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TARTALOM, 

Növényi és állati drogok (368-464 cikkely) 

Galenusi készítmények (465-753 cikkely) 

Einbexgyógyászati oltóanyagok (754-785 cikkely) 

Állatgyógyászati oltóanyagok (786~-813 cikkely) 

Sebészeti kötöző szerek (814-820 cikkely) 

Az I-111. kötet tárgymutatója 
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368. 

Absinthii herba 
( Absinth .. herb.) 
Fehér ürömfű 

A drog a fehér üröm - Artemúia absinthium L. - Compositae -- n~lunk és·· 
csaknem egész Európában, helyenként tömegesen, főleg utak mentén, bobos, 
száraz helyeken termő, évelő növénynek megszárított levele és yir ágzó ágvége. 

Nálunk a növény július-augusztusban virágzik. A drogot ekkor gyűjtjük 
és árnyékban szárítjuk. 

A drog fűszeres illatú; tartósan és erősen keserű, fűszeres ízű. 

A növény leírása 

a) Gyökere és gyökértör;:re dúsan elágazó, ·sokfejű, 1.5-20 cm hosszú, 1-2,5 cm vastag, 
kívü~alványbama, belül fehér. 

b) Szára{élálló, olyk01 bugásan elágazó, 30--150 cm magas, 3-6 mm vastag, hen
geres, hosszant csíkolt; ezüstszürke szőrökkel fedett, rostos törésű, tövén elfásodott. 

e) A levelet, virágzatot és a termést az ej, f), g) pontokban írjuk le .. 
Az egész növény szőröktől selymesen fénylő, molyhos. 

A drog leír'ása .. 

d) A szárrészek alig ágaznak el, rostos törésűek, fft--~„ cm hosszúak, 3-5 mm vas
tagok, hengeresek, hosszant csíkoltak, selymes szőrökkel fedettek 

e) Levél. A tőlevelek hosszúnyelűek, hárnmsz01 szeldeltek. A szár alsó levelei kétszer 
szárnyasan szeldeltek, a felső levelek ülők, egyszez hasadtak vagy osztatlanok. 
A szeletek keskeny lándzsa-alakúak, hegyesek, 2--:5 mm szélesek A levelek 
felszíne zi!>ldesszürke, fonákja ezüstösszürke, selymes, molyhos, Erezete a fonákon 
erősebben kiemelkedik. 

f) Virágzat. Majdnem gömbalakú, 2-~ mm átmérqjű, bókoló fészekvizágzatai 
összetett, dús, füzéres bugát alkotnak és rövid kocsányon a lándzsa- vagy nyelv
alakú murvalevelek hónaljából hajlanak ki. A fészekpikkelyek csezépfedélszezűen 
fedik egymást; a külsők hegyes-lándzsásak, szélükön háztyásak, a belsők hosszú
kásak, tompák, selymesek. A vacok is szőzös és gyengén kidomborodik. 
A virágok aranysárga-színűek, csövesek és közülük csak a vacok szélén ál16k 
nőivirágok, Ezeknek páztája 2--3-fogú .. A többi csöves-virág kétivarú. Pá1tájuk 
ötfogú; bibéjük kétágú.. 

g) Termése alig 1 mm hosszú, O, 3 mm széles, halványbarna színű, kissé fénylő, gyengén 
csíkolt, keskeny, fordított tqjásalakú, bóbita nélküli kaszat.. 
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Mikroszkópos vizsgálat 

h) Felülnézet. A lomblevél-felszín epidermiszstjtjeinek oldalfala gyengén hullámos 
és vastagabb. A Ievegőnyílá~ok (sztóm~k) s,7áma arányl~g kevés .. A f~~á~ ;pi
dermiszsejtjeinek oldalfala vekonyabb es erosebben hullamos. A levegony1lasok 
száma sokkal nagyobb. A melléksf'.jtek alapján a sztóma Cruciferae-típusú Min_dkét 
epidermiszen a fedőszőrök kihegyezett, orsóalakú végsejtjei és az emeletes mirigy
szőrök jellemző ovális képe látható Az erek feletti epidermiszsejtek megnyűltak 

iJ Keresztnwtszet. A napos termőhelyről származó lomblevél izolaterális heterogén 
szerkezetű. A két epidermisz alatti palizádréteg között a középen szivacsos 
parenchima helyezkedik el, melyben helyenként kisebb-nagyobb, nyalábhüvelyes 
edénynyalábok húzódnak Az árnyékos területről származó lomblevelek dorzi
ventrális szerkezetűek; palizád-réteg csak a felső epidermisz alatt fejlődik„ 
A levél nagyobb részét szivacsos parenchiroa tölti ki. A felső és alsó epidermiszen 
kétféle szőr van,. A T·alakú fedőszőrök gyakran sűrű szövedéket alkotnak 
Nyelük egy epidermiszsejtből indul ki és 2-5 rövid sejtből álL Rajta haránt
irányban - kalapácsfejszerűen -· egyetlen hosszú (140-200 µ), két végén 
kihegyezett, levegővel telt végsejt ül. A szőrök másik típusa epidermisz be süllyedt, 
nyélnélküli mirigyszőr, Többsejtű fejecskéjében a kiválasztósejtek rendszerint 
párosával, 2-3 szintben helyezkednek eL A váladék a frlhólyagzó kutikula alatt 
gyűlik meg. 

j) Szdr-keresztmetszet,. A kissé bordázott szár epidermiszén sűrűn álló T alakú fedő
- szőrök és emeletes mirigyszőrök láthatók„ Az epidermisz alatt a bordákban 

lfatl<v.,i{(j·,;>h:i,&:.~(.·,többrétegű, sark~s kollenchim~, ~J?őlgye-kbe--:1' néh~ny, sejtréteg klor~ench~_ma v~n„ 
Az els<'.ídleges i<ereg parenchimaJanak belsobb reszeben helyenkent, tobbnyll'e 
az elsődleges nyalábok irányában, endodermális er.-edetü, szkizogén olajjáratok 
alakultak. Az idősebb, vastagabb szárban a szállító szövetrendszer összefüggő 
gyűrűt alkot, melyet részben a nyalábkambiumok, részben a nyaláb közti kam
biumok hoztak létre. A háncsszövethez az elsődleges nyalábok irányában jól 
látható háncsrostkötegek csatlakoznak. A bélkoronában elszórtan epitéllel 
bélelt, szkizogén olajjáratok vannak. A fiatalabb szá1 ban a szállítórendszer 
szilárdító elemeket bőven tartalmaz és sűrűn álló kollaterális edénynyalábokból 
áll. Ezek irányában, a bélszövet területén szintén olajjáratok láthatók. A virágzati 
tengelyben néhány fenti szerkezetű kollaterális edénynyalábot találunk. 

k) Virágzat A fészekpikkelyek epidermiszsej;jei a csúcs felé fokozatosan megnyúltak. 
Rajtuk az emeletes mirigyszőrök és a T·alakú fedőszéírök mellett egysf'.jtű, 
vékonyfalú, fonalas, ú .. n, kerületi (perem) szőröket látunk. A virágzati vacok 
felületén pelyvaszőrök fejlődnek Ezek néhány rövid alapsejtből és egy szalag
szerű, 1-1,5 mm hosszú és 40--70 µ széles végsejtből állanak, melyek néha 
apró kalciumoxalát egyes-kristályokat tartalmaznak A párta epidermiszsejtjei 
felülnézetben megnyúltak, négyoldalúak és bennük apró, l 0 µ-t meg nem haladó 
átmérőjű, buzogányfej-alakú, továbbá egyedülálló kalciumoxalát-kristálykák 
találhatók. A pollenszem lekerekített, sima, háromoldalú, átmérője 15-30 µ. 
Három kilépési gödörke van rajta. 

1) A derített levél vizsgdlata. Az érszigetek kanyargós hajszálerekkel határoltak, a főér 
és az elsődleges oldalerek mentén nagyobbak, távolabb kisebbek A hajszálerek 
2 vagy több tracheida- szélességűek, belőlük többnyire görbült, el nem ágazó 
nyúlványok hajlanak az érsziget területére .. Érsziget-száma 11,5 .. A T-alakú 
fedőszőrök jelenléte és a ktistályok hiánya diagnosztikai jelentőségű .. 

m) Porvizsgdlat. A drog pora szürkészöld. Mikroszkópos képében jellemzők a T
alakú fedőszőrök, a hullámos oldalfalú epidermiszsejtekkel és olykor mirigy-
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szőrökkel bíró kisebb-nagyobb levélrészletek Helyenként erősen vastagodott 
rosttöredékek figyelhetők meg .. Rendkívül jellemző pollenszemeket is láthatunk, 
amelyek a jó és több virágzatot tartalmazó drog porában nagyobb számban 
találhatók 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

n) A növény egyéb ré.s;:ei A drog az alsóbb, fasodott, általában 5 mm-nél vastagabb 
szár darabokból legfeljebb 5 %-ot tartalmazhat Ezek a drog porában elfásodott, 
gödörkés béls~jtjeikről, tracheidáikról, pótlórostjaikról, gödörkés edényeikről 
és nagyszámú háncsrostjukról ismerhetők fel 

o) Id~gen anyag. A drogban 6 %-nál több idegen anyag nem lehet. Ebbe azonban 
beszámítjuk az 5 mm-nél vastagabb szárdarabokat is,. Ha a drog porában a 
T-alakú fedőszőrök végsejtjei feltűnően hosszúak és csavarodottak, akkor a 
drogba valószínűleg az Artemisia vulgari5 L. és Artemisia pontica L. levélrészecskéi 
is belekerültek 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

p) Nedvességtartalma az L 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 10 % lehet. 

r) Hamu, homok„ A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9. szerint meghatározva leg
feljebb IÁ%, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 5 %-a lehet. 

s) Vize.i kivonattartalma legalább 25 %, 70 %-os .szesszel készült kivonattartalma pedig 
legalább 20 % legyen (I. 174 lap 10/a, i!L 11.) 

t) Ke.serűérték. A drog forrázata (1 : 100) még hatvanszoros hígításban is keserű 
(I. 174 lap 12). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az 1. 174 lap 14) szerint azo
nosítjuk és e cikkely n) (a növény egyéb részei) és o) (idegen anyag) pontjai 
szerint viszgáljuk. 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk.. 

Fehér ürömfüvel készül a « Tínctura amara». 

Népíei név: patikai üröm.: 

369. 

Agar-agar 
( Agar) 
Ág ár 

A varos moszatok -Rhodophyceae- csopor~jába tartozó különböző Gelidium
fajokból, továbbá az Ahnfeltia plicata (Huds . .) Fr.. fehértengeri, a Gracillaria 
lichenoides indiai óceáni, a Gymnogongrus Grifithiae (Turn.) Mast. Eucheuma .spinosum 
Agardh„ és más távolkeleti tengeri moszatokból forrón kivont és szűrt, ki
fagyasztott, majd megszárított, vízben kocsonyává duzzadó anyag. 

A drog szagtalan és íztelen .. 

9 

--:-----------------------------"' 



f 
l 
~ 

! 
A drog leírása 

a) Szürkésfehér· vagy barnássárga árnyalatú, áttetsző, rendszetint O, 1-0,3 mm 
vastag, 3-4 mm széles szalag 

Azonossági vizsgálat 

b) Forró vízzel készült és telített oldata ( 1 + 200) seni!eges kémhatású, Az oldat 
3 ml-e kihűlés után 0,5 ml 0,1 njód-oldattól lilára színeződik, A szín különösen 
a kénilőcső oldalára tapadt, vékony, kocsonyás 'rétegen figyelhető meg, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat . " . · ., 
' (;{. 't.·' ,'Wf ..1 ,h-f-·7[.--,; ;,_ti,:.J·~'--v: 

c) Oldékonyság. Hideg vízben csak megduzzad,, 200 sr f1'lffÓ
0 

;f;ben:rmajd,;;; teljesen 
oldódjék„ Oldata sfuű, nyálkás, csaknem színtelen, íztelen és szagtalan. Kihüléskor 
áttetsző kocsonyává dermed„ 

d) Zselatin, A drog e!égetéskor ne árasszon égetett szőr-szagot 
e) Nehézfémek (6lom, vas, cink rtb,,). 10 ml fonó oldatához (! + 200) néhány csepp 

R-amrnónia-óldatot és 1 ml R-kénhidrogénes vizet (1-2 csepp R-nátrium
szulfid-oldatot) elegyítjink A reakcióelegy nem változhat, A drog nehéz femet 
nem tartalmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Nedves.régtartalma az L 173, lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 20 % lehet 
g) Ha"':u, homok., A drog hamutartalma az L 173. lap 9) szerint meghatározva leg

feljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog O, 7 %-a lehet. 

h) Vízfelvevő-képesrég, 5,0 g, ollóval 3-5 mm-es darabokra felaprított ágárt 100 ml-es 
beosztott mérőhengerbe teszünk és vízzel a 100-as jelig feltöltjük, majd 25 C'-on 
24 óráig állni hagyjuk Másnap a henger tartalmát tágasabb üvegtölcsérbe 
helyezett megnedvesített gyapotszűrőre öntjük. Legfeljebb 75 ml víz szűrődhet át, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
A drogot az L 174. lap 14) szerint azonosítjuk. 

Eltartás, Száraz, hűvös helyen, fedett tartályban tar\juk 

Agárt tartalma;:, az «Emulsio paraffini cum phenolphthaleino» 

Adagolás,. Szokásos egyszeri adagja 3 g 
Szokáso.r napi adagja 3 g 

370. 
Aioe 
Áloé 

A drog a Dél-Afrikában honos Aloe-:fajok, főleg az Aloe fero.x Mii!. -Liliaceae -
levágott leveleinek beszárított nedve, mely kap-aloe néven kerül a kereske-
delembe. , 

A drog szaga jellemző; ize igen keserű. 
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A d<'Og lei•ása 

a) Az áloé különböző nagyságú, sötétbarna, gyakran zöldesbe j~tszó, sárgás porral 
behintett darabokból álL Könnyen törik, törési felülete kagylós és éles szélű„ 
Törési lapja tükrözően fénylő ( Aloii lucida). A szélek vékony szilánkjai vörösesen 
áttetszők„ 

b) Porvizsgálat,. Az áloé pora zöldessárga színű és 100°-ra melegítve színét nem vál,.. 
toztatja meg. 

Azonossági vizsgálat 

c) Barbaloin, A drog forró vize~_híg oldatát ( 1 + 200) ugyanannyi telített bórax
/Z ,;IJ:ft:L-i! oldathoz ön~jük A~ elegl]"5-10 perc mulva zöldesen fluoreszkál. 

f ·_'l d) K'ap-áloé .. Néhány szemecske áloét tömény R·- salétromsavra hintve, azt átmene
tileg vörösre, majd tartósan zöldre festi, 

e) Áloé-emodin, 0,2 g drogport 1 ml vízzel enyhén melegítünk, A keveréket kihűlés 
után .5 ml éterrel néhány percig rázzuk„ Az elkülönített éteres oldatot 2-3 csepp 
R-ammónia-oldattal és 2 ml vízzel összerázva, a vizes réteg narancsvörös színű 
lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) Hideg kloroform az áloét nem oldja. Az áloé a forró kloroformot és hideg étert 
csak kissé festi sárgára„ Az éteres oldat elpárologtatása után csak kevés. sárgás, 
ragadós anyag (gyanta, szurok) matad vissza„ · 

g) Aloe hepatica,, A drog porát glicerines készitményben mikroszkóppal nézve, abban 
kristályokat nem látunk 

h) Árványi anyagok. Tízszer annyi R-nátronlúgban maradék nélkül oldódjék 1 g áloét 
.50 ml forró R-szeszben oldunk,. Kihűlés után az oldat csak gyengén lehet zava1os„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nedvesrégtartalom,, 0,1 mg pontossággal mért kb 0, 5 g finoman elporított áloét 
az L 173, lap 8) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk A drog nedvesség
tartalma legfeljebb 12 % lehet 

j) Hamu, homok,, A drog hamutartalma az I. 173, lap 9) szerint, de 0,1 mg pontos
sággal mért kb 1,0 g anyagból meghatáiozva, legfeljebb 5 %, a hamu R-sósavban 
nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a drog 0,5 %-a lehet 

k) Vizes kivonattartalma legalább 50 % legyen,. Legtöményebb .rze.rzben legalább 90 %-a 
oldódjék (L 174,, lap 10/a, 11) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot" a d) (kap-áloé) szerint azono·, 
sítjuk és a h) (ásványi anyagok) szerint vizsgáljuk, 

EltartáL Száraz helyen, fedett tartályban tar\juk„ 

Aloéból kis;:,ül az «Extractum alo~s siccum», 

Adagolás„ Szokásos egyszeri adagja 0, l·-0,5 g 
S;:,oká.so.r napi adagja 0, 1-Ó, 5 g 
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371. 

Althaeae folium 
( Althaeae fol.) 

Ziliz-levél 

Az orvosi ziliz -· Althaea officinalis L.. - Malvaceae '-nedves, áradásos, szike
sedő területeken, árkokban termő vagy termesztett évelő növénynek közvet
lenül a virágzás előtt vagy virágzás elején - lehetőleg júniusban - gyűjtött 
levelei. 

A drog szagtalan; rágva nyálkás; íze nmcs„ 

A növény leírása 

a) Gyökere 10-30 cm hosszú, Ieg[eljebb 3 cm vastag, kívül világos szürkésbarna, 
belül fehér„ Tetején rendszerint többfejű gyökértörzs van„ 

b) Szára hengeres, szürkészöld, sűrűn szőrös. 60-120 cm magas, alul fa.sodó, felül 
lágy; belse;je töffiött, esetleg kissé csöves„ 

c) Levelei szórt állásúak„ Pálhái hosszúkásak, szálasak, szőrösek, hamar elszáradók„ 
A levelet a g) pontban írjuk le. 

d) Virágzat„ Virágzata levélhónalji, csomós-forgó„ Virágai kettős csészéjűek„ Külső 
csész.éje 6-1~, kihegyezett, szőrös, szálas cjmpából áll_. Belső csészéje ötfogU, 
molyhos .. 5 szuomleve!e van .. Ezek fordított tojásalakúak .. 1,5-2 cm hosszúak, 
csúcsukon kissé kicsípettek, halvány rózsás vagy fehéres színűek„ Erezetük 
sötétebb színű. A párta tövénél szőrös. A nagyszámú porzók szálai kb 1 cm 
magas csővé fontak össze (egyfalkás). Termője lapos, felül bemélyedt, 13-18 
karélyú, finoman szőrös korong, mely tetején vaskos bibeszálon 13-18 bibét 
visel. 

e) 'Termés„ A termőből 1.5--18 összenyomott, apró-szőrös, kerek karélyra széthasadó 
résztetméske fejlődik. Ezek szárazak, zöldessárga színűek és különböző nagy·· 
ságúak. 

f) Mag. Minden résztermésben egy-egy 3-4 mm hosszú, 1·--2 mm széles, 0,5-1 mm 
vastag, összenyomott, vesealakú, kopasz, barnaszínű magot találunk. 

A dr·og leír·ása 

g) A ~rogot képező levél lemeze 4--10 cm hosszú, majdnem ugyanolyan széles, 
tojás-, gyakran szívalakú, 3·-5 ka1élyú; a karélyok nem mindig kifejezettek. 
A középső karély a legnagyobb; széle egyenetlenül csipkésen fűrészes. A levél 
nyele kb 4 cm és általában fél olyan hosszú, mint a lemez. A lemez válla egyenesen 
elmetszett vagy szívszerűen, illetőleg ékalakban kimetszett. A lemez szürkés 
vagy sárgászöld, mindkét felülete a szőröktől báISonyos; fonákán világosabb 
színű és ujjas erezete erősen kiemelkedik. 

Milu·oszkópos vizsgálat 

h) Felülnézet. A levél felszínén az epidermiszsejtek oldalfalai kisebb méitékben, a 
levél fonákán erősebben hullámosak. Az ellipszis alakú, többnyiie 3 mellék
sejttől. kö1ülvett !evegőnyílások a levél mindkét epide1miszén megtalálhat6k, 
de a fonákán nagyobb számban. A sztóma Cruciferae-típusú„ A felszín epi-
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dermiszén és a fonákán is kétféle szllrképlet találhat6„ A jellemző szerkezetű, 
2--4-8-ágú, csillagalakú szőrök sokkal gyakoribbak, mint az apr6 mirigy-
szörök„ , 

i) K'ere,s;:,tmetszet„ A levél szerkeze~e dorziventrális. Mindkét epidermisz csillagszőrei 
annyi epidermiszsejtből alakultak, ahány sugarúak .. Minden egyes szőrág alap~ 
része az epidermiszbe süllyedt és kősejtszerűen megvastagodott falú„ A tömzsi 
mirigyszőrök rövid alapi(nyél)-részből és többsejtű, emeletes mirigyfejből 
állanak. Az epidermiszsejtek közül egyesek nagyobbak és nyálkát tartalmaznak. 
Az oszlopos-parenchima néha kétrétegű„ A szivacsos parenchimában helyenként 
kissé nagyobb nyálkasejtek és buzogányfeJ-alakú kalciumoxalát-kristályokat 
tartalmaz6 s,jtek is találhat6k .. Az edénynyaláb kollaterális„ Olykor a levél 
fedőszőrei között a növény jellemző, erősen tüskés pollenszemei is láthatók„ 

j) A deritett•levél érszigetei szabálytalanul sokoldalúak, közepes nagyságúak„ Érsziget
száma: 14. A hatáml6 hajszálerek egy tracheida-szélességűek. AZ érszigetek 
területére gyakran több ágra oszl6, egy tracheida-széles hajszálerek nyúlnak be. 
Ezek tágabb üregű tracheida-párokban végződnek„ Egyéb sajátságuk közül 
feltűnőek a 2-6 sugarú fedőszőrök, továbbá a buzogányfej-alakú kalciumoxalát
kristályok, melyek legtöbbnyire az érszigetek kerületén, az ertk oldalán, egy 
sorban helyezkednek el. 

k) Porvizsgdlat. A drog pora szü1készöld színű„ Benne epidermiszrészletek, a csillag
szőrök számos töredéke és ritkán többsejtű mirigyszőrdarabok, a mezofillumból 
származó sejtcsopor tokban buzogányfej-alakű kalciumoxalát-kr istályok találhatók. 
Néha erősen tüskés pollenszemeket, esetleg a Puccinia malvacearum gombának 
sp61 áit is megtaláljuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

1) A növény egyéb rifazei A drng a növény ágvégeiből, bimb6ib61, virágaiból és termé
seiből összesen legfeljebb 1.5 %-ot, 3-5 mm vastag, levélnélküli szánészt 2%-ot, 
5 mm-nél vastagabb szárrészt pedig semmit sem tartalmazhat. A.z--...5---lll.lllinéJ 
va&agabb~árrm-rueany~egreljebb a drog---2 % a lehet. 

m) Idegen anyagok. A drogban összesen 2 %-nál több idegen anyag nem lehet. Pamatos 
szőröket nem tartalmazó levélrészletekből, melyekben a kalciúmoxalát-kristályok 
nem az erek mentén, hanem az' érközökben helyezkednek el, semmit sem tar
talmazhat (Stramonium, Hyo.5cyamus). Ha az áruban ilye~ szennyezés van, az 
egész árut meg kell semmisíteni. Nem szabad használni az olyan ~LU! sem, 
melyben 3 %-nál több„ szinét vesztett levél és olyan levél van, melyell'-,fi Puccinia 
malvacearum telepei láthatók. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) .Nedvességtartalma az I. 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 13 % lehet. 
o) Hamu, homok A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szeiint meghatározva leg

fe\jebb 17 %, a hamu R-sósavban nem old6dó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 5 %-a lehet 

p) Vizes kivonattartalma legalább 20% (L 174. lap 10/b). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az I. 174. lap 14) szerint azoi;o: 
sítjuk és e cikkely l) (a növény egyéb részei) és m) (idegen anyagok) pon\Jai 
szerint vizsgáljuk. 
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Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Zilizlevelet tartalmaz a «Species althaeae» .. 
Népies nevek:· fehér mályva, vad mályva, lágy mályva. 

Adagolás. Szokásos egy.szeri adagja 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja 1, 5-5 g 

Megjegyzés .. Az I sz .. rostán áttörve tartsuk készletben. 

372. 
Althaeae radix 

( Althaeae rad.) 
Zilivgyökér 

A drog az «Althaeae folium» cikkelyben leírt orvosi ziliz kora 
t~ya~zal vagy ősszel ásott, parájától megfosztott, illetőleg lehámozott, húsos 
UJJnyi, vastag főgyökere é~ a gyökérfejből er~dő„ va;;ta!(abb járulékos gyökere'. 

A hamo'.'ott gyokeret 60 -ot meg nem halado homersekleten gyorsan szárítjuk. 
A drog Jellemző enyhe szagú; íze édeskés, rágva nyálkás .. 

A drog leírása 

a) A ziliz-gyökérdarabok hengeresek, nem ágaznak el. A vastagabb darabokat 
kettéhasí\ják. Színük fehér vagy sárgásfehér, a lemetszett gyökérágak helyének 
megfelelően barrián foltosak; 10·-30 cm hosszúak, 1-2 cm vastagok„ A gyökerek 
f~lületéről a háncsrnstok finom szálakban lehúzhatók .. Töréskor a kéreg alig 
hsztező., Kérge rostosan, fája szálkásan törik. Keresztmetszete fehérszínű, 
kivéve a körben elhelyezkedő kambiumot, mely barnássárga„ Megnedvesített 
kérge kézinag)~ítóval nézve gyűrűsen réteges, fája pedig sugaras„ 

Mikmszkópos vizsgálat 

b) Keresztmetszet. Kívül a külső kéreg egy részét rendszer int megtaláljuk. A &első kérge 
1-2 sejt széles, radiális irányban kissé megnyúlt sejtekből álló bélsugarak szelik 
át. A háncs~észben tangenciális r~tegekben kemény- és lágyháncs váltoga~ja egy 
mást.. Előbbit szürke háncsrostcsoportok érintő i~ányú sorai alko~já}$:,. E ro.Stkötegek 
metszéskor könnyen kirántódnak és ekkor kalciumoxalát-rafidokkal téveszthetők 
össze. Egy~egy háncsrost teljesen ligninmentes vagy csak kismértékben fásodott, 
mérsékelten vastagfalú, néha villásan elágazó csúcsú„ A lágy háncsot főleg háncs
par~nchima alkotja, melyben helyenként nyálkát vagy buzogányfej-alakú 
kalc1umoxalát-kristályokat tartalmazó sejtek és kissé összenyomott rostacső
kötegek láthatók 
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A bélsugarak a néhány sejtsoros kambiumtól befelé fekvő fatestben is többnyire 
két sejt szélesek A közöttük lévő területet nagyrészt faparenchimasejtek töltik ki. 

· Helyenként elszórtan kevés farost is található.. Az edények és tracheidák kisebb 
csoportokban rendezettek, csak a gyökér középpontjában van egy nagyobb edény~ 
csoport.. A ~racheidák fala vermesen, illetőleg hálózatosan vastagodott.. 
A kéregben is, a fatestben is buzogányfeJ-alakú kalciumoxalát-kristályokat és 
sok keményítőt találunk A ke~ényítőszemek egyszerűek, :í,ltalában 3-15 µ 

j 

hosszúak, szabálytalan tojás- vagy vesealakúak Nyálkasejtek a kéreg- és a fa .. 
parenchimában is bőven vannak„ Ezek nagyobb méretűek és rétegzett, nyálká
sodott falúak. 

e) Porvi:ugálat. A drog pora fohérszínű.. Mikroszkópos képében keményítővel telt 
parenchima-részletek és keményítőszemek láthatók„ Ez utóbbiak alakja különböző 
(gömb, vese, tqjás stb„); gyakran hosszanti repedés van rajtuk„ A porkészítmény
ben egyenként vagy kötegben, színtelen nagyűregű, nem túlvastag falú rostokat, 
továbbá "edénytöredékeket, buzogányfej·-alakú kalciumoxalát·-kristályokat, szín·
telen nyálkatartós~jteket és kisebb nyálkarögöket is Iátu~k„ Pararészletek nin-
csenek benne„ · 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

d) A növény egyéb r~szei Elf:isodott gyöl,cérrész 1 %, gondatlanul hámozott rész 3 %d4f~~,. ~Í·i-·7 
A fás, kemény, penészes, szúette, keserű ízű, romlott darabok nem használ- tv/~-~,., 

e) Id:;:~nyag(fai~:zx:rt-i:~~;~;;;;z:,· s:J;:;i.:";~~;:;~7;;;~:: 
Az ilyen árut meg kell semmisíteni (Belladonna) .. 

f) Ólom, kalcium .. 2 g aprított gyökeret 10 ml R-sósavval két percig rázogatunk 
A szüredék egyik fele R-kénhidrogénes víztől (R-nátriumsziifud-oldattól) nem 
barnulhat meg (ólom); másik felét R-ammónia-oldattal semlegesítjük (lak
musz) - vigyázva, nehogy lúgos legyen - és adunk hozzá 1 ml R·ammó
niumoxalát-oldatot. A reakcióelegy nem változhat (kalcium) .. 

g) Belladonna .. l g porított drogot (IV) 10 ml R-sósavval felfőzünk .. A lehűtött és 
megszűrt folyadék 3 csepp R-Mayer-oldattól nem változhat. 

h) 1 g aprított drogot l 0 ml vízben egy órán át áztatunk A szüredék alig sárgás, 
kissé fa'nyar ízű, nyálkás, lakmuszpapírral vizsgálva semleges, legfeljebb gyengén 
savanyú kémhatású. Nem lehet dohos szagú vagy ízű,. A folyadék R-nátron
lúgtól megsárgul, de nem lehet ammóniaszagú, 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

i) Nedve.sségtartalma az I 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet 

j) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szerint meghatározva 
legfeljebb 8 %, a hamu R·sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog l %-a lehet .. 

k) Vize< kivonattartalma legalább 25 % legyen (L 174 lap 10/b). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174 .. lap 14/a szerint azono
sítjuk és e cikkely d) (a növény egyéb részei), f) (ólom, kalcium) és g) (Bella
donna) pontjai szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Ziliz-gyökeret tqrtalmaz a «Specie.s althaeae». 

Népies nevek.: fehér mályva, vad mályva, lágy mályva .. 

Adagold.s: Szokásos egy<zeri adagja 0,5--1,0 g .. 
Szokásos napi adagja 1,5-5 g .. 
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393. 

Amygdala, dulcis 
( ÁH!)'gd,. dulc.) 
Édes mandula 

Az. édes mandula a Prunur amygdalus Batsch var, mtiva (L . .) Focke (syn„ Amyg
dalus communis L. )-Rosaceae-Xözép-Ázsiában, Turkesztánban vadon előforduló, 
Dél-Európában és más helyeken termesztett fa magva. 

A drog szagtalan; íze édes, olajos, 

A növény leírása 

a) Középnagyságú fa vagy cserje. Fiatal ágai phosasak, fénylők; a kultiváltak tövis 
nélküliek. 

b) Levelei a hosszú hajtásokon szórtan, a rövid hajtásokon csomósan állnak. Pálhái 
hamar lehullanak. A levél nyele 1--2,5 crn hosszú A levél szélén két ülő-mirigy 
van. Lemeze 4-10 cm hosszú, keskeny vagy hosszas-lándzsás, tompa vagy 
hegyes, szürkészöld; széle mirigyes, fűrészfogas .. A levél válla ékalakú .. 

e) Virágai rendszerint kettesével állanak, ülők vagy igen rövid kocsányúak; a lomb·· 
fejlődés előtt nyílnak Csészéje a vacokserleg szélén van, ötcirnpájú, bdső felü· 
letén mézet választ ki .. 5 sziromlevele 14-20 mm hosszú, fordított tojásalakú, 
halványpiros vagy fChér, erezete sötétebb, csúcsa kicsípett,, 20-30 porzója a 
szir·moknál rövidebb, a vacok széléről ered; a portok sárga, befelé nyílik,. Termője 
rendszerint együregű„ Bibeszála majdnem végálló„ Bib~je ft:;jes, 

d) Termése 3,5-4,5 cm hosszú, 2,.5-3 cm széles, hosszúkás, összenyomott tojásalakú, 
szürkészöld, bársonyos szőrű, száraz húsú, szívós .. Éréskor rendszerint hosszant 
reped fel. Benne csonthéjas, barnássárga, kemény vagy puha, oldalról össze
nyomott, sima vagy lyukacsos felületű endokarpium van, melynek belseje sima 
és fénylő. 

e) Magját az f) pontban írjuk le. 

A drog lefrása 

f) Az édes mandula részaránytalanul lapított tojásalakú, hossza a 25 mm-t, széles
sége a 1.5 mm-t, vastagsága pedig a 8 mm-t is eléri Felső vége hegyes, alapja 
lekerekített.. Ha a termésben két mag f~jlődött, akkor az egyik oldaluk horpadt. 
A drog színe fahéjbarna, héja hosszában ráncos, porosan érdes tapintású„ A mag 
domborúbb élén, közel a csúcshoz van a köldök, ahonnan az ott belépő, lefelé 
vonuló edénynyaláb az alap közelében 15-20 vékony ágra oszlik, melyek szét
terülve visszafordulnak a mag csúcsához. Ezek okozzák a mag h~jának hosszanti 
bor dázottságát.. 
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A fonó vízben áztatott magvaklól a maghéj könnyen leválasztható és ennek 
belsejéhez hozzátapadva marad a külső és belső magfehérje-szövet ezüstfényű, 
hártyaszerű rétegben .. A két sziklevél fehér, zsírfényű, olajosan húsos és szétváló; 
belső oldalán lapos, a külsőn domború .. Köztük van a 3-4 mm hosszú rügyecske 
A mag keskenyebbik részén, a két sziklevél közül nyúlik ki a rövid, vastag 
gyököcske. 

Miktoszkópos vizsgálat 

g) Kt:J"e.sztmet.szet A maghéj külső rétegét feltű~ő, hordóalakú, vastagfalú, nagyüregű 
epidermiszsejtek alkotják„ Nagyságuk igen különböző, ezért a felület egyenetlen 
és így a se:jtek könnyen letöredeznek„ Faluk barnássárga színű, különösen az 
alsó harmadában szabálytalan, erősen szembetűnő, egyszerű gödörkés vasta
godású. Ezek az óriássejtek néha a 300 µ magasságot és 2 50 µ szélességet is 
elérik .. Felülnézetberi körvonaluk lekerekített, sokszögletű, alapi részük pedig 
sűrűn, egyszerűen gödörkézett. Az epidermisz alatti maghéj-rész apróbb scjtű, 
erősen összenyomott parenchimából áll, melyben helyenként vékony, spirális 
vastagodású elemekből álló nyalábok láthatók. Ezek kőrül elszórtan egy-egy 
kalciumoxalát-egyes-kristályt vagy buzogán)fej-alakú kristályt tartalmazó "'.it 
látható. 
A magh~j belső rétegéhez szorosan csatlakozik a színtelen, erősen összenyomott, 
keskeny, külső magfehérje-szövet (peri1permium).. Alatta 1-3 sorban, heterogén 
aleuronszemekkel telt, izodíametrikus sejtekből és részben összenyomott elemekből 
álló belső magfehérje (endospermium) helyezkedik el. 
Ezalatt a csíra szövetei következnek, A sziklevelek epidermiszén belüli vékonyfalú 
szövetben zsíros olaj, heterogén aleuronszemek láthatók. Keményítő nincs a 
magvakban„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) Avas, fOnnyadt, sárgás, fültos sziklevelű, valamint féregrágta magvak nem használ-· 
hatók. 

i) Idegen anyag .. A drogban legfeljebb 1 % idegen anyag lehet 

j) Keserű mandula .. A drog langyos vízzel dörzsölve még hosszabb idei állás után sem 
áraszthat benzaldehid-szagot 
A drog 50 g-os átlagmint~jából vett 8-10 mandulát rnegízlelünk Nem lehet 
köztük keserű ízű. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szerint meghatározva, 
legfeljebb 2 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 0,5 %Pa lehet.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és az i) (idegen 
anyag) és j) (keserű mandula) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá.s .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Népies neve.: közönséges mandula, csemege mandl)la. 

374. 

Amylum maydis 
( Amyl.. mayd.) 

Kukorica-keményítő 

- Gramineae - szemterméséből előállí-

2 Gyógyszerkönyv 111 (33) lí 

• 



A drog leírása 

a) Finom, fehér vagy kissé szürkés, esetleg sárgás színű por. Hideg vízben és szerves 
oldószerekben oldhatatlan .. · 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) A kukorica-keményítő szemecskéi kétfélék: a külső, szaruszerű endospermiumból 
származók izodiametrikusak, apróbbak, sokszögletűek, élesek vagy letompított 
élűek; a belső, lisztes endospermiumból származók többé-kevésbbé gömbölyűek, 
nagyobbak„ Számos átmeneti alak is van közöttük. A szemecskék közepén több
nyire sugaras repedés, esetleg üreg yan. A rétegződés rendszerint nem látható. 
Átmérőjük általában 10-20 µ Vannak azonban 2--10 µ és 30 µ átmér()jű 
szemecskék is„ Gyakran összetapadt szemecskéket is látunk. 

i\z azon_ossági, minőségi kvalitatív és minőségi kvantitatív vizsgálatok és követel-· 
mények az «Amylum tritici» cikkely e)- j) vizsgálataival megegyeznek 
azzal az eltéréssel, hogy a kukorica-keményítőből a e) szerint készült csiriz áttetsző, 
a hamutartalom pedig 0,3.5 ~~ lehet, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a b) szerint azonosítjuk. 
Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

375. 

Amylum solani 
( Amyl solan.) 

Burgonya-keményítő 

A drog a burgonya - Sülanum tuberosum L .. - Solanaceae - hajtásgumójából 
előállí_!O~Í keményítő„ e,(! í-'i1:-7~ -- _.e'.;:(~/;/~. -1 . :·:S 'i!----'~,./{,,,,, Ívf_•,-;,_ -,.-;...;,";,·)" c(„·?·ti ·"fr , . ._„ >'/V 

~ .,_,{,~'tt-~?~-t -~ . A d l . ' 
/' rog e1r·asa 

a) Finom, síkos tapintású, 
csikorog. Hideg vízben 

fehérszínű ppr, mely az ujjak kö~ött 
és szerves oldó~zerekJ:>en oldhatatlan. 

Mikroszkópos vizsgálat 

dörzsölve kissé 

b) A burgonya-keményítő-szemecskék tojás- vagy ellipszisalakúak, szabálytalanul 
rombosak vagy sza'.bálytalanul gömbölyűek A szemecskék túlnyomó részben 
egyszerűek, találhatók 2-3 rész-szemecskékből összetettek, sőt ritkán két 
szemecskéből félig összetettek is .. Nagyságuk átlagban 10-50 µ; vannak csupán 
néhány mikron átmérőjűek és 90-140 µátmérőjű szemecskék is,. A keményítő· 
szemecske magja rendszerint kerek, excentrikusan fekszik, ezért a szemecske 
rétegzettsége is excentrikus„ A rétegek gyakran jól láthatók. 

i\z azonossági, minőségi kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok és követelmények az 
«Amylum tritici» cikkely c)-j) vizsgálataival megegyeznek azzal az el-
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té1 éssel, hogy/lé"ifeljebb a burgonya-keményítőből a e) szerint készült csiiiz áttetsző a 
ne~vesség-tartal~rr; Ji)l;-20%,. ~ hamutartalom (j) pedig/.ZÜ,4% lehet; saytart;l
manak semlegesrtesere (h) legfeljebb 4,00 ml 0,1 n nátronlúg foayhat. 
l;Íi;f Á""';;.i " 

{/tt<j{:/}/f, Tájékoztató gyorsvizsgálat 

'.'.f makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a b) szerint azonosítjuk 

Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

376. 

Amylum tritici 
( Amyl.. trit.) 
Búza-keményítő 

A droil" a búza - Tritúum ae.stivum L ( syn.. T .. vulgare Vill, T. ;·ativum Lam.) 
- Gramzneae - szemter méséből előállított keményítő. 

A drog szagtalan és íztelen,,. 7-„~ _/,„„.a,,,:_\„„,,;,_„,,." ~:„:;;-t--y;_hz (-:./;.:1 ... ""i-

A dmg leírása 

a) Igen finom?. síkos tapintású, már enyhe nyomásra összeálló, hófehér sz1nu por, 
mely az Ujjak között dörzsölve csikorog,. Hideg vízben és szerves oldószerekben 
oldhatatlan. A kereskedelemben szabálytalan alakú, fehér darabokban is kapható .. 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) A búza-keményítőszemecskéikétfélenagyságúak; az apróbbak 2-9 µátmérőjűek 
kerekek, ritkán szögletesek; a nagyobb szemecskék átmérője 15·-40 µ. A kétféle 
nagyságú szemecske között aránylag kevés átmenetet találunk. A szemecskék 
lencsealakúak, olykor kissé megnyúltak; néha közepükön hosszúkás, keskeny 
repedés van„ Rétegzettségük többnyire elmosódottan koncentrikus és ritkán 
látható.. A készítményre 1 csepp 0,01 njód-oldatot cseppentve, a keményítő 
szemecskék megkékülnek„ 

Azonossági vizsgálat 

e) 1 g P,rog 50 sr vízzel felfőzve, kihűlés után homályos, szagtalan csirizzé alakul. 
d) 0,01 g drogot 5 ml meleg vízzel összerázunk. A lehűtött folyadékra 1 csepp 0,1 n 

jód-oldatot cseppentünk. A fülyadék kékszínű lesz„ A szín melegítésre, illetőleg 
R-nátronlúG hozzáadására eltűnik; kihűléskor, illetőleg R-sósavval megsava
nyítva újból visszatér. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Idegen anyag Legfeljebb 5 % idegen keményítőt tartalmazhat Ezeket a szemecskék 
eltérő alakjáról, nagyságáról és szerkezetéről ismerjük fel 

f) Termishij stb.fTárgylemezek között szétnyomva cm2-enként legfeljebb 5 sárga 
v":gy fekete pont,ocska lehet 0enneo 
,.... $ ;> „ 17 
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g) Oldható keményító. 1 g drogot 10 ml hideg vízzel rázogatunk„ A szüredék egy-csepp 
O, 1 n jód-oldattól csak sárga vagy vö1öses színű lehet, de nem kékülhet meg .. 

h) Savtartalom., 20 g keményítőt 100 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel felrázunk 
és a keveréket) I-fenolftalein-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal meg
titráljuk. A végponthoz közel újból néhány csepp indikátort adunk hozzá, 
mert a keményitő azt adszorbeálja. A semlegesítésre legfeljebb 5,00 ml 0,1 n 
nátronlúg fogyhq.t. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) .Nedvességtartaltna az I. lí3. lap 8) szerint 105°-on két órán át szárítva le~feUebb 
14% lehet 

j) Hamu„ A száraz drog hamutartalma az I. 173„ lap 9) szerint meghatározva 
legfeljebb 0,3 % !ebet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a d) szerint azonosí\juk és az 

e) (idegen anyag) szerint vizsgá1juk. 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk.. 

Búza-keményítőt tartalmaznak a «Pasta zinci oxydati», <<Pasta ;:inú oxydati 
salicylata» és az «Unguentum g[ycerini» .. 

377. 

Anisi vulgaris fructus 
( Anisi vulg„ fruct.) 

Közönséges ánizs 

A drog a Pimpinella anisum L.. (syn .. Anisum vulgare Gartn .. ) - Umbelliferae -
a Földközi-tenger mellékén honos, nálunk és majdnem egész Európában 
helyenként termesztett, egyéves növény termése. -

A drog jellemző szagú és fűszeres, édeses ízű. Legalább 1,2 % i116-olajat 
tartalmaz. 

A növény leírása 

a) A gyökér vékony, fehér, alig ágazik cl 

b) Szára 20-60 cm magas, hengeres, hosszában csíkolt, kapa.sz vagy kissé szőrös, 
felső részében elágazó. 

c) Levelei szórt állásúak. Tőlevelei hosszú nyelűek, tojás-, lekerekített szív- vagy vese
alakúak, mélyen fűrészes szélűek, bárornhasábúak A magasabban álló levelek 
háromszeletűek vagy három levélkéből szárnyasan összetettek; a középső levélke 
nagyobb. A legfelső levelek rövidnyelűek, kétszer vagy háromszor szárnyasan 
összetettek, a levélkék szálasak, lándzsásak, kopaszok vagy kissé sző!ösek„ 

d) Virágzata 10-15 emyőcskéből összetett ernyő .. Gallérja hiányzik, vagy 1-3 szálas 
levélkéből á!L Az ern1őcskék 5~15 sugarúak, gallérkájuk biáI)yzik vagy egyetlen 
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2-3 h?sábú levélkéből áll. Az egyes virágoknak nincs csészéjük„ A sziromlevelek 
száma 5. Ezek 1,5 mm hosszúak, fehérek, hosszas tcdásalakúak, kicsípettek, 
felső harmadukban behajlók. A virág porz~ja vékony, hosszú szálú és kerek 
portokú. Termője alsó állású, oldalról kissé összenyomott, tojásalakú, elmosó
dottan bordás, gyengén szőrös. Két szétterpeszkedő bibeszála korongalakú 
kétlebenyű mézfejtőn ül. A növény június---júliusban és augusztusban virágzi._~~ 

e) A termést az f) pontban írjuk le 

A d:r og leít ása 

f) A drog oldalról kiSsé összen-yomott, széles tojás- vagy fordított kör tealakú, iker 
kaszat termés„ Hossza 5 mm, szélessége 3 mm„ Gyakran még a kocsány is rajta 
van és a két résztermés ritkán válik el egymástól. A kaszatok .5-.5 bordája alig 
emelkedik ki és ezek csak világosabb csíkoknak látszanak. Színe a sok rövid 
szőrtől szürkészöld vagy szürkéssárga. 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) A résztermések (merikarpiuni) keresztmetszetének körvonala .a belső oldalon lapos, 
a külső oldalon domború .. A külső oldal folületén (exokaipium) apró, egysejtű, 
ritkán kétsejtű, meggörbült, erősen vastagodott, szemölcsös-falú szőrök láthatók„ 
Ezen a domború oldalon 5, kissé kiemelkedő borda található, melyekben egy·-egy 
edénynyaláb van„ A barnaszínű termésfal mezokarpiumában a lapos oldalon 
két fejlettebb, a domború oldalon pedig 15-25 kisebbszkizogén illó-olaj.járat 
látbató Ez utóbbiak közül a bordák ír ányában elhelyezkedők kisebbek, a 
barázda irán_yában fekvők valamivel nagyobbak,. Ennek alapján lehet az ánizst 
a többi fűszerül használt ernyősök termésétől jól megkülönböztetni .. Az illó-olaj
járatokat sárgásbarna, sokszögletű epitélsejtek bélelik A szállítónyalábok közül 
a karpoforumba vezetők fejlettebbek és ezeket gyakrabban erősen vastagodott, 
alig gödörkés rostok kísérik. A karpoforum közelében mindig találunk külön
böző szerkezetű, fásodott falú (számtalan gödörkével bíró) kősejtet és hálóza
tosan vastagodott rostot. Az endokarj;ium sejtjei nagyqk, megnyúltak, vékoriy
falúak, harántirányban fekvők, párhuzamosan és sorban rendezettek„ 
E réteg után következik a maghéj, mely a résztermés lapos részén több sejt1étegű, 
a domborű oldalon pedig egysejtsoros és aZ endokarpiummal szorosan össze
nőtt.. Az endospermium apró, fehér, többnyire négyzetalakű, vastagodott falú 
se:jtekből áll; ezek zsíros olaj mellett bőven tartalmaznak aleuronszemeket.. Az 
aleuronszemek gömb-, tojás- vagy cseppalakűak, .5-1.5 µ nagyok és egy nagy 
globoidot vagy 1-2 buzogányfr;j-alakú kalciumoxalát-kristályt tartalmaznak 

Minőségi kvalitatív vizsg~at 
,.;:_/~ 

h) A növdny egydb részei. A drog a növény egyéb részeiből és hib;-·te~méseiből leg
feljebb 4%-ot tartalmazhat .. 

i) Idegen anyagok A drogban összesen legfeljebb 4 % idegen anyag lehet, 

j) Conium maculatum. A fűltosbürök ·- Conium maculatum L„ - kettős kaszatja kopasz„ 
A term~snek erősen kiemelkedő és hullámos lefutású bordái vannak„ Ánizs-szaga 
és olaj tirtói nincsenek„ I 0 % -as lűggal összedörzsölve melegítéskor kelleinetlen, 
trimetrlaminra emlékeztető szagot áraszt (koniin) 

.............. llllil„ ... „„ ... ________ ___; ______________________________ _ 



Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Nedvességtartalma az I 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet .. 

1) Hamu, homok„ A drog hamutartalma az I.. 1 i3,. lap 9) szerint meO'határozva 
legfeljebb 167"/,, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedigb legfeljebb 
a drog 3 %-a lehet 

m) Vizes kivonattartalma legaiább 20 % legyen (I 174 .. lap 10/a). 

n) Illó-olajtartalmát az I 164. lap B) szerint határozzuk meg. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174 .. lap l 4/a) szerint azo-· 
nosítjuk és e cikkely h) (a növény egyéb részei), továbbá i) (idegen anyagok) 
és j) (Conium) pontjai szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk. 

Népies neve.•· bécsi kömény .. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja l g · 
S;:okárns napi adagja 3 g 

Megjegyzés .. A drogot a letöredezett kocsánydaraboktól és földes részektől 
tisztítsuk meg .. 

378. 

Aurantii pericarpium 
( Aurant .. pericarp.) 

Narancshéj 

A naranc~héj a Citrus aurantium L. .subspec. sinensis Gall. (syn .. Citrus aurantium 
L var .. dulczs L) -Rutaceae·-·a mérsékelt égöv melegebb részein különösen 
Dél···Európában termesztett fa érett gyümölcse héjának megszáritott külső 
vörösessárga rétege (flavedo). ' ' 

A narancshéj illatos; íze fűszeres, alig keserű. 

A drog leírása 

a) A drogot képező kemény és szívós narancshéjdarabok kívül vörösessárgák és 
külső felületük az illó-olaj-tartóknak megfelelő behorpadásoktól egyenlőtlen 
belül sárgásfehérek, mert a héj belső feléről a taplós, fehéres réteget csakne~ 
tökéletesen eltávolították. Negyed cikkelyekre vagv 3 x .5 mm-es darabokra 
vágva hozzák forgalomba. , , 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) K'ere.5ztrnet5zet„ A narancs terméshéjának az epidermisze kis) szabálytalan, sok-· 
szögletű, kromoplasztákat tartalmazó s<:jtekből álL Köztük jellemző, ellipszis 
alakú_ v~gy csaknem. kerek sztómákat látunk. Az epidermisz alatt kissejtű, kol
lench1mas h1poderm1sz van, mely a kromoplasztáktól sárgásvörös színű„ Ebben 
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és a beljebb lévő szövetben egy-két sorban szabálytalanul elhelyezkedő, nagy, 
ovális szkizolizigén váladéktartók láthatók, melyek kivezető járattal az epidermisz 
gödreibe torkolnak.. A kollenchimát és a beljebb fekvő szivacsos szerkezetű, 
fehéres szövetet ( albedo) spirális edények járják át .. A csekély szivacsos szövet 
elágazó, csillagalakú sejtekből és közöttük levegővel telt intercellulárisokból 
álL A parenchimában helyenként hosszú, oszlopalakú kalciumoxalát-laistályt 
vagy elszórtan heszperidin szferokristályt, esetleg kristályhalmazt látunk. Kemé
nyítőszemecskét csak ritkán találunk„ 

e) Porvizsgálaí. Pora sátgásfehér vagy szütke; benne narancssárga epidermiszrészeket, 
sárgás kollenchima··töredéket, a szivacsos parenchimáta jellemző, csillagalakú 
s~jtek csoportjait, esetleg kalciumoXalát-kristályokat, spirális vastagodású, fásodott 
falú, szűküregű edényeket, olykor apró keményítőszemeket is látunk, 

Minílségi kvalitatív vizsgálat 

d) A noveny egyéb rhzei. A drogban barnult vagy belül fehéres réteget tartalmazó 
darabok legfeljebb 1-1 % mennyiségben lehetnek 

e) Idegen an;1ag Vizes fOrrázata ( 1 :200) ne legyen keserű ízű. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Nedvrnégtartalma az I 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 14 % lehet. 

g) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 lap 9) szerint meghatározva leg
fe\jebb 7 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 0,5 %-a lehet 

h) Vizes kivonattartalma legalább 40 %, 70 %-os szesszel készült kivonattartalma pedig 
legalább 30% legyen (I. 174 lap 10/a, 11) 

Tájékoztató gyorsd.zsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és az e) (idegen 
anyag) szerint vizsgá\juk.. 

Eltartás .. Jólzáró edényben, fénytől védve tartjuk 

Narancshéjjal ké.szül a «'Tinctura amara», «Tinctura aromatica», « 'Tinctura aurantii», 

«Tinctura aurantii conferta», «'Tinctura clzinae compofita» és a «Viuum rhei·», 

Megjer;y;;és Sötétbarna vagy fekete darabok nem használhatók 

379. 

Balsamum peruvianum 
(Bal s. peruv.) 

Perui balzsam 

A Myro.OJilon Pereirae (Royle) Klotzsch ·- Leguminosae ·- fa törzséből a 
kéreg ütögetése, pörkölése és behasogatása helyén kiszivárgó balzsam. Sötét 
·vörösbarna-színű, vékony rétegben átlátszó, sűrű folyadék Jellegzetes szaga 
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kissé vaniliára emlékeztet Íze tartósan keserű, csip6s .. Nem ragad és a levegőn 
nem szárad be. Kristályok még hosszabb állás után sem válnak ki belőle„ 
Nem nyúlós belemártott üvegbottal fonalat húzni belőle nem lehet. 53-66 % 
cinnameint ' (benzoesav- és fahéjsavbenzilészter), kb 20-28 % sötétszinű 
gyantát, továbbá szabad fahéjsavat, kevés benzoesavat, nyomokban vanillint 
stb„ tartalmaz. 

Oldékonyság .. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. Abszolut alkoholban, kloro" 
formban, jégecetben oldódik. Éter, petroléter, benzol, széndiszulfid részben 
oldja. 

Kétnhatá< .. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (! + 9) gyengén 
savanyú, vagy-;>avanyt't; 

Sűrű<ég I,14-1,17 .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Fahefjrnv. 1 g készítményt 20 ml Vízzel rázogatás közben 2 percig forralunk A forró 
reakció-keveréket megnedvesített papirosszürün szürjük„ 3 óra mulva a kiválott 
kristályos csapadékról a vizet leöntjük. A csapadékra 10 ml 0,1 n káliumper
manganát-oldatot és 1 ml R-nátriumkarbonát-oldatot öntünk. A felforralt 
reakció-keverék benza!dehid-szagű 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Idegen gyanták.. 3 csepp készítményt 10 ml R-szeszben oldunk. Az oldat 1 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól zöld, vagy zöldes színű .. 

c) Zríro.s olajok. 1,0 g készítmény 3,0 g klorálhidrátnak 2,0 ml vízzel készült oldatában 
tisztán oldódjék Az oldat 30 percen belül nem változhat 

d) Me<tmége.s perui balzrnm .. 1,0 ml készítmény 1,0 ml R-szesszel tisztán elegyedjék.. 
Az elegy 8 ml R-szesztől azonnal zavarosodjék meg. 

e) 5 csepp készítményt 6 ml jégbehűtött R-petroléterbe cseppentünk és a keveréket 
gyakrabban rázogatva 5. percig jégben hűtjük. A készítmény oldhatatlan része 
akémlőcső falához tapaqjon. Az oldhatatlan rész nem lehet porszerű vagy pelyhe~, 
a petroléteres oldat pedig tiszta és színtelen legyen. A petroléteres oldatot kis 
papirosszűrőn leszűrjük. A szüredéket a g) alatti, a maradékot pedig azf) alatti 
vizsgálathoz használ'uk „ 

f) Mesterséges perui bal;:;5am, gut:)un ba[z5am, Az e) szerinti maradékot 10 csepp R-ecet
savanhidridde!, majd 2 csepp tömény R-kénsavval elegyítjük. A reakció-keverék 
nem lehet azonnal vörösesibolya, vagy kékesibolya színű. 

g) Benzaldehid, terpentin-olaj .. Az e) szerinti szüredéket vízfürdőn bepár<>logtatjuk. 
A maradék nem lehet sem benzaldehid, sem terpentin-szagú 

h) Fenyőgyanta .. 1 g készítményt 15 ml R-petroléterrel porcelánmozsárban dörzsöl
getünk, majd a keveréket kis, száraz papirosszűrőn szűrjük .5 ml szüredéket 
rázótölcsérben 5 ml hidegen, frissen készített 0,1 %-os réz(II)acetát-oldattal 
1 percig rázogatunk.. Az elkülönített petroléteres oldat nem lehet kék- vagy zöld-, 
legfeljebb gyengén zöldessárga színű. 

i) Vízben oldható anyagok (alkohol) .. 3 ml készítményt 10 ml-es beosztott üvegdugós 
mérőhengerben 3 ml vízzel összerázunk„ A perui balzsam térfogata nem változhat„ 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Savszám 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I 161. lap 12) szerint 
vizsgálunk. A savszám 56-84 legyen. 

k) É>ztmzám. Az l) szerinti vizsgálatnál nyert cinnameint az I 161 lap 13) szerint 
vizsgáljuk. A cinnamein észterszáma 231-268 legyen. 

1) Tartalmi meghatározd> (cinnamein). mg pontossággal mért kb 2 g készítményt rázó. 
tölcsérben rázogatással 60 ml R_-éterben oldunk„ A zavaros oldatot először 20, 
majd 10 ml n nátronhíggal kirázzuk. Az elkülönített és egyesített Iűgos vizes 
oldatot 20 ml R-éteriel visszarázzuk, Az elkülönített és egyesített éteres oldatot 
két ízben 10.__;_lQ ml vízzel kirázzuk„ A vízzel kirázott éteres oldatot kevés víz-. 
mentes nátriumszulfáttal fedett kis vattapamaton, mg pontossággal mért, száraz, 
200 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük Az étert vízfürdőn ledesztilláljuk 
A maradékot, I ml legtöményebb szeszt öntve rá, vízfürdőn beszárítjuk„ A száraz 
maradékot (cinnamein) 10.5°-on 30 percig szárí~juk, majd kihűlés után mérjük„ 
A cinnameint a k} szerint vizsgáljuk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (mesterséges perui balzsam) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá5 .. Jólzáró üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
Perui balzsamot tartalmaz a <<Suppo5itorium haemorr!widale» és az «Unguentum 

argenti nitrici». 

380. 

+ Belladonnae foliu.ni 
( Bellad. fol.) 

Nadragulya-levél 

A drog a maszlagos nadragulya--Atropa belladonna L. - Solanaceae - Közép
és Dél-Európának erdős hegyvidékein, erdővágásokban főképpen bükkösök
ben, nálunk is, vadon tenyésző, 1-2 m magas, évelő ~övénynek virágzáskor 
- június-júliusban ·- gyüjtött és árnyékban gyorsan szárított levele. 

A drog szagtalan„ Íze eleinte édeskés, majd keserű, csípős„ Az égetett mész 
felett szárított drog legalább 0,25 % alkaloidát tartalmaz atropin-bázisban 
(C11H 230 3N) kifejezve .. 

A növény Ieír·ása 

a) A gyökér 40-50 cm hosszű, font 4-5 cm vastag, kívül sárgásbarna, belül szürkés
fehér, hengeres„ Frissen kissé húsos, szárítva kemény, lisztes törésű. Több feje 
van, amelyeken 6-8 mm hosszú, pikkelyszerU, ellipszis alakú, tompa allevelek 
ülnek. • 

b) Szdr. Szárai 1-·2 m magasak, alul 1-2 cm vastagok, hengeresek, közepüktől 
felfelé több ágra (3-5) oszlanak, majdnem ernyőszerűen ágaznak el. 

e) Levél .. Alsóbb levelei szórt állásűak; feljebb, ahol a vuágok fejlődnek, két levél 
van egymás mellett: egy külső nagyobb, vízszintesen álló és egy belső kisebb, 
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lefelé fOrdított A levelek nyelesek, frissen gyengén bódító szaguak, lemezük ellip-· 
szis alakú, kihegyezett, épszélű„ 

d) Virág .. Virágai egyenként állanak, nyelesek, bókolók, harnngalakúak, 2,5-3 cm 
hosszúak,. A csésze for1t, feléig ötcimpájú. A párta forrt szirmú, szennyesibolya
színű, bíborvörös erezetű, kívül barnáslila„ A porzók szálai görbültek és a párta 
belső felületére ránőttek. Bibéje lefelé hajlik, élénk zöldszínű .. 

e) Termi.s.. A csésze továbbnőve csillagalakúan kiterül és a termésen marad. A termés 
fiatalon zöld, érett ko1ában fénylő, feketeszínű, lapított gömbalakú, lila nedvű, 
12·-·15 mm átmérőjű bogyó 

f) Mag„ A termés sok, l·-·2 mm átmérőjű, vese„ vagy korongalakú, vörösesbarna 
színű magot tartalmaz. A magh~j kemény, külső felületén hálózatosan fin-Om 
bemélyedések vannak. A mag bels~je sárgásfehér színű. 

A drog leírása 

g) A nadragulya-levél hártyaszerű, papírvékony és törékeny, hosszúkás, ellipszis
alakú, épszélű. Csúcsa kihegyezett, válla röviden nyélrefutó., Nyele' 2 ~ 3 cm hosszú. 
Lemeze 10_:_12 cm széles és 10-20 cm hosszű. A levél felszíne barnászöld, 
fonáka szürkészöld. JófOrmán csak a fonákán, a főér, esetleg az érágak mentén 
szőrös„ A fiatalabb levél néha erősebben szőrözött„ Kézinagyítóval nézve a levél 
mindkét oldalán - különösen a fonákján - fehér pontocskákat látunk. Ezek a 
szivacsos-parenchimában lévő, kalciumoxalát-kr istály homokot tartalmazó nagyobb 
sejtek„ A kidomborodó, jól fejlett főérből az elsőrendű oldalerek szárnyasan, 
40°-4.5°-os szögben ágaznak ki és a levél szélén ívesen kapcsolódnak a felettük 
lévőbe. A másod- és harmadrendű erek sokszor nagyobb szögben, majdnem de~ 
rékszögben erednek A levéllemezen gyakran földibolhák-rágta, 1-1,5 mm-es 
lyukak láthatók Ezt nem kifogásoljuk. 

Mikroszkópos vizsgálat 

h) Felülnézet A levél felszínén az epidermiszs".jtek fala enyhén hullámos, a fonákán 
öblö.sen karélyos, a kutikula hullámosan csíkolt A levegőnyílások a felszínen 
kisebb, a fonákon nagyobb számban és rendszerint 3 melléks<*tel fejlődtek. 
Közülük az egyik kisebb. A sztóma tehát Cruciferae-típusú. 

i) K'ere.sztmetszet. A levélen, fOleg annak fonákán, különösen a főér mentén, a fiatalabb 
levélen több, az idősebben kevesebb vékonyfalu, többsejtű szőr található A szőrök 
nagyobb része fejes miiigyszőr; egyrészük 3-4-sejtű nyélből és egy-·, esetleg 
kétsejtű fejből álL Gyakoriak az egysejtű, rövidnyelű szőrök, melyeknek feje 
több, sárgászöld színű, emeletesen párosan fejlődött mirigysejtből alakult.. 
A szőrök kisebb hányada 2-4-tagú fedőszőr. A levél főere mentén mindkét 
epidermisz alatt kollenchima-réteg fejlődik .. Az erek bikollaterális edénynyalá
bokból állanak, melyek a főér ben szövetkötegben csoportosultak„ A szivacsos
parenchimában, az egysoros oszlopos réteg határa közelében, a klorofilltartalmű 
sejtek között kalciumoxalát-kristályhomokot tartalmazó, nagy sejtek helyez
kednek eL Néha buzogányfej alakú vagy egyes kristályok is találhatók 
A levélnyél edénynyalábja bikollaterális, keresztmetszetben vályú-alakú és 
szélén 1-3 kisebb edénynyaláb kíséri. 

j) A derített levél érszigetei lekerekítetten több oldalúak, viszonylagosan nagyok 
Érszigetszáma: 2,8. Elég gyakori szigetágai ívesen hajlók, nagyobbrészt egy-
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ágúak. Az érvégződéseknél kiszélesedett tracheidát, tracheidapárokat, esetleg 
tölcséres tracheidát is találunk„ A sziget-határoló erek tűlnyómó többségben 
egy-sejtsorú tracheidá.kból állanak. A növényre jellemző fedő- és rnirigyszőrök 
nem feltűnőek, A kalciumoxalát-kristályhomokot tartalmazó sejtek azonban az 
azonosítást megkönnyítik. A kristályholnokot a levél érszigeteiben taláUuk és 
nem az erek mentén. 

k) Porvizsgálat A drog pora zöldszínű. Mikroszkópos képében jellemző elemek: 
a levegőnyí,lásos epidermiszrészletek, a külső s~jtfalakon hullámos, csík.olt kutikula, 
a kristályhomokot tartalmazó sejtek. A szőrök közül inkább csak rövidnyelű 
mirigyszőrök láthatók soksejtű fe:jjel Nagyobb számú rost, szállítóelem és béls~jt 
a szárrészek jelenlétére utal 

Alkaloida-kimutatás 

1) A drog átlaglnintájából 1 g-ot e!porítunk (V); a port 2,5 ml R-sósav és ugyanannyi 
víz elegyével 3 percig rázzuk,. A szüredék egy cseppje 2 ml vízzel hígítva, egy 
csepp R-Mayer-oldat hozzáadására megzavarosodik. 

m) Vitali-reakció .. 0,5 g elporított drogot (V) 10 ml 0,01 n sósavval kémlőcsőben 
forralunk. A folyadékot lehűtjük, majd megszűrjük. A szüredéket vízfürdőn 
szárazra párologtatjuk, a maradékot .5 csepp legtöményebb R-salétl:Omsavban 
oldjuk és ismét szárazra pái:ologta~juk, A kihült maradékra 2 ml acetont öntünk, 
majd szemernyi káliumhidroxidot ~jtünk bele. Az acetonos oldat és a kálium
hidroxid is ibolyaszínű lesz. 
Úgy is eljárhatunk, hogy a beszárított maradékra R-káliumbidroxid·-darabkát 
teszünk és azt néhány csepp legtöményebb szesszel megnedvesítjük. A kálium
hidroxid ibolyaszínű lesz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat .,-
n) .4 növény egyéb részei} A drog a növény szárából, ágvégeibőJ,__v.irágaiból és termé

seiből le~esen 10%-.ot tartalmazhat. 10-Hl.6nél vastagabb szá:::rész 
logf.elje6h a diog 3 %-a lehet 

o) Idegen anyagok. A drogban 2 %-nál több idegen anyag nem lehet.. Hegyes, 
vastagfalú szőrökből ( Xanthium), kalciumoxalát·-rafid-tartalniú sejtekből (Phyto
lacca decandra, Convallaria majali.s), vagy sorokban rendezett, buzogányf~j alakú 
kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó s~jtekből ( Datura .stramonium, Phy.5alis 
alkekengi) sem1nit sem tar'talmazhat, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

p) Nedve.sségtmtalma az I 173. lap· 8) szerint meghatározva legfeljebb 15 % lehet. 

q) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I 173. lap 9) szerint meghatározva leg
feljebb 16,5 % lehet A hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig leg
feljebb a drog 5 %-a lehet 

r) Vize5 kivonattartalma legalább 25 % legyen. 70 %-os .szenzel készült kivonattartalma 
legalább 20 % legyen (L 174 .. lap 10/a, 11).. · 

s) Tartalmi meghatározár, (alkaloida) „ Az elporított és égetett mész felett szárított d1og 
mg pontossággal mért kb 5 g-os részletét az L 126. lap 17/d szerint vizsgáljuk 
1 ml 0,02 n kénsav 5, 787 mg (lg, 76247) atropin-bázisban (C

17
H

23
0

3
N) kifejezett 

alkaloidát jelez 
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Az alkaloidatartalom meghatározását értelemszerűen az alkaloida azonosításával 
kötjük össze„ Evégből a megtitrált alkaloidatartalmú oldatot szárazta párolog
ta\juk és a maradékot a továbbiakban (salétromsavas bepárologtatás stb ) 
az m) szerint vizsgá~juk. 

Tájékoztató gyors:vizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az m) szerint vizsgájjuk 
(Vitali-r eakció) .. 

Eltartás .. Jólzáró edényben és zárt szekrényben tartjuk. 

Nadragulyalevéllel kés;:;ül az «Extractum belladonnaesfrcum», «Species antiasthmatica 
ad fwnigationem» és a « Tinctura belladonnae». 

Népies nevek.:· farkascseresznye, farkas bogyó, bolondító fű, ördögszőlő, altató fű„ 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

Megjegyzés.. A levél alkaloida-tartalmát évenként 

381. 

Benzoe 

Benzoégyanta 

0,2 g 
0,6 g 

0,05 g 
o, 15 g 

ellenőrizzük .. 

A drog a Sryrax tonkinensi.s (Pien e) Cr aib és Sryrax benzoides Cr aib-Sryracaceae -
Sziámban honos fák kérgének bemetszések nyomán kifolyó és a levegőn meg
száradt gyantája. 

A drog kellemes, vanília-illatú .. Íze gyengén csípős, aromás. 

A dtog lefrása 

a) A drog lapos vagy ritkábban gömbölyű, vörösbarna darabokból áll. A vöröses 
alapanyagban gyakran fehéres szemecskék láthatók, melyek állás közben halvány 
barnára változnak. A dtog könnyen töthető; törése kagylós. VízfUtdőn melegítve 
megolvad. Pora sárgásfehér. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Hevítve eleinte kellemes vanília-szagot, később pedig szúrós szagú gőzöket áraszt;. 
melyekből a kémlőcső felső, hidegebb részén tűalakú benzoesav-kristályok válnak ki 

e) Gyanta„ 1 + 9 arányban készült és szűrt szeszes oldata savanyú kémhatású, vízzel 
elegyítve tc;jszerűvé válik. 

d) Fahij.sav .. 0,5 g finoman porított gyanta 20 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldattal 
melegítve, még hosszabb állás után sem lehet benzaldehid-szagú. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Hamu, homok. A d1og hamutartalma az I. 173 .. lap 9) szetint meghatározva 
legfeljebb 1,5 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig leg
fe\jebb a drng 0, 5 %··a lehet .. 

f) SZe.szer· kivonattartalom, A vizsgálatot 0, 1 mg pontossággal mért kb O, 5 g porított 
gyantával az I„ 174 lap 11) szerint azzal az eltéréssel végezzük, hogy az anyagot 
20 ml R-szesszel vonjuk ki. A szeszes kivonattattalom legalább 90 % legyen .. 

g) Savszám. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 1 g porított benzoégyanta port lOÖ ml-es 
főzőlombikban 50 ml fenolftáleinra semleges forró prnpilalkoholban oldunk 
és a meleg oldatot -0, 02-ü, 03 g. fenolftaleint szórva hozzá -0,5 n propilalkoholos 
káliumhidroxid··oldattal titráljuk. A sötétszínűvé vált oldatot kis pohárkával 
letakarva, néhány percig fürró vízfürdőn tar~juk, majd 50 ml forró, 'telített 
nátriumklorid-oldatot öntűnk hozzá. A füt1ó oldatot rázogatás közben addig 
titráUuk tovább, míg az elkülönült tömény nátriumklorid-oldat rózsaszínűvé 
vált 
1 ml 0,5 n prnpilalkoholos káliumhidroxid-oldat 28,05 mg (lg ,44796) KOH-t 
jelent. 
.A. benzoégyanta savszáma 140-180 közöt~ legyen. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a b) szerint azonosítjuk és a 
d) (fahéjsav) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. .Jólzáró edényben tartjuk. 
Benzoégyantát tartalmaz a «Sebum salírylatum» .. 
Másnév„ «:Resina benzoes» .. 

382. 

Calami rhizoma 
( Calami 1hi;;..) 

Orvosi kálmos-gyökértörzs 

A drog az Acorus calamus L. -Araceae-- Kelet„Azsiában és Európában is 
honos, nálunk mocsarakban, lassan folyó vagy állóvizek partjain szórványosan 
ta;!ál\ia~ó évelő ~ö,v~ny gyökértörzse. A drogot őssz91gyujtjük és 50° körü,li 
homersekleten ~zaritjuk„ . · ,-;-;;;"':.·t-/ ~hz.,.;.z.t.~:t--.J..-"/:·e-• é 

A drog szaga jellemző, kellemes; íze fűszeres, keserű. f/ -

A növény leírása 

a) Gyökértörzse vízszintesen fekszik, néha közalaposan elágazik. Gyökerei a gyökéi
törzs alsó oldalán zegzúgos vonalban, egyes vagy kettős sorokban erednek, 
fehérek, húsosak. 

b) Szár A növény földfeletti szára négyoldalú .. Oldalai nem egyforma szélesek.. 
Az egyik lapszög gyakran annyira tompa, hogy a szár háromoldalúnak látszik„ 
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A száron csak egyetlen, 20·-80 cm hosszú levél van, ami a szár hossztengelyében 
helyezkedik el és így a v"irágzatot oldalra nyomja. 

c) L.evelei a gyökértörzs felső részén egymáshoz közel erednek, annak csúcsán sűrűn 
és kétoldalt állnak. A levélhüvely 30-50 mm hosszú, alul vöröses és a gyökér
törzset körülfogja. A levéllemez 30-70 cm hosszú, J.-2 cm széles, szálas, 
kardalakú, hegyes, épszélű .. Mindkét lapján középen kiemelkedő borda húzódik 
végig, A levél keresztmetszete keskeny-rombos. 

d) Virágzata„ 5-15 cm hosszú; húsos torzsa, melyen az apró virágok egyenes sorban, 
tömötten ülnek„ Virágjának 6 zöld, fürdított tojásalakú, kb 1 mm hosszú lepel
levele és 6 porzója van. M~jus--júniusban virágzik Termője kettős kúpalakú .. 
Nálunk termést nem hoz„ · 

A dr·og leírása 

e) A gyökértörzs 2.5-50 cm hosszú, ujjnyi vastag, lapított, felső oldalán fi:issen 
sötétebb zöldszínű, szárítva barnászöld, alul halványabb, törési felülete piszkos„ 
fehér színű. -A gyökértörzs idősebb részének csomóin barn_a, sarlóalakú, a gyökér
törzset körülfogó levélripacsok vannak„ Ezek felületén az edénynyalábok marad
ványai barna rostok alakjában láthatók Évenként kb 18 szártagja fejlődik .. 
Ezek különböző hosszúságúak; a középsők a leghosszabbak„ Alsó részén számos, 
kerek heg látható, melyek a levágott mellékgyökerek helyei .. 

Mikr·oszkópos vizsgálat 

f) Kívül egysejt-rétegű, kutikulával borított epidermisz, alatta kéreg és endodermisz 
által határolt központi henger látható 
Az epidermisz külső fala vastagabb„ A levélripacsok irányában parásodott falú, 
nagyobb méretű sejtcsoport helyezkedik el 

A kéreg néhány külső sejtsora sarkosan vastagodott falú kollenchima, ettől 
befelé tág sejtközötti járatokat tartalmazó, hálózatos erenchima következik„ 
Benne a s~jtközötti járatokat többnyire egysoros parenchima válasZ~ja el. A sej~· 
tekben gyakran 3-6 µ nagyságú keményítőszemecskéket találunk A kéregben 
elszórta.n, de leginkább a sejtek találkozásában egy-egy erősen fénytörő, szín
telen, gyakran parásodott sejtfalú, illó-olajtartalmú nagyobb sejt, vagy sötétebb. 
színű, csersav-jellegű váladékot tartalmazó sejt helyezkedik eL Idősebb gyökér
tőrzsekben az illó-olaj helyett gyantát találunk.. A kéreg belső határán egysejt
rétegű endodermisz van, melynek sej~jei tangenciális irányban megnyúltak, 
keményítőt nem tartalmaznak és radiális faluk elparásödott 
A központi henger alapszövete a kéregéhez hasonló, az említett sajátságok 
azonban kevésbbé. kifejezettek. A szállítószövetrendszer különálló nyalábokban 
alakult ki. A levélnyalábok kissé vastagodott falú elemekből állanak, kollaterá
lisak, nyalábhüvellyel körülvettek és a kéregben 1endszertelenül helyezkednek eL 
A központi hengerben lévő nyalábok szilárdítóöv nélküliek, koncentr.ikusak~ 
amfivazálisak, két-két kollaterális nyaláb összeolvadásából keletkeztek, _/\középen 
kollaterális nyalábok is előfordulnak Az epidermisz közelében lévő edény
nyalábokat helyenként kristálytartó, rekeszes rostok is övezik„ Az edények hosz
szanti fala csavaros, gyűrűs vagy létrás vastagodású, harántfala pedig egyszerűen 
perforált. 

g) Porvi:;.sgálat„ A hámozatlan gyökértörzs pora sárgásfehér-színű. Milaoszkópos 
képében apró epidermiszrészleteket, paras~jteket, nagy mennyiségben apró
szemű keményítőt, továbbá erenchimás szövettöredékeket, izodiametriás váladék-
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tartó sejteket, parenchimarészleteket, majd lépcsősen, olykor spirálisan és háló-· 
zatosan vastagodott edényeket találunk Ritkán kristálytartó, rekeszes rostokat is 
láthatunk„ A hámozott gyökértörzs porában az epidermisz- és paraszövet
töredékek, valamint az intercelluláris nélküli parenchimaszövetrészek hiány
zanak. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) A gyökértörzs metszete és pora 0,01 n jód-oldattól megkékül., pmcapeffig-R~va~)
kl=id Glaattól megfokoteaik. 

i) Idegen al!)lag. Legfeljebb 2 % idegen növényi részt tartalmazhat. „ J"~ 1--// . 
·Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Nedvmégtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet.. 

k) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva 
legfeljebb 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet.. 

1) Vizes kivonattartalma legalább 20%•legyen (I. 174. lap 10/a 

m) Ke.serűérték .. A drog forrázata (1 :100) még 18-szoros hígításban is keserű ízű 
(I. 174 lap 12) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az L 174 .. lap 14) szerint azonosí\juk és az i) pont szerint (idegen 
anyag) vizsgáljuk 

Eltartár .. A drogot száraz helyen, fedett tartályban, porát jólzáró üvegben 
tartjuk. 

383. 

+ Cantharis 
(Canthar.) 
Kőrisbogár 

A drogot szolgáltató kőrisbogár a Dél-Európában majdnem mindenütt 
honos Lytta vesicatoria L. - Meloidae-. A teljesen kifejlett rovarokat május végén, 
június és július hónapokban gyűjtjük, kloroform-, benzol-, éter- stb. gőzzel 
megöljük és 40°-ot meg nem haladó hőmérsékleten megszárítjuk. 

A drog kellemetlen, sajátságosan átható szagú és csípős, égető ízű Legalább 
e,-7-"lo kantaridint tartalmaz. 

A drog lekása 

a) A bogarak I.5~30 mm hosszúak, 3-.5 mm szélesek, felülről nézve fémes a1anyos
zöld, oldalról nézve kékes színűek. A kőrisbogár f~je nagy, szőrös, aranyoszöld 
színű, majdnem szívalakú, lefelé hajlik és két fekete, fonálszerű csápja van. Tora 
négyszögletes, 3 szelvényből áll, melyek mindegyikén egy-egy pár, csaknem 
fekete színű láb van .. A lábak elszórtan szőrösek. Torát kis szívalakú pajzs fedi 
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, dik t. ·szelvényen erednek a fémeszöld s_ zínű, kemény szárnyfedők, 
A maso or ' ' b ' ' " h' ' ' k I ' k'k ··1d 

dik · edig az átlátszo, arnas sz1nu, artyas szarnya .• agy, e eszo 
a harma on p h' , e d"k 'd l' . b b , "k ~ „ , 8 elvényből álló potro at a szarnyJ_e o ffi3:J nem tejesen e or1'tja . 
szmues sz k'l' 1' k'4l'b"" 'd 'k 
6 1, b közül a 4 elsőnek .5-5, a et 1atu sona '1"-- a 1~11ze van, s min egy1 

a a ' "d'k láb kettős karomban vegzo 1 . 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Pora szü1készöld vagy barnás színű; benne kézinagyítóval a szárnyfedők aranYos
zöld töredékei láthatók„ 1\1ikroszkópos képében ezek sötétek és átlátszatlanok; 
közöttük kicsiny, serteszerű szőröket és ezek töredékeit látjuk. A szárnyfedő
töredékeket 75%-os klorálhidrát-oldatban, áteső fényben vizsgálva, két egymástól 
különálló lemeznek lá\jul<, melyeket vékony pillérek kötnek össze .. A hártyás 
szárnyrészek áttetszőek és azokat apró szőrök borítják„ Az izomzattöredékek 
harántcsíkolt szerkezetűek és azokat elágazó légcsövek szövik át, melyek külön
bözően tágak és ~elül spirálisan megvastagod?ttak„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A fémes színüket elvesztett, ammónia-szag~, régi v~g-y tö1::e_dCfLl1;-eset~ágett 
ro~aro~ _ne_!Jl hasz_nálhaJók. __ ~:..- __ ,4/-~-•;r.&_:t.r&'§~~t:.t: J-%- k;~t-./i..'.z~::?é _„_-_-~t-ty,;;-
... ,~°'1.,,,_,,,.,,„,,..1-w, --,; ,-,.,,,,.,_ -·~·? .,t., ~- -"-t'.t0~-('..É_;c;-;.c;.„,_./í"'_...,_ lf-. 

d) Ideg/n alijJagok.. Mylabris- . vagy más rov'?rf'\iok, (rózsab0gár, aranyos fütrinka, 
pbsmac.incér) nem--hasz.ná!Hat<lk. y,,c;f'""''" /}'); cf:,·1.,., é.j;:,o,,„~' „·_, 
;-.i-„~,·-;;.-·é/„i.,'i-;<..

,y 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Nedvességtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet 

f) Hamu, homok.. A drog hamutartalma az I. 173 .. lap 9) szerint meghatározva leg
feljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog l %-a lehet 

g) Szeszes kivonattartalma ( iO v/v %) legalább 15 % legyen (I 174 lap ll). 

h) Tartalmi meghatározás (kantaridin) ., A finoman elporított drog cg pontossággal 
mért 10 g-os részletéhez kevés durva horzsakőport tartalmazó 200 ml-es Erlen
meyer-lombikban 0,1gpontossággal100 g benzolt és lg legtöményebb R-s6savat 
mérünk. A lombikra visszafol)ó hűtőt szerelünk s a lombik tartalmát félórán 
át élénken forraljuk A lombik tartalmát lehűtés után benzollal eredeti súlyára 
( 111 g) kiegészítve összerázzuk. A benzolos folyadékot 7 cm átmérőjű száraz 
papirosszűrőn leszűrjük és a szüredék 0,1 g pontossággal rnért 81 g-jából (= 8 g 
drog) mg pontossággal mért 200 r:nl-es üvegdugós Er!enmeyer-lombikból 
vízfürdőn annyit desztillálunk le, hogy kb 5 g benzolos oldat maradjon vissza 
A visszan1aradt benzol elűzése céljából a desztilláló lombikot olyan kétfuratú 
dugóval zárjuk el, melybe egy közvetlenül a dugó alatt végződő s egy, a lombikba, 
annak 3/4 iészéig lenyúló derékszögben meghajlított üvegcsövet illesztettünk. 
A lombikot 60°~os vízfűrdőre helyezzük és addig szivatunk át rajta tömény 
R-kénsavval megszárított levegőt, míg a lombik súlya, 5 perces időközökben 
mérve, már 5 mg-nál kisebb értékkel csökken, A felmelegített maradékra 100 ml 
olyan petroléter-alkohol keveréket öntünk, melyet l térfogat abszolut alkoholból 
és 19 térfogat R-petroléterből készítettünk. A lóbálással összekevert folyadékot 
10 percig állni hagyjuk A folyadék tisztáját kis vattapamaton leszűrjük s a 
lombikban maradt kristályokat, egyenként 5 ml alkoholos petroléterrel ( l + 19) 
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annyiszor· öblítjük, míg a mosófOlyadék már színtelenül csorog le„ A netán a 
vattaszűrőre jutott kristályokat kevés (2-2 ml) meleg R„kloroforrnrnal a lombikba 
öblítjük s a klorofOrmot szobahőmérsékleten, kénsavval szárított levegő át
szivatásával elűzzük„ Ha a kloroform szaga már nem érezhető, a lombikot 
12 órára tömény kénsavas exszikkátorba: tesszük, végül súlyát mg pontossággal 
újból megállapítjuk„ A kantaridin súlya legalább 0,056 g legyen„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan azonosított készítményt a e) és d) (idegen anyagok) 
szerint vizsgáljuk. 

Eltartás„ A gondosan kiszárított drogot jólzáró üvegben, fénytől és nedves
ségtől védve, zárt szekrényben tartjuk. Az üvegbe célszerűen néhány csepp kloro
formot teszünk. 

Kőris bogárral kiszül a« Tinctura cantharidirn és az «Unguentum cantharidatum 
veterinarium» „ 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja 0,05 g 
. Legnagyobb napi adagja 0, 15 g 

p; .... 6 L- ,/-r-~..;~,_;,; ~- ,;-.-<.~ ~~;ff ,•'t -: (,{,;{._.~~ -; /,~ ':;f v<-r;· --'#"-~ ,~... ~--:~ 0 'i' ,_,~ ;. ~' ··l! 1-~' 

384. 

Capsici fructus 
(Capsící fruct.) 

Paprika 

/ 

A drog a Capsicum annuum L.- Solanaceae-nálunk nagyban termesztett egyéves 
r1övény pirosszínű, csípős ízű változatainak érett, szárított termése vagy anrtak 
pora„ Őrlés előtt a csészét és kocsányt eltávolítják„ 

Szaga jellemző, enyhe .. Íze égető, csípős. 

A drog leírása 

a) A drog lénélküli, kúpalakú, üreges, bőrneművé száradt, vékonyfalú bogyótermés, 
mely friss állapotban felfúvódott és húsos falú. A drog kb 5-12 cm hosszú, alapján 
2~4 cm széles„ A maradó és továbbnövő .5.-6 fogú csésze a termés alapjára 
simul és attól csak ott válik el, ahol a termés fala a száradás következtében 
behorpad,. A termés két vagy három termőlevélből alakult, kívül fényes, sötét
vörös, áttetsző, belül halványabb vörös, hólyagos felületű., Kézinagyítóval a 
termés külsején finom harántrepedések láthatók„ A válaszfalak, valamint a 
placenta kívül sárgásak, belül fehérek, szivacsosak„ A választófalak oldalán 
apró, sárga mézcseppecskékhez_ hasonló hólyagocskák láthatók, melyek az epi
dermiszsejteknek a váladéktól felemelt kutikulájából keletkeztek. Ezek tartal
mazzák a paprika csípős anyagát (kapszaicin). 
A magvak 3-.5 mm átmérőjűek, majdnem korongalakúak, sárgásfehérek és ha 
a választófalak hólyagocskáinak csípős anyagával nem é1intkeztek, enyhe olajos 
ízűek„ Ha a magot lapjával párhuzamosan kettémetsszük, akkor az endosper
_miumba ágyazott, meggörbült embriót látjuk 
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Mikr,oszkópos vizsgálat 

b) A termésfal külső rétegét (ewkarpium) fe~~!'ítő epidern;iszsejtek , felülnézetbe~ 
sokszógletűek, keresztmetszetben tangenc1ahsan megnyúltak, lap1tottak„ Külso 
falukon aránylag vastag kutikularéteg van, melyben - a hossztengellyel pár· 
huzamos átmetszetben - a harántrepedé$eknek megfelelően - helyenként 
bemélyedések láthatók. Az epidermiszs,jtek oldalfalai gödörkésen, gyöngyfüzér„ 
szerűen vastagodottak„ Az exokarpium alatt 4-8 sejtsorból álló elparásodott, 
kollenchimásan vastagodott falú hipodermi1;; következik; mely befelé fokozatosan 
vékonyabb falú parenchimába megy át„ Ebben épúgy, mint a külsőbb sejt
rétegekben is, számos zsugorodott kromoplasztát és sárgásvörös olajcseppet 
találunk E szövetben spirálisan vastagodott tracheákból álló, tágabb edény
nyalábok vannak. A parenchimaréteg legbelső s,jtsorát 1-2 mm nagyságot 
elérő, vékonyfalú óriássejtek alkotják. Ezeknek az endokarpium felé eső közeit 
apró parenchimasejtek töltik ki A legbelső réteget alkotó endokarpiumnak az 
óriássejtek közé eső része vékonyfalú, felülnézetben hullámos oldalú sejtekből 
alakult, az óriássejtek.kel érintkező része pedig gödörkésen vastagodott falú, 
szklereidá·:iellegű, felülnézetben szintén hullámos falú sejtekből álL A termés 
üregébe nyúló parenchimás szövetű placenta epiderrniszsejtjei között helyenként 
oszlop-alákú, vékpny falú mirigys,jtek láthatók, melyek sárgás, kapszaicin
tartalmú váladékot termelnek. Az eleinte folyékony, majd kikristályosodó 
váladék a felhólyagzott kutikula alatt gyűlik össze .. 

A magvak epidermiszsejtjeinek külső fala vékony, belső és oldalsó faluk vastag, 
elfásodott, rétegezett, szabálytalanul erősen gödörkés, hullámos„ Az epidermisz 
alatt néhány sor vékonyfalú parenchima, majd összeesett falú héjparenchima, 
ezután néhány soros perispermium következik„ Ez Utóbbiban néha apró kemé
nyítőszemecskéket látunk„ Az endospermium néhány mikron átmérőjű, hete
rogén aleuronszemeket és zsírcseppeket tartalmazó, vékonyfalú parenchima-· 
sejtekből áll.. 

e) Porvi;:;sgálat .. A sárgásvörös pornak mikroszkópos képében - többnyire felül
nézetben - a repedéses kutikulával borított exodermisz sűrűn gödörkézett 
sejtcsoportjait, valamint az endokarpium sajátosan alákult sejtjeit látjuk. Jellem
zők a drog porára a részben szabadon, részben parenchimasejtekben található 
sárgásvörös olajcseppek és kromoplaszták is. Megtalálhatók a maghéj jellemzően 
vastagodott epidermiszsej~jei, valamint a heterogén aleuront és zsírcseppeket 
tartalmazó endospermium szövettöredékei„ Elvétve apró keményítőszemek is 
láthatók, 

A drogporban kősejtek nem lehetnek (kocsány) 

Azo~o~sági vizsgálat 
;}l/)1.-·F•.'. . 

d) Kapr;:;antin.. 0,01 g drogpona tömércy R-kénsavat cseppentünk Egyes részek 
sötétkék és zöldeskék színűek lesznek„ 1-2 perc mulva a reakció-keverékben 
szürkéskék cseppek képződnek. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Nedurnégtartalma az L 173 .. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 % lehet. 

f) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173. lap 9) szerint meghatározva, 
legfeljebb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 1,5 %-a lehet 
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g) Vize.S kivonattartabna legalább 32 % ; 70 %-05 s;;eH;;el készült kivonattartalma pedig 
legalább 28 % legyen (L 174 .. lap 10/a, 11). 

h) Ciípó'.Hég (kapv;aúin). 0,5 g port 5 ml hígított szesszel (spiritus dilutus) 24 óráig 
áztatunk,. A szeszes oldatot kis papirossz·űrőn leszűrjük és az .5 ml-re kiegészített 
szüredék 1 ml-ét vízzel 200 ml-re hígítjuk E hígításból i ml t ! /ml egyszerű 
sziruppal ( rirupur rimpl'") és 8 ml vízzel elegyítünk. Az elegy 5 mi-e szánkban 
fél perc mulva égető érzést keltsen 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt drogot lz) (csípős-· 
ség) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá>.. A drogot fedett tartályban, száraz helyen, fénytől védve tartjuk. 
Ke1;:;itménye a « Tinctura cap1ici..» 
Megjegyzé>.. A csípős anyagától megfosztott paprika nem használható 

385. 
Cardamomi fructus 

(Cardam .. fruct.) 
Kardamomum-termés 

A drog az Elettaria cardamomum White et Maton - Zingiberaceae - Malabár 
partvidékeinek erdős hegyein vadon termő és sok helyen termesztett, évelő 
növénynek teljes érés előtt gyűjtött és megszárított termése. 

Cwk a magvakat lza1ználjuk. 

A termésfal szagtalan és íztelen. A magvak gyengén kámforszag(rak é~ csípős, 
fűszeres ízűek„ 

A dr,og leírása 

a) A toktermés 1-2 cm hosszú, 8-10 mm vastag, tompán háromélű, finoman, hosz
szant barázdált felületű, világossárga vagy szürkéssárga, ritkán barnásszürke 
színű, papírvékony falú, háromüregű„ A termés csúcsán, a lehullott virágrészek 
maradványaként, olykor 1-2 mm hosszú, csőrszerű nyúlvány van„ Alapján 
a kocsány maradványa vagy annak sebhelye látszik„ A termés három rekeszé
ben többnyire 12-15 mag van. 

A magvak 3-4 mm nagyok, vékony, színtelen maglepellel borítottak, egyenet~ 
lenül szögletesek, ráncosak, kemények, barnás-színűek 

Mikr<oszkópos vizsgálat 

b) 'Termésfal, Keresztmetszetben a termésfalat iZodiametriás parenchimasejtek 
alkotják Közöttük elszórtan kicsiny~ parásodott falú, sárgásbarna színű, gyantás 
olajat tartalmazó váladéktartók vannak„ E parenchimában számos kollaterális 
edénynyalábot is láturik„ Az edénynyalábok háncsrésze a termés felszíne felé 
helyezkedik el, amelyet erősen fásodott háncsrosthüvely vesz körül, Ez okozza 
a termésfal kidomborodását., 

e) Mag. A maglepel többrétegű összeesett, vékonyfalú, hosszúra nyúlt sejtekből áll 
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.. , -- aghéj-epidermisz egyetlen rétegből álló sejtjei világossárga 
Fcfu~ne~et:e~o:sz:-ngely irányában megnyúltak, prozenchimásak és a végük kissé 
sz.lllűe d tt falú„ Alattuk egy vagy két sorban parenchimasejtek vannak,. melyek 
:st:~~de~·miszsejte~, hossztengelyé!e, m~r·őle~esen, megnyúltak .. Beljebb., egy 
rétegben sokszögletu, vastagodott falu S~Jtek lath~tok„ Ezeknek kis lumen,1eben 

-kovasav-kristály van. 
Kere.5.<,fm.et5;:,etben a külső epidermisz alatti 1-3-sejtrétegű parenchima sejtjei 
keskenyek és tangenciálisan megnyúltak„ Alattuk nagyobb, négyszögletes illó-· 
olajtartalmú s~jtek rétege következik, A rafe környékén az olajat tartalmazó 
parenchima két„sejtrétegű és a merisztélét körülveszi, Az illó-olajtartalmú 
rétegen belül néhány sorban lapított parenchimasejtek találhatók, melyeknek 
szerkezete gyakran felismerhetetlen„ Alattuk vörösbarna színű, radiális irány
ba11 megnyúlt, 3 oldalán vastagfalú, kis lumen,jében kovasav-kristályt tartalmazó 
gödörkementes kősejtek rétege következik A maghéjon belül a jól fejlett peri
spermiumot parenchimasejtek alkotják Ezekben 1-4 µ nagyságú, apró kemé
nyítőszemecskéket és minden egyes sejt közepén egy kis, oszlopos kalcium
oxalát-kristályt találunk, A perisperrnium az aleuront és zsíros olajat tartal·· 
mazó, nagyon vékonyfalú endospermiumot és az embriót veszi körül. Az embrió 
s~jtjei vékonyfalliak, proteinekben gazdagok és bennük igen kicsiny aleuron
szemeket láthatunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Idegen anyag,. A kémiai szerekkel fehérített vagy alakban, színben különböző 
kardamomum-termések (Elettaria 1nedia Link stb.), melyeknek magvai kevésbbé 
illatosak és eltérő szagúak, nem használhatók 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Nedve55égtmtalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 10 % lehet. 
f) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173 .. lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet. 

g) S;;e.s;:ei (70 %) kivonattartalma legalább 20 % legyen (I. 174. lap 11). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makro~zkóposan azonosított drog magvai erősen illatosak legyenek„ 

Eltartái. Jólzáró üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk„ Csak termé-
seket tarthatunk készletben„ · 

Kardamomum-maggal kéi;:ül a «Tinctura aromatica». 

386. 

Cardui henedicti herba 
(Caraui ben .. herb.) 

Benedekfű 

A drog a Cnicus benediltus L - ComjJoiitae - a Földközi-tenger környékén és 
Elő-,A.zsiá?~n ~onos, nálunk, ~er me.s~t.ett és néh': vadon található, egyéves 
növeny vu agzas kezdeten (Jumus-Julmsban) gyűjtött földfeletti része. 

A drog enyhe illatú és keserű ízű. 
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A növény leír·ása 

a) Gyiikere 8-10 cm hosszú} 4-6 mm vastag, hengeres, karószerű, rendszerint 
függőleges, el nem ágazó és rostokkal borított 

b) Szára 15-40 cm hosszú, alján 6-8 mm vastag, szögletes, csíkolt, szőrös. 
A levelet e'.i a vir4got az e) és f} alatt írjuk le .. 

e) Kar'Zattermé.se barnaszínű, 6~7 mm hosszú, kb 2 mm vastag, kissé görbült, I1en
geres, bordázott. Tetején sárga, serteszerű bóbitát visel, 

A drog leírása 

d) Szára ötszögletű, zöldes vagy barnavö1ös ,színű, csík.olt, rendszerint elágazó, 
alul serteszőrös, a felsőbb részeken pedig mirigyes, enyvesen ragadó és pókháló
szerűen szőrös, 

e) Levél. A levelek 5-2.5 cm hosszúak, 2-·7 cm szélesek, szórt állásúak, hosszúkás 
lándzsa-alakúak, hegyesek, öblösen fogasak, esetleg mélyen karélyosak. Fogai 
szúrós árhegyűek. Erezetük a fonákon erősen- kiemelkedik és világos színű, 
A lemez pókhálószerűen gyapjas„ Az alsóbb leveleknek vastag, háromélű, 
szárnyalt nyele van„ Felsőbb levelei kisebbek, ülők és röviden a szárra fUtnak 

f) Vir~gzat .. Fészekvirágzata végálló, tojásalakú Alján gallérozó leveleket találunk 
A fészekpikkelyek hártyásak, domborúak, kissé fénylők. A külső pikkelyek 
gyapjas szélű, hosszú tüskékben végződnek. A középső és belső pikkelyek kifelé 
hajló, fésűsen elágazó, csak a tövén szőrös, ibolyás-színű tövisben végződnek„ 
A virágzat vacka lapos és szőrökkel borított. Virágai mind csövesek, sárgák 
A peremvirágok hárornfogúak, meddők. Korongvirágainak bóbitája serte
szőrökből-- álL Párt~juk hengeres, ötfogú. A porzók tokjai csővé nőttek össze. 
Magháza alsó állású, hengeres, 20-2.5 bordájú, kopasz, fehérszínű. Tet~jén 
szőrgyűrű van,. Bib~je kétágú, i övid, 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) Szár„ Az alsó részében közl?onti üreget, felső részében pedig bélszövetet tartal
mazó szárnak keresztmetszetén 8 f~jlett bordát látunk, Az egysejtrétegű epider-
1nisz külső falai kissé vastagodottak. Az aránylag kevés sztóma a barázdákban 
található .. Sző1képletei részben egysoros, 6-20 sejtből álló, gyakran 1 cm hosz
szú, tagolt szőrök, melyeknek végsej~jei rövidek és hegyesek vagy f~jecskc
alakúak (ú„ n„ gyapjúszőrök, ostorszőrök). Találunk a fészkes virágzatúakra 
jellemző kétsoros, emeletes mirigyszőröket is„ A bőrszövet alatt a bordák irányá-· 
ban kollenchima-köteg, a barázdák irányában klore'nchimás alapszövet helyez
kedik eL A belsőbb rétegben számos szkizogén váladéktar tó van„ Az endo
dermisz nem differenciálódott A központi hengerben a nagyobb kollaterális edény
nyalábok a bordák alatt, de egy nem teljes körben találhatók.. A vékonyfalú 
elemekből alakuló háncsrész! a felület felé rnstokból álló szövet-ív borítja .. A fa
rész szerkezete többé-kevésbbé radiális és a belső oldal felől erősen megvastagodott 
farost-köteg határolja .. Ez utóbbi a kisebb nyalábokban nincs meg. A bé!szövet 
parenchimás felépítésű. 

h) A levél.felülnézeti képében a felszín és fonák epidermiszs~jtjeinek radiális fala többé 
kevésbbé hullámos„ Mind -a felszín, mind a fonák epidermisz-sejtjei között 
sztómákat találunk, melyeket olykor 2-5 melléksejt vesz körül. A sztóma 
Cruciferae-tipusú. A levélen a már említett szőrképletek is megtalálhatók„ A kere.szt-
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metszetből megállapíthatóan a levél t~bbnyir.e. d.orzi~ntrális ~z;rk';:'etű„ A pa~fát
réteg 2-3-soros. A;sz~,vacsos-pbabrei;c kr~aks;Jtjbebr gkya

11 
an ;gy

1
. udai;y an m

1
,ebgnylku t.~ , 

·A főer·et egy közepso nagyo es e 1se o atera 1S e enynya a a OLJa, 
melyeket vékonyfalú rostok öveznek„ 

i) Virágzat. A fészekpikkely keresztmetszetén a vékony sejtfalú, tangenciálisan kissé 
megnyúlt epidermiszsejtek rétegén belül a mezofillum 2~4 sejtsora erősen 
vastagodott falú rostokból áll. Az epidermisszel határos rostréteg némely sejtjé
ben kalciumoxalátból álló egyesluistályokat találunk A mezofillum többi 
szövete klorenchima, mely fokozatosan csillagos parenchimába, majd eren
chimába megy át.. Ezt az izodiametriás belsü epidermisz felé vastagfalú rostok~, 
ból álló réteg határolja„ A fészekpikkelyek külső részének keresztmetszetén a 
szorosan záródó epidermiszsejtek között gyakoriak a már említett ostoros és 
gyapjas fedőszőrök. Ezeknek végsejtjei azonban erősebben megnyúltak. A pik
kelyek tüskés végződése vastagfalú prozenchimából áll. 
A vacok parenchimás szövetét edénynyalábok és váladéktartókjárják át. A kereszt. 
metszetben az epidermiszen a már ismertetett szőrképletek találhatók. 
A csöves virágok csészelevelein_ek keresztmetszetén az ismertebb szőrképleteken 
kívül több, megnyúlt sejtből álló, bóbita-serte látható A párta alsó részén az 
epidermiszsejtek egyenesfalúak, megnyúltak, a cimpák epidermiszsejtjei meg· 
nyúltak, radiális faluk pedig hullámos, A külső epidermiszen tomposita-mirigy
szőrök láthatók. A magház epidermiszén sűrűn álló, vékonyfalú, egysejtű fedő
szőrök, a belsőbb réteg sejtjeiben kalciumoxalát-kristályok helyezkednek el.. 
A bibekarélynak belső epidermiszén minden egyes sejt kb 80 µhosszú papillává 
alakult .. A virágporszemek tojása[akúak, illetve gömbölyűek, kb 35 µ szélesek 
és 4.5 µ hosszúak; exinéjük elszórtan durva-szemölcsös és 3 kilépési hely van 
rajtuk.. 

j) A derített levél érszigetei általában nagyok, 5-6 szögűek, túlnyomóan azonban 
ívesen fotó erekkel határoltak. Érsziget-száma: 6-7 .. A szigethatároló erek kb 
2 µszélesek, ritkán egy, rendszerint több tracheidasorosak,. Az érágak gyakoriak, 
túlnyomóan egyágúak, néha kétágúak, görbültek és elég gyakran tracheida-· 
párban végződnek. Szőrképleteket, kristályokat nem találunk. 

k) Porvízrgálat. Zöldszínű porában mikroszkóppal a mezofillumból és a nyalábok
ból származó parenchimarészletek, továbbá a nag7on változ~tos szerkezetű 

szőrök töredékei, elsősorban a hosszú, hegyes végsejtű vacokszőrök, soksejtű 
fedőszőrök és pappusz··szőrök darabkái láthatók Találhatók még rost- és edény" 
részletek, a virágzati vacok vastagfalú szövetfoszlányai, a termőfalban elhelyez· 
kedő, számos egyes kristály, valamint a szabálytalanul szemölcsös falú, három 
kilépési ponttal bíró virágporszemek. · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

1) A növérry egyéb rér;;eiből a drog legfeljebb 3 %··ot tartalmazhat„ 
m) [degen anyag a drogban legfeljebb 2 % lebet. 

Minőségi kvantitatív vizsgála( 

n) Nedvességtartalma az I. 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 14 % lehet.. 

o) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173. lap 9) szerint meghatározva, 
legfeljebb 10 %, a hamu R·sósavban nem oldódó része (homok) pedig JegfeJ. 
jebb a drog 3 %-a lehet 
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p) Vizer kivonattartalma legalább 14% legyen (L 174. lap 10/a) .. 

„) Keserűérték A drog forrázata (1 : 100) még 13-szoros !úgításban is keserű (L 174. 

lap 12). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek itélt drogot az L 174. l.ap 14) szerint azo~o
sítjuk, ~s az !) (a nö".~ny egyéb részei), továbbá az m) (idegen anyag) szermt 
vizsga!Juk. Ize keseru legyen, 

Eltartá<. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Népies nevek.: áldott bár cs, áldott fű, pápafi'.í .. 

