárás» L szerint (I 495. lap) .. 

L maró1nérgek, lúgok„ 

«Általános eljárás» L szerint (I 495 lap),. 
UtáDa többször 1 kávéskanál szódabikarbóna 
vízben 
Sze5zes italok tilosak' 
0,2 g koffein kúpban (L 492 lap 20 .. előirat) 
Tanács,: hánytatás, hasha.jtás. 

I-Iánytatás cukros tejjel vagy cukros vízzel.. 
Utána tej, tojásfehéqés tej (I. 494. lap 31/b), 
majd 1 evőkanál 1 %-os prokain-·oldat (1 490„ 
lap 17. előirat) .. 
·ranács · cukros tej, cukros víz„ 

«Altalános eljárás» 1. szerint (L 495 .. lap). 

L 1na1 ómérgck, lúgok 

ant~mon-veg)'ületek. 

hyd1arg)'run1 bichlo1atum corros1vum. 

Kámfor 

Kallta:ridin 

K:i.:r'hOlsav 

:K.eserűm.andula és más, amig·· 
d lint, illetőleg hidrogén
cianid ra is bomló glukozidát 
tartalmazó mag (őszi- és 
sárgabarack, szilvamag stb„) 

Kéksav 

l's..éndioxid 

Kénhidrogén 

Kénsav 

R igyómarás 

Kinin ( chinin) és sói 

Kipuffogó gáz 

33* 

camphora„ 

l. kőrisbogár. 

1. phenolum„ 

«Általános eljárás L szerint (l 495. lap) A 
továbbiakban l. cián és vegyületei «per os 
mérgezés» L 495. lap. 
Tanács.: hánytatás, hashajtás, szükség esetén 
mesterséges lélekeztetés„ 

1. cián (és vegyületei). 

Friss levegő, nyugalom. Mesterséges léle' ez
tetés tilos! 0,03 g sósavas kodein vagy sósavas 
etilmodin kúp alakjában vagy pe1 os (!. 493. 
lap 24/a vagy 24/b előirat) .. Enyhén ammóniás 
vízgőz belél1 keztetése„ Szájöblítés 2 o/0 -os szódae 
bikar bóna-oldattaL 
Tanács.: friss levegő, szódabikarbónás vízgőz 
beléleki'.'ztetése. Mesterséges lé le eztetés tilos! 

Friss lf·vegő, mesterséges lélt kezte"tés, 0,2 g 
koffein kúpban (L 492 lap ·20 .. előirat). 

1. marómérgek, savak„ 

A megmart végtagot a marás felett és pedig 
a fElkaron, illetve a combon, szorosan lekö~jük„ 
A végtagot legfe\jt bb 1 Y,, óráig hagyhatjuk 
lekötve, közben a kötést félóránként 1-2 
percre meglazítjuk„ A lekötés után a harapás 
helyét, mely 1 vagy 2, egymástól 8-10 mm-re 
fekvő piros tűszúrásnyi pontból áll, szeszes jód
oldattal (jódtinktu1 ával) enyhén bekenjük. 
Utána iles zsebkéssel, melyet előbb szesszel 
mf·gtisztítottunk, a marás helyén a piros pon·· 
toko:rl át 2-3 mm mélyen és 1 cm hosszú:;ág
ban bemct~zünk. A sebet 1 ~{i-O'S káliumperman·· 
ganát.:oldattal Lőv 0··11 kimossuk, majd Bier
harangot, illetve emlőszívót helyezve rá meg
szivatjuk, hogy jól kivérezzen„ Pár perc mulva 
a szívót levesszük, a sebet a fenti ol<lattaf isn1ét 
kimossuk és a szivót visszah.flyezzük., Ezt az 
e~járást hároms?or megismételjük. Eközben a 
inérgezettnek adjunk néhány pohárka pálinka
fClét. (összesen legfcticbb 100 n1l-t), majd erős 
feketekávét, vagy 0,2 g koffeint per os vagy 
kúpban (!. 492 .. lap. 20. előirat). 
Tanács. a végtag leköté3e, pár pohárka pálinka, 

«Általános eljárás» L sze1int (L 495 .. lap). 

1 szénmonoxid. 
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Klór 

Klóracetofenon 

KI Ot'OfOrm. 