387. 

Carvi fru.ctus 
( Carvi. f ruct.) 

Kömény 

A drog a Carum wrví L„ ·- Umbelliferae - ,ér;'tt'. hasadó és ren~szerint .i.~n_ius 
második felében gyüjtött, többnyire már ~ettevalt 1kerkaszat-termese„ A nove!'y 
kétéves„ Hegyvidékeink nyirkosabb részem vado_n terem; sok h~lyen termesztik. 

A drng szaga és íze erősen fűszeres. Illó-olaJtartalma legalabb 3 %· 

A növény leír'ása 

a) A gyökér 1,.5-2 cm vastag, karószerű, fehér„ 

b) A szár a második évben fejlődik, 80-100 cm magas, hengeres, elágazó. 

e) Levél Az első évben csak tőleveleket fejleszt, melyek 15-20 cm hosszúak, nyele" 
sek. háromszor Szárnyasan _összetettek. A szár felső részén a levél lemeze hártyás 
hü;elyen ül. A levélszeletek szálasak, vagy szálasan lándzsásak„ 

d) Virág;;at„ A főtengely és az oldalágak 2-10 s~!'iarú. ernyőben vé~ződne~„ ,Az 
ernyőcskék 10-13 virágúak. A virágzatnak gallerJa nrncs vagy !egfe\Jebb neha~y 
levélkéből áll; gallérka nem fejlődik. A virágzat belső virág~i néha csak porzo
sak termőjük fejletlen„ A virág csészéje keskeny szegély .. 5 szrromlevele rendesen 
fehér néha rózsaszínű, fordított tojásalakű, csűcsa yjsszahajlott, ezért kicsípett
nek látszik„ A porzók hosszúak; ter mője alsó állásű, oldalról kissé összenyomott„ 
Április-májusban virágzik. 

A drog leírása 

e) Termése kettős kaszat. A termésfelek sarlószerűen meggörbültek, 3-7 mm h?sz
szúak, közepükön l·;--2 mm v~stago~,, két ~égükön. keskenyedők, A; t.erm~s!i'l 
sima, csupasz, szürkesbarna; rajta 5 vila~os, elesen ~ugr6 b~rda hu-;0~1k veg1g. 
A termésfelek hasi oldalának közepe krdomborodrk s a ket termesfel csak e 
kidomborodó részével érinti egymást., 
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Mikroszkópos vizsgálat 

f) A féltermés (merikarpium) felületén felülnézetben párhuzamosan csíkolt kutikulát 
látunk„ Keresztmetszetben az exokarpium egyrétegű, 1.5-4.5 µ nagyságú, 
színtelen, téglaalakú vagy sokszögletű sejtekből áll. A mezokarpium vékony
falú parenchimából áll; benne az alig kiemelkedő .5 borda irányában egy-egy 
kis olajjárat és vastagfalú, gödörkés szklerenchinµostoktól körülvett, spirális 
edényekből alakult, egy-egy edénynyaláb húzódik végig. A 4 barázda irányá
ban egy-egy, a hasi oldalon pedig két nagyobb, 350 pA elérő, ovális, barna 
epitélsejtekkel bélelt olajjárat helyezkedik eL A bordák epidermisz alatti paren
chimáját vastagfalú, gödörkés, szklerenchimás elemek alko~ják„ Az endokarpium 
vékonyfalú, tangenciálisan megnyúlt sejtekből alakult .. 
A maghéj többrétegű„ _Alatta vastagfalú, sokszögletű endospermiumsejteket 
látunk, melyek zsíros olajat, nagy, heterogén aleuronszemeket és buzogányfej-, 
alakú kalciumoxalát-kristályokat tar talmaznak„ 
A karpoforumot a szállítóelemeken kívül főképpen rnstok alkotják. 

g) Porvizsgálat .. Pora sárgásbarna színű .. Mikroszkópos képében főként vastagfalú 
endospermiumot és annak zárványait látjuk„ Az illó-olajjáratoknak, továbbá 
az ezeket bélelő epitélnek csak részletei vannak a p01 ban .. Olykor csíkolt kmi-· 
kulájú kisebb exokarpium-töredékek, a bordák szklerenchimatikus elemei, 
alig fásodott falú rostok, spirális edények, továbbá harántirányban megnyúlt 
s~jtekből álló endokarpiumrészletek is láthatók 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) A drng a növény egyéb r1fo:,eibíil legfeljebb 3 %-ot tartalmazhat .. 

i) Idegen anyag. A drog legfeljebb I % idegen növényi részt tartalmazhat, 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

j) 1000 termés sú(ya 2,25-2,80 g legyen 

k} Nedvességtartalma az I.I 73 .. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 % lehet. 

l} Hamu, homok. A drog hamutartalma az L I 73 .. lap 9) szerint meghatárnzva 
legfeljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet. ' 

m) Vizes kivonattartalma legalább 10 % legyen (L I 73. IO/a). 

n) Tartalmi meghatározá< (illó-olaj).. Illó-o!~jtartalmát az I. 164.. lap B) szerint 
határozzuk meg, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drngot az I. I 74. lap 14) szerint azonosítjuk és ah) (a növény egyéb részei) 
és i) (idegen anyag) szerint vizsgáljuk. „ 
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Eltartás .. Jólzáró edényben taqjuk.. 

Adagolás.. Sz;okáro.s egyszeri adagja 
Szokása< napi adagja 

l g 
3 g 

388. 

Caryophylli flos 
( Caiyoph. fl.) 

Szegfíiszeg 

A drng az Eugenia caryophyllata Ihbg .. (syn .. Caryophyllus aromaticus L.. Jambosa 
caryophyllus (Spreng .. ) Niedenzu) - Myrtaceae ·- a Molukka szigeteken honos, 
Szumatr ában, Kelet.-Indiában és Zanzibárban termesztett fanak megszárított 
virágbimbója„ 

A drog szaga jellemző kellemes.. Íze kesernyés, kissé égető. Illó~olaj-tar-. 
talma legalább 16 %,. 

A drog leírása 

a) A bimbó alsó, vacok-része hengeres vagy tompán négyszögletes, barnaszínű„ 
finoman ráncos, hossza 15-18 mm, vastagsága 2~3 mm. Felfelé kissé meg
vastagodik és négy, szétálló, merev, háromszögalakú csészelevélben végződik„ 
Ezektől befelé 4-5 mm hosszú, majdnem kerek, a csészeleveleknél világosabb 
színű, egymásra boruló 4 sziromlevele csaknem gömbölyű süveget alkot., Belst:jé
ben számos, befelé görbült, gyűrűs diszkuszon fejlődő porzó és a középen kes-· 
keny, egyszerű bibeszál található„ A kocsányszerű, hengeres rész felső részében 
van a kétüregű magház. A benne lévő számos magkezdemény közül csak egy 
fejlődik maggá. 

Mik«oszkópos vizsgálat 

b) A bimbó csészéjének és vacokrészének epidermiszs,j\jei felülnézetben kicsinyek 
és sokszögletűek. A sztómák gyak01iak.. 
A vacok keresztmetszetén az epidermiszs~jtek külső falát vastag kutikula borítja, 
Az epidermisz alatti apróbb sejtű parenchimában 2-3 tömött sorban, 200 µ 
nagyságig terjedő, ovális szkizogén olajtartók helyezkednek el. Beljebb laza, 
kollenchimás parenchimában, gyűrű-alakban, bikoll:iterális, gyakran szabály
talan, koncentrikus edénynyalábok vannak. Befelé tágüregű erenchima követ
kezik, melynek nagy intercellulárisait gyakran csak egy sejtsor választja el.. 
A vacok központi részét edénynyalábokkal átjárt, tömött szövet tölti ki. A vacok 
felső harmadában, a központi és külső edénynyalábok között két magház
üreg alakult, melyeket buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokban gazdag 
se:;jtréteg vesz körüL Ilyen kristályok a parenchima többi részében és az edény
nyalábokat kísérő rekeszes rostokban is találhatók„ Az edények spirálisan, rit~ 
kábban lépcsősen vastagodottak. Az edénynyalábokon belül rövid, különbözően 
vastagodott, orsóalakú háncsrostok is találhatók. 

c) Porviz<gálat. Pora bamaszínű.. Mikroszkópos képében sokszögletű sejtekből álló 
epiderrniszrészleteket, azon helyenként szájnyílásokat, továbbá olajtartókkal 
bíró parenchimarészleteket találunk. Ritkábban lépcsős vastagodású edényeket, 
különbözőképpen vastagodott, orsóalakú háncsrostokat és kis, buzogányfej
alakú kalciumoxalát-kristályokat is l_áthatunk, Porában sem keményítőszemek 
(termés), sem vastagfalú kősejtek vagy tágüregű edények (virágzati kocsányok) 
nagyobb számban nem lehetnek. · 

Azonossági vizsgálat 

d) Eugenol .. 0,1 g drogporból mikrnszublimátumot készítünk. A felfogó lemezen 
sárgás cseppecskékből álló bevonat keletkezik, melyre nátriurnbromiddal telített 
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R á . l 'g (8 g nátriumbromidot oldunk 10 ml R-nátronlúgban) és egyenlő 
-n tron u ·· k R·· "d áll' t' ' t 1 térfogatú víz elegyéből egy cseppet cseppentun . ovi as u an sz1n e en 

tűkből álló kristálykötegek képződnek.. 

e) Kariojillin. o,1 g drngport, az~es1zt!e~ezkr; _hely~z?tt 1tárgy
1 

l:_i;i;ze~, fe~é~ő:~~j 
szenesedésig hevítünk,. A por 1e sz1nen ez1nagyrtova se yellllenyu, 
álló kristálykötegeket láthatunk.. 

f) Az elporított drog R-vas(III)klorid-oldattal lecseppentve megkékül. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) Illó-olaj.. A vacokrészből e1ősebb nyomásrn illó-olaj szivárog ki .. A drog vízre 
dobva függőlegesen úszik, ha a pártasüveg még rajta van .. Ha a süveg hiány:iik, 
alámerül.. A rosszminőségű, illó-olajától megfosztott drog a víz felszínén víz
szintesen úszik„ 

h) A növény egyéb ré>zeiből a drog legfeljebb 2 %-ot tartalmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nedoe.Hégtartalma az I.. 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 10 % lehet .. 

j) Hamu, homok, A drog hamutartalma az I.. 173. lap 9)(h szenk.n)t rnd~gh1atá,io1_zvabb' legfeljebb 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része omo pe rg eg,e ~e 
a drog l %-a lehet. 

k) Tartalmi meghatározá< (illó-ola)). Illó-olajtartalmát az L 164. lap B) szerint hatá
rozzuk 1neg„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan i;iegfelel?nek, it~lt droi;"'.t az~nositjuk , ~s e cikkely g) 
(illó-olaj) és h) (a növeny egyeb resze1) pontja! szermt vizsga\Juk„ 

Eltartá<„ Jólzáró üvegben, fénytől védve tartjuk.. 

Szegfűszeggel ké<zül a «Tinctura aromatica»„ 

389. 

Centaurii herba 
( Centaur.. herb) 

Ezerjófű 

A drog a Centaurium minu< Mönch (syn. C.. umbellatum Gilib.. Erythrea cen
taurium Pers .. ) továbbá a Centaurium uliginowm (W .. et K„) Beckmann és a 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce-Gentianacfae-nálun,k~val'.'mint eg~sz Euró~ában 
honos, erdős, bokros helyeken, nedves reteken tal:i-Ih'.'to, 1-2 ev~s no~e~yek 
virágzáskor (június-júliusban) gyűjtött, esetleg termest is tartalmazo, szantott, 
földfeletti része. 

A drog szagtalan, minden részében keserű izű. · 
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A noveny (CentauriUm umbellatum) leírása, 
a) Gyökér„ Az ezerjófű gyökere 4-6 cm hosszú:, 3-4 mm vastag, fehér színű, kívül 

vékony parával fedett. Rajta kevés .rostot találunk. 
A szárat, levelet é5 virágot/ab), e), d), e J;pi:lnfbi'n írjuk le. 
i:Z'.,;,7.rd~1t. ( - ,~-~-'-~J ;-? 

A drog leírása 

b) Szára négyélű, 10-3.5 cm hosszú, kopasz„ Idősebb szártagjai csövesek„ 
c) levél. Alsó levelei tőrózsában állanak, rövid-nyelűek, fordított tojásalakúak 

3-4 cm hosszúak, kopaszok; virágzáskor még többnyire megvannak. Szár~ 
levelei keresztben átellenesek, 3-.5 cm hosszúak, felső harmadukban I,.5-
2,5 cm szélesek, hosszúkás tojásalakúak, épszélűek., Az alsók tompák, rövid, 
széles nyelűek, .5 erűek; a felsők hegyesedők, keskeny vállúak, ülők, félig szár
ölelők, kopaszok, 3 erűek„ 

d) A virágzat aránylag tömött, sátorozó bogernyő (álernyő). Ágai r;endszerint rövi
debbek a murvaleveleknél. Csészéje kb 3 mm hosszú, .5 kihegyezett, széles 
cimpára osztott, hengeres, legfeljebb félakkora, mint a párta csöve„ Pártája 
rövid, szeg-alakú, csöve 6-7 mm hosszú, fehér„ Eresze szétterült, élénk rózsa
színű, 5 karélyú. A cimpák hegyesedők, hosszukás t~jásalakúak„ Pártája a 
bimbóban jobbra csavarodott. .5 porzószála fonálszerű, 3 mm hosszú; portoija 
1,2-1,4 mm hosszú, hosszúkás tojásalakú, felül rövid hegyű, felrepedés után 
dugóhúzószerűen csavarodott., Pollenszeme sárga, gömbölyíL Termője felső 
állású, 6-8 mm hosszú, 1 mm vastag, hengeres, kissé összenyomott· bibe-
szála 2 mm hosszú, ' 

e) Termé.5. Hengeres, 20 mm hosszú, 1,5 mm vastag, sárga, két kopácsra nyíló tok
termését a csésze körülveszi 

f) Magva 0,3-0,4 mm hosszú, kissé ékalakú, barna, összenyomott, hálózatosan 
pont?zott.. A számos mag a kopácsok belső s~éléről ered, 

A Centaurium uliginosum Beckmann az AlfOld homokos Vagy kissé szikes területein 
található„ Levelei a szár tövén szintén tőrózsát alkotnak, de levelei szálasak 
vagy szálasan hosszúkásak, húsosak; élükön, gyakran fonákjukon és a szár 
élein aprón pillásak, 3 erűek Virágzata bugásan áIL Csészéje kb akkora, mint 
a párta csöve .. 

A Centaurium pulchellum .Swartz nedves, szikes, árteres helyeken található„ 20 cm:
nél többnyft~ alacsonyabb szára gyakran mát" tövéből elágazik„ Alsó ágai hosz-

fÍ/~ .~~e·:.ri.·:.l".- szab bak a! mur-valeveleknél. T'őlevelei virágzáskor rendszerint már elszáradtak„ 
S~árle":ele~ ~ojásala~úak, esetleg megnyúltak; a szár felső levelei hegyesek, 
V~rág.~1. k1cs1nyek; hossza~b, kocsányú~k és laza álernyőben állanak„ Csészéje 
ahg rov1debb a parta csöveneL 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) A szár keresztmet5zetéhen a szállítószövetrendszert összefüggő gyűrűben találjuk. 
A lomblevelek felszínén az epidermisz hullámos; a sejtek vastagfalúak és a közép
ponttól sugár irányban haladó kutikula-lécek figyelhetők meg rajtuk. A fonák 
epiderrnisze kevésbbé hullámos sejtekből áll, melyek vékonyabb falúak és 
kevésbbé kutinosodottak.. A fonákon sztómák lényegesen nagyobb számban 
v':nnak, .A me.zofillum bifaciális szerkezetű; palizád-parenchimája két sejtrétegű, 
mmdegy1k seitben egy-egy kalciumoxalát-kristály van.. Szőrképletek sem a 
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h · • 1 k sem a leveleken sem a virágrészeken nincsenek_, kivéve a aJtastenge ye en, . , . , 
Centaurium uliginosum p1lla1t„ 

h) A d 't tt levél vizsgálata .. Az érszigetek hosszúkásak, a füerek irányában meg-
~lrzt:k ívelten szögletesek, bennük kalciumoxalát egyes kristályokat látunk„ 

%u átla~os ér sziget-szám .5,2 .. Az érszigetágak leggyakrabban egyágúak és több-, 
nyire egy tracheidában, olykor tracheida-párban végződnek„ Az érszigetet 
határoló erek egy vagy két tracheida szélességűek. 

i) Porvizsgálat .. Pora zöld, benne a lomblevelek és csészelevelek epiderrnisztöredéke, 
az epidermiszsejtek jellemző, sugaras kutikulasá\jai, továbbá a szárrész edényei 
és rostjai, kalciun1oxalát··kristályokat tartalmazó mezofillumtöredékek, a színes 
párta darabkái és pollehszemek láthatók„ A pollenszemek simák, gömbalakúak 
és a finoman pontozott exinén 3 nyílás látható. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
j) A növény egyéb r<szei„ Gyökerétől meg nem tisztított rész legfeljebb 2 %, megsárgult 

vagy kifakult virágú növényi rész legfeljebb .5 % lehet a drogban„ 

k) Idegen anyag (Epilobium) .. A drog porában nem lehetnek rafidot tartalmazó sejtek. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

J) Nedvességtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 % lehet. 
m) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerini meghatározva 

legfeljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet. 

n) Keseriiérték. A drog forrázata (1 : 100) még 20-szoros hígításban is keserű 
(I. 174 lap L2) .. ·• .. „ . • „ ••. / „ •· •• u: ,< '"··, 17 //'' t:. · /;.// .. rf'./ l4.":tt>_, ,(t,-,_;./'>'h,.; ?~?,-~ú,;,t-.;.-r,,... (J,.,.,.<-t-„,<r•?- .>L-~ /V U-;f _. )/$ -/'~<.> -

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174 .. lap 14) szerint 
azonosítjuk és e cikkely j) (a növény egyéb részei) és k} (idegen anyag) 
pontjai szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Ezerjófüből készül a "Tin<tura amara». 
Népies nevek. kis ezerjófű, földepe, százforintos fű. 

Adagolás. Szokásos eg)uzeri adagja 1~2 g 
Szokásos napi adagja 3~6 g 

390. 

Chamonúllae flos 
(Chamom .. fl.) 

Székfű-virág Kamilla 
A drog a Matrícaría chamomilla L..- Compositae -hazánkban, különösen szikes 

területeken bőségesen található, áttelelő, egyéves növénynek a virágzás kezdetén 
(április végén, május elején) gyüjtött, szárított virágzata .. 
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A drog szaga erős, kellemes, jellemző .. fze kesernyés fl!ó-olaj-tartalma leg
alább 0,4%. 

A növény leíi:ása 

a) Szára rendszerint 20-40 cm magas, zÖid, elágazó, hengeres vagy tompán öt
szögletes, csíkolt, finoman pelyhes vagy kopaszodó. A szár csöves„ 

b) Levelei szórt állásúak, ülők, hosszúkásak, lándzsa alakúak, kopaszok.. Az alsók 
háromszor, a középsők kétszer, a legfelsők egyszer sallangósan szeldeltek„ Sallang
jai fonálszerűek, szálkahegyűek. 

e) A termés hengeres vagy kissé összenyomott, töve felé keskenyedő, csúcsán lemet
szett, barna, kopasz, belső oldalán elmosódott öterű, bóbita nélküli kaszat.. 

A virágot a d) pontban írjuk le .. 

A drog leírása 

d) Virág;;at .. Virágfeszkei hosszú kocsányok végén állnak és laza bogokat alkotnak. 
A virágzati vacok eleinte felgömb alakú, virágzáskor megnyúlik és kb .5 mm 
magas, belül üres, keskeny kúppá alakuj .. Fészekpikkelyei ellipszis alakúak, 
hegyesek vagy tompák, hártyás szélűek és cserépfedélszerűen fedik egymást. 
A fészekvirágzat rendszerint 12-18, nyelves, termős peremvirágból és számos 
belső, kétivarú, csöves virágból áll,. A peremvirágok pártája fehér, 6-9 mm 
hosszú, 3 mm széles, háromfogú, négyerű, a virágzás kezdetén felálló, majd 
szétterülő, végül visszahajlik. A csöves, kétivarú virágok hengeresek, pártájuk 
sárga, ötfogú. Por tokjuk csővé nőtt össze„ Az egyes virágok csésze nélküliek; 
tövükön vacokpelyva nincs„ Magházuk alsó állású, 1 mm hosszú, alig 0,.5 mm 
széles, hengeres, lefelé keskenyedő, kissé görbült, gyengén csíkolt„ Bibeszála 
2 mm hosszú„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

e) A vatok keret~tnzetszetén izodiametriás sejtekből álló, egyrétegű, külső falán erősen 
nyálkásodó epidermisz! találunk. Alatta kollenchimás hipode1ma, ettől befelé 
többrétegű, vékonyfalú, parenchimaszövet található, melyben a nagyszámú, 
finom rostedénynyaláb közelében szkizogén váladéktartók láthatók. 

f) A fészekpikke01 epide1miszén felülné;;etben hullámos falú, egyi1ányban megnyúlt 
s('.jteket, melléksejtektől körülvett sztómákat, a levél szélén pedig radiálisan 
megnyúlt se;jtekct találunk,. Az epidermisz alatt szembetűnők a parenchirnába 
beágyazott, sűrűn, gödörkésen vastagodott rostkötegek„ A fészekpikkely kere.szt· 
metfzetén a külső epidermisz izodiametriás sejtjei között helyenkéµt sztómák és 
elszórtan, a fészkes-virágzatúakra jellemző mirigyszőrök láthatók„ Utóbbiak 
párosan, emeletesen elhelyezkedő kiválasztósejtekből állanak. A belső (felső) 
epidermiszen nincsenek sztómák. A mezofillumban rostkötegek és az edény
nyalábok közelében szkizogén váladékjáratok vannak„ 

g) A peremvirágok sziromleveleinek lemezes részén, a külső epidermisz felülnézetben 
kissé hullámos falú sej~jei erősen kutinosodottak„ A belső epidermisz falai 
erősebben hullámosak„ 
A szirom keresztmetszetén a lemezes rész csúcsa felé haladva a belső epidermiszen 
egyre több papillát látunk. A szirom lemezes részén hiányoznak, viszont alsó 
csöves részének külső epidermiszén nagyobb számban találhatók a jellemző 
kompozita-mirigyszőrök„ A mezofillum csillag-alakú sejtjei között nagy iilter
cellulárisokat, a sejtekben pedig huzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat 
láthatunk. A parenchimában 4 edénynyaláb van. 
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"' " A gház külső felületén a kompozita-mirigyszőrök megtalálhatók„ 
h) , ermo. ma . , k b d'k . , 'b " '1 b '-" k d' A magház külső epiderm1_szene ,a , or a iranya a ;so ia <:' ~ ~Rio:ie ~~ I?, 

a külső sejtfala helyenként ;Inya!kasod
1
ott.. kA ma,ghaz alap~ re1 sz~n1 , ~sbszefuggo 

rban egy kősejtréteget talalunk, ame yne az erett termes eva asa an van 
:~erepe. A mezofillum a bordák irányában többrétegű, a barázdák irányában 
pedig egyrétegű parenchimából áll, melyben helyenként a szállítóelemek kisebb
nagyobb csoportjai helyezkednek eL A magkezdemények anatrop. helyzetűek: 
A kétágú bibének minden ágán egy-egy papilla-csomó figyelhető meg, a többi 
epidermiszs~jt papillái rövidek 

i) A c.söves virágok sziromleveleinek szöveti szerkezete általában megegyezik a nyelves 
peremvirágokéval, azonban az edénynyalábok száma eggyel több, azaz .5„ 
A termő szerkezete is megegyezik 

j) Por;:ó A porzószálakban egyetlen edénynyaláb húzódik végig. A porkto~csó1'benk a konnektivuriiok alapszövetében, buzogányfej-alakú kalciumoxalát- r1stá yo 
láthatók. A pollenszemek sárgaszínűek, csaknem gömbölyűek, ritkábban tetra„ 
éder alakúak, centrifugális irányban csaposan vastagodottak és rajtuk 3 kilé
pési nyílás van. Átmérőjük 30-35 µ. 

k) Porvi';:sgálat., Pora zöldessárga„ Mikroszkópos képében feltűnőek a csöves és nyelves 
virágok párt~jának, különösen a csúcsi részből származó töredékei, a pollen
szemek, az anterák csúcsi részei, a magház -szövetei} továbbá fészekp1kk~ly„ 
darabkák és kompozita-mirigyszőrök„ A virágzati tengelyből származó rostok 
és vermesen vastagodott edények nagyobb mennyiségben nem lehetnek benne„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

l) A növény egyéb ré5zei„ Szárrészlete~," 5 cm-nél hosszabb kocsány, továbbá levél és 
levéltöredék összesen legfeljebb 3 % lehet a drogban,. 
III. sz„ rostán óvatos szitálással 10 %-nál többet nem szitálhatunk le a drogról. 

m) Idegen anyag, . ._€ %-nál több gyomnövényt ·- a hazai drognak gyakori kísérője 
a Cera5tium anomalum W„ et K,, sziki madárhúr - nem tartalmazhat. 
Olyan virágzat, amelynek vacka belül tömött, vagy peremvirágai nincsene~, 
továbbá szagtalan, vagy kellenietlen szagú virágzat ( Anthem.is és más Matrz
earia-fajok), legfeljebb O, 1 % lehet benne 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Nedvességtartalma az I 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 13 % lehet. 
o) Hamu, homok. A drog hamutartalma az t. 173. ~lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 13 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 6 %-a lehet 

p) Vizes kivonattartalma legalább 30 % legyen (I. 174 .. lap 10/a). 
r) llló-olajtartalmát az L 164, lap B) szerint határozzuk meg 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és az l) 
(a növény egyéb részei), továbbá m) (idegen anyag) szerint vizsgáljuk. A drog 
nem lehet kozmás szagú .. 
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Eltartás, Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Székfű-virágból kl,,szül a «Tínetura ehamomíllae». 
Népies nevek.: kamillavirág, szikfű, bubulyka, titrica. 

Adagolás„ Szokásos egys;:erí adagja 1--2 g 
Szokásos napi adagja 3-6 g 

Megjegy;:ó„A drogottavasszal akkor gyűjtjük, amikor a peremvirágok pártája 
kezd szétterülni .. 

391. 

Chinae succirubrae cortex 
(Chinae succ, cort„) 

\Törös kina-kéreg 

A drog a Cinehona sueeírubra Pa von -Rubíaaae - a délamerikai Kordillerák 
keleti lejtőin honos, Jáva, Ceylon, Jamaika szigetén, Elő-Indiában és a Szotjet-
unióban termesztett fa törzsének és vastagabb ágainak kérge„ . · 

A drognak szaga nincs; íze igen keserű és összehúzó. A kinakéreg légszáraz 
állapotban legalább 6% kinin-bázisban (C 20H 240 2N 2) kifejezett alkaloidát 
tartalmaz„ 

A drog leírása 

a) A kéreg legtöbbször csővé göngyölödik össze. A drog 2-8 mm vastag és 30-4() 
cm hosszú darabokból áll. A pararéteg szürkés vagy szürkésbarna színű, hosz
szában durván ránCos és harántul gyakran berepedezett.. Helyenként ezüstös. 
szürke~színű zuzmók borí~ják„ A kéreg belső oldala vörösesbarna és hosszában 
finoman csíkolt., Belső részének törése rövid-rostos, a külső része sima„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Keresztmetszetének külső szélén vékonyfalú és helyenként barna vörös színanyaggal 
telt pararéteg látható„ Az elsqdleges ( külsff) kérget széles, vöröses, vagy vöröses-
sárga színű, vékonyfalú párenchima alkotja„ E sejtekben kerek, apró, kb 8-10 µ 
átmérőjű keményítőszemecskéket és R-vas(III)klorid-oldat hozzácseppentésére 
barnászöld színűre festődő ,cseranyagot látunk„ Egyes parenchimasejtekben ~ 
kalciumoxalátból álló kristályhomokot találunk. Az elsődlegesíkéreg belső hatá-t':L„.<„,: 
tán, szakadozott sorban, kerek vagy ellipszis-alakú tejedények láthatók A tej
edények nagyobbik átmérője az érintő irányában van. A másodlago.s (belső) 
kéregben 1-3 sejtsoros bélsugarak és helyenként kristályhomokot tartalmazó 
sejtek vannak„ A háncssugarakban magánosan vagy 2-es, 3-as csoportokban 
háncsrnstok helyezkedtek el, melyek szórtan vagy a parenchima által megsza-
kított sugaras sorokban fekszenek,. A háncsrostok fala vastag, koncentrikusan 
rétegezett, sugaras vékony csatornáktól átjárt, aranysárga színű. Hosszmetszet~ 
ben a rostok orsóalakúak, 0,5-1,3 mm hosszúak, kb 0,.5-0, 7 mm vastagok 
és gödörkéik hasíték alakúak. 

c) Porvizrgálat,, Pora vörösbarna színű. Mikroszkópos képében rövid, orsóalakú„ 
sárga, fénylő háncsrostokat vagy ezek töredékeit látjuk. A rostok falát befelé 
tölcsérszerűen kiszélesedő, vékony csatornák járják át A porban kevés kemé
nyítőt tartalmazó vörösbarna parenchimarészleteket és helyenként kalcium~ 
oxalát-homokot is találunk 
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Alkaloida-khnutatás 

d) Talleióchin-reakció. 0,2 g kétegport kémlőcsőben 1 ml R-sósav és 5 ml víz elegyé-· 
vel 2 percen át élénken forralunk„ A kihűlt folyadékot megszű1jük és a szüredé
ket R-nátronlúggal meglúgosítjuk. A lúgos oldatot 10 ml R-kloroformmal erősen 
összerázzuk, majd az elkülönült klorofOrmos réteget vízmentes R-nátriurn
szulfáttal fedett, kis vattapamaton leszűrjük. A kloroformos-oldatot vízfürdőn 
szárazra párologtatjuk. A maradékot 1 ml R-kénsavban oldjuk és 5 ml vízzel 
felhígítjuk A kékesen fluoreszkáló oldathoz 2--3 ml 1'k:-k!órosvizet öntünk 
A 3 ml R,ammónia-oldattal elegyített folyadék smaragdzöld színű .. 
;-7 )_:- /} ., I /.,.;,,:_,;~ "~-- ,«{,)(,-,,. t-,,,,a 

Azonossági vizsgálat 

e) Grahe-próba .. A kéreg porából 0,4-0,5 g-ot kémlőcsőben, kis lángon óvatosan 
melegítünk„ Rövid idő mulva a kémlőcső hidegebb részein karminpiros kátrány
gyűrű jelenik meg, melyet 10 ml 70 %-os szeszben oldunk„ A megszűrt folyadék 
kékesen fluoreszkál.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) A drog a növény egyéb rhzeiből legfeljebb 2 %-ot tartalmazhat. 
g) Idegen anyag .. A drog olyan kérget nem tartalmazhat, melynek keresztmetszetében 

kős~jteket, megvastagodott belső falú par asejteket találunk. Olyan kínakérgeket 
sem használhatunk, melynek háncssugaraiban a rostok nagyobb csoportokat 
képeznek, esetleg folytonos radiális vagy tangenciális soro~ban helyezkednek el.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Nedvrnégtartalma az I 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 1 O % lehet. 
i) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 4 %-a lehet 

j) Vizes kivonattartalma legalább 10 % legyen. 70 %-os sze.sszel készült kivonattartalma 
legalább 25 % legyen (L 174 .. lap 10/a).. 

k) Tartalmi meghatározás {alkaloida)„ Az elpmított és égetett mész felett szárított 
drog mg pontossággal mért, kb 5 g-os részletét porcelántálban, 2.5 ml 1 %-os 
sósavval leöntjük, majd a keveréket vízfürdőn kevergetés közben beszárítjuk„ 
A száraz port 3 g égetett mészből frissen készült mészpéppel ugyanabban a 
porcelántálban üvegbottal elkeverjük és a keveréket vízfürdőn ismét beszárít
juk, végül finoman porí\juk. 
Az így előkészített port az I. 126, lap 17 /d szerint, de ammóniás szesszel való 
duzzasztás nélkül, perforátor ban kloroformmal kivonjuk és a kloroformos ki· 
vonatból a kloroformot vízfürdőn ledesztilláljuk, A maradékot rázótölcsérben 
1-2 csepp sósav segítségével 5 ml vízben oldjuk, majd az oldatot az L 124. 
lap 17 /a-··y szerint - a lúgosításra ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot hasz~ 
nálva - kloroformmal kirázzuk és a kloroformos-oldat alkaloidatartalmát 
súlyszerint mérjük (L 124. lap 17 /a-{J). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az e) (Grahe-próba) szerint 
azonosítjuk, majd az f) (a növény egyéb részei) és g) (idegen anyag) pontok 
szerint vizsgáljuk. 
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Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk 
Kína-kéregből kis;;ül a «Tínctura chinae composíta» .. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 0,5 g 
Szokásos napi adap,ja 10 5 g 

392. 

Cinnam.omi cassiae cortex 
(Cinnam. cass .. cort.) 

Fahéj 

A drog a Ci.nnamomum cas.sia Blume-Lauraceae -Kína délnyugati részeiben 
· termesztett fanak kérge, melyet a tőből levágott 6-i éves fáknak, kb 2-5 cm 

vastag ágairól, legnagyobbrészt pedig a levágott fa tönkjének 6-7 éves hajtá
sairól hámoznak le. 

Szaga jellemző. Íze fűszeres, édeskés, csípős, fanyar és kissé nyálkás .. Illó
olaj-tartalma legalább 1 % legyen .. 

A drog leírása 

a) A párájuktól részben meghámozott kb. 40 cm hosszú kéregdarabok csövekké 
vagy csatornaszer'ű félcsövekké g_öngyölődnek össze. Kiegyenesítve 2-6 cm 
szélesek, 1--3 mm vastagok; kívül sötétbarnák, belül valamivel sötétebbek. 
I:'riss törési lapjuk valamivel világosabb, sárgásbarna színű, sima vagy alig 
rostos„ Kézinagyítóval keresztmetszetén a középtől kissé kifelé egy világos vonal 
látható 

Mikr·oszkópos vizsgálat 

b) J(ercsztmetszetén egyes helyeken a para kis részletét is láthatjuk; ennek külső se;jtjei 
vékony, belső s~jtjei vastagabb falúak. 
A külrő ( elsődügcr) kéregben vörösbarna színanyagot, sok, egyszerű, 1-15 µ 
átmérőjű és- összetett, sokszor 30 f.1 átmérőjű keményítőszemecskét tartalmazó 
parenchimasejteket, köztük elszórtan kősejteket, helyenként világos. nyálka
sejteket találunk„ A külső kéreg belső határán kősejtekből álló gyűrű van, melyet 
helyenként parenchima szakít meg„ A kősejtgyűrű külső oldalán néhql háncs~ 
rostcsoportokat találunk„ A kősejtek gödörkésen vastagodott falúak és többnyire 
csak a belső oldalfalukon erősebben vastagodottak, 
A belső (másodlagos) kéiegbcn a bélsugaiak többnyire kétsorosak.{A háncs
parenchiina s~j~jeibcn kernényítőt, a parenchimasejtek között azoknál nagyobb 
nyálkasejteket és sok illó-olajtartalmú sejtet találunk .. A háncsban helyenként 
inkább magános, legfeljebb kettesével vagy há1masával csoportosult háncs
rost, egy-egy kősejt és összeesett rostacsövek láthatók„ A háncsrostok hossza 
2.50-400 µ, vastagsága 30-40 fL. 

ci Porvizsgálat. Pora. barna színű„ l\1ikroszkópos képében színtelen vagy sáigás 
színű háncsrostokat és parenchimarészleteket találunk .. A parenchimas~jtekben 
egyszerű vagy összetett kcményítőszemek láthatók. A befelé és oldalt meg
vastagodott falú kősejtek csoportokat alkotnak Parasejtek ritkán fordulnak elő 
Ne !egyen~k a porban fatestből származó elemek (t.racheák, tracheidák) . 

. - . . " . '/, „. „ / . ,! •• - . .-
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Minőségi kvan~tativ vizsgálat 

d) .Nedvességtartalma az L 173. lap 8) szerint meghatáro2'a le~feljebb 12 ~ lehet. 
Jl,. u homok„ A drog hamutartaln1a az I. 173„ lap 9) szerint meghatarozva~ 

e) l~ef;ljebb 5 %, a hanp R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet 

Vizes kivonattartalma legalább 8 ~~, 70 S{,-os rze.5szel készült ki'vonattartabn& 
szintén legalább 8% legyen (I. 174. lap 10/b, 11). 

Il/ó-olajtartalmál az I 164 lap B) szerint határozzuk meg 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan azonosított drog ne legyen keserű ízű. 

Eltartás. Jólzáró edényben, fénytől védve, száraz helyen tartjuk. 
Fahéjjal készül a (( Ti.nctura aromatica)) és a (( Tinctura 'hi'nae lomposita)) ,. 

393. 

>!< Colocynthldis fructus 
( Colocynth. .fi"uct.) 

Sár tök 

A sártök a CalofJ!nlhis vulgaris Schrad.. (syn„ Citrullus calocynthis (L .. ) Schrad. \ 
-Cucurbitaceae ·- Eszak-Afrikában, Dél-Arábiában és Szíria homokos sivatagjai~ 
honos, Spanyolország déli részén, Portugáliában és Ciprusz szigetén termesz
tett, évelő, kúszó növénynek meghámozott és megszárított termése„ 

A drog szagtalan; íze erősen és tartósan keserű. 

A drog leírása 

a) A sárga, bőrszerű, héjától meghámozott, feltűnően könnyű, 4~10 cm átmérőjű 
termés színe fehéres vagy sárgásfehér „ Állománya laza, szivacsos. A haránt
irányban átmetszett termésen lá~juk, hogy az a középpontból kiindulóan 3 
részre hasadt és minden hasíték 1-1 széles válaszfalat két részre oszt„ A válasz
falak szélei a külső termésburok felé haladva visszahajlanak és így a termés. 
6 üregűnek látszik„ A válaszfalak visszakunkorodó szélein 200-300 mag ül.. 
i\ magvak lapított tojásalakúak, világos-iöldessárgák, fényesek. A magvakat 
a drog felhasználása előtt eltávolítjuk. 

Mikr oszl<ópos vizsgálat 

b) K'eres;:,tmets;:,et. _,\ te11nés alapszövetét sok és nagy s~jtközötti üregtől lyukacsos. 
parenchiroa alkotja, melyben számos edénynyaláb van. A parenchimasejtek 
fala durván gödörkés„ Feltűnő, hogy a gödörkék a sejtfalnak csak azon részén 
vannak, ahol két s~jt érintkezik egymással. Az edénynyalábok vékonyabb falú~ 
csavaros vastagodású edényekből állanak és elszélesednek„ A rosszul hámozott 
termés külsején többsoros kőse:jtiéteg maradványa, esetleg ezzel határos paren
chima is található E parenchima belsőbb sejtjei gyakran kovasavas konkréciót 
tartalmaznak 
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e) Porvizsgálat Po1a sárgásfehér l\1ikroszkópos képében nagysejtű parenchima
részleteket és néhány spirális vastagodású edényt találunk .. Kős~jtek vagy zsíros 
olajcseppeket és aleuronszemeket tartalmazó parenchimarészletek ne legyenek 
benne (rriag\;ak és exokarpium) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

cl) _·1 növény egyéb részei .t\ drog a termés külső rétegéből ( exokarpium) legfeljebb 2 ~~-ot 
tartalmazhat . 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Nedvességtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfelj~bb 12 % lehet. 

f) Hamu, honwk. A drog hamuta1talma az I 173 lap 9) szerint meghatározva, 
legfeljebb 8 ~b, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeUebb 
a drog 4 %-a lehet 

g) Vizes kivanattartalma legalább 25 % legyen (I 174. lap lOía) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

.A. drogot nlakroszkóposan azonosí~juk,. Íze tartósan keserű legyen. 
Eltartás .. Zárt szekrényben tartjuk.. 

.-4-dagolá.s. Legnagyobb egyszeri adagja 0,3 g 
Legnagyobb napi adagja 0, 6 g 
S;;akása1 egyszeri adagja 0, l g 
S;;okáws napi adagja 0,2 g 

394. 

Colophonium 

(Coloph) 
Fenyőgyanta Kolofonium 

A drog a különböző Pinus-fajok ·- Abietaceae - balzsamából a terpentin-olaj 
lepárlása után visszamaradó, vízmentes gyanta, 

Enyhe, jellemző szagú.. Íze gyengén kesernyés 
' 

A drog leírása 

.c1) A drog világossárga vagy barnássárga színű, könnyen_ törhető, kagylós törésű . 
Friss törési felülete üvegfényű, lepattanó, éles szélű. Vékony szilánkjai üveg
szerűen átlátszók. Felülete poros, kissé tapadó. Pora sárgásfehér színű. 

Azonossági vizsgálat 

b) Gyanta5avak, 0,02 g kolofoniumot enyhe melegítéssel 5 n1l R-ecetsavanhidridben 
oldunk„ A lehűtött oldat egy csepp tömény R-kénsavtól először vörös, azután 
ibolya, majd kékesszü1ke színen át olivazöld színű lesz 
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0 05- g kolofoniumot 2-3 inl petroléterrel egy percig rázogatunk.: A lehűtött 
p~troléteres folyadék 2-3 ml frisse.n készített 0,1 %-os rézacetát··oldattal rázo
gatva kékeszöld, illetől,eg kékszínű lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) \lízfürdőn n1elegítve, gyengén te1 pentin-szagú, átlátszó, sűrű folyadékká olvad 
mely erősebb hevítéskor (1.50 C 0

) fehér, nehéz, aromás gőzöket áraszt ' 
d) Oldódás„. Egy sr R-szeszben, egy sr tömény ecetsavban feloldódik, Éterben, kloroform

ban, széndiszulfidban, R-nátronlúgban tisztán oldódik, Petroléterben csak 
részben oldható„ 

e) K'émhatás„ Szeszes oldata a vízzel nedvesített lakmuszpapírost 1negvörösíti 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Iianzu„ A drog ha1nutartalma az I„ 173 lap 9) szerint meghatározva, legfeljebb 
0,2 % lehet. 

g) Savl;:,ám. O,l mg pontossággal mért kb 0,20 g d1ogot az I. 161. lap 12) szeiint 
vizsgálunk 
l\. drog savszáma 150-180 legyen 

Tájékoztató gyorsvizsgáfat 

A drngot makroszkóposan azonosítjuk és b) (gyantasavak) szerint ,,izsgáljuk 
EltartáL. Fénytől Óva, egészben tartjuk eL 
Kolofoniumot tartalmaz a «Solutio iolophonii» 

395. 

Corfandri fructus 
( Cmiandrí frucl) 

Koriander-termés 

, A drog a Coriandmm 5atwum L - Umbellifeiae - Délkelet-Európában honos, 
nalunk na~yban tern1esztett, egyéves növény teljesen érett, szárított, kettős 
kaszattcr inese„ 

A drog szaga jellemző, kellemes; íze fűszeres, Illó-olajtartalma legalább 
0,6 % legyen, 

A növény leí:r·ása 

a) Gyökere vékony, alig elágazó. 

b) Szára hengeres, csak felül ágazik cl, 30-60 cm magas, gyengén csíkolt.. 
e) Levél„„ Tőlevelei hosszúnyelűek,. szárnyaltak, az egyes levélkék hasadtak, csipkések 

A t?le~elek, hamar elszáradnak. Szá1levelei szórt állásúak, szárnyasan összetettek, 
Ievelke1 szarnyasan szeldeltek, felül keskenyek, szálasak; a levélhüvely nagy. 

d) T7irágzata összetett ernyő, melynek gallérlevele nincs„ Az ernyőcskék .5-12 virá-
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gúak; gallérkájuk szálas levélkékből alakult A virágok fehérek vagy halvány
p1rosak. A csésze .5 levelű„ A középső virágok csészelevele egyforma~ a kerü-

leten lévők közül a két külső hosszabb, a három belső rövidebb„ Általában 
a külső virágok részarányosak, a középen állók sugaras szimmetriájúak. A kö
zépső virágok .5 sziromlevele egyforma és fordított szívalakú; 4 szélső virágok 
két belső szirma ezekhez hasonló, a három külső szirom közül a középső két 
hasábra osztott.. A két oldalsó szirom- egy rövid és egy hosszú karélyból áll 
Porzóinak száma .5, portokjuk pirosló és tojásalakú„ Két levélből alakult termője 
alsó állású és a tetején korongalakú mézfejtő van,. A két bibeszál szétválik. 
Bibéje gömbölyű ._\ koriander június-júliusban vi1ágzik 

'Tennését az e) pontban írjuk le„ 
.A. fi:iss növény kellemetlen, pi:,loska-szagú. 

A drog leítása 

e) T'ermése ikerkaszat, mely nyomásra könnyen két részte1mésre esik szét, _A szét 
nem hasadt termés 3-6 mm átmérőjű, csupasz, gömbölyű, aránylag kemény, 
sárga vagy világosbarna színű„ A kettős kaszattermés felületén kézinagyít6val 
10 kígyózóan futó, lapos főbordát és 8-10, valamivel jobban kiemelkedő, 
egyenes mellékbordát láthatunk. A termés tetején az ötfOgú csésze és a bibe
-szál maradványa látható„ T'ermése belül üreges„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) K'eres;:,,tmetJzet. Az exokarpium sej~jei színtelenek, sokszögletűek, 10-30 µ nagy
ságúak, gödörkésen vastagodott falúak és kalciumoxalátból álló, oszlopos kris
tályokat tartalmaznak. Az exokarpiumon helyenként Sztómák láthatók. Az 
exokarpium alatt kollenchimásan vastagodott falú, apró sejtű parenchima 
helyezkedik el, melynek belső sejtjei nagyobbak és lazábbak. Ennek a szövet
nek a mellékbordák közötti részeiben keskeny, tangenciálisan_ megnyúlt sejt
közötti járatok találhatók. A 1nezoka1pium szövete elfásodott, vastag,sűrűn gödörkés 
falú szilárdító elemekből, főleg szklereidákból áll és majdnem összefüggő, több 
sejtrétegű gyűrűt alkot.. E gyűrű a féltermések érintkezési helyén kiszélesedő 
végződéssel szakad meg„ Itt 1-2 sejtsoros pa1enchim:a iktatódik közbe, 
i\ fübordák alatt ívesen húzódó szilárdító gyűrű a mellékbordák irányában ki
csúcsüsodik és elemei keresztmetszetben láthatók. A mellékbordák alatti része
ken a gyűrű belső elemeit hosszmetszetben, a külsőket pedig ke1esztmetszetben 
látjuk Az edénynyalábok kevésbbé fejlett, spirális edényeket tartalmaznak és 
a szklerenchimagyűrű fölött, parenchimától körülvéve helyezkednek el.. A szkle
reidagyűrűtől befelé néhány sejtrétegű parenchimát találunk. Az endokarj1iumot 
felépítő sejtek 50-200 µ hosszúak, 3-4 µ. szélesek, orsóalakúak és csoportjaik 
szabálytalan, némileg parkettasze1 ű elrendeződésűek A réSzte1mésnek a karpo
for felé eső falában a mezokarpium szklereidaszövetet nem, hanem vastagabb 
falú parenchimát, ebben két, kb .. 300-400 f-l átm.érőjű illó-olajjáratot, továbbá 
a szklereidaszövet végének belső oldalán egy-egy háncsnyalábot tartalmaz. 
.t\ két féltermés között üreg van és a két résztermést a közvetlenül kialakult pa-
1enchima-híd tar~ja össze„ 
A termésfal összenőtt a nzaghéjjal, n1ely kétrétegű, kívül sokszögletű, barnaszínű, 
belül barnás színµ, összenyomott sejtekből alakult.. Az endospe1mium vastag 
falú St".jtjei zsíros olajat és 3-40 fJ- nagyságú, heterogén aleuronszemeket tartal
maznak„ Az aleuronban glob~idok és kalciumoxalát-kristályÖk vannak .. 

g) Pofvizsgálat .. Pora sárgásbarna és könnyen felismerhető a szklerenchimakötegekről, 
az endokarpium parkettaszerű sejtcsopor~jairól, a maghéj barna maradványai-· 
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ról, az ~n_dosr)e1mium zsíros olajat és heterogén aleuront tartalmazó szövet
töredé~.~1ről, ~ováb?á a mezokarpiun1 laza parenchimafoszlányai!ól, valamint 
az olaJ.Ja1at- es eden·ynyaláb-részletekről.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) .:\ d~og a nö,vé~l)' egJ1db tészeiből legfeUebb 2 %-ot tartalmazhat 
10 Yo kettevalt termés lehet. 

í) Id~gen an;1ag legfeljebb 2 ~~ lehet a drogban 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

l\ drogban legfeljebb 

j) J'i"edvers~gtartahna az I. 1 i3„ lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 '/~ lehet. 
k) Hamu, homok. A d1og hamutaitalma az I 173. lap 9) szerint ah · 

legfeljebb 6 5 01 h R , b meö atarozva 
• ,. 

1
0, a amu -sosa1. an nem oldódó része (homok) d'O' 1 

0
. 

feljebb a drog 2 '/~-a lehet pe 1<=> eb-

!) 1//ó-o/ajtarfa/mát az I. 164 .. lap B) szerint határnzzuk meg 

A d1ogot azonosítjuk 
szerint vizsgáljuk.. · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

és a fz) (a növény egyéb iészci) és i) (idegen anyag) 

Eltartá1 Jólzáró edényben tartjuk. 

396. 

Cynosbati fructus 
(Cyno.sb. fruct) 
Csipkebogyó 

"';, dr,og a g)epürózsa-Row canina L. - Rornceae - és más bozótos hel k 
~rdoszc~eken tei:y~sző vadrózsa-fajok vörös, érett, hosszában kettéhis~t~t~' 
u .. n. .. cs1pkebogy0Janak az aszmagterméscktől szőröktől kocsánytól • 't"J 
Mes~~.Isztíto~~,J~µ-·=,~~Rot 1neg nem haladó 11ődi.é1sékleten' megszárított c;~~~é~-

A drog/szagtalan; íze savanvkás-édes kissé fanyar Légszáraz állapotban 
legalább ?,-~% aszkorbinsavat (C

6
H

8
0

6
) tartalmaz. .. 

•1" 
A növény leírása 

a) Szár. 1-3 n1 magas) tüskés · r·· k'. l' ·· 
gö1bültek cse1Je„ us ~1 e eg surűek, egyfo11nák, rendszerint 

b) Le~ele,i sz~rt ál~.ásúak, .5-7 levélkéből ~zá1nyasan összetettek, élénk -~Öld-~k-~;~-„ 
~ss~ ,kek,eszo_l~ek, ko~,aszok„ Mü1igyszőrök a levélen r~ndszerint nincsenet 
"v1rag~o haJtasok fclso lomblevelenek pálhái szélesek erősen fejlettek , 'lh , 

nuttek cs fogacskásak. Levélkéi kerek vagy tojásalakú~k kihegyezettek' 11) e ez 
va?'~ esetleg kétszer fűrészeltek, a csúcs felé gö1 bülő fo~akkal „ ' egyszer 

e) A. vzr,ag, kocs~i:iya 0,5-2 cin hosszú. A szélükön gyakran m1r1gyes csészelevelek 
fonakan m111gyek 1endszerint nincsenek. Néha azonban llJ'eles · · 

mu 1gyszőröket 
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találunk rajtuk. Elvirítás után a csészelevelek visszahajlanak és általában hamar 
lehullanak„ A virág 5 sziro1nlevele, 2-2,.5 cm hosszú, halványpiros, ritkán 
fehér, kerek vagy fordított tojás-alakú, elől szélesen kics.ípett.. 
.A. vacokserleg nyílását, melyet széles korong vesz körül, a bibeszálak kötege 
elz~a. 

<l) .it'íe~~mé.s tetején az olykor ottmaradt és elszáradt csészelevelek vagy azok marad
ványai láthatók„ .i\ csipkebogyóban nagyszámú sárga, 3-4 mm~es aszmag
termés van. Ezek egymást lelapí~ják, ezért alakjuk szabálytalan, szegletes: 
csúcsuk hosszú, hengeres és szőrös bibeszálban végződik .. A serleg alján lévő 
termések sokszor rövid, hengeres, vörösszínű nyélen ülnek, a feljebb lévők nyél 
nélkül illeszkednek a termésfalhoz. A csipKebogyó belsejét, a bibeszálakat, az 
aszmagok csúcsát, éleit és nyelecskéit nagyszárnú, hosszú, va~tagfalú, merev 
szőr borítja. 

A d?'og leírása 

i:._~: A„ drog a csipkebogyó hosszúkás, ke-skmi.y-.cs9nak ala-k:B, két szélén behajló, 1,5-
2,.5 cm hosszú, 10-12 mm széles, 0,.5-1 mm vastag, megszáradt terméshúsa. 
Kivül fenylő,fVilá.g.os . ..vag-JLWtét@h bíbo17-v:öi:ös,,_. belül fénytelen és szürkéssárga 
vagy világosabb pirosszínű, olykor helyenként selymes, szürkésfehér szőrképle
tekkel fedett„ A világosság felé tartva narancsvörös színű„ Egyik végén gyakran 
rövid kocsánymaradvány, a másik végén olykor csészemaradvány látszik: 
\llománya kemény, bőrnemű; törési felülete sima„ 

, ·-.;~;fu _.,,, ,,,.. ;---~ ·~;>-&6. ;lf'~'•<'';,.,, : ;:.;:;-,, .„„;.-.~· 
Mikr·oszkópos vizsgálat 

C) :-\ serleg-alakú vac<?k felületi met5zetén másodlagosan osztódott, ablakos epider1nisz-· 
sejtek láthatók. 
.·\ keres.zt1netszeten legkívül az cgysejt1étegű epidermisz többé-kevésbbé izo<;l.ia
metriás sejtekből áll . .L\ sejtek külső tangenciális fala erősen kutinosodott. Sztó
mák nincsenek, szőrképletek igen ritkán találhatók„ Az epidermisz alatti 1-2 
s~jtsor tangenciális irányban lapított sej~jei vastagfalúak, lemezes kollenchimá
hoz hasonlóak és vízben erősen duzzadnak„ E hipodenni.szen belül kollenchimásan 
és gödör késen vastagodott, kromoplasztákat, elszórtan buzogányfejalakú kalciu1n
.oxalát-kristályokat tartalmazó sejteket látunk. A sejtek nagysága és ürege kívül
ről befelé haladva fokozatosan nő,. A szállítószövet egy vagy két koncentrikus 
körben he-I)1ezkedik el A nyalábok kollaterálisak és farészükben főképpen spirá
lisan és gyűrűsen vastagodott, a1ánylag szűküregű tracheák láthatók. A kollen
,:::himát kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó egy sejtsor váltja fel. Ezen belül 
a vastagfalú belső epidenniszt találjuk, melynek egyes sejtjei szőrökké alakultak át. 
i\.z epidermiszre jellemző, hogy sejtjeinek két tangenciális fala erősen vasta
godott, nyálkásodó. Radiális falai vékonyak„ Közöttük helyenként, a felülethez 
simuló szőrképletek nőnek ki. A szőröknek az epidermiszbe kissé besüllyedő 
alapi része kősejtekhez hasonlóan vastagodott; nyaki részük kissé elszűkül. 
\ szőr ezen a helyen törik le„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) .4 növény egyéb részei.. A drogban aszmag-termés legfeljebb 5 % lehet. Egész termés 
és_~ltérő színű terméshús összesen legfe~jebb 5 % lehet a drogban 

J1) Úege11 an;•ag a_ drogban legfeljebb 0,5 % lehet. .. _ ,, 
r;: (?t7'~-r;7" t7/?Y-et(~- :f"Jv t:'-· /'71 ·.-·"J--;;,.-,,.7..--,?'7'1'\,. ,.. ..... --z..-.- z:."'„--,,....,, 1:-:.-é·•.J~~.,..- ss 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nedvességtartalma a:z ~· 173„ lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb Hi % lehet„ 
.- n;. u homok. A drog ha_mutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva,_ 

J) :feljebb 6 %, a hamu R 0 sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljeb!Y 
a drog 0,5 %··a lehet.. 

kJ Vizes kivonattartalma legalább 12 % legyen (I. 174 lap 10/a)„ 
J) Tartalmi meghatározás (aszkorbinsav) .. 4-5 g drogot porcelánmozsárban elporítunk. 

E por mg pontossággal mért kb 1 g-os részletét porcelánmozsárban 2 g, jénai 
üvegből készített, durva üvegporral gondosan eldörzsö1jük és 200 ml-es főzŐ·· 
lmnbíkban 2 ml R 0 ecetsavat és 60 ml vizet öntünk hozzá. A lombíkot olyan 
kétfuratú, ép parafadugóval zárjuk el, amelynek egyík furatába visszafolyó
hűtőt, másik fllratába pedig kapillá1isban végződő gázvezető üvegcsövet illesz
tettünk. A folyadékot szénsavval telítjük, majd széndioxid átáramoltatása köz
ben 10 percen át élénken forraljuk, végül lehűtjük. A folyadékot kis vattaszűrőn 
200 ml-es mérőlombikba szűrjük és a d1ogot, kis részletekben hozzáadott vízzel 
mossuk. E mosóvízzel a lombík tartalmát 200 ml-re egészítjük ki. A folyadék 
5,00 ml-es résL~ctét az l, 13.5 .. lap 21) szerint vizsgáUuk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az I. 174. lap 14) szerint azonosítjuk és e cikkely g) (a növény egyéb 
részei) pontja szerint vizsgá\juk.. 

Eltartás„ Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk .. 
lvfásnév. «Rosae fructus» .. 

397. 

'!< Digitalis lanatae folium 
( Dígit.. lanat .. fal.) 

Gyapjas gyűszűvirág-levél 

A drog a gyapjas gyűszűvirág -· Digitalis lanata Ehrh. -- Scrop!wlaríaceae -
az Alduna mentén, Kelet-Balkánon és Ázsiában honos, nálunk a Buda-, Pilis·· 
hegységben és Baranya déli részén vadon található, termesztett, rendszerint 
kétéves növény tőlevelei és virágzás előtt gyűjtött szárlevelei. A leveleket száraz 
időben gyüjtjgk és 40°-ot meg nem haladó hőmérsékleten azonnal megszárítjuk.. 

A drogr~ilgfá'!aír és keserű ízű„ A készletben tartott Digitalis lanata-Ievélpor 
hatásértékének 0,10 g-onként 0,10 g magyar standard-levélpor hatásértékévd 
kell megegyeznie. 

A növény leírása 

a) Gyökere 10-20 cm hosszú, elágazó„_ 
b) Szára 20--100 cm magas„ Egyenes, el nem ágazó; alsó részén kopasz„ Első levelei 

tőrózsát alkotnak és csak virágzáskor hervadnak el.. Levelei szórt állásúak. 
A levelet az f) pontban írjuk le 
c) Virágzata végálló, dús fürt .. A. virágzati tengely és a virág csészéje bozontos, gyapjas~ 

A murvalevél hosszabb a csészénél, lándzsás, hegyes, gyapjas élű„ Csészéje .5 lándzsás. 
cimpára szeldelt.. A párta csöve rövid, henger~alakú, görbült, fehéi-es 1 vöröses,. 
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iozsdabarnán erezett, kívül kissé mirigyes, pelyhes, a felső"része felfüjt A párta 
karimája Glől 4 cimpájú. A cimpák rövidek és szélesek„ Ötödik, alsó cimpája 
nagy, lapos, nyelvalakú, fehér színű, nem erezett és akkora, mint a párta felfújt 
része„ Ez a cimpa eleinte felfelé hajolva a párta torkát zárja el, később előre 
nyúlik, vagy lefelé hajlik. A \~rág kétfőporzós; porzószálai összehajolnak Magháza 
felső állású, kúpalakú, gyapjas, kétüregű„ Csúcsán hosszú bibeszál ered„ Május
júniusban virágzik. 

d) Termése barna színű, kúpos, tojásalakú, sokmagvú tok, mely két kopácsra kovad. 
A termést maradó csésze veszi körül. 

e) Ma,gvai barnák, kb„ 1.5 mm hosszúak és 0,8 mm szélesek, hengeresek, gödörkések .. 

A dr·og leír·ása 

f) A tőlevelek 15-20 cm hosszúak, 2-3,5 cm szélesek, alsó részükön csaknem 
levélnyélszerűen elkeskenyednek., A levél széle a csúcs felé gyakran gyengén foga
zott; a fogak messze esnek egymástól.. A fOgazottság a kisebb leveleken élesebben 
látszik, mint a nagyobbakon„ A keskenyebb 1észek szélén szőrképletet gyéren_,--:- _ _ , 
találunk .. Ettől eltekintve a levelek csupaszokf~A szárlevelek hosszúkás lándzsa1/.;;/r,:;.,;.,_,_,~.,. · 
alakúak, az alsók a Ievélnyélben elkeskenyednek, a felsők ülők Kifejlett állapot-
ban 10-12 cm hosszúak; alsó részükön 2 cm szélességet is elérnek. A szárlevelek 
többnyire épek, helyenként gyengén hullámos szélűek A levelek mind kihe-
gyezettek és ívesen felfelé hajló erezetűek„ Erős főerük és rendszerint két erősebb 
mellékerük van. Köztük jól látható, a levél közepéből szintén ívesen felfelé 
futó másodlagos érhálózat. 

Mik„oszkópos vizsgálat 

g) F'elülnézetben az epidermiszsejtek egy része hullámos falú, másrésze sokszögletű„ 
Az oldalfalak szabálytalanul megvastagodtak és gödör kések. Tangenciális falukon 
a ·kutikula sima. Az erek felett az epidermiszsejtek a szállítóSzövet irányában 
megnyúltak. A főér feletti és alatti epidermiszs~jtek a sarkokban kissé kollen
chimásak„ A sztómák mind az alsó, mind a felső epidermiszen kissé oválisak 
és a Digitalú purpurea-tól eltérően mellék.sejtjeik ninc·senek .. Az érzugokban 
elszórtan egy vagy kétsejtű f~jecskéből és egy nyéls~jtből álló mirígyszőröket 
is találuuk, 

h) Kere52:,tmets;:,etben az epidermiszsejtek inkább izodiametriásak, közöttük a sztón1ák 
kissé kiemelkednek„ A mezofillum palizád-parcnchimája - ellentétben a Digitalis 
purpurea-éval - 3-4 sejtso1ú, a szivacsos-parenchimát pedig szorosan illeszkedő 
izodiametriás sc:;jtek alkotják, tehát nagyobb intercellulárisok nincsenek„ A szál
lítószövet edényei spirálisan és gyűrűsen vastagodtak meg„ A levélbordák ék
alakban erősebben emelkednek ki„ A bordák irányában a mezofillum Szövete 
az alsó epidermisztől gyakran elválik .. Kristályok a levélben nincsenek„ 

i) A derített levél vi;:,sgálata. Érszigetei többnyire kissé megnyúltak, többszögletűek. 
Az érszigetszám átlagos értéke 5,5, Az érszigetágak elég gyakoriak, i::..-2, ritkán 
többágúak és többnyire ívesen hajlanak. Az érágak oldalai és néha a szigetet 
határoló vékony erek oldalai is helyenként csipkézettek. Az érvégződések több
nyire egyszerűek és ritkán kísérő tracheidák is láthatók„ A szigethatároló erekben 
kettő vagy több tracheidasor húzódik„ Szőrképletet ritkán, kristályokat sohasem 
találunk, 

j) Porvizsgálat„ Pora világoszöld, benne számos epidermisztöredék látható, melyekben 
a radiális fal gödörkézettsége feltűnő„ Fejes mirigyszőrök ritkák, fedőszőrök. 
pedig, a Di_gitalis purpurea-tól eltérően, majdnem teljesen hiányoznak„ A radiális 
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, d zzadnak és ilyenkor gyöngyfüzérhez hasonlóak Kristályokat. 
VIZhenmeg u 'l k A r· 'd ' . h' ''-'! elemeket nem tala un . p:t iza. - e3 szrvacso3-parenc 1m:i.u-o 

- tta··redékek gyakoriak -szove 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

:k) Idegen anyag„ A Planta,go altiHiln2 L. hJzzá nagyon haso:1ló, de .5-· 7 erű levele 
nem lehet közte„ 

;(1 y- Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) .J'iledvess~!Jtartalma az I 173„ lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb a drog 8 %-a 
lehet 

1n) Hamu, ho1nak. A drog hamutartalmi az I 173. lap 9) szerint m;:ghatározva Ieg..: 
feljebb 15 %, a hamu R-·SÓ3avb1n ne1n old:S:lJ ré>ze (hom)k) pedig legfeUebb 
a drog 5 C:,~-a lehet 

n) llatáséJ"ték. A hatásértéket az I„ 241. lap 9) szer.int állapítjuk meg„ 

Eltartás, Szmosan ill6, parafadugóval lezárt é' leparafinozott, sárga üvegben, 
feltűn6 jelzéssel, zárt szekrényben tartjuk. 

Adago{á5 Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokáso.s egyszeri adag;a 
Szokásos napi adagja 

0,2 g 
l g 

0,0.5-0,1 g 
0,3-0,5 g 

Afegjeg)1zés. Csak teljes vizsgálattal ellen6rzött és az érvényben lév6 rendelet-· 
te] meghatárnzott minőségi1,és hatáser6sségű Digitalís lanata levélport tarthatunk 
készletben. Gyógyszerek készítésére csak e készítmény használható .. 2-100 g 
levélport tartalmazó üvegeket tartsunk készletben és ügyeljünk, hogy a meg
kezdett. üveg tartalma legkésőbb 4 hét alatt elfogyjon.. A megkezdett üveg 
tartalma tehát 4 héten túl nem használható.. Ennek e!len6rzésére a megkezdés 
napját az üvegre mindenkor feljegyezzük Az üveget minden használat el6tt 
jól összerázzuk és az üveg dugóját minden anyagfogyasztás után újra leparafi-
11ozzuk. 

a g)>igyszer elkészítésére csak 

, / ,; „,,., ""·-·· 

-_5~~ - f. 

:<y.z 
>.!< D1gitalis purpureae folium 

( Digit.. purp .. fol) 
Piros gyűszűvirág-levél 

,,.'i>'"·' - /-;, --~ -
' 1;_.-1:- :,,_; 

t/,', (, .. 

A drng a Digztalis puipurea L - &rojJlwlariaceae -·Nyugat-Európa hegy- és 
·dombos-vidékein vado11 tenyésző, sok helyen, így nálunk is termesztett, kétéves 
növény els6 évben kifejlett t6levelei és virágzás el6tt gyűjtött szárlevelei, melye
ket száraz időben gyűjtünk és 40"-ot meg nem haladó h6mérsékleten azonnal 
mcgszárítunk. 

A drog csaknem szagtalan; íze keserű, undorító. A készletben tartott Digí-· 
talis purpurea levél por hatásért§kének 0, 10 g-onkénti-6;'te- g nemzetközi standard 
digitalis-levélpor hatásértékével (1 NE) kell megegyeznie .. 

:5s 

' 1 

A növény leí:rása 

a) GJ1ökere karószerű, 20~3.0 cin hosszú, kb 1 cm \astá.g, kívül szürke, belül fehér, 
dúsan elágazik. 

b) ,Szára 1-2 m magas, tövénél 1-3 cm vastag, levélripacsoktól szabálytalanul 
ötoldalú, molvhos 
Levelei szórt á'ilásúak. Az első évben fejlődött leYelei tőrózsában állanak; virágzó 
hajtása csak a második évben fejlődik 

.1\ leElct az/) pontban üjuk ie, 

e) Virágzata 20-100 cm hosszú, sok-virágú, egyoldalú fürt. Murvalevelei megnyúlt 
tojásalakúak, a felsők szálasak, kihegyezettek, épszélűek. A virágzat és a virágok 
kocsánya molyhos. 

\Tirá~ai egyenként állók, bóko~ók., ~~ocsán)'Uk 1::-.!,5 c~ hosszú, .~ :'irá_?.~k 
05é5ZlJe 1-1,4 cm hosszú, marado, kivul finoman szo1os, belul kopasz, ot c1n:paJ.u. 
Ezek közül a felső cimpa kisebb, hegyes, lándzsás, a többi széles, tompa elhpsz1s
alakú Pártáia 3 5-4 cm hosszú, alul rövid csövű, majd harangszerűen kitáguló, 
kissé görbült é; fClülről kissé la~ított„ F~Iső, ajka" r.?vid, sz~le~, ~issé ~icsíp:tt~ 
alsó ajka négyszer hosszabb, haro1nkarelyu, szoros. A kozepso. ~are;y kis:,e 
hosszabb, a párta pillás élű, élénk piros, belül halványabb, alsó a3kan attetszo, 
fehér udvaros piros pettyekkel tarkázott. 4 porzója közül a két alsó 3 cm hosszú, 
fünalas szálú,' a két felső hátsó pedig 2 cm hosszú, szalagos ~zálú. A porzószálak 
összehajlók. Po1tokjaik 2,5-3 mm hosszúak, sárgák, p1.rosan pontozottak~ 
két felük először párhuzamos, később szétterpeszkedő, \ 1irágpora halyánysárga 
'Termó)e kerek, .5 karélyú párnán ül. Magháza felső állású, 8-9 nim 1nagas, 
ferde kúpalakú, kétüregű, puha mirigyszőrös. Tövénél szőrös,, különbc.n kopasz 
bibeszála 2 cm hosszú és eleinte a párta felső oldalához simul, majd ívesen 
lefelé görbül. Bibéje kb. 1 mm hosszú, kétkarélyú; alsó karélya kissé hosszabb 
Május-júniusban virágzik 

d) 'Tennés. 1,2-1,5 cm hosszú toktermését a maradó csésze körülveszi.. A termés 
tojásalakú, oldalról kissé összenyomott kúpos, szőrös, sokmagvú, két kopácsra 
kovadó .. 

e) J\1aavai kb 1 1nn1 hosszúak, 0,5 mm szélesek, 
' k 'l' négyélűek, két végükön tompította , v1 agos 

sorban elhelvezett gödörkék borítják .. 

A dr .og leírása 

hengeresek, vagy eln1-osódottan 
vagy vörösbarnák Felületüket 

f) Az első évben hajlott tűlevelek 30-.50 cm hosszúak, 10-15 cm szélesek„ A szá1 
alsó levelei legfeljebb 30 cm hosszúak,_ 12 cn1 szélesek,. Háromszö.gletű, hosszú 
nyelükre a lcvéllcn1ez ráfut A szár felső levelei kisebbek, rövidnyelűek, a leg
felsők ülők, félig szárölelők. E levelek széles tojás-· vagy lándzsaalakűak, hegyesek, 
élük egyenetlenül hullámos, csipkés. A levél lemezének felszíne sötétzöld, fény
telen, fonáka pedig a sok szőrtől molyhos, szürkészöld-színű„ A főérből .hegyesszög 
alatt kiágazó n1ásod- és harmadrendű erek a lemez fonákán erősen kiemelkedve 
sűrű érhálózatot alkotnak és az így keletkezett mezőcskékben a világosság felé 
tartott levélen még egy finomabb érhálózat is látható. Az erezet a levél felszínén 
bemélyedt. 

Mik:r·oszkópos vizsgálat 

g) Felülnézet. Az epidern1isz részben sokszögletű, részben hullámos falú sejtekből áll. 
A sztómák kisméretűek (kb 30. J') és 3-7 melléksejt veszi őket körül.. A levél-
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. . . · 'l' elhelyezkedő fügako:n egy-egy hidatóda található„ A kutikula 
l~me~ ::e :;dermiszsejtek. egy ~észe miri~,Y:,' illetőle~ fedős~őrr,~ alakult ~t. 
s~a~ ák epidermisze annyiban ter el a felsotol, hogy tobb sztomaJa van; rajta 
;4.. ;:.igy- és fed~s7ő.rö~ nagyo~b s~á;n?an és f~leg az e,rek mentén fejlődtek. 
Az epidermisz sejtjei kisebbek es k1zarolag hullamos faluak., 

li) Kere.sztinetrzet„ A levél dorziventrális szerkezetű„ A felső epidermisz sejtjei vékon)'··· 
falúak, tangenciális irányban megnyúltak, a sztómák az epidermisz síkjá_ból 
kissé kiemelkednek„ A külső tangenciális falon lévő kutikula aránylag vékony 
és sima. A szőrök között több- sej tű (2-7), vékonyfalú, finoman szemölcsös 
kutikulájú, hosszú fedőszőröket, továbbá sávos és szemölcsös kutikµlájú, fejes 
1;Ilirigyszőröket találunk. Utóbbiak között vannak olyanok, melyek fejecskéje 
egysejtű, nyele pedig többsejtű és olyanok; melyek nyelecskéje egysejtű és. 
fejecsk~je többsejtű .. A mezofillum palizád-parenchimája egy, olykor két sejt-
rétegű, rövidebb oszlopos sejtekből áll, melyek között g)akoriak az intercellu
Iárisok. i\ 2-6 s~jtsorú szivacsos-parenchima gömbölyű vagy csillag-alakú 
s~jtjei nagy intercellulárisokat zárnak kö1 ül A mezofillumba ágyazva találjuk 
a szállítószövet.-rendszert, melynek kollaterális edénynyalábjaiban spirálisan és 
gyűrűsen vastagodott falú edényeket látunk„ \lastagabb falú rostok~t, szkleren„ 
chimás sejteket nem találunk., A levél minden szövetére jellemző, hogy kristályok 
nincsenek benne. 

i) A derített levél vizrgálata. Az érszigetek ívelten 3-7-szögűek Az érszigetszám közép
értéke 4,5„ A szigetbe nyúló érvégződések egy- vagy kétágúak, egyszerű szer
kezetűek,. Az érszigetet 1-2 tracheida-széles hajszálér határolja„ 

iJ Porvizrgálat Pora zöld színű .. Igen gyakoriak a szemölcsös kutikulával fedett, 
többs~jtű, tompa végű fedőszőrök és ezek töredékei, a palizád- és szivacsos·· 
parenchima részletei. Gyakoriak a gyűrűsen és spirálisan vastagodott edények 
és egyse;jtű nyélből és többse;jtű fejecskéből álló mirigyszőrök, valamint az alsó 
epidermisz elég sűrűn szőrös és e'?ősen hullámos falú dara~jai„ Találunk érfeletti 
epidermiszdarabkákat is„ 

Azonossági vizsgálat 

k) Gluko;;,idák {digitoún). Agyűszűvirág-levél 1 + 10 arányban 60°-os vízzel 1 órai 
állás után készült kivonatának 10 ml-ét választótölcsérben I 0 ml klorofOrmmal 
néhány percig rázogatjuk, rnajd 5 ml éter és .5 ml R-szeszből készült elegyet 
öntünk hozzá és óvatosan 2 percig rázoga~juk Az elkülönült kloroíürmos-éteres. 
réteget vízfürdőn bepárologtatjuk„ A maradékot 3 ml tömény R-ecetsavban fel
oldjuk. Az egy csepp R-vas(III)klorid-oldattal elegyített folyadékot óvatosan 
tömény R-kénsavra rétegezzük„ A folyadékok érintkező felületén barnásvörös 
gyűrű keletkezik, mely felett az ecetsavas rész csakhamar kékeszöldrc válto-zik, 

1\1inőségi kvalitatív vizsgálat 

1) A növó~v e,gyib réízeibó'l a drog legfeUebb 1 %:._ot tartalmazhat. 

m) Idegen anJ•ag, Porában nem lehetnek a Digitalir-étól eltérő szőrképletek (Salvi-,, 
se/area, TuHifa;go, Verbaícum, Xanthium, mályva-félék), továbbá szklereidák, rosÍ-ok:
kalciumoxalát-kr istályok ( Solanaceae), 
r degen anyag legfeljebb 1 % lehet a drogban 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Nedves5égtartalma az I. 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 8 % lehet .. 
o) Hamu, homok, A drog hamutartalma az I. 173., lap 9) szerint meghatározva 
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legfeljebb 1 5 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeijebb 
a drog 5 %-a lehet 

p) Hatá5érték.. A hatásértéket az I. 241 lap 9) szerint állapítjuk meg .. 

Eltartás .. Szorosan illő, parafadugóval lezárt és leparafinozott, sárga üvegben, 
zárt szekrényben tar\juk. 

A piros gyűszűvirág-levélből ké5zül a «Tinctura 

Adagolás Legnagyobb egyszer·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szoká.ro 5 napi adagja 

dígitalim. 

0,2 g 
1,0 g 

0,05--0,1 g 
0,3-0,5 g 

A1egjegyzé5. Csak teljes vizsgálattal ellenőrzött és az érvényben levő rendelet
ben meghatározott minőségű és hatáserősségű Digitali5 purpurea levélpor tartható 
készletben„ Gyógyszerek készítésére csak e készítmény használható 2-100 g 
levélport tartalmazó üvegeket tartunk készletben és ügyelünk, hogy a meg
kezdett üveg tartalma legkésőbb 4 hét alatt elfogyjon. A megkezdett üv~g 
tartalma tehát 4 héten túl nem használható .. Ennek ellenőrzésére a megkezdés 
napját az üvegre mindenkor feljegyezzük, Az üveget minden használat előtt 
jól összerázzuk és az üveg dugóját minden anyagfogyasztás után í~jra 16parafi~. 
nozzuk„ 

"" ,.,.' /e.- 7 ·/: 

.. -1:-1-, "/ ? 

399. 

Equiset;i herba 
( Equiseti lzerb.) 
J\1ezei zsurlófű 

, 
-- „_-::, ;. ,L 
f 

A drog az Equisetuni a1 ven~e L. -- EquiJetaceae -- nálunk nyirkos, nedves helyen 
ter1nő, évelő növénynek inegszárított, ineddő hajtása„ 

,A drog szagtalan; íze alig van; rágva a fogak között r ecseg„ 

A növény lei:rása 

a) Gyökértörzíe mél)'en a talajban fekszik és kétfele füldfcletti hajtást f~jleszt 
b) Termőhajtáí. Március~áprilisban a spóratermő hajtások jelennek meg, Ezek ne111 

ágaznak el, barnásszínűek, csúcsukon spóratermő füzért viselnek 
A meddőhajtást a e) pontban írjuk le. 

A drog leírása 

e) Szár. Májusban fejlődnek a drogot képező meddőhajtások, Ezek örvösen elágaznak, 
10-50 cn1 magasak, tövükön kb 0,5 cm vastagok, zöldek vagy szürkészöldek, 
érdes felületűek, rajtuk 6-20 borda vonul végig„ Szártagjai csövesek, a csomók 
tömöttek. A szártagok 3-10 cm hosszúak, felfelé rövidebbek. 
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száma. 
Mikroszkópos vizsgálat 

e) Felülnézet„ .:\ szártag epidermisze a tengely irányában megnyúlt, hullámos, vas
tagodott oldalfalú sejtekből álL A jellegzetes és a bordák oldalrészein elhelyezkedő 
sztómákat a légréssel párhuzamosan két meIIéksejt kíséri. i\. sztóma Rubiaceae
típusú. 

fj K'ere.sztmetszet,. Az epidermisz alatt a bordák irányában nagyobb, a barázdák irá-· 
nyában pedig kisebb szklerenchima-nyalábot találunk„ .A„ borda és barázda 
közötti részen, a bordák szilárdító nyalábjai alatt elhelyezkedő, palizádszerű: 
vékony, kloroplasztákat tartalmazó asszimilációs szövet egészen aZ epidermiszig
terjed„ Ezen belül az izodiametriás sejtekből áIIó kéregben, a barázdák irányában~ 
egy körben elhelyezkedve vallekuláris járatokat látunk„ A kérget a központi
henger felé kissé hullámos endodermisz határoUa, melynek sej~jei tangenciálisan . 
megnyúltak, radiális falai pedig parásodottak, (Caspari-pontos endodermisz.)f.
A központi henger alapszövetében a bordák irányában, egykörben kollaterális 
zárt edénynyalábok helyezkedtek eL A nyalábok farésze ú„ n. karinális járatot 
zár körül., A szártag közepén nagy, közpon~i üreg húzód.ik végig, melyet kesken-y 
bélszövet határolf~t{.:-,,...._ t~&'";;t d,"'„-t--t~,·~y.;t-Cc'f."'~i~,;f kt~·tí:f!h./.,-.:. 
Az oldalágak keresztmetszetben 4-, rftkán .5-sugarúak. A sugarak (bordák) 
szöveti szerkezete hasonló a hajtástengely bordájának szerkezetéhez, csakhogy 
az oldalágakban vallekuláris járatok nincsenek és az epidermiszsejtek jobban 
kiemelkednek„ A központi-hengerben közvetlenül az egyrétegű endodermisz 
alatt, a sugarak irányában egy-egy háncsnyalábot, a völgyek irányában egy-egy 
fanyalábot találunk, Középen laza bélparenchima van„ Bélüreg nincs. 

g) Porvizfgálat„ Pora zöld. 11ikroszkópos kép~ben gyakoriak a rostok és lépcsősen 
vastagodott tracheidák töredékei, valamint a jellemző, sztómás epidermisz
részletek„ A porkészítményben igen kevés keményítőt tartalmazó parenchima
darabkák, továbbá kloroplasztákat tartalmazó részletek is fellelhetők. 

J.,' / //- Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) Idegen anyag Nem lehetnek a drogban 6-8 éles barázdájú, bordás, nem érdes„ 
lándzsás fogú, hüvelyt hordó szárak, melyeknek végén fekete spóratermő füzérek 
fejlődtek ( Equi>etum palustre L Jh1sontkhér színű és 1 cm-nél is vastagabb meddő
szárak (Equiseium maximum Lan1 ), csak termőhajtást viselő szárrészek (Equúeturn: 
ramosisrirrium Desf:)J~~~Végii.l olyan szárak, melyeket alapjukon egészen fekete~ 
rövid, hengeres, fOgain 3 finom barázdájú levélhüvelyek fOgnak körül szorosan_ 

r-ffiquisefU1f,l hiqma{e .,.~). , _ r.:. ',/ .. ,,..,J,.,f..:. ~·· .. ·.,,:-„.'.-~;..-.,...„ .,.:-.:_t.:~ "--...~hL ~·J -;,.,..,..„,?„ ,r_,,,;_ f, 
J~ ~fo"·fk'"V:-.:..;;i.-1./ ,-;;,..-vt:-j.:.{,'. ~-;(,.,-{'""/4'"'··v ·• / ,::;- , -; .. ,•!'..· ) 

c:".7 •. ~·.~„,,.;~.,, - „,._.: (' „;,,t 6~_::-v.,.;:~· Minőségi kvantitatív vizsgálat..,:;~';:..-,,: /lp,,,,u ,._._4 .• :-o'wi .,, · /.fn·~?n, 
;:.;..-;!-J[.1).-·t..-o,•' 

i) Nedvell(gtartalma az I 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet.. 
j) Hamu, homok A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szerint meghatározva. 

15-20 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog 6 %w~ lehet. 

k) Vize> kivvnattartalma legalább 20 % legyen (I 174. lap 10/a) 
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Tájékoztató. gyorsvizsgálat 

A drogot az L 174, lap 14/a szerint azonosítjuk és e cikkely h) (idegem 
anyag) pontja szerint vizsgáljuk. · 

Eltartás., Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Mezei zsurló-füvet tartalma;:, a «Species diuretiw» .. 

Népies neuk' bábaguzsaly, cindrót, tálmo,ó-fű, ólcmsimító-fű, békarokka 

400. 

Filicis maris rhizoma 
(Filicis rhiz,) 

Páfrány- (erdei pajzsika-·) gyökértörzs 
A dr?g a Dr)'opteris fili"! mas (L,) Schott (syn .. _Aspídium fihx mas (L .) Sw, 

Nep~ra?zum fdzx ma.s (L) ,R1ch) -Po17podzaceae ·- ma1dnem egész Európa hegyes 
videkemek nedvesebb, arnyas erdeiben honos, évelő haraszt kés6 ősszel vagi · 
kora tavasszal gyűjtött és 50°-ot meg nem haladó hőmérsékleten, ayorsan meg-
szárított gyökértörzse, 0 

A drog jellemző, gyenge szagú; édes, fanyar ízű., Az égetett mész felett ki
száiított drog legalább 1,8% nyers filicint (8% éteres kivonatot) tartalmaz 

A növény leírása 
A gyökértörzwt a b) pontban írjuk le. 
a) Leveléi a gyökértörzs csúcsa körül szó~t állásban, tölcsérszerűen helyezkednek el 

A -fiatal levelek lemeze pásztorbotszerűen bekunkorodik, később szétterül 
Télen a levelek talajfeletti része elpusztul, a földben lévő alapi része azonban 
2-3 éven át megmarad, tovább fejlődik, alsó részében megvastagodik és ta1-
taléktáplálékot raktároz, Levelei többnyire 40-60 cm hosszúak A levélnyél 
és a _levélgerinc pelyvaszőrökkel borított.. A levé!lemez lándzsás vagy tojásalakú~ 
alapp felé keskenyedő, csúcsa felé kihegyesedő, 20-25 cm széles, A lemez 
egyszer vagy kétszer s~árnyasan összetett, Levélkéi hosszú lándzsásak, mélyen 
osztottak; a nagyobbak aljuk felé tövig szeldeltek A szeletek lekerekítettek. 
csúcsukon apró fogasak, a fogak nem szálkahegyűek, Erezetük villás„ A levelek 
felszíne sötétzöld, kopasz; fOnákján több-kevesebb pelyvaszőr van., A felső és 
középső levélkék fonákán, a középér két oldalán a sporangiumcsoportok alkotta 
szóruszokat látjuk, melyeket egy veséalakú fátyolka (induziu:ril) borít A szóruszok 
eleinte kékesfeketék, később barnák. Spórái barnaszínűek, 

A dt·og leí:r ása 

b) A drogot képező gyökértörzs 10-30 cm hosszú, rendszerint a föld felszíne alatt 
fe_rdé':' fekszik, néha a talajból kiáll .. A gyökértörzs levélnyélalapok nélkül kb. 
UJJDYI vastag, csúcsa továbbnövő, vége lassanként elpusztul. A gyökértörzsbőI 
számos, 5-10 cm hosszú, kemény, barnásfekete színű, 1-2 mm vastag járulékos 
g?ökér ered. A gyökértörzset még sűrűn borítják rozsdavörös, hártyás·, pelyva
p1kkely-szőrök is, A levélnyélalapok 4-.5 cm hosszúak, 0,.5-1 cm vastagok, 
kívül sötétbarnák vagy feketebarnák, rozsdabarna pelyvaszőrökkel borítottak 
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A gyökértörzs tetején eredő levélnyél-alapok egyenesek, az oldalt és alul eredők 
többé-kevésbbé sarlószerűen meggör bültek„ 
A gyökértörzs szögletes, zöldes színű keresztmetszetén a körben elhelyezkedett 
8-12 edénynyaláb már szabad szemmel is látható„ A levélnyél.maradványok 
szintén zöldes keresztmetszetén az egy körben elhelyezkedett 5-9 edénynyaláb 
legtöbbször csak kézinagyítóval látható 

Mi.kt oszkópos vizsgálat 

<:) K'erer;:,trnetrzetén a feketésbarna, egyrétegű epidermisz alatt 4-.5 sejtrétegű, szkle
renchimás hipodermiszt látunk,. Ezen belül az alapszövet sej~jei _egyneműek, 
nagyok, izodiametriásak, kissé gödörkés falúak, és többnyire 15-20 µnagyságú, 
egyszerű, gömbölyű keményítőszemeket tartalmaznak. A nagyobb intercellu
lárisokban helyenként egy-egy, többnyire körtealakú, felhólyagzott kutikulájú, 
váladékkal telt, endogén mir igyszőr látható„ Az edénynyalábok az alapszövetben 
egy körben helyezkedtek el és amfikribrális szerkezetűek. Minden egyes edény
nyalábot endodermisz vesz körül A farész aránylag tág üregű (átmérőjük az 
50 µ-t is eléri) és lépcsősen vastagodott tracheidákból álL 

/:l.) Porvi';:.rgálat Pora sárgászöld-színű„ Igen sok benne a vékonyfalú, kissé gödörkés, 
nagy intercellulárisos és keményítővel telt parenchimarészlet, valamint az 
egyszerű, gömbölyű, 15~20 µátmérőjű keményítőszem„ Gyakoriak az endogén 
Inirigyszé?rös parenchimatöredékek is. Elszórtan spirálisan, hálózatosan és létrásan 
vastagodott tracheidacsoportokat és paraszövet-1naradványokat is látunk. Ritkán 
kissé megvastagodott és gödörkés falú szklerenchima-róstok is találhatók„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) .1 növény egyéb rés;:,eibó'l a drog legfeljebb 2 %-ot ta1talmazhat 

'i) Idegen an)ag, Olyan gyökértörzsdarabok, n1clyek kisebbek, melyek levélnyél-
1narad·ványainak ke1esztmetszete nem kerek és azokon az edénynyalábok száma 
és elrendeződése a F'ilix 1nas gyökértörzsétől elté1ő [D1~yopteris spinulo.5a (l\1üll..) 
0, Ktze,, Athyrium filix femma (L) Roth, Dryopteris oreopteris (Ehrh] Max) nem 
lehetnek közte 

g) Az olyan g)'ökértö1zs, amelynek keresztmetszete nem zöld, hane1n barna, nem 
használható 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) .Aredve1ségtartaltna az I 173„ lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 ~6 lehet. 
i) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I 173. lap 9) szerint n1eghatározva 

legfeljebb 5 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 3 %-a lehet, 

j) Éteres kivonattartalom„ Az égetett mész felett kiszáríto~t és elporított drog cg··pontos· 
sággal mért 25 g-ját 200 inl-es rázá;tölcsé1ben - melybe előzetesen 0,05 g vatta
pamatot szorítottunk - R-éterrel átitatjuk és 3 óráig állni hagyjuk. Azután 
szükség szerint R-étert utánatöltve, a folyadékot oly n1ódon engedjük le, hogy 
percenként legfeljebb 20 csepp essék le„ Ezt a műveletet addig folytatjuk, an1íg 
a lecsepegő folyadék színtelen lesz és 2 ml-e óraüvegen elpá1ologtatva maradékot 
nem hagy hátra„ Az étert kevés durva hor~sakőporral együtt mg pontossággal 
lemért, 100 ml-es száraz Erlenmcyer-lomb1kból (szükség esetén részletekben) 
ledesztilláljuk. A 100°-on szárított maradék súlya legalább 2 g legyen: 

k) Tartalmi meghatározás (nyers filicin), A;) alatt készített kivonatot 40 ml R-éterrel 
200 ml-es választótölcsérbe öblítjük és a továbbiakban a vizsgálatot az «Extractum 

filicis maris subspissum» cikkely d) pontja (III 214., lap) szerint folytatjuk. 
A maradék súlya legalább 0,45 g legyen, ami 1,8 % nyers filicinnek felel I?eg,. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az I. 1 i4. lap 14/a szerint azonosítjuk és e cikkely e) (a növény egyéb 
részei), továbbá f) (idegen anyag) pontjai szerint vizsgáljuk 

Eltartás,, Fénytől védve, jólzáró edényben, jól kiszárítva tartjuk 
A páfr á_ny-gyökértörzsből ki1zül az <<Extractum ,filiús maris subsjJÍlsum», 
Népies nevek,: vesepáfrány, ördögborda-gyökfr 

Megjegyzé1,, Porítás előtt a gyökértörzset a pelyvapikkelyektől és gyökerektől 
megtisztítjuk, alevélnyél-maradványokat lehámozzuk, Porítani csak közvetlen 
felhasználás előtt szabad 

401. 

F oeniculi frqctus 
(Foenic.. fruct.) 
Édeskömény 

A drog a Foeniculum vulgare MilL (syn,. Foeniwlum officinale AlL) , __ Umbelli
feiae -- Dél-Európában, a Földközi-tenger környékén és Elő-Azsiában honos, 
nálunk helyenként termesztett, évelő növény te\jesen érett, megszárított kettős
kaszatter inése. 

A drog szaga kellemes, jellemző; íze édeses, kissé csípős,, Illó-olajtartalma 
leg~lább 3 % legyen,, 

A növény leírása 

A növény már az első évben is virágzik és 3-.5 évig él. 

a) Gyökere 20--30 cm hosszú, 1,5-2 cm vastag, húsos, orsóalakúi kívül piszkosfehér, 
belül tiszta-fehér, 

b) Szára 1-2 mm- magas, hengeres, finoman barázdált, kopasz, hamvas, fehér bélű 
Erősen elágazik, 

e) Levelei szórt állásúak, többszörösen szárnyasan összetettek „Alapjuk hüvely, mely 
kissé eláll és felső végén két rövidebb 11:egyben végződik„ Levélkéi szálasan fona· 
lasak, kopaszok, felszínükön csatornásak, több irányban szétállók„ Az alsó 
levelei 2.5 cm-nél is hosszabbak, a felsők fokozatosan rövidebbek és egyszerűbbek. 

d) Virágzata kétszer-összetett ernyő, melynek sem gallérja, sem gallérkája nincs. '"' 
Ernyője 8-16-, ernyőcskéje legalább ! S-sugarú, Virágai egyformák és mind 
termők. Csészéje keskeny szegély„ Szirmai 1,.5 mm hosszúak, l mm szé· 
lesek, sárgák, befelé göngyölödöttek. Porzói a szirmoknál hosszabbak, 
portokjuk sárga, végén kicsípett Termője alsó állású, hosszúkás, hengeres. 
Mézfejtö korongja vastag, sárga, középen barázdált, nem osztott„ Bibeszálai 
igen rövidek, felállók. ,Július-szeptemberben virágzik. 

A termést az e) pontban íijuk le. 
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A drog leírása 

e) A termés hosszúkás} két vége felé elkeskenyedő:, 5-8 rnn1 hosszú, 2-:--3 mm vastag, 
zöldesbarna vagy zöldessárga színű. A kaszatok többnyire már kettéváltak, 
vagy könnyen kettéválaszthatók, laposdomborúak és .5 bordájuk közül az alap
jukon fekvő kettő erősebben kiáll. A bordák általában tompák és világosabb 
színűek, mint a köztük lévő szélesebb völgyek„ 

Milu·oszkópos vizsgálat 

f) li:'eresztmelszet. Az exokarpium egy sejtrétegű; sejtjei a domború oldalon tangenciá
lisan megnyúltak és külső faluk kissé vastagodott„ A lapos oldal sej\jei szintén 
megnyúltak, de vékonyfalúak és többnyire összenyomottak„ 

/ 
A mezokarpium többrétegű és általában intercelluláris nélküli parenchimából 
álL Benne a barázdák irányában egy-egy, ritkán kettő~ a lapos oldalon pedig 
két nagy vagy ritkán 3-4 olaj-járatot találunk. E szkizogénjellegű váladék~ 
tartók vékony haránt válaszfalakkal tagoltak, sárga váladékkal teltek és sárga 
színű epitéllel béleltek„ A bordák irányában hálózatosan, illetve lécesen vasta
godott falú sejteket és egy-egy edénynyalábot láthatunk, melyeket középen 
vékonyabb falú edények és ezektől jobbra és balra elhelyezkedő háncselemek 
alkotnak„ A két háncsrész! a nyaláb külső oldalán erősen vastagodott rostköteg 
választja el egymástól.. A termésfél lapos oldalának közepén egy, majdnem 
teljesen rostokból álló nyaláb van .. 
Az ~ndokarpiúm sejtjei nagyok, tangenciális irányban megnyűltak, alattuk 
találjuk a többrétegű maghéjat, melynek külső, egyrétegű epidermisze a termés
fallal összenőtt. A belső rétegek többé-kevésbbé vékonyfalú és izodiametriás 
st;jtekből állanak.. Általában összenyomottak és színük sárgától barnáig változik. 
A termésfél lapos oldalán a maghéjnak ez a része szélesebb, mert a parenchima
s~jtek kevésbbé lapítottak„ E szövet közepén látható a rafe nyalábja„ Perispermiu1n 
nincs .. Az endospermium apró, vékonyfalú, sokszögletű sejtekből áll, melyekben 
apró, zsíros olajcseppeken kívül 2-10 µnagyságú heterogén aleuronszerneket és 
ezekben buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat láthatunk.. A mag orto
sperm„ 

g) Porvizrgálat„ Pora zöldessárga .. Mikroszkópos képében elsősorban a termésfal lécesen 
és hálósan vastagodott parenchimasejqeit találjuk, valamint az endok.arpium 
s~jtsorát, Látunk még aleuronszemekkel telt endospermium-részleteket, l Iló·· 
olaj járatokat és szűküregű rostokat is, 

Minősé~ kvalitatív vizsgálat 
<.; 

h) Idegen a~yag A drog legfeljebb'.;:% idegen anyagot tartalmazhat .. A megadott 
méretnél nagyobb, világosabb szinű római köményt és más, kisebb édesköményt 
nem használhatunk, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nedve55égtartalma az I 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 15 % lehet .. 
j) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I 173 .. lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet. 

k) Tartalmi meghatározá5 (illó-olaj).. Illó-olajtartalmát az I 164. lap B) szerint 
határozzuk meg 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az I. 174 lap i 14/a szerint azonosítjuk és e cikkely h) (idegen 
anyagok) pon~jai szerint vizsgáljuk„ 

Eltartás .. Száraz helyen, fénytől védvf, jólzáró edényb';n tartjuk.. 
Édesköménnyel ké>;;ül az «lnfusum sennae compo.sztum» es a «Specze> laxam". 

Adagolás. Szokása.s egy>zeri adagja 1 g 
S;;okáso> napi adagja 3 g 

402. 

Frangu.lae cortex 
( Frang.. e ort.) 

Frangula-kéreg Benge-kéreg 

A drog a Frangula ainu> Mill. (syn .. Rhamnus frangula L) ~- Rhanmaceae. - K?zép·· 
Európában honos, nedves, árnyas er~őkb,en, vizek mellett,, hegy:;idékern~en 
gyakori fácska vagy 1-2 m magas cseqe k,erge, melyet ha~znalat elott legalab~ 
egy évig raktáron tartottunk vagy a felapntott drogot 100 -ot meg nem halado 
hőmérsékleten kiszárítottuk„ 

A drog szagtalan; ize kesernyés, nyálkás„ 

A növény leírása 

a) Ágai hengeresek, szürkések, fénytelenek, fájuk sárga„ Fiatal ágai pirqsaszöldek, 
szőrösek„ 

b) Levelei szórt állásúak. Néha 2-3 levél közelebb áll egymáshoz .. A pálhák szálasak, 
hártyásak barnák, legfeljebb 3 mm hosszúak, korán lehullanak. A levél nyele 
rendszeri~t S.-10 mm hosszú, felső oldalán csatornás, eleinte barnás, szőrös, 
később zöld és csupasz„ Lemeze 4-6 cm hosszú, 2-3 cm széles, bőrnemű, 
kopasz, ellipszis~ vagy fordított tojásalakú, kihegyezett, tompa vagy né_ha gyengén 
kicsípett, épszélű .. A levél válla lekerekített vagy ékalakú .. A levél felszínén fénylő, 
sötétzöld, fonákán halványzöld, Főere a fonákán erősen kiemelkedik, a mellékM 
erek ívesen szélrefutók. 

e) Virá«;:;ata a felső levelek hónaljából eredő, 2-6 kis virágból alakult bogernyő 
Vi.~ágai kétivarúak, öttagúak„ Kocsányuk 8-10 mm hosszú, kissé szegletes, 
finoman szőrös A vacok harangalakú, 1,5 mm hosszú, zöldes„ Felső része az 
elvirítás után gyűr-ű~zerűen leválik, alsó része a termés alatt megmarad. C~észe„ 
levelei szélesek, háromszögletesek~ hegyesek, zöldesfehérek, bőrneműek„ Szirom-· 
levelei rövidebbek a csészénél, szabálytalan tojásalakúak, fehérek, de hamar 
megbarnulnak.. Az előttük álló porzókat csuklyaszeiűen befedik. A porzók 
szálai rövidek, tokjaik nagyok, tojása,lakúak, rövidhegyűek„ Terrnöje a vacok
serleg alján ül, lapított, rendszerint háromszögű Bibeszála i·övid, vastag„ Osztatlan 
lebenyű 2-3 bibéje van .. 

d) Termé.se ib~lyásfekete, bogyószerű, lapítottan gömbölyű, tetején rövidhegyű, 
nedvdús, csonthéjas termés„ Az éretlen termés zöld, m~jd vörös, B~nne 2-3 
lencsealakú mag fejlődik, melyek mindegyikét csonthéjas endokarp1um vesz1 
körül .. 
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A drog leír,ása 

A drog 10-30 cm hosszú, 1,.5 mm vastagfalú csövekbe göng}ölödött kéreg„ 
~Külseje szürkésbarna, ha megkapa1juk, vörösesbarna Pa1áján számos, fehéres 
színű, haránt-irányban inegnyúlt paraszemölcs látható„ A kéregcsövek belső 
oldalaf'V&rösessárga, te~jesen sima vagy hosszában g)'engén vonalozott. A kéreg 
törése rövid rostos„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

K'e1esztmetszet„ A ké1eg külső, 10-1.5 sejtsorból álló rétegét szűküregű, tangen"' 
ciálisan megnyúlt, iadiálisan 1endezett, vékony, vörösesbarna falú patarejtek 
alkotják. E pa1aszövetet hel)enként laza töltősejtekkel telt lenticellák szakítják 
meg„ A para1éteg alatt egysejtsoros parakambium, ezen belül pedig 1-2 sorban 
parenchimás, majd 3-.5 sorban tangenciálisan megnyúlt kollenchimás fello
de1ma helyezkedik el. 
Az ilyen módon alakult másodlagos bőrszöve.ten (peridermán) belül többrétegű, 
vékonyfalú .parenchima látható, melynek sejtjei buzogányfej-alakú kalcium
oxalát-k-ristályokat és keményítőt tartalmaznak„ Egyes sejtek nyálkasejtekké 
alakultak át. A kéreg.5ziivet helyenként periciklusos eredetű, alig fásodott rost
kötegekből áll, melyeket kalciumoxalát-egyeskristályokkal telt rekeszes-rostok 
öveznek„ A kéregszövettől befelé következik az elsődleges, majd pedig a másod
lagos háncsrész, melynek parenchimasejtjei kissé vastagabb falúak„ Különösen 
a másodlagos háncsban tűnnek fel a tangenciálisan rendezett kemény- és lágy
háncscsoportok, továbbá az ezeket sugár irányban elválasztó, 1~3 sejtszélességű 
bélsugarak, melyeknek sej~jei radiális irányban n1egnyúltak. A bélsugársejtek 
és a lágy-háncs parenchimás elemei többnyire kevés keményítőszemet és lúgban 
vörös színnel oldódó sárga, alaktalan anyagot tartalmaznak„ Egyes parenchima
sejtekben buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályok láthatók. A kemény háncs 
erősen vastagodott, rétegzett, kissé gödörkés, sá1ga falú rostokból áIL Az egyes 
rostkötegeket itt is gyakran kalciumoxalát-egyeskristálJokat tartalmazó rekeszes
rostok veszik körül. 

g) Potvizfgálat. Pora sárgásbarna, IVíikroszkópos képében igen gyakoriak a bél
sugaras háncsparenchima-részletek, az erősen vastagodott falú, egyeskristályokkal 
telt, rekeszes-rostoktól kísért háncsrostok, továbbá egyes és buzogányfc::j-alakú 
kalciumoxalát-kristályok„ Látunk még bélsugá1-szövetrészleteket, külső kéreg
parenchima-töredékeket.. Elszórtan paraszövetből és kollenchimából álló peri-· 
derma részleteket, továbbá kis mennyiségben apró, gömbölyű ke1nényítő-szen1eket 
is találunk„ l(ős~jtek nincsenek a porban. 

Azonossági vizsgálat 

h) A fijss kéreg paráját megkaparva, alatta vörösszínű réteget találunk. 

i) Antraglukozida. A kéreg belső oldala R-nátronlúggal lecseppentve vörösszínű lesz. 

j) Emodin .. 1 g dmván porított drogot 10 ml vízzel felfőzünk és a kihűlt folyadékot 
szűrőpapiroson ... megszű1jük„ A szüredéket 10 ml··re kiegészítjük és ugyarlannyi 
éterrel összerázzuk. Az elkülönített éteres részhez 3 csepp R-ammónia
oldatot és .5 ml vizet adunk, A folyadékot összerázzrik„ Az elkülönült ammóniás 
réteg élénk vörös színű lesz. 

k) E'modin. A drog porából készített mikroszublimátumban sárgás-színű, szálka
alakú kristályokat látunk, melyek egy csepp R-nátronlúgban piros színnel 
oldódnak 
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J'J'/,f.-f4 
y 

1) A nove1ry egyéb 1é1zei 0,5 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

mm-nél vékonyabb kéreg és farész/'!egfeljebb 
a drogban . 

5 % lehet 

m) Idegen anyag a d1ogban legfeljebb 2% lehet.. Pmában ne, legyenekkős~jtek,sem 
gö1csös rostok (Prunus-, Alnu1-fajok, Rhamnu.s cathartzca),j 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
'~ 

n) ]'./edvenégtartalnza az I 173. lap 8) szerint meghatározva legfeUebb 14-% lehet„ 

o) Hamu, homok. A d10g hamutartalma az L 173 lap 9) szerint meghatározva .leg-· 
frljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó iésze (homok) pedig legfe\Jebb 
a drogJ%-a lehet, 

p) Vizes kivonattaitalma legalább 20 % legyen (I. 174 lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az i) (antraglukozida) és k) 
(emodin) szerint azonosítjuk és az l) (a növény egyébb részei) és m) (idegen 
anyag) szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjnk 

Frangula-kéregb61, illetőleg a~zal ké;zül az «Extractum frangulae fluidum et 
.siccum», «lnfusum frangulae composztum» es a «Pulvzs frangulae compositurn. 