Klorogén 

Klór-tanalmú alkoholok 
( chloreton stb ) 

KI órpikI'in 
(klopp) 

Klór'vinilarzindiklor'id 

Kodein 

Koffein 

Kokain (cocain) és sói 
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Friss levegő, nyugalom, 0-,03 g sósavas kodein 
vagy 0,03 g sósavas etilmorfin kúpban (I. 493 .. 
lap 24/a vagy 24/b előirat) .. Mesterséges lélekez
tetés tilos! Esetleg vízgőz belél{keztetése kevés 
ammóniával. Szájüreg kiöblítése 2 %-os szóda:
bikar hóna-oldattal, esetleg elporlasztott szóda
bikar hóna-oldat beléltkzése, Per os mérgezés
nél (klorosviz), mint brómnál (L 502. lap). 
A szemet vízzel vagy 2 %-os szódabikarbóna
o1dattal kimossuk, esetleg utána l·-2 csepp 
2 %-os sósavas prokain"."oldat becseppentése„ A 
viszkető, égő bőrtünetek ellen unguentum aluminii 
acetici tartarici. 

chloroformium, 

chlor ogenium. 

l. altatószerek 

Belélrkzéses (inhalációs) 1néJgezés e5etén: fiiss }e„ 
V(gő, n;.·ligalom„ 
Mesterséges lélekeztetés tiloi! A szemet tiszta 
"'.Ízzel, vagy 2 °/0 -os szódabikarbóna-oldattal 
mossuk, utána esetleg 1-2 csepp 2 %-os só
savas prokain-oldatot cseppEntünk a szembe. 
Jvf< llkasi fájdal1nak ellen 0, 3 g amidazofcn 
(1 493 lap 28 clői1at), köhogés ellen O 03 rr 
' k d. ' ~ f:osavas o ein vagy 0,03 g sósavas eiilrD.orfin 

kúpban (L 493 lap 24/a vagy 24/b előirat). 
Per os 1nérgezés es6lén.:· «Általános cljá1ás» L sze-
1int (I. 495 .. lap) .. 
Tanác1 · friss levegő n\,ugalom. A szemCt 
2 ~lo-OS szódabikarbón~-oldat'tal kimosni 

lC\\·isit. 

1. mo1 fin és származékai, 

«.Általános eljárás» 1. szerint (I. 49.5. lap), majd 
fektetés, nyugalom, 3 csepp amilnitrit be1éle
kr ztetése az I. 488„ lap 10, szerint. 
0, l g fenobarbiturál (per os v. per rect..) 
(I 490 .. lap 19 előüat..) 

«Általános el.járás» 1 szerint (I 495. lap) 
Ha az arc fcltűnőrn sápadt, 3-1 csepp a mil
nitrit belélekeztctése az I. 488. lap 10. szerint, 
vízszintes fektetés; görcsök esetén 0,1 g feno
ba1biturál kúpban (I. 490. lap 19 .. előirat)„ 
Fenyegető légzésbénulásnál mesterséges léle
k•ztetés. 
Tanács.:· a mérgezettet vízszintesen fektetni, erős 
feketekávé, szüksfg esetén mesterséges léle.kez
teté::.. 

Kolchicin 
( colchicin) 

Kombinált porok 

Kői:·isbogár· 

(kan tar id in) 

Kresol 

~1'.'Ómsav és sói 

Lápi sz 

Leánder 
(Oleánder) 

Lewisit 
(klórvinilar zindiklor id) 

Lig!'oin 

Lysoform 
(liquor fmmaldehydi 
~aponatus) 

Lysol 

Maróanyagok okozta per os 
mérgezések 

«Altalános eljárás» 1. szerint (I. 495. lap), nyákos 
fő:;tek, 0,2 g koffein kúpban (1. 4S2, lap 20. 
elmrat). 
Tanács.: ha a tünetek még nem jelentkezil'.k, 
hánytatás, hashajtás. E1 ős feketekávé„ 

«.Á.Lalános fljá1ás» 1. szerint (I. 495. lap). 
Sze5ze1 italok tilosak.! 
Tanác.5 .:· hánytatás, hashajtás, 

«Aítalános eljárás» l, szerint (L 495. lap) .. Bősé
ges víz itatása„ A vízben kevés magnézium
oxidot szuszpendálunk (L 488. lap 12 .. szerint) .. 
Fájdalmak ellen 1 evőkanál 1 °/0 -os sósavas 
prokain-oldat (L 490. lap i 7 .. előirat) és fáj
dalomcsillapító kúp (I. 490, lap 18„ előirat)., 
Olaj (ricinu.5 is), zúr, tej, savanyú és sze.s,zeJ ital 
tilos! 
Tanács „ szódabikarbóna, hashajtó, hasra meleg 
termofür. · 

1 phenolum 

acidum chr omicum. 

argentum nitricum 

1 digitalis .. 