Népies nevek.: kutyabenge, lányfa, lányvessző. 

Adagolás. Szokásos egyszeri és napi adagja 5-10 g. 

403. 

Galla 
(Galla) 
Gubacs 

A drog a Q_uercu.s infectoria .üliv. (syn. (_lueicus_ l~sit~nica .L<un: var. !nf~ctor~a 
DG.) -Fagaceae - a Földközi-tenger keleti partvidekem, kulonosen Kis-Azsrn
ban és Szíriában honos fa hajtásairól gyűjtött gubacs, mely a gubacsd";r ázsnak 
- Cynip.s gallae tinctoriae Olivier (Cynipidae) - a rügyek levelei koze rakott 
petéi köi ül képződik 

A drog szagtalan; íze nagyon fanyar, összehúzó. 

A dr·og leírása 

a) A gubacs gömbölyű vagy kissé körte-alakú; alsó részén rövid nyelecskébe kes
kenyedik„ Átmérője 1-2,.5 cm. Felső része apró, tompa dudoroktól egyenetlen~ 
alul a nyelecske szomszédságában sima. Kifejletten szürkés .. v~,gy ,ba~·nás .. szí~ű, 
kemény és· súlyos; vízben alámerül. Keresztmetszete a kulso res~en tomo~t, 
a középfelé majdnem szaruszerű, barnásan piszkossárga, középpontjában pedig 
üreaes. Az üregben az álca maradványai találhatók, A gubacson olykor 2-3 mm 
át1néröjű, kerek. lyuk látható. Az ilyen gubacs rendszerint világos sárgásbarna, 
könnyű, a vízen úszik 
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Mikr'oszkópos vizsgálat 

" ":_-_ - b)_ Keresztmetszet.
1
_A gub~cs ~_iilső r~sz~t széles parei:chima alkotja, melyben edény-

; .. . ;;&/,nyalábokat; buzoganyfej-alaku es egyes kalcmmoxalát-kristályokat találunk 
f?4'"7'"1""'r „ A parenchimaréteg~et befelé gödörkésen vastagodott falú) sárgásszínű kősejtekből 

álló gyűrű határolja„ A parenchimaréteg külső sejtjei kisebbek tangenciálisan -
kissé megnyúltak, beljebb a sejtek nagyobbak, lekerekedők még beljebb pedig 
r~diális~n me~nyúltak, hoss~úk,á~,ak. A kősejtgyűrűtől bef~lé keskeny tápláló
ret~g kovetkez1k, mely kemeny1tot ta1 talmazó parenchimasejtekből áll„ 

c) Porvzzrgálat. Pora szürkéssárga, R-vas(III)klorid-oldattól kékesfekete színű lesz, 
A .P~r nukroszkópos képében igen gyakoriak a tanninrögöket és kalciumoxalát~ 
kr1stalyokat tartalmazó parenchimatöredékek, valamint a gödörkésen vasta
godott falú kősejtek és edénynyaláb-részletek„ Látullk méO' a raktározószövet-· 
darabkákban sejtfalbu1jánzás következtében létrejött, jellemző lignintesteket. 
Elszórtan buzogányfej-alakú és egyes kalciumoxalát-kristályok valamint 
keményítőszemek is találhatók. ' 

Azonossági vizsgálat 
, 

d) Cs.~rsav„ 1 g gu~~csp?rt :zesszel megnedvesítünk és a keveréket 10 ml vízzel 5 percig 
razzuk. A szuredekbol 10 cseppet 100 ml vízzel hígítunk A folyadék 2--3 
csepp R-vas(III)klorid-oldattól kifejezetten kékszínű, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Könnyű, kicsiny,. világosszínű~~gubacsokat nem használhatunk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) ,zedvmégtartalma az L 1 73,, lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet,, 
g) amu, homok, A drog hamutartalma az I. J 73., lap 9) szerint meghatározva 

legfel ebb 2%, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 0,.5 %-a lehet, 

h) Vizes kivonattartalma legalább 30%, 70%-05 ~Ze5S<,el készült kivonattartalnza legalább 
70 % legyen (I 174, lap 10/a, J J), 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a d) (csersav) szerint 
azonosítjuk és e) szerint vizsgáljuk 

Eltartás, Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk 
Gubacs bál készül a "Tinctura gallae», 

404. 

Gentianae radix 
( Gentianae rad,) 
Tárnics-gyökér 

, A drog. fők.éJ?pen a Gentiana lutea L1é:. Gentianaceae - Közép-Európa havasi 
es all1avas1 tájain honos, évelő növény lassan szárított gyökere és gyökértörzse„ 

Szaga kellemes, jellemző; íze erősen és tartósan keserű,, 
/

·-- - -- ! I {,{., , ~ • _ _;, 

70 .?i--ié.-C·,_l,,.~~'.Z- C: \./ ,,:S;,/c"/-t-t. (_._ :.-i>,?- ,.,t._. 

_;{_·~fi i.--J c,-::_(_:?~-~:.--'C..<rt··„ _-.J 
// /- ;;::>· 

A drog leírasa 

a) Az egyes drogdarabok 10-20 cm hosszúak, 2-4 cm vastagok, hengeresek, néha 
hosszirányban kettéhasítottak, frissen szívósak, hajlékonyak, A drog harántul 
fSYŰIŰS része a gyökértö1zsÍ1ek, hosszan durván ránc_os része pedig a gyökérnek 
felel meg„ A drog barna vagy vörösesbarna parával borított; törése barnaszínű, 
egyenletes, neni rostos és nem lisztező. A gyökérdarabok vízben áztatva meg
duzzadnak és szívósakká, hajlíthatókká válnak. Metszéslapjukon a kérget 
a fától sötétbarna kambiumgyűrű válasz~ja el 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Keresztmetszet, Aperidermát tipikus parasejtekből álló para, alig szembetűnő fel!ogén 
és ezen belül több sejtrétegű kol!enchimás felloderma allrn\ja, Utóbbit néhány 
sornyi, vastagabb falú parenchimasejtből alakult kéregs;:;övet váltja fel, melyben 
szakadás útján létrejött, levegővel telt kisebb-nagyobb üregek láthatók. Ilyeneket 
a beljebb lévő szövetekben is találhatunk. A külső és belső kéreg nem különül 
el élesen„ A belső kéreg külső részén elszórtan elsődleges háncsnyalábokat, 
beljebb másodlagos háncselemeket látunk„ A többsejtsoros, inter~ellulárisokat 
tartalmazó parenchimasejtekben keményítő és oktaéderes kalciumoxalát-lµistály 
csak ritkán, olajcseppecskék, kalciumoxalát-kristálytűk azonban gyakran talál-· 
hatók., A kristályok hosszmetszetben vagy polarizációs mikroszkópban biztosan 
felismerhetők„ A parenchimasejtek nagysága és alakja szabálytalan, faluk Vízben 
erősen duzzad„ Az aránylag kis átmérőjű rostacsövek és kisérősejtek vastagabb 
falúak és csoportokba iendeződnek„ A háncs bélsugarai nem, vagy ~lig szepibe
tűnőek„ 

A jól láthátó 2-4 sejtsorú kambiumgyűrűtől befelé elhelyezkedő fatestben a 
hálózatosan és lépcsősen vaStagodott falú edények kisebb csoportokba tömörülnek 
Közöttük nagyobb mennyiségű faparenchima, helyenként el nem fásodott falú 
pótlórostok, kivételesen rostacsőkötegek (interxiláris floém) is találhatók. Az 
elsődleges faelemeket (protoxilém) és bélsugarakat nehezen ismerjük feL Szkleren
chimás elemek sem a háncsrészben, sem a farészben nincsenek. 

e) Porvizrgdlat„ Pora barnássárga„ Gyakoriak benne a duzzadó, vastagfalú paren
chimarészletek, melyekben olajcseppecskéket és kalciumoxalát-kristálytűket 
látunk A kristályok és az olajcseppek gyakran sejten kívül is megtalálhatók 
Gyakoriak a paratöredékek, az ezeket kísérő kollenchimás felloderma-darabok 
és a lépcsősen, olykor hálózatosan vastagodott edények.. Kis nagyítás mellett 
a parenchimasejtek kalciumoxalát-kristálytűi kristályhomokra emlékeztetnek. 
Ne legyenek a porban fásodott rostok, szklereidák, fásodott falú parenchima·~ 
elemek (szár- és levélrészletek, Rumex-fajok stb) 

Azonossági vizsgálat 

d) Gentizin„ O,O 1-0,02 g tárnicsgyökér-port tárgylemezen óvatosan szublimálunk 
(I 172, lap 7} A szublimátumot mikroszkóppal 300-szoros nagyítással vizs
gáljuk Színtelen kristályok mellett világossárga, 10-150 µ hosszú, tűalakú 
vagy végükön kissé meggörbült kristályokat is láthatunk, melyek gyakran hal
mazokat alkotnak (gentizin)„ A kristályok vízben, alkoholban és éterben old
hatatlanok, de 75%-os klorálhidrát-oldatban oldódnak. A kristályok 1--2 csepp 
R-nátronlúgban sárga színnel oldódnak 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

,e)· Ídegen anyag_.;;\- d:_og 2 %-nál több íd~gen anyagot nem tartalmazhat. Vékony, 
rostos töresu gyokereket nem hasznalhatunk„ 

f) Rumex:fajok. Ha a dJ szerint készített kristályokat R-nátronlúgban feloldjuk 
a folyadék nem lehet vörös. ' 
Ha a drog 1 + 9 arányú vizes kivonatát 10 ml R-benzollal kirázzuk és elkülö
nülés után a benzolos oldatot .5 ml R-ammóniával rázogatjuk akkor az ammóniás 
réteg ne legyen piros (oximetilantrachinon) ' 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Nedves.<égtartalma az I 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb (f% ]éhet„ 
h) Ha"!u, homok .. A drog hamutartalma az I. 173 .. lap 9) szerint meghatározva ]eg

fe\Jeb~. 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog 3 %-a lehet. 

i) ryzes .~iv~nattartalma legal~bb 30 % legyen (L 174. lap 10/b). 
j) Eeseruertik. A drng foIIazata (1:100) még 100-szorns hígításban rs keserű ízű 

(L 174 lap 12). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszk?posan megfelelőn~k ítéh é~ .a d) (gentizin) szerint azonosított 
drogot az e) (rdegen anyag) szennt vrzsgaljuk. · 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tar\juk 

Tárnicsgyökérből, illetőleg azzal készül az «Extractum gentianae spis.<um„, 
«Tznctura chinae compo5ita» és a <( Tinctura gentianae))„ 

405. 

Graminis rhizoma 
(Gramin. rhiz.) 

Tarackbúza-gyökér törzs 
A drog az A_gropyrf!li repens (L..) P et Bea uv. ( syn. Tritieum repens L . .) _ 

Gramzneae ~ .. n~lunk es .. csakne;;r r;llndenütt található gyomnövény ősszel és kora 
ta.vassza] gyujtott, a gyokerektol es az allevelektől megtisztított szárított cryökér-
torzse„ ' o 

A drog szagtalan; íze édeskés. 

A növény leírása 

a) Foh!feletti szá:a 6~-120 cm magas, hengeres, kopasz .. 
F?ldalattz 5<:;ara v:1zsz1ntesen kúszó, elágazó, több méter hosszú, hengeres, fénylő, 

izekre osztott, sima csöves tarack, A csomókon fehér hártyás hasadozott szélű 
allevelek v~,nna~„„Ezek hónaljából fonálalakú gyökerek és ki; rügyek erednek„ 
E rngyekbol feJlodnek a földfeletti szárak. 

b) Levél„ A l~mb'.evelek hüvelye ?-10 cm hosszú, kopasz élű, nye!vecskéjük apró, 
finom, ~arty~s, ko:pa~z. A le~ellei;iez 10-20 cm hosszú, 6-9 cm széles, halvány 
vagy kekeszold sz1nu„ Felsz1ne erdes, fonáka sima, 
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c) Virág?;.aia végálló, 9-13 cm hosszú kalász, melynek tengelye összenyomott és 
zegzugosan ide-oda hajlított, érdes A kalászkák a tengely öbleiben ülnek, 
rendszerint ötvirágúak és széles, lapos oldalukat fordí~ják a tengely felé„ A két 
pelyva rövidebb a kalászkánál, csónakszerű, lándzsás, kihegyezett, szélén finoman 
pillás„ A külső toklász kihegyezett, vágy szálkahegyű, öterű,. A felső toklász 
valamivel rövidebb, hártyásabb. Hátán két ormója van; az ormók pillásak, 
A lepel se1 teszerű, 2 mm hosszú. Három porzója a virágból hosszan kilóg. -A por
tokok keskenyek, hÜsszúkásan hengeresek, két végükön kicsípettek„ Termője 
tojás-alakú, csúcsán szőrös, Két bibeszála ívesen visszagörbült, bozontos. 
Júniustól augusztusig virágzik 

d) Termé5 Szemtermése 6-8 mm hosszú, l1osszúkásan hengeres, csúcsán szőrös„ 

A dt'og leí:r·ása 
~ 

e) A drog a tarackbúza 20-30 cm hosszú, 2-4 mm vastag, hengeres, csöves, hosz
szant finoman barázdált, szalmasárga színű, kissé fénylő gyökértörzsdarab-· 
jaiból álL A szártagok hossza 3-4 cm. A csomók kissé kiemelkednek és rajtuk 
a levágott fonalas gyökerek hegeit, esetleg apró rügyeket, vagy azok helyeit 
látjuk 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) F'elületi metszetben az epidermiszsejtek a hossztengely irányában rendezettek és 
megnyúltak, részben négyzetesek és ikerszerűek, helyenként hullámos és vastag 
falúak. E váltakozóan elhelyezkedő epidermiszs~jtek között sztómák és trichomák 
nincsenek. 

g) Ho.ss;:mets;:,etben az epidermisz alatt mind a 2-3 sejtsoros hipodermisz sejtjei, 
inind pedig az ezt kö,;ető vékonyfalú kéregparenchima s~j~jei a tengely irányában 
megnyúltak. 

h) Kererztmet5;:,etben az epidermisz alatti kéregparenchimában néhány rostköteg és 
kisebb edénynyalábok (a pikkelylevelek szállítónyaláqjai) láthatók. A kérget 
elfásodott és U·alakúan vastagodott falú endodermisz határolja .. Ettől befelé 
szilárdító elemekből (rostok) alakult periciklus helyezkedik el. A szállítónyalábok 
kollaterálisan zártak és két koncentrikus körben helyezkedtek el.. Közöttük 
kissé vastagabb falú parenchima alakult. A nyalábok edényei gyűrűsen és gödör
késen vastagodottak, A nyalábok körén belül néhány sejtrétegű, lazább paren
chima következik, mely a rexigé11 eredetű bélüregig terjed. 

i) Porvizsgdlat .. Pora világos vagy narancssárga színű. Mikroszkópos képében jellemzőek 
a sztóma nélküli, hosszúra nyúlt se;jtekből és négyzetes ikersejtekből álló epi
dermisz-részletek, a kevésbbé vastagodott falú rostok, gyűrűs és gödör kés edények 
töredékei, valamint a keményítőt és kristályokat nem tartalmazó, vékonyfalú -
parenchimas~jtek 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

j) A növény egyéb ré>zeibiil a drog legfeljebb 2 %-ot tartalmazhat. 
k) Idegen anyag .. A drngban legfeljebb 2 % idegen anyag lehet.. Ne legyen közte az 

előírtnál lényegesen vastagabb tarack, melynek metszési felülete 0,1 n jód-oldattól 
megkékül (Cynodon dactylon - csillagpázsit). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

!) Nedve.Hégtartalma az I 173 .. lap "8) szerint meghatározva legfeljebb a drog 14 %-a 
lehet. 
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m) Hamu, homok A drog hamutartalma az I. 173, lap 9) szerint meghatározva leg
feljebgJI %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljelj)> a drog j %~a lehet 

n) Vizes kivonattartalma legalább 35 % legyen (I. 174. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az I. 174. lap 14) szerint azona'sítjuk és e cikkely;) (a növény 
egyéb részei) és k) (idegen anyag) pon\jai szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk„ 

Tarackbúza-gyökér törzset tartalmaz ·.a «Speáes diuretica». 
Népies neve .. búzaperje, ebgyógyító fű, fűtarack. 

406. 

Gummi arabicum 
(Gummi arab.) 

Arabmézga 
A drog az Acacza senegal Willd. (syn .. Acacia verek Gmllemin et Perrottet) 

leguminorae ·-főképpen Kordofánban, Szudánban és Szenegambiában honos fa 
levegőn megszáradt mézgája, mely a fa törzséből, ágaiból önként vagy bemetszések helyéről folyik ki.. 

A drog szagtalan; íze nincs. 

A drog leírása 

a) Az arabmézga borsónyi-mogyorónyi gömbölyű darabjai csak ritkán színtelenek, 
leginkább sárgás színűek. Repedezettségük miatt csak ritkán áttetszők Általában 
kemények és könnyen törhetők Törésük kagylós; a friss törési felület üvegfényű; 
néha irizáL Porítás végett 30°-ot meg nem haladó hőmérsékleten szárítjuk ki .. 
Pora fehér vagy sárgásfehér színű. 

Azonossági vizsgálat 

b) 10 g arabmézga 20 g vízben előbb megduzzad, majd hosszabb idő mulva, külö
nösen gyakori rázás közben majdnem teljesen feloldódik E sűrű nyálkás oldat 
sárgaszínű, ragadós, gyengén savanyú kémhatású .. Ezt az oldatot használjuk az 
f) és g) alatti viszgálatokhoz is. 

Az oldat tisztájának 2 ml-ét egyenlő térfogatú R-szessze! elegyítve fehér, kocso
nyás csapadék válik le, m~ly ötannyi víztől ismét teljesen feltisztul. 
10 ml tömény arabmézga-oldatot (1 + 2) 20 ml vízzel hígítunk Ezt az oldatot 
használjuk a e) és h) alatti vizsgálatokhoz 

c) Arabinsav .. A b) szerinti hígabb ol\fat 5 ml:ét 10 ml, néhány csepp R-ecetsavval 
megsavanyított R-szesszel összerázva fehér csapadék válik le .. A csapadékos 
folyadékot megszűrjük és a szüredéket használjuk a d) alatti vizsgálathoz. 

d) Kalcium. A e) szerinti szüredéket l ml R-ammóniumoxalát-oldattal elegyítjük. 
Fehér csapadék keletkezik, mely R-sósavban oldódik 
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e) Oxidáz, peroxidáz. l + 100 arányában lfészített vizes. o.ldatának 5 ml-éhez 5 csepp 
R-hidrogénperoxid és 5 csepp 1 ~6-os szeszes benz1d1n-0Idatot adunk„ 
A folyadék néhány perc múlva ~egkékül. , „ .. .. , 

f) Arabin. A b) szerinti, szükség eseten krforra!t es lehutott tomenyebb oldat 5 ;nJ-e 
2 ml R-ólomacetát-oldattal zavarosodás nélkül elegyíthető. Másik 5 ml-eben 
a bázisos ólomacetátnak (plumbum acetitum ba.sicum .5olutum) erősen hígított 
(1 + 10 OOO) oldata fehér csapadékot okoz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) Csersav-tartalmú gumi A b) alatti tömény vizes oldat ( l + 2) 2 ml-e felannyilO %
os R-vas(III)klorid-oldat hozzáadására fehér kocsonyává dermed, mely nem 
lehet sötétebb színű. . . 

h) Keményítő, dextrin. A b) szerinti hígabb vizes oldat 10.ml-'.'. egy csepp 0,1 n!od: 
oldattal sárgá1a színeződik„ A keverék felforralva es UJia lehutve tovabb1 
egy csepp jód-oldattó! nem válhat ibol~ás-színűvé . . , 

i) Tragakanta, keményító .. A.z arab~ézga por,a v1zb~n, ~;kroszkop alatt v1zsgalva nem 
tartalmazhat megduzzadt sejtfalakat es kemeny1toszemeket. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Nedvenégtartalma az I 173 .. lap 8) sze1int meghatározva. legfeljebb .15 % lehet.. 
k) Hamu, homok.. A drog hamuta1talma az I 173 .. lap 9) szennt meg~atarozv.a leg-· 

fe!jebb 4 %, !' hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog l %·a lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt és a b) szerint azonosnak talált drogot 
a h) (keményítő, dextrin) szerint vizsgáljuk 

Eltartás,. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Arabmézgával készül a «Mucilago gummi arabici>>, «Emulsio paraffini cum 

)}e~qlphthalein;» tés az ~E,~~io oleo:~:.,, ,,, /' , ',' , , 44 ~ .... ,. :·. ';;; .. · ?); ., ;,t ... · .. · ... 
'Ho,yn ?~ ec ~;,~: 2'\.,<>; __ :-:.-_·.., .•. ':,; '. ~:•;é{, ·~·' ~/.( ,. '"' ,., ,· 4· / ···'?"1,,:„.-~ ''./"" .... -" ........ ,"- {-· ./ -~- ~- 7 

._,. ''""'" ?,,_. t~:· t4.,-~.?,-i- r~·-y~-~)'"'7-:-/,..;:-, l 407. 

Herniariae herba 
( Hemiar, herb.) 

Porcika-fű 

A drog a Herniaria glab~~ L nálunk foly~k h~mokos, ftn:es partján, kavicsos 
legelőkön mindenhol ~e.rn;o, rendszennt ~gyeves e'.. a Herniana hz;.iuta ~·· - ~aryo
phyllaceae -·a dunántu~r ;eszek ~o~o~os,.rnzapos,.fo;'enyes helyem talalhato egy-
kétéves növény megszarrtott, vuagz~, foldfelettr r.esze. , „ . , , 

A drog frissen szagtalan, megszantva kumarmra emlekezteto rllatu. Ize fanyar, sós„ 

A növény ( Herniaria glabra) leírása 

a) Gyökere fonalas, sima, szürkésfehér. , . , , , , 
b) Toktermése tojásalakú, érdes, egymagvu, fel nem ny1lo, a csesza:leveleknel hosszabb. 
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e) Ív.[qgva fénylő, fekete, sima, Iencsealakú~szélén kiszélesedő, 0,5--0,6 mm átmér~jű. 
· ~szárat, levelet és virágzatot a dj, e) és f) pontban írjuk le. 

A drog leír·ása 

d) S';:,ára elágazó, a füldre-csepült, hengeres, kopasz, esetleg rövidszőrű; 30 cm-re 
is megnő. 

e) Levelei átellenesek, de a szár csúcsa felé az egyik levél elsatnyulása következtében 
váltakozó állásűnak látszanak. A levéllemez 3-6 mm hosszú I .5--2 mm sze'les 

' ' , igen rövidnyelű, eIIipszis, esetleg fordított tojásalakú vagy lándzsás, hegyes, 
épélű, kopasz, elmosódottan egy·-e1 ű Fehér, hártyás pálhái aprók, tojásalakúak, 
összenőttek, szélükön cafrangosak. 

f) Vircfgzata .5-10 virágú, Ievélhóilalji csomó. \lirágai .S-tagúak, ap1ók, majdrlem 
ülők ~s fehér, hártyás, pillás mu1valevelek hónaljából er~dnek. Csészéje öt
levelű, zöld; a csészelevelek tojás-alakúak, tompák, keskenyek, hártyás szegé
lyűek, kopaszok, kb 0,6 mm hosszúak; alsó harmadukban összenőttek .. Pártája 
.5 szirmú, fehér, szálas, a csészeleVeleknél rövidebb szirmokkal. .5 porzós„ Termője 
majdnem a vacokba süllyedt, tetején két rövid bibeszál van. 
A Herniária ilirsuta L„ ·-· borzas porcikafű - erősen szőrös, szürkészöld, levelei 
hosszúkásak vagy ellipszisalakűak, pillásak,. Csészelevelei kissé hosszabbak a 
toknál. Legalább a külső csészelevelek sertében végződnek Magja gön1bölyű .. 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) F'elülnézet Az epidermiszsejtek falai a Herniaria hirsuta lonzblevelének n1indkét oldalán 
hullámosak A levegőnyílásokat gyakran az ajakosokhoz hasonló szerkezetű 
(a légrés hosszirányára merőlegesen fekvő) két mellékse;jt kíséri 
A pálhalevelek epidermiszén gyengén hullámos oldalfalú, egy irányban megnyúlt 
se;jteket, a pálhalevél felületén pedig egysejtű, sima, hegyes fedőszőröket látunk .. 
A 5;;:,iromlevelek epidermisze tompán hullámos falú, finoman csíkolt kutikulájú 
sejtekből áll. 

A sárgásba1na magvak héjának epidermiszén nagy, sokszögletű, vastagfalú, 
sárga színű sejteket látunk. 

A szár epidermisze viszonylag rövid, egyenes falú, sol}szögletíí sejtekből áll, 
melyek között gyakran két-melléksejtű sztómákat és egysejtű, vastagfalú szőröket 
találunk. 

h) Kere5;:,tmetszet„ A Herniaria hir.5uta lomblevele dorzivent1ális szerkezetíí, Mind az alsó, 
mind pedig a frlső epidermiszen feltűnőek az egyetlen sejtből álló, 70-250 /.t 
hosszú, vastagfalú, kihe.gyesedő, sima vagy olykor szemcsés kutikulával borított 
fedőszőrök .. A felszínepidermisz alatti mezofillumot többrétegű, rövidsejtű palizád
szövet alkotja, mely ugyancsak többrétegű és kissé kanyargós körvonalű, meg
nyűlt sejtekből álló szivacsos-parenchimába megy át.. Mindkét szövetben el
szórtan 30-40 µ nagyságú, buzogányft:;j-?lakú kalciumoxalát-kristályt tartal
m~zó se;jte:ket láthatull_k„ A levél kollaterális szállító-nyalábjait nagys<:;jtíí, paren-· 
ch1más nyalábhüvely veszi körül 
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A G5é.5zelevelek szerkezete a Iomblevelekéhez hasonlít„ Középső, zöld részükben 
azonban csak szivacsos-parenchima van, szélükön az epidermiszsejtek kutíkulája 
csíkolt.. A levélcsűcson lévő szőrök hosszabbak„ A .sziromlevelek buzogányfej
alakú kalciumoxa1át-kristályokat tartalmazó epidermisze tompán hullámos 
falú, finoman csíkolt kutíkulájű, a csúcson pedig papillás szerkezetű. A termó' 
felső részén vékony kutikula-sávos, rövid-papillás epidermisz látható. A virágpor 
apró, sima felületű és 3 kilépési hely van rajta. 

·,1 

1 
1 

... t\ 5zár epidein1iszét viszonylag iövid, egyenes, fal~, ~.o.kszögle_t~ sejtek, gyakran 
kétmelléksejtű sztómák és egysejtú, vastagfalu ~zorok al~ot1ak. Az elsod,leges 
kéreg ecry részét nagyobb sejtekből álló parench1ma alkotj~, melyben els~or.tan 
buzogá~yfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó s<:;1tek vannak„ Mel}e~
ben összefüggő szilárdító szövetet ·(szilárdító gyűrű)„ látun~, m~ly vastag.falu, 

e nvúlt elemekből áll„ Ezen belül összefüggő gyűruben hancsresz, kam~1um
rn __ g { e's farész következik„ Utóbbiban vermes-gödö1késen vastagodott edenyek 
szove . . kből l k lt b '] „ ·et és farostok láthatók, i\ szár közepén nagy, parench1mase;1te a a u e szov 

helyezkedik el . , , . , . , 'b „ 1 k 
A LI . • .• a/abra Jomblevelei csészelevele1 es szarresze1 altala an szo1te ene , 11e11uana b ' , , , 1 'l 1 ·' 

legfeljebb a H glabra var. ciliata-n látható a levélszelen es a csesze eve a ap1an 
és csŰcsán kevés, rövid szőr „ . , , 

i) D rített levél„ i\ Herniaria hirsuta ér szigetei jóval kisebbek, mint a H„_ glabra-e,. er-· 
e · t a'ma pbdio középértékben 10„ Az érkiágazások sem olyan gyakor.1ak, sz1ge ·-sz b • k A H • · t " 

· t a H glabra-n és csupán tracheida-párokban vég:.::ődne . .. 1ursu a erosen 
mm ·· H 1 b " " "k 'tlagos hossza szőrös, a szőrök jóval hosszabbak, mint. a " g a ra-~1; a szoro a .'" , . 
150 µ.A kristályta1tó s<:;jtek kb„ 400 µnagyok. Az érsz1getekben a kalc1umoxalat-· 
kristál) ok eg}'enletesen elszórtan helyezkednek el. . . . 

A H„ glabra érszigetei általában nagyobbak és érága1 gyakor.1bba~, 1n1nt a H_· 
hirruta-n. i\z érvégződéseknél tracheida-csoportok vagy trache1?a-pa1ok v~nn~k 
A · · · teket legtöbbször 2 de néha 3 vagy több trache1da-sor hataro]p. 

z ersz1ge '" ' k 
1 

, · ' h 'hán,,
Az ér sziget.száma átlagban 2,5. A levéllemez élén, öze a c~ucs1 ;esz, ~,~ne. 1, 

átlag 60 µ hosszú, egys~jtű szőrt találunk. A kristá~ytartó S~Jtek .at~eroJe kiseb~, 
mint a H„ hirJuta-éi (25 µ). Az érszigetben a kalc1umoxalat-kr1stalyok hasonlo-
képpen·. egvenletesen elszó1va helyezkedtek el. . , , , .... 

·) Porvizrf!á[at .. A J-Ierniaria hirsuta szürkészöld porának rmkroszkopos kepeben liul~Í 
J nöse1; az epidermisztöredékek, magvak, szőrök, p~lle~~zern~k, a .. lomb ey-e 

mezofillumának és a szárnak kristályokat is tartalmazo szovetr~szlete1,„va;anunt 
a szár sziláidító elemei (rnstok stb.) láthatók. AH.. glabra pornban szorkepletet 
csak elvétve találunk, inert lomblevelei, csészelevelei és szár~~szei általában 
szőrtelenek. A szőrképletek a H„ hirsuta-ra, esetleg H. ,glabra var. tzlzata-ra utalnak. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

k) A drng a növény ~g}éb részeibbl legfeljebb 3 %-ot 
!) Idegen an)ag a drogban legfeliebb 2 % lehet.. 

tartahnazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat ,, 
m) Nedvmégtaitalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb !+%,lehet. 
n) Hamu homok. A drog hamutartalma az I. 173 .. lap 9) szermt meghat_arozva 

Jegf~ljebb 1;(%, a hamu R-sósavban nem oldódó iésze (homok) pedig leg
feljebb a drog 4 %-a lehet 

·o) Vizei kivonattartalma legalább 20 % legyen (L 174 .. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az L 174 .. lap 14) szerint azonc~shjuk ~s e dkke~y.k) (a növény egyéb 
1észei), továbbá l) (idegen anyag) pontpr szennt vrzsgaliuk 

Eltartás. Száraz helyen, fedett ta1 tályban tar\juk .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri a~agja 2--3 g 
Szokásos napi adag;a 10 g 
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408. 

Hirudo 
Orvosi pióca 

Az orvosi pióca vagy 01vosi nadály - Hirudo medicinali< seu officinali< L. (syn .. 
Sanguiruga medicina/is seu officinalis Sav.) ·- Hirudinidae - a gyűrűs férgek család
jába tartozó hímnős élő "állat .. Európában főleg a sekély, mészben szegény, 
iszapos fenekű vagy lápos állóvizekben él Néhány országban, így nálunk i> 
tenyésztik. 

A pióca sajátságos, halzsína emiéke"tető szagú. 

Az állat leírása 

a) Nyugalmi állapotban mérve 10-1.5 cm hosszú és 1-2 cm széles; teljesen ki
nyúlva 20-30 cm hüsszú is lehet. Hosszúkás, kissé lapos, csupasz teste 34 szel
vényből és kb 9.5 gyűrűből áll.. Az állat elülső testvégén 5 pár kezdetleges _szeme 
és kanálalakú tapadó korongja van,. Ennek mélyében fekvő szájüregében 3!' 
félkfü alakú, fogacskákkal felszerelt, izmokkal mozgatható és Y-alakban elhelyezett 
állkapcsot találunk 

Az orvosi pióca színe és rajzolata nagyon változatos,. Hátoldala leggyakrabban 
sötét barnászöld színű és ugyanitt 3 pár rozsdabarna, hosszanti sáv húzódik 
végig, melyek feketén pettyezettek. A vérrel teleszívott példányok vöröses szín
árnyalatúak„ A piszkos sárgászöld hasi oldalt szabálytalanul szétszórt fekete 
pontok és foltok tarküják A hasi oldal két szegélyében a fekete pontok egy-egy 
folytonos fekete sávvá olvadnak egybe. 
Súly szerint 0,5-1 g súlyú kicsiny, 1-3 g súlyú közepes és 3-5 g súlyű nagy 
piócát különböztetünk meg. 

Minősigi vizsgálat 

b) Használt pióca. Ha a piócákat hátulról előre végigsimí~juk és közben gyengén 
nyomkodjuk, vér ne szivárogjon ki a szájnyílásukon„ 

e) lilagyobb piócák„ A 8-1.5 g~os tenyészpiócák orvosi célokra nem alkalmasak. 
d) Lópióca (Haemopi< sanguii~ga L ) .. Az ugyancsak állóvizekben élő, jóval nagyobl> 

termetű, háti oldalán feketészöld, hasi oldalán sárgászöld színű lópióca, melynek 
oldalain, olykor a hátán is barnás-színű foltok láthatók, orvosi célokra nem 
alkalmas. 

Eltartá<. A piócák nagyon érzékenyek a meleggel szemben, ezért a télen 
fagyos időben érkezett küldeinényt rögtön nem helyezhetjük fűtött helyiségbe .. 
A piócákat vászonnal lekötött, lehetőleg máztalan falú kőedényben vagy széles 
szájú üvegben, friss és lágy, 10° -20° hőmérsékletű vízben tartjuk. Az edényt 
hűvös, jól szellőztethető, gőzöktől mentes, sötét helyre ál!í~juk. Az állatokat 
erős napfénytől vagy melegtől és hirtelen hőmérséklet-ingadozástól Ó".juk 
10 I űrtartalmú edényben 100 piócát tarthatunk. A vízet 3-4 naponként cse
réljük és a víz cserélésekor a piócákat tiszta vízzel leöblítjük. Az edényeket 
időnként alaposan megtisztítjuk. A beteg vagy elpusztult piócákat azonnal 
eltávolítjuk és a vizet megújítjuk.. · 

Megjegyzi<. Orvosi célokra csak egészséges, közepes nagyságú (3·-.5 éves) 
piócák alkalmasak. Ezek a vízben élénken úszkálnak és érintésre, gyenge nyo
másra tojásalakúra húzódnak össze. 

78 

'I 
l 

1 
1 

409. 

+ Hyoscyami folium 
( Hymc .. fol.) 
Beléndek~levél 

A dro a H oic amu< niger L .. ·-· Solanaceae -· ha~ánkban legin~~bb s~eme:es,' 
' ' g ry :Y I előkön adagokon találhato, egy- vagy keteves lagyszaru 

tragyas h~Iyek~ná ;fs kezd~t~n gyiijtött és árny~kban gyorsa;r száríto~t levele. 
no~e~;~e . ell~J szagú, fze kesernyés, csípős, kissé sós„ Az eget::tt. mesz felett 

' ' gdj l I'bb O 050' atropin-bázisban (C11H 23Ü 3N) kifejezett a ka-szar1tott rog ega a , · /o 
loidát tartalmaz .. 

A növény leírása 

a) Gyökere karószerű, gyökér rostokkal sűrűn fedett, kívül sár.gás, belü~· fe~ér .. l t 
S ' 30-...:.....100 cm magas alul 1-1,5 cm vastag, hengeres vagy isse szog e es_, 

b) ~~~~es Szára levele és ;sészéje lágy, enyves, mirigyes szőrökkel ?orított. L:v~le1 
, t ;11' ' k' A ke'te'ves növény az első évben csak tőrózsát fe;1leszt.. A noveny szor a asua „ _ 

frissen bódító szagú„ 
A levelet az /) pontban írjuk le.. h 

c) v~ágza~~kbeAö~;!~~1\~~~~~:1~ö~~~góé,~ij~~a1~_":i~~ ~~Y~~~sz~,s~~~~~~~~~k~~ 
5 a;0°: széles háromszögletű, hegyes„ A csészét - különösen anna~, also r:szet ·-: 

g ! · " ··k borÍtJ'ák A csésze elvirítás után tovább no, fogai ekk.or bozontos mrrrgyszoro ·· k" , 1 e I' h ·1 tt 5 kerek 
' k h "ek lesznek Pártája 2-2 5 cm hosszú, rsse eie e . aJ o , . s~~~t úeg;~csérszerű ,kívül mirigys;őrös, belül kopasz, piszkos h~lvá?ysá'.ga 

:zínl lÚa erezettel é; bíboribolya-színű torokkal„ Egy~s ,változ.at.o~ par~ája n~~a 
egyszÍnü sárga. Porzószálai tövüknél szőrösek, elo~ehajl~k;. ~ozu~u~ t x;sz~ , ' 
kb 10 n:m-es 2 rövidebb .. Portokjai 3 mm hosszuak, sotethla ~zr~ue ,; „ agi~za 
tojásalakú oldalról kissé összenyomott, kopasz vagy csúcsán ~s~: szo;?s'. B~ e-

. sz,ála 1,5~2 cm hoSszú, felfelé görbülő„ Bibéje gömbölyű.. aJUS-Jun1us an 

. virá?zik. 2 1-1 2 cm széles továbbnövő csészétől körülvett, 
d) Termese .. 1,5- cm magas, . ' , ··, „' „ k Old lá egy-egy mély 

oldalról kissé összenyomott, tojásalaku/ keture.gu to " a I]- , k t . 
barázdát látunk„ Fala_]Jőrnemű é_s .. al?ró_)ludorokkal. bor~tott. Eres or a te ~Je, 
mint kupak leválik. i·' ,/„;..:•: "'. ,.,,,t,.c: <.,, .• .. ,,, .,, ,,,, · , ' k "]' 

e) Magvai 1-1,3 mm hosszúak, 1 mm szélesek, vesealakúak, k1sse l~pltotta , Vl agos 
szürkésbarnák., bibircsesek„ 

A drog leil:'ása 

f) á k '! r. szélűek· válluk szrv ez 1ason o„ 
A növény drogot képező tőlevelii 20-30 cm hosszúak, 10-12 cm szél,eshek, nlyelese1~' 

tojása!akúak hegyesek, durv n arc yosan ogas ' d k f; l "k "l"'k 
Szárlevelei közül az alsók rövid, szárnyas nyélbe keskenye ne , a e so . ~~,~ 
félig szárölelők és kissé lefutók, hosszúkás tojásalakúak, hlegkyefsü, nnl? ek 

h' „ 1 t hegyes foguk van A leve e r1sse11. agya 
szélükön 2-4 nagy, aromszog e hes, " „ k b, d't' s,'agúak Főerük a fonákon 
vagy kissé húsosa~, h<:zon~os, ?u a sz?rue. ,_ .?.> 1 _.~-l1-'t „ 
erősen kiemelkedik„ 1 ~- '· t.:· ;,;'/' ,.,.. .. .,_." „ •. ,.. ·· '- .. -„_,,_,_ „, 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) Felülnézet. A levél epidermiszsejtjei a levél felszínén„ k~vbé'.b?,é kany~r!§Ósa~lé~eJ~ 
a fonákon .. A sztómákat általában 3, néha 4-5 kulon ozo nagysagu m 
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veszi körül.. A sztóma Ciuciferae-típusú. Számos epidermiszsejt fedő- vagy mirigy
szőrré alakult. A fedőszőrök többsejtűek, vékony, sima falúak, hegyes végsejtekkeJ, 
A mirigyszőrök is többsejtűek Vannak olyanok, amelyek nyele több sejtből áll 
és egysejtű, gömbalakú vagy többsejtű, tojás alakú fejecskében végződik 
Vannak olyanok is, melyeknek nyele egysejtű, fejecskéje pedig egy- vagy többsejtű. A szőrök alapi része nagyobb, mint a többi epidermiszsejt 

Keresztmetizet. A levél dorziventrális szerkezetű. A felszín és fonák epidermiszének 
többé-kevésbbé izodiametriás, 'ékony kutikulájú sejtjei közül a sztómák kissé 
kiemelkednek és a fonákon sűrűbben helyezkednek el. A mezofillum a felszín„ 
epidermisz alatt egyrétegű, gyakran a mezofillum közepéig lenyúló, keskeny, hosszúsejtű palizád-parenchimából áll. Alatta egysoros, kalciumoxalát-kristályokat 
tartalmazó ú. n. gyíijtősejtekből álló rész következik, mely 2-3 sejtsoros sziva„ 
csos-pa1enchimába megy át A kristályok leggyakrabban oszl9p alakú egyes 
kristályok, de látunk átnőtt és ikerkristályokat, sőt ritkán buzogányfej-alakú 
kristályokat is. A nagy intercellulárisokat tartalmazó szivacsos parenchimába 
ágyazva találjuk az oldalerek bikollaterális vagy kollaterális szállítónyalábjait. 
A főéi keresztmetszetében a felszín- és fonák-epidermiszsejtek kissé vastagodott 
falúak, a szőiökké alakultak pedig nagyobbak és kiemelkednek. A szőrök olyanok, 
mint a levéllemez szőrei, csak számuk az ér felett nagyobb. Az epidermisz alatt 
1-3 sejtsorú, kis mértékben vastagodott, intercellulárisos kollenchima helyez-· 
kedik el. Beljebb, a levél színe felé eső oldalon szélesebb (l0-15 sejlsoros), a 
fonák oldalán keskenyebb (5-10 sejtsoros), lazább, nagy intercellulárisos 
parenchima van. A parenchimasejtek némelyikében kalciumoxalátból álló, 
olykor buzogányfej-alakú kristályok, néha kristályhomok is található. Az 
ívesen alakult szállítószövetet nem telje§en zárt és fiatalabb kor bankeményítővel telt 
kéieghcjiveJy veszi körül A kéreghii'V&ij{,1'h·belül néhány rétegben kissé vastagabb 
falú, megnyúlt elemekből alakult, a fonák felé eső oldalon fejlettebb periciklust 
találunk, mely a szállítószövetet teljesen körülzárja. A szállítónyalábok bikollate
rálisak. A külső és belső háncs több rostacső- és kísérősejtkötegből, a farész pedig 
hálózatosan, spirálisan és gyűrűsen vastagodott edényekből álL A nyalábkambium 
2-4 sejtsorú A nyalábokat 1-2 sejtsoros, vékonyfalú parenchimasejteket tartalmazó bélsugár választja el egymástól 

i) A derített levél vizrgálata Az ér szigetek általában sokszögletűek, közepes nagyságúak.. 
Az érszigetszám középértéke 9, 5. A szigetekbe benyúló erek 1-2, vagy ritkán 
többágúak és egy tracheidában végződnek. Az ér szigetet határoló erek egy 
tracheidasor szélesek. A vastagabb erek helyenként hullámosak Az oszlop„ 
alakú kalciumo:xalát-kristályok nem az erek mentén, hanem az érszigetekben elszórtan helyezkedtek el 

j) Porvizrgálat. Pora zöld, illetőleg szürkészöld„ Benne igen gyakoriak az egyes kalcium
oxalát-kristályok, a fonák- és felszínepidermisz-részletek sztómákkaJ, valamint 
a mezofillumnak palizád-, parenchima· és kalciumoxalát„kristályokat tartalmazó 
szivacsos-parenchima-töredékei Gyakoriak még a vékony, sima falú, többsejtű fedőszőrök, továbbá a hálózatosan, spirálisan és gyűrűsen vastagodott 
edények. Olyan mirigyszőrök, amelyeknek nyele egysejtű és fejecskéjük többsejtű, ritkán találhatók Ritkák a szál!ítószövet feletti, hosszúra nyúlt epidermiszsejtek is 

Allfüloida-kimutatás 

k) Vitali-reakció„ A vizsgálatot a «Belladonnae folium» cikkely m) pontja szerint végezzük (III 27 .. lap) 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

A nbvény egyéb részei A drog virágokból, termésekből, magvakból 
I) végekből/Iegfeljebb összesen 15 %-ot tartalmazhat 

m) Idegen any~~ a drogb~1: ö.s~,z.esf~ 2 ~. ~~;:'~~~:'.?· 
,_,~. ' - _.tl,t:; ··. -· - - ·_ ' ,ó.:'t;.--·-,•"'"" ;__<;: (",._., ?- ,• ~ 

! ?,.-'""' „„v -. ~-„ ''"' Minőségi kvantitatív vizsgálat 

és Ieveles ág·· 

- l 8) szerint meghatározva legfeljebb 15 % lehet. n) Nedvesiégtartalma az L 113.. ap l I 173 lap 9) szerint meghatározva leg„ 
o) Hamu, homok.. A drog hami.;tartba ma az ·ld 'dó része (homok) pedig legfeljebb feljebb 25 %, a hamu R~:osav an nem o o 

a drog f2"%-a lehet. J /~ - l 10/ ) 

p) Vizes kivonattartalma legalább 20>% legyen (~„ 174 ', a~ ~ mész fölött szárított 
q) Tartalmi meghatározái (alkaloida). Az elp~ritot; es efe~~~ lap 17/d szerint vizs-· 

drog mg pontossággal mért kb 20 g-os reszletet az . . 

gáljuk. k' 5 787 mrr (lg 76247) atrop. in-bázisban (C11H„O,N) kif,jezett I ml 0,02 n ensav · , o ' 

alkaloidát jelez. , , 't 'rtelemszerűen az alkaloida azonosítá-
Az alkaloida-tartalom ~e~,hatarozas~ ;lt lkaloida-tartalmú oldatot szárazra l k

„ • „k „ e Eveabol a megtitra a , l , 
sáva O~JU ossz „ b 'k 'bb" kban (salétromsavas beparo ogtatas árologtatjuk és a marade ot a tova . ia , . , 
ftb.) a III 27 .. lap m) pontja szerint v1zsgaljuk tovabb 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

. , . , , 1 olÍtunk A port 2,5 ml R-sósav és ugyan-
A drog átlag~nta1abol. 2 w·ot ~ 1A_ s űredék egy cseppje 2 ml vízzel hígítva, 

annyi víz elegyevel 3 pledrc1ghrazz;i d. 'sár: megzavarosodik. A drogot az !) (a P R-Maye1„0 at ozzaa a . . ,

1

. k 
e15.y , csep 'b , ") , az m) (idegen anyag) szennt vrzsga ~u „ noveny egye 1esze1 es . 

Elt t , Jól záró edényben, zárt szekrényben targuk.. „ . 
ar a s „ · h · d fi zgatwnem» Beléndeklevelet tartalmaz a «Speciei antzast matzca, a um . , . 

Népies nevek.: bolondító csalmatok, bolondító belendek, drsznobab. 

Adagolá~„ Legnagyobb egyszer'Í adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokdso s egyizeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,3 g 
1,0 g 

0,05 g 
0,15 g 

Megjegyzés. A levél alkaloida-tartalmát évenként ellen6rízzük 

410. 

+ Ipecacuanhae radix 
( Ipecac .. rad.) 

Hánytató-gyökér Ipekakuána-gyökér 

. B ·u ( Cphai!lis ipaecacuanha Willd., Piyc!w-A drog az Uragoga zpecacu~nha ai .: . syn. .e ta Karst.. -· Rubiaceae--Brazí!ia 
tria ipecacuanha Mü!l.-Arg .. ) es a Cephael~s acbumzn~onos örökzöld 30 cm magas 
erdeiben, főleg l\fatto-Grosso tartomany an ' ' 

6 Gyógyszer könyv III t61 SI 
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félcserje megszárit<;tt _gyökere és gyökértörzse. Anövényt Braziliában és Kelet-· 
Indiában termesztik IS„ 

A drog szaga émelyít6.; íze csíp6s, undorító, keserű„ Az égetett mész felett 
szárított drog legalább 2 % alkaloidát tartalmaz emetin-bázisban (C 29H 400 4N 2) 

kifejezve. 
A dr'Og leúása 

a) A drogot képező kb 20 cm hosszú gyökeret nagyobbára 5-7 cm hosszú dara
bokra törve hozzák forgalomba. Vastagsága az 5 mm-t nem haladja meg .. A gyö
kerek ide-oda görbültek, ritkán elágazók. A kéreg szarukeménységű, szürke 
vagy szütkésbarna és a hengeres zöldes-fehér faállományról könnyen lepattogzik„ 
Az egyenetlenül fejlett, helyenként megduzzadt kéreg a fa testét körkörösen 
vagy csak félkörösen övezi.. Emiatt a drog gyűrűsen göcsösnek, féregszerűen 
ízeltnek látszik; emellett hosszirányban ráncolt. A kéreg megduzzadt részén 
átm:etszett gyökérben a kéreg 2-3-szor szélesebb a fa testnél. 
A gyökértörzs rövid, hengeres, kb 2 mm átmérőjü, hoSszában kissé ráncos, 
bele 1/6-a az átmérőjének„ Törése sima; töréskor porzik. 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) K'eres;:tmetszet. A gyökér külső részét tangenciálisan megnyúlt, vékonyfalú, radiá
lisan tendezett sejtekből álló paras;:;övet borítja .. A külső sejtsorok sejtjei kissé 
lapítottak, befelé haladva téglaalakúak. A parakambium egy-sejt-rétegű; fello·· 
derma nem fejlődik ki, vagy csak néhány sejtsor széles parenchimából á!L Utóbbi 
esetben a felloderma terjedelmes kéregszövetet alkotó parenchimába megy át, 
melynek sejtjei a küls6 rétegben nagyobbak, vékonyfalúak és 1endezetlenek. 
Befelé haladva kisebbek és sugarasan rendezettek. A sejtek nagyrésze gyakran 
2-7 részszemecskéből összetett, 24 µ nagyságot elérő keményítőt tartalmaz„ 
Némely, a tengely irányában megnyúlt és szórtan elhelyezkedő sejtben kalcium
oxalátból álló, 45-80 µ hosszú rafidnyalábok vannak. A háncsparenchima 
s~jtjei a kéreg belső parenchimasejtjeihez hasonlóak és a rostacsövekkel, továbbá 
kísérősejtekkel együtt sugaras elrendeződésűek. Bélsugarak nem különböztet
hetők meg. 
A kambium egy-sejtsor széles .. A nagyjából homogén szerkezetű.fatest nagyrészét 
a többnyire sugarasan rendezett, vermes-gödörkés vastagodású tracheida
szerű tracheák, fel.rostok, egyszerű gödörkés vastagodású, 10 µ nagyságú kemé„ 
nyítövel telt pótlórostok, átmeneti faelemek és ritkán vastagfalú, keményítő
tartalmú faparenchima-sejtek, továbbá rekeszes-rostok teszik ki. Minden faelem 
elfásodott. A farész bélsugarai két-s~jtsor szélesek, keményítő-tartalmúak, de 
nem jellemzők„ . 
A gyökér fatestének hosszmetszetén néháriy, aránylag rövid, gödörkésen vasta~· 
godott falú edényt láthatunk, melynek harántfalai felszívódtak. Találunk kemé
nyítő-tartalmú fapar~nchima-sejteket is, továbbá nagyszámban tracheidaszerű 
edényeket, melyeknek hosszanti, vermes, gödörkés falán a sejtvégek közelében 
nagy, kerek áttörések láthatók. Elég gyakoriak az aránylag vékonyfalú, hosszú, 
hegyes, valamint tompa végű, keményítőt tartalmazó pótlórostok. Ritkábbak 
a vastagfalú, fe~de hasítékú, gödörkésen vastagodott, keményítőmentes farostok. 
A gyökértörzs keresztmets:z;etén bélszövet- és a kéregben szklerenchimagyűrű 
látható. 

c) Porvi<;sgálat. Pora sárgásszürke. Mikroszk6pos képében nagyobb mennyiségben 
keményítőszemeket és kalciumoxalát-r:afidokat tartalmazó kéreg-parenchima~· 
töredékeket, továbbá szabad keményítőszemeket")átunk.. Gyakoriak a rnfid-
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kötegek együttesen és -szétesett állapotban, valamint az udvaros-gödörkés falú 
és kerek áttörésű, tracheidaszerű edényrészletek, továbbá az utóbbiakat kísérő 
p_ótlórostok, Elszórtan felülnézetben és keresztmetszetben pa1aré_szleteket is 
látunk. Ritkán hosszú farostok és a gyökértörzsből származó kős~jtek is talál
hatók. 

Azonossági vizsgálat 

d) Emetin.. 0,20 g porított gyökeret 5 ml R-sósavval felfonalunk, A szüredék egy 
cseppje morzsányi klórosmésztől narancsvörös-szín-ű lesz, 

e) Alkaloidák .. l g porított gyökeret 10 ml vízzel és 2 csepp R-sósavval 3 percen át 
rázogatunk, majd megszűrjük„ A szüredék 2 csepp R-Mayer-oldattól erős 
csapadékot ad„ 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

f) A növény egyéb ré<zei .. A drog szánész-tartalma legfeljebb 2 % lehet 
g) Idegen any~g .. A drog legfeljebb 2 % idegen anyagot tartalmazhat 
h) Porában nem lehetnek 15 µ-nál nagyobb keményítőszemek, inulin (Jonidium 

ipecacuanha), buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályok ( Ipecacuanha undulata), 
festékanyagot tartalmazó s~jtek (Ipecacuanha cyanophloif, vagy Ipecar,uanha nigra 
és más gyökerek) .. 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 
J'(,;; 

í) .Nedves.ségtartalma az I. l 73 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet .. 
j) Hamu, homok .. A drog hamutartalma az L l 73 lap 9) szerint meghatározva leg·· 

I; v;;, feljebb 5,á-%0• a hamu R-sósavban nem oldódó része (hoinok) pedig legfe\jebb 
a drog 2 %-a lehet. 

k) Tartalmi meghatározás (alkaloida). Az elporított és égetett mész felett szárított drog 
O, l mg pontossággal mért kb l g-os részletét az I. 126. lap l 7 /d szerint vizsgáljuk 
l ml 0,02 n kénsav 4,806 mg (lg ,68180) emetin-bázisban (C 29H 400 4N 2) ki
fejezett alkaloidát jelez 

Tájékoztató gy<irsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a dj (emetin) szerint azono
sítjuk és az f) (a növény egyéb részei), továbbá a g) (idegen anyag) szerint 
vizsgáljuk.. 

Eltartás. Jólzáró edényben, zárt szekrényben tartjuk. 
Hánytató-gyökérrel készül az <<lnfusum ipaecacuanhae», «Iinllura ipecacuanhae» 

és a «Pulvi< opii et ipecacuanhae» .. 

6* 

Adagold< Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 
Hdnytató adagja 

0,02-0,05 g 
0,10-0,25 g 
2 g 
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411. 

Jalapae resina 
(Jalapae rei) 

Jalapa-gyanta 
J?,u;ván porított jalapa-gumóból (Ja! , 

besuntett szeszes kivonatból fo , , l Pfe :uoer) szesszel kivont majd a 
mDsott és vízfürdőn szárított r~~t;1zS~r .evalasztott; ~orr~ vízzel többízben 
k_?nnyen porra dörzsölhető, tör~~ szél· • gasb~,rna szmu, fenyes, ép felületű, 
tol barnáig változó színű por.. en attetszo darabok vagy a sárgásszürké-· 

Szaga !jellemző. Íze kissé csípős, erősen ke . „ 
O!d'k , seru. 

e onysag, R-szeszben bőségesen old' d"k K 
Benzolban, vízben gyakorlatilag oldhata~la~ „ Al~oárl?lf?rmk, éte: részben oldja. 

• I ugo oldják. 

Azonossági vizsgálat .,., 

a) 1 g készítmény 2 ml 30 %-os nátI l' b . 
oldatot használjuk a b) szerinti on_ ug .~nhcsak;iem teljesen feloldódik. Ezt az 
Az oldat felét 1 1 R 6 vizsga at oz IS,. 

'd l m -s savval megsavanyítjuk A ld 
m~J assan barna csapadék válik ki belőle. . . z o at megzavarosodik, 

b) Az a) szerinti oldat másik fele vízzel tízszeresére hígítva rázáskor erősen habzik„ 

Minőségi kvalitatív- vizsgálat 

e) Guajakpanta: 0,2 g finoman elporított készít , . , 
A 'kis P_ apnosszűrőn megszűrt éteres r 1 d 'kmenyt„ 5" ml. R-eterrel rázogatunk. 
A „ „ . w ya e ot szmopapxx· 'l l á l 

, s~mopapnos egy csepp R-vas(III)klm'd- ld . os10 e p ro ogtatjuk. 
szrnu,. 1 0 attal Iecseppentve nem lehet kék 

d) Kolrifomum 1 g készítményt 10 ml R e!I l, 
kis papirosszűrőn leszű1jUk és 2-3 1 ff· o et~r1.el eldö1zsOlünk A folyadékot 
rázogatjuk A petroléte1es oldat nem l 1~s~n kesz1:~tt 0, 1 %-os rézacetát-oldattal 

) 
TJ: m e e sem zold, sem kék színű 

e 'ízben oldódó <ZÍnező anyagok (aloe)fa,1 g k, 't , 
A sz „ d 'k , csz1 menyt 10 ml fonó , 1 , u1e e sz1ntelen vag)' legfeliebb , , vizze razogatunk 

' oi gyengen sz1nezett lehet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
f) Nedoe11 ég tar talmd az I. 1 7 3 1 ) . 
g) Hamu h k A , , , .. ap 8 szermt meghatárnzva legfeljebb 5 % lehet. 

' o1no .. kesz1tmeny hamutartalm I , 
rnzva legfeljebb 0,5 %. a az 173 .. lap 9) szeiint meghatá„ 

h) Klorriformban oldható anyagok 100' on 'll d, . 
mért !,OOO g d10gpo1t 20 ml R ki f;a an ol _súlyig szá1ított, mg pontossággal 
át gyakrabban rázogatunk A-k 010 'ok1mm"; JÓI bedugaszolt üvegben egy órán 
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, . k . , evere et masnap ismét , , . 
r~,zoga1ju 'majd száraz, kis papirosszűrőn 0 1 m ' egy or~1g gyakrabban 
~opo1ral együtt mért 100 ml-es szára E I' g pontossa~gal keves durva horzsa„ 
es a szűrőt .5--6 ízben 5-5 ml R ki .z r r enmeye1·-lomb1kba szűrjük. Az üveget 

„ 't 1 d . - mowrmmal a lombikb k A zo~e e eszt1lláljuk, a maradékról a klorofc , .. "a mossu. ,. kloroform 
l 00 -on állandó súlyia szárítjuk A d ?~m~t vizfurdo_n elűzzük s a lombikot 

b . .. marn e sulya legfeljebb 0,32 g lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan ,megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (vízben oldódó színező anyagok) szerint vizsgá\juk. 

Eltartd1 .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, száraz helyen tartjuk. 

Adagolás.. Szokríso; egyszeri adagja 0,05-0, 1 g 
Szokd;o; napi adagia 0,05-0, 1 g 

412. 

Jalapae tuber 
(Jalapae tub.) 
Jalapa-gumó 

A drog az Exogonium purga (Wender) Benth. (syn. Ipomoeapurga Hayne) -
Convolvulaceae - a mexikói Kordillerák keleti lejtőjének árnyas, vizenyős erdeiben, 
vadon te1mő; ott, Dél-Amerikában és más helyeken termesztett, évelő növény
nek napon, forró hamuban vagy tűzön szárított, gumósan megvastagodott 
gyökere. 

A fiiss gyökér aszalt körtére emlékeztető, olykor gyengén füstös szagú .. A régi 
drng szagtalan .. Íze kezdetben édes, majd kellemetlen, un<l&M és karcoló .. 
A gyökér legalább -B_°/o gyantát tartalmaz. 

" Jt·' 

A dr·og leírása 

a) A drogot képező gumók súlyosak, 5-10 cm nagyságúak; alakjuk gömbölyű vagy 
köxtéhez,_qlykor orsóhoz hasonló, Egészben vagy cikkre vágva, a fejlettebbeket 
a kiszárnilll.s megkönnyítése végett több helyen behasogatva hozzák f01galomba. 
A gumó kívül szabálytalanul ráncos, sötétbarna. A rajta lévő harántul megnyúlt 
paraszemölcsök világosabb színűek. A drog egyenetlen, gö,r-Ongyös felületének 
mélyedéseit olykor a szárításko!' kiolvad~ gyanta bevonja és e helyeken fénylő, 
fekete színű. Állománya tömött, kemény„ Törése szarúszerű, s csak a közép
pontjában lisztes, de nem rostos és nem fás„ 
Harántul átfűrészelve felülete szürkésbarna színű„ A keskeny kéregrészt a f:itól 
barna kambiumgyűrű választja el. A farészben sötétbarna sz?kadozott övek 
láthatók. A fiatalabb darab.okon inkább csak különböző i1ányban elhajló, rövid, 
barnás vonalakat vagy foltokat találunk„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) K'ere5;:,tmet.szet„ A felrepedezett epidermisz alatt a szélesebb, kb 10 sejtsorú para·· 
szövet tangenciálisan megnyúlt és sugár irányban rendezett paras~jtekből áll. 
A parnkambium a szomszédos fellode1mától alig különbözik. Ez utpbbinak 
sejtjei parenchimásak és keményítötartalmúak. A keményítőszemek egy része 
egyszerű, excentrikus rétegezettségű, 5-60 µ nagyságú, sugarasan repedezett, 
más része pedig összetett .. Az összetett szemek 2~4, excentrikusan rétegezett 
részszemből állanak, hasadtak és gyakran egy nagyobb, ~O µ-t is elérő szemet, 
2-3 kisebb, 30 µ nagyságú szem kísér .. A felloderma sejtjei között elszórtan 
kissé vastagfalú kősejtek vannak„ Az eddig említett szövetek alko~ják a kül5ő 
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·. . 
1 

b fi l' éles_ határ nélkül a háncsrészben folytatódik és sokszögletű, 
~get,. :ne r e ,e ~tőt vagy buzogányfej-alakú kalciumoxalátmkristályokat tar
tobbnr:re enZ::mába megy át .. Ebben gyakoriak a nagyobb méretű, tejnedvvel 
talmazopare 'b ] ' d f:l' k' k" '·' 

l "t k is· melyek vékony, sárgas arna, e paraso ott a ua es is, sargas 
tetseJe' 1 kR .. k 'k"""k ' , „ gömböcskéket tarta mazna . ostacsove et es 1serosejte et csupan az 
szmu b" k.. l'b l' h t. k · n. elsődleges kam 1um oze e en at a un . 
~z elrődlege.5 kambi'umgyűrű több sejtsor széles, _vékonyfalú, tangenciálisan meg
nyúlt és radiális;''; rendezett ;ejtekből álL ~z~n belül, a .J.ate5tben k~lön!e?.es 
szóveti elrendeződes figyelhető meg, Nagyreszet faparench1ma alkotja .. Koz ... 
vetlenül az elsődleges kambium mentén elszórtan sugarasan rendeződött edény
csoportok vannak. A beljebb fekvő edénycsoportok körül új, másodlagos kam
bium keletkezik, vagy több kambiunnész összeolvadásából helyenként az e!sőd
legesse~ párhuzamos, de nem teljesen zárt, másodlagos kambiumgyűrű alakul ki„ 
A másodlagos kambiumok az elsődlegeshez hasonlóan az edénycsoportoknak 
befelé eső oldalán keményítőt és 10-35 µátmérőjű, buzogányfej-alakú kalcium
oxalát-kristályt tartalmazó parenchimas~jtekből és tejnedvsejtekből álló háncs
részt hoznfl,k létre„ A fatest alapszövetét r~szben az elsődleges, részben a másod-· 
lagos kambium hozza létre, eredete azonban kifejlett állapotban már nem 
ismerhető fel. A magasabb hőmérséklete_n szárított gumók egyes parenchima
sejtjeiben többé-kevésbbé elcsirizesedett keményítőrögöket is találunk„ 
orvi:crgálat .. Pora sárgás- vagy szürkésbarna .. Mikroszkópos képében gyakoriak 
az egyszerű és összetett keményítőszemek, a szemcsés_ tejnedvgömböcskék, a 
keményítőt és kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó, továbbá a tejnedvsejteket 
magában fügl<iló parenchimarészletek„ Látunk még elcsirizesedett keményítő-· 
részleteket, 100 µ-tis elérő gödör kés és udvaros gödörkésen vastagodott edényeket, 
ezek mellett és különállóan rostszerű tracheidákat, Sejten kívüli buzogányfej
alakú ka!ciumoxalát-kristályok csak elszórtan találhatók. Fellodermából szár
mazó kősejtek pedig csak egész ritkán láthatók. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Ori;:;abai jalapa .. Hosszú, orsóalakú gyökér nem lehet a drog között. 

Minőségi kVantitatív vizsgálat 

· e) Nedvwegtartalma az I 173 .. lap 8) szeri;it meghatározva legfeljebb 12 % lehet 
f) Hamu, homok A drog hamutartalma az I 173. lap 9) szerint meghatározva 6,5 % 

a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a drog 0,5 %-a 
lehet 

g) Sze>ze.5 (90 %) kivonattartalrnát (gyanta) az I. 174. lap 11) szerint határozzuk meg, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot azonosítjuk és a g) (gyanta-tartalom) szerint vizsgáljuk„ 

Eltartá.<. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk .. 

Adagolás.. S;:okáso' egyszeii és napi adag; a 0, 2-0, 5 g 

413. 

Juniperi fructus 
( Juniperi fruct.) 
Boróka-termés 

A drog a Juniperur communis L. - Cupressa<eae ·--az egész mérsékelt, valamint 
hidegebb földövön, nálunk főként a Dnna-Tisza közének homokbuckáin tömege
sen tenyésző, kétlaki cserje érett és megszárított tobozbogyója. A termést fejlő-
désének második évében, ősszel gyűjtik.. _ 

A drog szaga kellemes, terpentinre emlékeztető, Ize édeses, zamatos, kissé 
kesernyés utóízzel. A drog legalább 0,8 % illó-olajat tartalmaz, 

A növény leír,ása 

a) Szár 1-3 rn magas örökzöld cserje vagy kisebb fácska Fiatal ágai többé-kevésbbé 
háromélűek, simák, zöldesek. Az idősebbek kérge világosabb vagy sötétebb 
barna, hosszant repedezett és pikkelyekben vagy szalagokban leválik. 

b) Levelei váltakozó, hármas örvökben állanak, 10-1.5 mm-hosszúak, 1-2 mm szélesek, 
merevek, áralakúak, szúrós hegyűek„ Válluk valamivel keskenyebb, befűződött, 
lekerekített vagy kissé szívalakú. A levelek szürkések vagy élénkzöldek. 
Felszínükön az ér kissé bemélyedt, a fonákon kiemelkedik„ A fiatal levelek a 
szárhoz simulnak, az idősebbek elállók.. 

e) Virágai április-májusban az előző évi hajtások hónaljában fejlődnek.. A porzós, 
azaz hímvirágok majdnem ülők, barkaszerűek, 2-4 mm hosszúak, tojásalakúa;k, 
3-4 örvből összetettek. Minden örvben 3 porzó van .. A portokok tojás- vagy 
pajzsalakúak, hegyesek; alsó szélükön 3-4 gömbölyű pollenzsák van .. A pollen 
sárgaszínű.. A termős- vagy nővirág tojása!akú, zöld, elálló, 1-2 mm hosszú 
és azt több sor, egymást cserépfedélszerűen borító, hármas fellevél-örv veszi 
körül .. A legfelsőbb örvben rendszerint 3, alján összenőtt termőlevél van„ Hón
aljukban egy-egy palackszerű magkezdemény fejlődik.. Megtermékenyítés után 
a termölevelek továbbnőnek, meghűsosodnak és a magvakat körülveszik, majd 
bogyóhoz hasonló terméssé fojlődnek.. 

A termést a d) pontban írjuk le .. 

A dr-og leírása 

d) A borókatermésgömbölyű, átmérője 5--10 mm. Az első évben zöld, a másodikban 
kékesfeke_te-színű, gyakran hamvas, ha a hamvasságot letöröljük, fénylő, sima. 
A termésnek alul rövid kocsánykája van, melyen hatna, hártyás, csillagszerű, 
2-6~tagú murvalevélörv látható, Tetején a termölevelek csúcsai kissé kiemel
kednek és köztük a termőlevelek é1intkezési helyén háromágú rés látszik .. A termés 
héja vékony, bőrnemű; a termés bele lágy, szivacsos, zöldesbarna, illó·,olaj„ 
tartóktól pontozott., Három magva hosszúkás, tojásalakú, tompán hároinszög ... 
Ietes, egy kiugró ormóvaL Héjuk igen kemény„ Aljukon a termésfallal össze
nőttek, felső részük szabad. Felszínükön kerek vagy hosszúkás, barna illó-o!aj
ta1tók vannak„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

e) Felülnézetben a tobozbogyó falának epidennisze egyenes, vastagfalú, sokszögletű 
s~jtekből álL 
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·.. t. zethen az epidermiszsejtek külső- és oldalfalai vitstagodottak, Közöttük 
f) Ke:~z,tme s~gy-szintben elhelyezkedő sztómák találhatók, melyeknek száma a 

:~ri:~; csúcsa felé haladva növekszik„ Az epidermisz-sejtek a termőlevelek 
összenövési helyén papillásak és egymásba ékelődnek. A hipodermisz 3----'5 sejt
rétegű, sarkos kollenchimából áll„ Alatta so~rétegű, nagy intercellulárisokat 
tartalmazó, keményítőmentes parenchima látható. Ennek egyes sejtjei háló
zatosan és gödörkésen vastagodott, hordószerű sejtekké alakultak. Találunk 
sárga, elgyantásodott anyagot tartalmazó váladéktartókat is, melyek a termő
levelek hosszirányában megnyúltak és részben a maghéj mentén helyezkednek 
el, A szá!lítószövetrendszert 3 nagyobb, külső és több kisebb, belső szállító-· 
nyaláb képviseli, melyek szintén a széles parenchimarétegbe vannak beágyazva„ 
E nyalábokra-:- mint a nyitvatermőkre általában--:-- jellemző, hogy a far~szben 
csak tracheidák vannak, tracheák még nincsenek„ 

g) Mag. A maghéj epidermiszrétege csak az összenövés kör11yékén ismerhető fel 
izodiametriás, vastagfalú sej~jeirőL A többi helyen az epidermisz hiányzik„ 
A maghéj alapszövete ugyanis ~termésfal parenchimájába olvad. A hipodermisz 
is csak a ter·mőlevelek összenövésénél figyelhető meg„ Ezt kissé vastagabb falú, 
izödiametriás sejtek alkotják Beljebb összefüggő gyűrűben két több-sejtsor 
széles kősejtréteg helyezkedik eL A kősejtekre jellemző, hogy falnk kifelé kissé, 
befelé pedig erősen, gödörkésen vastagodott és 1étegezett E sejtek gyzkran egy 
vagy több ka:Iciumoxalát-kristályprizmát is tartalmaznak„ A mag sarkaiban 
e réteg mentén egészen összenyomott se;jtek helyezkednek el és a teljes kősejt
rétegen szárnyszerűen húzódnak végig„ A belső epidermisz egyrétegű. 
A magállományban a perispermiumot többé-kevésbbé összenyomott, egy-két sejt
réteg képviseli .. Az endospermium legkülső, tangenciálisan megnyúlt sej~jeit 
a belső si:;jtrétegek izodiametriás és zsíros olajjal, aleuronszemekkel telt sejtjei 
váltják fel.. Az embriónak a szövete finom, parenchjmás; a gyököcske a toboz
bogyó csúcsa felé, a két sziklevél pedig az alapja felé irányul.. 

h) Porvizsgálat„ Pora barna színű. Mikroszkópos képében igen gyakoriak a váladék
tartós parenchimatöredékek, a termésfal külső epidermiszrészletei, az alatta 
elhelyezkedő kollenchimadarabkák, valamint a jellegzetes, hálózatosan és gödör
késen vastagodott falú, hordóalakú sejtek, továbbá a magh~j prizmaalaklÍ 
kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó kőst;jtjei és az endospermium zsíros 
olajjal és aleuronszemekkel telt sejtcsoportjai. Ritkábban rostoktól kísért, háló
zatosan vastag tracheidákat és a termés falának összenövési helyéről származó, 
papillás cpidermiszsejteket is látunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
6 

i) A növény egyéb rds::..ei. A drogban legfeljebb 10 % éretlen (zöldes), barnult vagy vöröses 
teFfnés-tehet„ ,;.; (/.,.,,..~·-:--•-„ ·~'r,_,,,{,:_,.!,_~,:~,t: ..;:..::,.:;'._:,,.. ... -~ ... -;: ;,;„.,,;. e :~;,,.,__;;'1 

j) Idegen anyag. A drogban legfeljebb{% idegen anyag lehet. Régi, porhanyós vagy 
rovarrágta termést nem tartalmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) NedveHégtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 14 % lehet. 
1) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szerint meghatározva leg

feljebb 5 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog 2 %-a lehet .. 

m) Vizer kivonattartalma legalább 35 % legyen (L 174. lap 10/a). 
n) Illó-olajtartalmát az L 164. lap B) szeri.'nt határozzuk meg. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot azonosí\juk és az i) (a növény egyéb részei) és j) (idegen anyag) 
szerint vizsgá\juk. 

Eltartás. Fénytől védve, száfaz helyen; fedett tartályban ta1tjuk. 
Borókatermést tartalma::.. a «.Species diuretica». 
Népies nevek.: gyalogfenyő, borsikafenyő, aprófenyő, töviskés fenyő.. 

Adagolás .. Szokásos egyszeri és napi adagja 2-5 g. 

414. 

Kamala depuratum 
( Kamala dep.) 

Tisztított kamala 

A drog a Mallotus philippinensís Müll.-Arg. (syn .. Rottle;~ _tinctoria Roxb..) -. 
Euphorbiaceae- a fonóövi Azsiában és Északkelet-Ausztrahaban honos cser1e 
vagy fa terméséről ledörzsölt, gyantás mirigy- és pamatszőrökből áll.. A drog 
legnagyobb része Elő-Indiából kerül forgalomba .. 

A drog szagtalan és íztelen .. 

A drog leírása 

a) A kamala finom, könnyű, téglavörös por, mely az ujjak között eldörzsölve nem 
ragadós, de az ujjakat sárgára festi.. A por vörös tömegében itt-ott sárgás sze-
meeskék (szőrpamatok) is vannak. 

Mikroszkópos vizsgálat . „ -- . _,:: 
,;'_A·1'"7'"(;.~.(. 

b) A kamala szabálytalan gömbalakú, 70-120 µátmérőjű mirigy<{it-".ékony kuti~t1.la. 
borí~ja, mely számos, bunkóalakU, 1._§pgarasan elhelyezkedett sejtet v~s-~ kor.~l.. ,_ ,._„_ 

A váladékot termelő sejtek a mirigy·ruapjából egy pontból erednek A mrrrgyek..fui· ·'"• ;,;., ,. 
kívül 2-15 egysejtű szőr alkotta pamatokat is találunk a porban. A leírt szer-
kezet az R-nátronlúgban vizsgált kamalán jól látható, 

Minőségi, }~valitatív vizsgálat 
,--,_..;.,~,_,_;;:.;..;:;,:.,{.,,. 

e) Idegen anyag. Átlátszatlan/sötét homokszemek vagy a termésfal nagyobb darabjai 
nem lehetnek a porban. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Nedvmégtartalma az L 173„ lap 8) szerint meghatározva legf~ljebb 12 %, lehet 
e) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szermt meghataroz".a leg

feljebb 7 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedrg legfeljebb a 
drog 4 % -a lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot azonosítjuk és a e) (idegen anyag) sze!Ínt vizsgá\juk. 

Eltartás. Jólzáró üvegben, száraz helyen, fénytől védve tartjnk 
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Adagolá. S;;,okáms egyszeri és napi. adagja 8-10 g. 
Megjegyzés. Embergyógyászat céljaira a kamalát a következőképpen tisztít

juk: -;\ }rnm,alát ( Karr;ala ve~ale) az V.sz. szitá;i áts,zitáJjuk és.~ port ó;rat':'san, 
dörzsoles nelkul, leparolt v1zzel egyenletes, h1g peppe kever1uk. Tovabb1 víz 
hozzáadása után a felszínen úszó kamalát szűr6re gyüjtjük és alacsony hőmér-· 
sékleten megszárítjuk 

415. 

Lacca :in tabulis 
(Lacca) 
Sellak 

. A drng a lakkpajz~tetűk - főként a Lachschadia indica Madihasan (syn .. Tachor
dza lacca Ker.)-Cocczdae-megtermékenyített nőstényének váladéka. Az ágakról 
lekapart nyers lakkot mosással, olvasztással, szűréssel tisztítják vékony 
lemezekké húzzák, szárítják és apró darabkákra törik. ' 

A drog jellemző szagú; gyengél). savanyú ízű, olykor íztelen. 

A drog Ieír·ása 

a) A drog 6 X 10 mm nagyságú, O,I-0,3 mm vastag, kemény és törékeny lyinezkékből 
áll. A lemezkék világosabb vagy sötétel;>b barnaszínűek, áttetszők. Kézinagyítóval 
egyes lemezkéken finom, hosszant párhuzamos hólyagocskákat látunk. 
A sellak vízben és híg savakban gyakorlatilag oldhatatlan .. Éterben és kloro
fürmban részben, R~szeszben csaknem teljese:q. oldódik„ Lúgokban és borax~ 
oldatban ·-· különösen melegítéskor ~. oldódik. 

Mikr·oszkópos vizsgálat 

b) Mikroszkópos képében sárga vagy aranyszínű alapanyagban kisebb vagy nagyobb, 
lapos hólyagocskákat, ezekben barnás vagy vöröses színű, alig 1 mm nagyságú 
részecskéket és optikailag aktív kristályokat látunk. 
A sellak alapanyagát a jégecet oldja .. 

Azonossági vizsgálat 

e) Lakkainsav .. 2 g porított sellakot 20 ml abszolut alkohollal forrásig melegítünk 
utá~a a keveréket gyakoti rázás közben egy óráig állni hagyjuk, majd meg
szűrjük. Ezt a szüredéket használjuk ad} szerinti vizsgálathoz is. 5 ml szüredék
hez 1 ml R-nátriumkarbonát-oldatot és 9 ml vizet öntünk. Tiszta kékespiros 
oldat keletkezik, melyből 2 ml R-sósav hozzáadásárn, bőséges fehéres vagy 
sárga, amorf csapadék válik le .. Ha a csapadékos folyadékot 10 ml R-éterrel 
összerázzuk, a különváló éteres réteg barnássárga színű„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Kolefonium .. 5 ml e) szerinti szüredéket 50 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 
10 ml petroléterrel rázogatunk, majd 15 ml vizet öntünk hozzá .. A dugójával 
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1 

1 

1 

elzárt üveget néhányszor megfordítjuk„ Megvárjuk, míg a fOlyadék két rétegre 
különül. A petroléteres rész 5 ml-ét rázótölcsérben 5 ml frissen, melegítés 
nélkül készült 0, ! %-os vizes rézacetát-oldattal . rázzuk össze„ Az elkülönült 
petroléteres réteg ne legyen kék vagy határozottan zöld, legfeljebb gyengén 
zöld színű. 

e) Arzén (auripigment) .. 0,1 g sellakot az L 102 .. lap a) szerint elroncsolunk és az 
I. 97.. lap 3/a szerint - arzén-rnértékoldat nélkül ·- R-kalciumhipofoszfit
oldattal vizsgálunk. A sellak aizént nem tartalmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Nedvességtartalma az L 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 2,5 % lehet. 
g) Hamu. A drog hamutartalma az L 173. lap 9) szerint meghatározva legfeljebb 

1 % lehet 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot a e) (lakkainsav) pont szerint azonosítjuk. . 
Eltartás. Jólzáró üvegben tartjuk 
Sellakkal készülnek az ú.. n .. alkalisolvem tabletták. 

416. 

Lavandulae flos 
( Lavand .. fl.) 

Levendula-virág ·'' .. ··''::.·!::..;. ;;··" 1:'l{.r:.v , ,h. ; 

A drog a Lavandula officina/is Chaix (syn .. Lavandula vera D .. C. )( - Labiatae -
a Földközi-tenger nyugati részén honos, nálunk termesztett, 30-60 cm magas 
félcserjének teljes kinyílás előtt gyüjJ;ött, megszárított és lemorzsolt virágai. 

A drog kellemes, jellemző szagú. Ize fűszeres, kesernyés .. Ílló-olajtartalma 
legalább 1 % 

A növény leírása 

a) Gyökere 20-25 cm hosszú, elágazó, fásodott 
b Fiatal szára négyszögletes, szürkés, molyhos. Idősebb vastag szára erősen görbülő 

és barna, tövénél kérge lehámlik„ A virágzatokat viselő ágak 2.5-30 cm hosz., 
szúak, alul levelesek, felül levéltelenek. A levelek hónaljában rövid, leveles 
hajtások fejlődnek.. 

e) Levelei keresztben átellenesek, szálas-lándzsásak, hegyesek, hátragöngyölődő szélűek 
Felszínükön gyérebben, fonákukon sűrűbben, fehéresen, vagy szürkén molyhosak 
és fénylő illó-olaj-mirigyszőröktől pontozottak.. Alsó levelei 1-2 cm hosszúak, 
1,5-2 mm szélesek; a felsők 2-4 cm hosszúak, 3-6 mm szélesek, kevésbbé gön,. 
gyölődöttek és gyérebb szőrözetűek. 

d) Virágzata merev, végálló, 3-8 cm hosszú, szaggatott, vékony füzér, mely 4-8 
egymásfölötti álörvből alakult.. Az álörvök összevont bogernyők„ Ezek mind
egyike 2-7 igen rövid kocsányú virágból áll. Az egyes bogok 3-·5 mm hosszú, 
széles tojásalakú murvalevelei csúcsukon hirtelen hosszú he_gyben végződnek, 
szárazak, barnássárgák, sötéterűek, különösen a szélükön pillásak, ,Június
júliusban virágzik„ 

Az egyes virágokat a g) pontban íijuk le. 
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:---:-- ___ , _ 1 et maradó csésze vesz körül, 4 makkocskára hasad szét, de rendszerint 
-e) „ Te_rmese, me :kkocska fejlődik ki. A makkocska 2 mm hosszú, 1 mm széles, ellipszis-

. csakegym kí b ' "' ]" 
1 k ' fent Iekere tett, ar na, sima, J.eny o„ 

f) ~;;-aubarnásfekete;színű, fényes, kb I mm hosszú, lapított; egyik vége hegyesedő, 
a másik lekerekített. 

A drog leírása 

g) A drogot képező virág murvác.5káj0, kb 1 mm hosszú, szálas„ A virág kocsánykája 
rövid„ Csé.5zéje .5-6 mm hosszú, hengeres, szürkéskék, kívül sűrűn molyhos és 
mirigyszőrös, felül kissé kitágul és 10--13 bordája van. A csésze belül legnagyobb
részt kopasz, csak széle felé pelyhes„ 5 füga közül 4 igen rövid és tompa, az ötödik, 
hátsó kb I mm hosszú, tojásalakú karély, mely elvirítás után a csészét becsukja„ 
Pártája kb 10 mm hosszú, ibolyakék, kívül teljesen, belül csak a felső ajkán, vala
mint a csöve közepétől a torkáig molyhos„ Felső ajka mélyen kétkarélyú; alsó 
ajka keskeny 3 karélyú. _ 4 porzója a párta csövébe rejtett„ Majdnem egyforma 
porzószálai a párta felső negyedében erednek, kb 1 mm hosszúak; a két felső 
rendszerint 1 mm-rel feljebb áll, mint az alsó .. Portokjai kb„ 1 mm hosszúak, 
vesealakúak, halványlilák, később barnák, tetejükön áthaladó réssel repednek fel 
és ennek közelében lila szőrűek,. Virágpora sárga„ Termője 0,4-0,6 mm magas 
és korongszerű mézfejtőn ül.4 ellipszis-alakú 0,.5 mm hosszű részre osztott magháza 
két termőlevélből alakult. Bibeszála 3-3,5 mm hosszú, fonalas, alsó harmadától 
felfelé finom-szőrű., Két bibéje egyenlőtlen hosszú 

Mikroszkópos vizsgálat 

h) F'elülnézetben a c.sé.szelevelek belső epidermisze hullámos falú és egyszerű, kalcium
oxalát-kristályt ta1talmazó sejtekből á!L A csésze-cimpák közelében gyakoriak 
a hosszabb, villásan elágazó fedőszőrök, melyek között többszörösen, emeletesen 
elágazók is vannak„ E szőrök felülete finoman bibircses és rajta a kutikula sima„ 
Elszórtan egysejtű nyéllel és gömbölyű, 1-2 sejtű fejecskével bíró, kisebb mirigy
szőrök is találhatók. Sztómák nincsenek„ 
A csészelevél külső epidermiszét felülnézetben az erek felett az edénynyaláb 
irányában megnyúlt, egyenes falú, sokszögletű sejtek, a többi részén hullámos 
oldalfalú sejtek és sztómák alkotják„ .Az erek felett és a csészelevél peremén 
számos elágazó, gyakran kék színanyagot (antocián) tartalmazó fedőszőr látható .. 
Az erek közötti mezőkben 8 kiválasztósejtből álló, az ajakosokra jellemző mirigy
szőrök, továbbá a belső epidermisz mirigyszőreihez hasonló kisebb mirigy
szőrök elég nagy számban vannak. 
A csészelevél kere5;:,tmets;:,etén az izodiametriás epidermiszsejtek külső és radiális 
oldalfalai erősen vastagodottak. A mezofillum vékonyfalú parenchimasejtjei 
között kis intercellulárisokat találunk. A bordák irányában edénynyalábok 
futnak végig, melyeket a csészelevél alapjától a csúcs felé haladva egyre keve
sebb, szűk-üregű rost kísér „ 

i) A sziromlevél belső epidermisze felülnézetben Sokszögletű, kissé hullámos, részben 
gyöngysorszerűen vastagodott oldalfalú sejtekből alakult. Az alapi rész epider
miszén a sejtek négyzetesek és nem kiemelkedők Felfelé haladva hegyes és 
tompa kúp-alakú papillák alakultak A porzók eredési helye alatti és feletti 
zónában különböző hosszúságú, a lavandulára nagyon jellemző egy- vagy több-· 
sejtű, bütykös felületű, szemölcsös kutikulájú szőrük láthatók, melyek hegyben 
vagy gömbölyű fejecskében végződnek 
A sziromlevél külső epidermiszén felülnézetben a négyszögletes sejteken kívül, 
a párta szabad részén, villásan és többszörösen elágazó fedőszőrök vannak„ 
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A sziromlevél keresztmet5zetében a mezofillumban buzogányfej-alakú kalcium-· 
oxalát-kristályokat és finom, spirális falvastagodású edényekből álló nyalábo-, 
kat látunk 

j) A virág többi része. A filamentum epidermiszét egysejtű fedőszőr_ök botíbtjülák. 
Az antérák epidermiszét erősen hullámos _kutikulájú, részben egys~]tű, gör ·· t, 
ostorszerű, részben kéts~jtű, gyakran villásan elágazó~ tipikus szemölcsös kutiku
lájú fedőszőtök borí\ják 
A pollen.szemmkék kb 45 µ átmérőjűek, A pollennek 6 kilépési helye és 6 pánt
szerű vastagító léce van„ Exinéje szemcsés„ A magház négyüregű és minden 
üregben egy-egy anatrop magkezdemény foglal helyet.. A magház falának, 
valamint a bibeszálnak szövete parenchimás. A bibeszál felső részének epider-· 
miszén egysejtű fedőszőröket találunk; szállítószövete kollenchimás„ A kétágú 
bibét rövid papillák fedik. 

k) Porvizsgálat., Porában legjeIIemzőbbek a különböző szerkezetű, különösen a szír-· 
mok belső epide1rniszén fejlődő, bütykös felületű szőrök. A porban po!Ien
szemeket, a csésze belső epidermiszének töredékeit, ezek sejtjeiben kalcium~ 
oxalát egyes kristályokat, valamint a virág egyéb részeiből származó buzogány· 
fej-alakú kristályokat is látunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

1) A növény eg}éb részei .. A drog a növény levelei_ből, szárrészeiből, a virágzati kocsá!JY· ,, _ ~ , . 
ból összesen legfeljebb J %-otííirtalmazhat.. ;~~„.,„~;e"- _, .. 4 /~ t:d:· , ..... ;·.;.„ .,-?,v.- t. t:y/" J·:-;i-t""·· 

m) Idegen anyag a drogban legfeljebb 1 % lehet„ 1: f;_, ·-,~-e." r;2-. ;;-f
1

_
1
, ... ~:~-,~ ..,-1-„ t:-z;-1:,,,._ (J,. 

,;(,~-i>;n---;--r~ ~:/. 1{ ·_,',4-;-·,_'/?~ i ')~ - „~ '",,.„(.//;- ,_l.' 

l\1inőségi kvantitatív vizsgálat 7 7 

n) Nedvességtartalma az L 173 .. lap 3) szerint meghatározva legfeljebb 14 % lehet. 
o) Hamu, homok A drog hamutartalma az I. 173, lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 9 %, a hamú R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a; drog 1, 5 %-a lehet 

p) Illó-olajtartalmát az L 164. lap B) szerint határozzuk meg. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot makroszkóposan azonosítjuk és az l) (a növény egyéb részei) és 
az m) (idegen anyag) szerint vizsgáljuk„ 

Eltartá1 Fénytől védve, jólzáró edényben tartjuk. 
Népíe.s neve .. lavanduh. 

417. 

Leonuri lanati herba 
(Leonuri lan herb.) 

Gyapjas peszterce-fű 

A drog a Leonurus lanatus Spreng. (syn,. Ballota lanata L .. )-Labiatae - Közép
Azsia és Szibéria száraz hegyeinek lejtőin termő, Európa egyes helyein -
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így nálunk is - termesztett, 15--50 cm magas, évelő növénynek virágzáskor 
(június-júliusban) gyűjtött, szárított lágyszárú hajtása .. 

A drog csaknem szagtalan; íze fűszeres, kese~ű„ 

A drog leírása 

a) Szára 4-6 mm átmérőjű, négyoldalú, sűrűn elhelyezkedő fehér szőröktől gyapjas,. 
Levelei keresztben átellenesek„ A szártagok több cm hosszúak, üregesek, 

b) A levél hosszúnyelű, pálhás .. A levél nyele és a lemez fonáka ezüstfehéren gyapjas .. 
Az alsó levelek 4 cm hoss.íiiúak, tenyeresen 5-7 részre osztottak; az egyes részek 
fogazottak. A levéllemez alapja szívszerű vagy lekerekített. A felső levelek 
háromkarélyúak; a levéllemez ékalakú. A levelek széles tojásalakúak, ritkán 
szívhez hasonlóak; felül élénk zöldszínűek, fonákjuk fehéres-molyhos.. A felsél 
levelek karélyai tompák, fogazottak A levelek erezete ujjas .. 

e) A virágok 10-13 tagból álló álörvös, bogvirágzatot alkotnak. A murvalevelek 
szúrós hegyűek és gyapjasak„ A csésze csöve 2 cm hosszú, harangalakú, öterű; 
5 tüskés foga van. Az alsó ajaknak megfelelő két fog hosszabb, mint a felső 
három. A csészét is sűrűn borítják szőrök és ezért fehéres zöld, gyapjas. A két
ajakú párta kétszer olyan hosszú, mint a csésze; sárgás színű, néha vörösen 
csikolt. A felső ajak lekerekített, kicsípett-hegyű és külső részén erősen gyapjas. 
Az alsó ajak háromosztatú. Középső karélya fordítptt szívalakú, a két szélső 
karély tojásalakú. Az alsó ajak külseje csak gyéren szőrös .. A virágnak két hosz
szabb és két rövidebb porzója van .. A porzószálak a párta aljához nőttek. A termő 
vacokkorongon ül. A bibe kétágú; a bibeszál a felső ajak boltozatában van„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

d) A 5zár kerw;tmetszete négyoldalú; sarkaiban kidomborodik„ A fiatalabb 5zárrészek 
epidermiszén sűrűn találunk egysejtű, merev szőrképleteket„ Az elsőleges kéreg 
klorenchimás és kb 5-8 s~jtsor-széles„ A szár szögleteiben, közvetlenül az 
epidermisz alatt kollenchima helyezkedik el. A szállítószövet nyalábokban 
alakult ki .. A sarkok irányában elhelyezkedő edénynyalábok nagyobbak, mint 
az oldalak felé esők A nyalábokat összekötő interfaszcikuláris rész főleg szkleren
chimaszövetből áll. Az edénynyalábok kollateriálisak, nyíltak. A háncsrészben 
rostok is vannak. A farészben szilárdító elemek nincsenek, hanem tágüregű, 
különböző vastagodású tracheák vannak, közöttük pedig faparenchima helyez
kedik el. A szár közepén a bél parenchimáját látjuk. Az idősebb .5:.;ámúzen az 
epiderf.".lisz már szakadozott, a szőrök részben letörtek, az epidermisz alatt 
2-3 soros :paraszövet alakult, a középen pedig üreg van. 

e) A levélnyél kereiztmet.izete U-alakú .. Epidermisze szőrökkel sűrűn fedett .. A fonák 
epidermisze alatt 2-3 soros szilárdítószövetet találunk„ Az U-alakú levélnyél 
felső száraiban is van szilárdító-szövet.. A levélnyél főként klorenchimából áll, 
melynek sejtjei az epidermisztől befelé fokozatosan nagyobbak A levélnyél 
alsó részének két oldalához közel és .két szárának felső végében is egy-egy erő
sebben fejlődött edénynyalábot, a többi részen pedig több kisebb és 1-2 nagyobb 
nyalábot látunk 

f) Felületi met.szet„ Az epidermiszsejtek a levélnek mind a színén, mind pedig a foná
kán hullámos oldalfalúak. Sztómákat a felszínen is és a fonákon is találunk .. 
A szőrképletek egy- vagy többsejtű, hegyesvégű, egyenes, esetleg hajlott fedő
szőrök A levélfonákon a szőrképletek sokkal sűrűbbek, mint a felszínen .. Egy
vagy két-sejtű nyélen mirigyszőröket is találunk,. A sztómák száma lényegesen 
nagyobb 
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g) Levél-kemztmets;;et. Az epidermisz! apró, vékonyfalú sejtek alkotják. Közöttük 
eo-v- vagy többsejtű, hosszú fedőszőröket látunk .. A levéllemez dorziventrális 
s;~rkezetű. Az egysoros palizádréteg a mezofillumnak kb a felét teszi ki.. Egyes 
gyűjtőse;jtek megnyúltak„ A szivacsos-parenchima 4-5 soros és lazán álló, apró 
sejtekből álL A fonák epidermiszsejtjei között is találunk egy- vagy többsejtű, 
hosszú fedőszőröket, egy-· vagy kétsejtű nyélen mirigyszőröket és jellemző, 
ajakos mirigyszőröket. A levél fonákán sokkal több a szőrképlet, mint a· felszínén„ 
A főér mentén a levél felszíne bemélyedt. A fonákon a főér erősen kidomborodik. 
A főbordában a felső és alsó epidermisztől befelé 1-2-sorco; kollenchimát látunk 
A főér kollaterális, zárt, köralakú edénynyalábját szklerenchimás nyaláb. 
hüvely övezi. 

hl A derített levél vizsgálata .. Az érszigetek szabálytalanul sokoldalúak; az átlag ér· 
sziget-szám: 25 .. A szigetek érnyúlványai egyszenaek, vagy kétágúak. A derított 
levelet sűrűn borí~ják fedőszőrök. 

i) Porvizsgálat., Pora hamvaszöld; mikroszk6pos képében jellemzők az igen gyakori 
fedőszőrök és a nyeles mirigyszőrök,. Kollenchimatöredékek és spiiális falvasta
godású tracheák mellett szklerenchimás nyalábhüvely-részletek is láthatók.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

j) A növény egyéb részei.A drog 5 mm-nél vastagabb szárrészekből és a növény egyéb 
részeiből összesen legfeljebb 5 %-ot tartalmazhat. 

k) Idegen anyag a drogban legfeljebb 1 % lehet. Nem lehet benne hengeres, 2-3 mm 
átmérőjű, rövidebb szártagú szárrész, egyszerű, pálhátlan, ép levél, kis csomók
ban álló fészkes virágzat (Filago-fajok). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Nedve55égtartalma az L 173. lap 8) szerint meghatározva, legfe\jebb 12 % lehet. 
m) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 15 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfe\jebb 
a drog 3 %-a lehet.. 

n) Vize5 kivonattartalma legalább 25 % legyen (I. 174. lap 10/a). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174 .. lap 14) szerint, továbbá 
e cikkely j) (a növény egyéb részei) és k) (idegen anyag) pontja szerint vizs
gáljuk. 

Eltartá5. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Gyapjas peszterce-füvet tartalmaz a «Specie> díuretica». 

AdagoláL Szokásos egyszeri adag;a 0,5-1 g 
Szokárn> napi adag;a 5 g 
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418. 

Lichen islandicus 
(Lichen isl.) 

Izlandi zuzmó 

A drog a Cetraria islandica (L) Ach -Parmeliaceae-Közép- és Észak-Európa 
mérsékelt és hidegebb 1észein honos zuzmó. Hazánkban csak titkán és gyé1en, 
a hegyvidék sovány, sziklás helyein nő. 

A drng szaga gyenge, sajátságos; íze keserű, nyálkás .. 

J'J'ff Í,:;7/1-' ~,v-J:,-7,,„ ,:,·- . f .;; „,„. ., v,j{.. ti;;;&:jc:;:-C::~ i ...t~;~;-vJ~Í~;;---jf·;„„,:. ?;..;- ;; -, ;;.,,:; A; r ;:. ;._--?,-~;. :' /;;. rvv~- '~ ~--,(. -

-a) A drngot képező zuzmótelep kb/' 1-0 m~magas,k~'li>St&g; fonalas 
. i:.i-widákkal tapad a:i: aljzathoz. '{övénél keskenyedő, csurgó vagy csőszerűen 

p'2.,i._„„rJ~_1?t,?,d~ r".,.."'";összegöngyölődik, feljebb bokorszerűen elágazik, fodrűs,1Veroses. Lebenyei 
többször villásan vagy szabálytalanul karélyosak. A világosság felé fordult 
oldalán barnászöld, másik oldalán szürkés vagy világosbarna színű és fehéres 

r- . foltocskáktólltarkázott„ Felülete kopasz .. Szélét apró, hengeres képletek, a sper-
1,~-')'-<:-„ y;_ i.;-,,.,_,i,!., J mogoniumok pillásan szegélyezik„ A termőtestek ( apotheciumok) tányér alakúak, 

igen ritkák„ Az egyes karélyok csúcsán találhatók, mint 8-10 mm átmérőjű, 
kerek, lapos, korongalakú, barna képletek„ A friss zuzmó bőrszerű, hajlékony; 
szárítva porcszerű„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Felülnézet. ". teleplemez szélén pillaszerűen, egyszerű vagy elágazó sre:rm?g~niu-
mokat találunk. -h:.-? c,~_.l.c,1,:" 

e) Keresz.tnzetszet. A heteromer (réteges) teleplemez felső és alsó álparenchi~~gét 
/;df.:1,,L'.:.;r.,.„i,,:J 3-4 rétegben, izodiametriásJSz-er-kezettínek látszó kisebb, de befelé egyre nagyob

bodó üregű hifaszövedék alkotja„ Ezen belül mindkét oldalon szélesebb réteg 
következik, melyben a vastagfalú hifafonalak jobban látszanak. A telep leg
belső, bélszerű rétege a leglazább szerkezetű s ebben a hifafonalak rendezet
lenek, vékonyfalúak és közöttük-főleg a felső felszín felé eső részen - 10-12 µ 
nagyságú, gömbölyű, zöld, később barnászöld gonidiumok láthatók (ú .. n .. 
gonidiumos réteg). 
Az apotéciumot viselő teleprész nagyjában hasonló szerkezetű .. A kéregréteg és 
középső réteg nem fejlődik olyan szélesre és utóbbinak gonidiumai is kisebbek. 
A himénium alatti réteg aránylag széles, szorosan egymásba fOnt, kis lumenű 
hifából áll, melyek részben fonalszerű parafizisekben, részben pedig bunkó
alakú, .50 µ hosszú és 10 µ. széles, 8 spórát tartalmazó aszkuszokban végződnek. 
A telep lemezének pillaszerű képletén ovális mélyedés, a spermogonium látható) 
melyben sok kis, kb 60 µ nagyságú, pálcikaalakú, sugarasan rendezett spermá
cium f'jlődik ki .. Ezek hím-ivarsejteknek tekinthetők. 
A telep legkülső hifáinak fala kitin-tartalmú, a belsőbb hifák fala licheninből 
és izolicheninből áll.. Ha a készítményhez O, l n jód-oldatot cseppentünk, akkor 
a gonidiumok sárgásbainára színeződnek„ Vízzel való kimosás után, különösen 
a középső rétegben a hifik fala kékre színeződik, a külső hifák fala pedig szín
telen marad. 
A zuzmó kűloo folületén, keskeny szegélyben festékanyagot tartalmaz. 

cl) Porvi,esgálat„ Pora szürkésbarna„ Mikroszkópos képében álparenchimadarabok, 
laza, gonidiumos hifafonalak láthatók. 
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Azonossági vizsgálat 

e) Lichenin, szénhidrát„ i g zt,:-_1;_10 iü ml vízzel 5 percig főzve, keserű ízű nyálkát ad, 
mely kihűléskor csaknem kocsonyává dermed„ 

f) Liclumin .. A felaprított drng 1 %-os főzetének 10 nü-ét egyenlő rész 5 %-os R-csersav
oldattal elegyítjük. Erős, fehér zavarosodás keletkezik, mely melegítéskor el
tűnik és kihűléskor újra előáll„ 

g) D8"trolichenin.. A drog kifőzött darabkáinak felszínén fehér lepedéket látunk 
A kifőzött darabkák 0, 1 n jód-oldattal átitatva és vízzel kimosva kékszínűek. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) Idegen anyag a drogban legfeljebb 5 % lehet .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nedve.s.5égtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 % lehet. 
) Hamu, homok A drng hamutartalma az L 173.. lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 2 %, a hamu R-sósavban nern oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 1 %-a lehet„ 

k) Vize.s kivonattartalma legalább 15 % legy~n (L 174. lap 10/b) 

1) Keserűérték A drng forrázata (! : 100) még 30-szoros hígításban is keserű ízű 
(I. 174 lap 12) .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A d10got az e) (lichenin, szénhid1át) szerint azonosítjuk és ah) (idegen anyag) 
szerint vizsgáljuk„ 

Eltartás.. Száraz helyen, fedett tartályban tar\juk. 

Megfegyzé<. A drngot a hozzákeveredett moha-, ké1egdaraboktól és egyéb 
idegen anyagtól tisztítsuk meg. 

419. 

Lini placentae farina 
( Lini plac. far.) 
Lenmag-liszt 

A lenmag zsíros olajának kisajtolása és kivonása után visszamaradt pogácsa 
barnásszürke őrleménye. 

Szaga jellemző; íze olajos„ 

A drog Ieí:r·ása 

a) A lenmagpogácsa lisztje barnásszürke színű, zsíros tapintású, durva por„ Köny~ 
nyen összetapad„ V"izbsa, R szesgben-s.tb. nem oldódik. 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Az aleuronszemeket és helyenként zsirns ol~j-cseppeket is tartalmazó endosper
mium- és embriorészletek között színtelen, nyálkásodott falú epidermisz-rész. 
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.. > ... :· .·. , , , aszínű, rostcikból álló töredékeket látunk„ Ez utóbbi?Lkhoz 
l~teke~,--tc;-vab~<;b~a1!tegének sejtjei rendszerint hozzátapadnak és keresztezik 

maghéJ ,be á~. A porban szorosan egymáshoz illeszkedő, négyszögletes, barna
a_;ostok. irkanb~l álló pigmentrétegwtöíedékeket is találunk„ 
szmű sejte 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

) Forró vízzel fél órai áztatással készült kivonata {1 + 10) megszűrve nyálkás. 
e 'k l ' " A szürede ne egyen avas 1zu„ 

1 g drogot .50 ml vízzel 1 percig forralva és szűrve, a lehűtött szüredék egy 
csepp O, 1 n jód-oldattól ne kéküljön meg,, A folyadék legfeljebb kék árnyalatú 
lehet.,/ tf~-tű~.-., .,,._,...v,,.~-:7·,.,...~;<'." / 

' ;í' 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Hamu, homok, A drog hamutartalma az L 173, lap 9) szerint meghatározva, 
legfeljebb 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet 

Tájékoztató gyor'svizsgálat 

A drogot azonosítjuk és á e) pont szerint vizsgáljuk 
Eltartás, Jólzáró edényben tartjuk. 
Megjegyzés,. A drogot évenként megújítjuk„ 

420. 

Lini semen 
(Lini sem.) 

Lenmag 

A drog a Línum usitatissimum L -Linaceae-nálunk több fajtában termesztett, 
egyéves növény magva. 

A drog szagtalan; íze enyhe olajos, nyálkás, 

A növény leírása 
a) Gyökere karószerű, vékony, elágazó, fehér, 

b) Szára 30-100 cm magas, hengeres, elágazó, kopasz, csöves. 

c) Levelei szórt állásúak, ülők, legfeljebb 2,5 cm hosszúak és 4 mm szélesek, keskeny 
lándzsásak, csúcsuk és válluk felé keskenyedők, épszélűek. A levél felszíne sötét
zöld, fonákja kékes,, 

d) Virágzata kevés virágú kunkor„ Virágai hosszú kocsányúak„ Az egyes virágok 
csak egy délelőttön át nyílnak„ 5 csészelevele .5-6 mm hosszű, hosszúkás tojás~· 
alakú, zöld, szélén pillás, egyébként ~opasz„ 5. sziromlevele fordított tojásalakú, 
felső szélén kissé hullámosan csipkés, rövidkörmií, legfeljebb 13 mm hosszú, 
égszínkék, könnyen lehulló, erezete sötétebb,. 5 porzója tövénél gyűrűsen össze .. 
nőtt. Az .5 porzó között - rendszerint a sziromlevelek előtt álló - 5 rövid 
hegyecskét látunk, amelyek meddő porzóknak fole!nek meg. Porzószála alul 
fehér, felül kék; portokjai is kékek és hátukon vannak felfüggesztve Termője 
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felsőállású, tojásalakú, kopasz,. 5 bibeszála karcsú, bunkóalakú, kék; a bimbóban 
balra csavarodott. " 

e) Termé.5e tojásalakú, hegyes, 7-8 mm magas tok, melyet maradó csésze vesz körül. 
A termés fajta szerint vagy felnyíló vagy zárva maradó. 5 üregét ál-válaszfal 
ketté osztja és így tízüregű lesz. Minden üregében egy-egy mag van 
A magot az f) pontban írjuk le. 

A drog leírása 

f) A lenmag 4--6 mm hosszú, 2-3 mm Széles, l.:_1,5 mm vastag, lapos, tojás
alakú, világosabb vagy sötétebb barna, sima, fenylő; egyik végén lekerekített, 
másik végén hegyes„ A mag hegyes végén van a kicsi, húsos karunkula, alatta 
a valamivel világosabb színű ~öldökf''-Kézinagyítóv11l ríézve felülete finoman ., _ 
egyenetlennek látszik„C1~lC.,..,.. ~··é?~j?n'é(;.t: ··-'- -:,.,.:"'Y' .-;·.(.,.."'";,, .-::-< --P~ .... ;_,--.'74 ,,z_ "'ir'Yn„-:.)· .?r-~/?4' 

<V-S~"~ .;.i;-"·<"- _,,;,,;.,..~:·;t~,,-.,,:.„,;.-„ 

A mag héja merev, törékeny, vízben áztatefa. az elnyálkásodott epiderrnisz
sejtek duzzadása következtében sikossá válik és sűrű nyálkaréteg vonja be. 
A magfehérje fehér, A csíra zöldesfehér, Mindkettő olajos, 

Mikr'oszkópos vizsgálat 

g) K'eresztmet5zetben a maghéj öt rétegét látjuk„ l„ Az epidermisz radiális irányban 
kissé megnyúlt sejtjeinek tangenciális falai igen vastagok, rétegezettek és nyál
kásodók. A sejtüregek az erőteljes falvastagodás miatt többnyire nem ismer
hetők feL E sejtek felülne;;etben sokszögletűek, radiális faluk vékony„ 2,, A hipo
dermiszt 2-3 sejtsor széles, ú. n. gyűrűs s~jtréteg képviseli, melynek sejtjei laposak, 
tangenciálisan megnyúltnak látszanak, valqjában azonban kerekek. Közöttük 
kisebb intercellulárisok varirtak, 3, Befelé egy sejt-szélességben kősejt-réteg 
következik, melynek elemei a hossztengely irányában erősen megnyúltak, 
120--190 µ hosszúak, 8-1.5 µ szélesek, vastag, fásodott és egyszerű gödörkés 
falúak .. Keresztmetszetben nem rostr;zerűek, hanem inkább a palizádhoz hasonló 
alakúak 4, A kősejtek alatt tangenciálisan megnyúlt, lapított sejtekből álló, 
többrétegű, ú„ n,. harántsejt-réteg helyezkedik el, Ennek sejtjei haránt irány
ban megnyúltak és többnyire összenyomottak 5, A maghéj legbelső, ú n, 
pigmentrétegét négyzetes alakú, kismértékben vastagodott, gödörkés falú és 
flobafént tartaJm~zó, vörösbarna színű sejtek egyetlen sora alkotja 

Közvetlen a pigmentréteg alatt a 3-7 sejtsor széles endospermium sejtjei 
sokszögletűek, vékony falúak és bennük számos aleuron·-szemecske és zsíros 
olajcsepp található„ Az embrio vékonyfalú sejtjei zsíros olajat, valamint 20 µ,·-ig 
terjedő, egy globoidból és egy vagy több krisztaloidból álló, heterogén aleuron
szemeket tartalmaznak„ A két sziklevélben a palizádréteg és a nyalábke?derné
nyek már jól felismerhetők 

Keresztmetszetét 0, 1 n jód-oldatban vizsgálva, az epidermiszsejtekben el
vétve kemén)rítőt találunk.. Több keményítőszem jelenléte éretlenül aratott 
magvakat bizonyít.. 

h) Porvizrgálat„ Pora szürkéssárga, illetőleg vörösbarna„ Mikroszkópos képében 
igen gyakoriak a sziklevelekből származó, globoidból és krisztaloidból álló, 
heterogén aleuront és zsíros olajat tartalmaző parenchimatöredékek, Gyakoriak 
(felülnézetben) a nyálkásodó epidermiszrészletek, a négyzetes vagy sokszögletes, 
vastagfalú s~jtekből álló pigmentréteg-darabkák, továbbá a harántsejt-rétegnek 
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kő "t 'teg megnyúlt, vastagfalú elemeihez kapcsolódó, vékonyfalú sejtcsoport-
a sej re · j 1 ' ' 1 · M l ,. ' 1 (k .. - , ··1 az endospernnum a eurontarta mu resz eteI.. ag_ ieJresz etet ereszt-, 
-!:_~ts:~~~en) ritkán láthatunk. Keményítőt csak elvétve találunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgáiat 

i) Idegen anyag„ A drog legfeljebb 2 % idegen anyagot tartalmazhat, 
j) Éretlen mag. A drog keresztmetszetét 0, 1 n jód-oldatban vizsgáljuk. Az epidermisz

sejtekben csak elvétve láthatunk kékre színeződött keményítqszemeket Több 
keményítőszem éretlenül learatott lenr<>-(magy. utaL . 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva, 
legfeljebb 5 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet. „„„ 

l) Duz;;adá<. 1 g drogot üvegdugós mérőhenger be teszünk és térfogatát leolvassuk.. 
25 ml vizzel egy órán át, eleinte gyakrabban, enyhén összerázzuk, majd 15°-
20'-on 4 órán át állni hagyjuk A megduzzadt, nyálkás drog térfogatát leolvassuk„ 
A drog eredeti térfogatának legalább kétszeresére duzzadjon .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A mak10szkóposan megfelelőnek ítélt drogot az í) (idegen anyag) és l) 
(duzzadás) szerint vizsgá\juk. 

Eltartá< .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Megjegyzé<.. Avas ízű és szagú magvakat nem használhatunk 

421. 

Liquiritiae radix 
( Liquir, rad.) 
Édesgyökér 

A drng a Glycyrrhi;;a glabra L.. és a Glycyrrhiza glandulifera W .. et K - Legu
minorne - nálunk is honos, évelő növények ősszel gyűjtött, szárított gyökere és 
tarac~ja. · 

A drng jellemző szagú; íze sajátságosan édes .. 

A növény (G!ycyrrhiza glabra) leírása 

L A magyar (spanyol, kopasz termésű) édesgyökér, a Glycyrrhiza glabra nálunk 
helyenként termesztett és sokszor vadon is található évelő növény .. Hazája a Föld
közi-tenger környéke„ 
A gyökeret a g) pontban írjuk le. 
a) Gyökértörz<éből 1-2 m hosszú, 1-2 ujjnyi vastag gyökerek erednek; ezen kívül 

fás tarackokat fejleszt, amelyek 8 m hosszúságot is elémekEzekből helyenként 
gyökerek és földfeletti hajtások erednek 
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b) Szára 1-2 m magas, lent hengeres, csík.olt, kopasz, fent szegletes, bordázott, 
gyéren apró, egyszerű és mirígyszőrökkel fedett. 

c) Levelei szórt állásúak, 9-15 levélkéből páratlanul szárnyasan összetettek. A levél 
ge1ince 10-20 cm hosszú, tövénél :rp.egvastagodott, felső _oldalán sekélyen 
barázdált, szőrös vagy kopaszodó„ A pálhák aprók, áralakúak, hamar· lehulla
nak. Levélkéi átellenesek, 3-7 cm hosszúak, a gerinc felső oldalához rövid, 
2-6 mm hosszú nyelecskével illeszkednek, hosszúkás tojás- vagy ellipszis-· 
alakúak.. Csúcsuk tompa, hegyes, kicsípett vagy rövidszálkás. Szélük ép, válluk 
ék-alakú vagy lekerekített. A levélkék szárnyas erezetűek, fényesek, kopaszok 
vagy a fonákon az erek mentén szőrösek, néha mirigyesen pontozottak .. Főerük 
a fonákon erősen kiemelkedik. 

cl) Virágzata a felső levelek hónaljából ered, felálló, laza fürt, mely )<b olyan hosszú, 
mint a levelek Virágzati tengelye alul hengeres, felül szegletes„ Alsó harmadá
ban nincsenek rajta virágok. Murvái hosszúak, lándzsásak vagy fordított tojás
alakúak, virágzáskor rendszerint lehullanak„ Virágai majdnem ülők. CS~rzéje 
4,5-5 mm hosszú, hengeres, kívül mirigyszőrös, majdnem kétajkú, 5 szálkás 
cimpája pillás szélű,. A párta színe halványvörös és lbolya között váltakozik. 
\litorlája 1-1,3 cm hosszú, megnyúlt ellipszis-alakú, hegyes, közepén össze
hajtott és kissé felfelé görbül. Az evezők valamivel .rövidebbek, hosszúkás lánd
zsásak, tompított hegyűek .. Csónakja szabad-levelű, tompa, rövidebb az evezők
néL Szirmai hosszúkörműek, lemezük tövénél kis, kerek cimpával. Porzóköre 
kétfalkás, portokjai tompa szív<llakúak és hosszanti repedéssel nyílnak fel. 
Termője 6-7 mm hosszú,. Magháza kissé lapított, hengeres, ülő, kopasz vagy 
mirigyszőrös„ Bibeszála fünalas, csúcsán felfelé görbülő; Bibéje fi:;jes .. Május-
júniusban virágzik„ ' 

e) Tennése. 1,2-3,2 cm hosszú, .5-6 mm széles, oldalról összenyomott, szálka
hegyű hüvely, mely a magvak helyén kidomborodik„ 1-8 magvú termése 
kopasz, barna, kjssé fénylő. 

f) !Vfagja 3-.5 mm hosszú, vesealakú, lapított, fénylő, barna, sima. 

U Az orosz (mirigyes termésű) édesgyökér, a Glycyrrhiza .glandulifera Dél-Európá
ban, a Szovjetunió déli részében és Közép-Ázsiában honos, nálunk az Alföld déli 
részén szórványosan található cserjének főként gyökérágai, ritkábban tarac~jai„ 
A növény részletes leírását mellőzzük„ 

A drog lefrása 

g) 1.. Magyar édesgyökér. A drogot képező gyökerek és tarackok általában 1-2 cm 
vastagok, hengeresek, kívül szürkésbarnák, belül sárgás-színűek, hosszában 
ráncosak vagy barázdásak, a víznél nehezebbek, fásodottak„ A tömött, rostos 
fatest keresztmetszete sugaras szerkezetű. A tarackok közepén szögletes belet 
látunk„ A drog törése rostos, 

II. Orosz édesgyökér. Kívül szürkésbarna, hosszant ráncos para fedi. A hámo
zottan fürgalomba k6rülő gyökér darabok kb 40 cm hosszúak, 2-4 cm vastagok, 
hengeresek, világossárga színűek, nem elágazók„ Felületük durva-rostos, törésük 
erősen rostos„ A gyökér keresztmetszetén a kéreg világossárga, a fa sárgaszínű 
és kifejezetten sugaras szerkezetű, a bélsugarak mentén gyakran sugarasan 
repedezett is„ A drogban csak kevés tarackot találunk. 

Mikroszkópos vizsgálat 

h) K'eresztrnets::,et„ A hámozatlan gyökéren kívül tangenciális irányban megnyúlt sejtek
ből álló többrétegű, parásodott bőrszövetet, alatta pedig a külső kéregp~ren-· 
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chimát találjuk, melyet befelé a belső kéreg vált fel. Utóbbiban váltakozóan 
háncs- és bélsugarak láthatók A háncsrész gömbölyű vagy sokszögletű, paren· 
chimás sejtjei keményítőt tartalmaznak„ A keményítőszemek kerekek, orsó-, 
tojás- vagy pálcika--alakúak, 1-7 p. nagyok. A kambiumtól távolabb fekvő 
tostacsövek és kísérősc=;jtek lapítottak, agancsszerűen elágaznak és szaruszerű 
foltokban, keratenchima alakjában jelennek meg. A kambium közelében talál
ható elemek tágabb üregűek és működésképesek„ A szklerenchifilás háncsrost
kötegek, melyeket egyes kalciumoxalát-kristályt tartalmazó rekeszes rostok 
kísérnek, a háncssugárban tangenciálisan rendeződtek. A háncsparenchimában 
é.s a 3-8 s~jtsor széles bélsugár radiálisan megnyúlt se;jtjeiben keményítőt, 
kevés zsírt és ritkán kalciumoxalát egyes-kristályokat is találunk,. A bélsugár 
mentén gyakran radiális irányban hasadások láthatók„ 

A kambium 1-3 sejtsor széles és a bélsugarak irányában nem ismerhető fel.. 
Afarf!szegyes sugarai különböző szélességűek, benne parenchimás elemek kisebb 
számban vannak, mint a háncsban. A hálózatosan vastagodott és dúsan gödör
kézett, sárga falú edények átmérője a 150 µ..-t is eléri„ Az edények egyesével 
vagy 2-6-os csoportokban helyezkedtek el.Egy-egy csoportban általában egy 
igen tág edény vall. Az ugyancsak hálózatosan és götlörkésen vastagodott falú, 
általában az edényeket kísérő tracheidák többé-kevésbbé sokszögletűek.. A fa.. 
rostok kö.tegekben jelennek meg és azokat úgy, mint a háncsrészben, kalcium
oxalát-kr1stályt tartalmazó rekeszes rostok övezik„ A bélsugár sejtjei radiális 
irányban megnyúlt, keményítő-tartalmú parenchimasejtek, melyek. a fasugártól 
szembetűnően különböznek. 

A hámozott gyökirben a külső, többrétegű parásodott bőrszövet és az ezt követő 
kéregparenchima hiányzik„ 

i) Porvizrgdlat .. A hámozatlan drog pora szürkés, a hámozotté világossárga .. A hámo-· 
zatlan gyökér porában igen gyakoriak a keményítőtartalmú kéregtöredékek, 
továbbá a hosszú, keskeny, vastagfalú, kristálytartalmú rekeszes rostoktól 
körülvett, kihegyezett rostokból álló csoportok.. A porban keményítőszemeket 
és egyes kristályokat is látunk, Gyakoriak a tágüregü~ hálózatosan és gödörkésen 
vastagodott falú edények, a hasonlóképpen vastagodott falú tracheidák. Háncs
részeket, keményítőtartalmú bélsugárszövet-töredékeket és megnyúlt para
sejteket ritkán látunk. 

Azonossági vizsgálat , 
,.,,;~íi-:J,;.,;,;~•jr:-'~,~,·,.,.: 

j) Glicirri;;in .. Az édesgyökér pora R-nátronlúggal lecseppentve· sár-gft~ra, 80 %--os 
kénsavval lecseppentve pedig(ÍÍa-fa:ft€Ss~gitra színeződik„! ;;,.,-";:_,;-:.Jt.-"'c .:-,,,.r~ ,,..-~ 

k) Glicirrizin. 1 g finomra vágott (III) vagy durván porított (IV) édesgyökérre 
por.celái;-csészében 100 ml forróvizet öntünk„ Ezt 5 percig enyhén fOrraljuk, 
majd kihűlés után gyapoton átszűrjük, A szfüedéket 100 ml-re kiegészítjük. 
Ebből 10 ml-t 150 ml-es mérőhenger be öntünk, vízzel 100 ml-re hígítunk és a 
'.olyadékot erősen összerázzuk A folyadék e1ősen habzik és haqja egy óra mulva 
is megmarad .. 

1 
Minőségi kvalitatív vizsgálat 

1) A növény egyéb részeiből a drog legfeljebb 1 %-ot ta1talmazhat. 
m) Idegen a~yag a drogban legfeljebb 1 % lehet .. A hámozott drogban legfeljebb .5 % 

hámozatlan rész lehet,. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Nedvesrégtartalma az I. 173 .. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 14% lehet. 
o) Hamu, homok.. A hámozatlan drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) szerint meg-
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határozva legfeljebb J.{) %,, a hamu R-sósavban nem ol\lódó része (homok) 
pedig legfeljebb a drog..(!, %-a lehet. A fldmozott drog hamujaq %, a homok
tartalma pedig legfeljebb '20-:T% lehet .. .1 y,, 

p) Vize.s kivonattartalma legalább 15 % (L 174 .. lap 10/a). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drcgot az L 174 .. lap 14) szerint és 
e cikkely j) (glicinizin) pontja szerint azonosítjuk, majd az l) (a növény egyéb 
részei) és m) (idegen anyag) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk .. 
Édesgyökér bői, illetőleg azzal készül az«Extractum liquiritiae .spinum»,«Extractum 

frangulaefluidum»,«lnfusum frangulae compositum»,«Pilula laxánrn,«Pulvis frangulae 
comporitu.s»,«Pulvir .sennae comporitu.5» és a «Specie~ althaeae». 

Népies neve.: Iikviric.. · 

Megjegyzés .. A hámozatlan drog csak kivonat készítésére és állatgyógyászati 
célokra használható.. 

422. 
Malvae flos 
(Malvae fl) 

Papsajt-virág Mályva-virág 

A drog az erdei mályva - Malva sílvestrí.s L - Malvaceae - nálunk is honos, 
erdei vágásokban, parlagokon, árkok mentén, házak körül gyakori, egy-kétéves 
vagy évelő növény teljesen kifejlődött állapotban gyűjtött, szárított, kék virága. 

~ , ,. ,! 
A drog szagtalan; íze-nin-es. --t.,2&.?:-:r·,~~ ,,,i:.-~"/'"J·'':<-~(,...· <'/i.."'V'·· s. 

A növény leírása 

a) Gyökere karószerű, ujjnyi vastag, fehér, elágazó, többfejű. 
b) S.<;dra 50-100 cm magas, felemelkedő vagy lecsepült, hengeres vagy kissé bordás, 

elágazó, érdes szőrű, alul fásodott, felül lágy, belül fehér, üreges. Levelei szórt 
állásúak. 

A levelet a «Malvae folium» cikkelyben írjuk le. 
A virdgot az e) pontban írjuk le. 
c) A termés, melyet maradó csésze vesz körül, széthasadó és a -részterméseknek meg~ 

felelően barázdált, lapos kororig„ Tetc=:jén a bibeszál maradványát viseli. 
d) Magja vesealakú, barna 

A drog leírása 

e) A drogot képező virág kocsánya 1,.5-3 cm hosszú. Csészéje kettős„ A külső három 
keskeny, lándzsás, szőrös, kb 5 mm hosszú levélből álL A belső valamivel hosz~ 
szabb, közepéig osztott, cimpái háromszögletesek, kívül szőrösek, belül kopaszok. 
Sziromlevelei 1,.5-2,5 cm hosszúak, fordított tojásalakúak, rendszerint rész„ 
aránytalanok, frissen világospirosak, 3 sötétebb érrel.. A sziromlevelek beporzás 
utáll vagy megszárítva kékszínűek lesznek„ Csúcsuk mélyen, szélesen kicsípett. 
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Tövüknél két szőrpamatot viselnek .. A szirmok töve a porzók tövével összenőtt 
és elvirítás után együtt esnek le. A porzókör számos porzóból alakult. A porzó
szálak csővé nőttek össze (egyfalkás) A porzócső 10-12 mm hosszú, henge;res, 
vörös; porto:kjai vese-alakúak, együregűek; a virágpor fehér„ Termője lapos, 
felül bemélyedt korong, mely a termőleveleknek megfelelően 8-11 barázdájú, 
Tetején a bibeszál hengeres. A bibék fonalasak, vörösek. 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) Keresztmetrzet„ A külső csiszelevél keresztmetszetén nagyjából izodiametriás epider-· 
miszsejteket, velük egy szinten elhelyezkedő sztómákat, sok egysejtű, hosszú és 
kevés, néhány-sugarú pamatszőrt, .valamint elszórtan több-sejtréteg~, gOm
bölyű, a mályva-félékre jellemző mirigyszőrt találunk A belső epidermisz a 
külsőhöz hasonló, d~ szőrök alig vannak r ajta„ Ezek is rövidek és egysejtűek 
A rnezofillumot többrétegű parenchimas,jtek a!ko\ják, melyek közül néhány i' 

nyálkatartó sejtté alakult A parenchimasejtek gyakran buzogányfej-alakúkalcium
oxalát-kristályt tartalmaznak, Az edénynyalábok finom elemekből épültek fel. 
A bel5Ö csészelevél külső epidermisze keresztmetszetben azonos felépítésű a külső 
csésze külső epidermiszével, a kettő-négysugarú pamatszőröket alkotó sejtek 
alapjai azonban gödörkés falúak„ A belső csésze belső epiderrniszén a már emlí
tett szőrökön kívül még hosszú, oldalra hajlott, ostorszerű fedős:zőrök is talál-
hatók A parenchimás mezofillum sok-sejtrétegű és a belső epidermisszel határos 
s'jtsor ban buzogányf,j-alakú kalciumoxalát-kristályok ési~yitlkasejtekké alakult 
s'jtek láthatók A szállitónyalábot vékonyabb falú elemek kötegei alkotják, 
A sziromlevelek ker:esztmetszetén a tangenciálisan megnyúlt és közel izodiametriás, 
külső epidermiszsejtek külső fala megvastagodott, Egyes sejtek jellemző, több 
sejtsoros mályva-mirigyszőrökké, mások pedig -- különösen a szirom alapi 
részén - fedőszőrökké alakultak. A belső epidermisz a külsővel felépítésében 
megegyezik„ A mezofillum néhány sejtsor, tangenciál~san megnyúlt sejtből 
épült feL A főér mentén a s~jtek többé~kevésbbé izodiametriásak„ Egyes mezo
fillumsejtek nyálkatartósejtté, egyes s~jtcsoportok pedig nyálkaüregekké alakul-, 
tak Főképpen a főér mentén buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat is 
látunk Az edénynyalábok 5 főnyalábból és több melléknyalábból alakultak, 
Elemeik igen vékony falúak, 

A porzószál epidermiszén 4-5-sugarú pamatszőrt és néhány, több-s~jtsoros 
mályva-mirigyszőrt találunk A belső szövetben nyálkasejtek is vannak A pollen
.szemek gömbölyűek, sárgák, kb l.50 µ, átmérőjűek. Az exine egyforma tüskékkel 
sűrűn borított. A tüskék között a kilépési helyek kicsinyek és kerekek. 

g) Felülnézet A bel5ő cshze külső és belső epidermiszsejtjei többé-kevésbbé hullámos 
falúak, A sztómákat általában három melléksejt veszi körüL Buzogányfej-alakú 
kalciumoxalát-kristályok a csésze felső részében, az erek mentén, az alapi 1észen 
pedig az érszigeteken is találhatók„ 

A .sziromlevelek külső epidermiszse;jtjei hullámos falúak, a belsőé egyenes falúak 
és hosszúkásak„ A belső és külső epidermisz sejtjei a levél hosszirányában rende~· 
ződtek. Az erek mentén elszórtan kalciumoxalát~kristályok vannak 

Azonossági vizsgálat 

h) Antocián A sziromlevelek 0, l n nátronlúggal megnedvesítve 
híg savakkal megnedvesítve pedig élénk pirosszínűek lesznek„ 

„„.r,.,.,~-·f~-~,7~-:, ;~ 

zöl~zínűek, 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat . •. , , ~. . . . '· .?>-· 
:2:.~21&t- ro.c-.r?C::-Y•· "'_,.--..,.._ rvt.-:;r7·~ /"'p " / 

i) A drog a novetry egyéb részeibiil legfeljebb 3 %-ot/tartalmazhat ,:,..,,,e.,; .• -::,: .--y,, .,_e 
- / ~· / 

j) Idegen anyag a drogban legfeljebb 1 % lehet, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Nedvességtartalma az L 173 lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 % lehet, 
l) Hamu, homok,, -A drog hamutartalma az I, 173, lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 13 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 1,.5 %~a lehet. 

m) Vizes kivonattartalma legalább 2 5 % legyen (L 174, lap 10/a) 

Tájékoztató gyor'svizsgálat 

A makroszkóposan és a h) (antocián) szerint azonosított drogot az i) (a nö-
vény egyéb részei), továbbá j) (idegen anyag) szerint vizsgá\juk 

Eltartás, Száraz helyen, fedett tartályban, fénytől védve tartjuk„ 
Mályva-virágot tartalmaz a «Species althaeae»,, 
Népies neve,: erdei mályvavirág„ 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja 5 g 

423. 

Malvae folium 
( Malvae fal.) 

Papsajt-levél Mályva-levél 

A drog az erdei mályv'! L Malva silvestris L. - és a kereklevelű mályva l ~·r·;; ' 
- Malva neglecta Wallr. ~ Malvaceae - nálunk honos, lágyszárú növényeknek a ~""'JI ~-- ) 
virágzás k:zdetén, gy~jtött és s~ár,ított lev~le„ p';~-'-;~-; "f-?-rr/d.„:L{,~:-.,,~-r--.'j·?'~--;~-- *„~-~.~,,,.~-·„~-

A drog jellemző gyenge szagu; rztelen, ragva nyalkas,, '~r•<~ /~- "' ú„ · / 

Az erdei mályvát ( Malva silvestrís L,.) a «Malvae flos» cikkelyben (IIL 103, 
lap) írjuk le,. · 

A növény ( Malva neglecta Wallr.) leírása 

a) Gyökere az első évben vékony, alig elágazó, fehér, 3-4 mm vastag, később azon~ 
ban 10-12 mm vastagságot is elér„ Az évelő növénynek gyökértörzse van, 
mely több, a földön sugárszerűen szétterülő szárat hajt 

b) Szára hengeres, alul kissé fásodött, csúcsa felé sűrűn, lc;jjebb gyéren sz~rös. 
A levelet a g) pontban írjuk le,, 
e) Vir4gzata levélhónaljban eredő csomós-forgó,, Virágzáskor kocsánya kb 2 cm 

hosszú, mely később tovább nő. C5iszéje kettős; a terniés éréséig a termésen 
marad. A külső csésze három levele kb .5 mm hosszú, szabad, lándzsás és külö~ 
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, ·. . • "_ . " ·· A belső csésze kb 1 cm hosszú és kb feléig 5 cimpár~ 
nösen a. sze~én ~~r';;;enlő oldalú háromszögalakúak, hegyesek, kívül sz_őrösek, 
has::-dt. A ci~p~ s;iromlevele van„ Ezek 12-13 mm hosszúak, kissé ferde, for_dí-· 
belül ~opasl kz~ k felül mélyen kicsípettek, halványpirosak vagy fehéresek, söté-· 
tott sz1va a ua ' 'l ' " ·· A · k r 'k t„ ' 1 
tebb_ erezetűek. A szirmoklk~ör~~ a sz,e e!; ~zorosh sz~r~~, a~a .. a por~o o~,e:.e 
összenőtt,. Porzóköre egyfa ~s„ porzocs

1
o 'lmbő';'1l o

1
sskzu

1
, soketvoros,

1 
gJ~re~ szoros. 

P~rt.?kjai kékesek,. TermŐJe 10-lJ.-t ,j~„.}' a a u t, oronga a u, noman 
szoros„ 

d) Termése kerek, 6-8 mm átmérőjű, világosbarna, szőrös„ Tet~j€ kissé besüllyedt, 
köz-epén a bibeszál maradványától rövid-hegyű. A termés 10-:--15 gyéren ráncos 
részterméskére esik szét. 

e) Magva erősen összenyomott, kerek, sötétbarna, fénytelen, finoman pontoz6tt 
Átmérője kb 1,5 mm 

A drog leírása 

f) Az erdei mályva, Malva silvestris levelének pálhái feltojásalakúak, kb 7 mm hosz
szúak„ Hamar elszáradnak,. A levél nye1e 5-10 cm hosszú, olykor még hosszabb, 
hengeres, tövénél lapított, durva„szőrökkel fedett. A levél lemeze .5--10 cm 
átmérőjű, gyér szőrözetű, tenyeresen karélyos. Az, alsó, vesealakú levelek karélya 
rövid és széles,, A felső leveleken 5-7 mélyebb karélyt látunk, A karélyok mé
lyebbek, mint amilyen szélesek, tompa végűek, fűrészesek, vagy hegyesen csip
kések. Felső oldalukon sötétebb zöldek, fonákjukon halványabbak. A levél 
erezete tenyeres, a fonákon erősen kiemelkedik„ 

g) A kereklevelű mályva, Malva neglecta levelének pálhái kb 6 mm hosszúak, hosz
szúkás lándzsásak, ferdék; hamar elszáradnak„ A levél nyele 1.5-20 cm hosszú„ 
hengeres, felül barázdás, szőrös. A levél lemeze 3--7,5 cm átmérqjű, vékony, 
majdnem kerek vagy vesealakú, tenyeresen 5-7 karélyos, hegyesen csipkés 
szélű, zöld színű„ A karélyok az alsó leveleken széles félkör alakúak, a felső levele
ken kissé hegyesedők, A levél erezete ujjas, A levélnyél közelében erősebben, 
egyéb helyen gyéren szőrös„ 

Mikroszkópos viZsgálat ( Malva silvestris) 

h) Felülné;;et,, A levél fonákán és felszínén az epidermiszsejtek hullámos falúak 
A sztómákat 3-4 melléks~jt veszi körül. A sztóma ·Cruciferae-típusú 

i) Kem;;tmets;;etben az epidermiszs,jtek között gyakran nyálkatartó sejtek találhatók. 
Az althaea-szőrökhöz hasonló, 2-6 sugarú pamatszőrök mellett egyedül álló, 
egysejtű fedőszőrök is láthatók. Utóbbi. szőrökre jellemző, hogy alapi részük 
gömbölyű, gödörkésen vastagfalú és az epidermiszbe süllyedt. Nem ritkák az 
5-10 sejtből álló bunkós mirigyszőrök sem. A mezofillumot 2 sejtrétegű palizád
parenchima és néhány s~jtsor széles szivacsos-parenchirr:a alkotja, melynek 
egyes sejtjei buzogányf,j-alakú kalciumoxalát-kristályokat vagy nyálkát tartal
maznak., Egyes levelek fonákán a Puc,cinia malvacearum tozsdagomba vörös
barna spóracsoportjai is láthatók„ 

j) A derí.tett levél vizsgálata., Érszigetei szabálytalanul sokoldalúak. Átlagos érsziget
száma 20 A szigetek érnyulványai 1-2 vagy több ágúak, sokszor fogazott 
szélűek és leginkább a levél széle mentén kiszélesedő tracheidapár ban, egyedül 
álló tracheidában, ritkábban tracheida-csoportban végződnek„ Gyakoriak a 
sokágú csillagszőrök, A buzogányf,j-alakú kalciurnoxalát-kristályok az erek 
mentén helyezkednek el. 

' 
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k) Porvi.tsgálat., Pora zöld., Mikroszkópos képében jellemzők az igen gyak01i pamat
szőrök vagy azoknak egy-egy ága, a gödörkésen vastagodott alapú, egys~jtű 
fedőszőrök és a hullámos falú epidermisztöredékek. Buzogányfej-alakú kalcium
oxalát-kristályokat tartalmazó mezofillurnrészlet~ket, valamint színtelen ér
töredékeket ritkábban látunk Olykor elvétve Puccinia-spórák is találhatók 

Miki:oszkópos vizsgálat (Malva neglecta) 

1) F'elülné;:,et. A levélnek mind a fünákján, mind a felszínén, a gyengén hullámos 
falú epidermiszsejtek között 3-4 rnelléksejttől kísért sztómákaUátunk Helyen
ként az epidermiszsejtek között, azoknál általában nagyobb nyálk::~tartó-sejtek 
vannak .. Ezeknek körvonala alig hullámos, 

m) K'ereJztmetszet. Nagyszámban látunk egysejtű fedöszőröket, kerek, duzzadt, 
vastagfalú gödörkézett, az epidermiszbe süllyedt alappal. Ritkábbak a csillag
szőrök. Mirigyszőrei rövidnyelűek, 4-10 st:jtűek és bunkó-alakú f~jecskében 
végződnek. Mezofillumában a szivacsos-parenchima egyes sej~jei nyálkát, 
mások buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat tartalmaznak„ 

A főér keresztmetszetében az epidermiszsejtek külső tangenciális fala erősen 
vastagodott. Alatta a foriák felőli részen is és a felszín felé .i~ j_ól fejlett ko~len~ 
chimát találunk Beljebb a vékonyfaJú alapszövet egyes sejtJer nyalkatartokka 
alakultak„ Az egyetlen edénynyaláb kollaterális szerkezetű.. Háncsrészében 
főleg kollenchimásan vastagodott elemek vannak. Farészében a tracheák suga
rasan rendeződtek. 

n) A derített levél vi;;sgálata A levél érszigetei szabálytalanul sokoldalúak. Az érsziget
szám átlagosan 25, vagyis az érszigetek elég kicsinyek és kisebbek, mint a Malva 
silvestris-nél. Gyakoriak a két vagy többágú érnyulványok, melyek egyedül 
vagy párban álló tracheidában végződnek. Az érszigetek határa általában egy 
tracheida-széles .. Éppen úgy, mint a Malva silvestriJ-néI, olykor a Puccinia malva
cearum vörösbarna-színű spóratömegei is megtalálhatók. Feltűnőek az egyszerű 
fedő- és a bunkós-mirigyszőrök. Az erek mentén a s~jtekben buzogárryfej-alakú 
kalciuin.oxalát-kristályokat látunk. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

o) A növény egyéb részei.1?-- drog a növé:rry_ágvégeiből, ?~1!1bói~ó}, virá~~-ib<?l é~--t~r~ése}:.-l:; .. C..·J .~ 
bői összesen legfelJebbC.iO-%-ot/tartalma_zhat.. t :~ :--- "'".:'"~-~ :--~~i""0·':: ?;-,_..'""-;:, µ,., ./' 7 f 

p) Idegen anyag a drogban legfeljebb 3 % lehet. -4;fÁ'<-" .~;,,;.. y·C 

A drogban legfeljebb ,P % olyan levél lehet, melynek fonákán a Puccinia 
malvacearum vörösbarna spóratelepei láthatók. Az il)'en levél nagy tömegben 
kellemetlen, metilaminra emlékeztető szagú., 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
.;,,.::.1 

q) Nedves.ségtartalma az I 173, lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 14~/o lehet, 
r) Ha1nu, homok. A drog hamutartalma az I. 173„ lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 18 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfejlebb 
a drog 3 %-a lehet / 

s) Vi;;es kivonattartalma legalább 30% legyen (I 174 lap 10/b). 

T:ijékoztató gyorsvizsgálat 

- A drogot az L 174,, lap 14) szerint azonosítjuk és e cikkely o) (a növény egyéb 
részei) és p) (idegen anyag) pon\jai szerint vizsgáljuk. 
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Eltartás. Száraz helyen, fedett. tartályban tartjuk. 
Mályva!evéllel készül a «Species althaeae», 

Adagolás,, Szokásos egyszeri adagja, 0,5-l g 
Szokásos napi adagja 5 g 

424. 

Manna 
Manna 

Dél-Európáb~n, több helyen, legir:kább Szicília északi pattvidékén, főleg 
Palermo kornyeken termesztett Fraxznus ornus L. _, Oleaceae-beszáradt, édes 
nedve, mely a kérgen ejtett bemetszések helyén folyik ki és szárad meg, Csak 
Manna canellata és Manna in fragmentis néven árusított, tiszta mannát használ-, 
hatunk , 

A drog szaga enyhe, jellemző; íze édes,, Legalább 75 % nyers mannitot 
(mannit, manneotetróz és manninotrióz, kevés glukóz) tartalmaz, 

A dr'Og. Ieít'ása 

_ " ~) H,engeres vagy lapos, cseppkőhöz hasonló, csöves vagy vályúszerű, ujjnyi vastag, 
4:;;,..u:::·d.:tv 10-1~ cm hosszú, könnyen szétmorzsolható, kristályos, sárgfl,sfehér darabok„ 

Azonossági vizsgálat 

b) Mannit, Kis darab mannát egy csepp folyékony parafinban szétnyomkodunk 
és a készítményt mikroszkóppal vizsgáljuk,. Számos kristályt, kristálytöredéket 
találunk , 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f!) 1 g manna 5 ml vízben lassan, zömében feloldódik. Az oldat gyengén édes ízű. 
Az ?!dat tiszt.áját használjuk a d) és e), a nem oldódó maradékot pedig az f) 
szer1nt1 v1zsgalathoz, 

d) 1 ml e)" szerinti oldatot 5 ml vízzel hígítunk Ez oldat 1 ml-ét 5 ml R-Fehling
(I + II)-oldattal elegyítjük Redukció csak tartós forraláskor következik be 
(glukóz), 

e) Egy_ csepp~) szerinti oldatot tárgylemezen, szobahőmérsékleten bepárologtatunk„ 
M1kroszkoppal számos, egy pontból sugár irányban kiinduló, dendritesen el
á~azó, k~s~eny prizmálta:t: (mannit) és nagy, durva, valamint kicsiny, rosszul 
fejlett kr1stalyokat látunk (;manneotetróz, manninotrióz, monóz). 

f) A ;manna ".ízben nem oldódó részét (e) egy csepp vízben mikroszkóppal vizsgáljuk 
Elesztős~1teket, kevés szövettöredéket (kéreg, fatest) kevés egyedülálló keményítő
szemecskét, esetleg néhány gombafonalat látunk 

g) Idegen anyag, Az e) és j) mikroszkópos képében ne legyenek elroncsolt növényi 
s~1tek, aleuronszemek és sok keményít? (liszt, keményítő) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) ,AredveHégtarta~om 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,.50 g mannát kevés vízben 
oldunk A vrzsgálatot a továbbiakban az I. 173,. lap 8) szerint 105°-on végezzük 
A nedvességtartalom legfeljebb 10 % lehet, 
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i) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173, lap 9) szerint meghatározva, 
3 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a drog 
1 %-a lehet, 

j) Tartalmi meghatározá5 (nyers mannit). cg pontossággal mért. kb 2,0 g mannát 
2,0 ml víz és 40,0 ml legtöményebb R-szesszel, visszafolyó·~hűtővel ellátott> 
100 &l-es Erlenmeyer-lombikban, vízfürdőn, egy órán át forralunk. A még meleg 
oldatot kis vattapamaton, cg pontossággal mért, 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba 
szűrjük A maradékot 10 ml forró legtöményebb R-szesszel utánaöblítjük, Aszü-, 
redéket ledesztilláljuk s a maradékot előbb vízfürdőn szárazra párologtatjuk, 
majd 105°-on állandó súlyig szárítjuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosított és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készitményt a d) (glu-, 
kóz) szerint vizsgáljuk, 

EÍtartás, Jólzáró edényben, száraz helyen tartjuk, 
Megjegyzó, Törmelékes, piizkos, ú. n, Manna communis-t és Manna pinguis-t, 

továbbá erjedésben lévő, csípős, karcoló, esetleg keserű izű és savanyú mannát 
nem használhatunk. 

425. 

Marrubii herba 
(Marrub. herb.) 

Orvosi pemetefű 

A drog a Marrubium vulgare L ·-Labiatae ~nálunk szár az helyeken, legelőkön, 
utak, kerítések mentén, parlagos helyeken elterjedt növénynek fiatal, legfeljebb 
20-30 cm magas, még puha szárú és virágzás előtt gyűjtött, megszárított 
földfe!etti hajtása, 

A friss drog szétdörzsölve kellemes, balzsamos illatú, szagát azonban csak
hamar elveszti, Íze erősen keserű, kissé csípős, 

A növény leir,ása 

a) Gyökere gyökértöizsével együtt 20-40 cm hosszú, többfejű, világosbarna és gyökér-
rostokkal borított. 

b) Teljesen kifejlődött s;;ára 20-60 cm magas, 
A fiatalabb s;;árat, levelet és virágot a d), e) és f) pontban írjuk le. 
e) Termés. A maradó ésé~zébe zárt termés 4 makkOcskára hasad, melyek világos

barnák, kopaszok, fordított tojás-alakúak, 

A drog leúása 

d) A drogot képező növény 5zára 20-30 cm hosszú, már a tövén elágazó, négyoldalú, 
csöves, főleg a tövén fehér gyapjas, illetőleg erősen molyhos. 

e) Levelei keresztben átellenesek, az alsók hosszabb, a középsők rövidebb nyelűek, 
a legfelsők ülők, A levél lefIIeze 3-4 cm átmérőjű, kerek vagy tojás-alakú, 
tompa vagy lekerekített csúcsú ~.:éle egyenetlenül csipkés, válla nyélbe keske
nyedik„ A levél felszíiién az erezet erősen bemélyédt, fonákán az erezet erősen 
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~&.~mcell,ecil!k· -Ezért /bnáka ráncos és sűrűn fehér gyapjas„ A levé~ felszíne sötét~ 
• r_,_AJ,·o szürkén molyhos. 

<?fr Vi~~~~ felső részén a levelek hónaljában elhelyezkedő álörvekből áll, 
; ;,ömt•al<tb'.tak és 40~50 tömötten elhelyezett virágból állanak, Murvái 

sz,ilas,ak, ~' loeocvűek. gyapjasak, a csészénél sokkal rövidebbek .. Csészéje maradó, 
hengeres, a töve felé elkeskenyedik, alul gyapjas, 10 bordájú és 10 fogú. Ezek 
váltakozva hosszabbak és rövidebbek, szúrósak és kampósan hátrahajlanak. 
A csésze torkát fehér, sűrű szörkoszorú zárja el.. Pártája szennyesfehér, kívül 
molyhos, szélén pillás, kétajkú. A párta csöve majdnem hengeres és a csészéből 
ali!' emelkedik ki.. Felső ~jka felálló, lapos, két keskeny cimpájú. Alsó ajka le
hajlott, háromkarélyú Középső karélya hosszabb, szélesebb, kissé kicsípett.. 
A szélső karélyok röv:ide]l:, hosszúkás tojásalakúak, tompák, szélük pillás,, A párta 
totkában a porzók eredésénél szőrgyűrű van„ Kétfőporzó5. Porzói a párta torkába 
rejtettek, porzószáluk a párta csövével összenőtt. A két felső porzó rövidebb. 
Porzószálai kopaszok, párhuzamosak, csúcsúk meggörbült. A porzó két tolrja 
sárga, egymásfölött áll és közös réssel nyílik. Termíije egy serleg-alakú, négy
fogú párnán üL Magháza tojás-alakú, 4 barázdájú .. A bibeszál a párta torkába 

1 rejtett; bibéje kétlebenyű, a felső rövidebb, Július-augusztusban virágzik. 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) A szár keresztmetszetén, kívül egy1étegű epidermisz van, amelyen nagyjából 
négyzet-alakú epidermiszsejteket, kissé kiemelkedő sztómákat és különböző 
a!akú ~z?rk~plete~et látunk. Ez.ek Ieghikább rövidnyelű, fejes szőrök, 1-2 vagy 
tobbsejtu fejjel. Latunk azonban az epidermisz szintjébe süllyesztett B kiválasztó 
sejtből álló mirigyszőröket is,, A pamatszőrök elég ritkák. A szár négy s.arkában 
az epidern;isz alatt jól fejlett sarkos kollenchima helyezkedik el, mely befelé 
nagyobb SCjtŰ kéregparenchimába megy át. A kéreghatár nem állapítható meg. 
A négy szögletben kollaterális, nyílt edénynyaJábokat találunk többrétegű 
kambiummaL A nyaláboktól befelé bélszövet következik, mely a szár közepén 
rexigén-üregbe megy át„ A szár-szögletek közötti részen, az epidermisz alatt 
ált_alában parenehimás klorenchima, de helyenként 2-3 sejtrétegben kollen
ch1más klorenchima alakult ki. Ez alatt néhány sejtsor kéregparenchima, majd 
a sarkok edénynyalábjainak faszcikuláris kambiumát összekötő és gyűrűvé 
kiegészítő Ínterfaszcikuláris kambium 3-4 soros szövete következik„ Ebben 
helyenként kisebb kollaterális nyílt nyaláb, illetőleg néhány elemből álló egészen 
fiatal nyalábkezdemény található. Az interfaszcikuláris kambiumtól befelé bél-
parenchima, majd -bélüreg következik. , ~ 

h) L:,vél:. A lomblevelek felszín- és fonákepidermiszén a sejtek oldalfalai alig vagy 
oblosen hullámosak A köztük lévő sztómákat a légrés irányában merőlegesen 
elhelyezkedő két melléksejt veszi körüL A sitómá.tehát Labiatae-típusú. A levél 
dús molyhosságát a nagyszámú, kétféle fedőszőr okozza„ Az egyik hosszúra 
nyúl;,. többsejtű, el nem ágazó és ostor hoz hasonlóan kanyargós s'zőrképlet, 
a ,mas1k típus ú,. n., pamatosszőr. Ezek közül az egyszerűbbek 2-3-ágúak, egy 
szmtben elhelyezkedő szőrökből alakultak és kiemelkedő epiderm:iszsejteken 
üln~k. A nagyobb pamatszőrök sokágúak ( 4-20); az ágak közül egy nagyon 
hosszú és gyakran többsejtű,, Egyes szőrök egysejtű ágai közvetlen egymás felett 
erednek és rövid, va'skos tengelyt alkotnak„ Az egyszerű szőrök keskenyek, ki-· 
hegyezettek, vastagfalúa1:, kutikulájuk sima, vagy ritkán gyengén szemölcsös„ 
A szőrképletek között elég nagy számban különböző szerkeze'tű mirigyszörök is 
vannak A nagyobbak az epidermisz szintjében helyezkednek el és 8 kiválasztó
sejtből állanak. A kiválasztott i116-o!aj a kutikulát erősen felemeli. A kisebb 
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mirigyszőröknek 1·-2 sejtű nyelük és 1-4 s~jtű f~jecskéjük van„ Itt a váladék 
a sejtben marad. 
A levél kere5ztmet.v:,etén a mezofillumban egy sejtrétegű palizádot és szivacsos 
parenchimát, valamint edénynyal~bokat találunk.. Ritkán kalciumoxalát-
tűket, illetőleg kévéket láthatunk a parenchimában, . 

i) A virág„ A csészén és a sziromleveleken található szőrképletek a levélével meg
egyeznék, csakhogy a sziromlevelek pamatszőrei valamivel kisebbek .. A csészén 
a mirigyszőrök igen sűrűn helyezkednek el A csésze belső epidermiszén különös 

'i-.i'::--..,.t~w sze-r-k„G,z-€-81, 1 mm hosszúságot is elérő, keskeny, hegyes, er6sen vastagodott, 
sima falú szőrképletek is találhatók. Ezek 2-3 sejtből állanak, és hosszú vég
sejtjeiket térdszerűen görbült sejtek kötik össze,, A pollen'szemek gömbölyűek, 
simák és 6 résszerű kilépési hely van rajtuk 

j) A derített levél vizsgálata. Sokoldalú érszigeteit többnyire egy sor széles tracheidák 
határolják A vastagabb erek gyakran kanyargós lefutásúak Az érszigetszám 
középértéke 10,5 Az egy- vagy többágú érnyúlványok elég gyakoriak. A felü
letet egy·· és soksejtű, ú„ n„ csillagos fedőszőrök sűrűn borítják, ami miatt 
a mezofillum buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályai nem, vagy alig lát
szanak. 

k) Porvizsgálat,. Pora szürkészöld Benne gyakori a 2-3 ágú kisebb és sokágú, nagyobb 
pamatS~őr „ Látunk levél-, mezofillum-, valamint egyszerű és mirigyszőrökkel 
fedett ·epidermisz-részleteket és a szár szövetéből származó kollenchimát, 
továbbá buzogányf,j-alakú kalciumoxa!át-kristályokat is. 

Minőségi kvalitativ tlzsgálat 

1) .4 növény egyéb ré5zei, A drogban gyökér és 5 mm-nél vastagabb szárrész összesen 
legfeljebb 6 % lehet 

m) Idegen a1!)1ag„ Nem lehetnek a drogban lényegesen kisebb, alig molyhos, hosszúkás 
lándzsás levelek, továbbá a felszínükön és fonákjukon egyforma színű levelek, 
6-10 virágból álló örvök és 5 fogú csészével bíró virágok (fekete pemeteíű, 
Marrubzum peregrinum L.) lazábban, félgömbben álló, legfeljebb 20 virágú ál
örvös növényi részek, melyeknek csészéje 6-9 fogú (korcs pemetefű, Marrubi'um 
remotum Kit.),. Idegen anyag a drogban legfeljebb 2 % lehet, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

n) Nedve.>Ségtartalma az I l 73,. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 14 % lehet„, 
o) Hamu, homok .. A drog hamutartalma az I. 173, lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb ~%, ~hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog .j·.%-a lehet. 

p) Keierűérték,, A drog forrázata (1 : l 00) még 20-szoros hígításban is keserű (I l 74. 

,,;,,J",P., 1 ~} . ,,;" .,r,;,?"'.c.?:y,,cC:..ct:d /d~/i;V.;,,"•/Í /-l'fo-tj,,-, ,y/,,,/1 

/ M.-•, ,(.~wTh• w•. " Tájék.:Ztató gyors..Í:sga"Iat { ..:. „ 7 • 

A makroszkóposan megfelelőnek itélt drogot az I 174. lap 14) szerint azono
sítjuk és e cikkely !) (a növény egyéb részei), továbbá az m) (idegen anyag) 
pontjai szerint vizsgáljuk. 

Eltartá5 Száraz helyen, fedett tartályban tar\juk. 
Népies nevek: fehér pemetefű, peszérce„ 

Adagolá5,, Szokáso5 egyszeri adagja 0,5-1 g 
Szokáws napi adagja 5 g 
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426. 
Mastix 
Masztix 

A drog a Pi<tacia lentiscur L.. ·- Anacardíaceae ·- Görögországban, föképpen 
Chios-szigetén termő és ott termesztett, kis fának vagy cserjének sébzéskor ki
folyó gyantája. 

A drog - különösen melegítve -- gyengén aromás szagú és ízű. 

A drog leírása 

a) Apró, legtöbbször csak .5 nnn átmérőjű, gömbölyű, ritkábban hosszas tojásalakú 
gyantaszernek, melyek általában 3-10 mm nagyok.. A könnyen törhető drog 
színe halvány citromsárga, felülete sima, poros, friss törési felülete üvegszerűen 
fénylő. Meggyujtva elég .. A szájban tartva a szemecskék egy idő mulva rág
hatóvá válnak„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A drog éterben csaknem teljesen, R-szeszben 80 %-a oldható. Petroléter ben nem, 
k!oroformban csak részben oldódik. 

c) Sav;zám. A drog savszáma az L 1.53. lap 1) szerint 0,5 g drogból meghatározva 
50--70. 

, , d) Idegen anyag .. 0,5 g masztixport 10 ml petrolétenel ráz9gatunk. A petroléteres 
,.Wt:,r.e k'·"'"/"'t.réWget leöntjük és 2 ml 0,05 %-os réz(II)acetát-oldattal rázzuk össze .. A petrol

éteres réteg nem lehet sem kék-, sem kékeszöld··SzÍnŰ (kolofonium) 
A drog szájban hosszabb ideig tartva, rágáskor nem eshet szét (szandaraka). 

e) Idegen a'!Jlag a drogban legfeljebb 1 % lehet„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Hamu, homok. A drog hamutartalma O, 1 mg pontossággal mért, kb 0,.5 g anyag
ból az L 173 .. lap 9) szerint meghatározva legfeljebb 1 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot a b) szerint azonosítjuk és a d) (idegen anyag) szerint vizsgá\juk„ 
Eltartás., Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk .. 

427. 

Mel 
Méz 

A mézelő méh - Apis mellijica L .. - Apidae - által gyűjtött, illetőleg termelt 
és a lépből kipergetett elsőrendű méz„ Halvány sárga, vagy sárga, átlátszó, 
tükrözően tiszta, nagyon· sűrű folyadék. Jellegzetes szaga arra a virágra emlé
keztet, melyből a méh gyűjtötte„ Ize nagyon édes. Hosszabb állás után gyakran 
többé-kevésbbé szilárd, fehér vagy sárgás, kristályos tömeggé dermed, vízfürdőn 
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melegítve azonban ismét elfolyósodik. Invertcukor ban kifejezett összes cukor
tartalma legalább 75 %, invertcukorban kifejezett szacharóz-tartalma legfel
jebb 6 %· Víztartalma legfeljebb 18 % Tartalmaz továbbá kevés dextrint, 
viaszt, fehérjét, illó--olajat, hangyasavat, keményítő- és pollenszemecskéket.. 

OldékonJság .. Vízzel minden arányban degyedik.. 
Kimhatás Vizes oldata (1 + 9) kék lakmuszpapírossal vizsgálva savanyú„ 
Sűrű5ég, 1 sr méz és 2 sr víz elegyének sűrűsége 1,100„ 
Spúifikus forgatóképesrég. -10°-tól+ 3°-ig. · 
10,00 g mézet mérőlombikban vízzel 5'0 ml-1e oldunk„ Az oldatot szükség 

esetén aktív szénnel elszintelenítjük és száraz papirosszűrőn kristálytisztára 
szűrjük A továbbiakban az L 73. lap 8) szerint járunk el. 

Mikroszkóplis vizsgálat 

5 g mézet 20 ml vízzel hígítunk és az oldatot kis ráz6tölcsér_ben 24 óráig ülepíijűk. 
.4..z üledékben mikroszkóppal csak poJlen-, elvétve keményítőszeme·cskék és viasziernez
kék lehetnek láthatóak Idegen anyagok nem lehetnek a mézben. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Oldhatatlan anJ'agok 10 g méz 20 ml vízben tisztán oldódjék Az oldat legfeljebb 
opalizálhat. Ezt az oldatot használjuk a e), d), e),f) és h} alatti vizsgálatokhoz .. 

b) Savasság. 1 g méz, 9 ml víz és 2 csepp l-fenoiftalein-oldat elegye 0,50 ml 0,1 n 
nátronlügtól színeződjék piros1a. 

e) K'lorid 1 ml a) szerinti oldat, 1 inl R-ezüstnitrát-oldat és néhány csepp R-salétron1-
sav elegye legfeljebb gyengén opalizálhat 

d) Szulfát.. 1 ml a) szerinti oldatot 1 ml R·báriumklorid-oldattal ~s néhány csepp 
R-sósavval elegyítünk A reakcióelegy legfeljebb csak gyengén lehet zavaros 

e) Idegen festőanyagok 2 ml a) szerinti oldatot 1 ml R-ammónia-oldattal elegyítünk. 
A ieakcióelegy színe nem változhat meg azonnal és csak kis mértékben térhet 
el az a)· szerinti oldat színétől 

f) 5 n1l q) szerinti oldatot néhány csepp R-sósavval elegyítünk, A reakcióelegy 
színe nem változhat · 

g) Kemén)lítŐ é.s dextrin 2 ml inézet 20 ml vízzel elegyítve felforralunk„ A lehűtött 
oldat 2 csepp O, 1 n jód-oldattól nem színeződhet kékre, vagy botvörösre 

h) K'eminJiÍtó-szirup, dextrin 15 ml vízfürdőn felmelegített a) szerinti oldatot 0,5 ml 
5 %-os csersavoldattal elegyítünk. Az oldaf azonnal megzavarqsodik. A csapa
dékról leszűrt és lehűtött folyadék 1 ml-es ré$zlete 2 csepp legtöményebb R
sósavval és 10 ml R-szesszel elegyítve n~m zavarosodhat meg tejszerűen„ 

i) Mestersége.s nzéz, nzesier.séges inve1ilukor1 ha1ni5ított 1néz„ .5 g mézet porceláncsészében / 
10 g R-éterrel eldörzsölünk, majd az étert száraz papirosszűrőn 5 cm átmérőjű 
porceláncsészébe szű1jük Az étert szC?bahőmérsékleten óvatosan elpárolog
tatjuk és a maradékhoz néhány csepp, legtöményebb R-sósavval frissen készült 
1 ~~·-os rezorcin-old<:t-tot cseppentünk„ A maradék legfeljebb átmenetileg lehet 
narancs vagy iózsaszínű, de nem lehet ta1:tósan ( 1-2 óra) mély cseresznye
piros színű ( oximetilfurfurol). 

j) Diasztáz,. Mérőlombikban .5,0 g n1ézet 20 ml fiissen kifor1alt és lehűtött vízzel 
elegyítünk. Az oldatot, kis lakmuszpapiros szeletkét használva jelzőül, 0,5 %-os 
nátriurrikarbonát-oldattal semlegesítjük, majd vízzel .50 ml-re kiegészítjük, 
Az oldat 10,0 ml-es részletét 0,5 ml 0,1 %-os ecetsavval, 0,.5 ml 0,6 %-as nátrium-· 
klorid-oldattal és .5,0 ml fi:issen készült, !-keményítő-oldattal elegyítjük. 
Az összerázott reakcióeleg)-et 1 óráig 45°-50°-os vízfürdőben tar~juk, majd 
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jeges vízbe~ lehűtjük és 1 csepp 0, 1 n jód~oldatot cseppentünk hozzá. Az oldat 
világosbarna vagy zöldesszínű lehet} nem lehet azonban határozottan kék 
(mesterséges méz, túlhevített méz). 

MitJ.őségi kvantitatív vizsgálat 

kJ hzítdli maradék mg pontossággal mért kb 10 g mézet az r: 104. lap 4) szerint 
beszárítunk, majd elhamvasz.tunk A habzás elkerülésére néhány csepp napra
forgó-olajat cseppentünk a mézre. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0}2 ~~ lehet. ' 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (idegen festőanyagok), az f) és a g) (keményítő és dextrin) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk, 

Megjegyzés A kristályossá vált mézet használat előtt enyhe melegen ( 40" -50' ! megolvasztjuk., 

Erjedésben lévő, vagy erjedt mézet nem használhatunk. 

428. 

Menthae crisI>ae folium 
( Mentlzae ciisp. fol) 

Fodormenta-levél 

A drog a Mentlza spicata (L.) erí1 .. Huds, var,, nispata (Schrad . .) Beck és a 
Mentlza aquatúa L. var.. <rispa (L..) H.. BL -Labiatae - nálunk különböző válto
zatokban és alakokban termesztett, évelő növények virágzás kezdetén vagy 
közvetlenül előtte gyüjtölt és szárított levele. 

A drog szaga jellemzőJlíze jdl~m~ő, csípős,. Iljó-ofajtartalma legalább l % 
a,4;-,.-:.-...éa,,/p.,,..-t-e.,„„?'<: .;: n-~e::d.:..:;·e: Cr· 

/ A n,öVfu'y leírása 

a) Gyökér A noveny gyökerei fonalszerűek, fehérek Gyökértörzse rövid, tompán 
négyoldalú, ba1nás- vagy sárgásfehér. 

b) Szára 50-60 cm magas, 2-3 mm vastag, négyoldalú, csúcsa felé elágazó, külö
nösen az élein szőrös. Levelei keresztben átellenesek 

.i:\ levelet az e) pűntban íijuk le 

c) Vuágzata sokvirágú álörvből összetett, hengeres, alsó részében szaggatott füzéL 
Az alsó álörvök lomblevélszerű murvák hónaljából nőttek A virág murvácskája 
szálas, kocsánya rövid., Csészéje 2,5-3 mm hosszú, hengeres, ötfogú, kopasz 
vagy pillás élű Pártája 3-3,5 mm hosszú A párta csöve fehér, fent lila, kopasz, 
kétajkú; felső ajka kissé kicsípett, alsó ajka háromkarélyú, középső karélya 
szintén kicsípett A párta torkából eredő, majdnem egyforma hosszú 4 porzója 
szétáll.. Termője kerek, karélyos mézfejtőn ül. Magháza 4 barázélájú; bibe
szála fonalas; bibéje kétlebenyű A felső lebeny rövidebb .. Július-augusztus-ban virágzik. · 

d) Tenné.st nen1 mindig hoz 
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A drog leírása 

e) A drogot képező levei n)ele legfeljebb 1 cm hosszú A felső levelek ülők, félig 
szárölelők, Lemezük kb .5-6 cm hosszú„ .A. levéllemez alalrja a változat szerint 
különböző. Lehet többé-kevésbbé kerek, megnyúlt, tojásalakú, kopasz vagy 
gyéren szőrös, 1áncos felületű, hullámos vagy sima . . A„ levél csúcsa erősen ki
hegyezett, válla kerek A levéllemez fodros., fi'.írészes szélű F űrészfogai külön
böz? hosszúak~ rendszerint elgörbültek"~ if.v..ú' ·~-~~<···~,c/,[„.,,77 •~.,.,,t,, _,;::;;.t,.-;r..-C;_. ,, /-4 ::.t.-<-C •. : .-. ;_,-,;;.~---· r~--5 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) Felülnézet A fc!színepidcrmisz legtöbb sejtje szabálytalan alaku és g)engén hul
lámos falú; az erek közelében lévők azonban kissé hosszukásak és alig hullá
mosak„ Az erek felett egyirányban erősebben megnyúltak és egyenes faluk 
heiyenként gödö1késen \'astagodott Sztómák csak szórványosan vannak. Az 
epidermiszsző1ök nag)jából ugyanolyanok, mint a .A1entha piperita levelein„ 
.\ /iL aispa levelein találunk azonban meggörbült, többsejtű, tagolt 
fedőszőiöket is. A fonákepidermisz általában annyiban tér cl a felszínepider
misztől, hogy a sejtek nagyrésze eiősebben hullámos falű és a 8-sejtű mirigy
szőrök, valamint a 2 me!léksejttől határolt sztómák sokkal nagyobb számban találhatók 

g) Kánztmetszet A le, él többi szövete (palizád-, szi\acsos-parenchima, szállító„ 
nyalábok) a M. j;ipeiita lnelével nagyjában megegyezően alakult ki 

h) A derített levdl vizsgálata Az érszigetek általában sokszögletűek Az átlagos érsziget
szám 11 Az éiszigeteket határoló erek 1-2 tracheidaszélesek, Az érág·ak 1eg
gyababban egyszerűek, el nem ágazók; egy érszigetben legfeljebb két ág nyúlik 
be. K1istályok sem az e1ek mentén, sem pedig az érszigetekben nincsenek, 
.\ jVfentlia mspdnak két változata ismeretes · a kopasz és a szőrös .. A kopasz változat 
levelén az erek felett az edénynyalábok iráni ában megnyúlt, egyenes falú epider
rniszsejtek közölt gyakoriak a kis fejecskés kiválasztósejtek Az érszigetekben 
elszórtan a 8-sejtű, tipikus, az ajakosokra jellemző mirigyszőrök láthatók A szőrös 
változat annyiban tér el a csupasz változattól, hogy a 8,sejtű mirigyszőrök rit-. 
kábbak és mind a felszín-, mind pedig a fonákepidcrmiszét az erek felett és 
az érszigetekben kissé göi bült, többsejtű, elég hosszú, tagolt fedőszőrök egyaránt si'b i'ín bo1 ítják 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

i) .1 növiicr eg)'eb iesze,. A d1og a növény szárábó1f?J~éc;;·~sszcsen legfeljebb 13%-ot, i~ lar talmazh at ;:;h nx'.c hú,< C'á d-'"''-'"'r<•«·";F t<:/_;4..""'"'"' ,, %· " e " 
j) Idegen anyag Az dőírttól clté;ő~ a!akú és illat~t leveiek"il/'m-lehett>ek a- cfr-0g--kfu-&t-t /?Y,d j-·'"-? 

(Vad mentafa1ok) /% Cc"'-'c ,_ <e.- ?",;:,„_„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

kJ ,\'edve11egtartalma az I 1/3 lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 14% lcliet. 
1) Hamu, !10mok. A drog hamutartalma az I. 173 lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 12 %, a hamu R-sósavban nem oldódó 1észe (homok) pedig legfeljebb a drog 2 ?~-a lehet. 

1n) llló-ofajta1talnzát az I 164„ lap B) szerint 11atá1ozzuk meg„ 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

A drogot az L l 74. lap 14) szerint azonosítjuk és e cikkely i) 
részei), továbbá;) (idegen anyag) pontja szerint vizsgáljuk 
E* 

(a növény egyéb 
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Eltartás Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk 
.Népies nevek: banyamenta, kucserácska. 

Adagolá5„ Szokásos egyszeri adagja 
S;:,okárns napi adagja 

429. 

0,5-1 g 
5 g 

Menthae piperitae folium 
( Menthae pip .. fol.) 
Borsosmenta-levél 

A drog a borsosmenta - Mentha piperita (L .. ) Huds .. - Labiatae -· Európá· 
ban, Ázsiában és Észak-Amerikában, nálunk is több változatban, sok helyen 
termesztett és helyenként elvadult, évelő növénynek közvetlen virágzás előtt 
gyűjtött és szárít.ott levele.. 

A drog összemoízsolva erős, sajátságos, mentolra emlékeztető szagú .. Íze 
égető .. Összerágva a nyelven és a szájüregben hűsítő érzést vált ki.. Illó-olaj. 
tartalma legalább 1 % legyen .. 

A növény. leí!'ása 

a) Gpökere fünalas, fehér. Elfásodó, feketeba1na gyökértörzse a 4 min vastagságot 
-is eléri és tompán négyszögletes. 
Csomóin ap1ó, szálas, fehér allevelek nőnek„ Ezeknek és az alsó leveleknek 
hónaljából 1 m hosszúságot is elérő, 6-8 mm vastagságú tarackok nőnek ki, 
melyek előbb fehérek, később ibolyaszínüek, a csomókon meggyöker~sednek 
és ott földfeletti hajtásokat is fejlesztenek. 

b) Szá1a 60-80 cm magas Qsak csúcsán ágazik el.. A szár négyoldalú, sokszor 
pirosló, gyér szőrözetű. A levelek keresztben átellenesek 

A levelet az e) pontban írjuk le. 
e) Virágzata 6-8 álörv-ből összetett, szaggatott füzér „ Az alsó álörvek murvái lomb· 

levélsze1 űek, felfelé mindinkább kisebbek. A világok inurvácskái 1-2,5 mm 
hosszúak, szálasak, kihegyezettek, pillás hegyűek„ Csészéjük 3,5-4 mm hossszú, 
tízerű, kopasz A csésze 5 füga majdnem egyenlő hosszú, hegyes, pillás. A fügak 
hegye sötétvörös„ A virág pártája- 4,5-5 mm hosszú, kopasz; csöve fehér, felül 
kékeslila, kétajkú. Felső ajl;át egy kissé nagyobb, kicsípett karély, alsó ajkát 
3 a~só karély alkotja„ A középső karély szintén kicsípett. 4 porzója majdnem 
egyforma hosszú, a párta torkából ered és a pártába rejtett.. Portokjai rend~ 
szerint meddők. 'T ermője egy párnaszerű, 4 karélyú mézfejtőn ül, 4 barázdájú 
Bibeszála 4 mm hosszú. A bibe 2 karélya közül a fClső rövidebb,. Június-szep~ 
tembe1 ben virágzik 

cl) ·renné5e apró, vörösesbarna, négyes makkocska, Termést rendszerint ne1n hoz„ 

A dr·og l_eírása 

e) }\ d1 ogot képező levelek nyele kb 1 cm hosszú fClül kissé ba1~zdás, kopasz va_gy 
gyéren szőrös„ A levél lemeze 3-ff cm hosszú, _1~3. cm széles,. hosszúkás elhp~ 
szis-alakú vagy lándzsás, hegyes, élesen fűrészelt A fogak a csúcs felé gör bülők. 
\lálla szívalakú vag) lekerekített. A rnellékerek a füértől hegye,sszög alakban 
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ágaznak el, egymással párhuzamosak és végeikkel Í"\'ben egyesülnek„ Az ívből 
rendszerint rövid és a fogakban végződő erecskék indulnak ki„ A levél felület~ 
fénylő sötétzöld, fOnáka :alarnivel világosabb. Fonáka az erek n1entén gyengén 
szőrös„ Erezete sokszor ibolyás, a felszínen besüllyed, a fOnákon kiemelkedik„ 
Nagyítóval nézve, különösen a fünákán cSillogó, zöldessárga színű, kerek mirigy
szőröket látunk, 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) Felülnézetben a felszínepidernrisz kanyargós, vékonyfalú sejtjei között sztómákat 
nem, vagy csak igen szórványosan találunk„ Az erek felett az epide1miszsejtek 
a nyalábok irányában megnyúltak és egyenes falúak„ Az epider:rniszsejtek közül 
egyesek fedőszőrré, mások illó-olajat tartalmazó mirigyszőr1é alakultak. A fedő~ 
sző1ök többnyire hosszúak, többsejtűek, hegyes-végűek, vékonyfalúak, kutiku
lájuk szemölcsös„ Az erek felett és a lemezek szélén rövidebb, vastagaQb falú, 
szemölcsös ku_tikul~jú serteszőrök is vannak„ A mirigyszőrök 1-2-sejtű nyélből 
és l~-2-, vagy 8-st'.jtű ft'.jből állanak. A fOnák epidermiszsejtjei erősebben hul
lámos körvon~lúak ~s a számos sztómát a légrésre merőlegesen elhelye:Zkedő 
2-2 mellékse3t veszi kö1ül. A sztóma Labiatae-típusú. 

g) Kere.5:::,tmet.szetben a fonák és felszín epidermiszsi'.j~jei kissé megnyúltak, vékony
f~lúak . A sztómá~. alig emelkedne~ ki A palizád-parenchima egysoros, benne 
kisebb rntercellular1sok vannak. Bel3ebb nagyobb intercellulárisokat ta1talmazó 
4~6-s~jtsoros szivacsos-parenchima helyezkedik el. Az edénynyalábok kolla~ 
terálisak„ A füeret is magában foglaló keresztmetszetben a vastagabb falú és 
izodiametriás epidermiszsejtek között sztórnák nincsenek, de _a felltebb említett 
mirigy- éS fedőszőrök fellelhetők„ Az epidermisz alatt, a felszín felé cső oldalon 
kissé szé_lesebb, 3--6-s~jtsoros, a fonák felé eső 'oldalün pedig z..:._3-s~jtsoros 
kollen~h1ma, ezen belül a fonák felé szélesebb, intercellulárisos kollenchima 
látható„ A parenchimába kollaterális edénynyaláb van beágyazva, melynek 
háncs- és farésze sugaras elrendeződésű .. ·A háncssugarak .5-7-, a spirálisan 
és gyűrűsen vastagodott edényeket, továbbá a ti acheidákat tartalmazó fasugarak 
pedig 8-10-sejtsorosak. 

h) A derített levél vizsgálata Érszigetei igen kicsik„ Az átlagos érszigetszám 33,6 Ezzel 
szemben a Mentha aquatica átlagos érszigetszáma 1, 7, a M ardensis var, pipe
rascens-é pedig 11,3. A l\1entha piperita érsziaethatára eo·ir tracheida szélessécrű · 
'''! ,, b tJ b' 
eraga1 -2 agúak. A készítményben a jellemző szőrtípusokat is megtaláljuk. 
Kristályok nincsenek benne 

i) A noveny egyéb 
drogban. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
J 

részei Ágvég, szá1rész, virágzat, ú n„ «repülő levél» 3 ~,~ lehet a 

j) Idegen anyag, Olyan levél, melynek fonákán a Puccznza menthae gomba vórösba1na 
spóratartó csop6rtjai láthatók, legfeljebb 10%, ba1nult, fakult levél szin.t&n ,.,;_,.;.-? •• „ 
lll'.% lehet a drogban.. ' t/ 
Ide"gen növényi rész 1 ~~ lehet a drogban Ebből ~zonban csak 50 % lehet a 
Mentha tubra„ 
Ne legyenek benne olyan levélrészletek, melyeken a többs~j-tű, tagolt szőrök 
meggörbültek ( Mentha crisj1a, M„ verticillata, M. aquatica M. pulegium M. rotun-· 
~~ ' ' ' 
A drog eldörzsölve sem konyhakömény szagot ( A1 rubra, M. cri.5pa) se citromia 
emlékeztető szagot ( M. longifolia, M„ aquatica) nem áraszthat.. N~m lehetnek 
közte az előírttól eltérő alakú levelek (vad ment~-fajok). 
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E/tartás Száraz helyen, fedett ta1tályban tartjuk 
.}{épie~ nevek: banya1nenta, kucser ácsk_~L. 

Adagolás„ Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

429. 

0,5~1 g 
5 g 

Menthae piperitae folium 
( Menthae pip .. fol.) 
Borsosmenta-levél 

A drog a bo1sosmenta - Mentha piperita (L) Huds. - Labiatae -· Európá· 
ban, Ázsiában és Észak-Amerikában, nálunk is több változatban, sok helyen 
te1mesztett és helyenként elvadult, évelő növénynek közvetlen viiágzás előtt 
gyűjtött és szá1ít.ott levek · 

A drog összemoízsolva erős, sajátságos, inentolra emlékeztető szagú„ Íze 
égető,. Összeiágva a nyelven és a szájüregben hűsítő érzést vált kL Illó-olaj
tartalma legalább 1 % legyen., 

A növény.leírása 

a) G;•ökere fünalas, fehéi. Elfásodó, feketeba1na gyökértörzse a 4 min vastagságot 
is eléri és tompán négyszögletes. 
Csomóin apró, szálas, fehér allevelek nőnek,. Ezeknek és az alsó leveleknek 
hónaljából 1 m hosszúságot is elérő, 6-8 mm vastagságú taraC~ok nőn_ek ki, 
melyek előbb fehérek, később ibolyaszínűek, a csomókon meggyöker~sednek 
és ott földfeletti hajtásokat is fe_jlesztenek. 

b) Szá1·a 60-80 cm magas Qsak csúcsán ágazik el. A szár négyoldalú, sokszor 
pit osló, gyér szőrözetű, A levelek keresztben átellenesek 

A levelet az e) pontban írjuk le. . 
e) Virágzata 6-8 álörvből összetett, szaggatott füzér„ Az alsó álörvek murvái lomb

Jevélszerűek, felfelé mindinkább kisebbek, A virágok rnurvácskái 1-2,5 mm 
hosszúak, szálasak, kiheg·yczettek, pillás hegyűek,. Csészéjük 3,5-4 mm hossszú, 
tízet ű, kopasz A csésze .5 füga majdnem egyenlő hosszú, hegyes, pillás. A fügak 
hegye sötétvörös A virág pártája- 4,5-5 mm hosszú, kopasz; csöve fehér, felül 
kékeslila, kétajkú„ Felső aj1F.át egy kissé nagyobb, kicsípett karély, alsó ajkát 
3 alsó karély alkotja. A középső karély szintén kicsípett. 4 porzója majdnem 
egyforma hosszú, a párta torkából ered és a pártába rejtett. Portokjai rend
szerint meddők, 'Iermője egy párnaszerű, 4 karélyú mézf~jtőn ül, 4 barázdájú„ 
Bibeszála 4 mm hosszú. A bibe 2 karélya közül a fClső rövidebb„ Június-szep
tember Then virágzik. 

d) ·Tenné.se apró, vörösesbarna, négyes makkocska, Termést rendszerint nern hoz„ 

A dr·og leírása 

e) .r\ drogot képező levelek nyele kb I _cm hosszú felül kissé ba1~zdás, kopa~z va.gy 
gyéren szőrös„ A levél lemeze 3-8 cm hosszú, 1-3 cm széles, hosszúkas ellip
szis-alakú vagy lándzsás, hegyes, él,escn fűrészelt A fogak a csúCs fe~é gör bülők. 
\l álla szívalakú vag) lekerekített. A mellék.erek a főértől hegy~sszög alakban 
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ágaznak el, egymással párhuzan1osak és végei~kel ívben egy·esülnek Az ívből 
rendszerint rövid és a fogakban végződő erecskék indulnak ki„ A levél felület~ 
fénylő sötétzöld, fünáka :ralarnivel világosabb. _Fonáka az ·erek n1entén gyengén 
szőrös. ~rezete soksz9r ;Ibolyás, a felszínen besüllyed, a fonákon kiemelkedik„ 
Nagvítóval nézve, különösen a fonákán cSillogó zöldessárcra színű kerek miriav-

, - ' b ' b, 
szőröket látunk 

Mikros~kópos vizsgálat 

f) F'elülnézetben a felszínepidernrisz kanyargós, vékonyf_alú sejtjei között sztómákat 
nem, vagy csak igen szórványosan találunk„ Az erek felett az epidermiszsejtek 
a nyalábok irányában megnyúltak és egyenes falúak. Az epidermiszsejtek közül 
egyesek fedőszőrré, mások illó-olajat tartalmazó mirigyszőrré alakultak„ A fedő
sző1ök többnyire hosszúak, többse;jtűek, hegyes-végűek, vékonyfalúak, kutiku
lájuk szemölcsös„ Az erek felett és a lemezek szélén rövidebb, vastagal:;>b falú, 
szemölcsös kutikul~~ú serteszőrök is vannak. A mirigyszőrök 1-2-s<:".jtű nyélből 
és 1--2-, vagy 8-s~JtÜ fejből állanak. A fünák epiderriliszsejtjei erősebben hul
lámos körvon~lúak ~s a számos sztómát a légrésre merőlegesen elhelye:Zkedő 
2-2 mellékse3t veszi körül. A sztóma Labiatae-típusú. 

g) J(ere5ztmet.5zetben a fonák és felszín epidermiszs~j~jei kissé megnyúltak, vékony
f~lúak . A sztómá~. alig emelkedne~ ki A palizád-parenchima egysoros, benne 
kisebb 1ntercellula11sok vannak„ Bel3ebb nagyobb intercellulárisokat tartalmazó 
4-6-s<:".jtsoros szivacsos-parenchima helyezkedik el Az edénynyalábok kolla~ 
terálisak„ A füeret is magában foglaló keresztmetszetben a vastagabb falú és 
izodiamet~iás epidermiszsejtek között sztórnák nincsenek, de a felltebb említett 
mirigy- és fedőszőrök fellelhetők„ Az epidermisz alatt, a felszín felé eső oldalon 
kissé szé.lesebb, 3--6-s~jtsoi os, a fonák felé eső 'oldalün pedig 2..:._3-sejtsoros 
kollench1ma, ezen belül a fonák felé szélesebb, intercellulárisos kollenchima 
látható„ A parenchimába kollaterális edénynyaláb van beágyazva, melynek 
~1áncs- és fa.része sugaras elrendeződésű„ 'A háncssugarak .5---7-, a spirálisan 
es gyűrűsen vastagodott edényeket, továbbá a tracheidákat tartalmazó fii.sugarak 
pedig 8-10-sejtsorosak. 

h) A derített levél viz5gálata. Érszigetei igen kicsik„ Az átlagos érszigetszám 33,6„ Ezzel 
szemben a Mentha aquatica átlagos é1szigetszárna 1, 7, a M. arVensis var„ pipe
rascen5-é pedig 11,3. A Mentha pipe1ita érszigethatára egy t1acheida szélessécrű_· 
érágai 1-2 ágúak, A készítményben a jellemző szőrtípusokat is megtalálj~k~ 
Kristályok nincsenek benne 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

i) A noveny egyéb 
drogban, 

j 
ré.szei Ágvég, szárrész, virágzat, ú n„ «repülő levél» 3 ~{i lehet a 

j) Idegen anyag, Olyan levél, melynek fonákán a Puccinia menthae gomba vű1ösbarna 
spóratartó csopórtjai láthatók, legfeljebb 10 %, barnult, fakult levél szi.ntG.n--<~.; d,,:,.., 
llr% lehet a drogban, ,, Y 

Ide"gen növényi rész 1 ~~ lehet a drogban„ Ebből azonban csak 50 ~/ lehet a 
Mentha 1'Ubra„ · 

0 

Ne legyenek benne olyan levélrészletek, melyeken a többs~jtű, tilgolt szőrök 
meggö1 bültek ( Mcntha crispa, M. ve1'ticillata, M aquatica M pulegium M„ rotun-
~~ ' ' ' 
A drog eldörzsölve sem konyhakömény szagot ( M„ rubra, M cri5pa) se citromia 
emlékeztető szagot ( M. longifolia, M„ aquatúa) nem áraszthat. N~rn lehetnek 
közte az előírttól eltérő alakú levelek (vad ment~-fajok), 
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l\finőségi kvantitatív vizsgálat 

k) ]'{edve.ndgtartabna az I. 173. lap 8) szerint meghatá1ozva legfeljebb 14% lehet. 
1) Ha1nu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatároz,,a 

legfeljebb 13 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok), pedig legfeljebb 
a drog 2 ~~-a lehet. 

m) Vizes kivonattartalma legalább 30 % legien (I 174 lap 10/a) 
n) Illó--olajtmtalmát az (I 164 lap B) szerint hatá1ozzuk meg 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Adrogotaz (I 174. lap 14) szerint azonosítjuk és e cikkely i) (a növény egyéb 
részei) és j) (idegen anyag) pontja szerint vizsgáljuk 

Eltartás Száraz helyen, jólzáró tartályba"., fénytől ,.édve tartjuk 

Adagolás.. S;:,okárns eg_yszeii adagja 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja 5 g 

430. 

Millefolii herba 
( Mi.llefol., herb.) 

Cickafar kfü • 
A drog a cickafarkkóró -Achillea millefolium L -Compo1itae- utak mentén, 

kaszálókon, nyirkos, erdős helyeken, főleg azonban hegyvidékeinken/gyakori, 
évelő növény~nyáron gyüjtött és 1ncgszárított virágzó 11ajtása. 

.A. drog jellemző szagú, ke.~crű ízű 

A növény leírása 

a) &"'yökir é5 gyökirtör;:,.s Gyökerei fünalasak, barnásak Gyökériörzs,e 2-3 mm vastag, 
her(!:!;eres, tagolt, tarackszerű. Több szárat hoz. E szárak 10--50 cm hosszúak, 
2-3 mm vastagok, henge1csek, ke\,éssé elágazók 

A 5zá1at, levelet és virágot a e), d) és e) pontban íijuk le 
b) K'aszatte1'1nése összen)on1ott, hosszúkás, fürdított tojásalakú Bóbitája nincs„ 

A drog Ieír·ása 

e) A drogot képező növény 5zára 10-30 cm hosszú, 2--3 n1m vastag, alig gyapjas, 
inkább kopaszodó. Levelei a száron szórtan helyezkednek el 

d) .li levelek hosszúkás-lándzsásak, 2-4-szei szárnyasan szeldeltek, 4-8 cm hosszúak 
és 2-4 cm szélesek. A levélkék 2-3 bemetszésűek vagy szárnyasan hasadtak, 
esetleg szárnyaltak. A szeletek szálka-hegyűek, mirigyesen pontozottak, kb 1 mm 
szélesek„ 

e) Virágzata sátorozó buga, melyen a fészkek kicsinsek, a fészekpikkelyek pedig hosz„ 
szúkás ellipszis··alakúak„ Az egyes feszkekben 5 nyelves, bóbita nélküli, női 5ugá1-
virág van, melynek pá1tája fehér, 1itkán pirosló, a pá1 ta karimája 3 fogú A magház 
alsó állású; a bibe kétágú„ 
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A korongvirágok hengeresek, sá~gás- vagy szürkésfehérek, vékonyak Portokjuk 
összenőtt A vacok kúpalakú. A virágok között hegyes vacokpelyvák fejlődtek, 
Júniustól késő őszig virágzik 

Mikt oszkópos vizsgálat 

f) S;:,.ár .. Felülnézetben az epidermiszsejtek a hossztengely irányában megnyúltak. 
A kutikula helyenké11t csíkolt. A barázdák epidermiszs~j~jei között 3-4 mellék
s~jttől körülvett sztómákat találunk 
J(eresztmef5;:,.e(b"en a barázdált, hengeres szár epidermi.5z1t;}t}ei tangenciálisan meg
nyúltak. Az epidermisz szintjéből alig kiemelkedő sztómák a barázdák irányába·n 
helyezkednek el A szőrképletek közül a fészkesekre jellemző, emeletes mirigy
szőrök és többsejtű, ostoros fedőszőrök találhatók. A fedőszőrök alapja 4-5 µ; 
rövidsejtű, csavarodott végsejtje pedig több száz µ hosszú és vastagfalú„ A szár 
szerkezete a virágzat közelében és az alsóbb szinteken eltérő, A vüágzat köze
lében a bordák bőrszövete alatt kollenchimás hipodermisz van_, mely a virágzati 
tengel)'en lefelé haladva fükozatosan kiszélesedik A barázdák irányában a 
hipodermiszt klorenchiina alkotja„ Az elsődlege5 kéreg belsőbb iétegei mind a 
felsőbb, mind pedig az alsóbb szár1észeken parenc~imásak. A virágzathoz 
közel eső szárrészben, egy körben elhelyezkedő kollaterálir, nyílt nyalábokat találunk, 
inelyeknek külső oldalán a periciklus s~j~jei, vékonyfalú rostokká alakultak, 
Az alsóbb szárrészekben interfaszcikuláris kambium van. Az öss2efB:gg& kol~ 
laterális, nyílt nyalábok külső oldalán lévő rostkötegek vastagfalúak„ 
A szár minden szintjében a faszcikuláris kambiumból származó háncselemek .-
arán)'lag szűküregűek( A--sz~rhaR,a-virágzat alatt:itt~™1Mt; pa1e11Chhnascjtelfa.rd ?t:°"-NV/·)(X:---< 
-is.-trncheá:k, aL alsóbb régéekben ]3eelig főképpen t"ttstek @g tr<lche~k aJak111tak ki„a-?.;.-á ;t,,.,-t::v? 

A" -interfa;n;c-**l~bi-um----a-----bélsttgm-ak---i:rmryábarr-vastagfu:!ú-el-e~t ,t_:,,z'.'- /;, .. „ ''" 
lwz;-1étu:-~s--igy-a~1:~-sű~b~1:ds.z~_össze~~~tlvetg~ű:-kép-zóüí~:- Igy /~,*/*:·.-' ~~ ~--"' -
tt>há-t-a--vffag2ftch~eh:·teszben a il)~özötti-noszek-fbé!sugarnk-]--vélrony- /;~, ,;- e;.•· -
fahl--j3-are·fl:ehi1naw:fookbfü-4H:fl:ttak; l~~kból alak11ltak A laza .L?-„.„t-;,„~c, e-.,/ 
bélszövet gödörkésen v~stagodott falú, táglumenű parenchimasejtckből épült .r.-z,?,:~rt.h. ;.l-'/"'· 
fel Ezen belül központi üreg van. ~--,... e e-vt-~---

g) Levil. !~lülnéze1~J;en a l~\,él epid:rmis~sej~jci ·-,főleg ~ fO~_ákon ,- kanya;,g:?s „:J:., ,,„Z,,;. 
lefutasuak, a foer menten megnyultak es helyenkent kut1kulajuk cs1kolL A szorok~ ~ :- '-(! , 
olyanok, mint a száron leírtak. A nagy, ellipszisalakú, gyakran 4 melléksejttől ~<:J~,,_ „,_.,- /t; 

körülvett sztómák légrései hossztengelyükkel a főér irányában párhuzamosan ?.~.,.v:.'-~"'" ~ ·· 
állanak "'.h„„;c.··i::. ~;_...J.-

J .· 
K'eres;:,.tinet.s;:.etben az epidermiszsejtek külső falát erősen megvastagodottnak látjuk„_k~Z;,...-~:.:1-t-
A sziómák az epider1nisz szintjéből kissé kiemelkednek A felszínepiderlnisz ;::.„,.{;/" t;.;1--,·.....:..-, 

alatti palizádréteg két s~jtsoros„ A fonákepidermisszel határos réteg helyenként~,v:;,_,.,,,..,,t·.:..-t':,.-...-~ 
palizádszerű sejtekből, helyenként pedig legömbölyödött sejtekből álL Ezé1t,._ ,H ,.,,„,_ ,r,, ' 

a do1ziventrális levél helyenként izolaterális szerkezetűnek látszik A szivacsosfo_ ~:,:.;cA.:·_: 
parenchima 2-3 sejtsoros, gömbölyű s~jtekből álló réteg,. Az edénynyaláboK .... „ru.L;"'_l:„-.t 
hü\ ellyel vannak körülvéve és azokat az e1ösebben kiemelkedő levélerekben j-:_,;..a /v: d~<-· 
fa- és háncsrostok kísé1ik. . nr : .. · ti-n-;J 

h) .4 derített levél viz.sgálata„ A levél erősen tagolt lemezében az ér szigeteket leginkább '
1

7,;~ „..-;:~ ti~ 
a főér és a főérhez közel, - vele párhuzamosan, kétoldalt húzódó - és a főé1rel.r,,,.-,v7/'.,_.,.: 
gyakran anasztomizáló, vastagabb (2-.5 tracheaso1os) erek hatá1olják„ Ezek/'7,....:-·t-..-,..·:n t,i_(,- '· 
az érszigetek átlagosan 1-2 mm hosszúak. A főérből kiágazó és a szárnyasan._..._,..,,,_.....,.-'-~~, t:,.._,,Z(.,.:. 
elhelyezkedő levéllem_ez-lebenykékbe futó vastagabb erek mentén, ezeknek is,:~:>ztf:: ,,....,.., 
a végső lemez-lebeny kékbe való szétágazásánál szintén találunk néhány érszi-~~;é "~··r-J ·
getet, melyek azonban lényegesen kisebbek, mint a főér-mentiek Érszigetbe nyúló_c.i-:;Í:-,.~ ,..,:;_,,_ 
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érágak níncsenek, úgyszintén'.' kristályok sem Elszórtan,~ füleg az oldalsó lemez
lebenyek epidermiszén - néhány- kétsejtű, ülő mirigyszőrt találunk. 

i) Virág„ Afé.5;:,ekpikkelyek epidermiSzsejtjei közül páian megnyúltak, kanyargós falúak, 
a széleken sugaras elrendeződésűek, hosszúra nyúltak és barnás színűek A szélső 
epidermiszsejtekből rövid, a csúcson lévőkből pedig hosszú, ostoros szőrképletek 
fejlődtek„ A külső epidermisz középső részén a fészkesekre jellemző mirigy-
szőrök és többsejtű alappal és hossiüra nyúlt végse:jttel bíró, ostoros szőrök 
alakultak ki-, A mezofillumban erősen megvastagödott és gazdagon gödörkézett 
sejtfalú rostrétegek találhatók A gödörkék gyöngyfüzérhez hasonló soroknak 
látszanak, 
A pelyvas;:,őrök epidermisze hasonlít a fészekpikkely epidermiszéhez, de mirigy-
szőrök nincsenek rajta„ Az epidermisz alatt kissé: megvastagodott rostköteg_ek 
húzódnak 
A r;:,iromlevél epidermiszsejtjei a felületen sokszögletesek, oldalfaluk kissé vagy 
erősebben hullámqs. A nyelves virágok szirmain széles, tompán kúpalakú, 
gyengén csíkolt papillák láthatók„ A csöves virágok cimpáin viszont csak igen 
kevés papilla van 
A termót megnyúlt, szögletes epidermiszsejtek boiítják, melyek főleg a nyelves 
virágoknál kifejezetten rétegesen megvastagodottak„ A termőben, főleg annak 
alsó részén és a pártában, főleg a pártacső határánál, kis buzogányfej-alakú 
kalciumoxalát-kristályok láthatók. A pár tán és a termőn nagy, emeletes mirigy
szőrök, rövidebb fedőszőrök és a forradások mentén hosszabb papillák vannak. 
A pollemzemek 3 oldalúak, legömbölyödöttek, exinéjük durván tüskézett. Nagy
ságuk kb 30 µ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

j) A növény eo.éh ré5zei A drog gyökeret, levelétől megfosztott és 2-.5 mm-nél vas
tagabb szárrészt összesen legfeljebb ,3' %-ot tartalmazhat 

k) Idegen mryag a drogban legfeljebb 3 % lehet .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
,,;:,. 

1) Nedvmégtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 1'4 % ·lehet .. 
m) Hamu, homok. A drog hamuta1tahna az I. 173. lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 15 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2,5 %-·a lehet 

n) Vize> kivonattartalma legalább 20 % (I. 174 .. lap 10/a) 
o) Keserűérték. A drog forrázata (! ; 100) még 30-szoros hígításban 1s keserű 

(L 174 .. lap 12) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174 .. lap 14/a szerint azono
sítju~ és e _cikke_ly J). (a növény egyéb részei), továbbá a k) (idegen anyag) 
pontp szennt v1zsga!Juk. 

Eltartd1 Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk 

Népie< nevek .. egérfa.rkú cickafark, cickóró, pulykafü, patikai ezerlevelű fü.. 
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431. 

Ononidis radix 
( Ononid. rad) 

Tövises iglic-gyökér 

A drog az Ononis 1pínosa L -Legumino>ae ·- egész Európában honos ~álunk 
is mezőkön,- száraz réteken, legelőkön, árkok, utak mentén, vasúti töltéseken 
vadon tenyésző félcserje ősszel gyüjtptt, szárított gyökere és gyökértijrzse .. 

A drog szaga az édesgyökér re emlékeztet Íze fanyar, édeskés és karcoló. 

A növény leírása 

„\ növény félcse1je, mely rendszerint több szárat fe:jleszt. 
A gyökeret az j) pontban írjuk le. 
a) Szára kb 70 cm hosszú, felemelkedő, alul elfásodó, vörösbarna színű A szár

tagokon szőrvonal flit végig. A szőrök felül lágyak, mirigyesek, kissé ragadósak„ 
A száron csavaros elhelyezkedésben, tövisben végződő, rövid hajtások vannak. 

b) Levelei szórt állásúak. Az.alsó levelek hármasak, a felsők egyszerűek„ Pálhái nagyok, 
széles -tojásalakúak, alul lekerekítettek, felül kéthegyűek; szélük néhol fűrészeS, 
Levélkéi hegyesek vagy tompák, szélük pedig fűrészelt, felszínükön sötétzöldek, 
fonákukon halványabbak Mindkét felületen mirigyszőiösek. A levélkék válla 
ékalakú. 

c) Virágai a rövid hajtások hónaljában, rendszerint egyesével álJanak. Kocsányuk 
legfeUebb 3 mm hosszú, szőrös és mirigyes, C5é.5zéjiik maradó, majdi:-em harang
szerű, 6-10 mm hosszú, zöld, mirigyszőrös, 5 ferdén lándzsás c1mpávaL Az 
alsó cimpa hosszabb a többinél 
A párta pillangós; vitorlája fordított tojásalakú, lekerekített, 13-16, mm hosszú, 
rózsaszínű, kí:vül mirigyes, belül kopasz„ A vitorla virágzáskor hátrahajlik és 
szétterül. Virágzás előtt és után középen összehajtott„ Körme rövid, fehér. 
A párta evezői 9-10 min hosszúak, ferdén hosszúkás, fordított tojásalakúak, 
fehérek vagy rózsaszínűek, hosszant csíkosak„ Körmük mellett kis, kúpos sarkantyú 
van, felette pedig kis, kerek cimpa,. A párta csóriakja valamivel hosszabb az 
evezőknél és felfelé görbült hegyes csőrben végződik, '.!övénél két körme van, 
melyek mellett egy-egy mélyedés látható, ahova az evező sarkantyúi beillesz
kednek„ Az evezők és a csónak, kopaszok. 
Porzóköre egyfalkás, a csónakba Zárt.. Szabad részük 0,5-3 mm hosszú, felfelé 
görbült. A porzók váltakozva hosszabbak és rövidebbek. Portokjaik sárgák, 
tojásalakúak, két végük kicsípett, a porzószál hátukra illeszkedik Magháza 
hosszúkás, oldalról kissé összenyomott, fClső részén mirigyszőrös. Bibeszála 
valamivel hosszabb a porzónál, felfelé görbült Bibéje gömbölyű„ Júniustól 
szeptemberig virágzik. . 

d) Termé.5c 7-9 mm hosszú, 6-9 mm széles, lapos tojásalakú, kissé puffadt, világos-· 
barna, 1-3-magvú hüvely, amelyet maradó csésze vesz körül.. Csúcsán lefelé 
görbült hegye van .. 

e) Magja 1,5-2 mm hosszú, ugyanolyan széles, oldalról kissé összenyomott vesE
alakú, sötétbarna vagy fekete, finoman pontoiott. 

A drog leírása 

f) A drogot képező noveny gyökértörzse több fejű. Főgyökere 0,5-2 cm vastag, 
2.5·-30 cm hosszú, alul elágazó, hengeres, mélyen barázdás, olykor lapított 
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és meggörbült, néha a tengelye körül rnegcsavaiodott; csak ritkán ág<izik el. 
„A. o-yökér szürke vagy barnásszürke pa1ával fed~tt, hosszában ráncos, a ráncok 
me~tén repedezett, esetleg foszlányos 1\1etszési felületén szabadszemmel jól 
látható az erőteljesen fejlett fatest excentrikusan sugaras sze1kezete. Belül sárgás
fehér, rostos tö1ésű Nyersen hajlítható, szívós; megszáradva kemén·y, fás. 

Mikroszkópos vizsgálat 

g) J(eresztmetszetben kívül több sejtrétegú (10~15), szü1késba1na perideJ"mát látunk 
melynek vé-keByfalú sejtjei tangenciálisan megn-yúltak. Beljebb néhány sejtSor 
széles pa1enchiroás külső kéreg, ettől beff:lé belíő krJreg van. Ez utóbbiban a 
háncssugarak között 4--30 sejtsor széles bélsugarak futnak. A háncssugat?kat 
vékonyfalú, egyszerű vag;- iitkán összetett keményítőt tart<:j.lmazó háncsparen- , 
chima, elszarusodott keraienchima és rostaCsövek alkotják Elszórtan kisebb 
csoportokban, kristályokat tartahnazó rekcszcs-rostoktól kísért, el nem fásodott 
rostok láthatók„ .r\ bélsugárparenchima legtöbb sej~jében keményítő van, de 
egyesekben kalciumoxalát eg)·es-k1istályokat is láthatunk. 
A kan1biu11z alig ismerhető fel A.farrJsz is suga1as felépítésű, A fisugarakat főként 
igen vastag falú iostok csopor~jai alkotják, melyeket kalciumoxalát-egyeskristá
lyokat tartalmazó rekeszes-rostok vesznek körül A szórtan vagy csoportokban 
lévő udvaros-gödörkés edényeken kívül a fasugarakban tracheidák és finoman 
gödörkézett, fásodott falú parenchimasejtek láthatók A farész bélsugársejtjei 
radiálisan rendezettek és megn·yúltak Egyébként a bélsugár a kambium felé 
kiszélesedik és 1~30 sejt széles„ A bélsugár-sejtek aránylag nagyok, gödörkésen 
''astagodottak, fásodottak, és nagyn1ennyiséglí keményítőt tartalmaznak. 

h) Po1vizsgálatok. Pora barnásszü1ke. Mikroszkópos képében gyakoriak a kis keményítő
szemek, a kissé görbült, vastagfalú rostok, a kalciumoxalát-egycskristályokat 
tartalmazó rekeszes-1ostok és a vermes-gödörkés edények I...~tunk még a porban 
parenchimaiö1edékeket, ba1nás kéregdarabökat és iitkán keratenchima-·részle~ 

teket' is 
Azonossági vizsgálat 

i) Onokol A por miboszublimátuma hosszú, gpkran heh, csillagszerűen egyesült, 
tlíkből vagy finom szemcsés le1akódásból áll, melyek tön1én)' R-kénsavban piros 
színnel óldódnak. 

Min.~~~gi kvalitatív vizsgálat e_,. r;.,,,.d,1.-a',;,, .__/f-i;;i:->.,,~·,/:·:'-
""-"~"'.:vi- r:_ !'V 

j) A növé!I)' egyéb részei. A drog(1egre1jebb 3 ~~ szárcsonkotl tartalmazhat 
k) Idegeú a113ag legfeljebb 1 ~~ lehet a drogban 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 

!) Nedvrnégtartalma az I 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet 
m) Ha1nu, ho1nok A drog hamutartalma az 1 J 73. lap 9) szerint meghatározva 

legfeljel;tb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 3 ~,'~-a lehet _,. 

n) Vizes kivonattartalma legalább '.1'5-% (L 174 lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az I 174 lap 14/a szerint azonosítjukésecikkelyj) (a növény egyéb 
1észei és k) (idegen anyag) pontjai szerint vizsgáljuk 
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Eltartá<. Száiaz helyen, fedett taitályban ta1tjuk. 

I övises iglic-gyökeret tartalmaz a «Species diuretica». 
Népies nevek. ekenyűg, ge1licetövis, ökörgúzs, eketorlófű 

Megjegyzés, A bűzös iglic - Onorzis híriina Jacq - és más sárgavirágú fajok , 
zvökerei nem h.asználhatók 
..._,; .-/ 
1-l;a~~?tL~-.. // c;:~-,-p-.;,;.,t;:, T""Yri:~r~" -~'4Z·c.-7i·t~;. 

432. 
,-,, ,_„ Opiuni nativum 

Ópium 

A drog a Papaver somniferum L - Papaveraceae - Kis-Ázsiában honos, ugyanott 
és máshol, így nálunk is termesztett, egyéves növény éretlen termésének bemet
szésekor kifolyó, összegyűjtött és a levegőn beszáradt tejnedve .. A mákfejeket 
a· sziromlevelek lehullása után néhány nap múlva metszik be„ 

A drog jellemző, bódító szagú; íze keserű. A drog 60°-on megszárított pora 
legalább 12%, vízmentes mmfin-bázisban kifejezett morfint (Ci;Hr90 3N) tar-
tal1naz „ 

A drog leírása 

a) /\ beszáradt te-jnedvet 0,3-3 kg súlyú cipó- vag)- pogácsa-alakú darabokba 
gyúrják és máklevelekbe bu1ko1'.a, lórom (Ru1ne-..;) te1mései közé csomagolva 
hoz:zák fürgalomba ;\fiiss ópiumkalács szívósan szakad; közepe néha még puha, 
külső rétege keményebb 11etszési lapján barr1aszínű, zsírfényű; állománya 
egynemű, "\iaszMszerű s a kéz melegétől tapaclóssá válik. Hosszabb állás után 
megke1nényedik} ff:keteszínű lesz és szemcsés töréslívé válik. 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Az ópium pora fahéjbarna-színű. 1\1ikroszkópos képében legfeljebb a ináktermésfal 
vastagfalú, kicsiny és sokszögletű epidern1iszsej~jei, a máklevelek vékonyfalú 
epidermiszrészletei, esetleg az utóbbihoz tapadt, klorofillt ta1 talmazó szövet
részek találhatók 

Alkaloida-kimutatás (morfin) 

.e) Oi 1 g ópiumpo1 t 2 ml vízzel eldörzsölünk. A keveréket .S rril R-kloroform-izo
propilalkohol eleggyel (3 tf + 1 tf) és 1 ml 4%~os· nátriumhidrogénkarbonát
oldattal eiősen összerázzuk: A különvált klorofCnn1os oldatot szárazra párolog
tatjuk. A' ma1adék 1-2 csepp fürmaldehides tön1ény kénsavtól (1 csepp 
f~H·maldehid + 1 ml tömény R-kénsav) ibolyá1a színeződik (Marquis-reakció)„ 
Ugyis eljárhatunk, hogy a készítmény vizes rázadékát megszű1jük és a szüredék 
? cseppjét kis porceláncsészében vízfürdőn beszá1í~juk„ A kihűlt száraz maradéki a 
néhány csepp formaldehides tömény R-kénsavat cseppentünk A r~akciókeverék 
lassan eiősödő ibolyapiros--színű lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Mekonsav. 0, 1 g drogot 5 ml vízzel rázogatunk. A megszűrt oldat 2-3 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól pirosszínű lesz. 
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, · ,. 'deg. en an11ag. A mik1oszkópos készítmén·yben sok növén)i ' ·éb reJzez es z ~ , , . . 
, iáknöveny egy , ,ítő ne legyen lathato 

e) fl n , sok kemen' 
rész es .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

I. l 73. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 8 e;,~ lehet. 
''edi1ességtartalma ,az , 60a •. 0 n kiszárított drog hamutartalma az I 173. lap 9) 

f) 1• 1 r1tott es . 
. r.rainu Az e pho ' o"a Jegfoljebb a drog 7 %-a lehet 

g) '"' · t meg atar ' 60° k' " ' · 0 1 szerin , ""ás (lnor.fin)„ Az elporított es -on :s"zar~tott, ?p1um ? i:ig· 
Tartalmi :neghatar:,~ kb 0,5 g-ját az I. 12~ lap }.8/b szermt vrzsgal~uk: '.'.'z rzolalt 

h) ntossaggal :m 2 kénsavban oldjuk es 3elzoul egy csepp I-met1lvo1os·"oldatot 
po fi t 10 ml 0,0 n . . . 
IJJ.Ol ~ , ~ , • T 
l asznalunk , 5 707 mg (lg 7.5638) vrzmentes m01fin-bazrst (C17H 190 3N) 
1 1 0 02 n kensav ' ' 
1 m ' 
jelez Tájékoztató gyors vizsgálat 

, megfelelőnek ítélt drogot a e) szerint azonosítjuk 
A mak!OSzkopOSOatn'ólzárÓ üvegben, méregszekrényben tartjuk.. 

0 1 's A drog J . .. , ·r·· „ 
Ettar a · „ Extractum o'ii .siccum», «Pulvzs opzz» es a « znctura opzz». 