Úgy járunk el, mint a nzustárgáznál. Csepphatás 
esetén a csepp felitatása· után az érintett bőr
területet 5 °/0 -os szeszes jód-oldattal beecsetel
jük, ma:jd 10 perc mulva 10 %-os nátrium
tioszulfát-oldattal lerilossuk 

1. benzin 

fo1 maldehid 

phenolu1n 

Maró-mérgeknek nevezzük azokat a vegyüle
teket, melyek nagy koncentrációban a velük 
közvetlen érintkezésbe jutott sejtekben, külö~· 
nösen azok fChérjéibrn igen rövid idő alatt, 
mélsreható és vissza nem fordítható elváltozá
sokat okoznak Ez a sejtek pusztulását vonja 
111aga után, aminek következményei durva 
anatómiai elváltozások (pörkképződés stb )„ 
.\ n1aró-mérgek legtöbbször a lúgok és _a savak 
csoportjába tartoznak„ 1viaró hatást fejthetnek 
ki a sók, különösen a nehéz fén1sók (szublirnát 
és azok iöfnény oldatai) Eg)-"es 1na1ó-mé1gek-
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nek csak helyi hatásuk va.n (NaOH HCl b , k b . , . st ) 
maso azon an a helyi maróhatáson kh„ ül ; ' 

"! . h k (k rner-gezo. eg is ~tna .. arholsa\> oxálsav stb„)A lú_aok 
~ Sf'.Jteket es szoveteket elfolyósítják (kollik :..1 
Ják). A savak ke,és kivétellel a sejtek fehé/'.': 

e 1 "k (k l'l"k) A JCJet m ga vasztJa oagu a Ja . sze1 vet len sav k. 
maró hatása általában erősebb mint a szer a 

k ' H ' - ves 
sava, e. ogy a mérge:zést 1úg va~y sav okozta-e 
e?"yreszt a hányadéknak lakmuszpapirossal val ~ 
vizsgálatával dönthetjük el másrészt rn ° · 
'll ' · · ' . ega ap1that3uk a ft lmaródásokbó~ és a tünetek-
ből is. Lúgmérgezé.s e.5elén a szövetek d_Úzz:adtak 
vizenyős~k, tapintásuk sika_mlós,. A mérgezet~ 
rendsze11nt erosen nyáladzik. A nyál vastag 
ny,úlós, sikamlós„ A Jav okozta .felrnaródá)ok 
aranylag szárazak, a szövetek nem duzzadtak 
nem vizenyősrk, tapintásuk inkáLb merev' 
kemény., Nyáladzás nlncs vagy csak kisméretű: 

SegélynJ•ujtás,: mivel a maró-hatás a koncentráció 
fü~gvénye, iegfOntosabb tf{ rjdő a töménység 
csokkcntése, tehát a hígítás, A mérgezettel tehát 
sok vizet vagy tejet itat urik. A hatás tökélete~ebb 
lesz, ha víz helyett sok tejrt itatunk. A tis~ta 
víz itatásánál j0bb; ha tVgmérge;;,ésnél ecettel 
g~e~gén _megs~va~)Ított, savmbgezérnél mag
nez1umox1dos vizet itatunk„ A tCJ itatása mindkét 
esetben hatásosabb. Sc·gíthetnek olajok és tojás
fehérjés víz (I. 494 .. lap 31/a) is 

A víz, tej, olaj, tojásfehérjés víz mi'nd a lúg, mind 
a sav-1nérgezésnél eredménnyel használható 

Savmérgezé5 esetében különösen jó hatású 1·:--2 
kávéskanál magnesium ox._ydatum 3 dl vízben 
szuszpendálva az 1 488. lap 12. szerint Kr11bo
nátok alkal:nazását kerülni kell, mert a felma
ródott g) omorfalon a kt letkező zén~av fe
szítő hatása következtében sérüléseket és repe-· 
déseket okozhat. 

!vf arÓa'fl:.yag okozta mlrgezé.s esetében a f~jd2 lmat 
is csökkenteni kell. Ezért l evőkanál 1 °/0 ·os 
sósavas prokain oldatot (1. 490. lap I 7. elő
irat) itatunk a mérgezettel, cztnkívül általános 
fájdalomc~illapítót is alkz.lmazunk kúp alak
ban p. 490. lap 18 elő rat ) Igen nag) fájdalmak 
eseten 0,01 g sósavas mo1fint, nagYfükú flcsctt
ségnél, rossz puL'.usnál ezen f{ uiJ' még O 20 g 
koffeint is adunk kúpban (I. 492 lap' 20' elő
i1at'l 

Marólúg 
(marónátron) 

Maszlagos redőszir·otn. 

Mer,kuri és mer'kurO·· 
vegyületek 

Metanol 

Metilalkohol 

Metllbromid 

Metilibol ya 
( rnethylviolett) 

Méhcsípés 

Mhbán-olaj 
(nitrobenzol) 

·ranác.s .:· sok tej vagy víz, esetleg . olaj vagy 
t~jásfehérjés víz (2-3 tojásfehérje Y,, l vízre) 
itatása. 
Maró1nérgezések esetén se1n harhajtót, 5em akiivált 
szenet nem a.dunk 

marómérgezések, lúgok. 

l, datura stramonium. 

hydrargyrum bichlo1atu~ corrosivum. 

l. alcohol methylicus .. 

1. alcohol methylicus. 

Be!Cltkzé.ses ( inhalációr) nzérgezé.s e5etén; fi iss le
vegő, szükség esetén mester:-éges lélekeztetés, 
0,2 g koffein kúpban (L 492. lap 20. előirat). 
Görcsök esetén 0,1 g fenobarbiturál kúpban 
(L 490. lap 19. előirat). 
Tanác.5 .: fl:iss levegő„ Szükség esetén mesterséges 
lélekeztetés„ Nyugtalanság, görcsök esetén állan
dó felügyelet. 

l tintaceruza. 

rovar szúrás„ 

anilin, 

Morfin és szát'mazékai Per {)J mérge;:,é1ntl a mérgezettel, ha még eszmé-
(aethylmorphin, codein, dionin, letnél van, 3 dl 10 ty0 -os nátriumszulfát-oldat
d1codid, dihydrocodeinonum ban szus7p~ndált 2 evőkanál aktivált szf·net 
bitartaricum, hydrocodeinum itatunk (1 485. lap 8. s-.:erint) 1-Ia a mérgezF·tL 
bitartaricum, hydrocodin, ezt kihán;.ja, újból ilyen oldatot itatunk vele. 

opium) A mérgezettet ne hagyjuk elaludni, sétáltassuk, 
foglalkozzunk vele, majd adjunk neki koffein
pentametazol kúpot (I 493 .. lap 23 .. előirat) 
I-Ia a mérgezett eszméletlen, úgy fcktfssük le. 
Fejét fürdítsuk balra„ Ha nyelve hátracsúszott, 
úgy azt húzzuk előre. Adjunk neki ez esetben is 
koffein-pentametazol-kúpot (L 493 .. lap 23 .. elő
irat). Szükség esetén mesterséges léllkeztetést 
alkalmazunk. 

Ha injekció ú~ján jutott a morfin a testbe, úgy 
a végtagot a kígyómarásnál leírt módon le
kötiük .A kötést félóránként meg1azítjuk s leg
feljebb 1 ~~~ óráig hagyjuk íCnn„ A további 
e~járás ugyanaz, mint a per os mérgezésnél. 
Tanát,5; ha a mé1gezett eszméletnél van has„ 
hajtó, fCketekávé, ne hagyjuk elaludni. Szükség 
esetén inesterséges léltJ.;:eztetés. 
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Mosópor 

Mustárgáz 
( diklór dietilszulfid, 
yperit) 

Naftalin 

Naftol 

Natrium cyanatum 

Natrium hydroxydaturn 
(nátriumhidroxid, maró
nátron) 

Natrium nitricum. 
(köbös salétrom) 

Nat:r.ium nitr·osum 
(nátriumn trit) 

Neocid 

Neomagnol 

Nilcotin 
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I marómérgek, lúgok 