. bólkészulaz « · „ , , „ „ 
ópium , 

10 
ot csak galenusi ke~z~tmenye~, pL az «J!xtractum. opzz 

j,Jegjegyzes: A d fii készítéséhez hasznaljuk, kiveve a «Pulvzs opzz et zpeca-· 
in» « Tznctura 0P"'' t melyet «Pulvis opii»-ből készítünk. 

siccu"ae' (pulvis Dovekrz)";/nk vagy az orvos ópiumot rendel, akkor a «Pulvis 
cuan z Dover-port . eszi u ' 

,},·1„~t használjuk.. · dig «Pulvis opii»-t (HL 316 .. lap) adunk ki, még abban 
or1 

· <leletre mm · · · l"'l' lh ' ' 1 k O'P · t 
0 vosl ren 5 a «pulvz5» meg.Je o es e agyasava csa « zum»-o r . ha. az orvo 
esetben is, 

az 
rendel , , , ·ekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik.: 

'p 'uin a kabzto 12:.e1 .Az o r 

433. 

-i< Podophyllinum 
(Podophyll) 
Podofillin 

·ll peltatum L. - Berberidaceae - Észak-Amerikában honos, 

A drog a Podophy lum "l a virágzás előtt gyüjtött és két évig raktározott 
' y kozvet enu ' ' 1 1' ] · ' 1 k' „ lt , l" növen kivonatából sosavas v1zze va o (lCsapassa eszu , 

e.V?.~értörzsének szfesz~~ vagy könnyen morzsolódó, gyantaszerű darabok 
gyo ' , tott amor p ' , " k , , " 
fnegszatl ' „ gú és kissé csrpos, eseru izu. 

A drog je!lemzo sza 

A drog leírása 

, , ag·y bainászöldes színű„ Hideg vízben nem, meleg vízben 
„ kessarga v · · b ld 'd'k R b 1 

A drog szui kl oformban is csak xesz en o o i „ -szesz en, me eg 
a) 'terhen or ' S ld 1 k · l észben, e , 'R nunónia-oldatban oldhato. zeszes o ata a muszpapuossa 

r lkálilúgokban es' -a 
a. sgálva savanyu„ _,..... 
v1z 

)24 

Azonossági vizsgálat 

b) 0,1 g d1ogot 5 ml vízben 3 percig rázogatunk .. A szűredék színtelen_ vagy alig 
sárgás színű, keserű ízű, semlyges-vagy gyengén savany'ú kémhatású„ A szüredék 
2 ml-e 2-3 csepp R-,as(III)kl01id-oldatt<ll barna színű lesz. 

e) G.J1anta. 1 g drogot 10 ml R-szeszben oldunk. Az oldat barna színű. Az oldatból 
1 inl víztől fehér, pelyhes csapadék \.álik ki. Ha e ke;,:eréket vízzel erősen fel-
hígítjuk, a folyadék kékeszöldes 5zínben fluoreszkál." · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Idegen anyag. 0,4 g finoman porított drogot 3 ml hígított szeszben oldunk. i\z oldatot 
0,5 ml 6 %-os vizes káliu~hidroxid-oldattal óvatosan összerázzuk .. A füly?J.dék 
1 órán belül nem kocsonyásodhat meg (a Podophyllum Emodi Vallich gyantája) 

e) O, 1gdrogot25 ml R-szeszben oldunk„ O, 1 ml oldatot tölnény R-kénsavval elegyítünk. 
Az oldat sárga vagy zöldessárga lesz (a Podophyllum Emodi \Tallich gyantája vörös 
;,,agy vörösesbarna színű). 

~inőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Nedvm~gtartalma az L 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 6 % lehet. 
g) Hamu, homok„ A drog hamutartalma az I. 173„ lap 9) szerint meghatározva, leg-· 

feljebb 1,5 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 0,5 %-a lehet · 

h) Tartalmi meghatározás (podofillotoxin). ing pontossággal mért ó,450 g finoman porított 
podofillint 1.5,00 ml R-kloroformmal 50 ml-es üvegdugós lombikban fél órán át 
gyakrabban iázogatunk A klorofo11nos oldatot óraüveggel lefedett, szá1az 
papirüsszű1őn szűrjük, i\ szüredék 10,00 ml-es részletét(= 0,30 g drog) 0,1 mg 
pontossággal mért 100 ml-es száraz Erleruneyer-lombikban .50 ml R-petroléterrel 
elegyí~jük. A leülepedett cs~padékot) előzetesen üvegdugós mérőedényben 70°-on 
kiszárított, 8 cm átmérőjű papirosszűrőre gyűjtjük, A lombikot és a szűrőt 20 ml 
R-petroléterrel utána mossuk, majd mindkettőt egy óráig 70° hőmérsékleten 
szárítjuk és kénsavas exszikkátorban való kihűlés után mérjük. i\ szűrőn és a 
lombikban visszamaradt anyag súl) a legalább 0, 12 g leg)'e11 ( 40 % podof illo-
toxin) · 

i) Vize.s kivonattartalma nem lehet több, mint 3 % (I. 174. lap 10/a). 
95~~-os szeszes kivonattartalrna legalább 98% legyen (I. 174. lap 11). 

Tájékozt":tó gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az ,I. 174 lap 14/a szerint és e 
cikkely <) (gyanta) szerint azonosítjuk, és a d) (idegen anyag) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartás Jólzáró föegdugós üvegben, zárt szekrényben, száraz helyen tartjuk. 

Másnév .. «Resina podophylli». 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

o, 1 g 
0,3 g 

0,02-0,05 g 
0,05-0,1 g 
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434. 

Primulae radix 
( Primul. rad) 

Tavaszi kankalin-gyökér 

A drog a tavaszi kankalin - Primula veris L.. (syn .. Primula ofjicinalis Huds.) 
- Primulaceae -fÍÍálunk a domb- és hegyvidékek erdős, bokros helyein és rétjein, 
gyakran nagy területeken tenyésző évelő növénynek kora tavasszal va;;.\„ ősszel 
gyüjtött, megszárított gyökere és gyökértörzse. 0 ' 

A drog gyenge, jellemző szagú; íze karcoló 

A növény leírása 

A gyöke1et az e) pontban íijuk le. 

a) Levelei szórt állású tőrózsában áÍlnak. i\ levéln:yél a lemeznél jóval hosszabh, fehér 
vagy halványzöld színű, felül lapos; a lefutó lemez szegélyezi .. A levél lemeze 
kb 8 cm hosszú, 3 cm széles, hosszúkás tqjásalakú, tompa-hegyű; széle finoman. 
egyenetlenül csipkés, fodros; válla hit telen nyélre keskenyedik. Erezete a fel~ 
színen bemélyedt, a fonákán kiemelkedik. A levél ezé1 t ráncos. A lemez felszíne 
kopasz, fonákja apró szőrökkel fedett vagy szü1kén inolyhos. 

b) Virágzati tőkocsánya 1.5-20 cm hosszú, hengeres, apró Szőrökkel fedett .. >\. világok 
murvalevelei legfeljebb 1 cm hosszúak, szálas lándzsásak, ülők A virágok külön
böző hosszúságú kocsányokon egysze1 ű ernyőt alkotnak és virágzáskor leko
nyu~nak. A virág ötfogú csészéje kb 1 ,cm hosszú, szögletesen csöves, tölcséres,_ 
töve felé kissé kiemelkedik, halványzöld színű„ J\ csésze fogai kb 3 mm hosszúak,_ 
háromszögűek, kihegyezettek A csésze bordái sötétebb zöldek A párta a csészénéJ 
kétszei: hosszabb, fordított gye1 tyatartó alakú. Fehér, hengei es' csöve és tányér: 
szerű pereme van„ A pá1 ta feljebb sárgaszínű, torkában 5 narancsszínű folttal. 
I<.arimája ötkarély·ú; n1inden karély tojásalakú, homorú, kicsípett csúcsú, 5 iövid 
szálú porzója a pá1 tacin1pák előtt áll, a pártával összenőtt Porto~jai sárgák, kb, 
2 mm hosszúak \Tirágpora fehér. 'Termője felsőállású; n1agháza gömbölyű,_ 
kopasz; bibeszála fonalas, hengeres; bíb~je gömbölyű. 
A vi'rágok kétfélék és tövenként válto.?,,nak. Az egyiknél a porzók a párta csövének alsó 
harmadában vannak és ott a párta csöve gömbsze1űen kitágul Ennek a virágnak 
a bibeszála kb„ 1 cn1 hosszú és bibéje a párta to1~ában látható A másik fajta 
vi1ágnak a porzói közvetlenül a pá1ta kitágult torkában helyezkedtek el. Ennek 
bibeszála csak 5 mm hosszú, ezért bibéje a párta csövének közepe táján van. 
A hosszú bibeszálú egyedek bib~je nagyobb„ i\. növény áprilisban virágzik 

e) 'Tenné.5e a csészénél kisebb, felálló, hosszúkás, tqjásalakú, barnássá1ga tok, mely 5 
hátragör bült foggal kovad, de a fogak Iendszerint kcttéhasadtak és ezért a termés 
tízfogú 

d) Mag, A termésben 30-40 ba1na, 1-2 mn1 nagysá,gú, szemecskés felületű, szegletes 
mag van, 

A drog leír·ása 

e) A gyökértörzs szirnpodiális, barna vagy barnásvörös, 8-10 cm hosszú, kb 0,5 mni 
vastag, egyenes vagy meggörbült.: Felszínén hegek és göcsök láthatók; ezek a 
levelek és a kocsány forr adási helyei. A gyökértö~zsön köröskörül számos,já1ulékos 
gyökér ered. A gyöké1törzs egyik végén olyko1 még a levelek és a virágzati 
tengely alsó részeinek ma1adványai is fellelhetők. 
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A .f])·ökerek világossárgák vagy ba1na színűek, kb 1 mm \'astagok, hengeiesek, 
8-10 cm hosszúak, hosszukban finoman vonalkázottak, a gyökértörzsről egy
irá'.nyban lefelé lógnak Igen törékenyek Belül csaknem fehérszínűek 

Mikr·oszkópos vizsgálat 

f) K'eresztnzetszet. A gyökértö1zs ke1esztm.etszetében kívül egys~jtiétegű, vékonyfalú 
epidernziszt látunk Ettől befelé aránylag széles, 15--20 sejtrétegű, keményítővel 
telt, gödö1késen vastagodott falú parenchimából álló el5ődleges kéreg helyezkedik 
el Ebben helyenként a ké1gen á.thúzódó járulékos gyökerek radiális irányban 
megnyúlt elemeit találjuk Egyes "metszeteken az egyszerű fan)'aláboknak spirá
lisan vastagodott falú t1acheái, illetőleg tracheidái különösen jól láthatók„ Az 
el~ődleges ~~reg legbelső sejtso;~~ (endodermiszét) feltűnően apró, vékonyfalú 
s~1tek alkot3ak, amelyeknek rad1ahs fala Ca5pai_y-pontosan vastagodott.. A központi 
hengetben egy körben 10-20 kollaterális edénynyaláb van. A farész edényei 
vastagfalúak, lekerekítettek és hálózatosan vastagodottak„ Rostok sem a far észben 
sem a háncsrészben nincsenek A nyalábok között 2-3 s~jt széles, keményítő~ 
tartalmú bélsugarak húzódnak A keményítővel telt bélszövet egy része gödör
késen vastagodott falú pa1enchimás, más része sarkosan vastagodott kollenchimás 
sejtekből alakult 

~>\. gyökér keresztmetszetén széles, keményítőben gazdag kéreg, majd kisebb 
pa1enchimas~jtekből álló kéreghatár és a központi hengerben egy pentarch: 
illetőleg heptarch edény·nyalábrendszer látható .A„ bélszövet pa1enchimás, az 
idősebb gyökereké szkelei:enchimás 

A nálunk 1itkább Pri?nula elatiiJr (L ) Sch1·eb gyöke1 ének szöveti szerkezete 
abban különbözik a P. veris-től, hog) a kéreg·· és bélparenchima sejtjei között 
sárgász<?l<l kősejtek is vannak. 

g) Porviz5gálat. Jellemzőek a bélből és kéregből származó, keményítőta1talmú, vastag
falú, gödörkés falvastagodású parenchima-sejtek, az idősebb gyökerekből szár

~1nazó, megnyúlt, f:isodott falú szilárdító sejtek„ Vannak még gödö1kés és háló
zatos falvastagodású edények, valamint barnás se;jtta1talmú pa1enchimase;jtek„ 

Mi~őségi kvali~atív vizsgálat 

h) A növbry ~g)l:b rés::;ei. ~>\.drog I;gfe~jebb 5 % tőkocsányt és levélalapot tartaln1azhat .. 

i) Idegen an)'ag a drogban legfeljebb 2 % lehet l\Tem lehet a d1ogban szár csonkot 
viselő (Vincetoxüunz) vagy olyan gyökértörzs, amelyiknek ké1gében kalciu1n
oxalát-rafidot találunk (Veralrunz album), végül olyan sem, amelynek. kérea
sejtjeiben buzogányf~j-alakú kalciumoxalát van és amelvnek nincs bélszöve~e 
(Vincetoxiwm). , 

.A. drog tpmény R-kénsavval lecseppentve színét alig változta~ja meg Nem lehet 
narancsvörös (Verall'u1n), sem bo1dóvörös (VinceLoxicutn) színű 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Nedvessegtaitalma az I. 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet .. 
k) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L 173 .. lap 9) sze1int meghatározva leg

feljebb 7 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig a drog 1,.5 %-a 
lehet 

1) Vizes kivonattartalma legalább 20% leg:en (L 174. lap 10/a). 
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Tájékoztat(í gyorsvizsgálat 

A drngot az L 174. lap 14) szerint azonosítjuk és e cikkely h) (a növény egyéb 
részei) és i) (idegen anyag) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás.: Száraz hélyen, fedett tartályban tartjuk 
ll.fépie5 neiek orvosi kankalin, kás·avirág, kükü1cs 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 0,3-0,5 g 
Szokásos napi adagja 1,5 g 

435. 

Q,uercus cortex 
( Quercus coit.) 

Tölgyfa„-kéreg 

A drng a kocsányos tölgy- Quercus robur L (syn. Qu. pedwzculata Ehrh.) és 
a kocsánytalan tölgy·- Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein (syn. Qu se.s.sili
flow Salisb) - Fagaceae - fiatal törzséről és ágairóltfávasszal gyűjtött és szá
rított ké.reg. A tölgyek nálunk a hegyvidéken, a Dunántúl dombvidékén és 
helyenként az Alföldön erdőt alkotó fák. 

A drognak szaga nincs; íze fanyar, összehúzó„ 

A növény (Quercu5 1obur) leírása 

a) A kocsányos tölgy 50 m magasra is megnő„ ;Fiatal ágai kopaszok, fenylők, zöldes 
vagy vörösbarnák, paraszemölcsökkel bo1ítottak Lombrügyei tojásalakúak, 
tompák és ezeket cserépfedélszerűen, világosbarna, pillás szélű pikkelyek borí~ják„ 

b) Levelei szórt állásúak, pálhái szálasak; hártyásak, hamar lehullanak. A levél riyele 
4-8 mm hosszú; lemezének hossza 18 cm, szélessége 6-8 cm Hosszúkás, für~ 
dított tojás-alakú, részaránytalan, kopasz, bőrnemű, kissé kékeszöld, Felszíne 
fénylő, fonáka fénytelen CsűcSa tompa vagy lekerekített.. Szélén 4-5 lekerekített, 
különböző nagyságű karélya van. Válla keskeny, rendszerint szívalakú, füles. 

/-{e.. 1tt ~(..-r,,v..íc) J7irágzat A tölgy egylaki Porzós barkái a inult évi ágak felső(bimbóinak hónaljából 
erednek, 2-4 cm hosszúak, vékonyak, laza virágúak, lecsüngők. Az egyes 
virágok egyszálas, pillás murvácska hi;>naljából erednek. Leplük sárgászöld, 
5-8 osztatú. A lepel .levelei hosszúkás lándzsásak, pillásak vagy szőrösek„ 6--1 O 
porzója hosszú. Portokjai sá1gák. 
Te:'Jnűs világai a fiatal hajtások felső leveleinek hónaljából erednek és eg)·enként 
vagy kettesével, olykor ötösével szálas murvácska hónaljában, közös vékony 
11yélcn ülnek„ A 3 bibe karélyos, sárga vagy vöiös. Kupacsuk virágzáskor még 
nem fejlődött ki egészen„ Április-m~jusban virágzik. 

d) Makkterm~se 1,5-3 cm hosszú, 1-2 cm széles, hengeres„ Kupacsa a makkn.ak 
kb 1/ 3-át fedi A kupacsok 2-10 cm hosszú tengelyen ülnek, széles csésze
alakúak, pikkelyei teljesen összeforrottak, szabad csúcsuk igen rövid, három„ 
szögletű. 
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A növény ( Q.uercu.s petraea) leh ása 

A kocsánytalan tölgy rendszerint alacsonyabb. A levél n-yele 2-3 cm hosszú. Lemeze 
aránylag·· vastagabb, élénkzöld, felszíne sima, kopasz; fonáka az igen apró, 

:rányomott csillagszőröktől pelyhes„ A levéllemez karélyai lekerekítettek vagy 
kissé hegyesedők, ritkán hegyesek, többnyire előreállók és épek, a levél csúcsa 
felé fokozatosan kisebbednek A levél válla füles vagy keskenyedő .. 
Virágzati tengef:ye igen rövid, ezért a fejlődő kupacsok csomóban ülnek, ezek 
pikkelyei aránylag sűrűn állnak, alapjukkal egymást fedik, szabad csűcsuk keskeny 
vagy széles háromszögű Májusban virágzik 

A drog leít'ása 

e) A tölgyfakéreg 1--3 mm .Y?-Stag, 2-3 cm széles, 1.5-20 cm hosszú, vályú- vagy 
ritkán cső-ala.kú., Külső/felülete ~:im::i, ;féHy:lő,~{iffie- Rajta kevés, fehér 
paraszemölcsöt, ritkán zuzmótelepet is találunk„ Belső felülete vöröses vagy 
sárgásbarna, hosszában du1 ván vonalazott. Keresztmetszetén kézinagyítóval 
parát, kéregrészt, világosabb szklerenchima-gyűrűt és rostcsoportokat látunk. 
Jh.,~éreg törése száJkás„ . . . ,g "·' , . ...:""'" ... ··& x~a ,,,&-... e.,.x i·: x~~;;,,;_x.·.,..,,:-;·"6:„ .~ .. ·!--„A·/;? 
!/ _ _,j;,?v"t-C-Ú.· ~::c"'*"''/:.C:../' .-;; ~-· ·n"•·,,.,,, , ,,-7*· • 7 „ v - ~~Y -

; "-..:.-·:,,.. .. ..!~ · ·· ? .... ~ .- ~ .. ,..,..: Mikroszkópos vizsgálat 

f) K'ereszt?netszet. A kb 2 mm vástag kéreg epidermisze már elhalt. A kifejlett periderma 
egyes rétegei egymástól jól megkülönböztethetők, A paraszövet sejtjei tangen'
ciálisan .~~g1:1y~1tak, sugarasan rende,zéttek és faluk radiális irányban vékonyabb, 
tangenc1ahs iranyban vastagabb, ezert a lemezes kollenchima s~jtjeihez hasonR 
lítanak. Helyenként lenticellák találhatók. A fellogén (parakambium) egysejt
rétegű. A fellogénen belül több sejtsoros fellodermát látunk, mely főként lemezes 
kollenchimából, kis részben parenchimából alakult E csoportok a fellodermában 
radiális irányban váltogatják egymást A se;jtek szintén tangenciálisan meg
nyúltak és néhol radiálisan rendezettek 
A kéregparenchima 6-~ sejtsor széles; sejtjeinek egy részében kloroplaszták, 
más részében buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályok V<'J.gy erősen, csator
násan vastagodott, rétegzett falú kősejtek láthatók,. A kősejtek többnyire csopor
tokban vannak A kéreghatár nem differenciálódott.. A pt:riciklust összefüggő 
<le nem egynemű szilárdító-gyűrű alkotja, Olykor 'ugyanis egyes-kristályt tartal~ 
niazó se;jtektől kísért, \gen vastag, rétegzett fa.lú rostok csoportjaiból és szintén 
vastagfalú, rétegzett és csatornás kősejtcsoportokból áll. 
A 1násodlago.s h~ncsban a lágy és kemény háncs elkülönült. A lágy háncsban na
gyobb mennyiségben csersavrögöket és buzogányfej-alakú kalciumoxalát
~r.ist~lyokat .tartalmazó .se:~teket találunk. A kemény háncs vastagfalú, szűk
uregu elemeit egyes- kr1stalyokkal telt sejtek kísérik. 
l~ősebb kérf!ekben a háncs külsői parenchimás iétegében gyakran ít::llogén alakul 
k1, mely k1felé pa1aszövetet te11nel. Ha a kéregből már héjkéreg válik le, akkor 
.ez. drognak nem alkalmas. A másodlagos kéreg külső rétegeiben éppen úgy. 
mint a külső kéreg parcnch_imájában a szklerenchim.ás kősejtek a többi szöveÍ 
sejqeinek nagyságától eltérően aránylag igen nagy méretűek és ennek követ
keztében a háncs szövetének e része rendezetlen, A belső kérgen áthaladó bél_
~ugár kanyargós lefutású, sejtjei radiális irányban megnyúltak, vékonyfalúak 
es cse1savat tartalmaznak. A másodlagos kéreg belső részén a tangenciálisan 
r:ndeződött háncsrost-csoportok a háncsparenchimával váltakoznak„ A kam
bium közelében a rostacsövek is 1negtalálhatók. Az elsődleges bélsugarak kifelé 
haladva kiszélesednek és kősejteket tartalmaznak„ A másodlagos bélsugarak 
általában egy-, ritkábban két-se;jtsor szélesek„ · 

:g) Por~iz:gálat Pora vörösbarna, benne igen sok buzogányf~j-alakú, kalciumoxalát
kr1stalyokat tartalmazó kéregparenchima részletet, különálló buzogányf~j-alakú 
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és egyes kalciumoxalát-kristályt, valamint egyenként álló és csoportokban tömö·~ 
rült kősejtet, továbbá kristálytartó sejtektől kísért háncsrostCsoport-töredéket 
találunk. A porkészítményben gyakran felloderma-darabkákat és bélsugár-· 
részleteket, ritkábban felloderma„ és paraszövet-töredékeket is látunk. 

h) Csersav. 
10 ml 
csepp 

Azonossági vizsgálat 

0;10 g '.'I~orított tolg~faké1get (IV) R-szesszel megnedvesítimk, ma,jd 
VlZzel nehany percig 1azogatunk A szüredék barnás szín(í és egy-két 

R-vas(III)klorid-oldattól kékesfekete Színű lesz 

J\.iinőségi kvalitatív vizsgálat 

i) A növény egyéb rés<,eiből a drog legfeljebb,j' %-ot tartalmazhat 
j) Idegen a?~yagot a drog legfeljebb 1 ~~-ot tarta~mazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsiálat 

k) Nedvrnégtaitalma az I 173 lap 8) szeiint meghatározva legfeljebb !2 % lehet„ 
1) Ham~, hom~k. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva leg

feljebb J' %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig· legfeljebb 
a drog l %-a lehet 

lájékoztató gyorsvizsgálat 

A d:o_got az I; 17~ lap, 14/a sze;int és ,e ci~ke!y ,hJ. (csersav) pon\ja szerint 
a~on?s'.tJuk, tovabba az z) (a noveny egyeb resze1) es ;) (idegen anyag) szerint v1zsgal,Juk. 

Eltartás„ Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Népies nevek: a kocsányos tölgyet gubacsfának mocsár tölgynek suskafának, 
a kocsánytalan tölgyet pedig fürtös tölgynek is n~vezik. ' 

436. 

Ratanhiae radix 
( Ratanh. rad) 

Ratanhia-gyökér 

, A dr?g a Kr~meri,a tríandra Ruiz et Pa von -Leguminosae :__a boliviai, brazí!ia; 
cs ~erm „Kor?1ll,eraknak homokos1 t,erméketlen, 1000-2500 m magas nyúlvá
'}Ya!n, kulonosen Huanuco kornyeken honos kis cserjének megszárított gyökéragar,. 

A drog szagtalan; íze erősen fan·yar, összehúzó 

A dr·og Ieír·ása 

a) A növény drogot képező gyökérágai 1 m hosszúak is lehetnek. A 15-20 cn
1 

hosszú 
d:.og~arabok. ken;ény~k, fásak, alig hajlíthatók, nehezen törhetők, hengeresek~ 
gorbultek, alig elagazok, 1-2. cm vastagok. Parájuk sötét barnásvörös aránvlair 
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sima Harántiiányban néha berepedezik, olyko1 pikkelyekben ~eválik: A kéreg 
vöröses színű, a farész szijácsa világos, vörhenyes-sárga, gesztje pedig barn3:
vörös színű. A gyökér főtömegét a kéregnél 5--6-szor vastagabb farész teszi 
Törése szálkás 

Mikroszkópos· vizsgálat 

b) K'eiesztJnet~zet. Kíyül több sejtsoros peridermát találunk, melynek külső sejtjei vék-en-y
f-alttak-, parásodottak A fellogén nem feltünő. _!\ felloderma radi~lisan elhelyez
kedő sejtekből áll, többrétegű és vékonyfalú„ A külső kéreg korán leválik, ezért. 
a felloderma alatt kevés külső kérget, alatta pedig sugaras szerkezetű, belső 
kéiget találunk. A bélsugarak a kambium közelében egysejt-szélesek, kifelé 
azonban többnyire 2-3 sejt~.szélesek. Sejqei tangenciálisan megnyúltak„ A háncs
sugarakban főleg háncsrostcsoportokat, egyenként álló háncsrostokat, paren
chimát keratenchimát, a kambium közelében pedig rostacsöveket és kísérő
sejteke; találunk„ A háncsrostok tágüregűek, kissé összenyomottak, a kambium 
mellett sugarasan, kifelé szabálytalanul csoportosultak, szomszédságukban 
1nonoklin kalciumoxalát-prizmát, illetve kalciumoxalát-kristályhomokot ta1-
tahnazó rekeszes rostokat látunk A háncsparenchimában és a bélsugarak 
sejtjeibe~ cse1sav-rögöket, tJ.,ábbá kisebb (4~20 µ) és nagyobb (20-40 µ), 
egyszerű keményítőszemet, ritkábban 2-6-rész-·szemből álló összetett keményítőt 
találunk. 
.A kambium néhány sejtsoros; elemei vékonyfalúak, lapítottak és sugarasan ren
dezettek„ A.fate5t nagyrészt iostt1acheidákból, tracheidákból és t~güregű, kerek, 
vermesen vastagodott falú tracheákból épült fel. Helyenként metatracheális 
parenchima látható. A bélsugarak egysejt-szélesek. 
.i\. para egyes sejtjeiben, a kéreg és fatest parenchimás elemeiben, továbbá az 
egész gesztben vörösesbarna, R-vas(III)klorid··oldattól zöldre festődő színanyag 
található 

e) Porvizsidlat. Pora vörösesbarna. Gyakoriak benne a különböző nagyságú ( 4-40 µ) 
keményítőszemek, keményítővel telt kéregparenchima-töredékek,. A porban 
paraszövetrészleteket (felülnézetben), aránylag vastagfalú, hosszú, nem fásodott,. 
olykor kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó sejtektől kísért háncsrostokat, 
továbbá vermesen vastagodott edénytöredékeket, valamint farostokkal és paren„ 
chimával körülvett edényréSzleteket, végül nagy, egyes kalciumoxalát-kristá~. 
lyokat és kristályhomokot is találunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Csei sav 0, 10 g elporított drogot (l\1) vízzel megnedvesítünk, majd 10 inl vízzel 
2-3 percig rázogatunk. A szüredék 3 ml-e 4-5 csepp R-vas(III)klorid-oldattól 
e1ősen zöldre színeződik 

CJ Idegen anyag (más Ratanhia-fajok)' 0,5 g ratanhia-gyökeret (III) 5 ml hígítoU 
szesszel 12 óráig gyakori rázogatás közben áztatunk„ A szüredékhez addig 
cseppentünk szeszes ólomacetát-oldatot (1 + 30), amíg csapadék már nen1 
képződik i\ csapadék is, a szüredék is vörösszínű legyen 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) 1\edverségtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 ~~ lehet. 

g) Hamu, homok A d10g hamuta1talma az I. 173. lap 9) szerint meghatá10zva 
legfeljebb 4%, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 1, 5 ~{,·-a lehet. 
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h) Vizes kiéonattartabna ·legalább 10~~ 
70%-o< <zrnzel készült kit,011attmtalma legalább 30% (I li4, lap 10/a, 11). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az I 174. lap 14/a sze1int azonosítjuk és e cikkely e) (idegen anyag) 
pontja szerint vizsgáljuk 

F;ltaitá<.. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Ratanhia-gyökérrel ké5,zül a «'Tinctura ratanhiáe». 

437. 

Rhei rhizoma 
( Rhei r lziz.) 

Reum-gyökér törzs 

A drog a Közép-Ázsiában, Kína Shensi tartományának hegységeiben honos 
R!zeum-fajok, főként a R!zeum palmatum L var. tanguticum Maxim, és a R!zeum 
offieinale Bai!L - Polygonqceae ·- meghámozott és megszárított gyökértörzse. 

A drog szaga jellemző Ize keserű és összehúzó; a nyálat sárgára festi; rágáskor a fogak között recseg 

A dr·og Ieír·ása 

a) A d1ogot képező gyökértörzs különböző alakú A nagyobb, hosszában ketté
hasított és a fatestig lehántott gyöké1 törzsek lapo:Sak, domborúak, a kisebbek 
hengeresek, kúpalakúak, néha gömbölyűek, IO-f2 cm átmérőjűek, gyakran 
4tfúrtak Egészben vagy nagyobb darabokra szétvágva hozzák forgalomba. A 
gyökértörzs sűlyos, kemény, sárgásvörös színU, felüle'.e sárgás porral fedett.. 
Törése egyenetlen, érdes, szemcsés. 'Törési felületén fehéres alapon szertehú
zódó narancssárga vagy pirosas-barna vonalkák láthatók és így törési lapja rnárványozott. 

Keresztmetszetén szabadszemrnel a külső szélén, a még néhol meglevő kambium 
szomszédságában 0,5-1 cm széles, sugaras fatestet, beljebb ugyanilyen széles, 
márványos övet, n1ajd a jó reumra jellemző csillagos gócok zón~ját látjuk 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) K'ere.s;:,tmetszet. A hámozott gyökértörzsön az elparásodott ·bör;>zövet és a külső 
kéreg teljesen hiányzik A megmaradt bel<ő kireg háncsrészét kanyargósan futó, 
3-4-sejtsor széles bélsugarak szelik át. Ezek s~j~jei radiális irányban megnyúltak, 
vékonyfalúak, keményítőt vagy igen nagy (60-200 µ átmérőjű) buzogányfej
alakú kalciumoxalát-k1istályokat tartalmaznak. A keményítőszemek egy része 
egyszerű, gömbölyű, gyakran hasítékos, másrésze pedig 2-4 részszemből össze
tett, - A háncssugarak parenchimája a bélsugá1éva_l megegyező, csak a sejtek 
inkább gön1bölyűek„ A háncs rostacsövei kissé vastagodott falúak és csak a 
kambium közelében ismerhetők jól fel. 

A kambium több sejtsoros, sej~jei vékonyfalúak és tangenciálisan megnyúltak. 
A faié1;:;be11 főként faparenchima van, aránylag kisebb számban találhatók gyűrűsen, 
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.. 1. létráSan és hálózatosan vastagodott f3.lú, tágü1egű, 20-100 /.t széles spua 1san, -

edények , "·" · k 1 · l't b 'I .- alakult szállítószöveten belül kemeny1tot es, a c1umox?- a -
E sza, a·' ~s~n tartalmazó parenchimás bé/koronában sűrűbben, koncentnkus, 
bu~oga~j?b~kra utaló C5illagos .szerke;;eiűgócok láthatók A bé/szövetben e n~alábok 
nyr ~ n;fia a k ennek 'rneofelelően az egyes szállítószöveti elemeket oldalnezetben ferden utna s b 'lk '] fik " ' 
, · k Eb lső réSzt nevezik márYán-yozott zónának .\be oronaJan e vo u„ n, la~J11u ·_. ,e ok mindeg'- ikében kívül faparenchimában bővelkedő és edényekben. 

csr agos goc . ' k 1 , ' b n köz 
' , fi ," · "t beljebb pedig 2-3 seit1étegű amo1un1ot es eze11 e u -

szeg~nly, a~~~~~e~et találunk mely utóbbit főként keményítőt és buzogányfej
pont1 1an ' , h, h · ' kevés nagy 1 k' k Iciumoxalát-kristályokat tartalmazo ancsparenc ima es , -
a.a tum:;ko"de'se11 kívüli összenvomott rostacső alkot. 11ind a fa-, mind pedig 
rcsz u ' 

1 k.. ' 'lt 't" a háncsrészben 2_.::_3 SE;jt széles, sugarasan rendeződött, isse megnyu -SE;J u 
bélsuga1 akat látunk. . . „ . 

I en jellemző, hogy mind a külső szállítószövetr~ndszer, mind p~u1~ a cs1llago~ rr~cok bélsugaraiban sá1ga vagy barnássárga szmany~g hab:'.'ozod'.°tt ~el,; mel) 
f'o- hatására megvö1ösödik, R-vas(III)klorid-oldattol pedig keksz1nu lesz (~~trachinon-származékok, tannoglukozidák). . , . ' . 

e) Porvizsgdlat. Pora narancssárga-színű. Be~ne n~gy, buzo~ar;tyfe,J-alaku kalc1un:~ 
lát-kristályokat és részint a pa1ench1mase;1tekben, resz1nt szabadon keme ~~~őt, továbbá zöldes, hálózatos vastagodású edény1észeket. találunk J>:- por 

R-nátronlúggal lecseppentve megvörösödik ~emod:n). i\ por, m1k1oszubh~atuma 
sa1ga u , , ' t"kbo"I áll melvek R-nátronlúg·ban pnos sz1nnel oldodnak (emod1n) 

Azonossági vizsgálat 
' 

<l) .Antrachinon-5;:,ánnazékok. 0, l g 1eum-gyökértö1zs-port ~ 0 ~l .. \'Ízz_el és, 3 "csepjJ .. ~-· 
· t l 'ggal felfőzünk A lehűlés után leszű1t folyadek vorosba1na sz1nu„ A szu1e-

na ron u ' k" ' k 'd lk"l" "lt 'teres <léket R-sósav11al semlegesítjük, 10 ml éterrel uazzu , maJ . ,az ~ u onu e 
ld tat .5 ml R-ammónia-oldattal összerázzuk„ Az ammón1as reteg cse1csznye-· 

oa . , '"(k"f.' l piros (emodin), a felső éteres réteg ped1g sarga sz1nu i1zo ansav .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Idegen anyag. :\z aránylag könnyű, továbbá a füstös s~agú darabok ne1n használ-

hatók k k · · ( · ·a as f) Rheum no<lras. Az emópai 1eum ke1esztmetszete csa nem '.' ozeppon.1g, sug 1 k 
benne a csillagos gócok öve hiányzik. Legfeljebb egyes fi~Jlettebb gyoke1 to1zse 
keresztmetszetén találunk egy-egy gócot 

g) Rlzeu1n rhaponticu1n. \'isszafOlyó-hűtŐ\;el fclsze1elt, 100 ml-e~ ~őzőlombik!Jan 1,0 ~· 
reumport 50 ml hígított szesszel 15 pe1cig forralunk. J\ lehutott :z.~~zes fol_)-a~ek?t 
l "·"·k 10 ml-ie bepárologtatjuk, majd 15 ml éterrel elegyitjuk A foly~d.ek 
eSZU!JU ' , '11 k" b l"l k , t'l)OS rapont1cm 24 óra mulva sem zavarosodhat meg és i1e1n va iat r e o e r1s a · · 

h) Kurkuma. A poralak:ú drog kis részletét egyenlő térfOgatú tö_mé~y. R-kénsav ,és 
R-szesz lehűtött keverékével megnedvesí~jük, Kézinagyítóval v1zsgaljuk _A barnas
\.Örösie színeződött készítményben ibolyaszínű 1észecskék nem lehetnek. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) J{edvtB4gtartalma az . :J I l -;3 lap B;' szeri11t meghatározva legfeliebb 10 ~~ lehet 
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") Hanzu, lzomok„ A drog ha_mutartalma az I 173. lap 9) sze1int ~eghatáiozva 
.l legfeljebb 12 %, a hamu R-sósavban nem oldódó 1észe (homok) pedig legfeljebb 

a drog 1 %-a lehet -I'l · 
k) Vizer kivonattaitalma legalább ~;o leg\en (i 174. lap 19). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A mak.rnszkói;osan '?egfelclőne~ ítélt ~rogotaz I,J?4 lap 14) és e cikkely d) 
(antr ach,mon-szarmazekok) yont1a szennt azonos11Juk, továbbá: e) (idegen 
anyag) es g) ( Rlzeum rlzapontzcum) pontok szerint vizsgáljuk. 

Eltartá1.. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Reum-gyökértörzzsel készül az ~<E:xtractu1n 11zei ri~cu1n» és a «Vinunz rhei">>. 
Népies nete. 1ebarbara 

Adagolás S;;,okáso s eg)•s;:erz adagja 
Szokásos napi adagja 

438. 

Salep tuber 
(Salep tub.) 

Szalep-gumó 

0,1-1 g 
0,3·-2 g 

1!' drog töb.b európai, kisázsiai és hazai ikergumós kosbor - Orchil - és 
inas, az Orchidaceae családba tartozó nen1zetséa fajainak virágzáskor ásott, lc
forr ázott és megszárított leánygumói. A növén)rek. évelők. 

A drog szagtalan; íze nyálkás 

A növény leírása 

a) Gyökét. Járulékos gyökerei kb 1 mm vastagok, hengeresek) nem ágaznak el 
A növénynek ike1 gumója van. 

b) Szára 15-30 cm magas, hengeres, kevés-levelű. 
e) Levél. ~llevelei hüvelyszerűek„ Lomblevelei hosszúkás, fordított tojás- vagy ellipszis

alakuak, hegyesek vagy többé-kevésbbé lekerekítettek, épszélűek, párhuzamos 
e1ezetűek, kopaszok 

d) Virágzata laza, 6-10, kétiva1ű, zigomo1f világból álló füzér 1\1ivel magháza alsó 
állású és hosszú, kocsányszerű, ezé1t a viráazat fürtnek látszik MUrvalevelei 
tojásalakúak vagy lándzsásak. A virág 6 lepell~vele közül .5 összeborulva sisakot 
alkot .. A hatodik, belső, e1edetileg fent álló lepellevelet a virágzáskor csavarodó 
termő lefelé fordí~j~ .. Ez a lepellevél hos~zú, há1omka1élyú ajakká alakult és 
?engeres sarkantyúja van„ - A virág egyetlen porzója a termővel összenőve 
i:varos.zlopot (g}1l05l~1n~ur:zot) alkot A partokban a virágpor összetapadv~ két 
bunkos, nyeles polhnar1umot alkot Magháza tompán há1omszögletű, csava
rodott„ Az Orlhúok m~jus-júniusban virágzanak 

e.) Terrnése három kopács1a nyíló, együregű tok, melyben sok, ap1ó, fekete, könnyű 
mag van 

A drog leírása 

f) A drogot képező leánygumó tetején rügyet ho1d, melyből az új hajtás fejlődött 
volna A gumók fajok szerint lapos tojásalakúak, esetleg gömbölyűek vagy 
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pedig aljukon :eny~r~sen, 2-4 karé~yra os.ztoitak, gyakran z,ápfOghoz,ha~onl~ak,. 
1\ leforrázott es szar1tott drog kemeny, sulyos, szennyesfeher vagy ~argasszwke 
-~zíni"l szélein kissé áttetsző, 1-~ c-'m hosszú, 0,5-2 cm vastag,. A gumó felülete 
ritká~ sima, legtöbbször szabálytalanul é1des: barázdás, esetleg -gödrös 

Mikr·oszkópos vizsgálat 

g) Kererztnietszet Az epide1miszsejtek vékonyf3.lúak és tangenciális irányba_n erősen 
megnyúltak. Az alatta fekvő kéregrész, csak_ néhány; se:~tsor, széle~; parenchimás 
sejtjei többnyü·e összenyomotta~ E reteg~k csak r1.tka~ l~thatok, _ „ 

Legkívül többnyire keskeny,, parasodott falu ~~dode~~m~5Z lat~z.1k„ Az ez alat: fe~~,o 
:sejtek vékonyfalúak; egy ieszük nagy, sokszogletu es elcs111zesedett kemeny1tot 
t~i"talmaz Másik részük szintén nagy (200_____:700 µ,), de o'-:ális vagy szabálytalan 
gömbalakú és nyálkát ta1talmaz„ Az egymás .. mell~tt elhelyezke~ő ~Y~,lkas~jtek 
éiintkező falai hálózatosan vastagodottak. A kozpontz-henger peremen levo nyalka
sejtekben és a többi sejtekben is elszórtan rö,~i~ ka!ciumoxalát-rafid?kat lát~nk. 
„A.z alapszövetbe beágyazva, a hossztengely nanyab_an sugaras edenynyalabok 
Jiúzódnak melyekben az elemek körvonalai elmosódottak, A fasugarakat csupán 
néhány edény-, a háncssugarakat pedig apróbb üregű sejtek CS()po1tjai alkotják. 
·Szklerenchimás elemek sem a kéregben, sem az edénynyalábokban n.incsenek„ 
Az edényny-alábokat gyengén parásodo~t, iadiális falú (Caspa1~-pontos) e~.d~
-de1misz \eszi körül Jellemző a nyálkase:1tekre, hogy azok az edenynyalab k?rul 
sugarasan helyezkedtek el A nyálka a plazmában van~ tehát nem a se:1tfal 
nyálkásodott el.. Ép ke1nényítőszemec.skét csak fiatalabb és gyengén leforrázott 
gumóban találunk. 

b) Porvizsr.:álat., Pora sá1gásszürke, illetőleg barnássárga„ Benne a gumó leforrázása 
következtében kis o-ömböcskékké összeállt, csirizesedett keményítőszameket és 
nyálkatömegbe beá;yazott kalciumoxalát-rafidokat találunk Gyakoriak a szabad 
1afidok és a nagy nyálka- és csiriztömegeket ta1 talmazó _par~nchimatöredékek 
Elszórtan találunk spirálisan és gyű1 üsen vastagodott fal~ edénytöredékeket~ 
ritkán parásodott fillú sejteket, esetleg epide1miszrészleteket 

Azonossági vizsgálat 

ii) "fVj:álka kernenyítö„ 1 o· szalep-gumópor 50 ml fürró vízben sűrű, csaknem Színtelen 
-nyálkává duzzad, ~ely kihülés Után egy csepp 0,01 njócl-oldattól kékre színeződik 
és kocsonyává de1 med 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

)) \€dve55Cgta1'laltna az I 173 lap 8) szerint n1eghatározva legf~Uebb 10 % lehet. 

kJ Hanlu, honwk. A d1og hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint megha:ározva .leg
feljebb 3,5 %, a hamu R-sósavhan nem oldódó része (homok) pedig legfe\Jehb 
a drog 0,.5 °1~-a lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az f) szerint és az i) (nyálka, keményítő) szerint azonosítjuk.. 

Eltaitás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Szalep-gumóból készül a «Mucilago salep» 

Adagolás. Szokásos egy1zeri adagja 0,05-0, 10 g 
Szokásos napi adagja 0, 15-0,30 g 
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439. 

Salviae folium 
( Salviae fol) 

Orvosi zsálya-levél 

A drog a Salvia officinalis L .. - Labiatae -·Dél-Európában honos, nálunk ter
mesztett és néhol vadon tenyésző, évelő növény virágzás előtt és virágzáskor 
gyűjtött, szárított levele., 

A drog jellemző szagú; íze keserű, aromás, összehúzó. 

A növény leírása 
a) Gyökere barna, fás. 

b) Szára 40-100 cm magas. Az idősebb növény fás szára erősen elágazó, szürkésbarna 
vagy sötétbarna parával fedett. Fiatal hajtásai lágyszárúak, négyoldalúak, virág
záskor 20-3.5 cm hosszúak, 1-2 mm vastagok, molyhosak. Ráeső fényben, 
különösen kézinagyítóval nézve, a száron sok apró, fénylő, illó-olajtartó mirigyszőrt 
láth~tunk. Levelei keresztben átellenesek 

A levelet az f) pontban írjuk le 

,e) Virágzata .5-8 lazán álló, kevés mn 1gyszőr os viI ágú álörvből áll. Ezek murva! 
kicsinyek, hártyásak, tojásalakúak, kihegyezettek, vörös vagy barnás hegyűek, 
korán lehullanak, A virág kocsánya 2-3 mm hosszú,. CsészéJe 1-1,3 cm hosszú, 
harang·szerű„ Rajta 1.5 kiemelkedő ér vonul végig„ A kétajkú csésze fels5 ajka 
3 rövid fogú, barnásibolya színű; alsó ajka két hosszú-fogú, zöld., A csésze fogai 
mind szálka-hegyűek. Pártája kb 2 cm hosszú, ibolyáskék, egyes vállfajoknáI 
rózsaszínű vagy fehér, majdnem kopasz. Csöve fehér, belsejében szőrkoszorú 
\;an és ott a párta bcfűződött. . ..\ párta felső iésze kitáguló, kétajkú, felső ajka 
boltozatos, kicsípett; alsó ajka há1omkarélyú, középső ka1éiya nagy, kéthasábos, 
lehajtott, fordított szívalakú. O!dalka1 élyai ferde tojásalakúak Négy porzója 
közül a két hátsó elsatnyult, a.pró, bunkószerű vagy egészen hiányzik, A két elülső 
porzószál 5-6 mm hosszú, csúcsán a 3 m1n-nyire megnőtt, egy hosszabb és egy 
rövidebb ágú csatló keresztben fekszik. A csatló hosszabb ágán, a felső ajak 
boltozata alatt találjuk a 2,5-3 mm hosszú portokat Rövidebb ágán egy kisebb 
pollenzacskó van, mely rendszerint meddő. Te1mó]e egy kÓrong-alakú mézfejtőn 
ül; magháza tojásalakú, 4 ba1ázdájú; bibeszála 2 cm hosszú, ívesen n1eggörbült. 
Bibéje kétágú; a felső ág rövidebb .Június-júliusban virágzik 

cl; Termése, melyet a maradó csésze vesz körül, 4 makkocskára hasad„ Makkocskái 
2 mm hosszúak, 1-2 min átmé1·őjűek, gömbölyűek, vagy t~jásalakúak, rövid
hegyűek, gesztenyebarnák; alapjuk ferde. 

A dl'.'og Ieír·ása 

el :\ tólez;elr,k hosszúnyelűek .i\. n;- él a szá1 alsó levelein 30 cm hosszú is lehet .:--\. középs& 
-le\ e'ek 1 övidebb nyellíek, a legfelsők ülők és murvaszerűek„ A levélnyél sűrűn 
s2 ü1 kés 1nolyhos, lapos, alapján kisSé kiszélesedő, felszínén barázdás. A 1evél-
1en:ez l 0 cm hosszú is lehet, hosszúkás tojásalakú vagy lándzsás, fiatalon szürke 
szír;ű és molyhos, később, különösen a felszínén kopaszodó, szürkészöld, hegyes. 
vagy 1ekeiekített, szélén egyenetlenül, ap1ón csipkés. A levél válla lekerekített 
vagy ékalakú; alján néha 1-2 keskeny cimpa van. A levéllemez felszínén az 
e: e: e~ l::esüliyeJt, köztük a le\,élszö\-et kidomborodik, fOnákán \,iszont a háló-
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zatos erezet er_ősen kiemelkedik és a levélszövet besüllye?t.. Így a l;vé~nek„ a_fe!
színe is és a fonáka is erősen ráncos„ Ráeső fényben szamos, apro, fenylo illa·~ 
olajtartó mirigyszőrt láthatunk rajta. 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) Felülnézet. A levél felszínepidermjszéne~ sejtjei egyenes vagy .. cs~k kissé h,ullámos 
ld lf; lúak. A fOnákepidermiszen Viszont az oldalfalak oblosen hullamosak. 

o a a . 1' b . , 'b , lt k A t, Az erek felett az epidermiszSejtek az edényn;- a a nanya an megnyu a . sz o-
'kat két szernbenfek\,Ő melléksejt kíséri; ezek a hosszúkás légrésre merőlegesen 

:~yezkedtek el. A sztóma Labiat~e-típusú Sztó,;n~k a _levél ~elszín~n és ,fonáMn 
is vannak; ez utóbbin nagyobb számban„ A fedo- es m~r1gysz~rok, tobb tip~su~k„ 
A fedőszőrök olykor 420 µ hosszúak, 1-5 sejtűek; ve~ony ~s neh~- szernolc~os-
falúak, talpsej~jük néha kissé kiemelkedik, a tal:ps~J: ei;,1de~~:sz~e su,llyedt, 1esze 
ömbszerű. E szőrképletek gyakran görbültek es vegso sejtjuk altalaba~ rves,;n 

fiajlott vagy ritkán kampószerű. A m'.ú;"ys~őrö~ egy r~sze ~;e!es, fejes .szar, 
1-3 llyélsejttel és felhólyagzott. kutikula~u ,fejecs~e:'el~, ~asi~ resz~ - az ~Jak~
sokra jellemzően·- rövid talpsejtből, 8 k1valasztose1tbo1 all es felholyagzott kut1-
kuláj~ alatt választja ki az ill6-olajat . , , , . _ . . .. 

g) ](ereJztm.etszetben az egész levél hullárilos. A felsz1n- es ~ona~ep1de1misz_, se;3tje1 
tangenciálisan kissé megnyúltak, vékonyfalúak, kut1n-1eteg~el _bo11t~tt~. 
A sztómák az epidcrmiszséjtekkel egy színtben vannak. ~ felsz1nep1de~m1sztol 
befelé 2-3 sorban ka1csú, intercellulárisos palizá~-parench:~a van Asz1va~~cs-,
parenchima 2·~4 se;jtsor széles és benne nagy ri:ite1cellular1s_~k ,vannak., Neha 
egyes sejtekben tű- vagy buzog.ányfej.„ala~ú kalc1umoxal_át-k~1staly~~at lat~.nk,; 
A főér keresztmetszetén az ep1dern11szsejtek csaknem izod1ametr1asak, ku~so 
íal~k vastagodott A szőrképletek a lemezéivel megegyez~k, de va;i-i.nak .raJ~~ 
egysejtű nyélből és négysejtű fejecskéből ál:ó miiigyszőr~k is .. Az ep1de1~1szto1 
befelé mindkét oldalon 1-2-soros kollenchima, ezen belul pedig 4-10-sejtsor?s~ 
kis intercellulárisos parenchima helyezkedik el.. Középen látjuk az endoderm1sz 
és periciklus nélküli, félhold-alakú, kollaterá~is_ e,dényny~lábot:, r:ielyne~ _ ~o.sta
csövekből és kísérősejtekből áiló háncscsoportJaI es a faresz gyurusen, si:nahsan 
vagy hálózatosan vastagodott falú edény:i sugarasan_ rendezettek. Fiatalabb 
levélben a fa- és háncsrész között 2-6-se;1tsoros kambium van. , 

h) A derített levél vi;:,fgálata„ Az ér szigetek kissé' hullámos old~lfalúak, s,o~sz,ö~letűek .. es 
igen kicsinyek. Az átlagos é1·szigetszám 43,.5. Az érsz1getbe i:yulo eragak -?or-
bültek és gyakran kétágúak. Az érszigetet hatá1oló erek többnyne ;g,y tra_che1,d~~ 
szélesek de vannak köztük két t1acheidaszélesek is, A 420 µ, hosszusagot rs elero, 
többsejtŰ fedőszőrök nem az erek mentén, h~nem_ ~z ér~,z~?et közep_én, csop?1_
tosan e1 ednek. Az érszigetekben elszó1tan fe1es m111gyszo1oket, kalcrumoxalat· 
k1istálytűket és kis, buzcgányfej-alakú kris1ályokat is láthat_u1;k. , . 

i) Porvizrgálat Pora szürkészöld„ Igen gyakoriak benne a „pahz~d-„ ~s SZI\ acs.o~-- _ 
pa1enchima töredékei, valamint a különböző szerkezetu fedoszor?k dara~J~1„_ 
Gyak1an lá~juk még a felszín- és fOnákepide1rnisz kiseb~-nagyobb. se;1tcs.?por,tJa~t~ 
a spirális és gyűrűs edények részleteit és az erek körüli pa1e~ch1ma. to1:edeke1t,; 
Néha a töb_bsejtű nyéllel bíró fejes mirigyszőröket és az aJakosok1a Jelle_mzo 
8 se:jtű mirigysző1öket is megtalálhatjuk„ .A. levéln) élből származó kollench1ma-
1öredékek ritkán kerülnek a porba 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

j'.; .. 4 nöifny eg;éb ré5;:,tib6'! a drog legfeUebb 5 ~'0-ot ta1talmazhat 
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idegen anyag .. Ne legyenek. a drogban m~s s~agú,, gye~g~n sz,őrös, .nagy, tompa, 
fűrészfogú levelek (Salvza 5clarea), tovabba mas zsalyak lenyegesen nagyobb 
vagy az alapjukon szív-alakú levelei. Idegen anyag a drogban IegfeUebb 1 o1~ lehet 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Nedvességtartalma az I 173. lap 8) szerint );µeghatározva legfeljebb 14 % lehet 
m) Han1u,, hon1ok. ~i\ drog hamutartalma az I. 173„ lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb l(J/%, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 %-a lehet. 

_n) f7izes kivonattartaltna legalább 35 ~·~ (I 174. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174. lap 14) szerint azono
sítjuk és~ cikkelyj) (a növény egyéb részei), továbbá k) (idegen anyag) pontja 
szerint v1zsgá~juk 

Eltartás Jólzáró edényben tartjuk 

Adagolá<. S:;,okáso5 
Szokásos 

egy5zeri adagja 
napi adagja 

440. 

Sambuci flos 
(Samb. fl.) 

Bodza-virág 

A _drog a, bodzafa -;;- Sai~b~cu5 ,nigia L -: pap1ifoliaci:ae - egész Európában 
·e~t~tJedt, nalunk ~r~o~ szelen, ,arkok, _partJ.";n _gyakorr cserje vagy kisebb fa 
vu aga, melyet a vnagzas kezdeten (maJUS-Jumus) száraz derült időben gyiti-
i:enek, szárítanak és a kocsányról lemorzsolnak.. ' 

A drog szaga frissen erős, kissé bódító, később gyenge jellemző Íze édeskés, 
nyálkás, később karcoló. ' 

A növény leír·ása 

aj Ágai keresZtben átellenesek, fiatalon zöldek, bo1dásak, szegletesek később hen
geresek„ Idősebb ágainak kérge barnás, paraszemölcsökkel borít~tt repedezett 
és szürkés vagy barnás lemezekben válik le Rügyei nyíltak, csúcsukon a rügy
pikkelyek nem záródnak 

b) levelei keresztben átellenesek, rendszerint 5 levélkéből szárn,,asan összet~itek 
Pálhái szálasak, lehullók A levél gerince tompán ötszögletű, fel;ő oldalán mélyen 
b_~r~zdált. Levélkéi átellenesek; a csúcslevélke hosszabb nyelű, az oldalsó levélkék 
ro;rrde?b nyelűek és lemezük lészaránytalan„ A levélkék hosszúkás, tojás- vag\' 
elhi:,sz,1s-alakúak, fűrészesek és erősen kihegyezettek, válluk kerek vagy ferdd 
A fureszfogak hegye a csúcs felé görbült A levélkék felszíne sötétzöld fénylő 
fonáka halványabb, fénytelen, kopasz vagy az erek mentén igen gyére~ szőrös~ 
Erezetük szárnyas, főerük a fonákon erősen kiemelkedik. A hajtások felső csomói-

u3r 

ból e1 edő levélnyelek tÖ\·ében 1-2 fonalas, bunkós \-egu, 2~ 4 mm hosszú, 
meggörbült, vi1ágon kívüli (e-.;tianuptiali>) mézfejtő van„ 

A l'irágzatot (virág) a d) pontban írjuk le. Május-júniusban virágzik 

e) Termé.5 é.5 m.ag. Termése 6-8 mm átm~rqjü, tojás-· vagy ellipszis-alakú, fenyes, 
feketéslila színű, csonthéjas bogyó ( drupa), melynek tetejét a bibék és a szorosan 
hozzájuk simuló csészefogak koronázzák. Nedve fajták szerint világosabb vagy 
sötétebb \·Örös, esetleg zöldes vagy színtelen. Rendszerint 3, ritkán 2 csontára 
( PJ'ren) van, ezek 5 mm hosszúak, 2-5 mm szélesek, tojás-alakúak, kihegyezettek, 
hátukon domborúak, hasi oldalukon majdnem laposak„ Faluk barna, kemény, 
harántul ráncos A termés egymag\·ú, a mag belső h~ja vékony, fehér 

A drog leírása 

cl) .A növénj' virágzata 10-20 cm át1né1őjű, lapos, sokviiágú, sáto1ozó boge1nyő, 
melynek főtengelye egy kisebb vi1ágzatban és 4 erős oldalágban fülytatódik 
\/égső elágazásai kettős bogok. \lirágzati kocsán·ya zöldszínű, barázdás, virág
záskor felálló Murvácskák csak a belső kocsány okon ,,annak Ezek apró, vö1ös
barna, kerek, könnyen lehulló pikkelyek 

A drogot képező virág csészéje, pá1t~ja és porzója iendszerint .5 méretű, ritkábban 
4, esetleg 6 méretű. A vüág középál1ású (perig)ln). Csiszéje alig 0,5 mm hosszú, 
halványzöld, kopasz; cimpái ton1pák, erősen szögletesek, elállók Pártája sá1gás
fehér, 4-5 mm átmé1őjű, kerek, rövidcsövű. A párta ka1élyai ellipszisalakúak, 
lekerekítettek, szélük kissé visszahajlott A porzók tövükön a pártával össze
nőttek, Porzószálai fehé1ek, fünalasak; portokjai sárgá~, szívalakúak, csúcsukon 
és tövükön kissé kicsípettek és valamivel a tövük fölött vannak felfüggesztve. 
\lirágpora sá1ga. Tenn!Jje 3, ritkán 2 üregű, közép-állású, I mm hosszú, gön1-
bölylí, kopasz; tetején 3 Yag) iitkán 2 ül<\ tompa bib~je van. 

Mikroszkópos vizsgálat 

e) .4 c5és;:,elevfl külső és belső epide1miszét egyenesfalú, többszögű vagy többé-kevésbbé 
a csészelevél hosszirán·yában megnyúlt s~jtek alkotják„ A külső (fünák) epidermisz 
sejtjei között sztómákat és fedősző1öket találunk . • !\. fedőszőrök közül némelyek 
egysejtű szemölcsös sz61ök, inások egysejtű nyélből és általában négysejtű fejből 
állanak. A mezofillum sokszögletű sejtekből áll. A belső (felszín) epidermisz a 
külsővel megegyezik, csak sztón1ák nincsenek rajta 
Keresztmetszetben az epide1miszsejtek izodiametriásak. Külső tangenciális 
f3.luk megvastagodott és kutikulájuk erősen hullán1os„ A külső epidermiszen 
a sztómák az epidermiszsejtekkel egy síkban helyezkednek el. A mezofillumban 
egy vagy több sejtrétegben sokszögletú sejteket találunk. Ezek némelyikében 
kis kalciumoxalát-tűket látunk„ E szfrvetben a csészelevél kűzepén vékonyfalú 
elemekből álló szállítónyaláb van 

f j A szirCnnlevelek külső és belső epidermisze egyenes oldalú, sokszögletű vagy kissé 
hullámos falú és erősen hullámosan csíkolt kutikulájú s~jtekből alakult 
Ke~esztmetszetben a külső epidermisz sej~jei tange11ciális irányban kissé nleg
nyúltak és a sztómák egy szintben láthatók A belSő epide1misznek a -s~jtjei kissé 
nagyobbak, vastag, hullámos kutikul~júak és köztűk sztómák nincsenek,. A mezo
fillum több sejt1étegű, benne kisebb intercellulárisokat és a lapos parenchima
sejtek közé beágyazva, finomabb elemekből álló 3 főedénynyalábot látunk 

g) Porzó. A porzószál kereszt1netszetén egy, vékonyfalú elemekből álló, központi 
nyaláb van. Pollenje sárga~ finoman pontozott, 28-35 p. átmérqjű, nedvesen 
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görhb- vagy tetiaéde1-, száraz állapotban ellipszis-alakú. A pollenszemen a 
3 kilépési hely jól látszik 

h) A magház háromüregű„ Keresztmetszetén a külső epidermiszsejtek többé~kevésbbé 
izodiametriásak és vastag kutikulájúak. A belső epidermiszsejtek nagyobbak.., 
taÍlgenciálisan megnyúltak. A belső epidermisz mellett a hipodermisz sejtjei 
palizádszerűen megnyúltak„ Ezen belül a mezofillumot vékonyfalú parenchima
sejtek alko~ják„ A magház minden egyes üregében egy-egy anatrop magkezdemény 
helyezkedett el.. A bibe és -bibeszál parenchjmás szö\etű. A bibe epidermisz
se;j~jeinek egy része papillává alakult 

Minőségi kvalitatíy vizsgálat 
ó ./,,;...-

drogban legfeljebb 5'% kocsány és legfeljebb ·!&% meg-j) A 1wveny e.gyéb részei, .A 
barnult világ lehet 

j) Idegen anyag. Kihegyezett, fehér szirnmlevelű, frissen lila, szárítva csaknem fekete 
színű porzójú virágok nem leh~tnek a drogban (Sambucus ebulus L.). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
'"' k) Nedve«égtaitalma az I 173. lap 8) szeiint meghatározva legfeljebb {;% lehet. 

I) Ham~, homok„ A drog hamutartalma az I„ 173„ lap 9) szerint ~meghatározva leg
fe!Jebb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 1,5 %·a lehet 

m) Vizes kivonattartalma legalább 3.5 % legyen (I 174. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és e cikkely i) (a nö-
vény egyéb részei), továbbá;) (idegen anyag) pontja szerint vizsgáljuk 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban, fénytől védve tartjuk. 
Bodza-virágot tartalma;; a «Species laxans». 
Népies nevek.: fás vagy gyepibodza, feketebodza. 

Ad«golás.. Szokásos egyszeri adagja 1-2 g 
S;;okáso s napi adagja 3-6 g 

li1egjegy:és. A kocsányról lemorzsolt virágokat a II. számű rostán lerostáljuk. 

441. 

Saponariae albae radix 
( Saponar .. alb .. iad.) 

Fehér magyar szappan-gyökér 

. A drog a fatyolvirág·-G;psophilapannulata L -Caryophyllaeeae-ná!unk leg
mkább az Alföld lazább homokján, főképpen a Duna-Tisza közének homokC 
buckáin termő, évelő növény hámozott gyökere. ' 

1 m-nél is hosszabb, mélyre nyűló gyökereit ősszel vagy koratavasszal ássák 
és megtisztítás után leptöbbször még nyersen hámozzák meg. A vastagabbakat 
ferde korongokra, a vekonyabbakat 3--6 cm hosszű darabokra vágva szárítják 
meg 
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A drog szagtalan. Pora az orron át belélegezve tüsszentéSJe ingerel. Íze 
eleinte édeses, később csípős, karcoló. 

A növény leírása 

A gyökeret az /) pontban írjuk le. 
a) Szára 60--90 cm magas, hengeres vagy kissé szögletes, egyik oldalán kis baráz .. 

dával.. Atfár aUán igen dúsan) bogasan, sokszor gömbszerűen elágazik A szár 
alul rövid szőrrel borított, fent rendszerint kopasz, iitkán mirigyszőrös„ A szár 
levelei ke1 esztben átellenesek. 

b) A levelek ülők„ Az alsók 3--5 cm hosszúak, 6-8 mn1 szélesek, szürkészöldek, fény·
telenek, lándzsásak, kiheg1ezettek, épszélüek, válluk felé kissé keskenyedők, 
kissé húsosak. 

e) Virágzata igen dús, összetett bog. A virágzati tengelyek rendeseii kopaszak, aljukon 
néha mirigyesek, pelyhesek :rvfurvái fehér szélűek,. Virágai 4-·5 mm átmérőjűek~ 
kocsányuk kb 1 cm hosszú. Csé._1zé}iik ötfogú, melynek széles fehér szegélyű cimpái 
tompák„ 5 5zirondevele fehér vagy rózsaszínű, hosszúkás ellipszis alakű, leke1e
kített vagy kissé kicsípett, töve felé keskenyedik„ 10.por;:,ój(l hosszú fehé1-szálú; 
a portokok rózsaszínűek,. Magháza felső állású, tojásalakú; két bibeszála van. 
Ezek 2 mm hosszúak, fehérek~ fonalasak \Tégükön a bibe hengeres„ .Június
augusztusban virágzik„ 

<l) ·Tenné.se tok, mely a csészénél hosszabb 

e) Magvai fCketésbarnák, laposak, íClületük so1okban álló gödörkéktől pontozott 

A drog leírása 

f)/Á g)-öké~ből é_s rö~id gyök~r~.ö1zs~ől ,álló drog, 4·~8 cin vas~a?ságot és 1,.5-2 ,n1/;~~:ffj,,~"·;-,,.'.~' 
hosszúságot 1s ele1het. K1v~! ... szu1kes vagy sargasbarna sz1nu, hosszant durva11j';Y":_""··. ___ . _,. ::. 

g) 

ráncos, néha csavarodott)/ltelül halvá17ysá1g~, sué!arasan re~ede~et,;„ ~ ko,~--·.-<;-;~;~_c; !~~r- . 
centrikusan övezett fatestet barna kambium valasz~Ja el a fehe1 sz1nu keregtoL,/ ... ·,.,,.hr:-..-.L ~ 
A parával borított darabok kívül sárgásbarná.k, rajtuk számos, keresztben meg-,,,:·;!t:,/· "·é,.,.:.-.7 
nyúlt dudor majdnem harántgyűrűvé fülyik össze„ A gyöké1tö1zs tet~jén olykorL 1.-,~-·1.- /;:~:n.-.,..: 
a többszörösen elágazó, göcsös, ökölnyi gyökérfe;j is rajta van. ~-Á-~·· -ri;. ,,.i_..,,.: 

Mikroszkópos vizsgálat 

K'ere5ztmetJzet. A .fiatalabb g)1öfcéren néhány rétegű, lapított és sugarasan rendezett 
sejtekből álló para5zövetet látunk. Az alatta lévő parakambium alig ismerhető fel. 
A felloderma elég jól elkülönült.. A kühf/ kéreg laza intercellulárisokat tartalmazó 
parenchimából épült fel, melynek sej~jei vékonyfalúak és elszórtan nagy, buzogány
fej-alakú kalciumoxalát-kristályokat tartalmaznak .. E parenchimát befelé belsó 
kéreg váltja fel, mely sugarasan váltakozva, kifelé tölcsérszerűen kiszélesedő bél
sugarakból és kúpszerű háncssugarakból áll.. i\ háncssugarakban vékonyf~lú 
háncsparenchimát, kísérősejteket és rostacsöveket találunk„ Háncsrostok nin
csenek. A bélsugár egyes sejtjeiben olykor 80 µ átmérqjű, buzogányf~j-alakú 
kalciumoxalát-kristályok helyezkednek el 
A belső kérget 1-3 sejtsoros kambiumgyűrű követi, mely kifelé háncselemeket 
és bélsugárse;jteket, befelé pedig faelemeket és bélsugársejteket termel.. Mind a 
fiatal, mind pedig az idősebb .fatestben a többnyi1e 3-5 sejt széles bélsugarak 
nagyobb se;jtű, vékonyfalú parenchimából állanak és számos buzogányfej
alakú kalciumoxalát-kristályt tartalmaznak. A fatest sugaras szerkezetű. 
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_,\z idősebb gyökér fasugaiaiban é\g) űrűket láturik Különös_en a. kanibiumhoz 
közelebb fekvő évgyűrűkön -~elül az alapanyagot részben fásodott falú, alig 
megnyúlt pótlórostok alkot3ak„ Az edénye_k átmérője külön_böző. Hosszanti 
faluk vermesen vastagodott, harántfaluk ferdén áll és egyszerűen perforált. 
Az edényeket pótlórostok határolják és ezek gyakran kettesével vagy többesével 
helyezkednek el. A bélszövet vékonyfalú parenchimából áll, melyben olykoi a 
fiatalkori szállítórendszerből megmaradt, egyszerű fanvalábokat találunk 

h) Porvizrgálat. Pora szürkésfehér „ Benne buzog;á~yfej-alakŰ kalciumoxalát-kristá
lyokat, parenchimarészleteket, edénytöredékeket és farostrészeket találunk. 
.\ gondatlanul hámozott drog porában pararészeket is láthatunk. 

Azonossági vizsgálat 

i) Szaponin . . .i\ drog pora (l\l) vízzel (1 +· 10) összerázva erősen és tartóSan habzik .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

j) A növény egyéb rhzeiből .a ,drog, legfeljebb 1 %-or'(;;;talmazhat. 
k) Idegen anyag Az z} alatti razadek 1-2 csepp 0,01 n jód-oldattá! nem válhat kék

színűvé. (Bry_oniae radú.:, Glycyrrhiza echinata L„)„ 
Nem lehet a drogban 5-10 mm vastag gyökér (Saponarza efficinalis L.), 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) !fedve!legtartalma az I 173,. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet, 
m) Hamu'. homok. A drog hamutartalma az !, 173,, lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 8 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 0,.5 %~a lehet .._ 

n) Vizes kivonattmtalrrra legalább 30 % legyen (I 174.. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A mahoszkóJ?osan 1!1egfelelőn7~ ítélt dr.ogot az I. 174. lap 14) és e cikkely i) 
(~zaponm) pontja sz~r'.nt az'.:mos1.tjuk; .majd a;) (a növény egyéb részei) és k) 
(idegen anyag) pontjai szermt v1zsgaljuk 

Eltartás .. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk 

Fehér szappangyökér bői készül a «Decoctum saponaríae» és a « Tinctura sal•o-nariáe»„ 'f' 

Népies nP~e dercefü 
Adagolás, Szokásos egy1zeri adagja 

Szokásos napi adagja 

442. 

+ Scilla siccata 
( Scill, siu.) 

0,3-0,5 g 
1~5--2,.5 g 

Szárított tengerihagyma-levél 

A drog az Urgini~ maritirna (L ) Baker - Liliaceae - évelő növény szárított 
és felvágott hagymalevel e 
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Kiszítés A tengerihagyma (Scillae bulbus) külső, papirnsszerű pikkelyleveleit
és legbelső, puha, nyálkás leveleit eltávolítjuk. A középső húsos leveleket kb 
1 cm széles és 4--5 cm hosszú darabokra vágjuk és 40°-ot meg nem haladó hő
mérsékleten megszárítjuk, 

A drog szagtalan; íze nagyon csípős, nyálkás és keserű. 

A dr·og leí:rása 

a) A szárított tengerihagyma-levél sárgásfehér vagy halvány iózsaszínű, szarukemény
ségű, 

A készítmény vizsgálata megegyezik a «Scillae bulbus» vizsgálatával. 
Eltartás, Jólzáró üvegben, zárt szekrényben tartjuk 
Szárított tengerihágyma-levelet tartalmaz a «Species diuretiw» 

Ad~golás Legnagyobb egyszeri adagja 0,2 g 
Legnagyobb napi adag.ia 1, 0 g 

443. 

+ Scillae bulbus 
( Scill,, bulb.) 

Tengeri-hagyma 
A drog az Urginia maritima (L,,) Baker (syn,, Scilla maritirna L) - Liliaceae -

Enrópának a Földközi-tenger melletti országaiban és Észak-Afrikában honos,. 
évelő növény szárított hagymája,, 

A drog szagtalan; íze nagyon csípős, nyálkás és keserű, 

A dx·og leír,ása 

a) Ökölnyi, sőt gyermekfej-nagyságú, vöröses-színű hagyma, Külső pikkelylevelei 
papirosszerűek, törékenyek, elhaltak. Középső levelei húsosak. Legbelső levelei 
puhák, nyálkásak. A hagyma kétfelé vágva vöröshagymára emlékeztet; szaga 
könnyezésre ingerlő, szúrós. Nedve a bőrt megvörösíti, sőt a bőrre dörzsölt 
pikkelylevél vérzést is okozhat. 

Mikroszkópos vizsgálat 

b.) Felülnéz.et. i\ hagymalevelek mindkét oldali epídermiszsejtjeinek fala vastag; . 
csíkolt- kutikulával borított. Sejtjei a hossztengely irányában megnyűltak, sok
szögletűek s köztük kevés, kerek levegőnyílás van„ Szőrképletek nincsenek 

e) Keresztmetszet Az epidermiszs~jtek kissé megnyűlt négyzet vagy téglalap alakúak: 
külső faluk kissé kidomborodik, alig vastagabb. A mezofillumot nagy, színtelen, 
legömbölyödő, vékonyfalú parenchimasejtek alkotják. Közülük sokban, nyálkába 
ágyazva, különböző hosszúságú, finom kalciumoxalát-tűkből álló kötegeket 
találunk. A tűk néha 1 mm-nél hosszabbak. Más sejtekben redukáló cukor van. 
Az alapszövetben elszórtan kollaterális edénynyalábok vannak, melyek közül 
a fejlettebbek a belső oldal felé esnek, s ezek szomszédságában apró keményítő
sze1necskék is láthatók 



Egy-egy par-~nchima- vagy epidermiszsejtben vörös színanyag is van· " d, . k 
~ 1 , · „ „ .. „z e enye 
1a a csavarosan es gyurusen vastagodott. Rostok ko"sei'tek ' k b 

. , , , , - . ' . runcsene enne. 
Porvizsgalat. Pora sargasfeher. M1kroszkópos képében részint r·· -·d , , h , 
k 1 . 1' űk' b"l '11' k ovi' resz1nt osszu a c1umoxa at-t o a o ötegeket, ezek töredékeit e 'd · , 1 k 

'k f; l ' · kb "! , 11 , · ' p1 enruszr esz ete et ve ony a u sejte o a o parench1madarabkákat továbbá csa , " „ ' 
vastagodott edénytöredékeket találunk ' varosan es gyurusen 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Idegen anya,g. Ne tévesszük össze a nálunk csere ekben nevelt , , . 
hagymának nevezett Ornithbgalum (,audatum hal!n)rzöld szín" hes teve~<;án telnge11 

' : ~ u agymaJ va , 

-I) Aredve.s ségtartalma az I 
Minőségi kvantitatív vizsgálat 

173. lap 8) szerint meghatározva 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogot az L 174. lap 14) szerint azonosítjuk. 
Eltartái. Sz' Jl" l l araz, sze os le yen, nedvességtől óva, zárt 

Adagolá.• .: Legnagyobb egyszeri arulgja 
Legnagyobb napi adagja 

444. 

+ Seca!e cornutum 
( Secal. corn.) 

Anyarozs 

0,2 g 
1,0 g 

szekrényben tartjuk.. 

A drog főleg a rozskalászon él ősköd" Cl · · 
"reaceae ·- gombának száraz időben . o ... .. avz~epi jJU1pu:,ea, Ti:Iasne - Hypo
kemény, áttelelő alakja (szkleróciuma~'.Ujtott es szobahomcrsekleten szárított, 

A drog gombaszagú; íze olajos Léo-sz 'r , ]] 'r 1.: 
«ergotoxin-bázisban» ( C35H 390 5N 5) · kifej~ze~, a~ss~esa~f~~koÍd1~g~:t~~m~:%, 

A dr·og leít·ása 

.a)_ A ~azai anyarozs rendsze1irit 1-2 cn1 hosszú 2-5 , , , 
vckonyodó orsóalakú egyeres va ' k' , ' .. mm vastag, ket vegen meg
sima felületű, gyakrabban t~mp' gh, Isse ~efgorb,ült, csak ritkán henger:es és 

144 

cium„ A friss drog húsos, a szá:~ s::~::ze~~ :t~:v~~ ~;~~~:~!1barázdás ~zkle~ó-fekete, kissé fenvlő Törése eg) enes T·· , . i' . 'l' . na vagy 1bolyas
fakó-fehér. , · oresi apja sze en ibolyaszínű, közepén 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Keresztmetszet, A szklerócium rövid tagú, 3-12 µ széles hifák sűrű szövedékéből 
alakult. A hifasejtekben felhalmozódott zsht a metszetből R-étenel eltávolítjuk. 
A keresztmetszeten a hifafonadékból alakult pszeudo-parenchima nem egységes. 
A kéreg kb \iO hifa-széles rétegből alakult; benne sötétba1na színű, erősen össze-· 
nvomott hifák láthatók. Tömény R-kénsavval lecseppentve a metszetet a sötét
b~rnafesték vérvörösre színeződik, Másik metszetet R-nátronlúggal vagy R-a1mnÓ· 
nia-oldattal cseppentünk le. A festék ibolyaszínnel oldódik. A kérgen belül 
8-10 µ,átmérőjű, meglehetősen vastag, ibolyásbarna falú hifák rétege keskenyebb 
gyűrű formájában helyezkedik el. A központi iészben befelé haladva a hifák 
mindinkább szűkebb üregűek„ Köztük intercellulárisok vannak„ A hifák elaio
plasztákat tartalmaznak, melyek \'ÍZ hatására az olajat csepp alakjában választ„ 
ják ki, 

e) Ho~rzmet.szetben a szklerócium szerkezete nagyjából egyező a keresztmetszetével, 
csakhogy itt helyenként a hifak hosszmetszete is látszik. A megnyúlt hifarészletek 
20-22 µ, hosszúak is lehetnek„ 

d) Porviz.sgálat. Pora világosszürke„ Benne helyenként a csaknem átlátszatlan részecs
kékben a jellemző, zsíros olajcseppecskéket tartalmazó pszeudo-parenchimát 
találjuk Helyenként a hifák fonalrészletek alakjában látszanak, A szélső részek 
R-nátronlúg hozzácseppentésére ibolyaszínűek lesznek Zsíros olajcseppecskéket 
külön is láthatunk. 

Azonossági vizsgálat 

<e) Trimetilarnin„ A drog pora R;.-nátronlúggal megnedvesítve és szétdö1zsölve romlott 
heringre emlékeztető szagú. 

if) Szklereritrin. 1 g drogport 15 csepp 20 %-os kénsavval megsavanyított 20 inl R-éterrel 
5 pe1 cig i ázogatunk„ Az éteres folyadékot leszűrjük.. A szűredékhez 1.5 csepp 
hidegen telített, vizes nátriumhidrogénkarbonát-oldatot öntünk„ Az elkülönülő 
alsó, vizes réteg vörös- vagy ibolyaszínű lesz„ 

g) A drog pora forró vízzel leöntve, frissen sült kenyér vag;· komló szagát árasz~ja. 

Minőségi kv~lit;it,ív _ yizsgál~t„ _, 
6~ „(~,„,-7.,. •. ,.."v t~yA (,.,<?-? :; X- ··i;·. t:.:A·t:. 

h) A noven;y egyéb :i·1úzei/'1?'8iédezett, liasad.ozott, ammónia-vagy avas-szagú drogot 
nem használhatunk i 

i) Idegen a1ryag A drog legfeljebb #% idegen anyagot tartahnazhat.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

j) Nedve.sségtartalma az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 8 % lehet 
k) Hamu, ho1nok.. A drog hamutartalma az I„ 173. lap 9) szerint meghatározva leg

feljebb 4 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog 1 %-a lehet, 

l) Tartalmi meghatározá< (alkaloida). 0,01 g pontosságg·al mért 4,00 g porított (V.) 
anyarozst kis perkolátorban R-petroléterrel kivonunk, amíg 10 csepp lecsepegő 
petroléter, szűröpapiroson való elpárologtatása után zsírfoltot már nem hagy. 
A zsírtalanított drogot vékony iétegben kiterítve, 40°-ot meg nem haladó hőmér
sékleten megszárítjuk, majd porcelántálban annyi R-éterrel keve1jük, l1ogy a 
keverék félsűrű kivonat-állon1ányú legyen„ A keverékhez 3 ml 10 %-os ammónia
oldatot öntünk és üvegbottal összckeve1:jük, majd az éter nagyrészét elpárolog
tatjuk. A nedves maradékot az I 126 lapon d) alatt leht perforátorba tesszük és 4-5 
órán át R-éterrel kivonjuk Az éteres fülyadékot 6 cm átmér~jű papirosszűrőn 
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m) 

megszűrjük, majd a 101n~ikot és a szűrőt kb 10 ml R-éterrel mossuk Az egy 't t 
kb 100 ml éteres folyadékot az «Extractum secalis cornuti fl :d e~e lt? 
e) pontja szerint (IIL 221. lap) 1 %-os borkősav-oldattal kira'.zzuk':' unut > 'cbb' eky 
b · ttl't 'd · ,. esaova 1a'-

an is az o . err, mo on vizsgaljuk. A táblázatból leolvasott értéket 2 5-e} 
szorozv~, a ;rizsgalt anyarozs ergotoxin-bázisban kifejezett o/- -os lk l '.d 
tartalmat kapjuk. · o a a 01 a-

s;.vs~~m; Az 1 .. g ?!porított drogból R-szesszel kioldható szabad zsírsavak közöm-
os1tesere szukseges, mg-ban megadott és KOH-b kifc · l' · 

a savszám„ an eJezett ugmenny1ség 

·:"'- poríto:t (V) anya1ozs mg-nyi pontossággal mért kb 3 g-os részletét 50 1 
uveg~ugos Erlenmeyer-lombikban 40,00 m.l semlegesített R-szessze1 . , m.~es, 
Egy ora mulva a folyadék tisztájából 20 oo ml-t kis lombikba · rtat~ogatkJuJ; 
azt néhány R t' lf. 1 . 1 ' p1pe azun e& 

, , csepp - imc: ta e1n-o <latot használva jelzőül rázogat' k" b 
0, 1 n natronlúggal megtitráljuk. . ' as oz en 
1 ml 0,1 n nátronlúg 5,61 mg 'lg 74899) KOH-t jelez 
A drog savszáma legfeljebb 2 

1
1eh'et 

Tájékoztató gyorsvizsgáfat 

, Az azoi;iosn:'k ~al~lt .és '!'akroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot ah) (a nö'
veny e~eb resze1) es z) (rdegen anyag) szerint vizsgáljuk.. 

Elt~rtas. Leparafinozott dugóval, jól záró üvegbe h" ·· 
szekr enyhen tar tjuk„ · n, uvos helyen, zárt 

A~yarozsból kfr:;ül az «E.xtractunz secalis cornuti fluidum». 
.Nepzes neve·· varjúköröm 

Adagolás Legnagyobb egyszer·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

1 
3 

g 
g 

, 1\1egjegy:ds A . drogot 
evenkent el!enőnzzük. 

0,5 g 
1,5 g 

felhasználás előtt porí\juk. -- Alkaloida-tartalmát 

445. 

Senegae radix 
(Senegae rad.) 

Szenega-gyökér 

A drng Észak-Amerika erdeiben honos Polygala sene L p l l 
évelő növé;iy szárított gyökere és gyökérfője.. . ga „ - Ol;)lga aceae 

A drog Jellemző, a metilszalicilátra emlékeztető szagú; íze karcoló. 

A drog leírása 
a)"\ gyökér több fe"' Afi" 'k' d · · 1, , .JU„ ogyo er ren szer1nt 5-10 cm hosszú eg)szerű vagy r 

~v:;azo, f~lső .. vastagabb részén 6-8 mm átmérőjű„ Ritkán 'egyenes, legtöbbs~~; 
b'·j e;; elgorbult .vagy tengelye. körül csavarodott. A főgyökér felső végén gö _ 

0 
YU: hepehupas, mogyorónyi gyökérfe;j van, mely sárgásszürke színű és1: 
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hajtásinaradványoktól göcsös,. Ez utóbbiakon vöröses színű alleveleket is látunk. 
A főgyökér sárgás vagy szürkéssárga s görbületének homorú oldalán kiemelkedő 
világosabb színű borda halad végig. Ezzel szemben a domború oldalon vagy 
barázdát vagy gyűrűs ráncokat látunk. A gyökérágak is meggörbültek vagy csava-
rodottak és a főgyökérrel azonos külsejűek, · 
„.\. gyökér kereíz,tmetszetén már szabad szemmel is látjuk, hogy fateste nem mindig 
szabályos köralakú .. A kéregbordával átellenes oldalon a fatestben ugyanis 
ékalakú csorba van, vagyis a fatest félkörben, sőt néha legyező alakban fejlődött ki, 
.A. kéreg törése szaruszerű, a fáé rövid-szálkás. 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) A gyökér kereJztnzetszetén sokszor a szövetek rendellenes kialakulását lá~juk„ Az össze .. 
függő kambium helyenként háncs- és faelemek helyett csupán parenchimát 
termelt. 

A szabályosan kife;jlődött gyökéren legkívül 3-4 sejtsor széles, radiálisan ren
dezett, vékonyfalú sejtekből álló, sárgás színű pararéteg látható. Közvetlenül 
ezalatt gyengén kollenchimás, gödfükésen vastagodott sejtekből álló felloderma 
\an .. A fellogén nern ismerhető fel. A felloderma egyes sejtjeit radiális irányban 
utólagos osztódás következtében alakult sejtfalak ablakszerűen kettéválasztják 
A fellodern1a alatti parenchima szélesebb rétegű, sejtjei vastagabb falúak és 
többé-kevésbbé tangenciálisan rendezettek. Mindkét szövet sejtjeiben olaJ· 
cseppeket látunk; keményítőszemek nincsenek., A belső kéregben a háncssugarak 
a kambiumtól eltávolodva kiszélesednek, m·ajd a külső kéreg közelében ismét 
elkeskenyednek. .A háncsparenchimasejtek radiális sorokban rendezettek és 
kifelé haladva fokozatosan vastagabb falúak„ Rostacsövek az egész háncsrészben 
láthatók; szklerenchirnás elemek nincsenek. A háncssugarakat elválasztó bél
sUgarak 1-3-sejtsor szélesek, ·parenchimase;j~jeiknek fala a külső kéreg felé 
haladva vastagodik. 
A kambium néhány se;jtsor széles, sejtjei vékonyfalúak.. A .fate.st nagyrészét 
aránylag tágüregü, gödörkésen vastagodott falú edények alkotják, melyek 
többé-kevésbbé koncentrikus körökben helyezkednek eL A faparenchimasejtek 
többnyire ritkák és csak az edények körül találhatók kisebb csoportokban 
A bélsugarak 1-3 sejtsor szélesek és csak a kambium közelében ismerhetők 
fel vékony falukról és radiálisan megnyúlt alakjukról .. Keményítőt és kristá
lyokat a gyQkér ben nem találunk .. 
A rendellenesen kialakult gyökér keresztmetszetén a fatest egy részében, annak a 
a közepéig csak parenchimát találunk, 

~.)- Porvizsgálat„ Pora szürke. Mikroszkópos képében gyakoriak a hossztengely irányában 
megnyúlt, olajat tartalmazó sejtcsoportok és szabad olajcseppek. Elég gyakoriak 
az udvaros-gödörkésen vastagodott tracheidák is„ Elszórtan paraszövet-töredé·· 
keket, a paraszövethez csatlakozó kollenchimar észleteket, gödör kés rost-tracheidák
tól kísért vermes-gödörkésen és hálózatosan vastagodott falú edények darabkáit 
látjuk„ Ritkán hullámos oldalfalú, esetleg sztómát tartalmazó epidermisz. 
részletek is találhatók. ~:;,..<.-f;é":,.,[_-e./ 

Azonossági vizsgálat 

d) Szaponin. Pora az orron it belélegezve tüsszentést okoz A gyökér vizes forrázata 
(1 ·+ 100) rázáskor habzik és a hab tartósan megmarad. 

e) Szalicil5av A d) pont alatti forrázat R-vas(III)klorid-oldat hozzáadására kékes
ibolyára színeződik 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) A növénJ1 eg;"éb ré1,zei·. A drog a szár alsóbb részeiből és alle-1. eiekből legfeUebb ösz
szesen 2 ?~··ot tartalmazhat. 

g) Idegen at?}'ag . . Az elporított drog :mikroszkópos képében keményítőszen1ek, kalcium
oxalát-kristályok (Vincetdxicunz) vagy in.ulin (más gyökerek) nem lehetnek. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) 1Vedve55~gtartalina az I. 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 10 °/o lehet 
i) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173 lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 7 %, a hamu R··sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 ~~·a lehet. 

j) Viz" kivonattartalma legalább 25% (I. 174 lap 10/a),, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az I 174, lap 14) szerint és e 
cikkeíy dJ (szaponin), továbbá e) (szalicilsav) pontja . szerint azonosítjuk, 
majd az /) (a növény egyéb részei) és g) (idegen anyag) szeriút vizsgáljuk, 

Eltartá1, Szár<jz helyen, jólzáró edényben tartjuk 

Adagolás Szokáws eg)'<zeri adagja 0,3~0,5 g 
Szokáso5 napi adagja 1,.5-2,.5 g 

446. 

Sennae folium 
( Sennae fel) 
Szenna-levél 

A drog a CaHia angustifolia VahL -Legumúzosae- Elő-India déli csúcsán, 
főképpen Tinnévclly környékén termesztett cserjének megszárított levélkéi, 

A drog szaga jelle1nző; íze keserű„ 

A drog leí?'ása 

a) Az 5--6 párból álló, szárnyasan összetett leveleknek drogot képező levélkéi 
2-6 cin hosszúak, 1-2 cm szélesek, rövidnyelűek, lándzsaalakúak A levélkék 
csűcsa hegyes, alapjuk kissé egyenlőtlen, me1 t a levéllemez alapja az egyik 
oldalon kissé öblösebb, és ez a Iész mélyebben nyúlik le a nyélre„ A levélkék 
merevek, bő1szerlíck, világoszöldek, épszélűek s alig szőrösek„ Erezetük szárnyas) 
a főér kissé kiemelkedik, az oldalerek alig emelkednek ki és a le\ éJke szélén 
ívben eg) esülnek, 

Mik:r·oszkópos vizsgálat 

b) Felülnézetben a felszín~ és fonákepidermisz sokszögletű, cgyenes··falú sejtekből 
alakult. Köztük hosszúkás-2, ritkábbar1 3 rnelléksejttől kísért ·-sztómák láthatók. 
A sztóma Rubiaceae-típusú A st;jtek kutikulája sima. Ritkán egyse;jtű fedőszőröket 
is láthatunk. 
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e) Ktreszttnetszet. -'.\ le:~l~é~ le;neze, izo~~tr,· 
fonák epidernus.;.se.J_t)ei t?bbe:ke\'~~~p 
kisebbek„ Sztóm_ak rrundket f~l1 ~ 
szintben helyezkednek eL. _!\,.., 
kutikula bo1í~ja Egyes s~)' 
radiális fala is 1étegzetJ: 
hosszúságot is elérő, szé:'\ 
uör bült fedőszőr öket is lái~ ,_ 
Az epidermiszsejtek alatt az''·,., 
főéi felett is megtalálhatók„ A Ít.'.,_ 

A főéi közelében íokozatosan ml.>, 
;1~renr.Júnia 2-.5 sejtsor széles, sej'.,, 
~fillum egyes sej~jeib.en .~uzo~ányf~r··;," 
.\ főéJ' alatti és ~ele,t_t1 ep1aer1;11~z a lev~: '°', 
p~llizád-pai·enchi~aJ~ sem elte10. ~ fonah, 
! ... ,, lat' 2-3 seit szeles vastagfalu kollencL 

OCl a " · ' · ' j 1 " '>, 
„ '1 \'·ékon\;falú buzoD·ányf~J-alaku (a c1u.t ··:._, 
::-7.~l ~~i··isokat, tart~lmazó ~paren.chima következü,.· 

le e ku t'tar·talrnazó hüv-elly·é kialakult endodermi~>:',. 
'oa ' kb'l'll' · e'ső oldalon gö1nbölyű,_ vastagfalú rosto _o a o cs?p"' · .. 
edig ívesen többrétegű rostcsop?rt a1ko~!a„ A_z ~denyny;. ·. 

felépítésű, körülötte egyes kalc1umoxalat-k11stalyokat t"' , 

láthatók 5 „ 1 ·" ' s · etek ar' 
d) A derített levél vizsgálata A kissé ívelt, 3~ ~szog etu er z;g, , „ ak 

.\ 'tlagos érszigetszán1. 2-3, .. :\z e1sz1getbe ben?ulo eraga --, 
„. ~ a'k. 'z e'rszr'aet-határt 3-4 tracheida alkotja, melyeket ée,, 
''oazo .n„ ;=i . k k 1 ·· ··1 <~;:, • · ]' k · t'l okat tartalmazó fiókos-rosto \'eszne <Oru. kalc1umoxa at- 11s a Y . , . , , • 

b , 1. .fEj-alakú kristalyok 1s lathatok„ . . --.-. 
te.k_ben, uzopga1) , . , ··1d Benne igen gsako1iak az ep1dcrn1.1sztoi, 

cl Po1vi-~cralat ora sargaszo · k G k · k b , 

~J-

t bl· „1 el'ienként a droo-rajellemző szőröket is lá~ju , ":.-ya 011a. a uzot.., 
1:1.: )'e..._e,n~ 1 '.· . l't-k1~tál)'ok a levélle1nez-töredékek, valamint a nyal.., 
i~J_-alaku a c~umoxa_ a , . "d ·-~iszrészJetek. Elszó1tan találhatók az egyt., 
seJteket magabanfogla~o . cp1 ~1 . ·( . továbbá a spirálisan és gylhűsen '-, 
kristid-yokat tartahnazo rosto .. csopo1 Jai, . 
\ ?1st 3 _godotL edén;. ek töredékc1. 

Azonossági vizsgálat 

10 l 5 01 os R-szeszcs nát1onlúggal 2 percig für1alunk, 
i) /:,::__c11na-unod1n„ o,s?·~hogpo1t rn 1 .~o~ 1 fcihí ífuk és sz1.üfÚk ... \ Szüredéket R~só-

111ajd a szeszes fo1):a.dcko; 1 ~ rn. \1z~:./ kg J-'\.z éteres réteget elválasz~juk és 
sav·val megsa'i·any1tjuk es eterie, nazzu „ ·, " '•· . . _ n·, ibol 1avö1ös 
5 n1.l R-an1n1ónia-oldattal összcrazzuk /\.z also 1eteg 11a1ancs 'ia6 ) )' 

színű 

.-'\. diog pora lúgtól rnegpirosodik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

' 'b , 'b "l 1 ]eofeljebb 1 °; ·-Ot tartalmazhat,, 
g) .·1 nüverl:)' eg)e _iesZ""tz o, a cd1o~l ok·· 1' Óretűievél (Cas·liaacutifolia, Soleno1lema 
J' Id n1ag Nem lehet a rog Jan ise )o m , . z· ) 'bb, 
l) egen a1!J .". - 'b ".·el fedett (Cassia acutifo ia ' tova a 

. .11glu~) ;, Kern lehelt' a d~o.?k l~or~e~n ~~~~~lmazó epidermiszrészlet (Soleno~tema 
egyse.JtuC, \ _asta~~a r t s)z :e:i e kis~ bb ellipszis--alakú (Cassia aurilulata)' .se,rn l~ere~~ 
..1rghel, aHta au1zcu a a ; .· „ (C . t;.r, !" ) sem Z-.5-c;oios pahzadrctegu sztóinájú és 3~5 meJ1eksc1tu assia acu l:JO 1a , -
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(Cassia nzontana és C auriculata), sem do1ziventrális szerkezetű (C .„ 1 . 
levélke-részlet. assia nolo.sertcea) 

i) Cassia auriculata„ A drog pora 80 °1 -os kénsav 1 1 • " A k, , , io ;ya ecseppentve nem lehet .. .. sz1nu. esz1tmenyben mikroszkóp alatt ,,... .. , k 'k vo1os-
.. 1d b , oros reszecs e et nem ha k zo vagy arnas részecskéket láthatunk ' nem csa 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
]") "d . t l "" vesseg ai ta ma az I 173 lap 8) e . t h 
k) Hamu . homok A d. h. sz rm meg atárnzva legfeljebb 12 % lehet 

' . · mg amutartalma az I 173 l 9) . 
legfeljebb la'~~' a hamu R-sósavban nem old', d' : ' ap(h sze~mt n:eghatározva 
a drog ;{%-a lehet o o resze omokj pedrg legfeljebb 

1) V k' zze.s ~zvonattartabna Iebaalább 30 01 l (I 
'° eg) en 174. lap 10/a) 

Tájékoztató gyors vizsgálat 

A makros~kóposan megfelelőnek ítélt dro ot az f , . • 
lap 14/b szermt azonosÍtJ"uk tov'bb' "kk lg . ) ,emodm) es az I. 174 
h) ("d ' a a e c1 e v g) ( ·· • , . 

. 1 egen anyag) pon~jai szerint vizsgáljuk. a noveny egyeb részei) és 

:;tartd<. S~áraz ~e~yen, fedett tartályban tartjuk. 
enna-levellel keszul az «hifusum sennae co 'h ·1 . 

a ((Specie.s diuretica)) és a ((Specie5 lat, m.l:'o.si um)), a ((Pulvn sennae cornpoiitus)), ans))„ 

Adagolás Szokdsos eg;,szeri adagja 
Szokásos napi adagja ' 

447. 

Sennae fructus 
(Sennae fruct.) 

Anyalevél 

1,5-6 g 
1,5-·6 g 

A drog az Arábiában K l t I d" 'b 
főképpen Tinnevell kön; ék~ e - n ra. an term? és Elő-India déli csúcsán, 
a ~elet-Szudán~an yés a Ni!u~nfej~~~~:z~~~n~:'"~ ~~.rustifolia Vahl_, továbbá 
Dehle -· Legumznosae - cse_ ri· éknek m y , , vr eke~ honos Cassza acutifolia 

A d egszantott termese 
rog szagtalan; íze kesernyés, · 

A drog leírása 

a) A dr~,g lemezes, papírvékonyságú, 4-5 cm hosszú - , 
szeru, hosszúkás tojásalakú k ' 2-2, J cn1 szeles, pe1gan1ent
termés .. A magvak hely"·én a ~ergmy~ rkan, mk.edggörbbült,. olykor vesealakú hüvely-
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··1d es isse I om orod1k-At , 'l' zo vagy sárgásbarna színű . e1mes sze en szürkés-
a főérből kiindulva a hoss 't a ~agvak felett barna .. Az elsőrendű oldalerek 
haladnak. A termés ~gyik vé!e'errngle kyre mberb·őlegesen~ egyn1ással párhuzamosan 

d , o o Y or a l eszál más ·k , ' d" mar a vanya látható .. A termés ar, .. ' . 1 vegen pe iga kocsánv 
két termésfélre esik szét A C . anifiyla/'g konnyen szétválasztható, ritkábba;, 

a5S1a acutz 0 la termésében 4-8 e . . . - ~ a an1a an,gustifolia 

termésében 7-10, fehéres vagy szürkészöld-színű, 6-8 mm 11osszú, 3-4 mm 
széles, kemény, lekerekített sarkú, hosszúkás, szabályos ötszög-, fordított szív-: 
esetleg tompa ék-, vagy ásó-alakú, lapos magot találunk.. A magvak felülete 
finoman ráncolt. A csírát endospermium veszi körül. A mag keskenyebbik végén a 
gyököcske kissé kinyúlik„ Az endospermium nyálkatartalma miatt a magvak 
vízben erősen megduzzadnak 

Mikroszkópos vizsgálat 

b) Felülnézet Az epidermiszsejtek kis méretűek, egyenes oldalfalúak, sokszögletűek, 
többnyire megnyúltak. Közöttük helyenként hosszúkás sztómákat láthatunk. 
Szőrképleteket ritkán találunk. 

e) Kere.sztmet<zet. Az exokarpium epidennisze vékonyfalú sejtekből álL Az alatta 
lévő parenchima sejtjei között az edénynyalábok helyezkednek el, melyeket 
rostók, olykor kristálytartó rekeszes-rostok öveznek„ A mezokarpium több, 
különböző irányban haladó rostrétegből áll, melynek egyes csoportjai 2-4-
sorosak. A rostok vékonyfalúak. A külső rostcsoportok többnyire a termés hossz
tengelyére merőleges, a mélyebben fekvők ferde, olykor csaknem párhuzamos 
irányban haladnak„ Az exokarpiummal határos rostréteg főleg kalciumoxalát 
egyes-kristályokat tartalmazó rekeszes r'Ostokból áll,. A mezokarpium a hasi és 
a háti varratnak megfelelő helyen nem rostokból, ha.nem szabálytalan alakú, 
vastagfalú, gödörkés falvastagodású sejtekből álL Az endokarpium parenchima
sejtjei nagyok, vékonyfalúak, tágüregüek és részben a hüvelytermés rekeszeit 
határolják, részben pedig az összeforradás mentén helyezkednek eL 
A m~ghéj epidermiszsejtjei palizád-alakúak, hosszúkásak, vastagodott oldal
falúak, külSő faluk is erősen megvastagodott. Az alatta következő, vékonyfalú 
parenchima külső és belső rétege eltérő nagyságú, középen keskeny, két végükön 
kiszélesedő, ú .. n. «ütköző» se;jtekből áll. Részben ezek okozzák a mag felületé
nek egyenetlenségét„ Az endospermium külsöbb ré~ze összenyomott sejtekből 
álL Az endospermium belsőbb részében vékony primer falú, a mélyebben fekvő 
rétegekben egyre vastagabb falú és vízben duzzadó sejteket találunk„ Az endo
spermium sejtjeiben sok zsíros olaj és aleuron van. Az embriót megnyúlts~jtú 
merisztéma alk.o~ja. 

d) Porvi;:,sgálat„ Pora zöldesbarna, jellemző szagú Mikroszkópos képében a mezo. 
karpium rostrétegei, a maghéj palizád-szklereidái, a kis-sejtű, vastagfalú epi
dermiszrészletek és az erősen duzzadó endospermiumtöredékek jellemzők, 

Azonossági vizsgála t 

.e) Emodin. 0,2 g elporított drngot (IV.) 4 ml R-nátronlúggal 2 percig főzünk. 
A folyadékot 4 ml vízzel felhígí\juk és szűrjük.. 2 ml szűredéket R-sósavval 
megsavanyítunk és a folyadékot 4 ml benzollal kirázzuk. Az elkülönített ben
zolos oldatot 5 csepp R-ammónia-oldattal lúgosított 2 ml vízzel kirázzuk. Az 
elkülönülő vizes réteg erősen pirosszínű 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

tl) A növény egyéb részeiből a drog legfeljebb 1 %_-ot tartalmazhat 
g) ldegrn an;ag a drogban legfeljebb 1 %[1.;J;et. Erősen meggö;bü1t: "hoss~abb és 

keskenyebb termések a Carria obovata-t61 származnak. / __ „ 

1-'- ~ ._ ·:·' ,-·< · ,~- fi,o.__..-,.„,-,-::--re -~{&-.:.-;C~-J c::.._~-y-"'/~~~é~ /:- .5% 
/ .. /fi:--·,,? .„; tcz -f A/z,. .:-<. - <--vy~•- " · / ,,_,/ / 151 



Minőségi kvantitatív vizsgálat 

hlNedves<égtartalma legfeljebb 12 % !ehet (L 137 .. lap 8) .. 

i) Hamu, homok. A drog hamutaitalma az I 173 lap 9) · . h • fi r bb 7 O' h R , . " szerint meg atarozva Iegm· 
eLle 10, a amu -sosavban nem oldódó iésze (homok) ped·a- 1 e '1· bb 

a ,drog 1 %-a lehet„ 10 eg1e Je 

j) Vizes kivonattartalma legalább 25 % (I. 174 lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A, makro~zkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és /) ( 
eg~eb részei),, továbbá g) (idegen anyag) szeiint vizsgáljuk. az a 

Eltartás„ Szaraz helyen, fedett tartályban tart"uk„ 

növény 

.Másnév .. «Folliculi sennae». J 

Adagolás, Szokásos 
Szokásos 

eg)>sz;eii adag;a 
napi adagja 

448. 