Gó'r;,hatá5: a ruházatot leve~jük, a szemet, úgy
szintén a sz~jüreget is 2-3 %-os szóda
bikarbóna-oldattal kiöb1ítjük. Ha van rá al
kalom, a testet langyos, szappanos vízzFl Ie
mos~uk. Csepp szenn]eeó'dl:5 esetében a ruhát· 
levetjük, a szennyezett bőrterÜletről a folyadé~ 
kot íelita~juk (ruha; vatta, aktív szén) és a bőr
területet klórosmész péppel (1 sr klórosmész. 
+ 1 sr. talkum vízzel péppé keverve) beken
jük, majd a pépet 5-10 perc mulva sok vízzel 
lemossuk A felitatásra használt anyagokat meg
semmisítjük- (elássuk). Kléirosmész helyett más, 
«aktív-klórt» tartalmazó vegyület (klorogén~ 
neo:nagnol, kloramin) vizes Fépjét is 
használhatjuk. 

E célra gázzsebcsomagok vannak fOrgalomban~ 
melyet a hozzátartozó utasítás szerint hasz
nálunk. 

«Általános eljárás» 1. szerint (l 495 .. lap). 
OlajOk, z.sírok, tej tilos.! 
Tanác 5'. hánytatás, hashajtás. 

«Általános eljárás» 1 szerint (I. 495. lap) 
Olajok, zsírok, tej tilo.5 r 
Tanács.:' hánytatás, hashajtás. 

l. cián és vegyületei. 

l marómérgek, lúgok. 

L kaliun1 nitricum, 

«Általános eljárás» L szerint (L 495. lap). 
Szes;::,e.s italok tilosak( Szükség esftén 0,2 g 
koffein kúpban (L 492. lap 20. előirat), eset·
leg 0,02 g efedrinnel, u„ o 22. clőirat. 

Tanács· hán)'tatás, hashajtás 

l. chlorphenanum„ 

1. chlo1ogcniunL 

«Általános eUá1ás» sze1int (I 495. lap) 
0,2 g-os koffein kúpban (L 492 lap 20. clőirat) 
Szükség esetén mesterséges lélckeztetés, szív-
1nasszázs. Gö1 csök esetén O, l g fenobarbiturál. 
kúpban (L 492. lap 19. előirat) 
Tallács erős feketekávé, szükség esetén mester-· 
séges lé1ekeztetés. 

'· 

i 

Nitro benzol 
( mir bán-olaj) 

Nitt·ogén-mustár·gáz , , 
Nitr·oglicerin 

Nitrózus-gázok 

Novckain 
( cocainum novum) 

Olea aetherea 
(illó-olajok) 

Ólom-sók 
(plumbum) 

Ólomtetraetil 

Ón-sók 

Ópium. 

Ot'to-dinitr·okr·ezol 

Oxálsav 

Őszibax'ack-mag 

Őszi kikerics 

l anilin„ 

!. mustárgáz„ 

L amilnitrit„ 

1 fOs~gén, 

!. kokain-sók 

A terpénben-dús illó-olajok általában. (lé~z~
központi) bénulásos, a terpénben-szegeny 1110-

olajok pedig először izgalmi, görc.5Ö.5 tüneteket~ 
később szintén bénulásokat okoznak. 
Seg!lytiy1{jtás .: «Általános eljárás» ~. s_zerint 
(I 495 lap). Bénulásos (légzőközpontr) tunetek 
esetén koffein + pentametazol kúp (I. 493 lap 
23. előirat), Szükség esetén mesterséges lélekez
tetés. Izgalmi, vagy görcsös jelenségeknél 0,1 "g 
fenobar biturál kúpban (I. 490.. lap 19 .. elo
irat). Ba később bénulásos tünetek is (kül~nö
sen légzésbénulás) jelentkeznének, mesterseges 
lélekeztetés, ammónia szagoltatása az I„ 488. 
lap 9. szerint, 0,2 g koffein kúpban (I 492: 
lap 20 .. előirat) .. 

Hánytatás L 484. lap l. szerin~, .majd h~s
hajtás aktivált szénnel kevert natr1umszulfa~-· 
oldattal (L 486. lap antidotum: carbo actr
vatus), 
Taná/5 .:· hánytatás tejjel, tojásfehérjés t~}jel vagy 
vízzel_, utána keserűvíz vagy keserűsós víz vagy 
glaub.ersós hashajtó„ 

Belélekzése5 (inhaláció.5) nzérgezés e.5etén~ fl:iss le
vegő. Nyugtalanság, görcsök esetében 0,1 -„g 
fenobarbiturál kúpban (I. 490 .. lap 19 elo-
irat) Állar.dó felügyelet! . 
Per os mérgezésnél.: «Általános e~járás» 1. szer~nt 
(I 495 lap) és friss levegő. Ny.ugt~lans~g, 

görcsök esett'.b~n 0, 1 g fenobar b1tu1al kup
ban (I. 490. lap 19. előirat) .. 
Tanács, friss levegő„ Nyugtalanság esetén 
állandó re1ugyelet 

ólom-sók„ 

morfin és szár1nazékai. 

I. o-dinitrokrezoL 

acid um oxalicun1 

l. keserűmandula 

1. kolchicin. 
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~Pat'aamlnof'enolok 
és származékai 

Paradi.klót·benzpl 

.Parafeniléndiamin 

-Parathion (di etil ni tr ofen il· 
tiofoszfá.t) és készítményei 
(növényVédtlmi szer.) 

. Petroléter 

Petr·óleum. 

«Ph » 

Phenacetinum 
(fenacetin) 

_Phenolum. 
(krezol) 

Phosgen 

Phosphorus 

Phosphor-okozta égési sebek 

Physostigm.inum. 
(fizosztigmin) 

P icI"otoxinum 
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hajfestőszerek„ 

1 diklór benzol. 

hajfestőszerek. 

Nemcsak per os, hanem belélekezve és a b6rQn_ 
át is inérgező. Ha a ruházatra került, úgy azt 
azonnal levetjük és a bőrt langyos szappanos 
VÍEze l jól lemossuk, A mérgezés ellen leghatá
sosabb az atropin, mel) ből a szokottnál lénye. 
gesen nag)obb adagot, 0,002 g-·ot adunk per os 
vagy kúpban (I. 493 .. lap 29. előirat). Görcsök 
<:Jlen e zen kívül 0, 1 g fenobarbitu1 ál kúpban 
(I. 490 .. lap 19 .. előirat) Fenyegető légzés
bénulás esetében kitartó mesterséges lélekez. 
tetés„ 

1 benzin„ 

«Általános eljárás» 1. szerint (I. 495 lap . .) 
Tanács.: hánytatás, hashajtás„ 

L még «F. » alatt is. 

«Általános eljárás» 1. szerint (L 495 .. lap) .. 

A bőrről a fenolt 50%-os szesszel (lehet dena
turált szesz is) eltávolítjuk, utána a bőrt vaze
linnel vagy folyékony parafinnal bekenjük · 
Per 05 mérgezés esetén 2-3 kávéskanál calcium 
gluconzcum vízben az . I. 488 lap 11. szerint~ 
majd magne~ium ox_ydatum és carbo activatu.5 víz
ben (I 4rn .. lap 12. és· 14. egyidejűleg). Has
hajtóul ná.riumszulfát (I. 486 .. lap L) Szükség 
esetén mesterséges lélckeztetés; 0,2 g koffein 
kúpban (I. 492 .. lap 20. előirat) 
Tanács.: tej, keserűvíz, keserűsó) esetleg 1-2 dl 
növényi olaj. 

1 foszgén .. 

l foszfor .. 

1. fOszfür-okozta égési sebek 

«Általár·os eljárárn 1 szerint (I. 495. lap) .. 
A továbbiakban mint a parathionnál (1. o) .. 

«Általános eljárás» 1. szerint (I. 495„ lap)• 
Gömök ellen fenobarbitu1ál kúp (I. 490 lap 
19 elői1 at). Szükség esetén mesterséges lélekez
tf·tés 
T'anács · ha görcsök még nincsenek hánytatás, 
hashajtás,. Görcsök esetén nyugalom, felügyelet„ 

Pikr·insav 

Pilocar,pinum. 
(pilokar pin) 

Procainum. 
(prokain) 

Pyramidon 

Pyrogallol 
(acidum pyrogallicum; 
pirogal'.ol) 

Resorcin 
(rezorcin) 

Réz-sók 

Rézszulfát 
(rézgálic) 

Ricin:us-mag 

RodánkáU 

Rovar·szúrás 
(méh, darázs s tb..) 

«S . » 

Salétromsav 

Salétr·om.-só 

Santoninum 

Savu:r·eidek 
(Bromural stb.) 

Sárgaba:rack-m.ag 

Sáx ga méreg 
( növényvédőszcr) 

Sárga vérlúgsó 

Schweinfutti zöld 

l. acidum picrinicum„ 

«Általános eljárás» 1. szerint (L 495 lap). 
0,001 g atropinszulfat per os vagy kúpban 
(I. 493 .. lap 26. előirat) .. 
'Tanács.:. hánytatás, hashajtás 

1 kokain-sók 

1 amidazophenum. 