Serpylli herba 

(Seipyl. lzerb.) 
Mezei kakukfű 

1,5-6 g 
1,5-6 g 

L 
A dLrogb, a nálunk napos, füves helyeken termő kakukfi'.i _ n ., ll 

• - a zatae - félcserje 1 · t , fi . , ':J11nus seryy um 
gyüjtött, e! nem fásodott; ~aár~~~~ f~~~ref:tta1· l a;anak és alakjainak virágzáskor 

A dr 11 „ f'" resze. 
~ og .Je e1nzo, uszeres szagú és íz{í 

A növény leírása 

a.) Gjökere sokfejű, n1eh: ből számos hosszú a földö :G k " rező hajtás ered„ ' ' n e vo vagy földben lé·vő gyöke--

A s;;árat, levelet, virágot és termdst a b) <) d) és e) p tb , · k l , , on an UJU ~ e 

A drog leírása 
b) A " . k novenyne a d1ogot szolgáltató szára felemelkedő 10-30 . kl 

vastag„ A szárak a hajtás csomóiból e1edn k T ' , , cn1 inagas, J 1 mm 
geresek, zöldek n·éha vörö ek ~ b , e " ~1:.1p~n negyoldalúak vagy hen
i\. szőr „k a ' k , s, .'·agy a1nasak, kulonosen fiatal korban szőrösek 

. 0 vaby csa a szar eleit vagy csak oldalait boiífák " 
e) Leve!ei keresztben átellenesek, igen rövid nyelűek 7·-15 J l ' k 

szelesek szálasak hossz 'k' k lr . . ' mm lOSSZUa ' 1-8 mm· 
alakúak', tompák' épszé~e~a ~ál~ ~ps;1::' fordíto_t~ tojás-. vagy kerek lapát
alapjuknál néha 'kissé berrö~gyölö~ött:k e teskeny~dne~, itt" s~kszor pillásak, 
különösen fünák"uk ·n ,b l . . .· „' opaszo vagy szorosek. A levelek 
ívszerűen kiindJió o~ il ~-oka3n;_111~ykektol po11to~ottak és áttetszők, A főérbőI 

d) V:
. , , o a e1e a .1ona "On erosen kiemelkednek 
zragzata az agak vé · áll • •]" kb" · füzér A fi'r· "k genk o a orve ol összetett fejecske vagv rövid szaggatott 
" .. : e o;vok, _egy özépső virágból és két, 2~.5 virágŰ forgóból állanak 

.'1. vu ag inurvacs a1 1 mm hosszi' k l, d . k . ·· · ~ 1a , an zsasa , pdlásak. T7irágai kétfélék, \l_annak. 
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kis\ irágú tern1ős és nagyobb virágú, kétivarú egyedek. A \·irág kocsán:·a olyan 
hosszú, mint a csésze, szőrös, néha ibolyaszínű, felhajlik.., Ivíaradó csészéje kétm 
ajkú, 2,5-3 mm hoss~ú, hengeres, ,,agy harangsze1ű, tízerű, különösen az erek_ 
mentén szőrös, szélén pillás A_ csésze felső ajka háromfogú, lapos, felfelé gör-
bült, pillás ~zélű; alsó ajka valamivel hosszabb, kéthasábú, pillás„ Fogai szál
kásak. A csésze torkában fehér szőr koszorú van, amely elvirítás után, ha a pá1 ta 
már leesett, összehajlik és a csésze torkát elzárja. Pártája kétajkú, halván)' bíbor
vörös, az 3.lsó ajak tövénél sötétebb foltokkal, néha fehérszínű, 3-6 mm hosszú, 
ferdén felálló. Felső része kívül finom szőrökkel borított, belül kopasz,. Felső 
ajka csúcsán bemetszett, széles, ellipszis-alakú és olyan hosszú, mint az alsó 
ajak. Alsó ajka széles, 3 karélyú, rövid-pillás„ Középső karélya szélesebb, mint 
az alsó, kissé kicsípett. 4 porzója töyén a pártá\'al összenőtt, a porzók felül szabadok 
és a fonalas porzószálak hosszan kiállók. J-\ két alsó porzó hosszabb és szétálló, 
a két felső rövidebb és ívben összehajlik. Portokjai lila színűek .. A hosszabb 
pmzók tokjai befelé, a rövidebbek kifelé fordultak A tokok hosszukban reped

nek fel. 
1\. te11nős vi'rágokban a porzók \agy„ hián-yoznak vagy iövid-nyelű bunkós, elko1cso-
sodott képletek Mézjejtője sötétzöld, gyengén rovátkolt korong, mely a rnag
házzal eg);ütt kb 0,.5 min magas. Bibeszála 3-.5 mm~es, bib~je alig 1 mm-es. 

e) T'e1més Négy makkocskája 0,6-0,7 mm-es, e11ipszis alakú, gesztenyeba1nar 
melyet a ma1 adó csésze vesz kör ül 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) Felülnézetben a levél epideumszsejtjeinek oldalfalai hullámosak vag) öblösen hullá
mosak. A sejtfal finoman hosszant csíkolt kutikulával borított. A sztómákat 
a LabiaLae-típusnak megfelelően két melléksejt övezi, rnel'yek hossztengelyükkel 
a légrésre merőlegesek, A készítményben többsejtű, hegyes\;égű fedőszőrök 
és a tipikus labiata-mirigyszörök láthatók. l~z utóbbiak alapi st;j~je mélyebb 
szintben kis körnek látszik, a felette e]hcly.ezkedő ki,;álasztó sejtek sugarasan 
rendezettek é.s közös kutikulával borítottak i\ kutikula a kiválasztóscjtek körül 
nagyobb kört alkot„ A mirigyszőrök körül az epiderrniszse;jtek radiálisan helyez

kedtek el 
g) K'eresztnietszetbeu a levél dorziventrális sze1kezetét lá~juk. Az epiderni_iszst:jteket 

vastagabb kutikula borí~ja„ A miiigyszőrök körüli sejtek kissé hosszabbak, a 
sztómák az epiderrniszsejtek szin~jében helyezkednek el Egysejtű, vastagabb 
falú papillák és többsejtű, vékon)'f8.lú, hosszabb fedősző1ök is láthatók . .e\ be
süllyesztett rnirigyszőrök alapsejtje felett a 8 kiválasztósejtet borító vöröses 
kutikula felhólyagzott., A mezofillumot két sejtrétegű palizád- és több sc:;jtréteglí, 
laza, s7ivacsos-parenchima alko~ja, mely; utóbbiban hel)'er,ként kol]ate1ális 
edénynyalábokat láthatunk 

h) JYorvi;:,5gálat„ Pora világos szürkés--zöld színű. J\fikroszkópos képében g}akoriak 
a többsé'.jtű, hegyesvégű fedőszőrök, hosszant csíkolt kutikulájú epidermisz.
részletek, palizád- és szivacsos-parenchima-tö1edékek. Ritkábban 8-s~jtű labiata
n1irigyszőröket, sztómákat, edénytöredékeket, esetleg pollenszemeket láthatunk„ 
Kristál~-:ok a porban nem találhatc'ik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

i) A növény egJCb részeibúl a drog legfeUebb fss-ot ta1 tahnazhat 

j) Idegen an}ag a drogban legfe\jebb .f~ 0 lehet 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

:k) .Nedoes.ségtartalma az I. 173 .. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 10 % lehet 
1) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 3 %-a lehet. · 

;m) Vizes kivonattartalma legalább 16 % (I. 174 .. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

·' :\- n;ak10~zkópo~an me_f?f~lelőnek,ítél~ dr_og;it.az L 174. lap 14)szerint azon©
"''.tjuk. e.s e. cikkely z) (a noveny egyeb resze1) es;) (idegen anyag) pontjai szerint 
v1zsga!J uk. 

Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk .. 

Népies nevek.~ démutka, balzsamfű, vadzsombor, timiján„ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja 2,5-5 g 

449. 

Sinapis nigrae semen 
( Sinapi.s nigr„ sem.) 
Fekete mustármag 

Adrog a feke:e m':'st~r - Br~ss!ca nígra L Koc~ (syn. Sinapi.s nigra L) -
Cr~cifeia,e - ~z esz<:ki reszeket kiveve, csaknem egesz Európában termő, sok
~ele -· 1gy n,a~unk 1s -. termesztett, helyenként vadon termő, egyéves növény 
·erett, megszantott magja. 

A, mago~ szagta!anok, össze~örve és. vízz.e!. eldör,zs_?lve. könnyezésre ingerlő 
sza_g_uak ~ag';'a elemte kesernyesek, majd kesőbb Cs1pos, fúszeres ízűek. A drog 
alhhzot10cianat- (C3H 5NCS; ms = 99, 12) tartalma legalább El;-1-"/o e}6 

A növény leírása 

a) Gyökere karószerű, gyökérrostokkal fedett. 
b) Szdr~. 1-1,5 m m_agaS, henger;es; alsó részén igen gyéren fehér serteszőrök vannak. 

Felul kopasz, kekesen hamvas. Levelei szórt álJásúak„ 
·C) Levél . • A legal_s? leve'.ek p~r;:ttlanul ~zárnyasan szeldeltek A csúcsszelet igen nagy, 

fordított toJasalaku, szelen szabalytalanul öblösen fogazott 2~4 oldalszelete 
t?mpa'. fog~zott Felfelé a levelek kisebbednek, megnyúlt ' t~jásalakúak vagy 
landzs~sak. ~~ egyen;tlenül fogazot'.ak. A legfelsők keskenyek, aprón fogazottak 
va!';y epszeluek, nyehe keskenyedok Levelei kopaszok.. 

tl) V'.rag<;a~a ~égá~? vagy _a levelek hónaljából eredő, sátorozó fürt. Kinyílt virágai 
es _v1r3;gb1n1bo1 egy szintben vannak,. Elvirítás után a virágzati tengely 20 cm
ny~r~ IS megnyúlik és a virágzat tisztán fürtös lesz. Virágai iIIatosak. A virág 
4 cses;:,elevele ,kb„ 5 mi;n hosszú, szálas, vályúszerű, elálló„ A párta 4 sziromlevele 
keresztben aIL A SZIImok körme 4-5 mm hosszú; a sziromlevél 6-8 mm 
h?ss,zú lemeze tojássárga, fordított tojás-alakú„ Felső széle leke1ekített vagy kissé 
kicsrpett. 4 főporzó.s .. Két külső porzója a csészelevelek előtt áll és rövidebb 
A 4 belso (főporzó) a külsőknél 1/3-ával hosszabb és a sziromievelek előtt áll. 

;_~ virág tövében 4 sötétzöld, gömbölyű vagy ellipszis-alakú mézfe;jtő va;i, melyek 
közül 2 a rövidebb porzó és a magház között, 2 a két hosszabb porzó es a csesze 
között áll. A porzószálak vaskosak, csúcsuk felé hegyesednek„ Portokjaik szál~
sak elvirítás után kifelé (hátra) libbennek.. Virágporuk sárga. A termlí felső 
állású olyan hosszú, mint a hosszabb poizók. Magháza hengeres, kissé össze-· 
nyom~tt. Bibeszála rövid, hengeres; bibéje pajzsszerű. Május-júniusban 
virágzik„ 

e) I'enné~e felálló és a tengelyhez símuló, négyoldalú„ 1,5-2 cm hosszú, 1-2 mm 
vastag_ becő. Tetején kb 2 mm hosszú csőre van. 2 kopácsa kétüregű, gyengén 
domború, eres, egy erősebb középső hosszanti érrel. Mindkét üregében 4-6 
mag van 

A drog leírása 

\( ) A mag 1-1 5 mm átmérőjű, gömbölyű vagy tojásalakú. A mag héja vöröses
barna s ké~inagyítóvaf nézve felülete finoman, hálózatosan gödrös, illetőleg 
pontozott. A mag bele sárgás vagy zöldessárga színű. Az. áztatássa~ feld.uzzasz· 
tott magnak a héját eltávolítva láthatjuk, hogy az embnónak egyik szrklevele 
a másikat fedi s mir1dkettő félig átöleli az erősen víssZhajló gyököcskét„ 

Mikr·oszkópos vizsgálat 

;g) Felülnézet. A maghéj epidermisze .5-6-szögletű, egyenes oldalfalú, aránylag 
nagy (80-·100 I") átmérőjű s"jtekből épült fel. Alatta a még nagyobb, sok: 
szögletű sejtek (óriássejtek) há!ósz:rű réteget alkotn~k J>:- tárgylei;cse. to';'á~_br 
süllyesztésével az alatta következo, egysoros szklere1daretegnek kis atmeroJe, 
sokszögletű, szorosan záródó, sárgásbarna színű sejtjei láthatók, melyek a maga
sabb szintben vékonyfalúak, de mélyebben faluk erősen megvastagodott. A mag
héj legmélyebb szintben fekvő (legbelsőbb) rétege pigmentréteg, mely felül
nézetben sokszögletű, kissé vastagodott falú sejtekből áll. 

ih) Kere.5ztmetszet„ A maghéj (te5ta) epiderrn:iszének sejtjei tangenciálisan megnyúltak. 
Nyálkásodott külső falúk víz hatására megduzzad„ Az epidermisz alatti óriás-· 
sejtek egyrétegűek, vékonyfaluak, tangenciálisan inegnyúltak é~ alakjuk a ~ík
domború, illetőleg homorú-dombo1ú lencséhez hasonlít.. E sejtek magassaga 
35 f', hosszúsága 60-100 f' körül mozog Jellemző még, hogy az alattuk el
helyezkedő szklereidaréteg magasabb sejtjei közéjük 6kelődnek. A szklereida
sejtek barna színű, karcsú, 4-12 µ széles kősejtek, melyeknek külső fala egészen 
vékony, oldalfalai befelé haladva fokozatosan vastagodottak és belső faluk 
erősen vastagodott, úgy, hogy a Sf'.jtek fala serlegszerű. Magasságuk különböző. 
Az óriássejtek közepe táján elhelyezkedő szklereidák a legrövidebbek, az ezek
től távolodók fokozatos~n nagyobbak és mindenütt követik az óriássejtek ívelt 
vonalát.. A maghéj legbelső rétege pigmentréteg, mely 1-.5 sejtsor széles, tan
genciálisan megnyúlt, erősen összenyomott, barna színanyagot tartalmazó 
sejtekből áll. E rétegben rendszerint csak egy sejtsor marad meg felismerhető 
állapotban. . , 
Perüpennium nincs„ A maghéjon belül közvetlenül az endoJpermiu;n i:e?~ze:es 
vagy kissé tangenciálisan megnyúlt, aleuronszemeket tartalmaz? S~Jtje1 lat
hatók. Az ezt követő több Sf'.jtsor teljesen összenyomott. Az embrió vékonyfalú 
sejtekből áll. A gyököcskében egy, a szikle,e]ekben pedig általában 12 prokam
bium-nyalábot látunk A sziklevelek sejtjei olajos plazmát. és. 8-161; nagl'., 
szabálytalan alakú aleuronszemeket tartalmaznak. Ez utobb1akban sok, kis 
globoid található .. 

i) Porviz<gálat. Zöldessárga porában barnás pontok láthatók. Mikroszkópos képében 
igen gyakoriak a sok globoidot tartalmazó kis, szabálytalan aleuronszemek, 
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ezeket és zsíros olajat ta1 talmaZó embrio··parenchima-töredékek, valamint olajE· 
cseppek„ Gyakoriak a maghéj nyálkásodó epidermiszének részletei, a kicsiny, 
sokszögletű, ·vastagfalú sejtekből álló szklereidaréteg szövet-darabkái, az ú„ n„ 
óriássejtek és a pigmentréteg részletei is, Maghéjrészleteket (felülnézetben) 
ritkán találunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

j) ~4 növé1l)1 eg;1Jb részeiből a drog legfeUebb 1 ~S··ot tartalmazhat. 
k) Idegen ar1J1ag. Ne legyen a drogban barnás sz_{nű, sima felületű, rágva kevésbbé 

csípős ízű mag (Bra5sfra rapa L,, kerek répa), továbbá olyan, melynek metszete 
80 ~S-os klorálhidrát-oldattól vérvörös színű lesz (Sinajiis arvensi5 L )„ Idegen 
anyag a drogban legfeljebb 2 % lehet · 

1) F'ehér niustár (5inapin) 1 g mustármag-port 9 ml vízzel fürró ·\izfü1dőn 5 percig 
kivonunk. A folyadékot megszfüjük A szfü}dék .5 csepp R-Millon-oldattó 
ne vörösödjék meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) JV"edvess~gtartabna az L 173„ lap 8) szerint meghatároz\. a, legfeljebb 10 ~S lehet. 
n) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I. 173. lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 1 %-a lehet„ 

o) Tartabni 1n~ghatáro;::,ás (allilizotiocianát). i\z I. 118. lap 14) alatt leírt 
desztilláló készülék (1.5. ábta) 300 ml-es desztilláló lombikjában az el porított 
drog mg pontossággal mért 2,5 g-jára 100 ml 20°-2.5°-os vizet öntünk s a lom
bikot parafadugóval elzárva szobahő1nérsékletcn 2 órán át állni hag;juk, miköz
ben a lombik tartalmát többször összerázzuk. Ezután összeállíquk a desztilláló 
készüléket. i\ lombik csiszolatát igen kevés vazelinnal kenjük meg„ A fürrás~· 
ehna1adás elkerülésére kevés durva horzsakőport teszünk a 101nbikba, Szedőnek 
100 ml-es mérőlombikot használunk, melybe előzetesen 10,00 ml 0, 1 n ezüst
nit1át-oldatot, 10 1111 R-szeszt és 10 ml R-ammónia-oldatot csurgattunk„ Desz
tillálás közben a hűtő csöve a szedőben lévő folyadék felszíne alá ér„ 11egkezdjük 
a desztillációt és igen óvatos for1alással 30-40 ml folyadékot desztillálunk le 
a reakciókeverékbőL .'-\ desztillálást megszakítva a hűtő csö\,ét kevés vízzel a 
szedőbe öblítjük s epnek tartalmát lóbálással elegyítjük .. A n1érőlombik nyakába 
kis tölcsért helyezünk és egy órán át fürró vízfürdőn tartjuk, A tölcsérkét a 
lombikLa öblítjük, tartalmát lehlítjük s vízzel a ,jelig fcltöl~jük„ Az összerázott 
fülyadékot 6 cm átmérőjű száraz papirosszűrőn leszűrjük s a szüredék első 
10 1111-ét elönqük„ A szüredék .50,00 ml-éhez 200-as lombikban 10 ml R-salétrorn
savat és 1 ml I-vas(III)nitrái.-oldatot öntünk, majd az ezüst-felesleget O, 1 n 
káliun1rodaniddal megtiti áljuk 
1 inl O, 1 n ezüstnitrát-oldat 4,958 g (lg ,69528) allilizotiocianátot (C 4FI

5
NS) 

jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A 111ak1oszkóposan 111egfelelőnek ítélt drogot kézinagyítóval vizsgál-\ra azono
sítjuk és a j) (a növény egyéb részei), továbbá a k) (idegen anyag) szerint 
'izsgáljuk. 

Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk 
JVépi'es neve, ,,örös 111ustár „ 

1Vfegjegy;ds. A mag,akból készült mustárlisztet is készlethen tar\juk Ez 
\Ízzel n1egnedyesítve, néhány perc n1úlva jellen1ző 1nustáro1aj-szagot áraszt„ 
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450. 

+ Stramonii folium 
( Stramon. fal.) 
:Maszlag-levél 

A drog a maszlagos redőszirom ·- Datura str~m.onium L„ - ~olanaceae ,
nálunk utak mentén, trágyázott helyeken, legelokon termo, egyeves noven) 
virágzáskor gyüjtött és szárított levele. „ , , , 

A drog csaknem szagtalan; íze kelleme~len,, ~esem, sos. Az egete~t .mesz 
fölött szárított drog legalább 0,15 %, atropm-bazrsban (C11H230,N) k1fe1ezett 
alkaloidát tartalmaz. 

A növény leírása 
\ 

a) Gyökere 20-2.5 cm hosszú, 2-2,5 cm vastag, karósze1ű, erősen elágazó, fehér 
színű, 

b) Szára 30-120 cm magas, tövénél 1-2 cm \-astag, hengeres, kopasz, csöves, 
nem fásodott. Felül kettős bogban ágazik e1. Levelei a szár alsó részén szórt 
állásúak„ 

A levelet az f) pontban írjuk le. 
e) Virágai rövid kocsányokoi: az elágazásokbai;, a levele~ ~óna~já?an ülnek, fel

állók este nyílnak és másnap este becsukodnak,. A vuag csesz0e, ~,5-4,5 ,cn1 
hossz'ú. A csésze hengeres, kopasz, ötfogú csö;én. 5 borda fut veg1g. ,A csesz~ 
fogai kb 5 mm hosszúak, háromszögletesek es k1heg~ezet:~lc .. A cse~~e ~elso 
része elvirágzás után leválik, alsó iésze azonban tovabbno, v1sszah~1hk. es, a 
termés éréséig 1negmarad„ Pártája fehér, kopasz, 6-~,5 e~ h~sszu, _k1nyilt 
állapotban fent 1 cm átmérqjű, tö}~sérsze_rű, 5 ~o~szant~ .rc~.ovel ~,s ~ k1hegy~
zett háromszögletes függaL 5 porzoJa. a parta csovevel felrg osszenott ~ -~ porzo~ 
szál szabad része 2-3 cm hosszú, fehér, fonalas, tövén gyéren sző10.s, vagy 
kopasz., Portokja 4_:___5 mm hosszú, hengeres, halványsárga, két végén ~1~sípett, 
alsó végén fel van függesztve és még a vlráf? kinyílása előtt felreped. ;.'uagpo1a 
sárga„ Termője egy korongalakú mézfCjtőn üL Magháza 5 mm inag~s es 4, 5 lll1,"? 
átmérőjű, puha tüskékkel bo1ított kúp„ Bibeszál:1' a porzók h~ssza:;al e,g~enl~, 
henger.es„ Bibéje a bibeszál csúcsának két oldalan nyeregszeruen uL .Jun1ustol 

szepte1nberig virágzik„ , . , , _ .·· .. „ 
d) Term~se felálló, 4-4,5 cm inagas, 2,5-4 cm szeles, tojasalaku vagy gon1~olyu: 

rendszerint szúrós tüskékkel borított tok, melyen 4 barázda van„ 4 kopaccsal 
nyílik„ Alul 4, fent kétüregű, sokmagvú. 

e) li1agvai lapított vesealakúak, kb 3-4 mm 
telenek, feketék, gödörkésen pontozottak, 
pósan meggörbült 

átmérőjűek 1,5 1nm vastagok, 
i\ mag belse;je fEhér, embrioja 

A drog lei:r: ása 

fény
kam-

f) . .\ drogot képező levelek nyele 2-8 cn1 hosszú, hcn,gcres, felső old.~lán .~a1_ázdás. 
A levél lemeze 10-20 crn hosszú, 8-10 cm szeles~ gya~ran, 1esza1~n)'tala~, 
fElszínén sötétebb ·zöld, fünákán halványabb, kopaszodo, s~eles tojas-alak~, 
kihegyezett e.cryenetlenül _öblösen fogas„ A nagyobb fügak kisebbekkel .szege~ 
!vezettek„ Á l~n1ez válla ·ékalakú A főér és az ebből rründk~t _old'.3-lt k1ny~lo 
:1-5 másodlagos ér a levelek fü11ákán és rendszerint a lev{:l szÍ11en 1s kie1nelked1k. 
Erei sárgák 
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Mikr·oszkópos vizsgálat 

g) F6lülnézet A le\él felszínepidermisze gyengén hullámos oldalfalú s~jtekbőí áll, 
melyek között kisebb számban, 3-5 mel!éks~jttől kísért, ovális sztómák láthatók, 
A sztóma Cruciferae-típusú, A szőrképletek között többsejtű, szemölcsös kutikulá
rnl borított fedőszőröket inkább az erek mentén találunk Vannak egysejtű 
fejecskével és 1-2 sejtű nyéllel bíró, valamint olyan rnirigyszőrök is, melyeknek 
fejecskéje több sejtből, nyelük pedig egy sejtből áll 

A fonákepidermisz sejtjeinek oldalfala erősebben hullámos; köztük sztómákat 
nagyobb számban látunk,, A fonák szőr képletei a felszínéivel teljesen megegyezők 

h) Keresztmetszet, A levéllemez dmziventrális szerkezetű, Mind a felszín- mínd pedig 
a fonákepidermisz sejtjei vékonyfalúak, kissé megnyúltak, alig vastagodott 
sima kutikulájúak A sztómák az epidermiszsejtek közül alig emelkednek ki„ 
A felszínepidermisztől befelé egysejtsoros palizád-parenchima következik, E sej
tek szintén vékonyfalúak, karcsúak és közöttük sok intercelluláris van, A palizád
parenchimát követő szivacsos„parenchima sejtjei többé-kevésbbé csillagalakúak 
és nagy intercellulárisokat fognak körüL A palizádréteggel határos sejtek jellem
zően egy-egy buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályt tartalmaznak A mezo
fillumba ágyazott edénynyalábokat hasáb-alakú, egyes kristályokat tartalmazó 
parenchima veszi körül, A fonákepidermisz, a sztómák számának kivételével, megegyezik a felszínepidermisszel 

A főér keresztmetszetén a felszín- és fonákepidermiszt egyrétegű, izodiametriás 
sejtek alkotják. Mindkét oldalt, de a felszínepidermisz alatt szélesebb rétegben 
kollenchima látható, melyen belül a bikol!aterális edénynyalábot körülvevő, 
kisebb inte1cellulárisokat tartalmazó parenchima helyezkedik eL Egyes paren
chimasejtekben prizma-alakú kalciumoxalát-kristályok vagy kristályhomok 
található„ Ezt követően néhány sejtsor széles rétegben a kissé vastagodott falú 
sejtek periciklust alkotnak. A bikol!aterális edénynyaláb félhold rtlakú,, A Ievél
felszín felé eső háncsrész sokkal kisebb, mint a fonák felé eső, 

i) A derített levél vizsgálata, Az érszigetek egyenesen vagy ívelten sokszögletűek Az 
átlagos érszigetszám 12, Az érsziget-határt egy tracheida-széles erek alkotják. 
A buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályok az érszigetben, de nem az erek 
mentén helyezkednek el, A drogot az érszigetszám alapján könnyen megkülön
böztethetjük a Pqysalis-tól, mert ennek érszigetszáma 1 és a lryo51yamus-tól, n1ert ennek ér:Szigetszáma 9. 

j) Porvizsgálat. A szürkészöld porban igen sok palizád-parenchima.„ valamint buzo
gányfej-alakú kristályokat tartalmazó szivacsos-parenchima-részletet látunk. Gya
koriak a bikollaterális edénynyalábból származó, spirálisan vastagodott falú 
edények, levélfc]szín- és fonákepidermisz-töredékek Találunk többsejtű, vastag
falú, szemölcsös kutikulájú fedőszőröket, melyek alapján a drogot jól megkülön
böztethetjük a Xanthium-fajok levelétől. A Xanthium-fajok levelein rövid, hegyes, 
süveg-alakú és sima kutikulájú fedőszőrök vannak A drog porában ritkábbak 
a többsejt(í fejecskével és rövid nyéllel bíró mirigyszőrök, valamint az érfeletti epidermisz-részletek. 

Azonossági vizsgálat 

kJ Alkaloida-kimutatás, A drog átlagmintájából 1 g-ot clporítunk, a port 2, 5 ml R-, 
sósav és ugyanannyi víz elegyével 3 percig gyengén melegítjük, majd a folya
dékot leszűijük A szüredék egy cseppjét 2 ml vizzel hígítjuk A folyadék 1 ·ml 
R-Mayer-oldat hozzáadására azonnal megzavarosodik 

l) Vitali-;eakció 1 gelporítottdrogot 10 ml 0,01 n sósavval kém!őcsőben felforralunk, 
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" . .. .. ·e éket vízfürdőn szárazra párologtatjuk,~ l. hűt3"ük majd megszmJuk, A szur d ' b old;uk és ismét szárazra 
e ' , l t" • yebb R-saletromsav an ;.1 • k'Ii A maradékot .5 csepp eg omen .r:.1 t „ tünk maid szeme1ny1 a um-~ 

. A kib '"lt radékra 2 m-' aceton on ' " . 'b l • „ párologtatjuk u ma ld + és a káliumhidroxid lS r o yaszmu hidroxidot ejtünk bele„ Az acetonos o . a. 
lesz, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

.. ~ , , eiből virágaiból és éretlen termései-m) A növény egyéb riszei A drog a noveny~gv~~t· ebből 5 mm-nél vastagabb szár-
ből l<:,gfeljebb összesen 10 %_-ot,,tarta az ' 

rész .,lS %, barnult levél„ pedig!(~ „1~~:~Őbb idegen anyag nem lehet. A nálu~~ 
n) Idegen anyag A drogban Dsszese'.'h 2 Yo ló levelei molyhosak és vastagabbak, ero-esztett Datura metel hozza ason ' , 

~::::en részaránytalanok és erezetük nem sargas. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

a 8) szerint meghatározva, leg'.eljebb 14 %, lehet, o) NedveHégtartalma az L 173. l p I 173 lap 9) szennt meghatarozva, 
P) Hamu, homok, A d10g harnut~rtablma a:,, ;ldódÓ része (homok) pedig legfeljebb" legfeljebb 1~'%, a hamu R„sosav an ne 

a drog 5%-a lehet. _ 0 Hí ított ,s;:;e1zes (IO v/v%) kivonattartalma r) Vizes kivonattartalma legalább 2o ){,„ g 

legalább 20%, (I. 174„ lap 10/a, ll) l 't tt és égetett mész felett szárí.tott 
s) Tartalmi meghatározás (alkaloida)„ Az e ?,Oll o I. 126, lap 17/d szerint vizsgá!Juk. 

drog mg pontosságga718rn7ért, k(lb ;~2~f)a:t:~pin-bázisban (CnH„O,N) kif~jezett 1 ml o 02 n kénsav 5, mg g' o 

, í ' • alkaloidát jelez„ , , 't 'rtelemszerűen az alkaloida azonos tasa~ 
A.z alkaloida.,tartalom meghata~ozalsa lke 1 'd tartalmú oldatot szárazra párolog
. . . E ' b'"lamegtitrá ta a 01 a,. l • 'b) az \alkö~Jiikbssze„ v;g o 'bb' kb (salétromsavas bepáro ogtatas s~ „ tatJuk és a. ma;~dekot a tova ia an 
t) szerint v1zsgal.Juk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

" , élt dra ot az l) (Vitali·r eakció) szerint 
A makroszkóposan megf~lelonek,bt.' ") ~ovábbá n) (idegen anyag) szennt azonosítjuk és az m) (a noveny egye reszer ' 

vizsgáljuk · k 

Elta~tás Jólzáró edényben, zárt szekrényben t~r\JU " straznonii siccum» és a 
M 1 " 1 'lbo"l illetőleg azzal készül az «Extractuzn asz ag„ eve , „ • 

«Species antiasthmatica ad fumigatzonem»,: k d f"' tövisalma, 
, zlag bans a csu a u, Népies nevek,:' csattano mas ' ' 

Adag9/ás,, Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokáso.s egyszeri adagja 
Szokásos napi adag;a 

0,2 g 
0,6 g 

0,05-0,1 g 
0,15-0,5 g 

Megjeg)'ZÚ A levél alkaloidatarta mat 1 • évenként ellenőrizzük„ 



451. 

+ + Strophanthi semen 
( Stiophant. sem) 

Sztrofantusz-111ag 

A drog a tropikus Kelet-Afrikában, a Zambezi-folyó mentén honos Stro .. 
phanthus kombe Oiiv„ -Aporynaceae -kúszó cserje, szálkaszerű nyúlványától és 'iepítőernyőjétő] megfosztott, érett magva 

A drog jellemző szagú; íze erősen keserű .. 
A dr'Og leírása 

a) A mag 10-18 mm hosszú, 3-5 mm széles, 2-3 mm vastag, barnás ámyalatú, 
zöldesszürke színű, kissé lapított, hegyes, ellipszis-alakú, esetleg lándzsa- vagy 
orsó formájú A magot selymes szőrök borítják, melyek alulról felfelé párhuza
mosan, hosszanti so1okban rendeződtek. A repítőernyő leválási helye alatt van 
a köldök. Innen a lapos oldalon jó] kiemelkedő vonalként, az alapon lévő kalazáig 
léc alakjában húzódik a 1afe .. A vízben fe]áztatott magról a maghéj könnyen 
leválik. Alatta a fehérszínű endospermiumot vastagabb hártya alakjában látjuk. 
Ezen be]ü] helyezkedik el az embrio, melynek két hosszú, lapos szikJeve]e és zömök gyököcskéje van. 

Milíroszkópos 'Vizsgálat 

;))) Ke1esztmet.szet. A maghij külső rétegének (epidermiszének) minden egyes se1ge egysejtű szőrképJetté alakult. A vékonyfa]ú alapi résznek egymással érintkező, 
radiális falai kidudorodnak Kevéssel az alap felett a szőrök hirtelen e]keskenyed .. 
nek, a mag csúcsa irányában erősen meggörbülnek. Alsó sejtfaluk vékony marad, 
a felső egyoldalasan megvastagodik. A maghéj belső rétege 5-15 sejtsoros, 
tangenciálisan megnyúlt, vékonyfalú, összenyomott parenchimából áll. Egyes 
sejtjei tetragonális vagy buzogányfej-alakú kalciumoxa1át-kristá1yokat és gömb .. 
alakú, kisméretű keményítőszemeket tartalmaznak. 

Perispeimiuma nincs .. Endospe1miuma viszonylag olyan széles, mint egy-egy szik
levél. Szögletes sejtjei a külsőbb rétegekben kisebb átmérőjűek. A se]tek olaj
tartalmú plazmája 5-10 µnagyságú a]euronszemeket és gyakran .5-8 µnagy
ságú keményítő-szemeket tartalmaz. Egyes sejtjeiben kis kalciumoxalát-tt'.ík is 
láthatók Az embrio sejtjei vékonyfalúak, sokszögletűek. A sziklevelek proto
dermája szo1osan egymásmellé sorakozó, apró sejtekből alakult. Alatta két 
rétegben paienchimához hasonló szövet látható Olajtartalmú plazmájában 
3-8 11 nagyságú aleurnnszemek és az éretlen magvakban apró, gömba]akú keményítőszemek találhatók. 

·e) Porvz:;sgálat Poia barnásszürke .. Jellemzők az endospe1mium és a sziklevelek 
szövetrészeinek olaj-, aleurnn- és keményítőtartalmú parenchimasejtjei, vala
mint a meggö1 bült, hosszú, vékonyfalú epidermiszszőrök töredékei és a vékony
faJú, megn3 últ epidermiszsejtek. Tömény,kénsawal kezelt porában csak elvétve láthatunk gipsztUket. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

·dJ A száiaz mag keresztmetszetét 80 %-os kénsa;;a] Jecseppentjük. Az endospermium 
sejtjei és a sziklevelek külső része zöldszínű lesz. A vöröses-sá1ga vagy ibolya színeződés a Stiophanthus gratus, S sarmentosus, S Courmontii, S. Nicholsonii, S. Eminii lUag-vair a utal 

e) Idegen al!Jiag A drogban legfeljebb 2 % idegen anyag lehet 
·160 

• " „ • antitativ vizsgálat 
Minosegt kv l fc l'ebb 12 % lehet. 

. meghatározva, eg eu , I 173 
lap 8) szermt. . t meghatarozva, • t ima az .. ·· 73 l p 9) szerm . bb f) .Nedves.segtar a hamutartalma az I.. 1 „ • a„ (homok) pedig legfe!Je 

) Hamu, _homok„. A d~ofmu R-sósavban nem oldodo resze g Iegfe!Jebb 6 %, a 
a drog 1 %-a lehet„ 

• álat Tá • ékoztató gyor'Svizsg „ • 

J , 'uk „ a d) pont szerint vizsga\1uk. 
A drogot makroszkóposan azonos1~-;,lyb~~ a méregszekrényben tartjuk. 

, h lyen fedett tar ' h. 
Eltartá<. Szar az e 1 k ..' --z a « Tinctura strophant '"· 

magbó eszu o J g 
Sztrofantusz- • e a obb egyszeri adagja o' 3 

Adagola<. ~.:..:obb napi adagja „ " ' g k a Strophanthur grat'!-'' 
' , gásbama szmu magva h h. pidur a gyapjas Megjegyz~~· A csu:pas~ss~~t!;adt szőrűek a Stroth1~~s~Ók ~edig ~ S„ hirpidus nem vörosbarna e~. lekopott és így csupaszna a a k a s Courmontzi, a magva · · 

, S <armentosus magvai, es . · 

452. 

+ Strychni setnen 
( Strychni .iem.) 
Ebvész-mag 

. ' , Ausztrália északi részén honos I d'ában Ceylon-szigeten es f;' ak érett száraz magva. A drog a Kele_t- 11 _ L~ganiaceae -· alacsony ,an é;z felett szárított 
Strychnos nux vomica ... íze rendkívül keserű. Az Oeg~et)t r:Irejezett alkaloidát 

A drog szagtalae, t . hn1'n bázisban (C21H22 • ' . drog lega a > 0 1, bb 2 5 ~' sz ne -

tartalmaz. A drog leírása 

, „. „ vastag, világosszür~e, se.~~e:ri-, -2 5 cm átmeroju, 3-5 mm , többé-kevésbbe elgm b~lt a) A drog korongalaku! 1 ' , 'és szarukemény mag .. A neha 'ik laP.'ának közepen flnyű, selymes tapm~as~zerűen megvastagodott. A m_~g-{gJsszeh~lásából kelet. 
korongok ~zéle_ partk;dő köldök, amelytől egy, a sz,~~~ a gyököcske szemölcs
van az ahg kreme mikropiléig ahol a mag sze e „ magfehérje a mag 
kezett vonalka ?alad a h "at A szŰrke, kemény, szaru~?rlltt lévő lapos üregsze;űe_n ,kinyomJak ~t ';:,~e=~e választha;ó. A k~r lem_~{öcs~:o és a két szívalakú, 
lapja uanyaban ~l' lévÍí kieme]kedesbe nyu oh gyo ű 
ben van a mag sze lf él Az embrio 6-7 mm ossz • 5-'7~erű, vékony sz ev • 

• álat . Mikroszkópos vizsg e. tű 
hosszú tompa végű, egys .J · ·r i kb 1 mm ' h 1 dó megvasta-

A 
ag epidermw:.,se;ue , á huzamosan a a ' 

b) Kernr::,tmetszet. m A "rök elfásodott falan P r A " . töve hagymaalakú, szőrökké alakulta~. ~zo őr tompa csúcsához.. szor 1 'konyodó szőrök 
godott lécek húzodna a sz tagodottak. A fokozatosan e ve f: 1 . "sen gödörkésen megvas ' 161 a a1 ero , 

1.1 Gyógyszer könyv III (26) 



45°~os szögben, egyirányban elhajlanak, szorosan a maghoz símulva egymásra 
borulnak és radiális irányban a mag közepe felé nyúlnak„ A maghéjnak a szőr-· 
takaró alatt fekvő, többsoros rétegét összenyomott, bar·nás falú se:jtek alkötják„ 
A magfehérje parenchimasej~jeinek fala vastag, szaruszerű„ A se:jtekben olaj-· 
cseppecskék és kb 30 µ átmérőjű aleuronszemecskék találhatók. Keményítő 

nincsen bennük. A megvastagodott sejtfalak áttetszők és apró gödörkéktől 
á\jártak Ezeken keresztül igen vékony plazmafona!ak (pla<moderma) kötik 
össze a sejtek tartalmát.. Az endospermium külső sejtjei inkább n~gyzetesek és 
kisebbek, a belsőbbek radiális irányban fokozatosan megnyúltak és nagyobbak. 
Ha a vízben megduzzasztott magból készített metszetet 0,01 n jód~oldatba 
tesszük, a sejtek tartalma é~ a plazmafonalak barnára színeződnek, a sejtfalak 
pedig színtelenek maradnak„ Ha a mag metszetét füstölgő salétromsavba tCsz-· 
szűk, az endospermium se;jtjei narancsszínűre festődnek (brucin)„ Ha a zsír1 
talanított metszetre kevés ammóniumvanadátot tartalmazó tömény·· kénsavat 
cseppentünk, akkor a se:jtek tartalma lilaszínű lesz„ 

c) Porvi:;1gálat .. Pora sárgásszürke. Porában ép szőröket ritkán találunk. Ezek meg
vastagodott alapja, továbbá vékony, csúcsi része és széttöredezett léces megvasta-· 
godása kis· pálcikák alakjában gyakori .. A vastagfalú endospermium-töredékek 
sejtjei zsíros olajcseppeket és aleuronszemeket tartalmaznak. Keményítőt nem 
találunk (más magvak) .. 

Azonossági vizsgálat 

cl) S;;trichnin 2 g drogport 20 ml vízben egyszeri forrásig melegítünk, majd a folya
dékot leszűrjük A szüredéket 10 ml kloroformmal Jsirázzuk. A kloroformos /Jt„:df -,•.1 részt bepárologtatjuk. A maradékra néhány cseppftöm@Ry- R-kénsavat csep-

1'" pentünk, A .kénsavban ide,··oda mozgatott káliumbikromát-kristályka nyomá
ban szennyes ibolya-kék csíkok láthatók 

e) Loganin .. A d) alatti szüredék vizes részét gőzfürdőn bepárologtatjuk és egy csepp 
R-kénsavat adunk hozzá„ A maradék néhány perc mulva ibolyavörös színű 
lesz .. E színeződés néhány csepp víztől eltűnik, de a vízet elpárologtatva újból 
megjelenik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

f) A növény egyéb rhzei nem lehetnek közte 
g) Idegen anyag nem lehet a drogban. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Nedvmégtartalma az L 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet .. 
i) Hamu, homok. A drog hamutartalma az I 173. lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 3 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfe\jebb 
a drog 0,5 %-a lehet 

j) Tartalmi meghatáro;;á< (alkaloida). Az elporított és égett mész felett szárított drog 
0,1 mg pontossággal mért, kb 1 g-os részletét az L 126 .. lap 17/d szerint vizs
gáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 6,688 mg (lg ,82530) sztrichnin-bázisban (C21H 220 2N 2) 

kifejezett alkaloidát (sztrichnin + brucin) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és az f) (a növény 
egyéb részei) és g) (idegen anyag) pontok szerint vizsgáljuk. 
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' . 'l , , edényben zárt szekrényben tartjuk .. 
a «Tinctura 1trychni» .. 

Eltar;a<. Jobz~;~hzül az «Extractum strychni siccum» és 
Ebveszmag o • 

Adagolá<. Legnagyobb egyszeri a~agja ~:~ i 
Legnagyobb napi adag]a 

. d . 0,02·-0,05 g 
Szokáw.< egys_zeri a _ag7a o,05-0,15 g 
Szoká.w, napi adag} a 

453. 
Taraxaci radix 

( Tarax. rad.) 
Gyermekláncfű-· vagy pitypa.ng-gyökér . _ 

. ifficinale Web - . Compo<Ztae 
A drog a gyermekláncfű - T arax~cukm 0 mezőkön rnÍndenhol tenyésző, 

. k bb füves helyeken rete en, ' ' "k' t" e nálunk nyu osa : , , k . „ "t"tt és szárított gyökere es gyo er orzs „ 
, velő növénynek vu agzas or gyuJ o 
e , k " A drog szagtalan; rze eseru .. 

A növény leít·ása 

A gyokeret a d) pontban hju~ ,le. " , , 'llanak 6-30 cm hosszúak, 2-7 cm 
a) Levelei a gyökértörzs teteJen torozsaba~ a k , különböző mértékben tagoltak 

szélesek, hosszúkás lándzsa-alakúak, egy~~e ~ szabálytalanul fogas. A fogak 
Szélük alíg vag". m.élye.bben ~e~~~~i l~~:~k ;y~;jasak, az idősebb~k kop~szok 
a levél válla fele gorbulte~ , fdődik melyek csúcsukon maganos feszek-

b) Virágzat Egy tövön tobb to.~ocsa;iy J uhh csbvesek, levéltelenek, 5-30 cm 
virágzatot hordanak. A tokocsanyok p , . k· elvirítás után megnyúlnak 
hosszúak, kopaszok vagy a f~sz;k ala;t ~J:P.~:;' ;sz. A fészekpikkelyek három 
A fészek vacka lapos ;vagy ~;sse bemel~ ;s-lá~zsásak, visszahajlottak, a :,eg
sot ban fejlődtek. A ket kulso sorban h gbb k és a fonákukon fehér szegélyuek 
belsőben. valamivel hosszabbak, kesk~Y.~' ~ Csészéjuk selymes fényű, fohéi 
Nagyszámú virágai mmd nyelves p rtaJua h , sárga alul csöves Nyelve 
bóbitaszőrökből áll Pártájuk 1,3-1,8 cm ,. osszu,. port;kJ"ai 4-5 mm hosszú 

'l . tf , lemetszett 5 porzoJa van, tt 
kb 1 mm sze es, o ogu, , 1 , , 11' ' fordított tojásalakú, összenyomo 

" k .. A maghaz a so a asu, B"b'" k'tk 'lyú csővé notte ossze 1 1 , r "tő gyűrűle van. 1 eJe e are ' 
'l ' 1 fent borzas a u meueJ , . ' ik Bibesza a J.Ona as, . .', . b olykor ősszel is viragz · 

visszapöndörödött. Már~1us-=-ju~1us an, , " fordított tojásalakú, kissé gör}:>ült 
e) Termése 3-3,5 mm hosszu, szurkesba1i;~ s~1n~, da fut végfg Felső részén tüskés, 

és összenyomott kaszat, melyen 14. má.e y araz " szőro"'kből. a hosszú nye!ecské-
'k • " Bóbit p egyszeru • 

csúcsán hosszú, ve onycsoru. . 8 9 mm átmérőjű„ 
nek a csúcsán fejlődik. .. sk~étrq1tva kocsánva és levele tejnedvet tattalmaz. 

A friss növény gyökere, gyo ertorzse, ' 

A drog leírása 

„ ' ··kértörzse 15-20 cm hosszú, 1-2 cm 
cl) A diogot szolgáltató növény gyokere es gy~ 1 b 't tt Kívül vörösesbarna-színű, 

vastag, hengeres, fonálszerű ~yökdérro~to d:et ~::t~l.;,az. A vízben megpuhult 
!>elül szürkésfehér' sok beszara t t'1ne 163 
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-k, keresztmetsze'tén a kéregben széles, szabadszemm.el is jól látható számos, 
kgyo e:;trilms övet látunk .. A fatest sárgás-színű és alig sugaras szerkezetű„ A gyö

once · h ' 1 " " E· k r 1 t' "" "k' 1 h t ké törzs többfe3ű, arantu gyurus. -nne lO yta asa a J.ogyo er, me y osszan á~cos barázdás éS csak kevéssé ágazik eL 
r ' . ' 1· A drog törése sima es nem isztes„ 

Mikroszkópos vizsgálat 

e) Keres::;tmet•zet. A gyökéren a vékony, néhány sejtsoros pararéteg alatt keskeny 
kül!ő kéreg helyezkedik eL Ezután széles, koncentrikus szerkezetű bel!ő kéreg 
következik. Ebben az egymással anasztomizáló és tangenciális hosszmetszetben 
hálózatos szerkezetet mutató tejedények és rostacsőkötegek több koncentrikus 
körben láthatók.. Közöttük vékonyfalú, inulin-tartalmú kéregparenchima van .. 
Helyenként tangenciálisan megnyúlt sejtközöket találunk.. A tejedényekben 
sárgásbarna színű, beszáradt tejnedv Van. Szklerenchimás elemek nincsenek„ 
Bé!sugarakat nem látunk. 

A kambium csupán 1-2 sejtsoros Ezen belül az összefüggő fate•t nagy részét 
faparenchima alkotja .. Poligonális sejtjei radiális elrendeződést mutatnak .. Egyes 
parenchimasejtek hosszirányban erősebben megnyúltak, melynek alapján pótló
rostoknak foghatók fel. Ezek a falvastagodás hiánya miatt csak hosszmetszetben 
ismer·hetök fel. A tracheák szórt elrendeződésűek, keresztmetszetben sokszög„ 
letűek, sejtfaluk hálózatos .. Átmérőjük különböző lehet (15-60 p,). Szkleren
chipiás elemek a farészben sincsenek„ A protoxilém-elerr1ek diarch-elrendeződésűek. 

A gyökérdrogon a gyökértör:;• gyakran megtalálható, melynek szöveti szerkezete 
a gyökérétől csupán annyiban tér el, hogy abban a gyökérben található diarchikus 
primér xilém-nyalábok helyett, kevés bélparenchima találbató .. 

f) Porvi'zrgálat. Pora sárgásbarna-színű„ Gyakoriak benne a kéregállomány paren-· 
chimasejtjei, az aránylag szűküregíí, sötétebb színű s~jttartalmú tejnedvcsatornák, 
a sárgásbarna, lapos, négyszögletes parasejtek, az inulin-tartalmú kéregparen
chima, a különböző átmérőjű tracheák„ .Jellemző a porra, hogy sem szkleren
chimás elemek, sem rostok, sem kalciumoxalát-kristályok, sem keményítő nincs benne„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

g) A növény egyéb részeiből a drog legfeljebb 3 %-ot tartalmazhat.. Rosszul szárított, 
belül barnás, rideg törésű darabokból 1 % lehet a drogban 

h) Idegen anyag)~drogban nem lehet olyan gyökér vagy gyökérrész, melynek met
szetén nem koncentrikus övek, hanem radiálisan csíkolt szerkezet látható, 
.r~;_es~e ~esf!g -~~1:ir~ /és,.nem_ sárg,~_ (Cichoriúm intybu5 L.) .. 

l y t{,,,; /'.[4/•t- ,/% ~·' Cf. t,C,„(Vhn '' ·/ry <Y 

M~őségi kvantitatív vizsgálat 

i) Nedvességtartalma az I. 173„ lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 14 % lehet.. 
j) Hamu, homok„ A drog hamutartalma az L 173, lap 9) szerint meghatározva, 

legfeljebb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 3 %··a lehet. 

k) Keserüérték. A drog forrázata (1 : 100) még másfélszeres hígításban is (! : 150) 
keseríí (L 174 .. lap 12). 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

k 1 ) ( „ ' egyéb I 17 4 lap 14) szerint azonosítjuk és e cik e Y g a noveny 
, A <;J)rogot .abzbá. h) (,idegen anyag) pontjai szerint vizsgáljuk. reszel ' tova . k 
Eltartá5. Jólzáró edényben, száraz helye~ tarlJu ,' . 
Népie5 nevek.: pongyola pitypang, oroszlanfog, kakics, 

454. 
Terebinthina comm.unis 

(Tereb„ comm.) 
Terpentin-balzsam 

. „ , " kb ' 'sahelyén 
Különb?,z? feny6 (Pinus)·f~é,~~lt?.~~~;~~~~e~ár~~rz~=~l :ár~~sba~:"!,~ méz~űr~, 

kifolyt, szuress.el vagy ulepb 1 S aga jellegzetes.. fze kesernyes, cs1pő?„ 
nyúlós, ragados, ~avaro~··r·a ~r~·fels~ réteg sárga vagy sárgásbarna, átlátszo, 
Állás közben két retegre, u onu • 'k 's (abietinsav és pimársav)„ Vízfürdőn 
az alsó sárgásfehér, átlatszatland 'kk~ 1 ad mely lehűléskor megzavarosodik, 
melegítve tiszta s~rgásbarna f?lya e 'ta? vl 5~30 01 terpentin-olajat tartalmaz„ 

"d ·kr ásodik 70-85 ~0 gyanta es 10 · • É b 
maJ megi • b ' ld 'dik Kloroform bőségesen oldp. ter en, Ol"'k 'g 5 tf R-szesz en o o · 'dik 

ue onysa • , diszulfidban zavarosan oldo „ 
petroléterben, benzolban, sldzen ( í ·+ 9) megnedvesített lakmuszpapirossal Kemhatá1„ R-szeszes o ata 
vizsgálva savanyú.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Abietinsav, pimá„av .. A készítmény szemcsés alsó rétegében mikroszkóppal fenőkő 

alakú kristályok láthatók. nh'd 'db oldunk Az oldat 
k, , , t I ml R~ecetsava i 11 en ·· 

b) Gyanta•avak. 1 csepp .esz1t~~ny 'l l'l' kékre színeződik. E szín lassan elhalvá-
1 csepp tömény R-kens;1vl;o n;e y .. 1 aks' s'rgára illetve szürkésbarnára változi.k. d ·k · d hosszabb al as utan szur es a ' k 
nyo ''.' maJ 1 R- etroléterrel néhány percig rázogat:in ' 

c) Kolefomum. 1 csepp bal~samo~ ~ m " . .Pk és a szüredéket 5 ml 0,1 %-os, fnssen 
majd a folyadékot papuosszurl· n .'zurt „ sze A petroléteres réteg zöld vagy készített réz(II)acetát-oldatta razzu os . 
zöldeskék színű lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldékon ság .5Ze<zben. 1 g balzsam 5 ml R-szeszbe;,i 
éteres!)' vagy benzolos oldata legtöményebb szesztol 

tisztán oldódjék.. Zava10s 
feltisztul. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f. b oldunk majd az oldatot e) Ldegen an„ag 5,00 g balzsamot 50 ml kloro or.m ak':' ' " '"ük és a 
" k' , , 1 m rt IS papirosszűron szurJ 

az I 103. lap.!) szerint ;Jő es.z~tett.?s ek ~l A maradék (fatörmelék, levél· továbbiakban IS az ott le1rt ~o on J:run 
d bkák földes részek) legfe!Jebb 2 1o lehet I ) · t 

ara ' , kb 0 3 készítményt az 161. lap 12 szenn f) Savszám 0,1 mg pontossággal mert ' g 
vizsgálunk A savszám 107-120. 
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g) Tartalmi meghatározás (terpentinColaj) „ 30 g balzsamot cg pontossággal 1 Jíteres főző
Iombikba mérünk, kb .500 ml vizet öntünk hozzá, majd kevé'.s durva horzsa·· 
kőport szóri;nk a .lomb!l'ba„ .A lombikot hűtővel kötjük össze, majd tartalmából 
300 ml-es valasztotolcserbe O'iatosan kb 250 ml-t ledesztillálunk, Az elkülönült 
terpent!n·-olajat cg P?nt~s.sággal mért, sz~r~z mérőed_énybe öntjük, ügyelve, 
~ogy. '."'zcseppek ne keruljenek bele .. Az 11lo-ol'\j súlyát cg pontossággal meg-· 
alla p1\1uk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az a;onos";ak talált és. makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
d) (olde~onysag szeszben) es e) (idegen anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartas„ Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk.. 
Máinév„ «Balsamum terebinthinae». " 
Népies neve.:· vastag terpentin. 

Aáegjeg7;;is. A két rétegre vált készítményt használat előtt összekeve~jük. 

455. 

Terebinthina laricina 
(Tereb„ laric.) 

.. Vörösfenyő terpentin-balzsam 
A, vörösfenyő,-;: fari• ~elidua Mill; -. Abietaceae -- megfúrt törzséből ki

folyo sár(ia; mezsur!-1, nyulós, ragados, tiszta és átlátszó balzsam. G en én 
fluoreszka!· ,Szag~ .iellegz;tes, a~omás. · Íze keserű, csípős„ Kristálya~ ;;ég 
hoss~abb <;llas utan sem valnak ki belőle .. 75-85 % gyantát és 15-25 01 ter-· 
pentm-olaJat tartalmaz. /o 

ki Ol1,ékonyság. Vízben gyakorlatilag oldhatatlan„ R-szesszel acetonnal éterrel 
okro orm'!lal,, ben~oll:'I, jégecettel, etilacetáttal elegy~dik. Petra'!éterbe~ 

csa nem tisztan, szendiszulfidban zavarosan oldódik„ 
, Kémhatás .. R-szeszes oldata ( 1 + 9) megnedvesített lakmusz papirossal vizs

galva savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Vörösfenyő terpentin-balzsam„ 1 csepp készítmény 2 ml tömény R-kénsavban narancs-· 
sárga színnel oldódik. 

b) Gyantasava~. 1 • csepp balzsamot a «Terebinthina communis» cikkely b) pon\ja 
szerint v1zsgalunk. 

e) K'olqfónium. 1 csepp balzsamot a «Terebinthina communis» cikkely e) pontJ"a 
szerint vizsgá1unk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
• 

d) Oldékonyság szeszben. 1 g balzsam 3 ml 80 v/v%-os szeszben tisztán oldódjék„ 
e) Idegen terpentin-b~l;;samok. 0,1 §'.balzsamot 2,5 ml R-éterben oldunk, majd az oldatot 

5 ml ~-petroleterrel elegy1tjlik Az oldat legfe1jebb gyengén zavarosodhat meg 
csapadek azonban nem válhat ki belőle. · ' 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Sav.szám .. O, 1 mg pontossága! mért kb 0,5 g balzsamot az I. 161.. lap 12) szerint 
vizsgálunk .. A savszám legfeljebb 77 lehet.. 

g) Szappanszdm. mg pontossággal mért kb 1,5 g balzsamot az L 154. lap 2) szerint 
vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy a rea~cióelegyet nem melegí~jük, hanem 
hidegen 24 óráig állni hagyjuk. A szappanszám 91-103. 

h) Tartalmi meghatározd< (terpentin-olaj)„ cg pontossággal mért, kb.. 30 g balzsamot 
a «Terebinthina conununis» cikkely g) pontja szerint vizsgálunk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a d) (oldékonyság szeszben) és az e) (idegen terpentin-balzsamok) szerint 
vizsgá\juk.. 

Eltartás. Jólzáró edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk.. 
Másnév .. «Terebinthina veneta», «Velencei terpentin-balzsam» .. 

456. 

Thymi vulgaris herba 
(Thymi vulg .. herb.) 

Orvosi kakukfű 

A drog a Thymus vulgaris L.-Labiatae·-Dél-Európában és a Földközi-tenger 
melletti országokban honos, nálunk termesztett félcserje virágzó és megszá-· 
rított ágvége. 
, A drog erősen fűszeres, jellemző, a timolra emlékeztető, kellemes szagú. 
Ize fűszeres„ 

A növény leí1 ása 

a) Gyökere karószerű, fiis, elágazó, gyökérrostokkal borított, többfejű .. Ind~ja nincsen. 
A <zárat, levelet, virágot is termist ab), e), d) és e) pontban írjuk le.. 

A drog leírása 

b) A drogot szolgáltató noveny szára 20-40 cm hosszú, részben a földre terült, , 
részben ívszerűen vagy ívesen felemelkedik .. Idősebb ágai elfiisodnak, dúsan 
elága;mak, szürke, repedezett parával fedettek„ Fiatal ágai lágyszárúak, négy-· 
oldalúak, 1-1,5 mm vastagok, kopaszodók, vagy a lefelé h'\jló szőröktől szürkés
zöldek. Levelei keresztben átellenesek Hónaljukban dús lombú, rövid hajtások 
fejlődtek. 

e) A levelek nagyrészt áttelelnek, ülők vagy 1-2 mm-es nyelük van„ A lemez hossza 
5-10 mm, szélessége 2,5-4 mm„ Alakja szálas, lándzsás vagy tojáshoz hasonló . 
A levél kissé húsos, felszíne sötétebb zöld, fonáka szürke, finoman molyhos vagy 
kopaszodó; mindkét oldalán illó-ol'\jmirigyektől pontozott és ott áttetsző. 
Csúcsa hegyes vagy tompa .. Éle ép, begöngyölödött.. Válla a nyélre keskenyedik. 

d) Virágzata álörvekből összetett, alján szaggatott füzér. A félörvek egy középső 
virágból és két oldalsó kunkorból állanak. Mmvácskái aprók, lándzsásak, 
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tompák. Virdgai kétfélék. Vannak kisvirágú termős és nagyobb virágú, kétiva1 ú 
egyedek. Kocsánynk kb olyan hosszú, mint a csésze; a kétivarú virágok kocsá
nya [ kb 5 mm-es. Csészije kétajkú, harangszen'.í vagy hosszúkás tojásalakú, 
kívül, különösen alsó felében szőrös; torkában fehér, merev szőrkoszorú van,, Felső ajka háromfogú, széles, felhajtott, rövid-pillás. Alsó ajka valamivel hosz
szabb a felsőnél, kétfogú, szálas, kíhegyezett, szálkahegyű, pillás. Pártcija két .. 
ajkú, 4-6 mm-es, ferdén felálló, kívül szőrös, felső része világosvörös vagy lila, 
töve fehér .. Felső ajka felálló, lapos, kícsípett, alsó ajka nagyobb, vízszintesen 
vagy ferdén lehajtott hárornkarélyú. A középső karély az o!dalsóknál alig hosz„ 
szabb, gyengén kicsípett 4 porzója a tövén a pártával összenőtt, a két felső rövi
debb, összeh~jló. A porzószálak fonalasak, halványpirosak, a hosszabbak 2-4 
mm-esek. Portolrjai lila színűek, később barnák, szívalakúak, hosszanti réssel 
nyílók. A termős virágokban a porzók hiányoznak vagy elkorcsosodtak; Termíije 
sötétzöld korongon ül, mely a termőve! együtt kb. 0,5 mm magas. Bibeszála 
olyan hosszú, mint a párta, kissé gfübült, tövénél kissé megvastagodott Bibéje 
kétágú A felső ág rövidebb. Június-júliusban virágzik. 

e) Termér .. A maradó csésze a 4 makkocskát körülveszi.. Ezek kb 1 mm hosszúak, 
0, 7 mm szélesek, sötétbarnák, ellipszis-alakúak. 

Mila·oszkópos vizsgálát 

f) Felülnézet. A levél felszínepidermiszét egyenes vagy kissé hullámos oldalfalú sejtek 
alkotják. Az oldalfalak gödörkésen vastagodottak, a külső falak kutikulája 
pedig sima vagy gyengén csíkolt. A sűrűn található sztómákat két melléksejt 
veszi körül, melyek az ajakosokra jellemzően a légrésre merőlegesen helyez
kednek el. A szőrképletek között nagyszámmal találhatók rövid, kúp-alakú, 
sima vagy szemölcsös kutikulájú serteszőrök, valamint általában 8 kiválasztó„ 
sejtből álló -- az ajakosokra jellemző - mirigyszőrök; ritkábban látunk olyan rnirigyszőröket~ melyeknek egysejtű fejecskéjük és egysejtű nyelük van .. A fonák
epidermisz a felszínepidermisszel megegyezik, csak a szőrképletek száma nagyobb 
és köztük még 2-3 s'ejtbő! álló, erősen szemölcsös 'kutikulájú, meggörbült fedőszőrök is vannak„ 

g) Keresztmetszet. A levéllemez dorziventrális szerkezetű,. A felszínepidermiszsejtjei 
tangenciálisan megnyúltak, vastag kutikulájuak A sztómák az epidermisz 
szintjében helyezkednek el. A fedőszőrök és fejecskés mizigyszőrök kissé kiemel-· 
kednek, az ajakosokra' jellemző mirigyszőrök viszont mélyen besüllyedtek. 
A felszínepidermisz alatt a többnyire szorosan záródó palizád„parenchimát két 
rétegben zömökebb palizáds~jtek alkotják. Ezt követően többrétegű, nagy 
intercellulárisokat ta1talmazó szivacsos-parenchima látható kollaterális edény
nyalábokkaL A fonák epidermiszsejtjei kisebbek a felszín epidermiszsejtjeinél 
és többsejtű, szemölcsös kutiku!ájuk fedőszőrei meggör bü!tek Mind .a felszín-, 
mind pedig a fonákepide1misz szőr képletei között igen gyakoriak a 30-.50 µ átmérőjű poIIenszemecskék. 

A főér keresztmetszetén a felszín· és fonákepidermisz sejtjei többé-kevésbbé 
izodiametriásak. A fe!színepidermisz alatti palizádsejtek a lemezéhez viszo .. 
nyítva kissé rövidebbek E rétegnek megfelelően a fonákepidermisz alatt 1-2 
sejtsoros kollenchimát, majd szélesebb rétegben parenchirnát, továbbá endo
dermiszt találunk, mely a kollaterális edénynyalábot teljesen körülveszi. A nyaláb 
körül főképpen a fonák felé eső oldalon szklerenchimás periciklust látunk. A kolla„ 
terális edénynyaláb farésze, mely a felszínepidermisz felé eső oldalon helyez
kedik el, sugaras szerkezetű .. A háncSiészben sugarns szerkezet nincs .. 

.. " érszi etek határai egyenesek, vagy csak A derített levél vizsgálata .. A 4-5-szogu h 'dg zéles Az elsődleges és másodlagos 
h) k A , s igethatár 1·-2 trac er a s , , . , 'ban 

kissé ívelte „ ~ er z. . k Cbbé-kevésbbé tégla-alakúak és az er nany~ bb 
oldalerek menten ~z ersz1gete, o érszi etszám 20 .. Az érszigetbe legfe!Je. 

"sebben megnyultak Az atlagos bbg, b 'l , belőle kiinduló több mellek-
ero ik b l k egy hossza ag o es l „ f; l, 
1-2 érág nyúl e, me ye .. .. akoriak a kúpa1akú, szemö csos a u , b , 1 állanak. A szőrképletek kc:z!il gy. .. 
ag o . ik 8 't" mmgyszőrok „ b · „ fedőszőrök és a t1p us -s,J u. „ I akran látunk benne tob se3tu, 

i) Porvi;:;rgálat. Por'.' vi}~!0' szür~7~ol~·;rdfz:~ű~: meggötbült fedőszőröket, v~la
szemölcsös kutikula_Ju, va.stag .a uh'. e t'' d 'keket Gyakoriak még az epidermisz-

. • !izád parenc rma„ or e e · · l • k Meg mint szivacsos- es pa , - , , 8 se'tű a'akos-rnirigyszőröket JS atun . .-
részletek, mell'.eken ~z;o.máka; es ,;rdsen ~astagodott edényeit is. ·'Kúpalak';', 
találjnk a faresz spu'.'hsa~, es r. ~ „ .. kkel borított epidermiszdarabkák es 
övid szemölcsös kutikulá3u e oszorn d, k Credékei valamint pollen

:ostoktól kísért, hálózatosan vastagod?t;, ~ '.'';;~évef és e~ejtű nyéllel bíró 
ek ritkábban láthatók. Az . egyse3.tu eJe 

=%yszőrök igen ritkák„ Kristályok nincsenek, 

Mmőséo-i kvalit,atív vizsgálát 
o- fa ' 

l f r bb !_ o/c ot tartalmazhat.. . ) A növény egyéb részeib8l a drog eg e íle 
0 

-

~) Idegen a1!Jlag a drogban legfeljebb 2 % lehet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

8) szerint meghatározva, legfeljebb 12 %, lehet 1) Nedvességtartalma az L 173 .. lap I. 173 lap 9) szerint meghatarnzva, 
m) Hamu, homok. A drog hamu;artablma az ,ldódÓ része (homok) pedig legfeljebb 1 ' l' bb 10 o' a hamu R-sosav an nem o eg1e Je 10, „ .. 

d g 3 o/c-a lehet. 1.5 0/ ) 
a 

10

, 

0 

l l l'bb ~&-o/c (I. 174 .. lap 1 a · n) Vize,s kivonattarta ma ega a 0 

Tájékoztató gyorsvizsgálat . . 

) szerint azonosítjuk és e cikkelyj) (a növényegyeb 
, A .drogot.abzb!·kl)74( .. 1~pge~4 anyag) pontjai szerint vizsgáljuk. resze1), tova a 1 . 
Eltartás .. Jólzáró edényben tartjuk. . 
0 . kakukfűből készül a «Tinctura thymz». 

rVOSl , d' k 
Népies neve.: kerti vagy orvosi emut a. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adag1a 

457. 

Tiliae flos 
( Tíliae fl.) 

Hársfa-virág 

0,5-1 g 
2,5-5 g 

. k ri fasorokban kertekben ültetett A drog a hegyvidéki lomberde1~kben gya o ' levelű hárs - Tilia plaiy· 
kislevelű hárs - Tilia ~ordata. ~lL 'j~-ys :';,b::,aljj, G, T.. grandifolia Ehrh , 
P11:Jllos Scop .. -, valammt a!f~Jaikna . . 169 
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T. pseudorubra G. K Schneider T ,., · 
ak . • • k , „ vaucaszca Rupr y,·z· 

n vu agzas or a murvalevéllel .. · - z zaceae - és változ t "k 
kereskedelemben kőhán néven . eg)'.kutt szedett és szárított virá "'a1· E ak a1 „ · 1smen. - o „ zeeta 

A drog szaga kellemes; íze édeskés n 'Jk. 
, ya. -as .. 

a) Gyökere mélyrehatoló el• • 
A növény Ieúása 

b) ~„ . , agazo, 
, orzs és ágak. A hám 50 . 
é á . k , . m magasra is me " F" 
bs ga1na kerge eleinte sZürke sima ké ~~~" aJa fehér, egynemíL Törzsének 
a a~ gazda~, könnyen Iehánth~tó„ Fiat:Io, ya~tag, repedezett Kérge rostok
le r~gy~k· ketsorosak; ezek télen kúpalakú ~ga~ fenyesek, vörös színűek. Rajtuk 

) 
L v . ·, • et vonalalakú pálha. és egy kerek a : • amá}<,. alattuk egy félhold alakú 

e .evelez ket sorban váltak 'k -~ Vlragzat1-r1pacs látható„ 
lapított p 'lh „ ozo , nyeluk 2-3 cm h • h 
1 "·' a ~i szálasak, pikkelyszerűek- . osszu, . engeres, töve felé kissé 
ae'f).~ze r?szaranytalan, ferdén szívalakú, l~resek és ~orán lehullanak.. A levél 

oer szarnyalt erezetű a 11 'k ,. emez toven 3- vagy 5- " . .c. I' 
lemez csúcsa h , me e erek azonban csak kifc 1 • , eru, •euebb 

egyes al~ajnál ,:ri~:-~:~~ű~~he~efe~!{i széle s~abály'.~fa~:ig~~~~~e~L:. }~v!t 
lrenakdszerm~ lemetszett, a másik fél lek ekíi:iez valla erosen ferde, a kisebbik gf<'I 
as " A kislevelű h • I I ere tett, A fonákon J' " · e 
később ' , , ars. eve ének szakálla rőtv" „. evo erzugok szakáI„ 
lévő érz~~~:at't~~~: ki~evelű hárs levelének 

0

:f~d~é~'"c,~=relű hársé fehér, 
erezet nem emelked'k k-;- Aopasz A levél fonáka kékesszürke ,a -: a fonákon 
I t ,,.r. r L nagyvirágú h, , es IaJta a kisebb 
e,'; _eg,F„ormán zöld .. A fonák erezete m at;s es alfajai levelének mindke't ~elu" 

szoros o ák, . ' en en sző ·· A 1 , ·11 
-

d) Virágzaia Je~élha~ al„krse~b , erezet kiemelkedik„ . ros; evel színe kopasz vagy 
. ' ona ur, elallo vagy le „ " 

vuagzik„ Részletesen j) csungo, 2-1.S virágú bo „ , . 
e) Termés .. A kis! 1 „ h. , . az . yontban írjuk le. · gernyo„ J umusban 

.. eve u ars termese gyengé b d 
osszeroppantható, a nagylevelű hársé ~z .?\ ~zottk, v~gy v~konyhéjú és könnyen 

og e es, emenyhéJú makkocska. 

A drog leírása 
f) A drogot képez" · á 

I 
0 vu gzat murvalevele 5 1 o nye valak' · - cm ho ' I · 

sze~(í. A ~u~~i:i~~ér éf~z~Iű,„ halványzöld,- hárt;;:,u,ké:~i~s~1 vagy ~osszúkás 
összenőtt. A virág kocsá~~~s~b v~stag ere alsó felében a virág~:~~azo, ,Papír-

~eI,~":r~;:;,t~ ;ir~g;kvt~Iö?ö~~n ';~7;á~(0;~~~~r~~I{e~:s k~ta:J~i, Ie~~}f~~j~! 
bogernyő. A virá n k ag;i es felalló, a nagyleveÚíé 2_ 5 . , ; ~ kislevelű 
szürkészöldek m·g d~, 5.r. c.',es<:elevele van .. Ezek 5 mm h 'v~agu, es lecsüngő 
hosszabb zöI' i;i, et ,~luletükön szőrösek, A virá os~~ua ' csonakszerűek, 
f~jtő~e a 'párt~e~~~~a~1J~Ín!okmt]la,, tojásalakú, Jánd;,;. ~~;oymi:~::zu~k~sésMzé';él 
a sz1rm k 1" oven van Por::," 'l as„ ez
szála ~ ':ott. 5 csoportban állanak e;ek 'Ioi szia a~ak, szabadok (15-40) 

csucsan v11Iás , , k, ' ne va armvel ho bb k · ' 
állású ma'd . „' vegen a et portokot elkülö 't h .ssza a " Porzó„ 

' ~ nem gombölyű b • m ve ordJa M. h , r 
szerű a porzók 'l I . ' arsonyosan rövidszőrű. B"b 'I " ag aza lelső 

' na va amivel rövidebb B"b „ 5 k . , l esza a hengeres egy-
. I eJe - arelyú, gömb-alakú„ ' 

) 
Mikroszkópos vizsgálat ~ 

g Murvalevél:felülné::;et A fel , , 
szögletű sejtekbÚ épült 'teT·Ees ~onkákepidermisz kissé hullámos old lf: l' 

170 
SeJte kutrkulája ált I'b . a a u, sok

a a an sima, ritkán csíko1t. 

Sztómák csak a fonákepidermiszen vannak. J\{ind a fOnákon, mindafelszínen 
rövid, egyenes vagy hosszú ostorszerű, egyse;jtű fedőszőrök is találhatók. 

h) Murvalevél-kemztmets::;et. Az epidermiszsejtek többé-kevésbbé izodiametriásak, 
külső faluk vastagodott és kutikulájuk egyenetlen .. Az említett fedőszőrök titkák .. 
A felszín- és fonákepidermisz között elhelyezkedő 3-5-sejtrétegű mezofillum 
buzogányf~j„alakú kalciumoxalát-bistályokat tartalmazó sejtjei majdnem csillag-· 
alakúak és a felszínepidermisszel határos sejtréteg kivételével szorosan záródnak„ 
Ez utóbbi s,jtjei többé-kevésbbé oszloposak ' 
A murvalevél alsóbb részében, ahol a levéllemez és a virágzati kocsány még 
összenőtt, a közös szállítósiövet-rendszerben a virágzati kocsány edénynyalábja 
jól fejlett és középen helyezkedik el. Ennek két oldalán a murvalevélhez tartozó 
nyalábok húzódnak Az ér felett az epidermisz a levéllemez epidermiszével 
azonos, csak kisebb sejtekből épült feL A murvalevélhez tartozó edénynyalábot 
a felszín felé eső oldalon 1-4 sejtsor veszi körül. Ezeri. belül 1-2 sejtsor paren
chima van, melynek gömbölyű sejtjei között nyálkasejtek és buzogányf,j-alakú 
kalciumoxalát-kristályokat tartalmazó s~jtek is találhatók. 

i) f[Ocsány-keresztmetszet. A szabadon álló virágzati kocsány epidernűszének külső 
fala erősebben vastagodott.. Ezen belül többrétegű kollenchima látható, mely 
fokozatosan parenchirnába megy át. Egyes parenchimas~jtek nagyobb nyálka· 
sejtekké alakultak. Endodermisz nincs. A nyalábot körülvevő, jól kif,jlett, 
4-5-sejtsoros periciklus igen vastagfalú rostokból áll.: Az edénynyalábok kon·· 
centrikus szerkezetűek és középen a parenchimasejtek gödörkés falúak„ Ezek 
közül egyesek nyálkasejtekké alakultak, mások buzogányfej-alakú kalcium
oxalát-kristályt tartalmaznak„ 

j) Virág„ A c5észelevél belső és külső epidermiszs~jtjei sokszögletűek„ Keresztmetszet
ben a külső epidermisz sejtjei kicsinyek és a közöttük található sztómák egy 
szintben helyezkednek eL A szőrképletek között vannak egysejtű, hosszú, ostoros 
fedőszőrök és 2-5-sugarú sugaranként egyetlen hosszú sejtből álló szőrparnatok. 
A belső epidermiszen sztómák nincsenek; szerkezetük a külső epidermiszével 
megegyezik. A mezofillum gömbölyű sejtjei nagy számban nyálkas,jtekké 
alakultak; A belső epidermisszel határos sejtrétegnek majdnem minden egyes 
sejtje jól fejlett, buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályt tartalmaz .. A szállitó
szövetet 3 főnyaláb alkotja. 
A .5;:.iromlevél keresztmetszetén a belső és külső e:pidermiszsejtek izodiametriásak 
és sztómák csak a csúcs közelében láthatók. 2-5-tagú, erősen görbült ször
pamatok és egysejtű ostorok csak a szirom szélén vannak„ A 2·-.5-sejtrétegű 
mezofillum parenchimás sejtjei közül a belső epidermisszel határos réteg sok 
sejtje buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályt tartalmaz, a belsőbbek pedig 
gyakran nyálkas~jtekké alakultak. A mezofillumban több, finomabb edénynyaláb 
fut végig„ 
A porzóizál parenchimás felépítésű, benne szintén buzogányfe}alakú kalcium
oxalát-kristályokat tartalmazó s~jtek és nyálkasejtek találhatók. Azonos szer
kezetű a C!atló is. A pollem<;emek oválisak, 25-35 p. átmérőjűek.. 3 kilépési helyük 
van; exin~jük szemcsés. 
A magház keresztmetszetben 5 üregű és minden üregében 2 anatróp magkezde-· 
mény fejlődik .. A magház külső epidermiszén igen gyakoriak a hosszú, többsejtű, 
soksugarú, görbült szőrpamatok„ Az ezt követő többrétegű parenchimának 
sejtjei összenyomottak és ebben edénynyalábok találhatók. A beljebb eső paren· 
chimának nagy sejtjei nyálkát és buzogányf~j-alakú kristályt tartalmaznak. 
A választófalak szintén parenchimásak .. 
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k) A derített murvalevél vi:ugálata, A Tiliá plary'h»llos murva! I'b. , · 
'lt I'b 3 5 .. 1 t'" k . f'" evee en az ersz1getek a ·a a an -. -szog e ue , viszonylag egyenes oldalú k A ' 1 , . · 

szám 5„ Az érszigethatár több tracheidaszélességű a ,a „. z' atkag_os ersz1get-· 
tracheida szélesek, hegyes vé ·űek , ' 2 epsz1?etaga , 1itkák, 1-2 
egyet találunk b l"J··k A g b nem agaznak el Ersz1getenkent legfeljebb 
szőrök láthatók. e~ unyalá;~~~J~ ~o~res~-~~~et~a~osszú, tö?bs~jtű; ~egyes fedő
oszlopos vagy ikerkristályokat tart hn . J J C.LUmoxalatbol allo, egyszerű, 
A T:T . a az. 
hatá; ~~ c::J~~a murvalevele1kben az érszige!.ek szabálytalan alakúak, az érsziget-

, nem egyenese vagy csak kissé hullámosak A át! · · 
::ya~k7.b Az érsziget?~tárok több .. trac~eidaszélesek .. Az ér~·zig:tekb~g~:~r~~1y1~; 

e egy-egy erag, mely tobbnyue egys " "tk'bb . , 
egyetlen tracheidában vé ződik A Ttl' zeru, r1 a an ':"1llasan <=:!ágazó, 
hüvely sejtjei ige "tk' gt l z zapla/;!phyllos-szal ellentetben a nyaláb·· 

. . n r1 an arta maznak kalc1umoxalát-kristályokat. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
!) A „ ' 'b ' · ,_...- . . / noveny eg)'e re.s;:,ez·„ A drogban ki nem nyílott virágbimb' ' t ' ] · 

/iy.f7-''h''-''Í~ 1C~~fe~:~~t 8 ~0,)\';;';;,b~:~~ult ~'.'g~ ,'/'elghsárgult murvalevé~ é~s m:~i::::n:~fe~~~ 
/77(,.{,r,. 7""?-v-r;i.,,Ű- - ) ld -'vJ pe ig 10 e et a drogban.. _ 
· .· „ ~ „"?/ m egen anyag„ Molyhos az 5 rendes sziromlev'l kí ··1 5 1 · 
„,,«:-C· tF / t? eltérő illatú kissé bÓdító szagú v· , k fi e en vu, -:- 0 kisebb mellékszirmú, 

murvalevel;k (Tilia argentea Desf !~~-~~--' t-ngr;:! a pro cs1llagos-szőrökkel borított 
a drogban . us ' e er-vagymo!yhos-hárs)nelegyenek 

Minőségi kvantitatív vizsgálat . 
n) Nedves.ségtartalma az I 1 73 I 8) · ~:.t; 
o) Hamu, homok. A dro~ ha;,,u~~rtaI::r:t Im~~atfroz~)' leg'.eljebb B·% lehet. 

legfeljebb 9 %, a hamu R-sósavban nem oldódó. ré~~e (h~zer~n)t md~ghlatá;ol~va, 
a drog 1 %-a lehet mo pe ig eg'eílebb 

p) Vizes kivonattartalma legalább 30 % (L 174. lap 10/a). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

e J\;1a~ro~)zkópo_sbabn .megfe!elő'.'ek ítélt drogot azonosítjuk és az l) (a növény 
gye re~ze1 , ~ova a az m) (idegen anyag) szerint v!zs T k 

Elfa:tas. Szaraz helyen, fedett tartályban tartjuk. ga JU " 
N;pze,s nevek.:"; nagyl<:velű há;sat száldokfának, az ezüsthársat feh, . 1 h 

v':'gy magyar h':'rsi;iak is nevezik; a T.. pseudorubra ma ar . er, mo y °.~ 
hars, a T.. grandifolza-·é pedig bársonyos 1 1„ h' gy neve. kopaszlevelu eve u ars„ 

Adagolás., S<.okásos egyszeri adagja O 5-1 
S<,okdsos napi ad~gja · 2:5._5 : 

458. 

Tormentillae rhizoma 
(Torment„ rhiz;.) 

Véron tófű-gyökértörzs 
A drog a vérontófü - Potentill t (L ) R 

Neck) - Rosaceae _ nálunk lápa erec ad ,, , akuschel (~yn. Potentilla tormentilla 
é 1„ .. , „ os, ne ves rete en nyukos erdőbe t • „ 
vA odnoveny osszel ".agy t,avasszal gyűjtött, szárít~tt gyökér!"" . n enyeszo, 

rognak szaga nincs; Ize erősen összehúzó. orzse, 
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A növény leú:ása 

A g)'ökeret az e) pontban írjuk le.. 

a) Szára heverő, felálló vagy ívesen felhajló, hengeres, elágazó, rövid, molyhos szőrű; 
30 cm hosszúra is megnő„ 

b) Levél„ Tavasszal 5-6, hosszúnyelű hármas (ritkán 4-es vagy 5-ös) levé!kéjű tő-· 
levele fejlődik, melyek virágzáskor rendszerint már elszáradtak„ Szárlevelei üló'k 
vagy igen rövid nyelűek, Pálhái nagyok,

1 
zöldek, 3-5 vagy többhasábúak, 

A hasábok lándz.sásak„ A szárlevélkék hármasak, hosszúkás-lándzsásak, fordított 
tojás- vagy ék-alakúak; felső részükben szélük durván fogas. Felszínük élénk 
zöld; fonákuk rásimuló, selymes szőrökkel borított, később kopaszodó. 

e) Virágai hosszú kocsányúak, levélhónaljiak vagy végállók, rendszerint 4, ritkán 3, 
esetleg 5-6 tagúak. Átmérőjük kb 10 mm, A virág marad9 csészéje 2 négy 
levelű körben fejlődött .. Külső csésze-levelei hosszúkás tojás-alakúak vagy szá
lasak, tompák„ Belső csészelevelei rendszerint rövidebbek, szélesebbek, tojás
alakúak, gyengén szőrösek. Sziromlevelei fOrdított tojásalakúak és olyan hosz
szúak, vagy valamivel hosszabbak, mint a csészelevelek, aranysárgák, tövilknél 
narancsszínű folttal. A virág 15-20 porzója rövidebb a pártánál; portokjuk 
kerek. A termők száma 5-·15. Ezek fordított tojás-alakúak; bibeszáluk fonalas, 
oldaltálló; bibéjük tompa., Májustól szeptemberig virágzik. 

d) A termóe 5-12 makkocska, melyek ferdén tojás-alakúak, kopaszok, gyengén 
ránccísak, száraz vackon ülnek és maradó csésze veszi őket körül. 

A dt·og leírása 

e) A drogot képező gyökértörzs .. hossza 8 cm, vastagsága 3 cm is lehet, függőleges 
vagy ferde, fás, gyökérrostokkal borított, göcsös, elágazó, többfejű., Több szár·· 
maradvány is van rajta„ Kívül sötét vörösbarna, belül vérvörös„ Fateste sárgás. 
Törési felülete vqrös vagy vörösesbatna, sima vagy rostos. A d1og kemény. 

Mikroszkópos vizsgálat 

f) Kere.sztmet.szet. A gyökértörzs kérge aránylag keskeny, a fatest és bél pedig széles, 
A külső réteg tangenciálisan megnyúlt és radiális irányban rendezett, parásodott, 
vékonyfalú sejtekből álL Ez a 2-15-s"jtsoros paraszövet külsőbb s"jtjeiben barna 
színanyagot tartalmaz„ A pa1akambium csak egysoros és sejtjei megnyúltak, 
A felloderma általában hiányzik, de ha megvan, akkor is csak néhány sejt
sornyi. A gyakran leváló ké1egpa1enchima sejtjei vékonyfalúak és szotosan 
egymás mellett helyezkedtek el. A belső kéreg főtömegét igen széles, parenchimás 
bélsugarak alkotják.. Ezek külső sej\jei tangenciálisan megnyúltak, a belsőbbek 
pedig sokszögletűek, vékonyfalúak és egyszerű, hosszúkás, 3-14 µ nagyságú 
keményítőszemeket, valamint csersav1ögöket tartalmaznak. Egyes sejtekben 
buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat is találunk. A gyökértörzs idősebb 
részleteiben már csak barna flobafénrögöket láthatunk. A. háncssuga1ak paren
chimája a sejt alakjára és tartalmára nézve megegyezik a bélsugár parenchimájá-· 
vaL A csoportokba tömörülő rostacsövek közül a külsők összelapítottak, a beljebb 
fekvők tágak és könnyen felismerhetők. A rostacső-csoportokat kísérős<;jtek és 
pótló10stok kísérik. 
A kambium többrétegű, sejtjei vékonyfalúak, tangenciálisan megnyúltak és 
radiálisan rendezettek. A Jatestet a belső kéreghez hasonlóan széles bélsugarak 
osztják sugaras részekre. A fasugaraknak a kambiumhoz közelebb fekvő külső 
tészén keskeny, radiális csoportokban ve1mesen vastagodott edények helyez~ 

173 



kednek eL E csoportokat részben faparenchima övezi. A fasugarak belsőbb 
részén a primér edényeket tartalmazó csoportokban, melyeket faparenchima 
választ el a külső csoportoktól, főleg az erősen vastagodottfalúfarostoktűnnekki 
A fatestnek mind a bélsugaraiban, mind pedig a faparenchimájában gyakoriak 
a buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályok. A jól fejlett bélszövet parenchimája 
vékonyfalú és a bélsugarakhoz viszonyítva nagyobb sejtekből épült fel; gyakran barna színanyagot tartalmaz, 

g) Porvi;;sgálat Pora vörösesl;iarna Gyakoriak benne a barna színű anyagot tartal
mazó parenchimasejtek és keményítőszemecskék A porban vastagfalú, szín
telen rnsttöredékeket, spirális vagy gyűriís vastagodású edénydarabkákat, 
pararészleteket, buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristályokat és ritkán vékonyfalú pótlórostokat is találunk 

Azonossági vizsgálat 

h) Csersav .. A gyökértörzs lehűtött 1 %-os vizes főzetének 2 ml-e 8-10 csepp R-vas-· 
(IJI)klorid-oldattól zöldesfekete, majd fokozatosan zöld szín(í. lesz .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

i) A növény egyéb rés;;eiből a drog legfeijebb 2 %-ot tartalmazhat.. 
j) Idegen anyag a drogban legfeijebb 1 % lehet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Nedvességtartalma az I„ 173. lap 8) szerint meghatározva, legfeljebb 14 % lehet. 
l) Hamu, homok. A drog hamutartalma az L . 173 l'jp 9) szerint meghatározva, 

legfeijebb 6 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a drog 2 %-a lehet„ 

m) Vi;;es kívonattartalma legalább 30 % 70 %-os S<:«s;;el készült kivonattartalma legalább 4% (L 174 .. lap 10/a, 11) .. 

TáJékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174. lap 14/a és e cikkely 
h) (csersav) pontja szerint azonosítjuk, továbbá az i) (a növény egyéb részei) 
és j) (idegen anyag) pontok szerint vizsgá\juk. 

Eltartás„ Száraz helyen, fedett tartályban tar(juk 

Vérontófű-gyökértörzsbő! kés::;ül a «Tinctura tormentillae». 

Népies nevek.:· vérontó pimpó, kínagyökér, tormatil)a, vérhasgyökér, vérfű.. 

459. 
Tragacantha 

(Tragac.) 
Tragantmézga Tragakanta 

A drog a Kis-Ázsiában honos Astragalus-cserjék-Leguminosae - ágain ejtett 
bemetszések helyén kifolyó és megszáradt mézga. Porítás előtt 50°-on szárítjuk. Szaga nincs; íze nyálkás. 
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A drog leírása 

.. .; b .5 mm széles és 1-3 mm v~sta~, 
T . josan vagy sa1ló-alakúan gor ~ult, I~p~:' ~ssé sárgás színű lemezek„ Feluletu-

a) a~~ k'sfehér szaruszerű, olykor a:tehtsz~ke . 
szur e, .. .. ' h 11' mos rétegek lat ato „ kön felkoros, u a 

Mikroszkópos vizsgálat . 

1 'h z vagy metszetéhez vizet ' ' k licerinbe tett vékony sze ete e. d 'n t és ezekben 
b) A tragantrnezg~naos ~uzzadó és rétegzett .'"Yálkasejt·~-~:őlv~i(ó csoportokat 

cseppentve, szam ' „." ··mböl ü kemény1to-szemecs e 
a ró 4-15 µ. átmeIOJU, go , y e része összetett„ il~u~. A keményítő:szernecske~, gy_) pontok szerint vizsgá\juk. 

P . 'lat A poralaku drogot a ; :J . e) orvzzsga · · 

Azonossági vizsgálat 

ml R-ólomacetát-oldatot o os tragakanta-nyálkához 10 d) Tragakantin. 20 ml O,S X,- dék képződik 
öntünk. Fehér, pelyhes csapaT k h} alatti vizsgálathoz. 
E folyadék szűredékét haszna JU a 

Min. _ , .,.; kvalitatív vizsgálat 
ose„- 'lk 

. álk, á duzzad. A nya a egy 
e) 1 g elporított drog ;o ml viz{°~/ass:~g!~rz;~l,n;;,ás~v részlete pedig O, 1 n jód-

részlete R-nátronluggal me eg1 ve " „. k a szű-
ldattól kékszínű lesz.. , . 'zzel hígítjuk és megszurju , o k 'k e 'estődött folyadekot 3-annyi vr 

Ha a e r " ' 't") ' 
, ' t 1 (oldható kemenyi 0 

· 'lkáh o 5 ml tömeny 
redek szm e en . .. t 20 ml 1 %-os tragakanta-nya oz, ' benzidin 

f) Indiai tragakanta. Fr_issen ~észul 1 frissen készült benzidin;oldatot (0,1 ~ mulva 
R-hidrngénperox1dot es 0:.5 :." k Az összerázott folyadekban negyedora 
10 ml R-szesz~en ol~va) o~~~nÚthatunk. ' ' " 
legfeljebb néhany kek pel'. , , em lehet kék vagy zöldeskek szmu. , 

") Arabmézga .. Az f) pont alatti follybaáde_k n ólomacetát-oldatot öntünk. A folyadek e'· ' d'kh 10 m ZlSOS 
h) A d) alatti sziíre ~ ez dhat meg (arabmé;;ga) legfeljebb gyengen zavaroso 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

. bb 20 'X lehet (I. 173 .. lap 8).. . ' 
i) Nedves.ségtartalma legfelJe o I 173 lap 9) szerint meghataro~~b 

Hamu, homok. A drog hamut~rtablma a:m ~ldódó része (homok) pedig legfe!Je j) legfeljebb 4 %, a hamu R-sosav an n 
a drog 0,5 %-a lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

, me felelőnek ítélt drogot a 
A n;-::kros~kop2Jsa(~rabi!ézga) szerint vizsgá\ju~ d) (tragakantin) szerint 

azonosrtJuk es a ' tartál ban tart3uk. . 
Eltartás. Száraz helyen, fedett l . py '"Ffini cum phenolphthaleino» ,<<Barzum sult l az az «Emu no araJJ 
Tragakar:tát ta~ a m«Mucrlago ad catheterem». furicum condztum» es a 
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460. 

Trifolii fibrini foii 
( Tri(ol. fibr. fel . .) um. 

A d . Vidrafű-levél 
• rag a Vldrafü _ M. . 

lapos helyen áll • enyanthe.s trifoliata L .. 
is tenyésző, éveii ~~~~,;ass:;-n, folyó vizek partján <[z;~ianace~e ·- !"ocsarakban 

A drog szagtalan; erlse~rakgza~?r gyűjtött és' szárífi:t' slasos! reteken nálunk 
eser u ízű„ eve· e„ 

) 
„ , A növény I • .• 

a Gyo'ker és gyökértör. A .. , .. eu asa 
fejlődik a rövidz'j gyoker:orzs vízszintesenfeksz' , 
erednek járulékosevel.~s szar és a virágzat. A. ~'?5~~safelemelkedik„Acsúcson 
fehér, ahol a világ~~~e;e~,„:elyek fonalszer%:k ~:r~r~s old.alán nagyszámban 
mm vastag, hengeres ~r1 o et .~öldes„ A gyökértörzs ~eren agaznak el. Színük 
A gyökértörzs felső .' ~zelt, sotétzőld, alsó oldal' 0-50 cm hosszú, 6-J 5 

A l hüvelyükkel a gyök~e::;en két?lda~t felváltva eredn:~ v~lamivel halványabb. 
evelet az e) pontbán .r.;:;,z;et atfogiák. a evelek, melyek nagy 

b) Virág;:;ata 10-20 cm ~TJ , e. 
egyszerű fürt. Az e~ oss~u, hengeres, kopasz, a tőko , „ 
levelek hártyásak "~~s vzr~!fok kocsánya .5-]5 m hcsan~ felso részén fejlődött 
közepén 1-2 u 'sz~l es tojasalakúak vagy 1ándzs:1 k osszu, azok tövén a murva' 
Virágjai rendsze!;~~';;/:,~,:~~~ú, kisebb előlevél v::„ ' csúcsuk hegyes„ A kacsán; 
zoldek, néha vörös sze él , uek .. A maradó c:5észe cim ,. h , 
alakúak, tompák . ~ ~(íek,, Pártája tölcséres E P~' .osszukás tojásalakúak 
és lapjukon e és;e v1ssza ;a1lottak, kívül kopaszok nne c1mpái hosszúkás to"ás' 
Por::;ói ugyano1yan '},~s p~rta torkáig sűrűn, hosszŰ ~~~~yvörös„k, belül fehbek 
hosszúkás tojásalak • k szu~k, „olykor hosszabbak . y os .szlímkkel borítottak 
?-}akú, pillás méZfeJ~~ ~fsz~ v~r~ösek, majd ib~l:~tí:ű~kar~ cs~ye. PortokjaÍ 
JOval hosszabb a orzó , . .a~. aza tojásalakú e ... , „" e_rmOJe egy gyűrű„ 

c) Termése két kop' p ~nal BibeJe kétkarélyú. Apifyu'eg':. Bibeszála fonalas· 
d) Magvai 2-· acsra ny1ló tok, melyet a maia , . '.is-májusban vfrágzik. ' 

k" , .. 2,.5 mm hosszúak 1 5 do csesze vesz körül 
isse osszenyomott k ' ' mm szélesek Ir · • 

fénvlő„ a . Köldökük kissé ld l , . e lpszis-a]akúak, halván • á 
. o a t all. A magh „ ék ysarg k, 

CJ v ony, törékeny, 

A drog leírása 

e) A drogot szolgáltató ·· • , 
háltyás„ Nyele 6 ln6oveny levei-hüvelye 5-IO cm h 
h' -· cm ho · h asszú· 'l . armasan összetett Lev'Ik'. sszu, engeres, kopasz s . ' sze e es felső része 
z"ld k „ e e1 3 10 ' z1vacsos A l 0 e , kopaszok ülők . - cm hosszúak k·· • „ evél lemeze 
tompák.. Szélük ' • vagy lgen rövidnyelűek el!~ ".zepen 1-5 cm szélesek 
van .. Válluk ékal~~n~nl h~~ám~s, az öblökbe~ e~s~;s-::Iak~~k, hegyesek vag? 
ér emelkedik ki " ev e kissé húsos erezete ,ics1,_nur1gyszeríí víznyílás 

• ' szarn yas, fonákán csak a fö_, 

f) Fel~lné;:;et. A levélle Mikr·oszkópos vizsgálat 
se1tekből áll„ A n:::;, fels.z~epidermisze általáb 

176 ovahs sztómákat 4--6 m:~ .;J~enes ~alú, többszögletű 
e ejt vesz1 köi ül. A sejtek 

kutikulája ráncolt. A ráncok a sztómák melletti sejteken sugarasak; szőrképletek 
nincsenek, A fonákepidermisz hasonló, csak az oldalfalak kissé hullámosak„ 

g) Keresztniets;:,et. A levél lenieze dorziventrális szerkezetű .. A felszínepidermisz vékony
falú sej~jei tangenciális irányban kissé megnyúltak; a kutikula táncossága jól 
1átható. A sztómák az epidermisz síkjában helyezkednek el. A felszínepidetmisz 
alatt 2-3 sejtrétegű palizád·-parenchima van, melynek rövid sej~jei között sok 
az intercellUláris. A szivacsos-parenchim~ban igen nagy intercellulárisok lát-· 
hatók Ennek sejtjei nagyjából csillagalakúak és 4~9-soros réteget alkoti:iak 
.!\.fonák epidermiszs~jtjei kisebbek, mint a felszínepidermiszéi; egyébként azonos 
szerkezetűek. 

:\._ _/Oér keresztmetszetén a felszín- és íOnákepidermisz sej~jei többnyire izodia-
1netriásak, külső fa1uk vastagodott és kutikul~juk ráncolt. Közvetlen a felszín
és fonákepidermisszel határos egysoros sejtréteg szorosan egymáshoz illeszkedő, 
,,ékonyfa]ú parenchimasejtekből áll, Ezektől befelé nagy intercellulárisokat 
tartalmazó erenchima van„ Gyakran a nagyobb intercellulárisokat gyöngy
füzérszerűen egyetlen sejtsor választja el egy1nástól„ Az erenchimát ismét 
-szorosan záródó sejtekből alakult egysorbs endodermisz vál~ja fel, mely minden 
nyalábot külön-külön vesz körül. Az endodermiszen belül minden nyalábot 
1-4 sejtsor széles, vékonyfalú rostcsoportokat tartalmazó periciklus övezi 
.A. levélke vállánál 6 nyalábot, a levélke csúcsánál pedig egy n.yalábot találunk 
~i\z edénynyalábok koJlaterálisan nyíltak és többé-kevésbbé sugaras szerkezetűek 
Bennük a kambium többsoros„ A levélkében keményítő és kristály nincs; álta
lában szőrképleteket sem látunk. A levél nyelének nagyrésze erenchimás. Benne 
általában 12 edénynyaláb vonul, melyek közül 3~4 egy-egy Ievélkébe iép be 
Minden egyes nyalábot külön endodermisz vesz körül és a fa-, illetőleg háncs
részt gyakran finom rostkötegek klsérik. 

~1 1 derített levél viz:,5gálata„ Az érszigetek feltűnően nagyok, sokszögletűek. Átlagos 
érszigetszáma O, 7 Az érszigetágak gyakoriak, egy- vagy kétágúak, kiszélesedő 
végűek„ Az érszigethatár 2 vagy több tracheidaszélességű és ,iél kivehető nyaláb
hüvellyel határolt 

~) Porvi;:,sgálat. Pora élénk zöldszínű Gyakoriak benne a ráncolt kutikulájú és nag) 
sztómákkal bíró epide1miszrészletek, valamint a 1evélnyélnek erenchimás szövet
clarabkái Elfásodott rostok nincsenek Szőrképleteket igen ritkán találunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

.J) .'Í növ(h~v eg)!Cb rCs;:,eiból a drog legfeljebb 2 %-ot tartalmazhat 
k: Idegen an_yag a drogban legfeljebb 1 % lehet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

lJ .)\i'edves.sfgtartalnza az 1„ 173. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 ~<:, lehet 
111) Jiamu, hoinok .. A drog hamutartalma az I„ 173„ lap 9) szeri.:it meghatározva 

legfeljebb 11 e;~, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 2 o/0 -a lehet 

111 Vizei kivonattartalma legalább 25% .. (I. 174 .. lap 10/a). 
<.)i J(e.serűérték. .A drog forrázata (1:100) még 100-szoros hígításban is kese1ű (I. 174· 

lap 12) j 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

.\makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az L 174. lap 14/a szerint azono
sítjuk és e cikkely j) (a nö„ény egyéb részei), továbbá k) (idegen anyag) 
pontja szelint vizsgáljuk. 
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E'.tartdr. Száraz helyen, fedett tartál b . 
V1drafü-levéllel készül a «Tíz.nct y an tar~iul<. 
N/ · ura amara» 

épzes nevek.: keserű lóherefű, keserű háro~level" f" 
u u, vidraelecke. 

461. 

Uvae ursi folium 
(Uvae ur:si jól.) 

Medveszőlő-levél 
„ A, drog az Antostap!zylos uva uni (L ) S 

Europa hegyes vidékein hona; k. pre.r;g. -Eiicaceae ·- Észak- és Köz. 
megszárított levele.. ' 1s cserienek április-júniusban ·ü· _ep-

A drog szagtalan,· 1'ze gy Jtott, 
összehúzó, keserű. 

A drog leí1 ása 
a) A levelek rövidnyelűek 1 2-2 - l 

vast k h ' '· ,.J cm 1osszúak O 8 I 2 
, .~g.? ' . osszúkás, fordított to"ás- va. ' ', - ', cm szélesek, 0,4-0-,8 n111l! 

szelukon krssé belmnkorodottak b ~ "gy' szeles landzsa-alakúak. épsz 'l" k 
lekerekített va 'h . , '. ornemuek es merevek A I 1 k ; ~ ue !' 

'k l kb . gy ne a kisse k1metszett Al . k . . eve e csucsa szelesen 
e a a an futnak a rövid nvélre. A le , . apju on hntelen megkesken)redve 
.A. fon~k alig fénylő, haJván)rabb zöld vellen;e; felszíne fényes, sötétzöld, ko asz~ 
~z ep,1der;n'.szbe mélyedt A fiatalabb t h~l~s er,e~et ;:' levél színén és fon~kán. 
1osszu, p11las szőrök vannak melyek ke;e„beb slzel:~n es a felszín főere mentén 

' eso etornek -

Mikroszkópos vizsgálat 
b) felülnézet. A felszín- és fonákepr"de . . . 

k t k l'" k . . rmrszsejtek soks .. I " k 
u,11 u ,<u,~ s1,~a„ Az epideimiszsejteknél l' zog etue ' egyenes oldalfalúak: 

sze,ess,egu, ovalis sztómák kizáróla . a fon, enyegesen nagypbb, olykor 40 ~ 
sztomat 7-9 sejt vesz körül. A fig ] .akon, c~oportosan találhatók E 
felett, .továbbá a levélnyélen ~lszór::~ :bb ~~~él szélén a fő- és elsődieg!:'.°~~-~[_ 
valamrnt néhány kétsei"tes nyel" , k kf?Y~eJ u, vastagfalú, kúpalakú fedős " .. k 
1S tal'lh t' Ak"f< . u es so rvalasztósejtb"l 'll' fc . zoro, 

. a" a o,. I ~jlett leveleken a szőrök , 1 .. o a o ejecskéjű mirigyszö1~ 
S~Jtektol ~issé. eltérő alaps~jtek láthatókm~ etoredeztek ~s csak az epidermisz

,....tartalmazo S~Jtek vannak„ „ z e1ek menten egyes-kristályokat 
e) lí.eresztmet.szet„ A felszín- és fonáke id . . 

sir.na b kutikula borítja .. A fonáifepi~e~~s tangte,nci,~Jisan m:gnyűlt sejtjeit vastag 
sz:nt en helyezkednek el. Gyakran a Szt ,z ~z okma1 az ep1dermiszsejtekkel eg·)~ 
inely előudv 'b · ornana a vastacr k" · , 
1 fc r ara an viasz-szemcsék találhatók' A " , b Utlnreteg miatt elég 
~g e ~ebb azoknak csol)kjai láthatók. A [, I . ' s_z~rkeJ?letek nagyon ritkák é~. 

e rma leggyakrabban 3, de olykor .5 "te,sz1nep1aerm1sz aJattipalizád-paren
Ezek ~ felszín felé siírűn záródnak b r s;-;1 retegben k~rcsú palizádsejtekből áll 
b~do intercellulárisok vannak„ A 'ali:~e b azonb~n _k~ztük fokozatosan na ob
;:z-1~acsos-parenchimát lazább sejt~k alk~~?,~ench{ma es fo~ákepide1misz kg~ötti-_ 
ia a,~va oszlopos alakúak. Ja ' me yek a pahzád-parenchima felé 

:\ .foer kereszt.metszetének e "d . 
egyezik, csak a szőrképletek p~:::~~-sze:kezetke ~ lemez epidermiszéve1 meg-

178 • nya1 gya or1bbak és a fonákepide1miszen 
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__ §. 

a sztómák ritkák Az epidermiszen belül 1nindkét oldalon vastagfalú kollenchima: 
majd kalciumoxalát egyes-kristályokat tartalmazó parenchirnas~jtek vannak. 
A nagy, kollaterá1is, nyílt edénynyaláb fa- és háncsrésze sugaras felépítésű és 
közöttük többrétegű kambium van. Az elsődleges oldalerek szerkezete olyan; 
mint a főéré, de a nyalábok irányában lévő rostok periciklust alkotnak 

d) Porvizsgálat„ A drog zöldes színű porában egyenesfillú, sokszögletű, vastag, több
irányball repedezett kutikulával borított epidermiszs~jteket látunk„ Az alsó 
epidermiszből származó töredékeken nag;-méretű levegőnyílások vannak. Edény
nyalábtöredékeket is látunk, melyeket kalciumoxalát-egyes-kiistályokat tartal
mazó ·szklerenchima-rostok kísérnek„ A porban palizád- és szivacsos-parenchirna 
részletek is találh.atók„ A fiatal level~kből szárm~zó drogpor ban ritkán egysejtű~ 
rövid szőrképletek is láthatók. 

Azonossági vizsgálat 

e) Hidrochinon Az elporított drogból az I. 172. lap 7) szerint mikroszublimátumot 
készítünk. A felfogó lemezen kristályos hidrochinon rakódik le 

f) ~,\ drog kis darabkái sósavas vanilin-oldatban (0,05 g vanilin .5 ml szeszben és 
35 ml 25o/0 -os sósavban oldva) 4-.5 perc múlva karminvö1ös1e színeződnek. 

Q,') 

h) 
i) ., 
)) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

Csersav 1 g összevágott levelet .50 ml vízben két percig főzünk. A szűredékhez 
10 csepp R-vas(III)klorid-oldatot cseppentünk A folyadék azonnal kékesibolya 
színű lesz és belőle rövid idő mulva lila színű üledék válik le 

A növény egyéb részeiból a drog 6 %-ot tartalmazhat„ 
Idegen anya;g a drogban legfeljebb 2 ~~ lehet 
Vacciniu1n inyrtillus L., Bux.us .sempe_rvirens L levelei az ./) alatti vizsgálatkor alig 
színeződnek, 
Alul barnán pontozott, végén hegyes, kevésbbé ).Jőrszerű, felül nem bemélyedten 
hálós erezetű (Vaccinium vitis idaea L„), alul szürkészöld színű, mindössze 0,2 rnn1 
vastag, nem bőrszerű és nem fénylő (Vaccinium uliginos-Um L„}, papirosszerű, 
hegyén kicsípett; felszínén nem be-mélyedten há1ós erezetű (Bux.us semperviren.5 L.), 
világoszöld, gyengén fűrészelt szélű, kristályokat nem tartalmazó (Arctostapk_vloJ 
alpina Spreng .. ) nagyobb halványzöld és kifejezetten fűrésze~ levelek (Gaultheria 
procutnbeiH L„) nem lehetnek a drogban, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Nedver.s(gtartalma az I. 173 .. lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12 % lehet. 
!) Hamu, homok.. A drog hamutartalma az I 173 lap 9) szerint meghatározva leg· 

feljebb 4 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb a 
drog 1 ~~-a lehet. 

m) Vizes kivonattartalma legalább 30% (I. 174. lap 10/a) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot a h) (a növény egyéb részei) 
és az i) (idegen anyag) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 2- 3 g 
Szokása< napi adagja 5-10 g 
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462. 

Valerianae rhizoma et radix 
(Valenan. iad) 

,",,;,e;: lVIacskagyökér 
. .\ drog a macskag"'~Jee Tr z . · . , E u , , b , ·; . . - v a eizana ojjFficznalis I " l , 

ropa an es a mérsékelt éo-övi A . 'b h •· - ,. a elzanaceae - egész 
J?ata,~o~. n;-entén, de száraz er0dőkbe;s~: t~~ _, 

0 1;,08
;. n~lunk nedves helyeken, 

eve!o noveny koratavasszal vagy ősszel , {eszo ~ tobb helyen termesztett 
ineg nem haladó hőmérsékleten szárít ttaso -~k ,~o.1:- osan megmosott és 40o-of 
~ drog erős, jellemző, kellemetlen s~~ IJ"YD_ ert~rzse ~s gyökerei 

olajtartalma legalább 0,5 ~~ legyen , gu. Ize edeskes-keserű, aromás .. Illó-

A növény leit·ása 
•\._ f.J'ő·:eret és .g)"Okértör;::,iet az e) pontban írjuk ie 

a) S.;:;~ra e.?yenes, 60-150 cm magas, hen. eres .b ·-'· , . , 
e~.~ Tove rendszerint szőrrel fedett. /! .'. ~1~zdalt A ,vuagzatig nem ágazik 

b) Levet. Az alsó levelek rendszeri „ ,; .. ekve1e1 e1esztben atellenesek 
a t f1 l "k ']' nt szo1ose nyelük hoss ' k„ , "k ieg e so u ok .. A levelek válluk} 1 .. ' „ , zu, a ozepso é rövidebb 
5-·-15 átellenes levélkepáiból és a ~:úc~~z~t~C:~~k e: így szá1ölelők. Lemezük 
leve1ek levélkéi lándzsásak vauv sr e'! j/ vde ; ol paratlanul összetett. Az alsó 
du1·v' ... fi . k o, L es an zsasak 1-3 '] k . . aL. ogasa vagy majdnem é szél'' k , ' cn1 .sze eo;;e ' hegyesek, 
Jasak. A felső Ie,relek majdnem száfas~k d~ 'i ~~ilb~. kesk;nyedők, tövüknél gyap-
?l;ad„ . . evc ge11nc vegen álló 3 levélke cgvbe-

c) Viragzata végálló ,,agy lcvélhónalJ"i e." ] ' , , 
végs" l' , .. ~ ' iosen e auazo sokvi·,., b , 

.o,e agazasa1 forgókban végződő k ti". b . k' ~,agu. ogernyó, inelynek 
A vuagok ülők és két szála" e]"[e l'ke os. ogo .„ Felso mu1valevelei szálasak 
1 ']k 'b"l , , o ve u van A v1 , , " . 
eve e o all. Ezek virágzáskor méo· b .... „ I ag C.5e.5Zf;_Je 10 szálas, pelyhes 

szerlíek„ A vüáu jJártáia 3~4 1 ~ , epoc~1odtek, később szétte1üJve bóbita-
k 'I ,~ . mm iosszu fehe1 vauy ·. ~1 · „ 1 , 

a1e ya egyenlotlen, így kissé kétajkú AÍ"án , t;/„p11~.., o, to cserszerű„ 5 kerek 
Illata kellemes. 3 j"Jor<.:óia also' r, 'b J ~e~fe.Jtc)_Je kis, dudorszerű sa1kantyú 

" ki . 'J esze en a pa1tavaJ .. " . 
crosen emelkednek később ,· .. ·) "] osszcnott ... A porzók eleinte 
'11, , 2 \1sszago1 Ju nek Po ·t k' . , , 

a_ as\l, ,. n1m-es, hengeres; bibeszáJa csak a i o JaI sar?ak„ Magháza alsó 
b Btbeje 3 karébú M'' , , , , portokok fehepedese után emelked'k 

d 7'e , 5 I „ aJuS-JUn1usban v1ráuzik l 
J rniese mm-es, hosszúkás to"ás 1 , ,· /:) ., 

hosszában cov háti két Jd· r , a,ak~1; lapIEOtt. makkocska, n1ely sárgásbarna és 
pelyhe~ bóbÍt~ k '., o a so es a1om hasi bo1dáia \"an Csúcsát tízsuoa1·,'1 

~ oronazza. -
0 

, 

A drog lefrása 
e\ A növénv drogot k' „ , 

f :. „ cpezo nag)·sza1nú ayöktrc a . ""l-,. „. " , . 
vagy uggolegesen ered 10-20 s.h , gyo ... e1 to1zsbol v1Lsz1ntesen fe1de'11 
k' „1 J cm ORSZU 1 ? ' 
? rv~ ~arn~, belül fehé,r:. törékeny„ G_yökértö1~.sef~- ~~ vastag, rostokkal fedett, 
~ cm \·astag, fordrtoit t0iásalak, lm 'd ggo ... ges, kQ 2·-4 cm hosszú 
ureaes 1 , k ..J u, e oso ottan rryű1 „ ··t· b l 1 ' 

.:::i ' iarant amrák1a osztott 'T'h 5 t:.. uzo L, •e ü sokszor 
vízs · t .e: · 1"e a -10 cm hos ' 0 3 
, - z111 es~~l iutó, hengeres tarackokat is fC ·1 . < _· s~u:. ~- min vastag, 
cs meggyokeresedve új hajtásokat hoznaJ eszt.. Ezek VCJ?ukon megvastagodva 

Mikroszkópos vizsgálat 
f) lieieiztmel5zet A fiatalabb g''"k, k , 

'bl' .,,.o er e1esztmetszeten k' · 1 t, · 
ep1 ema látható, melynek egyes sejt'e, h bb , i'.'u eglaalakú sejtekből álló 

!80 
._ J I ossza -1ov1debh gyOkérszőrré alakultak 

Be~jebb egyetlen. 1étegben szabilyos alakú, \.'ékon}, elparásodott filú, illó
olajcseppeket tmta]mazó sejtek helyezkednek el (hipode1misz) .. Ettől - a 
Tlaleriana gyökerére különösen jellemző - rétegtől befelé egészen az endode1-
1niszig vastagabb falú kéregpa1enchima következik. Sejtjeiben 8-20, de túl
rryomóan 12 ,u átmé1~jű, gömbölyű, részben.egyszerű, részben 2:-3 iészszemecs
kéből összetett keményítő van. J\.z endodermisz egy sejtsoros és nagyrészt pará· 
sodOtt falú„ Benne hel; enként vékony, el r1em parásodott sejtek láthatók. 
.\.fiatalabb g)ökér központi hengerében többnyire 3-:5: eg;,szerű, fa-, illetőleg 
háncsn;yalábot látunk, melyek sugarasan váltogatják egymást. 

.. \z időíebb gyökér központi hengerében, a bélszövet hatá1án a primer finyaláboI:con 
kívül másodlagosan létrejött, vastagfalú elemekből alakult fagyű1ű látható, 
inelyet több-sejtsor széles bélsugarak osztanak sugárirányú 1észekre. A kambiun1 
és a háncstest kevésbbé kivehető A bélszö\.et parenchin1ás sejtekből épült fel. 

".i. g)'ökértö1z5 ke1esztmetszetén az epidermisz már hel"yer1ként hián·yzik. /\meglevő 
epidermiszst;jtek sokszögletűek és külső falu'k: klssé vastagodott .. A.z alatta létrejött 
f!ara5zövetnek sejtjei tégla-alakúak, tangenciális és radiális i1ányban rendezettek, 
. .\. parakambium tangenciális irán)'ban megnyúlt, vékonyfalú s~jtekből álló 
1 éteg .. A beljebb található felloderma 2-3 sejtsoros. Sej~jei szintén tange11ciális 
irányban nyűltak meg és kollenchimásak A kül.ső keregparenclzin1a sok se:jtrétegű 
l~S a gyökérkéreg parenchiinájával azonos szerkezetű„ A parásodott falú; tangen
ciálisan megnyúlt endodermiszsejtek 1-2 sorban alakultak ineg 1:\ belső v:lg~ 
1ná:,odlago5 kéregben különböző szélességű elsődleges bélsugarak és háncssug-arak 
váltakoznak. A bélsugarak radiális irányban n1egnyúlt s~jtjei pa1:enchii11ásak 
\ háncsrészben a parenchirnasejtek, Valamint a rostok is hiányoznak A háncs-

1 észt alkotó, kissé vastagodott falú rostacsövek és az endodermisz között töbh
sejtso1os, erősen kollenchimás iéteg (periciklus) látható 

:\ kan1biunwt több sejtsorban tangenciálisan megnyúlt és iadiálisan rendezett 
~ejtek alko~ják, 1nelyek csak a háncssugarak irán-yában ismerhetők fel.. Afate1t 
elsődleges bélsuga1ai parenc.himásak„ A fasugarakat radiálisan rendezett, a1ánylag 
sz{lküregű, kb 25 !-~ átmé1qjű, spirálisan, gyűrűsen, illetőleg ve1mese11 vasta· 
µ;adott falú edények alkotják, inelyek a f3.parenchin1ába vannak beág1azva. 
.\ parenchimás bélszövet vagy gyűrűalakban zái::ia körül a bé]üreget vagy dia
fi:agmaként a központi részt teljesen kitöltve néhány elszórt vastagfalú, gödörkés. 
kőse:jtekből álló csoportot is 1nagában füglal 

~ Potvi.Z.'igálat. Po1a barnásszürke Benne igen gyakoriak a gyöké1ké1eg-pa1enchimá
nak kem~nyítőben gazdag szövettöredékei, valamint a szabadon álló, apró, 
egyszerű és összetett ke1nényítőszemek. Gyakoriak az epiblémának darabkái 
elparásodott téglaa1akú sejtjeivel és rövidebb, illetőleg hosszabb gyökéxszőreivel 
Elszórtan. találhatók a gyökértörzsnek paraszövet--részletei, továbbá a gyökér
hipodermisz illó-olajtartalmú se:jtjei, valamint a béldiafragn1ának e1ősen vastago
dott, gödörkés fa hi kőse:j"tjei és a spirálisan 'agy vermesen vasgatodott edények 
töiedékf'i 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) .4 növen)' egyéb 'lé5;;,eibó' a drog legfeUebb 2 y0 -ot ta1talmazhat. 

í) Idegen a11) 1ag„ Buzogányfej-alakú kalciumoxalát-kristáiyokat (Vinceto~úu111), továbbá 
kalciumoxalát-rafidokat · (Veratru1n) tartalmazó részek nem lehetnek be11ne„ 
Egyéb idegen anyag a drogban legfeljebb 5 ?~ lehet 
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Minőségi kv~ntitatív vizsgálat 

j) Nedve.>.>égtartalma az I 1 73 lap S\ . 

) 

I szerint meghatározva le fc r bb 14 
k Ham:, _fwmok A drog hamuta1 talma az I 173 g e~e % lehet. 

!Ie~,_fcell~ebbbb l(ll~~ le6het, a hamu R-~ósavban nem lap 9) szerint meghatározva 
eg qe a drog +&%-a lehet oldódó része (homok) pedig 

1) Vize5 kivonattartabna Ieualább 2.5 0.1 90 01 
20 % (I„ 174„ lap nl 1).. ·o, "o-Oi sze.uzel készült kivonatta;ttilma legalább 

m) A drog illó-olajtartalmát az I . 164. lap B) szerint határozZuk meg.] 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

, ~ makroszkóposan megfelelőnek ítélt dr sitj~k és': cikkely h) (a növény egyéb része~)go: a~t1)7)4 .. (lapl4/b szerint azono
szermt vizsgálunk. 1 ' ova a z idegen anyag) pontjai 

Eltartd1.. Jólzáró edényben, fénytől védve tart' k 
Macskag "k' b"lk' „ . JU · snirituosa>> yo er o e.szul a « Tznctura valerianae aetherea>> , ,„ r es a <<'1. znltura valerianae 

Népies nevek. macskagyökönke, terjékfü, római nárdus. 

, , 
/1%,,.Jn,,i~< 7 

Adagolds S:;,ok~>os egys.:;,eri adagja 0,5-1 g 

i-Sd 4-·„<-r- ,.;.1.~~o~-~::~_,t?,-Y'~/ adagja 5~10 g 

463. 

+ Veratri rhizoma 
(Veratr. ihi;;;.) 

Fehér zászpa-gyökértörzs 

A drog a Vei atrum album L _ L T „ 
réteken, nyirkos erdős hely~ken z i.acea~-~tozeges, mocsaras területeken lápos 
növénynek őssz~l esetleg ko t- sz01 vl anyosan nálunk is ·- termő' e'velo" 

, ' ' ra avassza gy···t .. tt d ' 
szautott, mellékgyökerekkel borított .. k, .. UJ o ' gon osan megmosott és 

A dro 
1 

p gyo ertorzse 
, g szagta an. or a beléleoe e· , · -

es csípős .. A 1000-011 szárított drog" l~ve l 'ubsbszel~;esre lllljet,eL Ize tartósan keserű 
ga a ;o alkal01dat tartalmaz. 

A növény leírása 

i\ g)'Ökeret és .g)ökdttö1;:.sét a~ f) pontban ÍrJ·uk 1 
a) ~ .. , . , . e 

.. noveny vuagzó 5zárat csak . ' b fi ·1 
után. Szára 1,.s m magasra 7;~1;. e~ ~J eszt és p~dig lü~-30 évvel a„CSfi~tzá~ 
csö'.'es A szárfe;jlődéséig csak to"lgenol, ke~gheres, kissé húsos, finoman pelyhes 
sz ' e ve e et oz mel)'ek k 1 .. 1 . ' "o1os~n atiogva, szárhoz hasonlítanak ,, ne lUVe yc1 egymást 

b) Toieoelez kb 30 cm hosszúak 15 cm sz'! .. . . 
l~k~rekített vállúak, a ho~szerek ír~::,~~' elh~s;~,s-~lakűak, hegyesek, épszélűek, 
v1l~gosa~ba_k és finoman pelyhesek.. , a an re ozottek, felül sötétzöldek, alul 

S::;arlevelez kisebbek a tőleveleknél. alul kb 15 
~1;ebbednek, legfelül a virágzat s~álas~Iándz , cm hos(jzúak: felfelé fokozatosan 

e) Vtrag;:ata fürtösen összetett r·· , 1 k sas 1:11-urvalevele1hez hasonlóak. 
az . , . uze1, me v so szor 40 cm hoss , A f„ ' Is, . 

egyes v1ragok kétiva1úak, vagy Íermősek fel ,, ' ,zu,. . uzer a o részén 
' , so reszen pedig porzósak. 
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.,:_\. virág leple kerékalakú, kétkörű, 3-3 lepellevéllel, amelyek kb 1 cm hosszúak, 
belül fehéresek, zöld erezettel, kívül zöldesek és finoman molyhosak; a külsők 
fordított tojás~alakúak, finOman pillásak és kisebbek, mint a belsők, melyek 
hosszúkásak, finoman csipkézettek„ A 6 porzó a hímvirágokban olyan hosszú, 
mint a lepellevelek; eleinte felállók, később kifelé hajlók A te1mős virágokban 
a porzók csökevényesek. A terrnő 3 termőlevélből alakult~ amelyek csak alul nőttek 
össze. Csúcsukon külön-külön egy-egy kifelé görbült bibeszál tompa bibében 
végződik„ Virágai bódító illatúak. Június ·- augusztusban virágzik. 

-~J.) ·rermé.5„ A maradó lepeltől körülvett tüsző termése ba1na színű és 3, a hasivarraton 
kovadó tűszőre válik szét. Minden tüszőben 10-12 mag van. . 

e::::) ]vfagvai barnásak, 6-? mm hosszúak, laposak, 1,5-2 mm szélesek és széles szárnnyal 

szegélyezettek. · 
A d.X"og leixása 

i.) .A drogot képező gyökértörzs 6--8 cm hosszú, kb 3 cm vastag, csonka kúpalakú 
Kérge sötétbarna, belül fehér; állománya húsos .. A gyökértörzs alsó része foko
zatosan elhal, felső része gyakran elágazik éS így többfejű. Az ágak csúcsán 
levélripacsok és levélmaradványok láthatók, melyektől sűrűn gyűrűzött. 
Mellékgyökci·ei a gyökér törzsből köröskörül erednek, sokszor 30 cm. hosszúak, 
kb 3 mm vastag-ok, világosbarna vagy szalmasárga színűek, belül fehérek, 

Mikroszkópos vizsgálat 

~:~) „4 gyökértörzs kereS"ztrnetszete„ Legkívül az epidermisz már levált és helyette több
rétegű koUenchimából és parenchimából alakult hipodermiszt találunk, melynek 
sejtjei sötétbarna színűek és elparásodtak (metaderma) A .tág intercellulárisokat 
magábanfoglaló kéregparenchima legömbölyített sokszögletű sejtjei keményítő
ben gazdagok„ A keményítőszemek egy része 2·~15 µ átmérőjű, egyszerű, kon
centrikusan rétegzett, középen hasítékkal bíró, más része 3-15 µ, átmérőjű 
és 2-5 részszemecskéből összetett· keményítő„ Egyes sejtekben kalciumoxalát
rafidokat is látunk„ A kéregparcnchimába beágyazva kollater~lis edénynyalábok 
helyezkednek eI, melyek közül egyeseket hossz~, illetőleg ferde-metszetben lát
hatunk. i\ nyalábok háncsrésze a hipodermisz irányában, a néha tágabh üregű 
rostoktól körülvett farész pedig a központi henge1 felé helyezkedett eL A kérget 
lezáró endodermisz általában egy se;itsorú, de lehet két se;jtsor széles is„ S<".j~jei 
U-alakúan vastagodottak és oldalfalaikon gödörkék is láthatók . 
„'-\ központi henger alapszövete a kéregparenchimával megegvezik, de a kalcium
oxalát-rafidok ritkábbak .. Az edénynyalábok közül az endodermisz mellett 
lévők kollaterálisak, az alapszövetbeh elszórtan előforduló edénynyalábok pedig 
am:fivazálisak (leptocent1ikusak). A tracheák fila gyakran lépcsősen és ·háló-

zatosan vastagodotte 
fn) .A gyökér kere5ztnwtszete,. Az exodermisz S<".jtjei radiális irányban megnyúltak és 

külső faluk vastag A sok sejtrétegű kéregparenchima legömbölyödött, sok
szögletű sejtjei lúvühől befelé haladva mindinkább nagyobbak E parenchimának 
külső résZében, koncentrikus gyűrűben nagy, rexigén leVegqjáratok találhatók 
:\ sejtek egyszerű keményítősze1nei általában 8-16 µ. átmérőjűek, az össze~ 
tettek pedig 1 D-25 µ szélesek„ A kéregparenchimában edénynyalábokat nem 
találunk„ A kéreghatárt alkotó endodermisz U-alakúan vastagodott A radiális 
és belső tangenciális falakon gödörkéket is láthatunk„ Az egyszerű fanyalábok 
irányában vékonyfalú áteresztősejtek vannak. 
A poliarch szállítószövet-renc;lszerben az egyszerű fanyalábok elemei kívülről 
befelé haladva fokozatosan n3.gyobb átmérőjűek A háncsnyalábok rostacsövek-
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ből és parenchiinából épültek fel.. Az alapszövetet és bélszö e k. , .. 
pesen vastagodott falú szilárdító elemek lk t' 'k v tet 1_sse vagy koze-

1
.) . 'l t p , , a o Ja . Porvizsga a „ ora sargasszürke színű. Poráb · k · 

parenchimájának keményítőben a d fJ an ~gen ~ya ,°11:1k a gyökértörzs kéreg
szövetből származó szabad k ? z, ~b szovettoredeke1, valamint az előbbi 

' emenv1to<:zemek és a ··k' k, k 
nagyságú s~jtekből felépülő parench' ,d . 1 k,. gyo. er eregne. változatos. 

k „ 1 „ . . . .ima ata) ai.. Gvakor1ak me'g h' d · so szog etu se1t1e1 továbbá a lép. „ , h 'l' . + a 1po ernusz 
gyökér közp~~Íi 'hengerének sz~~~~í~ es,,. a oz~tos~n, vastagodott edén)'ek, a 
kalciumoxalát-rafidok R'tk' V 1 kbeLmekbol allo alapszövet-részei és a 
dermisz-töredékeket i~ taiál~~ i_a a an vastagodott sejtekből álló endo-

Azonossági vizsgálat 
j) .l/k~loidák. A gyökér metszési felülete 80%- k' .. „ 

sarga, majd '\úrös szinű,. o os ensaVl.al lecseppentve elobb narancs-

Minőségi kvalit~:tív vizsgálat 
kJ. 1 ~ 

.' nöurJny ~!J)'ib iés::,eiból a drog legfeljebb 1_:o;; ot t t 1 . 
1) Idegen t\. .,_ .o- ar a mazhat 

a?1)1ag ·- drog legfeljebb 1 ~~ idegen anyagot tartalmazhat 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
1n) 1Vedves:régtartabna az I.. 173 la 3) . . , 
n) Ha1nu honzok A d. . 1 p szerint meghatarozva legfeUebb 1.5 ~~ lel1ct 

' "' 1og 1amutartalma az I 173 l 9) . 
feljebb 1&%, a hamu R-sósavban nem„ ld ;·d ,ap, s(zher1nt meghatározva leg-
a drog 3 %-a lehet o o o resze . omok) pedig legfeljebb 

o) ·rartalnz/ 1neghatározás (alkaloidák). Az el o 't l , 
mg pontossággal mért ,kb 2 " , 

1
P ~ 1 ott (I\) es 100°-011 kiszárított drog 

R g-os resz etet 10 csepp R , · ld · ~ 
-szesz elegyével crondosan áti1edves'f··k , I -ammon1a-o at és .5 ml 

kis perforátorba t:sszük és 2 , ·a· 'I~JU ~s az „ 126. lap a'..l-ben leírt módon 
módon kivoniuk A klo ,r o1 l ald as utan R-klo1ofo1n1n1al az ugyanott leírt 

';J • Io1ormos-o atot 5 6 1 - 1 d · , . 
csepp R-sósavval measavan ított kb . - ~n ··Ie e eszt11laljuk, majd eg' 
addig meleo·ítjük núgo a klo y r ' , 5 ml VlZ hozzáadása után, vízfürdő;i 

„ o ' ro1orm szaaa már nem érc 1 t „ A .. k , 
megszu1 t és kisebb rázótölcsérbe átöbl'; tt . ld z 1e o. szu seg escté11 
riumhidrogénkarbonátot oldu.tik s az :crer ~1zes ,o atban (1.5 inl) 0,1 g R-nát
kloroformmal k' á k A · · ,) !ugassa tett oldatot 5-ször 15 ml R-

, 11 zzu · z egyes klo f1 , 1 
alatt leírt módon Iedesztillár k r? orm-resz e,teket az I. 132. lap 20) 
szárítjuk és inérjük. JU s a sza1az maradckot 1000-on állandó súlyig 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

. ('>. m~kroszkóposan megfelelőnek ítélt dro ') ( . , . 
s1t1uk cs a k) (a növény eayéb r' .) . g_obt ~J alkalo1dak) szermt azmm
vizsgáljuk b eszei ' tova ba az l) (idegen anyag) szerint 
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E;;a;tás Jólzáró ;<lényben, zárt szekrényben tartjuk 
.. \épzes nevek feher hunyor, tüsszentő fű, 

464. 

Verbasci flos 
(Verbascz fl.) 

Ökörfarkkoró-virág 

A drng az ökörfarkkó1ó - Verbascum phlomoides L. és Verbascwn thapsifoime 
Schrad, ·- Scrophulariaceae - napos helyeken, legelőkön, parlagokon, nálunk is 
gyakran található, kétéves növénynek virágzáskor, száraz, napos időben, csésze-· 
nélkül gyűjtött és 50°-ot meg nem haladó hőmérsékleten vagy célszerííen 
fonó napon gyorsan szárított pártája ':' porzókkal együtt 

A drog szaga a mézre emlékeztet. Ize édeskés, nyálkás. 

A növény leírása 

a) Gyökere ka1ószerű: egyszé1ű vagy kissé elágazó, rostokkal borított 
b) Szára csak a második évben fejlődik. 60-200 cm magas, egyenes, tompán öt

szögletű, később elfásodó, el nem ágazó„ Tövéből csak néha f~jlődik még néhán~ 
virágzó hajtás„ 

e) J„evél, T'őlevelei, me-lyek,-a---gyekér fcjé11, az első évben nagy tőrózsában állanak, 
egy-két arasznyi hosszúak, hosszúkás tojás- vagy ellipszisalakúak, hegyesek; 
du1 ván csipkés élűek, válluk pedig a nyélre keskenyedik .. Szár levelei szórt állásúak 
.!\z alsók 35 cm hosszúságot is elérnek, nyelesek. A felsők széles tqjás-aJakúa}.; 
vagy szíves-váJlasak, hosszant kihegyezettek, kissé szá1 ölelők. Az erezet a levéi 
felszínén bemélyedt, fOnákán erősen kiemelkedik, ezért a levelek erősen 1án
cOsak„ Az egész n.övény hosszú, elágazó szőrképletektől vastagon sárgás, n1olyhos. 
i\ Verbascunt phlonwides s~?-rlevelei nem vagy alig lefutók, csipkés-fogas élűek 
i\ Verba5cun1. thap5ifonneJ'Íevelei röviden, az alsók a következő csomóig (levélig 
lefutók, majdnein épszélűek. 

cl) Virágzata végálló, 30-80 cm hosszú, egyszerű vagy a~ján kevés ágú füzéI. A füzéi 
csúcsán tömött, alján szaggatott Virágai csomósan, 3·-.5-ösével vagy egyenként 
állanak„ Murva]evelei szálasak, kihegyezettek„ A virág kocsánya legfeljebb 5 mn1 
hosszú. Csészéje továbbnövő, részarányos, 6.-9 mm átmérőjű_, .5 hegyes, egye
netlen cimpára hasadt„ Magháza kb 7 mm magas, ferdén tojásalakú, molyhos,. 
kétüregű. Bibeszála 1-3 cm hosszú, tövéri molyhos, fonalszerű, előbb lefelé 
majd feHClé görbülő és kétkarélyú, bunkós bibében végződik Júniustól őszi.~ 
virágzik„ 

'\. jJártát és a porzó/cal a g) pontban írjuk le. 
e) Toktennése, melyet a maradó csésze vesz körül, 8~10 mm hosszú, 7---3 mm széles, 

gömbölyű, oldahól kissé összenyomott, rövid~hegyű, eleinte molyhos, későbL:
kopaszodó és két sokmagvú kopácsra reped„ 

f) Magva alig 1 mm hosszú, barna, rövid, hengeres vagy elmosódottan négyszögletes 
Felületét 10 sorban elhelyezett, apró bemélyedések borítják. 

A drog leírása 

g) .A. virág (hogot képező kissé Z)gunorph pártájának fehér csöve rövid, húsos; eresze 
kerek, kiterült, 2-3 cm átmérőjű, fény1ősárga, kívül molyhos, belül kopasz, 
5 kerek karélyú. Két felső karélya kisebb A párta csak egy napig van nyitva és 
könnyen leválasztható.. 5 por;:óJa a párta csövéhez nőtt és a pártacimpákkal 
váltakozik„ 3 felső porzója 5-7 mm hosszú. Porzószáluk sárga. felső felük hosszú, 
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fehér szőrökkel fedett Eze_k a párta torkát elzárják .. Portokjuk vesealakú, rövid, 
2-3 mm hosszú, narancssárga s a porzószál végén keresztben áll.. A két alsó 
porzószál kb 10 mm hosszú, kopasz, felfelé görbült, portokjuk 3-4 mm hosszú 
és hosszában a por zószálhoz nőtt 

Mikl:oszkópos vizsgálat 

i!i) Párta l\. pártac.5övelc keresztmetszetén a külső és belső epidermiSz vastag kutikulájú, 
sárga festéket tartalmazó, palizádszerű s~_itekből áll. A mezofillum több-s~jt 
széles, gömbölyű, vagy csillaghoz hasonló sejtekből alakult„ A pártacső alsóbb 
részéből készített metszetben a nagyobb intercellu~árisú mezofillumnak egy~s 
sejtjei összetett keményítő-Szemekkel teltek A szállítószövetet több, kisebb 
edénynyaláb képviseli, melynek elemei aránylag vékonyfalúak, 
i\ pártacimpák külső epidermiszén felülnézetben a se;jtek oldilfalai erősebben hullá
mosak, a belső epidermiszsejtek, egyenes oldalfa1úak és sokszögletűek„ Kereszt
nietszetben a külső epjdermisznek többnyire izodiametriás sejtjei közül néme]yekből 
jellemző, 1--3 emeletes fedőszőr fejlődött„ E szőrképletek emeletenként 2-8 
sugarúak. A mirigyszőrök a labiata-mirigyekre emlékeztetnek és 4-8 kiválasztó 
sejtből állanak. A belső epidermisz; a pártacső epidermiszével azonos felépítésű. 
A mezofillum 2-6-sejtsoros. Az edénynyalábok gyakoriak és kicsiny, vékonyfalú 
elemeket tartalmaznak 

:i) Porzók. A hosszabb porzók filamentumának keresztmetszetében az epidermisz 
radiális irányban megnyúlt ~ejtekből áll.. Az egyetlen edénynyalábot tartalmazó 
mezofillum sejtjei gömbölyűek., A rövidebb por~ók filamentumának kereszt
metszetében epidermiszsejtekből alakult hosszú, egysejtű, kúpalakú, vastagfalú 
fedőszőrt látunk, Ezeket az egyszerű szőröket csíkolt kutikula borí~ja .. A poll~n·~ 
szemek szár az állapotban oválisak, nedvesen pedig gömb vagy legömbölyített 
tetraéder-alakúak, kb 45 µ. átmérőjűek és három kilépési hely van rajtuk 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

j) „4 növé:?J eg_)!/b 1és;:ei. A drogban legfeljebb 5 % csészés virág és legfeljebb l 0 % 
barnult virág lehet. 

k) Idegen anyagból a drog legfeljebb 1 %-ot tartalmazhat. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat Jc 
lj Ncdvmégtartalma az I 173 lap 8) szerint meghatározva legfeljebb 12% lehet. 
:m) Hamu, homok A drog hamutartalma az I 173 lap 9) szerint meghatározva 

legfeljebb 10 %, a hamu R-sósavban nem oldódó része (homok) pedig legfeljebb 
a drog 5 %-a lehet. 

ll) Vizei kivonattartalma legalább 35 % (!. 174. lap 10/a). 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot azonosítjuk és a i) (a növény 
egyéb részei), továbbá k) (idegen anyag) szerint vizsgáljuk 

Eltartás., Égetett mész felett, bádogdobozban tartjuk. 

Népíe.; nevek.: királygyertya, pamutfű. 
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465. 

Adeps Ianae hydrosus ,,.---
'' , ( Adeps lan h ydr.) ~· 

Víztartalmú gyapjúzsír 
V, f'" d" megol- 1P .;te"; 

, „ . , ~ . ű egynemű kenőcs. iz ur on _ ( .. r?,;,J 
. Halványsárga-s~mu,„gyap~uzsrr, sza? k-·lönüL 23-27% vizet tartalmaz v• 7'?/,it? 
~1asztva lassan olaJszeru es vizes retegre u , e;;,.," 

Készíté<. kb 50 0 hőmérsékletű gyapjúzsírhoz f,JU· 
750 g vízfürdőn megolva~ztott, . t's közben kis részletekben 

(adeps lanae) mozsarb::_n, ~e~e~ge k "csöt kihűléséig keverjük 
250 g vizet (aqua destzllata) ontun. esa eno . 

Azonossági vizsgálat 

1 1' sát kézinagyítóval ellenőrizzük. 
a) Az alkotórészek ~gl',enl?tes e os~~ . lanae» cikk.elv a) pontja szerint (Il 54 7 
b) Choleszterin„ 1 g kesz1tmenyt az « eps . 

lap) vizsgálunk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
, l , t kb o 5 g készítményt előbb , , ( '-) o 1 mrr pontossagga me1 ' , , nk A • e) Tartalmi n1eghatarozas vtr.., „ ' o) . t 1050 on állandó súlvig szqr1tu .. v1z 

vízfürdőn, majd a~ I.:.1do~„.,l~~"~s,ze;1~ozzáadott kevés legtöményebb szesszel 
el árologtatását vizfur on 1 o en l 

P, h t'··k elő A súlvveszteség 23-27 % le 1et seg1t e JU „ • , 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

k
, egfeielőnek ítélt készítményt azonosí~juk 

1\. makrosz oposan m · k 
Eltartás .. Zárt edényben, fénytől védvLe, húl'_vös (hVelNye)n tartJU , 

q ua}) « ano in>> . " ·· 
Jvfá;név. «Adeps lanae cum a l' ' d 1 ezt a készítményt adjuk ki. 
M . és Ha az orvos lano int ren e ' , eg;egyz . , 

466 f ./ , -~;,x<'d:-X 1j/ 
• (,P{f},-.i.py„.(.:.:•~' t} ,,._„_/'?,.- y -- _- t' /" 

Aluminim:n aceticutn ta9a:ricum so(ututn fX·!'Í·'i "-'" i 

( Alum acet jáí-.t .. sol.) 
Alumíniumacetát-tartarát-ddat , , 

, , édeskés fanyar es savanyu 
Tiszta csaknem színtelen, gye;igen ece~av s~ijgu,O 5s--O (,5 ')\ Al-t, illet6leg 

, „ [. 1 ·~dék Vízzel minden aranyban e egye " ' ' o 
~'~~5;3 % ~luminiumacetát-tartarátot tartalmaz. 

KCmhatáJ„ A készítmény savanyú, 

Sűrűség.. 1,023--1,033 . (II. 78 ,, lap) «Megjegyzés»-é-

K., 't' Az <<Aluminium sulfüricum» crkkely eszi e.s, 
ben leírt módon készített , , „ ld t 

300 g 25 %-os alummmmszulfat-o ato Az oldathoz részletekben, 
605 g vízzel ( aqua desti~lata) hígítun ·· 

állandó kevergetes kozben 
18í 
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36 g 

13'> g 

1, 7 j 

kalciumkar bonátot (calcium carbonicum) szórunk. A pezsgés. 
megszűnte ntán a keverékhez ugyancsak részletekben, állandó 
kevergetés közben 
20 %-os hígított ecetsavat ( acidum aceticum dilutum 20%) öntünk. 
A folyadékot gyakrabban felkeverve szobahőmérsékleten addig 
hagyjuk állni, míg a gázfejlődés megszűnt, a csapadék pedig 
leülepedett (kb 1 nap). Az oldatot ezután papirosszűrőn 
megszűrjük, végül a szüredék minden 100 súlyrészében 

g borkősavat (acidum taitariwm) oldunk. Az oldatot szükség 
esetén újból megszűrjük. 

Az~nossági vizsgálat 

a) . llu1níniu1n, 5 ml oldathoz cseppenként R-nátronlűgot elegyítünk Fehér, kocsonyás. 
csapadék keletkezik, mely a lúg feleslegében oldódik. 

b) Acetát. Az R-kénsavval megsavallyított készítmény forraláskor ecetsav-szagú. . 
e) Tartarát„ 1 ml oldatot vízfürdőn bcszárítunk és a fehér maradékot 2 ml tömén~ 

R-kénsavban oldjuk, Az oldat 0,01-0,02 g rezorcinnalmelegítve élénk cseresznye:... 
piros-színű lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é5 5ZÍne,::ó anyagok .A. készít1Üény ülcdékmentes és tiszta legyen, színe 
pedig nem lehet erősebb a Z5 színmérték-oldatnál 

e) Bázi5os alumíniumacetát.. 2 ml készítményt 0, 1 g káliumszulfattal 3 percig vízfürdőn 
·' - , ._'/ melegítünk. r'\ folyadék nen1 zavaro.sodhat, iJJetőleg nen1 kocsonyásodhat meg '"_";'~:,~ ;:~,~~!) Ólom. 1 ml készítményt az L 96. lap 1/a szerínt vizsgálunk. A változás megengedett 
/ _ mér_!:~ke mil1_ili1;.ere~i_ként 10 ·y Pb . . , 

;;:, 61,„,r,.,t /~ ·.;.-,,_.r,:g) Vas+•-0;-5"m!-k-eni-tmeny-t'"·"az I„ 97. lap 4/a szerint vizsgalunk .. .'\. \'áltozás meg-
?' , .v engedett mértéke milliliterenként -.2,(} y Fe 

<-'P//;-.,,,;f j„tl ~· v:l 5~ i 

;;:';;,.t~i·l ,,,:;:·f/l· !~--'~ ~, Min'öségi kvantitatív vizsgálat 
}' 

{,,,~.. v._,i: h) Tartabni nieghatáro;:,ás (alumínium). cg pontossággal mért kb .5 g készítmén)'t 
<'„1z,~tt / ~l;(.:l n1érőlombikban vízzel 100 ml-re hígítunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét 10 ml 

vízzel hígítjuk és 0,.5 ml 2 5 %-os ecetsavval megsavanyí~juk. A továbbiakban 
f;,/-".:.l-. r;.;,".·~Ú(~ ... 1..-? ai oldatot az I. 110. lap 10/a szerint vizsgáUuk, 

;-Cy<.:/; .. >-1 ' e,: 1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat o.,2248 mg (lg ,35170) Al-t jelez ,, 

:/ Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmén}t 
ad) (oldhatatlan és színező anyagok) és f) (ólom) szerint vizsgáljuk.. A ké-
szítmény sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartá1 .. .Jólzáró üvegdugó,s üvegben tartjuk. 

Alumíniumacetát-tartarát··oldattal ké.5::,ül az «Unguentunz alu1ninii aceti'ci tartarici». 
lnkompatibili< lúgos kémhatású anyagokkal, ólomsókkal, csersavval (csapadék) .. 
J1ásnév„ «Liquor aluminii acetici tartarici». «Alumjnium aceticota1taricun1 

solutum» 

Megjegyzé<„ Ha az orvos «Aluminium aceticum solutum»-ot vagy «Liquor 
Burowi»-t rendel, ezt a készítményt adjuk ki. 
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467. /!/·-, 
Anua benzaldehydi / '" ,„ .... 

'1 (J;l,:_I/ e:/- ,;f ,. 

( Aqu benzaldehyd) 
57 

ex, , r ) 
Benzaldehides víz 

" d !ára emlékeztető szagú folyadék. Vízze) 
Tiszta, ~zíntelen, k~sedr'ukm~b u 0 t'o1 benzaldehidet (C,H,O) és kb 3,6 % 

. minden aranyban elegy e r . . "' ;o 
ieotöményebb szeszt tartalmaz. , „- , 

vK'émhatás.. A készítmény semlegt:s, vagy gyengen sa\ anyu. 
</űríi<ég. 0,98i-0,997 

Kédtés, ld h'de:((ben::.aldehydwn) 
~/ 4-g benz.a ,e !/bb szeszben (<piritu< concentrati«iniu<) oldunk .·\z 

J d 36· g legtomeyye , „ k- · l -tekben 
oldat9J/~cvergetes kdozt„)>llent,) ~;egryel~1-1k. A készítményt szükség 
960 .. g vrzh~z (aqu~„ :,s z a a _ „ _ „ . 

esyten papiros szuron mcg~zur.Juk. 

Azonossági vizsgálat 

• 10: , , • , ' ez 0 .5 ml R-ezüstnitrát-, 3 ml R-ammónia-?ldatot 
a: Br.nzaldehid„ ;:i ml keszitmen; l~ .. k' A Id t szü1késfeketén m.egzava1osod1k. 

és 1 ml R··nátronlúgot elegyttnn ·, z o a ~ . . , 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

~ , ' te len ohár ban 100 ml készítményhez 1 inl R-ecet-
b) Olo1n és nehéz.fenwk. 100 ,ml-.es, szi;i i~et (l-Z csepp R-nátriumszulfid-oldatot) 

savat és 2 inl R-kenh1d1ogene]s' v'k "t'tebb színűnek hafehét alapon, ugyan-
, „ k A ~ l adék akkor se asse so e ' „ V "lt ' elegy1tun ·„ _o Y . d t'Jl'lt vízzel hasonlítiuk ossze. a oza~ 

h 'b .. t'"tt uo-)ranann.yi esz 1 a .1 d ] 2 1 
olyap_ po a1 a on o ' o . ·'l d, kénhidrogénes ol at 1oz m 
akkor se legyen észlelh~t?., ha a vizsga an o , 

R-arnmónia-oldatot elegyitunk R , t „ l, agal meghíoosítunk és 2 csepp 
<.J Cianid. 10 ml készítményt l~IIcsep)f't··~~~:t~~l uÓsszerázunk~ 1-2 perc rnulva 

frissen készített 1 ~o-os vas, )szu a , "di-e'k <e kékesre se zöldesre 
· 't tt elegy ne c:zlnezo ~ ' 

az R-kénsavval m~gs~vaI~)'i o 't"·· mpü~szulfitet oldunk„ Össze1ázás 
d) '·'"T'{if.robe11zol. 10 ml keszitmenyben 0,5 g na r1u 

~után a folyadék csaknem f;zagtalan legyen. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

r l l" k ítélt készítményt a Az azonosnak talált és makros~kóp~san, r,neg1e e one 
. ( _ 'd) és d) (nitrobenzol) szermt '1Zsgal1uk. 

<} ciam , . " 'd h" „ h lven 
J 'l , , 'nig töltött kisebb üvegekben, fenytol ve ve, uvos e , Eltartás . . o zaro, sz1 

tartjuk.. Aqua 
. , H - <Aqua ainyo-dalar un1 an1ar ar u1n»-ot \·agy « , 

lvfegyeg)'Z''- a az orvos < , , ' - b d'uk ki 
laurocerasi»-t rendel, ezt a keszitmenyt a .l "F· cf 

r, .:. ,· 
/ t/ 
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468./' 
/ 

Aqua -éalcis 
(~ calc.) 
Meszes víz 

Színtelen, átlátszó, szagtalan, lúgos ízű folyadék 0, 13-0, 17 % Ca(OH) 
2

ct tartalmaz, 

Kémhatás„ A készítmény erősen lúgos 
K'é szíté~ .'-"-' '° t.U„1--:-'-?,;'i:r 

100 g égetett meszet (cahium O"X)'datum) 

j00 g vízzel (aqua destillata) megoltunk úgy, hogy a vizet apró 
részletekben öntjük az égetett mészre .. A pépet 

I 500 g vízzel (aqua destillata) megfelelő nagyságú üvegbe öblítjük 
A folyadékot összerázzuk, majd ülepítés végett néhány órára 
félretesszük. A feltisztult oldatot lefejtjük és elöntjük A maradékra 

5000 g 
vizet ( aqua destillata) öntünk és az üveget par afinnal átitatott 
parafadugóval lezárjuk Az üveg tartalmát jól összerázzuk 
Az így készült meszes vizet üledékével tartjuk eL Csak a folya
dék tisztáját használjuk, amelyet szükség szerint lefejtünk 
A visszamaradó pépet annyiszor használhatjuk, amíg a folya
dék tisztája 0,13-0,17% Ca(OHJ

2
-t tartalmaz .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium. 2 ml készítményt R"·ecetsavval megsavanyítunk A folyadékban néhány 
csepp R-ammóniumoxalát-oJdattól fehér csapadék keletkezik, mely R-sósavban oldódik. · 

Minőségi kvanti~atív vizsgálat 

b) Tartalmi me,ghatározá.~. 10,00 ml készítn1ényt, 4-5 csepp I-fenolftalein-oldatot 
használva jelzőül, o .. 1 n sósavval titrálllnk. 
1 ml 0,1 n sósav 3,70.5 mg (lg ,.56877) Ca(OH)

2
-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk 

Meszes vízzel készül a «linimentum talcis»„ 

Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal, málna-sziruppal, vas'készítmér;yckkel stb. 

Másnév. «Calcium hydrooxydatum solutum» (Sz VIILJ. 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 15- 30 g 
Szokásos napi adagja 50-100 g 

19V 

~ •.. „ •• ,„„ ______ ~_ 

469. 

Aqua cinnam.omi spirituosa 
( Aqu .. cinnam. .spir.) 

Szeszes fahé}víz 

'Í' 
.~ 

tJ;ih./ 
,J@.:;iJ 

J;4't) 
014, 

, f h ,:ra emlékeztető szagú, kissé" Tiszta, vagy csak alig ,zava;os, lsz1~cit~len,ar~ny eJban elegyedik 17-I~v/v ~ 
Zes e's fahéj" ízű folyadek. V1zze mm en h-z• !/' szes . _.--

alkoholt tartalmaz.. , savanyú . , I 
K , h ta', A készítmény semleges vagy gyengen s z.R ) '/

1

Z. • 
em a „ e,;: ."' Sűrffség 0,963-0,973 r p ,;:, ~.-

K' , , . . . ) 7 rft.,,71/ .. 
eszites 1 g fahéj-olajat (oleum cinnamomz casszae ld k "daz oldatotf#7t:i:t111•• 

" ( · "t , ncentratus) o un , maj 
200 g tcmér y szesz~en s~m{:s ; 

40
o_

5
oo-ra felmelegített 

apránként, razogatas az .en 
800 g vízhez ( aqua destillata) öntjük, 

A folyadék(~:) (talwm) szórunk és ezzel né~ánys~o;, erősen 
J O g t„alkur;iot A r 1 d 'kot ülepítés után papnosszuron meg-osszer azzuk.. 10 ya e 

szűrjük. 

<i) T'at'falmi meghatározá~ 
vizsgálunk„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

(alkohol) .. 10,00 ml készítményt az I 140. lap 24/a szerint 

Tájékoztató gyorsvizsgálat " . .„ 

, e felelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenonzzuk 
A makroszkoposan m g b r• t "l védve hűvös helyen tartjuk ... , J, l , , üvegdurrós üveg en, ieny o ' 
Eltartas.f" ho :.ar~rz,zel készü7 a «Liquorferri albuminati saciharatus» Szeszes a ~J-V · 

A1ámév. «Aqua cinnamomi» .. 

Adagolás.. Szokásos 
· Szokásos 

egys.zeri adagja 
napz adagja 

470. 

5--15 g 
15-50 g 

Aqua foeniculi e · !· · ,„ e ,· 

( Aqu„. foenic.) 
Édeskömény-víz 

. , d k""mény szagú és ízű folyadék. Színtelen, tiszta vagy csak alig zavaros, e es ~ , 
A k·e'sz'1tmény semleges vagy gyengen savanyu .. Kt!mhatás. 

Keszítés. 
L„g„.éde.skömény-olajat {nleumfóeniculi! .,. . 

10 " talkummal (VI)·(talcum) eldorzsolunk, majd 
b / . /,-;;')/ ;;;..) / : ; ;-·, „.' ! :·:- .{, f ',' 

/ ' e' ,-...,,-;_·' v 



// ' 
~ 

J OOO g ~O" -50° -ra f;:Ime.legített. vizet ( aqua destillata) öntünk hozzá 
es az «Aromas vizek» cikkelyben (L 188 .. lap) leírt módon 

1 OOO g aromás vizet készítünk belőle, 

iEUartá> Jólzáró üvegdugós üvegben, fényto··1 ve'd,•e, J „ ·· l mvos ielyen tartjuk 
Adagolá1 Szoká.101 egy1zeri adagja 5-15 g 

Sz;okáso1 napi adagja · 15- 50 g 

471. 
Aqua Goulardi 

( Aqu.. Goulard) 
Goulard-víz 

, 0, 1 g n~triumhidrngénkarbonátot (natiium bicarbonitum) 
92 g vizben (aqua de1tillata) oldunk„ Az oldathoz 

6 g hígított szeszt ( spiritU< dilutus) és 

7t g ólomecetet (plumbum aceticum basicum wlutum) mérünk. 
Rendeléskor ké1z;ít7ük 

472. 
Aqua menthae piperitae 

( Aqu.. mentlza.c pzp.) 
Borsosmenta-víz 

i, Színtel~n, tiszta, vagy csak alig zavaros, borsosincnta szagú 
\. izzel mmden aranyban elegyedik. ' 

Kémhatás.. A készítmény semleges vagy gyengén savariyú. 
J(é5zítés, 

és Ízú folyadék 

l g borsosmenta-olajat j.öleum menthae piperitae) 
10 g tal

0
kumi;;al (VIJ{ta;cum) .eldörzsölünk, majd apiánként 

1000 g 40. --50 -ra. f9~elegrteU vizet (aqua destzllata) öntünk hozzá és 
az «~ro~, v;z";k» cikkelyben (L 188.. lap) leírt módon 

l OOO g arnmas "'et keszitünk belőle„ 

.Eltmtá.1 .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, ]
1
u·,,

0
··

5 
J J 
ie yen tartjuk 

Borsosmenta-vízzel ké1zül a «.Mixtuia chloralo-bromata». 

Adagolá1 Szokáw1 egy>zeri adagja 5-!5 o 

Szokáw1 napi adagja · 15-50 ~ 

/ 
~·/; _,;;;'·/,{ ,-..,.-.: 

............ a •. „„„„ ______ ~~ 

473. 

Aqua plumbica 
( Aqu .. plumb . .) 

Ólmos-víz 

2 g ólomecetet (plumbum aceticum ba1icum wlutum) 
98 g frissen kiforralt és lehűtött vízzel ( aqua de1tillata) 

elegyítünk. 

Rendeliskor kér;:íijük 

474</ 

Azophenum c„órfeinum citricum 
( Az4fz coff. citr.) 

Citromsavas koffein-azofen 

Fehér, szagtalan, kissé keserű ízű, higrnszkópos por. A tömény kénsav felett ki
szárított készítmény 0,50-0,60 % vízmentes citromsavat (C6H 80 7), 89, 5-91,5 % 
azofent (C11H120N2) és 8,0-8,2 % vízmentes koffeint (C8H100 2N 4) tartalmaz 

Oldékony1ág. l 0 sr vízben lassan, de teljesen oldódik.. 10 sr R-szeszben oldható. 
Kémhatá<„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készített oldata (! + 9) savanyú 

K'észítés, 

0,6 g porított citrnmsavat (V) ( acidum citricum) 
8,9 g porított koffeinnel (V) (cof]einum) és 

90,5 g porított azofennel (V) (a;;;ophenum) összekeverünk ésakeveréket 
megszitáljuk (V). 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,02 g készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve előbb megolvad, meg
gyullad, majd megszenesedik és égett szőrszagot árasztva maradék nélkül elég. 

b) Azofen .. 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk Az oldat néhány csepp R-vas(III)
klorid-oldattól sötétvörösre színeződik. AfOlyadék .5 ml R-sósavtól halványsárga-, 
majd 0,01 g nátriurnnitrittől zöldszínű lesz„ 

e) Koffein. 0,5 g készítményt enyhe melegítéssel 1,5 ml legtöményebb szeszben oldunk 
Kihűlés után a kiváló koffeint szűrőie gyűjtjük, éterrel kimossuk és porcelán
tálban 5 csepp R-hidrogénperoxid-oldattal és .5 csepp tö1nény R-sósavval 
megnedvesítjük, majd vízfürd.őn szárazra párologta~juk. A narancsvörös-színű 
inaradék pár csepp R·-ammónia-oldatban bíborvörös színnel oldódik (murexid
reakció) 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é.s színező atl;)',Llgok. 0,.5 g készítmény 10 ml vízben tisztán és színtelenül 
oldódjék. Ezt az oldatot használjuk az e) alatti vizsgálathoz„ 

e) Nehézfémek (ólom; va1, cink stb„). 5 ml d) szerinti oldatot az I. 96. lap 2/a szerint 
- mértékoldat nélkül vizsgálunk A reakcióelegy nem változhat.. 
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f) Jdeg_en sz~rves anyagok. A tömény kénsav ft:lett s , , , , , 
reszletet tömény kénsavval kiöblített k 'ml" "b zar1tott kesz1tn:-eny 0,20 g-os 
ld'uk Az. ld • e ocso en 5 ml törné . R k' b 

o J " o at sz1ne nem lehet e " bb z , ny - ensav an rose a 5 sz1nmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Szárítási ve5zte.~ég„ o 1 mg pontossá al , k szerint 10.5o-oná1landós'I-· gg, ,menkrt b 0,50gkészítménytazI 104 lap3J' U y1g szar1tu A súlyve t • I r • " · 
h) Izzítási maradék o 1 rncr pontos • 

1 
, · sz eseg eg,eljebb 2 % lehet. 

. ' o sagga mert kb O 5 g ké 't • 
szermt elhamvasztunk Az enyhe' k.. . , szr menyt az I. 104. lap 4)· 

)

") 7' n nzzrtott maradék 1 f< r bb 
, artalmi meghatározás ( citromiav) A t .. , k. eg e Je O, 1 % lehet 

0,1 mg pontossággal inért k.b 1 omeny' elns~v felett kiszárított készítmén\' 
ví b Id. k • g-os resz etet 10 ml frs e k'f; 1 . 

z en o JU es az oldatot, 2 cse I fe !fi . r s n I ona t melég 
0,02 n nátronlúggal titráljuk pp - no rnlem-oldatot használva jelzőül, 
1 ml 0,02 n nátronlúg 1 Z81 m (1 . 10 ' • jelez.. , g g ' 7491 vizmentes citromsavat (CH 0 ) 6 8 7 

j) Tartalmi meghatározá> (azofen) !\. t" , k' 0, 1 ;mg pontossággal mért kb 0 ~m~~; r. e~sa;' felett kiszárított készítmém 
1j'°n\ja szerint ,(P 111. lap) vízs~álj~k esz etet az «Azophenum» cikkely kJ 

J

'elemzl 0,1 n kalmmbromát-oldat 9,411 mg (lg ,97364) azofent (C11H 12QN,} 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált • k k . 
a. d) _(~ldhatatlan és szín:~ő i::~y~~~k)o~~sf)n (~egfelelőnek ítélt készítmémt 
v1zsgal1uk . r egen szerves anyagok) szcri;lt 

Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben fönyto"l . 'd . . C' . . ' ve ve tartjuk 
llromsavas koffem-azofent tartalma a« T. bl .. Inkompatibili< J. óddal 

1 
z a etta azopheni wffi.eini citiici 0,5 R». 

(II 
, , csersavva nehéz fé 'kk 1 ( . " 

vas !)-sokkal (színeződés) ' mso a csapadék), nitrittcl, 

«MA[~'~~~~„"~t~nJlfimethylpyrazolonum cof!cinum citricum» (Ph .. Hg .. IV ), 

l<'ehérszínű ·' 
Oldékanysdg 

Ké5zíté5. 

Adagolás.. Szokásos egys.zeri adagja 
Szokárns napi adagja 

475. 

0,5-1 g 
1,5-3 g 

Barilllll sulfuri~ú.~ conditum 
( Barium ;fif cond) 

Ízesített -báriumszulfat 

v~~nilia-szagú, kissé édes ízű porkeverék. 
\ rzben csak kis része oldhato' \T' 1 . 1zze szus~penz1ót 

0,04 g vanilint. (V) (vanillinum), 
0, 05 g szachanmidet (V) (saccharimidum)' 

194 

képez .. 

~. 
·.·.·.·.• .. · .. ·.·.•.·.··· •.. · •. ··.·.~····.· .. • ... ! '·'' 

>.: 

·;j 
'<1 

··~ 

3,9 g uagantmézga-port (VI) (tragacantha), 
12,5 g talkumot (VI) (talcum) és szükség esetén kiszá1ított 
83;5 g báriumszulfátot (V) (barium sulfuricum) egynemű poná 'keve

rünk A poikeveréket átszitáljuk (V) és újból összekeverjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Bárwm 0,2 g előzetesen enyhén kiizzított készítmén)t 10 ml R-nátriumkarbonát· 
oldattal, az elpárolgó víz pótlásáról gondoskodva, 2 percig forralunk A csapa
dékos folyadékot megszűrjük és a szüredéket a b) alatti vizsgálathoz használjuk 
'>. szulfátmentesre mosott csapadékra 3 ml R-sósavat öntünk A lecsepegő oldatot 
másik kémlőcsőbe fogjuk fel és 1 ml R-kénsavat öntünk hozzá Fehér csapadék 

h; Szulfát. Az a) alatti első szüredék 2 ml-éhez 3 ml R-sósavat s 5 csepp R-bárium-keletkezik 

klorid-oldatot eleg)'Ítünk1':! Fehér csapadék válik ki 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
,!'.; 

c) Oldható bárium-sók 7, g készítményt 20 ml vízzel és 1 ml R-sósavval összerázunk 
A keveréket felfonaljuk, lehűtjük és tömött papirnsszűrőn kristálytisztára szűrjük. 
Ezt a szüredéket használjuk a d) alatti vizsgálathoz is. A szüredék egyik fele 
néhány csepp R-kénsavval elegyítve 30 perc mulva is kristálytiszta maradjon 
1\ készítmény savban oldódó báriu~vegyületet nem tartalmazhat., 

d) Nehéz fémek. A e) szerinti szüredék másik fele R-ammónia-oldattal meglúgosítva 
1 ml R-kénhidrogénes víztől (1-2 csepp R-nátiiumszulfid-oldattól) nem vál-

tozhat Minőségi ~vantitatív vizsgálat 

e) Vlepedé>i wbe>.ség 3,5 g készítményt 25 ml-es olyan üvegdugós mérőhengerbe 
szórunk, melyen a beosztás 0-25 ml-ig 12 cm hosszú A mérőhenger be a 25 ml-es 
jelig részletekben rázogatás közben vizet öntünk A mérőhenger tartalmát eg-, 
percig erősen rázzuk A szuszpenzió 15 perc rnulva sem válhat szét és a henger 

aljára leülepedett porréteg 2 mm-nél vastagabb _nen1 lehet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (oldható báxium-sók) és e) (ülepedési sebesség) szerint vizsgáljuk 

Eltartá> Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk 

.!dagolár. Szokásos adagja 100 g 

476. 

Charta sinapisata 
( Chart sinapisat) 
~1ustárpapiros 

Mintegy 100 cm2 nagyságú, vastagabb, puha, kis mértékben szívóképes 
papirosból készült lap, melynek egyik felülete kaucsuk ragas3tóanyaggal a 
papiroshoz erősen tapadó, zsírtalanított finom mustárliszt-réteggel van egyen· 
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1 bevonva. 100 cm2 mustár papiros legalább 0,012 g, allilizotiocianátban 
('g~~:NS) számított, glukozida-kötésben levő mustárolajat tartalmaz. 

Azonossági vizsgálat 

a) _!\. készítmény langyos víZzel megnedvesítve mustárolaj-szagú 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A mustá1papi1ost borító niustárpor-réteg egyenletes legyen, n1ely a lap de1ék
szögben való meghajlításako1 sem válhat le. A készítmén; nem lehet avas szagú 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Az egy-egy lapról óvatosan leválasztott mustárliszt súlya legalább 2 g legyen. 
d) 'Tartalmi 1neghatározás ( allilizotiocianát)., A mustá1 papirosról leválasztott por mg 

pontossággal mért kb 2 g-os részletét az I. 117 lap 14) szerinti desztilláló készülék 
(15 ábra) nagyobb desztilláló lombikjában 50 ml langyos vízzel leöntjük 
A lombikot, gondosan elzárva, 25°~30°-on .két óráig állni hagyjuk„ Ezután 
30 ml legtöményebb szeszt öntünk a lombikba és összeállí~juk a készülékei 
Előtétül 100 ml-es Erlenmeyer-lombikban 10 ml R-ammónia-oldatot használunk. 
A hűtő csöve az ammónia-oldat felszíne alá érjen A desztilláló lombikban lévő 
folyadékból 30~40 ml-t ledesztillálunk A készülék farkas-csapján át levegőt 
juttatunk a készülékbe és a desztillációt megszüntetjük. A hűtő ·csövet az előtét
lombikba öblítve a lombik tartalmát mérőlombikba ön~jük, majd 10,00 ml 
0, 1 n ez-üstnitrát-oldatot csurgatunk hozzá rA csapadékos reakcióelegyet víz
fürdőn 1 óráig melegítjük. Kihűlés után a folyadékot vízzel 100 ml-re kiegészítjük. 
Ülepítés után a folyadékot száraz papirosszű1őn száraz lombikba szű1jük. 
A szüredék első 10 ml-es részletét nem használjuk„ A-szüredék .50,00 ml-éhez 
6 ml R-salétromsavat elegyítünk és az oldatot, 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot 
használva jelzőül, 0, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitiát-oldat 4,958 1ng (lg ,69528) allilizotiocianátot (C

4
H

5
NS) 

jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt mustárpapiros langyos vízbe márt,a, 
néhány perc mulva tartósan és erősen n1ustárolaj-szagú legyen„ 

Eltartá< .. Nedvességtől és portól véd,e, jólzáró edényben, száraz helyen 
tartjuk · · 

477. 
Chininum tannicum 

(Chinín. tannic.) 
Kinintannát 

,~ 

7-t•.~Z,.J·r.:::"'~'-'!
/ 

Cinchona-fük kérgéből nyert, esetleg kevés cinchonidint és hidrokinint is 
tartal1nazó kinin csersavas sója„ 

Sárga-vagy barnássárga-színű, szagtalan és csaknem íztelen por. Fény hatá
sára elváltozik. A 100°-on kiszárított készítmény kininben (C20H 240 2N 2) 

196 

. 1 29 31 o; A ,ízmentes alkaloida-bázis legfeljebb 
kifejezett alkalorda-tarta ma - í°' 
50/~ hidrokinint (C20H,,O,N,) tarta m~z. b és R-szeszben alig oldódik. 

Oldékonyság Vízben, éterben, kloro orm an 

40 sr glicerin oldja. 1 , d 'ka (1 ' 19) , lehűtött vízzd készü t r aza e ' Kémhatás Frissen kiforralt es 

semleges. .. 
0 

, 

18 00 _. ·.. . 
Forgatóképesség -- 17,8 -t,ol - k' _rg 0 6490 g-os részletét mérőlombikban 
\z l) szerinti vizsgálatnal nyert u;m b, ld' k Az oldatot 20 00 ml-re 

• · · , b , 1 00 ml R-sosav an o JU 
2 00 ml R-kensav an es , , , 200 cs csőben mérjük.. 
kiegészítjük és forgatóképesse?et . mm- . 

Kfo:,ité5 f';;;~:ífá~'-(;J,i~tnum mlfuricum) , 
17 sr 11~rng'1to.tt ke'nsavban tacidum sulfuricum. dzlutum 10 %) es 
29 sr 1

' d oldatot kevergetés 
200 sr vízben (aqua de<tillata) oldunk, maJ az 

közben , , 
34 sr ammónia-oldat ( ammonia 5oluta I? ~10) es 

200 sr víz ( aqua de<tillata) elegyéb_e öf tJü_k_ f k és vízzel addig mos-
1 óra mulva a kiválott kinint ,esz1va J~ iá~ cse R-bárium-

l , mosóvíz 10 ml-es reszlete ne! y. pp A k' ·nt 
su e.,. m1g a , , -· b -·1··1 em zavarosod1k meg. 1111 
klorrd-oldattol 5 percen o e u n, 't' k Az ily módon nyert 
előbb 200 -on, majd 50 -on szaniu · 
kinin_ 

6 Sr -e't porceláncsészében vízfürdőn ld h 
) old1'uk és az o at oz 12 sr tömény szeszben (<piritu< ~oncentratus 

részletekben, kevergetes kozbe~ . . d nk 
13 sr 1050-on szárított csersavat ,(acidu1n tannzcu1n) a u 

Az egyenletesosé váf tkevereke\tett vízbe ( aqua destillata) ör'.tjük 
1 oo sr, előzetesen ,60 ,:-;,70 -ra \el:Ufle~ddi míg a lágy anyag kivett 

és p01celantorovel gyu~t'„ 1 tg~-s~ükség esetén- enyhe 
részlete porítha;ó 1,esz„ ... mu~~~Zn a. circeláncsé:;zc falához 
melegíté'.sd elós~grt}1etjulf. 1 Eadékot leö~ijük, a gyantaszerű 
~~;~~~1kr~:~::';i;ea~~ie~tés~el megszárítjuk, majd finom porra 

(V) dörzsöljük 
Azonossági vizsgálat 

, -, , - 1 R-szesz és 5 ml víz elegyében, esetleg e,nyhe rnele-
a) Kinin„ O,ül g kesz1tmeny\~ ~ 1 1 R-kénsavtól kékes színben fluoreszkal 

legítéssel, old-µnk, i\.z 0 at m , l' __ 1 's 3 ml ·R-éterrel rázogatunk. 
h) Kini.n„ 0,20 g készítményt_ 2:-3 n1i R~1~a:?1~·í~~~: e~gyítünk és az oldathoz 1 ml 

A különvált éte1es oldatbol 1 m -.t 1 R mánia-oldatot öntünk„ Az oldat 
R-klóros vizet, majd 1 :perc rnulva 2 m -am 

smaragdzöldre színeződrk k , 1 epp vas(III)klorid-oldatot 
1 k, 't 'n)'t 5 ml vízzel rázogat un_ cs cs , „ 

e) C5er1av. o,o g eszi i;ne r - folvadék kékesibolya-sz1nu lesz 
cseppentiJnk hozza :'\. zava1 os . 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 
1 ' Jegyében . 5 . készítmény 0,5 ml R-sósav és 4,5 m viz, ~, 

dJ Oldhatatlan anyagok. ü,2 g , l. l f' r bb gyengén opalizálva oldod1ek 
en) he melegítéskor sárga sz1nne ,~ eg e Je ,_ 
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e) Szulfát. 0,30 g készít1nényt 6 1nl yízzel 5 pe1cig rázogatunk, majd a zavaros folya
dékot kis papirosszűrőn szű1jük. Ezt a szüredéket használjuk az./) alatti vizsgá
lathoz is. 
2 ml szüredéket az L 99 .. lap 9/a szerint - szulfát-mértékoldat nélkül - úzs
gáh+nk„ A reakcióelegy nem változhat.. 

!) Klorid .. 2 ml e) szerinti szüredéket az I. 100. lap 10/a szeri.'lt - klorid-mértékoldat 
nélkül ·-· vizsgálunk, .A. teakcióeleg)' nem változhat 

g) 'Társalkaloidák. 2 g finoman elporított készítmény1e 100 ml-es üvegdugós E1len
meyer-lombikban 50 ml R-kloroformot, majd 3 ml R-nátronlúgot öntünk 
A keveréket 5 percig erősen rázzuk. A lombikba 10 g vízmentes nátriumszulfátot 
szórunk. Erős összerázás után a kloroformot kis vattapamaton 100 ml-es lom.:.. 
bikba szűrjük, majd a klorofo1m zömét Iedesztillá~juk„ A maradékot porcelán
csészében szárazra párologtatjuk s a visszamaradt alkaloida~bázist 10.5°-on 
kiszárítva elporítjuk, Ezt a port .hasznáUuk a k) alatti vizsgálathoz is. 
0,40 g alkaloida-bázist 20 ml forró vízben és 0,8 ml R-kénsavban oldunk, A fo1ró 
oldathoz addig csepegtetün'k n nátronlúgot, míg az oldat a nátronlúg utolsó 
cseppjétől éppen megzavarosodik. A továbbiakban a «Chininum sulfuricum» 
cikkely i) pontja szerint (IL 187. lap), de 4,5 ml 10 %-os ammónia-oldattal 
vizsgál11nk. 

Minőségi kVantitatív vizsgálat 

h) Szárítási vcszte.sJg. 0,1 ing ,pontossággal mért kb„ 0,20 g készítményt az I. 104, lap 
3) szerint 10.5°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 2 % lehet. 

i) L:zítási maradék.. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,50 g készítményt az L 104. lap 4) 
szerint elham\asztunk„ .Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,1 ~{, lehet 

j) Szabad kinin. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,.50 g finoman elporított készítményt 
10 ml R-k1oroformma1 kirázunk. A kirázást 10 ml, majd .5 ml kloroformmal 
1negismételjük A kloroformos r ázadékokat O, 1 mg pontossággal mért Erlenmeye1-
lombikba szűrjük, majd a kloroformot ledesztilláljuk. A 105°-on szárított maradék 
legfeljebb 1 e;~ lehet. 

k) Tarialnzi 1neghatáJ"ozás (vinihsoportos kin.a-alkaloidák). 0,1 mg pontossággal 1né11 
kb. 0, 15 g g) szerinti a_lkaloida-bázist a «Chininu1n sulfi1ricurn» cikkely n) 
pontja szerint (II 187 .. lap.) vizsgá\juk 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 16,22 ,mg (lg ,21005) vízmentes kininbázist 
(C 20I-I 24Ü 2N 2) jelez. A talált kinin (C20H 240 2N 2) mennyisége legfeljebb 6 %-kal 
lehet kevesebb (hidrokinin) az l) szerinti vizsgálat alapján szánútott értéknél.. 

1) Tartalmi n1eghatározá5 (öJL".:·€5 alkaloida)" o, I mg pontossággal mért kb. o.,.1 g készít
ményt az I 124. lap 17/a-fJ) szerint azzal az elté1 éssel vizsgálunk, hogy az R-am
mónia-oldat helyett R-nátronlúgot haszná]unk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a dJ (oldhatatlan anyagok) és e) (szulfát) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jó!záró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, jóddal és jodidokkaL 
A1ásnév .. «Chiniil'm tannic:im insipidum Rozsnyai» (Ph. Hg. IV..).. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 0, 15--1,5 g 
Szokásos napi adagja 0,5 -5 g 
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478. 

Coffeinuµi citricutn 
( C<f}f. citr.) 

Citró'msavas koffein 

b k „ , " por A 105°-on kiszátított ' ' tób eseru 1zu ·· 01 Fehérszínű, szagtalan, sav'.'nyu es u k r~: .t (CH 0 ·N,) és 48,0-52,0 ;o 
, , , 48 0-52 0 o;: v1zmentes o iem s 10 2 

'keszI!meny ' · ' (Go H 0 ) tartalmaz 
. vízmentes citromsavat a s } . , , ·· 22 sr legtöményebb szeszben 

Oldékonyság 32 sr vízben, \''SI forro v1zben, . , 

oldódik. . k'~ lt és lehűtött vízzel készült oldata (1 + 49) savanyu 
Kémhatás Fnssen ·11orra 

K ' ,,, .. o ' 't tt porított citrom-eszi~s. „ 1 ']] sztott és 105 -on szan o , 50 g elozetesen e m.a a . . 
savat (V) ( acifum cit;i:um} orított koffeinnel (V) (coffeinum) 

50 g előzetesen .105 -kon sz_arttod:' r keveréket átszitá\juk (V). 
gondosan ossze everun 

Azonossági vizsgálat 
d 'd , ' osan hevítve megolvad, meggyulla ' mzi:J 

0 02 o- készítmény porcelanlemezen o.vat d'k nélkül elég, 
a) ' o , , „ zagot arasztva mara e 

megszenesedik es egett szors , ' h legítéssel oldunk„ AZ oldat, 
. 1 k, 'tményt 2 ml v1zben eny eme 'k d d 

b) Citromsavas koffein;; g .eszi '1 k (k ffein) válnak ki, majd a kever e meg erme .. 
ból kihüléskor tualaku knsta yo o . , . d oldattal és 5 csepp 

e) Koffein. 0,02 g készítményt 5
1 

cse)'i;t Rkhr~~1_~~~:~~;~s -maradék 1-2 csepp 
tömény R~sóSavval vízfürdőn Jeszar~ un] ldódik (murexid-reakció) 

. ld b bíborvörös sz1nne o , R·ammón1a-o at an d k , oldatot 1-2 ml savanyu 
k ' ' , t 2 ml vízben ol un es az . d'kl -<l) Citromsav. o, 1 o g eszrtmeny , . 1' ]D . r k A meleg folya e 1oz csep 

R-.Jügany(II)szulfát-oldattal elegyrt~e e mra~~le ítünk. Az elszíntelenedett 
penként O,l n kálium~e,r:ia~f·~~~ol~~~~~ndik~~bonsavas higany és bázisos 
folyadékból frhér csapa e v r 
higany(II)szulfát) 

Min.Őségi kvalitatív vizsgálat 

k
, , , - 10 ml meleg· vízben tisztán és szín-

, , " aaok O 5 g esz1tmerry . 'l h re) Oldhatatlan e.s szinezo arry b „ ' 1 '1' k az f) alatti vizsga at oz„ 
telenül oldódjék Ezt az oldatot rnszna"u. t' ld tot az I 96. lap 2/a szerint 

. k tb ) l 0 ml e) szer m r o a . PI ·u F 
f) T'>/ehézfémek (ólo1n, vas, cin. 5 

· d '·téke o·rarnmonként 10 ·y ) 1 · e 
! vi~sgálunk„ A változás megenge ett mer o . 

vagy Zn , k' , , t tömény kénsa\rval k 0 2 o· lOS:::i~on kiszár1tott esz1tmeny , 
g) Idegen szerves anyago "· ' b 

1 
„ , R kénsavban oldunk„ A..z oldat sz1ne nem 

kiöblített kémlőcsőben 5 m tomeny -,\ 

1 h „ ebb a z 5 színmérték-oldatna .. e et eros 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
, . 1 . t l b 0 20 cr készítményt az L 104 lap 3) 

h) S7árítás·i veszte.ség„ 0, 1 mg ponto_ssagg,a, mnke1 r..A. sŰlyv~szteség legfeljebb 3 o/o lehet.. 
' . 1050 'Handó súlyig szantu · 4 l · ±) 
szermt -on a , , . kh 0 5 g készítményt az I. 10 . ap . 

i) Izzítási maradék„ O, 1 mg pontossag1a,l m~:.t 't~tt' maradék legfeljebb l.\ 1 o;o lehet 
szerint elh·amvasztunk l'\z eny ien nzz1 ·-
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i) 

k) 

Ta;talmi meghatározás (koffein). A 105,_ . . . • . 
saggal mért kb. 0,20 g-~s részletét ráz~~ölsz~rttott 5kes~1tmen;- 0,1 mg pontos-· 
az oldatot 1 ml R-nátronlú al el , .··· cser en m mele.g vízben oldjuk és. 
öntünk és a keveréket rázog;~t" ke~1~~k A lehűlt oldathoz 10 ml R-klorofo1mot 
r1umszulfáttal fedett kis vat~a .Ju . oroformos oldatot, kevés vízmentes R-nát-

" · .. k A . pamaton 0 l mg ponto · l , szu1··.Ju kuázást 5-.5 ml kl 1· ' 1, , , ssagga mert száraz lombikba 

kl 
.e- oro ormma meg ketsze - · , 1 ... 

0101ormos oldatból a klo _ f _ .. , . 1 megrsmete JUk Az eayesített 
• l IO 01m zomet ledesztillál" k A .. · f b 

paro ogtatott maradékot 1000- 1- , ,. , , . J,U „ viz ürdőn szárazra 
Tartalmi meghatározás (citrom ) o~ 1001oa1g sz~r151uk es mérjük. . 
sággal mért kb 0, 10 g-os ré::feté~ 10 ~l -o::i szar~tott kés,zíimény O, 1 mg pontos
Az oldatot, 3-4 csepp I-fenolft l . - ld frissen kiforralt_ es lehűtött vízben oldjuk_ 
titráljuk„ a ein o atot hasznalva Jelzőül, O, 1 n nátron1úggal 

1 ml O,l n nátrnnlúg 6,404 mg (lg ,80646) jelez. vízmentes cit1omsavat (C6H 80,} 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és mak. k, . 
az e) (oldhatatlan és színező any~~~kJp_osf)n (m~g_fele}őnek ítél~ készítményt 

Eltartá.s. Jólzáró üvegdugós .. . b . ;~ „ ne, ez femek) szermt vizsgáljuk. 
]; k "b. . uveg en, ienytol vedve ta1t1· uk 
n ompatz zlzs csersavval, jóddal (csa d 'k) · · pa e . 

Adagolás. Szok~so< egyszeri adagja 
Szoka50 s napi adagja 

0,1-0,6 g 
0,3-1,2 g 

479. ' 

Coffeinum natr~Ím benzoicum 
( Coff i/,tr benz.) 

Koffein-nátriumbenzoát 

F ehérszínű, szagtalan kissé , . készítmény 43 o-
52 0 

c}
1 

, sas, majd hserű ízű po1. A 
nátriumbenzoÚot .(C FÍoüvN1zm)ctntes lkoffemt (CsH1002N4) 

105°-on szárított 
és 48,0-52,0 % 

Old'' • 
2 

1 s 2 a arta maz 
eiron;>sag sr vízben 30 R b ·· Kémh t, F . . . ' sr -szesz en oldódik 

' engcn ugos. o ata ( 1 + 19) leges v~gays gynsse? k
1
1'.orralt és lehűtött vízzel készített ld Stlll·· 

KCszítés, 
50 g 
50 g 

előzetesen 105°-on '-'t t , . előzetesen 105°-onszs~'~rrt~t/0p'~".~t ~offei.nt. (V) (cofjeinum) és 
(natrium benzoicum) 

0 
d ' _n ° natnumbenzoátot (V) 

átszitáljuk (V). bon osan osszekeverünk és a. keveréket 

Azonossági vizsgálat 

a) ;\r~triu1n„ 0,02, g készítmény porcelánlemezen hevítve ·u r ' ' arasztva eleg és elszenesedik T t, . , , , megb) ullad, egett szórszao·ot 

l 
" ar as izzltas utan kevés feh' d · b 

me y a nem világító lángot éle' k , . , 1. . er mar a ekot hagy 
b) -, . n -sargara esti. ' 

Koffein. 0,02 g készítményt 5 R l · , tömény R-sósavval vízf" d" . b csep~ -11drogenperoxid-oldattal és 5 csepp· 

R 
· ur on eszar1tunk A s' r , ·· „ 

-ammónia-oldatban bíb .. „ , „ a gasvoros maradék 1~2 csepp 
orvoros sz1nnel oldódik (murexid-reakció), 
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e) Benzoát 0,05 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldatban 1-2 csepp R-vas(Ill)

klorid-oldattól hússzínű csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan é; színezb anyagok ~g készítmény 4 ml frissen kifonalt meleg >1zben 
ma1adék nélkül oldódjék. Az ofd.~t kihűlésk01 nem zavarosodhat meg. Az oldatot 
kifonalt és Jehí\tött vízzel 40 m!>ze hígítjuk A tiszta oldat nem lehet e1ősebb 
színű a Z l színmérték-oldatnál Ez°l\az oldatot használjuk az e}, f) és g) alatti 

vizsgálatokhoz. 
e) Nehézfémek (ólom, vas, cink stb ) .. 10 ml d) szerinti oldatot az I 96. lap 2/a szerint 

vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 20 y Pb ilL Fe 

vagyZn. · 
f) Szulfát. 10 ml d} szerinti oldatot 8 ml vízzel elegyítünk és 2 ml R-sósavval meg·· 

savanyítunk.. Összerázás után a csapadékos folyadékot papi1osszűrőn kiistály
tisztára szűrjük 10 ml szüredéket az L 99 lap 9/a szeiint - külön savanyítás 
nélkül - vizsgálunk A változás megengedett méttéke grammonként 200 'Y SO 

4 

i() Klorid. 4 ml d) szeiinti oldathoz 14 ml vizet és 2 ml R-salétromsavat elegyítünk. 
Összerázás után a csapadékos folyadékot papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük. 
10 ml szüredéket az l„ 100„ lap 10/a szerint - külön savanyítás nélkül - vizs
gálunk A változás megengedett mértéke grammonként 250 y Cl. 

h) Idegen szerves anyagok. A 105°-on szárított készítmény 0,2 g,ját tömény R-kénsavval 
kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldjuk„ Az oldat színe nen1 

lehet erősebb a Z 5 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Szóiítási vcs<tcség. O,l mg pontornággal mé1t kb 0,20 g készítményt az L 104. lap 
3) szeiint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 3 % lehet 

j) Tartalmi meghatározás (koffein) A 105°-on kiszá1ított készítmény 0,1 mg pontos
sággal mért kb. 0,20 g-os részletét rázótölcsétben 5 ml meleg vízben oldjuk, és 
az oldatot 1 ml R-nátronlúggal elegyítjük A meghatározást a «Coffeinum cit·· 

ricum» cikkely j) pon~ja szerint folytatjuk. 
k) Tartalmi meghatározás (benzoesav). A 105°-on szárított készítmény 0,1 mg pontos

sággal mért kb 0,20 g-os részletét iázótölcsérben 10 ml vízben oldjuk és az oldatot 
2 ml R-kénsavval megsavanyítjuk„ A csapadékos folyadékot há1om ízben 20-20 
ml R-éteirel kirázzuk„ Az éteres oldatokat, vízmentes R-nát1iumszulfáttal fedett 
kis vattapamaton, 100 ml-es lombikba szűrjük és kevés durva horzsakőport 
hintünk hozzá. Az éter zömét ledesztilláljuk, majd a maradékot 50°-ot meg 
nem haladó hőmérsékleten bepá1ologtatjuk„ A száraz maradékot 40 ml frissen 
kiforralt vízben oldjuk és az oldatot, 4-5 csepp I-fenolftale.in-oldatot használva 

jelzőül, 0,1 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 12,21 mg (lg ,08679) benzoesavat (C 1H,0 2), illetőleg 
14,41 mg (lg ,15868) nátriumbenzoátot (C 7H 50 2Na) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan meg!Elelőnek ítélt készítmény 
O, 1 g~ját 5 ml vízben oldjuk. A színtelen oldat l ml R-kénhidrogénes víztől 
(1-2 csepp R-nátriumszulfid-oldattól) nem változhat (nehéz fémek). 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk. 
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Inkompatibilis savanyú kémhatás k 
fémsókkal, csersa\-tartalmú anyag~kkaanly, a15o kal, alkálifoldfém-sókkai, nehéz 

jóddal (csapadék) 

Adagolá< Szokárn< egy.<zeri ada.".;'a 0 l ~. per os , -0,6 g 
s. cut 0 2 O 4 

Szokárn< nani ada.a .J·a ' - ' g „ b rer os 0,3-1,2 g 
J .s. cut.. 0,6-1 g 

, Ha a~ orvo.s a ~é<zítmén)'t injekció 
.er:elemv:eruen az «ln;ectio co f feini natrii 
lezrt módon ké<:;ítjük el · 

céljára .szol~áló o'.datban rendeli, úgy azt 
benzoici 20"%» ctkkelyben (III. 248.' lap) 

480. 

Coffeimun natriwn salicylicwn 
(Cefj.. natr .. salíc.) 

Koffein-nátriumszalicilát 

Fehér színű szag!' l • d . -készítmén 4s 
0
_ a ano' e e~, ~aJ? keserű ízű fehér 

S2 
001 

,Yt . ' ~2:0 Yo knstalyvizmentes koffeint 
' Jo na rmmszalrcilátot (C-H 0 Na) ta t l 

por. A 105 ° -on szárított 
(C,Hro02N4) és 48,0-

Old'k , • s a r a maz . 
. e on)'sag. 2 sr vízben, 25 sr R-szeszben oldód"k 

1 Kémhatá<. Frissen kiforralt és lehűtött ~ízzel k 's i··!t 
, eg;s, ~a~y gyengén savanyú. . e zn oldata (1 + 19) sem-

ne5;:zte5„ 
11./ ,/.::;;.-:~:, 

sz, /vr?,5:J 
"'"(J ---·---;:-~- 50 g előzetesen 1050-on szárított po 't tt k fö . 

_2_0_ g porított nátrinmszalicilátot (VJi {nat 
0 

emt/\? (coffeinum) és 
/' ,, összekeverünk és a keveréket átszitá{j~~ (t)ry zcum) gondosan 

Azonossági vizsgálat 

a) lVdtriunz„ o 02 a k' 't , , „ ' o eszi meny porcelanlemezen ' t h , 
sz,orszagot árasztva elég és elszenesedik T ov:, o~an,., evitve meg,gyullad, égett 
dekot hagy, n!ely a nem világítő lángo. t 'al'. oks .~zzi;as ~tá~.keves fehér maí-a-

b) K',/+; · - e en sargara 1est1 
oJJezn. 0,02 g készítményt 5 csepp R h'd ' . . . . 

R-sósavval vízfürdőn beszárítunk A -, i ~og.~~-perox1d-0Idattal és 5 csepp tömény 
oldatban bíborvörös színnel oidód:':rg(asvoro:dmarad~k 1-2 csepp R-ammónia-

) 
S l' .

1
, 1 murex1 -reakció) 

e za zcz at„ 0, 01 g készítinényt .5 l ' b „ 
klorid-oldattól vörösesibolya-~í1~~z en oldunk Az oldat 2-3 csepp, R-vas(III)-

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan és >Zínező anyagok. 2 készítrrié . , . . 
maradék nélkül oldódjék Az o/!r t'f'h"l' ~y 4 ml frissen kiforralt meleg vízben 
kiforralt és lehűtött vízzel~ m~-rei 11; ~:- o~ n1rn.zavarosodhat meg. Az oldatot 
színű a z 1 színm~:~ldatnál, i1g1 JU . tiszta oldat nem lehet erősebb 

Ez; a~ oldatot használjuk az e), f) és g) alatti vizsgálathoz 
e) Nehezfemek (ólom va< cink >tb) 10 ml d) , , · · ' ' · „ · szer inti oldat t r 96 1 

vizsgálunk. A változás megengedett m, ték o az ; , ap 2/a szerint 
Fe vagy Zn.. ' er e grammonkent 20 y Pb ill. 
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t; Szulfát. 10 1nl d) szerinti oldatot 8 ml vízzel elegyítünk és 2 1nl R--sósavval meg
savanyítunk. Összerázás után a csapadékos fülyadékot papirosszűrőn kristály
tisztára szűrjük„ 10 ml szüredéket az I. 99 lap 9/a szerint___: külön savanyítás 
nélkül - vizsgálunk. A változás megengedett mértéke grammonként 200 'Y 

so„ 
g) Klorid,. 10 ml d) szerinti oldathoz 8 ml vizet és 2 n1l R-salétromsavat elegyítünk. 

összerázás után a csapadékos fülyadékot kis papirosszűrőn kristálytisztára szűrjük. 
iü ml szüredéket az l„ 100 lap 10/a szerint;__ külön savanyítás nélkül-· vizs
gálunk„ A változás megengedett mértéke grammonként 100 'Y CL 

h) Idegen szerves anyagok. A 105°-on szárított készítmény 0,2 g-ját tömép.y kénsavval 
kiöblített kémlőcsőben 5 ml tömény R-kénsavban oldjuk Az oldat nem lehet 
erősebb színű a Z 5 színmérték-oldatnál 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárítá<i vesztesig. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,20 g készítményt az I. !04. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 3 % lehet. 

j) Tartalmi meghatározás (koffein) A 105°"on kiszárított készítmény 0,1 mg pontos
sággal mért kb 0,20 g-os részletét rázótölcsérben .5 ml meleg vízben oldjuk és 
az oldatot 1 ml R-nátrof!-lúggal elegyítjük. A meghatározást a «Coffeinum 
citricurn>> cikkely j) pon~ja szerint folytatjuk. 

k) Tartalmi meghatározá> (>zalicilwv) A koffein meghatá1ozása után (j) visszamaradt 
vizes folyadékot kis üvegcsészébe öblítjük s vízfürdőn a kloroform teljes elűzéséig 
melegítjük. A maradékot mérőlombikba mossuk és vízzel 100 ml-re kiegészí~jük„ 
.Az oldat 20,00 ml-es részletét, 20,00 ml O, 1 n káliumbromát7oldatot használva, 
az 1. 131. lap 19) szerint vizsgáUuk„ A brómozási idő 1 óra. 
1 ml 0, 1 n káhumbromát-oldat 2,668 mg (lg ,42626) nátriumszalicilátot 

(C7H 50 3Na) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

l\.'l azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
0, 1 g-ját 5 ml vízben oldjuk.. A színtelen oldat 1 ml R-kénhidrngénes víztől 
( 1-2 csepp R'·nátriumszulfid-oldattól) nem változhat (nehéz fémek) 

Eltartá< .Jólzáró ··üvegdugós üvegben, fönytől védve tartjuk. 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal, alkáliföldfém-sókkal, nehéz 

fömsókkal, csersavtartalmú anyagokkal, jóddal (csapadék) 

Adagolá1 Szokása< egy<zeri adagja per os 0, 1-0,6 g 
s .. cut. 0, 2-0, 4 g 

Szokásos napi adagja per os 0,3-1,2 g 
s. cut„ 0,6-1 g 

Ha az orvo< a ké<zítmén)'t injekció céljára szolgáló oldatban rendeli, úg)' azt értelem
szerűen az «lnjectio coffeini natrii >alicylici 20 %» cikkelyben (III.. 249 lap) leírt módon 
ké<zítjük el. 
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481. /_/ 
Collemplastrum„adhaesivum 

/ 
( Collempl. adhaes.) 
RögÍítőtapasz 

A rögzítőtapasz tapaszréteo-e tom fi' " f. h, 
és legalább 15 o/c ZnO-t t f 

1 
P~ enyu, ; er-vagy ~alványsárga-színű 

centiméterenként° legalább ai',.( ;;az. tapaszreteg mennyisége 100 négyzet·-

Azonossági vizsgálat 

0,0.5 g tapasz anyag., i~zítólemezkén hevítve megolvad meag" 11 d 'd . 
szenesedik„ Tartos 

12 
't, t, d, ' a ; u a , maJ meg„ z1 as u an a mara ek sárgaszínű mel · k"I "l r h' · (cink.oxid). ' Y i 1u ve meg1e ered1k 

Minőségi vizsgálat 

A tapaszt értelemszerűen a K k k vizsgáljuk « aucsu tapaszo »cikkelyben (I. 196. lap) leírt módon 

Eltartás .. lásd I 199 .. lap .. 
Másnév„ «Leukoplast» (V„N.) 

482. 

Collemplastrum hydrargyri 
(Collempl.. hydrarg.) 

Higanyos kaucsuktapasz 

A higanyos kaucsuktapasz tapaszréteae sötét 
21, % Hg-t,. es;t!eg cinkoxidot is tartal;,az. A 
negyzetcentnneterenként l ,5-2, 5 g 

kékesszürke-színű és 19-
tapaszréteg mennyisége l O() 

Azonossági vizSgálat 

0,05 g tapaszanyagot ké !" "b 2 1 leöntött fol 1adékbó;11 ;cs? e~1 - ~ R-salétromsavval. f(n1alunk A lehűtés után 
csapadék vllik ki (hig~:~~~~~~~~enes víztől (R·nátriumszulfid-oldattól) fekete 

lVlinőségi vizsgálat 

A tar:aszt, ~rtelemszerűen a «Kaucsuktapaszok» cikkeli,be (I 
v1zsga~Juk„ n , 

196. lap) leírt módon. 

Eltartás lásd I. 199 lap 
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483. 

Collemplastrum saponatum salicylatutn 
(Collempl saponat. saliryl) 

Szalicilsavas szappanos kaucsuktapasz 

A készít;11-ény tapaszrétege sá1gásbarna:.sz-ínű, 9,5-10,5 °/0 sz~l~cilsavat 
(C

7
H

6
0

3
) es kb 5 % szappant tartalmaz A tapaszréteg menny1sege 100 

'négyzetcentiméterenként 1,5-2,0 g„ 

Azonossági vizsgálat 

-0,05 g tapaszanyagot 5 ml 0,01 n sósavval forralunk„ A lehűlés után leöntött savanyú 
folyadék 2-3 csepp R-,as(III)klorid-oldattól ibolyaszínű lesz (szalicilsav) 

Minőségi vizsgálat 

A tapaszt értelemszerűen a «Kaucsuktapaszok» 9ikkelYben (I 196„ lap) leírt módon 

vizsgá~juk. 

Eltartás. lásd I. 199. lap. 

4~. 
Collodium c~;Rí acido salicylico 

(Collqi e .. acíd salic) 
Szali~ilsavas kollodium 

/! 
Színtelen, vagy kissé_ sárg,á, átlátszó, vagy kissé opalizáló, éterszagú, szirup

BŰrŰ folyadék Be&z-áfl.tva--líaj-lék<iny,+ugolmos hártyát-h„gy-Mtra. Kb 20% 
szalicilsavat (C

1
H

6
0

3
) és kb 18 % tej savban ( C3H 60 3 ) kifejezett összes tej-

.savat tartal1naz 
Kt!szítés. 

10 g 
50 g 
20 g 

_20 g 
7,„ 
(/ ·' 

éter ( aether) és 
olajos kollodium (wllodium flexile) elegyében 
szalicilsavat ( acidum salicylicum) oldunk, majd 
ttjsavat ( acidum lacticum) elegyítünk. 

Azonossági vizsgálat 

az oldathoz 

a) Szalicil5av 1 csepp készít1nén) t 10 ml víz7.el összerázunk. A csapadékos fOlyadék 
szüredéke 2-3 csepp R-vas(III)kl01id-oldattól ibolyaszínű lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és JZÍnezb anyago'c Az átlátszó és üledékmentes készítmén) legfeljebb 
kissé opalizálhat. Színe nem lehet erősebb a Z 6 színmérték-oldatnál 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkoposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) (szalicilsav) szerint 

azonosí~juk„ 
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Eltartás Jólzáró kisebb üvegekben, re• t"l " h "ny o veove, űvös helyen tar6uk.. 
Márnév„ «Collodium salicylatum». :.r 

Tűzveszél_yes l 

, 
// 

485. / 
Collodium/flexile 

/ 

(Collr;f/,. flex.) 
Olajoo' kollodium 

Csaknen1 színtele11 vagy kissé sár ás „ „ , 1, , 
éter szagú, szirupsűrű folyadék. Besz~rítv~l~U"1 :'~ atszo! 'ragy ki;sé„opalizáló, 
rugalmas hártyát képez.. aJ e ony, JO tapado, osszefüggő, 

Kei:dtés 
3 g ricinus.-olajat ( oleum ricini) rázogatás közben 

97 g kollodmmban (collodium) oldunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Oldhatatlan éi .színe;:;b anyagok. Az átlátsz, , "] d' 
kissé opalizálhá.t. Színe- ne~ lehet erős~bebs au ez 6ekm_ente,s ~kész1I'tmény IegfeUebb 

b) S sz1nmerte ~o datnál 
avaSldg. 2 ml készítményt J O ml · 1 „ • ' 

mártott kék Iakmuszpapiros szín;1~eem o~~~~~~~~k. i\. csapadékos folyadékba_ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárazanyagtartalom. mg pontosságaal mért kb 5 k' , , 
szerint vizsgálunk„ A Iooo_

0 
lb, ,. , _, g eszitmenyt az 1. 105„ lap 5/a) 

.__, n ora1g sza11tott maradék súlya 6,6-?,4 % · 

T~jékoztató gyorsvizsgálat 

/), makroszkóposan megfelelőnek ítélt ke's 't , színező k) • b) 21 menyt az a) (oldhatatlan és 
anyago es (savasság) szerint vizsgáljuk. 

Elta.rtái.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hu",,o„s 01 helyen tartjuk„ 
~JO~ kol!odiumból kéizül a «Collodium cum acido ialícylico» .. 

Masnev .. «Collodmm elasticum» (Sz .. VIII.). 
Ha az orvoi «Collodium»-ot rendel e;;t a kéieít~ •. t d' k k. ·7· „ • ' · · ~ „„en_y a yu ·i. 
uzve5zel.J'e5 .' 

486. / 

Decoctwn s'p6;;:ariae 
( Decocj: sapon,) 

Szappahgyökér-főzet 

.; '/ 

A szappangyökér-főzetet a 
leírt módon készítjük. 

«Főzetek és fi:mázatok» cr'kelyben (I 189 1 \ . .. ap, 
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Szappangyökér-főzet helyett a szappang)ökér-tinktúra (tinctura iaponariae) 
vízzel készült hígítását is kiadhatjuk.. Ez esetben minden 1 g szappangyökér 
(iaponariae;'radix) helyett az annak megfelelő 2 g szappangyökér-tinkturát 
hígítjuk vízzel az előírt mennyiségre Ezt a körülményt a vényen jelezni kell. 

Rendeléikor kéizítjük 
.;-·- < 

! a.tl:ix""' 

.~ 

487. _„;;~z...t.-=--' ?vt:z-t'l~:r---t--tl:' 

Elixirium thymi co~positum 
( Elix Jlíymi comp.) 
Kakvkfű-elixirium 

Sötétbarna színű, kissé zavaros, jellemző szagú, fűszeres, édes és sós ízu1 
folyadék. Vízzel elegyedik„ 1,45-1,55% NaBr-t tartalmaz. 

Kémhatái, A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 9 

gyengén savanyú, 
Sűrűiég. 1,170--1,185 

Ké5zíté5. 
1 g fűszeres tinkturát (tínctura aromatica) 

300 g kakukfű-tinkturával (tinctma th_ymi) és 
654 g narancs-sziruppal (sirupus aurantii) elegyítünk. 

A folyadékhoz 
45 g 33,3 %-os nátriumbromid-oldatot (natrium bromatum solutunz 

'33,3%) öntünk s a készítményt papirosszűrőn megszűrjük 

Azonossági vizsgálat 

a) /{átriu1n. Egy csepp készítményt porcelánlemezen beszárítunk . . !\. ina1adék hevítve 
meggyullad és égetett cukorszagot árasztva megszenesedik, tartósan izzítva 
kevés fehér maradékot hagy, amely a nem világító lángot élénk sárgára festi. 

b) Bro1nid„ .5 csepp készítményt .5 ml vízz~l hígítunk, Az oldatot 1 ml R-salétro1nsavval 
megsavanyí~juk és 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk hozzá Csapadék 

keletkezik 
e) Cukor„ 5 csepp készítményt 2 ml vízzel hígítunk és 2 csepp R-kénsavval 1-2 percig 

forralunk Az oldathoz 1 ml Fehling-1- és elegendő (2-3 ml) Fehling-11-
oldatot öntünk. A sötétkék--·színű oldatot fOrrásig melegí~jük. Téglavörös-színű 
csapadék keletkezik 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi nieghatározá5 (bromid) .. mg pontossággal mért kb 5 g készítményt 100 
ml-es Erlenmeyer-lombikban 20 ml vízzel hígítunk Az oldathoz 10 ml R-salét
romsavat és 10,00 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot elegyítünk„ Ezután kis részletekben 
mintegy 10 mJ .5 %-os káliumpermanganát-oldatot ön.tűnk a folyadékhoz:. 
2 perc mulva a káliumpermanganát feleslegét R-vas(II)szulfát-oldattal elszín
telenítjük„ Az ezüstnitrát feleslegét, 1 ml 1-vas(III)nitrát-oldatot használva 
jelzőül, O, 1 n káliumrodanid-oldattal titráljuk, 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 10,29 T"g (lg ,01247) NaBr-t jelez. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

d)Az azonosnak talál'. és, ".'akroszkóposan megfelelőnek itélt 
a (bromid) szerint vizsgaliuk, „ készítményt 

, zaro uveg ugos üvegben, hűvös helyen tartjuk., Eltartás, Jól ' ' ·· d , 

Adagolá<., Szokásos egy.szeri adagja 5_ 15 g 
Szokásos napi adagja 15-SO g 

488. 

Emplastrum/dÍachylon 
(Ei~pl /fiachylon) 

Ok1futapasz 

Szürkéssárga színű, szilárd de kézzel , . , , , tapad~ kés~ítmény, A kiszárltott ta asz g~urhat~ a)lomanyú, megolvasztva 
savas olomsoka.t tartalmaz„ Szeszben ofdhat 2tl 3~/"o blomnak ?'egfelelő zsír
Meleg terpentm-olaj oldja, a an ter en csak reszben oldódik., 

Ki!s:dtés. Tágas rézüstben vagy zománcos fémed, b 
i~~ g ólomoxi~ port (VI) (plumbum oxyd:~;,,/n 
500 g mele1 vizzel (aqua destillata) eldörzsölünk A kev . 'kh 
500 ~ mego vasz,tott .sertészsírt (adeps suillus) és, ere ez 

" n~praf~rg:o-olapt ( oleum !zeliant!zí 1 öntünk A k 'k 
parolgo vizet időnként forró vizz:l pótolv~- sze:br~ ~~-::-a~ el
tosan addig meleoítjük amí k 'k , a uzon ova
fehérre változik é~ kivett prótáJa 1 er?,rte s~rgba szín~ csaknem 
nem ragad„ Ezután a ta a z e 1u ve~ v1z e;i- a kezhez már 
vízfürdőn újból addig ~e:e~'t':':~eg v;zzel atgyúrjuk, majd 
elpárolgott A lehűlt tömeg·et '/·~ 'i krr;ig ;' be;ii:e lévő víz u a a ura 101 ma~JUk „ 

Azonossági vizsgálat 

a) A tapasz 111:etszési felülete nem lehet foltos . . d, b) Öl 'agy rnga os, 
om„ O,OS g tapasz porcelánlemezen he 't r 

szenesedik A maradék tartós izzítás ut~1 '~ ~egoll~al ~' meggyullad, majd el-
c) 0 5 k, , , , , an arna, n 1ulve sárga 

,. g_ esz1tmenyt 2-3 ml R-salétrornsavval , .. „ h~tjük és 5 ml vízzel hígítjuk. A leöntött old tbrnel7gitunk,, majd ,a folyadékot le
vahk kL · a an ml R-kcnsavtol fehé1 csapadék 

Minőségi kv~litat_íy _yizsgálat 

d) Oldhatatlan an"aaok J a r··apasz 10 . lff ;;c;h/C# ~ .:::. • b ~ 0 ns.z-t.-tt-ott te ' . l "b 
nen; tökéletesen oldódjék. Az ~ldatból k'h"?~1tm-o a} _an melegítéskor csak
feher legyen. 1 u es or kivalo csapadék csaknem 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Száritási ve5zteJég„ A tapasz jó átla ·m· t'"' k részle~ét az I.,104„ lap s) szerint ?0510~0~~71a ;g ,)0?tos~á?~·al„ mért, kb I g-os 
legfeljebb 5 % lehet„ a an o su y1g szarlt.Juk„ A súlyveszteség 
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J) Tartalmi nzeghatározá5 ( óloni) . . \ készítrnény jó átlagmintájának 0, 1 mg pontos
sággal mért kb 0,50 g-os részletére 100 ml-es roncsoló-lombikban 10 ml tömény 
R-salétromsavat öntünk s üveggyóngyöt téve hozzá élénk forralással kb 2 ml-re 
lefOzzük„ Ezt az e~járást két ízben egyenként 5 rnl tömény R-salétrorosavval 
megismételjük. Most két ml tömény R-kénsavat és 5 ml tömény R-hidrogén·· 
peroxidot csurgatunk a lombikba A heves reakció lezajlása után a lombik 
tartalmát a kénsavgőzök megjelenéséig fürraljuk. Ezt az eljárást ailnyiszor 
jsméte~jük, míg a kénsavgőz6k megjelenése után a kénsav már nem ba1nul meg 
és zsírcseppecskék sem láthatók a lombikban„ A lehűtött lombik tartalmát 5 ml-es 
víz-részletekkel 200 ml-es főzőlombikba öblítjük és a folyadékot 100 ml-re ki
egészí~jük„ 3-4 óra múlva a csapadékot ismert súlyú GS jelzésű üvegszűrőre 
gyűjtjük és a továbbiakban a vizsgálatot a «Plurnbum aceticum» cikkely i) 
poµtja szerint (II 449. lap) folytatjuk, 
1 mg csapadék (PbS0

4
) 0,6832 mg (lg ,8345 7) Pb-t jelez 

;-- Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény nem 
lehet sötétbarna színű, ragadós, törékeny, vagy avas szagú, 

Eltartás. Jólzáró tartályban tartjuk. 
ólomtapasszal készül az «Emplastrum hydratgyri» és az «Unguentum diachylom>. 
Másnév, «Emplastrum plumbi simplex» (Sz. VIIL ), «Emplastrum plumbi>>, 

«Emplastrum lithargyri» 

489. 