«Általános eljárás» L szerint (I 495. lap). 
Tanác5 .:· hánytatás, hashajtás„ 

«Általános eljárás» L szerint (I. 495 lap) 
'T'anács .: hánytatás, hashajtás. 

L cuprum sulfuricum . 

1 cuprum sulfuricum, 

«Általános eljárás» L szerint (I. 495 lap). 
Nyákos főzetek„ Termofür a hasra 
Tanács: hán)tatás, hashajtás. 

1 káliumrodanid. 

Az esetleges fullánk eltávolítása után a csípés 
helyét ammónia-oldattal cseppentjük le.. Általá
nos tüneteknél, ú. m„ ájulás, bőrvizenyő, nehéz 
légzés, fulladás 0,03 g sósavas efedrin kúpban 
(I. 493 lap: 25 előirat) Ha a mérgezett tud 
nyelni 1-2 kávés~kanál kalciumglukonát víz
ben az L 488 .. lap 1 L szerint 

1. még «Sz. » alatt is. 

l, marón1érgek, savak 

kaliurn nitricum, 

«Általános eljárás» 1. szerint (I 495 lap~&; 
'T'anác) .:· hashajtás 

]. altatószerek, 

keserűmandula. 

o~dinitrok1 ezol. 

kalium ferrocyanatun1 
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Scopola:m.inum 
( szkopolamin) 

Secale cot'nutum 
(anyarozs) 

Solanin 

Solanum. dulcam.ai:'a 
(édeskeserű csucsorl 

Solanum. nigi:um 
(fekete csucsor) 

Sósav 

Stibium. kalium tai:tai:,icum 

Str'ophanthinum 
(sztrofantin) 

Sfrychninum 
(sztrichnin) 

~<Sz » 

Szalicilsav, szalicil 

,Szalmiákszesz 

Szesz, szeszes italok 

Széndioxid 
(szénsav) 

Széndiszulfid 

Szénkéneg 

Szénmonoxid 

52·t 

(füst-, generátor-, 
kipuffügó-, világító-, 
vízgáz) 

«Általános eljárás» !. szerint (L 495, lap) .. 
Koffein-pentametazol + efedrin kúpb'n (L 489. 
lap 16„ előirat)„ Szükség esetén mester_séges 
lélekeztetés, 
Morfin ti[o5.f 
Tahác.5 .:·eszméletlenség esetén álland6 felügyelet.: 

1, ergotin. 

«Általános eljárás» L. szerint (I„ 495„ lap)„ 
'Tanács.. hánytatás, hashajtás 

L solanin. 

L solanin. 

l marómérgek, savak„ 

1. antimon-vegyületek. 

!. digitalis,, 

Ha a görcsök még nem jelentkeztek, hánytatás 
0,5 di 1 %-os rézszulfát-oldattal I. 485, iap 
1. szerint ULána hashajtó ~3 dl) 2 evőkanál 
aktív szénnel A mérgezettnek a legna
gyobb nyugalmat kell biztosítanunk, mert 
a legkisebb külső ingerre (fény, hang, 
érintés, hő stb„) reflektorikus úton görcs
rohamot kap, mely végzetes lehet. Ezért mér
sékelten lesötétített, cséndes szobába helyezzük 
el és a m6rgezett körül megtiliunk minderi 
zajos munkát, járás-kelést, sőt a beszélgetést és 
ké;(Jezősködést is. 0,30 g fenobarbiturált adunk 
kúpban (I. 494, lap: 30, előirat), 

I még «S ,. » alatt is. 

acidurn acetylsalicylicum 

1. a1nmónia„ 

alkohol 

Friss levegő, mesterséges Jélekeztetés. 

carbon<::um sulfuraturn, 

carboncum sulfura~tu1n 

f<riss levegő, mesterséges lélekcztetés: Vigyá
zat az esetleges hányásnál. Eszn1életlcr::.ségnél 0,2 g 
koffein kúpban (I. 492 lap 20. előirat), Ammó
nia szagoltatása az I. 488. lap 9. szerint 

-:; 

Szénsav 

Széntetraklorid 

Szilva-mag 

Szublimát 

Szulfonamid-készítmények 

Tallium-sók 

Tejsav 

'T etr·a-etil-tiout·am.diszulfid 

T etr·akt óretán 

'T etr akl ór metán 
(széntetr aklorid) 

'Timsó 

'Tinta ceruza 
(metilibolya) 

T~jásméi:·gezés 

Toluol 

Tonogen 

Tl'iklói:·ecetsav 

Ti:iklót'etilén 

o-Tríkrezilfoszfát 

'IO.nác.s-.:· fi:iss levegő. Szükség esetén mestersé
ges lélekeztetés„ 

1. széndioxid 

carboneum tetrachloratum. 

L keserürnandu1a„ 

1. hydrargyrurn bichíoratum corrosivum 

«Általános eljárás» !, szerint (I 495, lap), 
Hashajtó: ricinus-olaj 
Szalfáto\ ha1hajtót lehetőleg ne adjunk 

«Általános eljárás» 1. szerint (I. 495 lap), 
Tanác.5 .:· hánytatás, hashajtás. 

marómérgek, savak. 

1. alkohol-elvonó szerek. 

Beléltkzrúe5· (i'nhalációs) niérgczisnél fi:iss levegő, 
szükség esetén mF·stfrséges lélekcztetés, 0:2 g 
koffein kúpban (I. 492 lap 20. előirat), 
Per o.5 1nCrgezésnél <cÁ.ltalános eljárás» 1 szel'int 
(I. 4)5. lr1p). Ut:lna calcium gluconi'cum vagy 
c.alciuni lac.ticuni vízben per os az I 488. 11. 
SÍ'erint 
Olaj, .~\Ír tilo5: 
Tanács· a fent elmondottak alapján. 

I: carboneum tetrachloratum. 

alumen.) 

Ha a tintaceruza hegye a bői alá került, úgy 
igyekezzünk azt eltávolítani. Egyébként a n1ér
gczettct tninden eset]){ n or:voshoz küldjük. 
Per 05 mér~ezettnél: «Általános eljárás» 1 sze
rint (I. 495 lap) 
T"anárs · a fent Llmondottak alapján 

1 étel (élelmiszer )-n1ér gez és, 

1 benzo1 

l adrenalinum. 

marómérgek, savak 

Beléltk::.é.ses (inhalációs) mCrgezésnél fY iss levegC, 
szükség esetén mesttiséges léltkeztetés 
Per os mérgezésnél.: «Általános e~járás» 1. sze
rint (I 495 lap) 
Tanács: a fent elmondottak alapján. 

«Általános eUárás» l.. szerint ~I. 495 iap\. 
Tanács· hánytatás, hashajtás. 
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Tt,iilltrofenol 
(pikrinsav) 

T.t'initr'otoluol 

«Tri»-só 
( tr inátr iumfoszfát) 

Ut'án-Sók 

Ut'etánok 
(eti!uretán stb.) 

Vas sók 
(ferrum sesquichloratum, 
ferrum sulfliricum, ferro·, 
ferri-, vas (II)-, vas (III)-sók) 

Veratrin 

Világító-gáz 

Víz gáz 

Vízüveg 

Vör:ös vérlúgsó 

Xilol 

Ypedt 

«Z » 

Zink-vegyületek 
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1 acidum picrinicum„ 

«Általános eljárás» l. szerint . (I. e 495 .. lap). 
'Tanác.s: hánytatás, hashajtás„ 

L marómérgek, lűgok. 

«Általános eljárás» !. szerint (I. 495. lap) .. 
Tanác5: hánytatás, hashajtás. 

l altatószerek„ 

«Áitalános eljárás» L sznint (I. 495. lap)„ 
Ttj, tojásfrhérje-oldat (L 494 lap 31/a), esetleg 
égetett mag_nézia ( magne.5ium ox._vdatum) 0, 2 g 
koffein kúpban (L 492. lap 20 előirat), szükség 
esetén mester">éges lél~ keztetés, szívmaf'szází-i. 
Tanács.· tej, tqjásfehé~je-oldat (L 494. la1Jc 
31/a),. 

«Általános eljárás» !. szerint (I 495, lap) .. 
Tanác5 ,:· hánytatás, hashajtás, 

1. szénmonoxid„ 

t szénmonoxid„ 

l marómérgek, lú~ok„ 

1 kalyum ferricianatum. 

1. benzin. 

1. mustárgáz. 

L még «0 » alatt is. 

cinkvegyületek,, 