Emplastrum hydrargyri 
(Emp/,, hydrarg,) 

Higanytapasz -rR :fN1v/ 
A kékesszürke tapasz 19-21 % Hg-t tartalmaz SiP J(l/;c;J 

Készítés, J'/; f e '5"-
K b 40° -ra melegített rnozsá1 ban 

/ 
?-L,•i 

1
. ;: ';v. 

200 g higanyt (!rydrargyrum} 
100 g 45°-50°-ra felmelegített gyapjúzsírral (adeps lanae) addig 

dörzsölünk, míg a vékony rétegben, írópapirosra folkent 
keverékben higanycseppecskék még kézinagyítóval sem lát
hatók, A kenőcshöz részletekben 

700 g 40°-50°,on meglágyított ó!omtapaszt (emplastrum díachylon) 
keverünk A kihűlésig kevert tapaszt rúdalakura fonná\juk 

Azonossági vizsgálat 

.a) Higatry 0,3 g tapaszt 5 ml R-salétromsavval melegítve megolvasztunk, majd a 
folyadékot kihűlés után, megnedvesített kis papirosszűrőn sz.ű1jük„ A szüredékből 
R-nátronlúg feleslegétől fekete csapadék válik ki. · . 

h) Ólom 0,05 g tapasz porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, meggyullad és 
elszenesedik„ A maradék tartés izzítás után barna, kihűlve sárga színű. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A tapasz • n;etszési felületén folyadékcseppecskék vagy 
kézmagy1toval sem lehetnek láthatók 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

higanygolyócskák még-

d) Tartalmi meghat • • (h · ) 
1 

: arozas zga~p ., 0, 1 mg pontossácrgal mért kb O 1 h" 
ta mazó JÓ átlagmintáj' k, 't , 

0 
, g 1ganyt tar-

pontja _s;erint (IIL 425 ~apJ'~Iz:~~Jr~.t:z~~~~u:i~:~:Sefy~rargyri»1 ,cikkely d) 
szuredekhez 5 ml R-kénsav t .. t .. k A , ' agy a sa etromsavas. 
papirossz?rön szűrjük A lo~b~~o~nés a s~:~:~e~~~!~l~ad~k:l ~~'::,1átmér~jű 
~;!;'~~::~~l~ldatot az «Unguentum hydrargyri» cikkely d) pontjáb::s:~~~ 
1 ml. 0,1 n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,001 32) Hg-tjelez 
~:Uf:pn)ytar.~alma; a b«Ka:icsuktapaszok» cikkely d) pontjában ieírt módon 

" mi romeret en 1s meghatározhatjuk„ (I .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

a t;zsz::i~~o0z~~álj~~lt és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 

tar~1;':2ás:Rfaa\~~:~ ~~a~é,~{e~i\'~~ost~~t~~:j~fva, zárt tartályban, fénytől védve 

tfJ:l /a, /ff;n-1-~-e-;:""/- /~ft:CJ··d.:,, lá·r;%1--t-~·-l-· 

Ürf?ct' v?;_,;tf tY 
490. 

/ 
I ! 

_.-

{J,,;15 
f,.cj(j 

~ 
~/). ---

f;,:? :._: 

1.tl 

Jíl u' 
f;_!v 

-;-; fr' ··- · v;v V (,.,-. 

Emulsio oleosa 
( Emuls. oleo.s,) 
Olaj-emulzió 

Tejszerű, fehér, kissé olaj-szagú folyadék, 

Keszítés 
4 g naprafi;rgó-olajat (oleum helianthi) 
2 g a~abmezga-por~ (VI) ( gummi arabicum) és 
3 g Azet ( aqu~, destillata) addig keverünk, míg emulzió keletkezik 

01 

,z em~10t folytonos kevergetés közben, részletekben ,. 
f;t; g vizzey· ( aqua de.stzllata) elegyitjük.. 

01J:~~~{~i'.,bzlis ásványi savakkal, nagyobb mennyiségű szesszel, tömény só- ' 

1 

1 

Jlzz'.{{5c;;c-,?"f '"/"/4íf.:'í:/d·~,?~t ,<_'.'ff/ ,;.~,,., 
/;,/ 0 

Emulsio paraff" cum phenolphthaleino 
( Emul . parajf e,, phenolphth) 

Fe ftaleines parafin-emulzió 

Fehér, tejszerű, sűrűnfolyó, csaknem szagtalan folyadék.. A készitmény 
rázogatás közben vízzel elegyedik. 0,95-1,05% fenolftaleint (C 20H140 4

) és 

4,8--52 % folyékony parafint tartalmaz 

KB5zíté5. 

0,75 
10 

1 
25 

2,5 
0,5 
5 

25 

100 

g felaprított ágárt ( agar-agar} 
g vizzel ( aqua destillata) előbb kb Y4 órán át duzzasztunk, majd 

vízfürdőn addig melegitünk, míg megkocsonyásodik. 
g fenolftalein-porból (V) (phenolphthaleinum) 
g folyékony parafinból (paraffinum liquidum} 
g arabmézga-porral (Vl) (gummi arabicum} 
g tragantmézga-porral (Vl) (tragacantha) és kb 
g vizzel ( aqua destillata) emulziót készítünk Az emulziót az 

ágár-kocsonyával és · 
g folyékony parafinnal (paraffinum liquidum) elkeverjük, majd 

kevergetés közben, kis részletekben vizzel ( aqua destillata) 

g -ra kiegészítjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Fenolftal~in,, ml készítmény néhány csepp R-nátronlúgtól sötétvörös színű lesz 
b) Folyékony parafin. 1 ml készítményt 1 ml R-sósavval addig melegítünk, míg az 

emulzió szétválik A kihűlt folyadékot 5 ml R-petroléterrel rázogatjuk Az el
különített petroléteres részt-vízfürdőn-· bepárologta~juk. A maradék színtelen, 

el nem szappanosítható, olajszerű folyadék. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározás (folyékony parafin}" 200 ml-es fözőpohárban cg pontossággal 
mért kb 10 g gondosan összerázott emulziót 50 ml legtöniényebb szesszel, állandó 
kevergetés közben, vízfütdőn addig melegítünk (kb 10 perc), míg az emulzió 
elbomlott A lehűtött folyadékhoz 50 ml R-petrolétert öntünk Az alkoholos 
rétegben úszkáló emulgens-foszlányokat üvegbottal való kevergetéssel tömö
rítjük„ A keveréket választótölcsérbe ön~jük, gondos~n űgyelve, hogy az össze
tömörült emulgens oda ne jusson„ A pohárban maradt emulgenst üvegbottal 
nyomkodva 10 ml R-petroléterrel négy ízben kimossuk. A mosáshoz használt 

petrolétert szintén a választótölcsérbe öntjük 
A petroléteres oldatot kevés vízmentes R-nátriumszulf:íttal fedett kis vatta··· 
pamaton mg pontossággal mért 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük. 
A szeszes oldatot a d) alatti vizsgálathoz használjuk 
A petrolétert a folyékony parafinról, vízfürdőn melegítve !edesztilláljuk. A mara· 

dékot 120°-on kiszárítjuk és mérjük. 
d) Tartalmi meghatározás (fenoljlalein). A e) szerinti szeszes oldatot kis vattapamaton, 

0,1 mg pontossággal mért 200 ml-es száraz Erlenmeyer-lombikba szűrjük. 
Az oldato45zárazra párologtatjuk és a maradékot 110°-on kiszárítj)lk és mérjük 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 
Eltartás .. Jólzáró, üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 

Adagolás. Szokám egyszeri adagja 15-30 g 
Szokásos napi adagja 1 5-30 g 

492. 

Extractum aloes .siccum 
( Extr .. aloevsicc.) 

Száraz al\)Í-kivona t 

_ Zöldesbarna vagy sárgásbarna-színű, jellegzetes szagú, igen keserű ízű por 
Forró vízben oldódik.. Az oldat kihűléskor megzavarosodik. 

Kiszítés. 
100 g aloé' port (V) ( aloe) kevergetés közben 
500 g forró vízre ( aqua destillata) szórunk 

A forró folyadékhoz 
500 g szobahőmérsékletű vizet ( aqua destillata) öntünk és a folyadé·

kot 2_4 óráig sötét, hűvös helyen ülepítjük. A folyadék tisztáját 
leöntjük,. papirosszűrőn megszűrjük és az oldatot vákuumc 
ban szárazra párologtatjuk. A száraz kivonatot középfinom 
portá (V) dörzsöljük 

Azonossági vizsgálat 

a) Aloin. -0,5 g készítményt enyhe melegít~ssel 5 ml vízben oldunk és a kihűlt oldatot 
kis papirosszűrőn megszűrjük, Ezt a szüredéket használjuk a b) és dj alatti vizs~ 
gálatokhoz is. 1 csepp szüredéket 5 ml vízzel, majd 2 csepp R-réz(II)szulfát
oldattal elegyítünk„ A csak_nem színtelen oldat é1énksárga színű lesz„ 

b) 1 ml a) szerinti sz41edékbcn melegítéssel 0,1 g boraxot oldunk. 1.5 perc mulva 
a folyadék 5 ml vízzel hígítva, zöldes színben fluoreszkál További 100 ml vízzel 

- hígítva az oldatot, a fluoreszkálás erősödik„ 
c) Kap-aloé. Kis porceláncsészében 1 ml tQmény R-salétromsavra néhány cg készít

ményt szórünk„ A kivonat részecskéi körül a folyadék előbb vöröses, majd lassan 
zöld színű lesz„ 

d) Enzodin. J ml a) sz:e1inti szüredéket .5 ml R-éte1re1 rázogatunk. r\z elkülönített 
éteres oldatot néhány csepp R-ammónia-oldattal meglúgosíioti 2 ml vízzel 
rázzuk össze A vizes folyadék lassan narancsvörös színű lesz (Bo1ntrager-1eakció)„ 

!Vlinőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Gyanlá5 a11)agok. 0,5 g készítinény 50 ml fürró vízben tisztán oldódjék. Az oldat ki
hűlés után megzava1osodik, de benne egy óra mulva is csak kevés üledék kelet:.. 
kezhet 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárít1si veszteség. 0,1 mg pontossfa,ggal mért kb 0,5 g készítmén)'t az I„ 104. lap 3) 
szerint 10.5° .. on állandó súlyig száríttínk .. .\. sülyveszteség legfeljebb 6 % lehet 

212 

1 

·I 
J 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

l\Z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (gyantás anyagok) szerint vizsgáljuk 

EltartáL Leparafinozott üvegben, vagy nedvességszívó anyag felett, fénytől 
védve tartjuk 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal 

Afá.snév «Extractum aloes» (Ph Hg .. IV..) 

.4dagolás Szokásai egpzm adagja 0,01-0,2 g 
Szokásos napi adagja 0,03-0,2 g 

493. 

~ Extractum. belladÓnnae siccum. 
/ 

( Extr. be'fd sicc.) 
S~áraz belladonna(n,;rélragulya )-levél-kivonat 

Világos vagy sötétbarna-színű, kön.nye11 nedvesedő, saját()s sz~gú ,és. ízű, 
durva por. A 105°-on kiszárított kivonat 0,95-;-1;05'(o at~opm-~az1~b'.'n „· ..... . 

(C H O N) kifeJ·ezett alkaloidát tartalmaz A keszrtmeny vrzben(oldod1k,Úo>w· ,,.,,, .. ·v, 
17 23 3 . , 

szeszben csak részben oldhato 

a) 

b) 

t) 

Kiszítés. 
1000 g belladonna-levél··port (IV). (bella~omzae folz~m) , , 
500 g hígított szesszel ( spiritus dilutus) atrtatunk es _a «~erkolalas;> 

cikkely (L )78. lap) szerint hígított szesszel krvonJnk. (A kr
vonáshoz a drog súlyának megfelelő kb nyol_cszoros men~yr
ségú hígított szesz szükséges .. ) Az össze!iyüjt~tt fol".adekot 
a «Kivonatok» crkkelyben (L 20? lap) ,!e;r.t .. modor;, va~u~n;·· 
desztilláló készülékben kb }í-ere besunlJUk, .:naJd k1hul,es 
után egyenlő mennyiségű vízzel felhígítju~; Ulep_ítés ~t~ri 
a folyadékot vizzel megnedvesített _kettos papuosszi;ron 
megszűrjük és a maradékot kevés vízzel kimossuk. Az egyesrtett 
szüredékhez 

80 g tejcukrot (V) (lactosumf ~everünk. A folyad~kot .. ".~kuumb~n 
szárazra párologtatjuk es durva porra dorzs?lJu~ (1\ ) ·· 
A száraz kivonat alkaloida-tartalmának meghatarozasa után 
annyi 105°-on kiszárított tejcukrot (V) (lactó.sum) ~ever,U'.'k 
hozzá, hogy a 105°-~m, kiszárított kivonat l % atropm-bazrs
ban kifejezett alkalo1dat tartalmazzon 

Azonossági vizsgálat 
' 

0,0.5 g készítményt enyhe melegítéssel 3 ml vízben oldunk, Az oldat belladonna-

levél-szagú. . . ' r 
Tejcukor. Az a) szerinti oldatot 2 ml R-Fehlmg (I + II)-old~ttal_ felf~;raiuk. 
Az oldat megzavarosodik, majd téglavörös színű csapadék válik k1 ~elole: 

Krizatropasav„ 0,.5 g készítményt néhány csepp R-sósavval megsavany1tott 5, ml 
fürró vízqen oldunk Kihíílés után a zavaros oldatot 5 ml R-kloroformmal razo~ 
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gatjuk, majd a különvált fQl\.adék1étegeket elv'l . , . 
a dJ alatti vizsgálathoz ha~znál" k a asztjuk. A sosavas vizes réteget 
A .. k' · "u ' szu ~seg eseten megszűrt klo1ofo1m-·-éteaet 2 3 
meglúgosított 3 ml vízzel rázzuk össze._ Azo .. ·~, cs~pp R-amroónia-oldattal 
vizes. réteg zöldeskék-színben fluoreszÚI elkulonrtett es 10 ml vízzel felhígított 

d) Alkaloida: A e) szerinti sósavas . ld és 5 ml R-klorofo1mmal , v1z.es o atot R-.ammónia-oldattal meglúgosítjuk 
fürdőn szárazra párologtartJ~~~gaiuk. Ad~kloroformos részt porcelántálban ~-

1 
· mara e ot 1-2 csepp t'' , R l' 

savva megnedvesítjük és ismét s " - , . - - omeny -sa etrom·· 
hidroxid-darabkát ,(kb 0 

05 
) tzarnzrak r;arologtat1uk A/maradékra R-kálium-

.. „k ' · g eszun es azt 1--2 cse R 1 
vesitJU „ A szeszes folyadék és a szil'., k'l" h'd . . PP -szessze megned
reakció). [V ö,. II 107. 1 . A ma a mm r rnx1d ibolya színű lesz (Vitali

ap, « t1op1num sulfur1cum>> a)„] 

Minőségi kvantitatí; vizsgálat 

e) Szárítási ves;:,tesig o l mg ponto , 1 - , · ~ szer:int 105;·-o~ illandó 'l ,~sagg~_,mert kb 0;5 g készítményt az I 104., lap 3) 
f) Tartalmi m~ghatározás.. A t~5l 1g szka:it~n,k. A su,ly~esz~eség legfeUebb 6 % lehet. 

· kb -on 1szaritott kcszitmeny o 1 , 
mert 1 g-os részletét az L 125 l 17/b ) . . ' mg pontossaggal 
1 ml 0,02 

11 
kénfav 

5 787 
ap . , ·-a s.ze11~t vizsgáljuk, 

(
C H 0 Nl) . 1 , mg (lg , 7624 7 J atropm-, illetőlecr hioszciamin b, . 

11 23 
3 

JC ez . ·=- R az1st 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A maki oszkóposan megfelelőnek ítélt k El , észítményt azonosítjuk. 
'cl tartas .. Leparafinozott üvegben vagv d • ve ve, zárt szekrényben tartjuk . ne vessegszívó anyag felett, 

Bel ladonna-levél-kivonatot tartalmaz a «Pilula 
4 

laxans»„ 

.~dagolás L b egnagyo b egyszeri adagja 0,1 g 
g Legnagyobb napi adagja 

Szok~sos eg)'s.zeri adagja 
. •,Szokarn s napz adagja · 

A kivonatból mindig a rendelt men71eyiléget méz.;ük le. 

494. 

0,3 
0,04 g 
0,12 g 

+ Extractun1 filicis maris subspissum 
( Extr .. filicis maris subspis s.) 
Félsűrű páfrány-kivonat 

fénytől 

, ~öld:s~.ar,;ia-színű, jellegzetes szagú kesem és , f" , , t~su,, felsuru kivonat. Legalább 26'o/c' . ~r ,.es uszeres izu, o!ajos tapin-
tomeny szeszben részben éterben . o ndy;:krs 'Jk1c_mt ta;t<:lmaz V1zben nem, 

K' , , ' mara e ne ul oldod1k 
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eszites. · 
500 g frissen porított páfiány-g ökértö (V) , , 

a «Perkolálás» (I 173 1!) , rz}t (filim maris rlzizoma) 
lap )szerint jólzáró perkolá~or ba~ '~.!von;tlk» S1kkelye~ (I 200. 
(A kivonáshoz szükséges éter ' uvos. e yen eterrel kivonunk„ 
n l ) A menny1sege a drog súlyának kb 

yo cszorosa. z egyesített éteres folyadékot jólzáró edényben 

1 
! 

' 
1 

1 
! 

1 

. \ 
' 

2 napig ülepítjük, majd letakart tölcsérben, papirosszűrőn 
megszűrjük A megszűrt folyadékból az étert vízfürdőről 
óvatosan ( !) ledesztilláljuk és a maradékot vízfürdőn addig 
melegí~jük, míg az éter szaga már nem érezhető 

Azonossági vizsgálat 

a) Filicin, 0,25 g készítményt 2 ml R-éterben oldunk és 10 ml meszes vízzel rázo
gatunk, A vizes folyadékot megnedvesített papirosszűrőn megszűrjük, majd 
néhány csepp R-sósavval megsavanyí~juk„ Dús fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Keményítő. A felkevert készítmény egy cseppjében mikroszkóppal keményítő-sze
mecskék legfeljebb elvétve lehetnek láthatók 

-e) Éter,. A 40°-ra felmelegített készítmény nem lehet éter-szagú 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatárnzás, A gondosan felkevert készítmény mg pontossággal mért 
kb 2g-ját rázótölcsérben 40 ml R-éterben oldjuk Az éteres oldatot két ízben, 
először 75 ml, majd 25 ml telített R-bári).lmhidroxid-o1dattal kirázzuk„ A rázás 
ideje először 5, másodszor 1 perc„ Az elkülönített vizes rétegeket papirosszűrőn 
200 ml-es rázótölcsérbe szűrjük, melybe 2 X 5 mm-es lakmuszpapirost dobtunk 
Az egyesített vizes szüredéket R-sósavval gyengén megsavanyí~juk és a folyadékot 
egymásután 30, 20 és 15 m1 R-·éterrel kirázzuk„ Az éteres oldatokat kevés víz
mentes R-nátriumszulf3.ttal fedett kis vattapamaton, O, 1 mg pontossággal-· kevés 
durva horzsakőporral együtt mért ·- 200 ml-es száraz Erlenmeyer-lombikba 
szűrjük, az éteit vízfürdő1ől óvatosan ledeszti11áljuk, végül a maradékot 105°,-on 

2 óráig szárí~juk és ?' 1 mg pontossággal mérjük„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készitményt azonosítjuk 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fünytől védve, zárt szekrényben 

tartjuk. 
Márnév, «Extractum filicis maris aethereum subspissum» (Ph Hg. IV„), 

«Extractum filicis maris aethereum» (Sz VIII.), «Extractum filicis maris tenne», 

«Extractum filicis», 
Adagolá<. Legnagyobb egyszeri adagja 10 g 

Legnagyobb napi adagja 1 0 g 
Szokárns egyszeri adagja. 8 g 
Szokárn< napi adagja 3 g 

A kivonatot kiadás előtt vizfürdőn 40°-ia felmelegítjük és gondosan össze

;keverjük, - Csak hat hét múlva ismételhető! 
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495. 

Extracturn frangulae fluidurn 
( Extr. fiang .. fluid.) 

Folyékony fr angula (bengekéreg )-kivonat 

Sötét vörösbarna-színű, jellemző szagú, kezdetben édeskés később keser
nyés í:iű, sűrű folyadék: 35,0-40,0 v/v% alkoholt tartalma'z .. Szárazanyag
tartal!fla legalább 25 %·· Szesz és víz egyenlő súlyú elegyével tisztán keveredik. 

Sűrűiég. 1,035-1,05.5 

Keszité> 
1 OOO g frangula-kéreg-port (IV) (frnngulae corte.x) 

100 g édesgyökér-porral (IV) (liquiritiae radíx) összekeverünk 
A porkeveréket megszitáljuk (IV), majd 

300 g tömény szesz (spirítus wncentratu!) és 
300 g ".Íz ( ~qu~. destilla:aJ elegyével á~n;dvesítjük és ugyanilyen 

ossz~tetel~ fo.lyadekkal ~ «!='erkolalas» ~1kkely (I 178 .. lap) 
szermt ktvon1uk A tovabb1akban a «Kivonatok» cikkelyben 
(L 200 .. lap) leírt módon járunk eL A lecsepegő folyadék első 
800 g-os részletét külön gyüjtjük A további hígabb részle
teket vákuumban 150 g-ra besűrítjük, és kihűlés után a mara
dé.kot 

50 g ~ömény narancs-tinkturának (tinctura aurantii conferta) és a 
bvo~iat félretett 800 g-os részletének elegyében feloldjuk.. 
,'\ kivonatot ülepítés után papirossz(írőn megszűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Enio~in. 10.csepp készítményt 1 :rUl vízzel és 5 ml R-éte1rel rázogatunk„ Az elkülö
nített éte1es-oldatot néhány csepp R-ammónia-·oldattal meglúgosított 2 ml vÍzzel 
rázzuk össze. A vizes folyadék cse1esznyevörös színű lesz (Borntrager-reakció).

0 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) S,eáraza1ry~gtart~lo1n.; O,I mg pontossággal mért kb 1 g készítm.ényt az l„ 105„ lap• 
.5/b szerint v1zsgalunk. A maradékot 10.5°·-on állandó súlyig szárí~juk. 

e) Tartalmi meghatározár (alkohol). 10,00 1111 készítménvt az I. 140 lap 24/b sze1int 
vizsgálunk. ' 

Az azonosnak talált 
ségét határozzuk meg. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű-

Eltmtás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 
tartjuk 

.iWá.snév. «Extractun1 iha1nni fiangulae fluidurn>) . 

. ldagolás 
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Szokásos egyszeri adag;a 
Szokása s napi adagja 

5-10 g 
5~10 g 

496. 

Extracturn frangulae siccm:n 
( Extr.. fiang.. sicc.) 

Száraz frangula(bengekéreg)-kivonat 

Sötétbarna-színű, jellemző Szagú, keserű ízű, durva por.. A készítn1ény vizes 
. oldata ( 1 + 19) zavaros, de egyenlő mennyiségű R-szesszel elegyítve feltisztul 

Kis<.ítés 
1000 g frangula-kércg-pmt (IV) (frangulae cortex) 

250 g tömény szesz (spiritus concentratus) és 
250 g víz ( aqua destillata) elegyével átnedvesítünk, majd ugyanilyen 

összetételű kivonófolyadékkal a «Perkolálás» cikkely. (L 178. 
lap) szerint kivonunk Az összegyüjtött folyadékot a «Kivonatok» 
cikkelyben (L 200 .. lap) leírt módon vákuumban szárazra 
párologtatjuk, majd a maradékot égetett mész felett kiszárít
juk és porrá dörzsöljük (IV). 

Azonossági vizsgálat 

a) Emodin,. 0,1 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldatot .5 ml R-éter1el rázo
gatjuk., Az elkülönített éteres oldatot néhány csepp R-ammóniával meglúgosított 
2 ml vízzel rázzuk össze„ A vizes folyadék csereszn·yevörös-színű lesz (Borntrage1-
reakció). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) />zárítási veszteség 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
s:.i;;er:int 105°-on állandó súlyig szárítunk„ .r\ súlyveszteség legfeljebb 6 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás .. Leparafinozott üvegben, vagy nedvességszívó anyag felett, fénytől 
védve tartjuk. 

Száraz frangula-kivonatot tartalma::. a «Pilula laxanrn 

Másnév„ «Extractum rhamni frangulae siccum». 

Adagolás. S'zokásos egyszeri adagja 0,5-2 g 
Szokáso1 napi adagja 0,5-2 g 

497. 

Extractuni gentianae spissurn 
( Extr .. gentian. .spi.ss.) 

Sűrű genciána( tárnicsgyökér )-kivonat 

Barna, vékony rétegben vörösbarna-színű, jellegzetes szagú, igen keserű ízű, 
sűrű kivonat. Szárazanyagtartalma 75--85 %·· Vízben oldódik; oldata zavaros 
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495. 

Extractum frangulae fluidum 
( Exü. fiang.. fluid) 

Folyékony frangula(bengekéreg)-kivonat 

~öt~t „ vör,?s~arna-szí~ű, j_ellemző szagú, kezdetben édeskés, később keser
nyes 1zu, suru folyadek. 3o,0-40,0 v/v% alkoholt taitalmaz. Szárazanyag
tartal[lla legalább 25 %. Szesz és víz egyenlő súlyú elegyével tisztán keveredik. 

Sűrűség. 1,035-1,055 .. 

Kiszíté< 
1000 g frangula-kéreg-port (IV) (frangulae wrtex) 

100 g édesgyökér-porral (IV) {líquiritiae radix) összekeverünk 
A porkeveréket megszitáljuk (IV), majd 

300 g tömény szesz (spiritus wncentratui) és 
300 g ".íz ( ~qua de.stillata) elegyével átnedvesítjük és ugyanilyen 

ossz~tetel~ fo_lyadékkal ~ «Perkolálás» cikkely (I 178 .. lap) 
szennt kivon1u~ A ,tovab~rnkban a «Kivonatok» cikkelyben 
(L 200 .. lap) lent modon .iarunk el. A lecsepegő folyadék első 
800 g-os részletét külön gyűjtjük A további hígabb részle
teket vákuumban 150 ir-ra besűrít]'ük és kihűlés után a mara-
dé.kot u • ' 

50 g ~ömény :iarancS~tinkturának (tinctura aurantii conferta) és a 
kivo~at felretett 800 g-os részletének elegyében feloldjuk. 
.t\ kivonatot ülepítés után papirosszürő11 megszűrjük„ 

Azonossági vizsgálat 

a) En1o~in, 10 csepp készítményt 1 i'nl vízzel és 5 ml R-éterrel rázogatunk„ Az elkülö··· 
nített éte1es-oldatot néhány csepp R-ammónia-·oldattal meglúgosított 2 ml vÍzzel 
rázzuk össze. A vizes folyadék csc1esznyevörös színű lesz (Borntrager-reakció), 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Szára;;mry~gtart~lom. 0, l mg pontossággal mért kb 1 g készítményt az I. 105. lap 
.5/b szerint vizsgálunk„ A maradékot 105°·-on állandó súlyig szárítjuk„ 

e) Tartalmi meghatározá5 (alkohol) 10,00 1111 készít1nénvt az I 140. lap 24/b sze1int 
vizsgálunk. , 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és ma,kroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrií-
ségét határozzuk meg. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk.. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal.. 

Másnév, «Extr_actun1 rha1nni frangulae fluidu1n>>. 

1dagolás. 
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Sz;okásos eg)'sz;eri adagja 
S;:okáso s napi adagja 

5-10 g 
)-10 g 

496. 

Extractum frangulae siccum 
( Extr .. frang.. sicc.) 

Száraz fr angula(bengekér eg )-kivonat 

Sötétbarna-színű, jellemző Szagú, keserű ízű, durva por„ A készítmény vizes 
, oldata ( 1 + 19) zavaros, de egyenlő mennyiségű R-szesszel elegyítve feltisztul 

Klisdtés 
1000 g frangula-kéreg-port (IV) (frangulae cortex) 

250 g tömény szesz (spíritus concentratus) és 
250 g víz ( aqua destillata) elegyével átnedvesítünk, majd ugyanilyen 

összetételű kivonófolyadékkal a «Perkolálás» cikkely. (L 178 
lap) szerint kivonunk. Az összegyűjtött folyadékot a «Kivonatok» 
cikkelyben (L 200. láp) leírt módon vákuumban szárazra 
párologtatjuk, majd a maradékot égetett mész felett kiszárít
juk és porrá dörzsöljük (IV) 

Azonossági vizsgálat 

a) Emodin„ 0,1 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oidatot 5 ml R-éterrel rázo
gatjuk, Az elkülönített éteres oldatot néhány csepp R-ammóniávaI meglúgosított 
2 ml vízzel iázzuk össze„ A vjzes folyadék cseresznyevörös-színű lesz (Borntrager
reakció) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Szárítási veszteség O, 1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az L 104 .. lap 3) 
szer:int 10.5°··on állandó súlyig szárítunk„ A súlyveszteség legfeljebb 6 % lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás .. Leparafinozott üvegben, vagy ncdvességszívó anyag felett, fénytől 
védve tartjuk. 

Száraz frangula-kivonalot tartalmaz; a «Pílula laxanrn 

Má.snév. «Extractum rhamni frangulae siccum)>„ 

Adagolás. Szokásos eg)'szerí adagja 0,5-2 g 
Szokásos napi adagja 0,5-2 g 

497. 

Extractuln gentianae spissUDl 
(Extr, gentian. spis.s.) 

Sűrű genciána(tárnicsgyökér)-kivonat 

Barna, vékony rétegben vörösbarna-színű, jellegzetes szagú, igen keserű ízű, 
sűrű kivonat. Szárazanyagtartalma 75-85%. Vízben oldódik; oldata zavaros. 
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Ki<zítés. 
1000 g tárnicsgyökeret (IV) (gentianae radix) 
5000 g frissen készített 0, 5 %-os kloroformos vízzel a «Kivonátok>i 

cikkely (L 200„ lap) szerint, gyakori kevergetés közben egy 
napig áztatunk Az áztatást 

3000 g 0,5 %-os kloroformos vízzel megismételjcik. A második áztatás 
időtartama 12 óra. Az egyesített folyadékot vákuumban 
(I 179. lap) 

2000 g-ra besűrítjük, majd a maradékot dugóval elzárható edényben, 
részletekben, kevergetés közben 

100(} g tömény szesszel (spiritus concentratus) elegyítjük„ Két napi 
ülepítés után a folyadékot papirosszűrőn megszűrjük és vákuum
ban (L 179 .. lap) sűrű kivonat-állományúra besűrítjük. 

Minőségi kvantitatív vi:Zsgálat 

-a) Szárazanyagtartalom, O;l mg pontossággal mért kb 0,"3 g készítményt az I: 105„ lap 
5/b szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk 

Eltartás .. Jólzá1ó edényben tar\juk. 
Másnév .. «Extractum gentianae aquosum spissum» (Ph .. Hg . .IV.), «Ex

-tractum gentianac» 

498. / 
E 1. • ./. fl 'd xtracturn 1qu1~.itiae w urn 

( Extr .. liq;iir .. fluid.) 
' Folyékony 9desgyökér-kivonat 

Keszités: 
50 g surn édesgyökér-kivonatot (extractum liquíritiae spi55um) víz

fürdőn kevergetés közben 
~} 5ft g vízzel ( aqua destillata) {elegyítünk A folyadékban enyhe mele

gítéssel 
0,10 g metil-p1raoxibonzoátot (mgt/zyliumpiraoxyben;;oicum) oldunk 

Eltartás .. Jólzáró üvegben tartjuk.. 
M~gjegyzés. Erjedt vagy 'penészes készítmény nem használható. 
Ha az orvos «Extractuin liquiritiae»-t vagy «Succus liquiritiae»-t rendel, 

ezt a készítményt adjuk ki . 
. r-- -- / ' - j ,; / ~ / 

/
1 ·, ,__.,,-' ·7 j,--r-;;·v.'.t'.E r-J.1..t.-C?t;r-· J·t-.;.·-v,;{_(,i,.:..i'c.-,,_..,...1/7·" v ··;;· ' 

499. 

Extracturn liquiritiae spissurn 
( Extr .. liquir. .s pis s.) 

Sűrű édesgyökér-kivonat 

Fekete, vékony rétegben vörösbarua-·színű, jellemző szagú, előbb kesernyés, 
majd édes ízű kivonat.. Glicirrizin·tartalma kb 20 %; szárazanyagtartalma 
75-85 % A készítmény vízben minden arányban oldódik 
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Kémhatás A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított ( 1 + 9) készítmény 
gyengén lúgos. 

J(tszítis. , 
1000 g édesgyökér-port (Iv) (liquzrztiae radzx)/,elő?b 
5000 g frissen készített 0,5 %-os kloroformos vrz es 

100 g hígított ammón_ia-oldat (ammonza soluta 10%) elegyével a 
K k kk l (I 200 lap) Sze·tin. t 2 napig áztatunk « ivonato » cr e y .. . 

Az áztatást 
3000 g O 5 %-os kloroformos víz és . , 

50 g hÍgított ammónia-oldat (ammonza soluta 10%) elegye~el n;eg
. 't l""k A második áztatás időtartama 1 nap, Az aztatasok 
ISme e JU . 1 d 'k 12 , ,. h" ös helyen 
befejezése után ~z egyesít~~t fo ya e ~,t. „ oratg uv , 
ülepítjük, majd(papir~roH megsHffjtik„ A. folya~ekot „ „ 

400 g talkummal (talcum) egyenletesen összekeverjük, es h';'vos 
helyen 3 napig állni hagyjuk. A folyadékot ezu!a;; p_apuos-
szűrőn megszűrjük és vákuumban (L 179 _l;;p) suru k\v~na;-"" . ~;._, .• _ 

"' ···k - · ·· ,,1 - - ··-;;...{· ., ,,,.-t:,t./,-·--L-~.~~ (,._, ""} ..f-~ állományúr~ _]Je~ur11Ju; t': ,;O'"it:.--,.-..:.~ ... -'(,-<l- 7~-~;--V;._-"' i--..._~ __ .t: __ „ (/ 

?-,.~n---·.;.i?i' ,J ?-·,,..,(;'J:_?~~- /-"Z·l--C.:-~-t.-i"· .• ,~_,-;,-,;,- ,;:,.···-r,,.,v,_,_,.,,,;/ ,4._.,..-._.;t.,,. ___ ,,„.,.:J -

Azonossági vizsgálat 

:a) Glicirrizin o, 5 g készítményt 2 ml meleg vízb~n ol~unk/_...Á foly~~ék néhány csep~ 
R-sósavtól megzavarosodik, .A zavaros folyadek R-a171m5nua_~oldattal meg 
lúcrosítva feltisztul. ;'::;, v--C>t;J._i e-' ·.J-11k -„<-·<-'-- .• t:;;. · „,,t,„ 7 - A:-,;;-i.. /S)c. .. ~;t 

0 Minőségi kvalitatív vizsgálat 

~ kr"v011at l:::: lnl meleg vízben inaradék nélkül oldódjék. b) Oldhatatlan anyagok. l ~ " 

Minőségi kvantitatív vizsgála~ 

e) Szárazanyagtartalotn, 0,1 mg pontossággfu.l mért kb 0,3 g készítményt az l 105 lap 
5/b szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt kivonatot a b) 
(oldhatatlan anyagok) szerint vizsgáljuk 

Eltartás. Jólzáró üvegben vagy óntubusban tartjuk„ . 
Sűrű édesgyökfr-kivonatból kés;:ül az «Extract~m. liquiritiae fluidum», «Mzxtura 

chloralo-bromata», «Pilula laxann) és a «Szrupus lzquzrztzae» .. ~ 
Másnév .. «Extractum glycyrrhizae spissum» (Sz. VIII.), «Extractum glycyr

rhizae depuratum». 

500. 

r;J1 r;J1 Extracturn opii siccurn 
( Extr.. opii sicc.) 

Száraz ópium-kivonat 

Vilá osbarua-színű, jellemző ópium-szagú, kese~ű. ízű por. A ~00°-or; ki
szárítoft kivonat 19,5-20,5 % vízmentes morfin-baz1st (C11H 1903N) tovabbá 
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társalkaloidákat ta1 talmaz, Vízben oldódik; oldata zctva10s .. Glicerinben oldó
dik; hígított szeszben kis mé1tékben oldódik 

K/szítés. 
100 g p01ított ópiumot (IV J (opium nativum) mozsárban 
100 g vízzel ( aqua destillata) eldörzsölve, 
600 g vízzel ( aqua de1tillata) jólzáró edénybe öblílünk. 

A keveréket időnként összeiázva, egy napig állni hagyjuk, 
1najd vászons.zűrőn inegszűrjük„ .A.. szlírőn maradt részt 

100 g vízzel (aqua de;tillata) leöntjük, a folyadékot lecsurgatjuk és 
a maradékot kipréseljük Az egyesített szüredéket ülepítés 
után szűrőpapiroson megszűrjük és vákuumban (L 179, lap) 
szárazra párologtatjuk. A maradékot 100°-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten kiszárítjuk és porrádörzsöljük (V),, A kivonat 
inorfin-tartaln1át meghatározzuk és a kivonatot annyi tejcukor
ral (V) (lattosum) keverjük, hogy a száraz készítmény 20% 
vizn1e:ntes morfin-bázist tartalmazzon. 

Azonossági vizsgá~at 

a) 0,05 g készítményt 5 ml ,,ízben oldunk .'\~ oldat néhány csepp R-vas(III)klorid
oldattól pirosbarna-színű lesz. 

h) A1oifin, 0,1 g készítményt 2 ml vízben oldunk. Az oldatot 4 ml R-kloroform
izopropilalkohol-eleggyel (3 tf + 1 tf) és 1 ml 4 %-os nátriumhidrngénkar bonát
Oldattal rázogatjuk,. A kloroformos részt elkülöní~jük és szárazra párologta~juk. 
A maradék 1-2 csepp formaldehides tömény R-kénsavtól (1 csepp fo1maldehid 
+· 1 ml tömény R-kénsav) sötét ibolyára színeződik. 
Úgy is eljárhatunk, hogy szemernyi (1 mg) készítményt 1 ml formaldehides 
tömény R-kénsavra hintünk, A reakciókeverék lassan erősödő ibolyapiros
színíí lesz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárítási ve.sz:;teség. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt az I 104. lap$) 
szerint 100°-on állandó súJyig szárítunk. A súlyveszteség legfeUebb 6 % lehet. 

cl) Tartalmi 1neghatározá.s (morfin)„ A 100°-on kiszárított készítmény 0,1 mg pontos·· 
sággal mért kb 0,2 g-os részletét az I. 128. lap 18/b szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 5,707 mg (lg ,75638) vízmentes mo1fin-bázist (C]_

7
H

19
0

3
N) 

jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 
Eltartás., Leparafinozott üvegben vagy nedvességsz,ívó anyag felett, fénytől 

védve, mé1egszekrényben taI~juk 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, jodidokkal, bromidokkal (csa
padék) .. 

Másnév, «Extractum opii aquosun1 siccum» (Ph. Hg IV.), «Extracturn opii», 
«ExtraC'.tum laudani», «Extractum thebaicum». 

.4da,'golás Legnagyobb egyszt;:m:i adagja 
Legnagyobb napi adagja 
S;:;okd.sos egyszeri adagja 
S;:;oká.so.s napi adagja 

A kés;:;ítménJ> a kdbitós;:;erekre vonatkozó rendelke;:lsek 
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0,1 g 
0,3 g 
0,02-0,05 g 
0,06-0,15 g 

hatdl11a alá esik. 

1 

1 
~ 
l 

1 
i 
! 
l 

1 
. l 

501. 

Extractum rhei siccum 
( Extr rhei sicc.) 

Száraz r eum (rebarbara )-kivonat 

\T. Jdata zavaros Az oldat egyenlő 
B ' " reba1bara szao-ú por. izes 0 ' arna-sz111u, - 0 f" 1 · l 

télfogatú hígított szesszel elegyítve e tlsztu " 

n~ . . J 
500 g ieum-gyöké1törzset (IV) (rhei rhizo,ma 

125 tömény szesz (spiritus concentratm) es , .„ , "' P k _ 
g , - 'll ) 1 "el átnedves1t)uk, majd a « er. 0 

125 g v1z (aqua de;ti ata e egy,ev k "kk 1 (I 200 lap) szermt, 
. lálás» (L 178, lap) és a «K1vonato » ci, e )' k.' , , k Az ülepí-

ugya;iilyen. össze~é~~~űn~e~~,'t~/ri~~!:~~~ vá~v;:f:b~n (L 179,, 
i~~) e~~:fd:ű~~zu~epárolog~atjuk, majd enyhe melegen meg
szárítjuk és porrá dörzsöljük (IV), 

Azonossági vizsgálat 

, ldunk és az oldatot 5 ml R-éter1el rázo-
a) Emodin O, 1 g készítményt" 1 ml v~~b~nt o 'hány csepp R-ammónia-oldattal meg-

ga~juk, Az elkül~nített 'eteres .. o a~ ~~es folyadék cseresznyevörös-szí~ű lesz. 
lúgosított 2 ml v1zzel razzuk 9ssze, \ 1 

Minőségi kvanti1;atív vizsgálat 

, l , t kb o 5 g készítményt az I 104., lap 3) 
) S , , , . t "g 0 1 mg pontossagga mer ' , J:". l' bb 6 o10 lehet 

b zarita1i vesz ese „ a,'llando" su" lyig szá1ítunk. A súlyveszteseg leg1e JC /{ sze1int 105°·-on 

Tájékoztató gyotsvizsgálat 

megreletőnek ítélt készítményt azonosítjuk A makroszkóposan " 

fi , u"\'C!Iben, vag)r nedvcsségszívó anyag felett Eltartás„ Lepara nozott u 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 0, l-l g 
Szokásos nápi adagja 0; 3-l g 

>!< Extractum 
(Exti 

502. 

secalis cornuti fluidum 
secal. com fluid.) 

Folyékony anyarozs-kivonat 

tartjuk 

" "" . 11 ő sza ú és ízű folvadék 0,035-0,045 % e1go-
Vöröses-barna _ sz,mu, JC lkemlz"d't ~'-51 v/v'/(alkoholt tartalmaz Hígított 

toxin-bázisban k1fé;JCzett a 'a o1 a_' J • o 
SzesSzel tisztán vízzel zavarosa11 elegyedik ' , " Kémhatás. A készítmeny savanyu .. 

Sűrűség, 0,945-0,965 
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Ki<i;ítér 
1000 g frissen porított anyarozsra (IV) (sewle cornutum) R-petrol

étert öntünk és a «Perkolálás» cikkely (I 178 .. lap) szerint 
a zsírt kivonjuk belök A kivonást addig folytatjuk, míg a 
lecsepegő petroléter 1 ml-es részlete szűrőpapiroson elpárolog-
tatva, zsírfoltot már nem hagy. ' 
A zsírtalanított anyarozsot pormentes helyen kiterítve, 40°-ot 
meg nem haladó hőmérsékleten, a petroléter szagának eltűné-
séig szárítjuk.. . 
A zsírtalanított és megszárított anyarozs-port a «Perkolálás» 
(L 178. lap) és a «Kivonatok» cikkely (L 200„ lap) szerint, 
egyenlő súlyú legtöményebb szeszből (spiritus concentratissimus) 
és vízből ( aqua déstillata) készített 1 % borkősavat ( acidum 
tartaricum) tartalmazó oldattal kivonjuk. A kivonást addig 
folytatjuk, míg a lecsepegő folyadék mennyisége 2000 g. 
A folyadékot dugóval elzárt üvegben .ülepítjük, majd papiros
szürőn . megszűrjük. Ezután meghatározzuk a kivonat összes. 
alkaloida-tartalmát, majd a kivonatot egyenlő súlyú leg
töményebb szesz (<piritus concentrati.«imus) és víz ( aqua destillata) 
elegyével úgy hígítjuk, hogy a kivonat 0,04 % ergotoxin
bázisban kifejezett alkaloidát tartalmazzon. A kész kivonatban 
kilogrammonként 

0,50 g fahéj-olajat (oleum cinnamomi cassiae) és 
10 g aszkor binsa:vat ( acidum a<eorbinicum) oldunk 

Azonossági vizsgálat 

a) Alkaloida. 1,5 ml készítményt 15 ml vízzel és 1 g porrádörzsölt ólomacetáttal !() 
percig rázogatunk. A keveréket kis papirosszűrön megszűrjük és a szüredéket 
- kis lakmuszpapiros darabkát (3 X 5 mm) használva jelzőül - R-ammónia
oldattal éppen meglúgosítjuk s 10 ml R-éterrel 5 percig rázogatjuk.. Az elkülönült 
éteres oldatot vízmentes R-nátriurnszulfiíttal fedett kis vattapamatOn megszűrjük .. 
A szüredéket langyos vízfürdőn bepárologtatjuk. A maradékot 3 ml tömény 
R-ecetsavban oldjuk, 1 csepp R-vas(III)klorid-oldatot cseppentünk hozzá és 
az oldatot néhány ml tömény R-kénsavra rétegezzük„ A folyadékok érintkező 
felületén sötétkék-színű gyűrű keletkezik (Keller-reakció) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Tartalmi meghatározás {alkohol). 10,00 ml készítményt az I. 140. la" 24/b szerint 
vizsgálunk 

c) Tartalmi meghatározás (alkaloida) 
K'ém5zerek. 

I. Dimetilaminobenza/dehid-oldat. 3 5 ml vízhez állandó hűtés közben vékony sugár
ban 65 ml tömény R-kénsavat csurgatunk. A lehűtött folyadékban 0,125 g 
R-dimetilaminobenzaldehidet o)dunk. A kémszert fénytől védve tar\juk és 
12 órai állás után használjuk Altalában egy hétig használható. 
II. Oxidáló-oldat 5 ml vízhez 1 csepp tömény R-hidrogénperoxid-oldatot csep
pentünk„ Az oldatot fi:issen készítjük 
III. l %-0< borkiúav-oldat, 
IV. Ö«zehason/ító alap-oldat. 0,1 rrig pontossággal mért 0,0240 g R~ergotoxinetán7 
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::;zu]fonátot mérőlombikban 1 %-OS borkősav-oldattal f00 ml··Ie oldunk„ 1,00 me 
oldat 0,2 mg ergotoxin-bázisnak felel meg. 
V N átriumpiro.szulfit. 

A tneghatározá5 leírása. cg pontossággal m~rt kb 10 g kész!tményt rá.z~tölcsérben .50 ml. 
vízzel hígítunk. A folyadékot ·- kis lakmuszpaprros darabkat (3 X 5 mm) 
használva jelzőül - R-ammónia-oldattal éppen.1?eglúgosí~j,uk„ E~ut.án .a fo}ya·
dékot egymásután 40, 25, 20 és 15 ml R-éterrel knazzuk. A razogatas ideje ~i:d
egyik esetben .5 perc, Az egyesített éteres oldatot 3 ízbe_n 0,2, ml R-ammorua
oldattal meglúgosított 2.5 ml vízzel, végül 25 ml vízzel v1sszarazzuk„ Ezután az 
éteres oldatot 6gymásután 20, 10, 10 és 5 ml 1 %-os vizes borkősav-oldattal. 
rázzuk ki. A borkősavas-oldatokat egyesítjük, majd az abban oldott étert s~oba·
hőmérsékleten, csökkentett nyomáson eltávolí~juk és az oldatot mérőlombikban 
vízzel .50 ml-re kiegészítjük. 
2 ml oldathoz 4 ml dimetilaminobenzaldehid-oldatot (I) és 5 csepp oxidált\ 
oldatot (II) elegyítünk, majd a kék szín kifejl~dése után (kb. 5 ,perc ,mú]v~) 
néhány mg nátriumpiroszulfitet oldunk a reakcroe!egyben. Az rly modon alland~-
sított kék színt az alábbi oldatkeverékekből azonos módon készített reakc10-
elegyek színével hasonlí~juk össze.. E végből minden két--két ml összehasonlító 
oldat··keveréhet a már leírt módon vizsgálunk„ 

_ Az összehasonlitó ol~~t„keverék összetéte~-=----- 1 

Űsszehasonlitóalap„oldat (IV)j 1 %·os borkősav-oldat (III) ! 

ml ! ml ! 

2,00 
1,80 
1,60 
1,40 
1,20 
1,00 
o,so 
0,60 
0,40 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 

.A<:---ÖsszehasmiliU....oldat.J..everék,..-Jllct..Sleg a vizsgált 

készitmény ergotoxin„bázisban kifejezett alkaloida

tartalma %-ban 

0,10 
0,09 
0,08 
0,01 
0,06 
0,05 
0,()4 
0,03 
0,02 

Az összehasonlítás során egyező színű oldatok alkaloida-tartalmát egyenlőnek 
tekintjük és annak értékét a fenti táblázatból olvassuk le. 
A szín erősségét, S 61 jelzésű színszűrőt használva, Pulfrich-fotométerre1 is 
mérhetjük, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
s<Ígét határozzuk meg, Az a) szerinti azonosításnál a gyűrű színe sötétkék 
legyen„ 

Eltartás Jólzáró üvtgdugós üvegben, fénytől védve, zárt szek!ényben 
tar~juk. A raktári készletet színig töltött üvegben, hűvös helyen tároljuk 

Adagolár.. Legnagyobb egyszed adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egy.szeri adagja 
Szokásos napi adagja 

Megjegyzi< A készítmény alkaloida-tartalmát 

1 g 
3 g 
X-XXX gtt 
XXX-LX gtt 

évenként ellenőrizzük. 
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503. 

"' Extractum stramonii siccum 
( Ext1 strarnon.. sicc) 

Száraz sztmmonium(maszlag)-levél-kivonat 

. S~t~tbarna,-s~ínű~ nedvszívó, jellemző szagú, kesernyés ízű por.. A I05°~on 
kiszan~ott kesz1tmeny 0,95-1,05 % atropin-bázisban (C H O N) kifejezett 
alkal01~át tartalmaz„ A készítmény vízbe31oldódik, Rcsz~szG~n 

3 
csak részben 

oldhato„ ,{:1,t-·n.--v:-A-n-v„·_y"" 

K'5zítts. 
1000 g sztramorü1;1m-le':'él-porból (IV) (stramonií.folium) lúgított szesz

s~el (>pmtus dilutus) az «Extractum belladonnae siccum» 
cikkelyben (IIL 213„ lap) leírt módon száraz kivonatot készí
tün~„ A k_ivc;n;it alka_loida·tartalmát meghatározzuk és annyi 
105 -on kiszantott te3cukrot (V) (lactosum) keverünk hozzá 
hogy a 105°-on kiszárított kivonat 1 % atropin-bázisban ki~ 
fejezett alkaloidát tartalmazzon, ' 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,05 g _készítményt enyhe melegítéssel 3 ml vízben oldunk Az oldat sztramonium··· 
levél-szagú.. ~ 

b) Tejcuko~, alkaloida„ A ké~zítményt az «Extr actum belladonnae siccum» cikkely 
h) (te1cuko1) és dJ pontja (Vitali-reakció) szerint (IIL 213„ lap) vizsgáljuk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) S;,;árítá5i_ve.5;,;te.5é§·· 0,1, mg i:on~os~ágg~l ,mért kb 0,5 g készítményt az I. 104,. lap 
3) sze1rnt 105 -on allando suly1g szantunk. A súlyveszteség legfeljebb 6 % lehet. 

·d) Tar;almi meghatározás; A ,105°-on kiszárított készítmény 0,1 mg pontossággal 
mert kb. 1,0 g,-os reszletet az I, 125. lap 17/b-a) szerint vizsgáljuk. 
1 ,~I 0,02 ·n kensav 5,787 mg (lg ,76247) atropin-bázist, illetőleg hioszciamin
baz1st (C17H 230 3N) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

fi- makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk A készít
menyt az «Extractum belladonnae siccum» cikkely , ) pontja (krizatropasav) 
(IIL 213,. lap) szerint vizsgálva az oldat nem fluoreszkálhat (különbség a 
belladonna-levél-kivonattól), 

,Eltilrtá:;. Lepar~finozott üv.egben, vagy nedvességszívó anyag felett, fénytől 
vedve, zart szekrenyben tar~Juk. · · 

Sz~raz sztramonium-levél kivonatot tartalm.qz a «Mixtura lhloralo-bromaÍa»„ 

Adagolás., Legnagyobb egyszeri adagja 0, 1 g 
Legnagyobb napi adagja 0,3 g 

Szoká50s eg)•szeri adagja 0,04 g 
Szoká50s napi adagja O, 12 g 

A kivonatból mindíg a rendelt mennyiséget mérjük le 
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504. 

+ Extractum s,trychni siccum 
( Extr, st'fychni sicc.) 

Száraz e~észmag-klvonat 
Világosbarna-színű, igen keserű ~z~ por •.. A 105°-on _kiszárított kivonat 

sztrichnin-bázisban (C21H 220 2N;i). kifeJezett osszes alk~lmda-tartalm:' 7,6-
8,4 % A készítmény vízben oldod1k, R·szeszben csak reszben oldhato„ 

Keszítés. 
1 OOO g ebvészmag-por ból. (IV) ( strychni semen) az «~xtr astum b~lla„ 

donnae siccum» cikkelyben (IIL 213. lap) lent modon szaraz 
kivonatot készítünk, A száraz kivonat alkaloida-tartalmát 
meghatározzuk és annyi 105°-on kiszárított tejcukorral (V) 
(lactosum) keverjük, hogy a 105°-on kiszáritott kivonat 8,0% 
sztrichnin-bázisban kifej:ozett alkaloidát tartalmaz~on. 

Azonossági vizsgálat 

a) Sztrichnin, 0,2 g készítményt 1 ml vízben oldunk Az ol~atot l_O csepp R-ar;,mió;lla
oldattal meglúgosí~juk és 5 ml R-klorofotmmal razogatJU~ Az elkulomtett 
kloroformos-oldatot kis potceláncsészében szárazra párologtatJuk„ A maradékrn 
néhány csepp tömény R-kénsavat cseppentünk. és, egy kristályka, R-kálii~m„ 
bikromátot teszünk. Az ide-oda mozgatott knstalyka nyomán atmenet1leg 
ibolya színeződés keletkezik 

b) Brucin,. 0,05 g készítményt 3 ml 50 %-os salétromsavra szómnk„ A folyadék vér-
pir osr a színeződik„ 

e) Loganin„ 0,05 g készítményt porceláncsészében 1 ml hígított szesszel és 1 csepp 
R-kénsawal elkeverünk majd a folyadékot vízf'ütdőn szárnzrn párologtatjuk„ 
A maradék sötét ibolyavÖrös színű„ E szín víz hozzáadását~ eltűnik, de beszárítva 
Ismét láthatóvá válik„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárítási veszteség„ O, 1 mg pontossággal mért ko. 0,5 g készítményt az L 104. lap 
3) szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk, A kivonat súlyvesztesége legfeljebb 

6% lehet, 
e) Tartalmi meghatározás A 105°-on szárított készítmény O,~ m?.pontossággal métt 

kb. o 5 g-os részletét az I. 125, lap 17/b-a) szennt v1zsgalJuk, 
1 mi" 0,02 n kénsav 6,688 mg (lg ,82530) sztrichnin-bázisban (C21H220,N,) 
kif'1jezett alkaloidát (sztrichnin+ brucin) jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

· A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosí~juk. 
Eltartás„ Leparafinozott üvegben vagy nedvességszívó anyag felett, fénytől 

védve, zárt szekrényben tartjuk, 
Másnév„ «Extractum nucis vomicae». 

Adagolás„ Legnagyobb egyszer'i adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokáro s egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

A kivonatból mindig a rendelt mennyiséget mérjük le .. 
' 

15 Gyógyszer könyv III. (25'! 
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505. 

Faex compressa 
(Faex compr.) 
Sajtolt élesztő 

Nedves tapintású, puha, szürkés-·sárga színű, jellegzetes szagú készítmény, 
amely élő élesztősej;ek (Saccharomyce< cerevi<iae Meyen; Saccharomycetaceae) 
tömege. · 

Sajtolt élesztőből ké<zül a «Fae.x praeparata siccata» és a «Faex praeparata spi<sa»„ 
Megjegyzés .. Gyógyszerkészítményekhez csak jóminőségű, a vonatkozó rendel

kezéseknek megfelelő, friss élesztőt használhatunk. 

506. 

Faex praeparata siccata 
(Faex praep •. sicc.) 

Szárított élesztő-készítmény 
Világosbarna, vagy szürkés-fehér színű, élesztő szagú és ízű, en,zimmentes, 

száraz por.. Vízzel összerázva szuszpenziót képez. 
Kémhatás„ Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 9) sem

leges vagy gyengén savanyú .. 
Készítés. __ _ 

100 g friss, sajtolt élesztőt (faex compmsa} szétmorzsolÚnk és/40°„ot 
meg nem haladó hőmérsékleten néhány ér án át szikkasztunk.. 
A megszikkadt készítményt 100°-on (legalább 2 órán át) addig 
szárítjuk, míg súlya ,~Q/ g-ra csökkent.. , 
Az~r-ft-ett-fV)- maradékot dn/nv;;f/:V:.o{. /f / 

5- g-:uk""f"lr+al~V~GGka=um;!...g'=dosan..összekeverj-ük. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Erje.sztési próba, 0,5 g készítményt és 0,5 g szőlőcukrot 9 ml vízzel kémlőcsőben 
összerázunk. A kémlőcső tartalmát vízzel pereméig feltöltjük s kis papiroslappal 
letakarjuk. 50 ml-es főzőpohárba 5 ml vizet öntünk s a papiroslappal lefelé 
fordított kémlőcsövet a pohát ba állítjuk. Az ily módon összeállított készüléket 
egy órán át 30°-35°Con tattjuk! Ez idő alatt a kémlőcsőben gáz nem fejlődhet. 

b) A készítmény egynemű legyen és nem lehet erjedt szagú.. · 

A készítményt teljes vizsgálattal ellenőtizzük. 

Eltartds .. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 

Szárított élesztő-készítménnyel készül a «Pilula ferri carbonici» .. 

i-:=--· I ·' / · 11;)./:7 ,,.,.._,;--~...-r::{..,·Vt-.-<--.;;:-1/r/ .. „.-·",':rrv-z.:-/·:--:i,r,.í'..-.--; f/·-:;.;ufi 
1 , 4 f7 ,.;:.;.(..',Á-}'>,:_/7.f7'-•Y_:''<.- -„~ / ,/ 

")' / ,;; J' ;: , 
t-Z ,u .. .,.ú~r"..&. c„C 
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507. 

Faex praeparata spissa 
(Faex praep ... spis.s.) 

Sűrű élesztő-készítmény 

Barnaszínű, mezsuru, élesztő szagú, ~des ízű, enzimmentes készítmény 
. Vízzel minden arányban egyenletes állományúvá keverhető .. 

Kemhatás Frissen kiforralt és lehűtött vízzel készült rázadéka (1 + 9) gyen
gén savanyú. 

K'észíté.5 
100 g friss, sajtolt élesztőt (faex compres.sa) 
45 g cukorból (sauharomm) és 
50 g desztillált vízből ( aqua de<tillata} melegen készített sziruppa 

eldörzsölünk, majd 
30 g glicerint (glycerinum) keverünk hozzá .. A keveréket vízfürdőn 

100 g-ra bepárologtatjuk és még 20 percig melegítjük. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Eijesztési próba. 0,5 g készítményt a <iFaex prneparata siccata» cikkely a) pon\ja 
sze1int vizsgálunk. A kémlőcsőben gáz nem fejlődhet.. 

b) A készítmény egynemű legyen és nem lehet erjedt szagú. 
A készítményt te\jes vizsgálattal ellenőrizzük„ 
Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegbe~ vagy óntubusban tar\juk. 

Infusum frangulae compositum 
( Inf. ftang.. comp.) 
Frangula-forrázat .í2/! 

1i! 
Vörösbarna, tiszta, átlátszó, vagy kissé zavaros, jellegzetes szagú és ízű 

folyadék.. 

K'észítér„ 

15* 

/ 

10 g durván porított frangufa.-kéregre (IV) (frangulae corte.x) és 
5 g édes gyökérre (IV) (liquiritiae radix) 

80 g forró vizet (aqua destillata) öntünk„ A keveréket befedjük, 
időnként megkeverjük, majd 1 óra múlva vásznon megszűr
jük és a drogot gyengén kiprése\jük. A folyadékban 

10 g cukrot (saccharosum) és 
10 g káliumnátriumtartarátot (kalium natrium tartaricum) oldunk„ 

A készítményt vízzel 
100 g-ra kiegészítjük és rövid ülepítés után, vattapamaton meg

szűrjük„ 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal. 
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/J ./ 

Másnév~ «Decoctum purgans»„ 
Adagolás„ Szokárns egyszeri adagja 

Szokárns napi adagja 
30-60 g 
30-60 g 

Rendeléskor készítjük .. 

509. 
/_,..~ 

Infusum. ip~acuanhae 
(Ir ipec.J 

Ipekrána-forrázat 

A;- ipeka.k':'ána-forrázatot a «Főzetek és forrázatok» cikkely (L 189 .. lap) 
~zermt ~észítJU,.~ ~zzal az eltér~ssel, h?gy 0, ~O g', vagy azo':'- alóli me.nnyiségű 
1~e~akuar;a-gyoker (IV) rendelese_esete'?- a kivonasra hasznait vízhez 1 csepp 
hígrtot; sosava~ (acz~um hydrochlorz,c~m dzlu~um 10%), 0,10 g-on felüli mennyiség 
rendelese eseten pedig 3 csepp hígrtott sosavat cseppentünk. 

A2 ipekakuána-forrázat helyett az ipekakuána-tinktúra. (tinctura ipecacuanhae) 
yízzel készült hígítását is kiadhatjuk annak figyelembevételével, hogy 1 g 
rpekakuána-gyökérnek ( ipecacuanhae radi.x) 10 g ipekakuána-tinktúra felel meg .. 
Ezt a körülményt a vényen jelezni kell. 

Rendeléskor készítjük.. 

510. 
Infusum sennae compositum 

( Inj. 1ennae comp.) 
Szenna-forrázat 

Ba1naszínű, tiszta, átlátszó, vagy kissé zavaros, jellemző szagú, sós és kissé 
édes ízű folyadék. Vízzel elegyedik. Szárazanyagtartalma 19-22 % ' 

Sűrűség .. 1,090-1, 100. 

Kis:dtés. 
100 g felaprított szenna-levé!re (II) (sennae folium) és 

10 g összezúzott édesköményre (Ili) (foeniculi fructus) 
750 g forr.ó vizet öntünk. A keveréket lefedjük, időnként megkeverjük, 

maJd 1 óra mulva a forrázatot vásznon megszűrjük és a drogot 
gyengén kipr:ése\jük. A szüredékben · 

100 g káliumnátriumtartarátot (kalium natrium tartaricum) és 
100 g cukrot (saccharosum) oldunk. A folyadékhoz végül 
„; ~ g konzerváló oldatot (solutio con.servans} elegyítünk. A2 oldatot 

+ /;/fvl egy. napi~ _ülepítjük, majd vásznon megszűrjük és vízzel 
1000 g-ra kregeszltjük 

ú 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, kálium. Egy csepp készítményt porcelánlemezen beszárítunk. A maradék 
óvatos h"evítéskór karamel-szagot árasztva meggyullad, majd megszenesedik. 
Huzamos izzítás után a maradék kifehéredik és a nem világító lángot tartósan 
élénksárgára festi, A láng színe kObalt-·Üvegen át nézve vörös„ · 

b) Tartarát. A papirosszűrőn kristálytisztára szűri készítmény 1 ml-ét 1 ml tömény 
R-ecetsawal elegyítjük. Az oldatból tartós rázogatáskor lassan kristályos csapadék 
válik ki .. 

e) Oximetilantrachinon. 2 ml készítményt 0,5 ml R-kénsavval néhány percig melegítünk. 
A folyadékot kihűlés után 5 ml R-éterre' rázogatjuk. A folyadékok elkülönülése 
után az éteres réteg tisztáját 2-3 csepp R-nátrnnlúggal meglúgosított 1 ml vízzel 
összerázzuk. A lúgos vizes folyadék narancsvörös-,színű„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) S;:;ára;;.anyagtartalom A készítmény 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,50 g-os részletét 
az L 105. lap 5/a szerint vizsgáljuk. A maradékot 105°-on állandó súlyig szárítjuk. 

Tájékoztató gyors'l<izsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét határozzuk meg .. 

Eltartás .. Leparafinozott, színig töltött kisebb üvegben, fénytől védve, hű~ös 
helyen tartjuk. 

Szenna-fonázatot tartalmaz a «Sirupus la.xanrn .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 30-60 g 
Szokásos napi adagja 30-60 g 

Ha az orvos «lnfüsum laxativum»-ot vagy «Aqua laxativa viennensis»-t 
rendel, ezt a készítményt adjuk ki .. 

511. 
Injectio acidi ascorbinici 10% 

( Inj. acid.. ascorb .. 10% ) 
10 %-os aszkorbinsav ( C-vi tarnin )-ín jekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat.. Milliliterenként 0,098-0, 102 g aszkor bin
savat (C6H 80 6) tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú. 

Kiíszítés .. Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz .való vízben ( aqua destillata pro injectione) 
100, 0 g aszkorbinsavat ( acidum ascorbinicum), majd 1 észletekben 
45,00 g analitikai tisztaságú nátriumhidrogénkarbonátot (natrium bi· 

'arbonicum) oldunk. 
A gázfejlődés megszűnte után az oldatot injekcióhoz való 
vízzel ( aqua destillata pro injectíone) 
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1000 ml-re kiegészítjük„ Az oldatot. szűrjaj< és széndioxidcgáztérben 
késedelem nélkül l,;é,illetőleg ~ . ml-es ampullákba töltjük .. 
Az ampullákat áramló vízgőzben 100°-on 1 órán át sterilezzük 
(I 181. lap l/d) .. 

Azonossági vizsgálat 

~) .Nátrium„ 1 csepp készítményt porcelánlemezen beszárítunk .. A maradék óvatos 
hevítéskor megszenesedik, ·izzítva kevés fehér maradékot hagy, amely a nem 
világító lángot élénksárgára festi .. 

b) A1;;korbin.iav. 5 csepp készítményt 2 ml >1zzel hígítunk. A folyadékban 0,1 g nát
riumhidrogénkarbonátot .és 0,02 g R-vas(II)szulfátot oldunk„ Az oldat ibolya
színű lesz,. E szín R-sósavtól eltűnik„ 

e) 5 csepp k~zítményt 1 ml viz.zel hígítunk és 1 ml Fehling(I + II)-oldattal ele
r gyítü~kl'Narancssárga csapad~~ vál~/ Ie1~~ely,..~e~egítéskor téglavörösre: változik, 

//f;.: 1-6,,~~ii:- ,-?rdj'Xú>~c~~ 7~6:~~·-k:~;~~;~;~~~lat 

d) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta legyen, színe pedig nem lehet 
erősebb a Z 1 színmérték-oldatnáL 

e) Savas1ág .. A készítmény hidrogénkitevqje az L 77 .. lap 12) szerint meghatározva 
· pH = 5-6,5 legyen. 

f) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után a vonatkozó cikkelyek elő
írás~t értelems~erűen alkalmazva vizsgáljuk„ 

g) A készítmény sterilitását az I. 22L lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Tartalmi meghatáro;;á>. 100 ml-es Erlenmeyer·-lombikban 1,00 ml készítményt 
5 ml vízzel és 5 ml R-sósavval hígítunk„ A folyadékban 0,5 g káliumbromidot 
oldunk, majd az oldatot 0,1 n káliumbromát-oldattal titráljuk.. Jelzőül a titrálás 
vége felé 1-2 csepp I-p-etoxikrizoidín-oldatot használunk.. 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 8,806 mg (lg ;94479) aszkorbinsavat (C

6
H

8
0

6
) 

jelez„ 

Tájékoz.tató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a d) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 
Másnév„ «Natrium ascorbinicum solutum pro injectione». 

Adagolás .. Szokásos egvszeri adagja i„ ven .. 
Szokásos napi adagja i.. ven, 

1-5 ml 
1-5 ml 

A készítmény felhasználhatóságának idejét külön rendelkezé1 1zabá01ozza„ 
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Injectio acidi nicotinici 2°!o ry;, 
(ln). acid.. nicot„ ~2o/o) 

2%-os nikotinsav-injekció 
Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 19,6-~-20,4 mg nikotinsavat 

(C6F):50 2N) tartalmaz. 
Ki!mhatás. A készitmény gyengén savanyú. 

K'i5Zítés„ 
140,0 ml n nátronlúg és kb.. 
800 ml injekcióhoz való víz ( aqua destillata pro ínjectione) elegyében 

20, 00 g nikotinsavat { acidum nicotínicum) és . . 
4,00 g nátriumkloridot. (natrium chlo:atum) ol~~nk: Az oldatot mJek

cióhoz való vízzel ( aqua de.stzllata pro znyectzone) 
!OOO ml-re kiegészítjük„ 

Az oldatot szűrjük és !, 2, illetőleg 5 ml-es ampullákba töltjük„ 
Az ampullákat autoklávban 20 percig sterilezzük (L 181. lap l/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nikotinsav„ 2 ml készítményt porceláncsészében szárazra párologtai:un~„ A 
maradékot 1 g vízmentes R-nátriumkar bonáttalkeverjük„ Az elegy melegíteskor 
piridin·szagot áraszt„ 

b) 1 ml készítményből 1 ml R-higany(II)klorid-oldattól lassanként fehér csapadék 
válik le„ ' 

Minőségi k:valitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 
d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés ~tán, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 
e) A készítmény sterilitását az L 221.. lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás.. Az ampullákat alkalmas dobozokba csómagolva tartjuk. 

i. ven .. l 
Adagolás„ Legnagyobb egyszer'Í adagja i„ musc. 5 ml 

s. cut .. 
!.. ven. l Legnagyobb napi adagja 1. musc„ 15 ml 
s .. cut. 
J.. ven l Szokásos egyszeri adagja L musc 1-2 ml 
s .. cut. 
1.. ven. l 

Szokása.s napi adagja 1„ ~USC„ 1-4 ml 
s .. elit 
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513. 

+ + Injectio adrenalin; hydrochlorici 0,1 % 
( Inj. adrenal. hydrochlor. 0,1% 

0, 1 %-os sósavas adrenalin-injekció 

Szintelen, vagy kissé sárgaszinű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 1 mg 
adrenalint ( C9H130 3N) tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény savanyú. 

Keszítés. 
Az oldatot az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (L 183. 

lap) leírt módon készí\jük. 
Mérőlombikban 

75,0 ml 0,1 n sósavban · 
1,000 g adrenalint (adrenalinum basicum) oldunk„ Az oldatot kb 

800 ml injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) hígítjuk. 
A folyadékban e:oután · 

1,20 g nátriumpiroszulfitot (natrium pyrosulfu,osum), 
8,50 g nátriumkloridot (natrium chloratum) és 
1,00 g triklórizobutilalkoholt (alcohol trichlorirnburylicu.s) oldunk. Az 

oldatot· injekcióhoz való vízzel ( aqua de.<tillata pro injectione) 
!OOO ml-re kiegészítjük. 

Az oldatot megszűrjük és 1 ml-es ampullákba töltjük. Az am
pullákat áramló vízgőzben !00°-on 15 percig sterilezzük 
(L 181. lap l/d). 

AzonoSsági vizsgálat 

a) Adrenalin. 5 csepp készítmény 1 ml vízzel és 1 csepp R-vas(III)k!orid-oldattal 
elegyítve megzöldül, majd néhány csepp 5 %-os nátriumhidrogénka1bonát-oldat 
hozzáadására előbb kék, majd piros színű lesz,, 

Minőségi kvali~ativ vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és ktistálytiszta legyen„ Színe nem lehet 
erősebb a P l színmérték-oldatnál. 

c) A készítmény hidrogénkítevője az L 7 7,, lap 12) szetint meghatárnzva 'pH = 
2,5-3,5 legyen. 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő elői<észítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemsze1űen alkalmazva vizsgáljuk. 

e) A készítmény sterilitását az I. 22L lap 1) szerint ellenőrizzük, 

Minőségi kvantitativ vizsgála:t 

f) Tartalmi, meghatározás. A készítmény adrenalin-tartalmát biológiai eljárással (L 
233, lap 2) ellenőrizzük, A készítmény megfelelő, ha a talált hatásérték a fel
tüntetett hatóanyag-mennyiség hatásértékétől legfeljebb ± 15 %-kal tér el. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 
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Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, méregszekrény

ben tartjuk, 
Másnév. «Sofotio adrenalini hydrochlorici 0, 1 %»,,,, S.:,.,„,;;;FH „,~"-y;,,i1::;. "//. // / 

Adagolás„ Legnagyobb egyszeri adagja s. cut. 1 ml 
i, ven„ 0,2 ml 

Legnagyobb napi adagja s, cut„ 2 ml 
1„ ven„ 0,6 ml 

Szokásos egjszeri adagja s, cut.. 0,3- ·o,5 ml 
" ven„ 0,05-0,1 ml 

Szokárn s napi adágja s, cut„ 1 ml 
i. ven,. 0,05--0,3 ml 

514. 

Injectio aneurini hydrochlorici 1 % 
( Inj. aneurin„ hydrochlor. 1%) 

1 %-os sósav~s aneurin(B1 vitamin)-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 9,8-10,2 mg sósavas aneurint 
(C

12
H

17
0N 4SCL HC1,H20) tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény savanyú. 

Ki!szítés,, Mérőlombikban 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injútione) 

10,00 g sósavas aneurint (aneurinum hydrochloricum} és 
f;Jc' 3.3-0 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek-

' cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 
!OOO ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba 

töltjük. Az' ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri-
lezzük (I. 181.. lap !/e). 

Azonossági vizsgálat 

a) Aneurin A készítményt az «Aneurinum hydrnchloricuin» cikkely .a) pon\ja (II 
93, lap) szerint vizsgá\juk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta légyen, színe pedig nem lehet 
erősebb a Z l színmérték-oldatnáL 

c) Savasság,. A készí1mény hidrogénkitev(\je az I. 77,, lap 12) szerint meghatározva 
· pH = 3,0--4,6 legyen„ ·' · 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek elő-
írás_át értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 

e) A készítmény sterilitását az L 22L lap 1) szerint ellenőrizzük, 

Minősé~ kvantitativ vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározd• (kén). 15,00 ml készítményt az L 102,, lap b) szerint elron" 
csalva az L 122,, lap 16) szerint vizsgálunk. 
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1 mg báriurnszulfat 0,1374, mg (lg ,13785) ~'.t, illetőleg 1,522 mg (lg ,18240) 
sósavas aneurint (C12H1 ,0N 4SClHCl,H20) Jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük.. 
Eltartás A:z. ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk .. 

Adagolás.. Szokása.s egy.szeri adagja ~· cut.. l 
i. musc„ 1 ml 
1--.--V~ 

Szokásos napi adagja s„ cut.. l 
i .. musc.. 1 ml 

/~/-/• 
. ;,-:.,L:-t-c-:-?>r.rv ,,,.-_ ,;::-1~:;,: ~tr 

lnjectio aneurini hydrochlorici 5% 

(Inj.. aneurín .. hydrochlor. 5%) 
5%-os sósavas aneurin(B,-vitamin)-injekció 

Szintelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 49~51 mg sósavas aneurint 
(C12H 170N 4SCI .. HC1,H 20) tartalmaz .. 

Kémhatás. A készítmény savanyú .. 
Keszité.s. Mérőlombikban 

800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua de.stillata pro injectione) 
50,00 g sósavas aneurint ( aneurinum hydrochloricum) oldunk.. A:z. oldatot 

injekcióhoz való vízzel ( aqua de.stillata pro injectione). 
1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot sz{írjük és 1 ml-es ampullákba 

töltjük.. Az ampullákat ·autoklávban 120°··on 20 percig steri
lezzük (L 181. lap l/c)„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Aneurin. A készítményt az «A.neurinum hydrochloiicum>~ cikkely a) pon~ja szerint 
(II 93 .. lap) vizsgáljuk. · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta legyen, színe pedig nem lehet 
erősebb a Z 1 színmérték-oldatnál. 

e) SavaHág. A készítmény hidtogénkitevője az I. n. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 3,0-4,0 legyen. 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemsz~rűleg alkab;nazva vizsgáljuk„ 

e) A készítmény sterilitását az L 221 lap 1) szerint ellenőrizzük.. 

Minőségi kvantitatív ·vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározás (kén) .. 3,00 ml készítményt az L 102. lap b) szerint ehoncsolunk 
az I. 122 .. lap 16) szerint vizsgálunk.. 
1 mg báriurnszulfat 0,1374 mg (lg ,13785) S-t, illetőleg 1,522 mg (lg ,18240) 
sósavas aneurint (C12H170N4SC1.HC1,H20) jelez.. .: --· . , _ 

__., I - - _f:. ,;;/ :{.C'f' ''-;:::.__ /, /.::> t/ {:cy; 
234,:;;Z d.f:t/._,Z:rr-JE..,.-.rv,7 ?/c-i,,;;{,,~(/~/J ,.,,:_;:/,!Z,-(1/.,C ~-.;""'" - CY. „..&c,...-;:{--V?7 F'Z-, .... ---

z./ ' 

r:!/ t? U~/vr:~_„/ _ t:'.-J ---r,•-y i-);_,,t; f;-:,,-vZ:J 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük 

Eltartás.. A:z. ampullákat alblmas dobo.zokba csomagolva tartjuk .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja s„ cut. l 
i musc.. 1 ml 
·i.-ve1t 

Szokása.s napi adagja 
i .. musc.. 1 ml 
s .. cut.. i· 

;' . i. oen. 
?Z _ ~· r,~~°:,~~n-z-r.o~·7· _.-;>:;,_ ,,./-~.::- ,=<'- -; u-;,,.--i-c_·-?,-,,'Z.:';: „--u;-;;-.r·i. ~-t.-L4.~-~ -é'--...-,.,·v.<éZ.;t:~~ z.:-'. 

t-7 iC 1 é",{ d/ FP "" //k" /; :; ./" '-'. ;- '- '".' / , „; / .. , /· ,,.t/~ {;.:'1.;.t:""°""'/ /;/'C-'J 

516 • 

+ + lnjectio arsenicalis 1 % cum procaino hydrochlorico 
(Inj. anenícal .. 1% e. procain. hydrochlor.) 

1 %-os prokainos ·arzén-injekció 

Színtelen, kristálytíszta oldat. Milliliterenként 9 8-10 2 mg As
2
0

3
-t és 

9,8-10,2 mg sósavas prokaint (C13H 200 2N 2 .. HCI) t~rtalm~z. 
Kemhatás. A készítmény gyengén savanyú.„ 

Készítés .. Kb. 
200 ml injekc!ó~oz való vízben ( aqua destillata pro injectione) 

meleg1tessel 
15, 00 g b'óraxot ( natriurn boricum) és 
10,00 g arzéntrioxidot (acidum arsenicosum anhydricum) oldu,.;_k.. A kb. 

500 ml-re felhígított és lehűtött oldathoz 
75,0 ml n sósavat csurgatunk, m:;tjd 
10,00 g sósavas prokaint (procainum hydrochloricum) oldunk fel benne. 

Az oldatot mérőlombikban injekcióhoz való vízzel ( aqua 
de.stillata pro injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük. A:z. oldatot megszűrjük és 1 ml-es ampullákba 
töltjük„ A:z. ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (L 181 lap l/c) .. 

AzonQssági vizsgálat 

a) Arzén. 5 csepp készítményt a «Solutio arsenicalis» cikkely b) pontja (HL 335. lap) 
szerint vizsgálunk„ 

b) Prokain. 1 ml készítményt a «Procainum hydrochloricum» cikkely a) pontja 
(IL 453. lap) szerint vizsgálunk. · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 
d) Savasság .. A készítmény hidrogénkitevője az I. 77.. lap 12) szerint meghatározva 

pH = .5,0-·6,:5 legyen: 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő eÍőkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalrilazva vizsgáljuk, 
f) A készítmény sterilitását az L 22 L lap l) szerint ellenőrizzük. 
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Minőségi kvantitatív vizsgá,lat 

g) Tartalmi meghatározás (arzén) .. 3,00 ml készítményt az L 106„ lap 6/a szerint tized
- normál méretben vizsgálunk, 

1 ml O,l n káliumbromát"oldat 4,946 mg (lg ,69421) As20 3-t jelez .. 
h) Tartalmi meghatározás (prokain). 3,00 ml készítményt az L 123. lap 17/a-a) szerint 

szerint vizsgálunk., 
J ml 0,02 n kénsavl5;455 mg (lg ,73682) sósavas prokaint (C13H 200 2N 2.HCI) 
jelez. 

Tájékoztató gyor·svizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük„ 
Eltartás„ Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, méregszekrény-· 

ben tar tjuk„ 

Mámév .. «Injectio natrii arsenicosi 1 % cum procaino hydrochlodco»„ 

Legnagyobb egysze~i adagja s„ cut. l 1 ml 
i.. musc. 

Legnagyobb napi á.d3.gja s .. cut. l 1 ml i. musc .. 
Szokásos egyszeri adagja s. cut. l 0,5 - 1 i. musc. 
Szokáso.s napi adagja s. cut. l 0,5 -· 1 i .. musc„ 

517. 

+ + lnjectio atropini sulfurici 0,05% 
( Inf. atropin . .suif. 0,05%) 

0,05%-os kénsavas atropin-i~jekció 

ml 

ml 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,49-0,51 mg kénsavas 
atropint [(C17H 230 3N) 2 .. H 2S04,H 20] tartalmaz. 

Kémhatá<„ A készítmény savanyú. 

Kerdtés. Méiőlombikban, kb 
800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua de.stillata pro injectione) 

10,0 ml O, 1 n sósavat csurgatunk.. A folyadékban 
0,500 g kénsavas atropint ( atropinum sulfuricum) és 
8,90 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot 

injekcióhoz való vízzel ( aqua deitillata pro injectione) 
1000 ml-re kiegészí~jük. 

Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba töltjük. Az ampul
lákat autoklávban 120°-on 20 percig sterilezzük (L 181. 
lap l/c)„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Atropin. 0,5 ml készítményt az «Atropinum sulfiuicu!Il)> cikkely a) pon\ja (II. 
107„ lap) szerint vizsgálunk. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A foházott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen; 
e) Savas<ág. A készítmény hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatárqzva 

pH = 4,0-4,5 Jegyen .. 
d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előí_r ás át értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 
e) A készítmény sterilitását az L 221.. lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározás 8,00 ml készítményt 100 ml-es Erlenmeyer-lombikban víz
fürdőn 1-2 ml-re bepárologtatunk. A maradékot az I. 123. lap 17/a-a) szerint 
vizsgáljuk. Az alkalmazott 0,02 n kénsav mennyisége 5,00 ml .. 
1 ml 0,02 n kénsav. 5,787 mg (lg ,76247) atropin-bázist (C17H 230 3N), illetőleg 
6,948 mg (lg ,84187) kénsavas atropint [(C11H 230 3N) 2.H2S04,H20] jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 
Eltartá<„ Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, méregszekrény-

ben tartjuk. 

Adagolás. Legnagyobb egyszer'Í adagja 
Legnagyobb napi adagja 

s. cut. 2 ml 
s .. cut.. 6 ml 

Szoká<os egyszeri adag ja 
Szokásos napi adagja 

, 
518. 

s. cut. 1 ml 
s. cut„ 1-2 ml 

+ + Injectio atropini sulfurici 0,1 % 
( Inj. atropin .. suif. 0,1%) 

0, 1 %-os kénsavas atropin-i~jekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,98-1,02 mg kénsavas 
atropint [ ( C17H 230 3N) 2 . H 2SO 4,H20] tartalmaz .. 

K'émhatá<.. A készítmény savanyú. 

Keszíté<„ Mérőlombikban, kb 

800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 
10,0 ml O, 1 n sósavat csurgatunk A folyadékban 
1,000 g kénsavas atropint ( atropinum iulfuricum) és 
8,90 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek-

cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) · 
1000 ml-r'e kiegészí\jük. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba 

töltjük. . 
Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig sterilezzük 
(I. 181.. lap l/c) .. 
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Azonossági vizsgálat 

. a) Atropin. 0,5 ml készítményt az «Atropinum sulfinicum» cikkely a) pontja (II. I o 7 .. 
„ lap) szerint vizsgálunk:. 

Minőségi kvalitatív vízsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 
e) SavaHág .. A készítmény hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meghatározva 

pH = 4,0·-4,5 legyen. · 
d)_ Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előfrását értelemszerűell alkalmazva vizsgáljuk. 
e) A készítmény sterilitását az L 221. lap !) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatáro;;ás. 4,00 ri:tl készítményt 100 ri:tl-es Erlenmeyerclombikban víz
f~rdőn 1-2 ml-re bepárologtatunk .. A maradékot az L 123. lap 17/a-a) szerint 
vizsgáljuk„ Az alkalmazott. 0,02 n kénsav mennyisége 5,00„ ml. · 
I ml 0,02 n kénsav 5, 787 mg (lg , 76247) atropin-bázist (C

17
H

23
0

3
N), illetőleg 

6,948 mg (lg ,84187) kénsavas atropint [(C17H 230 3N)
2
.H

2
SO„H

2
0] jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük .. 
Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva méregszekrény-

ben tartjuk.. ' 
Másnév .. «Solutio atropini sulfurici 0,1 % in ampullis» (Sz. VIII.)„ 

Adagolás, Legnagyobb egyszed adagja s .. cut. 1 ml 
Legnagyobb napi adagja s„ cut. 3 ml 
S;;okásos egyszeri adag ja s .. cut. 1 ml 
Szokásos napi adagja s .. cut.. 1-2 ml 

519. 

Injectio axerophtholi 
( lnf axerophth.) 

Axeroftol(A-·vitamin)-injekció 

A;-vitamin vagy A-vitamin-zsírsavészterek injekcióhoz való olajjal készült, 
stenl oldata. Sárga vagy barnássárga, krist;ílytiszta 9lajos folyadék„ A-vita-
min-hatásértéke grammonként 100 .. 000 egység„ ' 
. A készítményt megfelelő előkészítés után, az «Axerophtholum solutum» 

cikkelyben (II. 109 .. lap) leírt módon vizsgá\juk. Sterilitását az L 221. lap 1) 
szerint ellenőrizzük. • 

Eltartás.. 1 ml-es ampullákba töltve, fénytől védve tar\juk.. 

Adagolás„ Szoká5os egyszeri adagja i. musc„ 0,5-1 ml 
Szokásos napi adagja i .. musc„ 0,5-1 ml 

Csak az érvényben levfl rendelkezéseknek megfelelff é5 forgalombahozatalra engedé!Jlezett 
készítmény tartható készletben 
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520. 

©© Injectio benzpropamini phosphorici l % 
(Inj. benzpropamin. phosph.. 1%) 

1 %-os foszforsavas-benzpropamin-ir:\jektió 

A foszforsavas benzpropamin vizes, steril oldata„ Színtelen, kristálytiszta 
folyadék. Milliliterenként 10 mg foszforsavas benzpropamint tartalmaz .. 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Benzpropaminum phosphoricum» 
cikkelyben (II. 122 .. 1lap) leírt módon vizsgáljuk .. Sterilitását az I. 221. lap 1) 
szerint 'ellenőrizzük. · 

Eltartá5. 1 ml-es ampullákba töltve, alkalmas dobozokba csomagolva, fény
től védve, méregszekrényben tartjuk.. 

Mámév .. «Aktedron injectio» (V. N .. ). 

Adagolás. Legnagyobb egy,szer·i adagja 
Legnagyobb napi a_dagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

A készítmény for!falma a kábítószerekre vonatkozó 

521. 

s. cut. 2 ml 
s. cut. 6 ml 
s. cut„ 0,5-1 ml 
s. cut.. 1 ·--3 ml 

rendelkezések hatá!Jla alá esik.. ,, 

lnjectio bismuthi subsalicylici oleosa 10% 
( lnj.. bism. subsalic .. ol. 10%) 

10%-os olajos bázisos bizmútszalicilát-injekció 

Sárgás árnyalatú, fehér szuszpenzió, melynek üledéke enyhe rázogatással 
egyenletesen eloszlik„ Milliliterenként 0,095-0,105 g bázisos bizmutszalicilátot, 
illetőleg 0,0536-0,0621 g Bi-t tartalmaz„ 

Kiszítés .. 
A szuszpenziót az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (L 183. 
lap) leírt módon készítjük.. . . 

100,0 g bázisos bizmútszalicilátot (bismuthum subsalicylicum) steril 
porcelánmozsár ban, kb„ 

100 ml injekcióhoz való olaj (oleum pro injectione) részleteivel egyen
letes szuszpenzióvá dörzsölünk„ A mozsár tartalmát injek
cióhoz való olajjal (oleum pro injectione) !OOO ml-es mérő
lombikba öblítjük. 
A lombik tartalmát injekcióhoz való olajjal ( oleum pro injec
tione) 

1000 ml,re kiegészítve, addig rázoga_tjuk, míg a szuszpenzió az olajjal 
i -;,- · "'({ q(í keveredik. A szuszpenzióti'25- ml-es gumisapkás steiil üvegekbe 
hi;. ,,,:,;,-,;;, /' öntjük. E ·művelet foly~mán a szuszpenzió egyenletességét 

időnkénti összerázással biztosí\juk. Az üvegekbe riéhány darab 
mosott és hővel sterilezett (I. 181. lap l/b) üveggyöngyöt 
teszünk.. Az üvegeket gumisapkával elzárjuk, pergamen
papirossal lekötjük és áramló vízgőzben 1 órán át sterilezzük 
(I. 18L lap I/d) .. 
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Azonossági vizsgálat 

a) A felrázott készítmény 2 ml-ét 10 ml R-petroléterrel összerázzuk. A csapadék 
leülepedése után a folyadékot leöntjük E műveletet 3-szor 5-5 ml R-petroléterrel 
megis'."ét:ljüJ<;, A kiszár!tott maradékot a «Bismuthum subsalicylicum» cikkely 
b) (bizmut) es e) (szahc1lsav) (IL 133, lap) pontja szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív •izsgálat 

b) A feházott \<észítmény egynemű legyen és abban csomók nem lehetnek láthatók,, 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek elő

írását értelem.szer·űen alkalmazva vízsgáljuk„ 
d) A készítmény sterilitását az L 221, lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Ta:talmi m.eghatározár (b~zirns ?izmútr;;alicildt), ~felrázott készítmény cg pontos
saggal mert kb, 5 g-os reszletet 0,1 mg pontossaggal mért 100 ml-es főzőpohárban 
30 ml ~-pe;roléterrel keverjük. A csapadé.k teljes leülepedése után a petroléteres 
foly~dekot ovatosan, az L 103, lap 1) szennt ei.őírt módon előkészített kis száraz 
papuosszürőre „ön~jük ügyelve, hogy csapadék a papirosszúrőre lehetőleg ne 
iuss~n, ~zt '.::muv~letet még 1?-15 rn,l R-petroléterrel 3 ízben, illetőleg annyiszor 
meg1smeteljük, nng az utolso petroletere~ folyadék 1 ml-es részlete óraüvegen 
elpárologtatva maradékát már nem hagy, 
A főzőpoharat előbb vízfürdőre téve a visszamaradt petrolétert elűzzük majd 
10.5°-on állandó súlyig !)Zárítjuk és mérjük. ' 
If~ ~ papirosszűrőre csapad~kjutott volna, úgy a 10.5°-on megszárított papiros
s~u;,ot az L 103,. ,lap 1! ~zennt. me!'mér~ü~ s a szűrőre jutott csapadék súlyát a 

f
') fozop~hárban, me,rt baz1~os b1zmutszahcilát súlyához hozzáadjuk. 

Tartalmi meghatarozar (bzzmut), Az e) sze1inti kiszárított maradék 0,1 mg pontos
sággal mért kb. 0,2 g-os részletét az I. 106, lap 7) szerint vizsgáljuk 
1 mg BiP04 0,6876 mg (lg ,83731) Bi-t jelez. · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 
E/tartár. Jőlzáró üvegekben tar\juk, 

Adagolár. Szokárn5 egyszeri adagjai .. glut., 0,5·-1 ml, 4-6 naponként„ 

522. 

+ Injectio calciferoli 
( lnf calciferol.) 

Kalciferol(D 2-vitamin)-injekció 

InJekci;füoz va!ó olajbar; oldott kalciferol (D2-vitamin),, Színtelen vagy 
hal".any~.arga, olajos fol)'.adek. Csaknem szagt,al~n; íze olajos. Milliliterenként 
~O, illet?leg 15 mg ~alc1f,erolt tartalmaz, hatasertéke ennek megfelelően milli-, 
hteren~e';'t 400.000, 1lletoleg 600.,000 nemzetközi egység (NE)., 
, 4 kesz1tn;é.nrt, a «Calciferolum solutum» cikkely' (II. 146 .. lap) szerint vizs-

galjuk. Stenhtasat az L 22L lap 1) szerint ellenőrizzük. , 
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E/tartár, l ml-es ampullákban, fénytől védve, hűvös helyen, zárt szekrény-' 
ben tar\juk. 

Mámév; «Injectio Vitamini D 2», 
Adagol1fr .. 

d • ha nk S .. CUL l ] ml ( = 10, i1! 15 mg 
Legnagyobb egyszeri a ag1a 2-S vo ént i. musé.. kalciferol) 

s. k , . d, . 2 Bh k' t s. cut, \ l ml(=IO, ill.15mg 
zo arns egyrzerz a ag;a - avon en i. musc, kalcilferol) 

Csak az érvényben lévő rendelkezheknek megfelelő ér forgalombahozatalra engedélyezett 
készítmény tartható khz!etben. 

523. 
Injectio calcii brom.ati 10% 

(lnf calc,. brom .. 10%) 
10%-os kalciumbromid-injekció 

• 

Szintelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,098-0, 102 g CaBr 2-t 
tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú,, 

A «Calcium bromatum solutum 33,3 %» cikkelyben (II. 149. 
lap) leírt módon injekcióhoz való vízzel ( aqua de,stillata pro 
in1ectione) frissen, tömény kalciumbromid-oldatot készítünk s 
annak kalciumbromid-tartalmát az ott leírt módon meg
határozzuk„ Az oldat 

100,0 g vízmentes kalciumbromidnak megfelelő, cg pontossággal mért 
részletét mérőlombikban injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata 
pro injectione) 

l OOO ml-re hígítjuk. 
Az oldatot megszűrjük és 5, illetőleg 10 ml-es ampullákba 
töltjük. Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (I. ISL lap l/c). 

Az~nossági vizsgálat 

a) Kalcium. 1 ml készítményt a «Calcium bromaturn soluturn 33,3 %» cikkely a) 
pontja (II. 149. lap) szerint vizsgálunk.. 

b) Bromid.. 5-6 csepp készítményt a «Calcium bromatum solutum 33,3 %» cikkely 
b) pontja (IL 149, lap) szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen Jegyen-
d) SavaHág. A készítmény hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meghatározva 

pH = 5,5-6,5 legyen,. 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek elő

írását értelemszerűleg alkalmazva vizsgáljuk. 
!) A készítmény sterilitását az L 221 lap 1) szerint ellenőrizzük .. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározás (kakium) .. 10,00 ml készítményt mérőlombikban 100 ml-re 
hígítunk. Az oldat 10,00 ~-es. rés~l.etét a «Calcium bromatum>> cikkely 
r) pontja (IL 148.. lap) szermt vizsga~uk. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 9,996 mg (lg ,99981) CaBr2-t jelez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás„ Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva ta1\juk„ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja i. ven, 5-10 ml 
Szokásos napi adagja L ven. 5-30 ml 

Kizárólag intravénásan alkalmazható„ 

524. 

Injectio calcii chlorati 10% 
( Inj. calc. chlor. 10%) 

10%-os kalciumklorid-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,098-0, 102 g kdstályos 
kalciurnkloridot (CaC12, 6H 20) ta1talmaz. 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú .. 

A «Calcium chloratum solutum 50 %» cikkelyben. (II. 154. 
lap) leírt módon, injekcióhoz ".aló viz~el ( aqua des;illla_ta pro 
injectione) frissen, tömény k~lcmmklond;oldat?t keszitunk, s 
annak kalciurnklorid-tartalmat az ott lent modon meghata-
mzzuk. Az oldat , 

100 O g kristályos kalciurnkloridnak megfelelő, cg pontossággal mert 
' 1észletét mérőlombikban injekcióhoz való vízzel ( aqua des-

tillata pro injectione) " . „ , • , 

1000 ml-re hígítjuk. Az oldatot megszurJuk es 5, rlletőleg 10 ml-es 
ampullákba töltjük. Az ampullákat autoklávban 120°-on 
20 percig sterilezzük (I 181. lap l/c)„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium 0,5 ml készítményt a «Calcium chloratum solutum 50 %» cikkely a) 
pontja (IL 154.. lap) szezint vizsgálunk. 

b) Klorid. 0,5 ml készítményt a «Calcium chloratum solutum 50 %» cikkely b) 
pon\ja (IL 154 .. lap) szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A felrázott készítmény Űledékmentes, ktistálytiszta és színtele': legyen. 
d) Savasság .. A készítmény hidrogénkitev~je az L 7 7. lap 12) szennt meghatározva 

pH = 5,5-6,5 legyen .. 
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e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűleg alkalmazva vizsgáljuk. 

f) A készítmény sterilitását az 1. 22L lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározás (klorid) .. 10,00 ml készítményt mérőlombikban vízzel 100 „ 

ml-re hígítunk. Az oldat 10,00 ml-es részletét a «Calcium chloratuin>rcikkelyl'.c·,.JC:dC.-
d· m) pon\ja (11 153„ lap) szerint vizsgáljuk. <•.,; {;,,,., 

I ml 0, 1 n ezüstnitrát-oldat 10,95 mg (lg ,03959) CaCJ 2, 6H20-tjelez.. · 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás„ Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva ta1tjuk. 

Másnév„ «Solutio calcii chlorati 10% in ampullis» (Sz. VIII . .).. 

Adagolás.. Szokásos egy.szeri adagja i. ven.. 5-10 ml 
Szokása.s napi adagja i.. ven,, 5-30 ml 

Kizárólag intravénásan alkalmazható„ 

525. 

Injectio calcii gluconici 10% 
( Inj. calc„ glucon .. 10%) 

10%-os kalciumglukonát-in]ekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,098-0, 102 g kalcium
giukonátot _[(C6H110 1) 2CaiH20] ta1talmaz. A készítmény legfeljebb (),004-g '~ •. ,,, ·:~ 
- a kalcmmglukonát kiválását megakadályozó ·- hatástanilag közömbös · 
segédanyagot (alkalmas Ca-sók stb..) is tartalmazhat. 

Kemhatás„ A készítmény semleges vagy gyengén lúgos„ 
Kerzftés. Kb 

800 ml il\jekcióhoz való vízben (aqua de.stillata pro injectione) enyhe 
melegítéssel 

100, 0 g kalciumglukonátot ( calcíum gluconicum) oldunk. 
A 20°-ra lehűtött folyadékot mérőlombikban injekcióhoz való 
vízzel ( aqua destillata pro injettione) 

1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 5, illetőleg 10 ml-es 
ampullákba töltjük.. Az ampullákat autoklávban 120°-on 
20 pe1cig sterilezzük (L 181. lap l/c). 

Azonossági vizsgálat 

a) Kalcium. O,~ ml ~ész'.tményy~ ~Ca!ciurr.' gl".COI)icum» cikkely a) pontja (II. 155. 
lap) szerint vizsgalunk. J ,,..,„„{, ':'(·/-- .. ~)•.,,.~ 1'-t-y.-v(..-•'--<-• 

b) Glukonát .. 5 ml készítményt a «Calcium glucomcum>> cikkely b) pon\ja (IL 155. 
lap) szerint vizsgálunk, 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen .. 
d) Lúgos.ság .. A készítmény hidrogénkitevője az L 77, lap 12.) szerint meghatározva 

pH = 8-nál nagyobb nem lehet. 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek elő

írását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 
f) A készítmény sterilitását az L 221. lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározás (kahium) .. 2,00 ml készítményt az L 116 .. lap 12/b szerint 
vizsgálunk„ 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 22,42 mg (lg ,35063) kalciumglukonátot 
[(C6Hn0 7) 2Ca,H20J jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük„ 

Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 

Mámév .. «Calcium gluconicum solutum» 

Adagolás.. Szokárns egyszeri adagja 
Szoká5o5 napi adagja 

i.. musc.. 5-10 ml 
i„ musc. 5-30 ml 

Ha az orvos «Kalcium-infekció»-t rendel, úgy kalciumglukonát-injekciót adunk ki 
és ezt a vényen jelezzük. 

Ha állás közben a kalciumglukonát kiválna, úgy az ampullát a csapadék oldódd.sáig 
meleg vízben tar!f uk.. 

526. 

Injectio camphorae aetherea 20% 
( Inj.. camphor. aeth .. 20%) 

20%-os éteres kámfor-injekció 

Szintelen, kristálytiszta, éteres oldat„ Milliliterenként 0, 19--0,21 g kámfort 
(C10H160) ta"talmaz„ 

Ke,zftés 
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200,0 g kámfort (camphora) mérőlombikban folytonos rázogatás köz
ben annyi, altatásra való éterben (aether ad narcosim) oldunk, 
hogy az oldat térfogata 

1 OOO ml legyen .. 
A lombikot 15 percig hűtőkeve1ékben (konyhasóval keve1t 
jég) tartjuk, majd az oldatot üveglappal letakart üvegtölcsérbe 
helyezett, szálmentesre mosott és kiszárított papirosszűrőn 
gyo1san átszűrjük és 1 ml-es hosszúnyakú ampullákba töltjük„ 
A megtöltött ampullákat leforrasztásig hűtőkeverékben tartjuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen, 
b) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek elő

írását értelemszerűleg alkalmazva vizsgáljuk. 
e) A készítmény sterilitását az I 221. lap !) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás {kámfor). Becsiszolt visszafolyó hűtővel ellátott 100 ml-es lom
bikba 1,00 ml készítményt mérünk és 0,15 g nátriumhidrogénkarbonátot szórunk. 
A reakciókeveréket 1 csepp I-brómfenolkék-oldattal és 10,00 ml hidroxilammó„ 
niumklorid-oldattal elegyí\jük. (10,00 ml vízben 2,00 g hidroxilammónium
kloridot oldunk, majd az oldatot 50 ml legtöményebb szesszel elegyítjük) 
Az oldatba késhegynyi durva horzsakőport szórunk és a visszafolyó hűtő csiszo
latát vízzel megnedvesítve, összeáJli~juk a készüléket. A lombik tartalmát 4 óráig 
enyhe forrásban tartjuk. A kezdetben kék oldat színe lassan zöldre, majd sárgára 
változik„ Ha a folyadék megsárgult volna, akkor a hűtőn keresZtül pipettával 
annyi szeszes lúgot (2 ml R-nátronlűg és 8 ml R-szesz elegye) csepegtetüuk a 
reakcióelegyhez, hogy annak színe sárgászöld legyen .. Ezt az eljárást szükség 
esetén megismételjük„ Teljes kihűlés után az oldatot 1-2 csepp R-sósavval 
megsavanyí~juk (a sárgászöld, esetleg kék szín sárgára változik) és szénsav·· 
mentes 0,1 n nátronlűggal átmeneti színig (zöld) titráljuk. Másik lombikban 
a hidroxilammóniumklorid··oldat koncentrációjának meghatározása. céljából 
annak 10,00 ml-es tészletét, 1 csepp I-brórnfenolkék-oldatot használva jelzőül, 
szénsavmentes 0, 1 n nátronlúggal ugyanilyen átmeneti színre állítjuk be„ Ezután 
mindkét oldatba 0,10--0,10 g fenolftaleint szórunk és az oldatokat 0,1 n 
nátronlúggal ibolya színig · titráljuk„ Célszerű az üres kísérlet célját szolgáló 
oldatot kissé túltitrálni és a kámforoximot tartalmazó oldatot is ugyanerre a 
színre beá11ítani„ A két mérés különbsége a meghatározandó kámforral egyen
értékű. 

1 ml 0,1 n nátronlúg 15,22 mg (lg ,18250) kámfort (C10H160) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt az a) szerint ellenőrizzük. 
Eltartá<. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, hűvös helyen 

tartjuk. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

527. 

s„ cut. 
s„ cut. 

Injectio camphorae oleosa 20% 
( Inj. camphor .. oleos .. 20%) 

20%-os olajos kámfor-injekció 

1 ml 
1-3 ml 

Halványsárga-színű, ktistálytiszta olajos oldat.. Milliliterenként 0,19-0,21 g 
kámfort (C10H160) tartalmaz .. 
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Klszítés. Mérőlombikban, kb 

500 ml 50°-ra melegített, injekcióhoz való olajban {oleum pro ínjec-· 
tione) . 

200,0 g porított kámfort (camphora) oldunk, majd a kihűlt olajos 
folyadékot injekcióhoz való olajjal (oleum pro injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük„ Az oldatot üveglappal letakart tölcsér be 
helyezett és olaj-szűrésre _alkalmas szűrőpapiroson szűrjük 
és az oldatot • ..f, illetőleg 9 ml-es ampullákba töltjük„ Az am
pullákat száraz hővel 140° -on 3 óráig sterilezzük (I. 181.. 
lap Ifb-{J). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A készítmény kristálytiszta és üledék.mentes legyen„ . 
b) Avauág. 1 ml készítményt vízfürdőn a kámforszag eltűnéséig melegítünk. Amaradék 

nem lehet avas-·szagú. A kámformentes_ olajat 1 ml tömény R-sósavval és 1 ml 
R-éteres f1oroglucin-oldattal rázogatva a keverék nem lehet rózsaszínű vagy 
vörös„ 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűleg alkalmazva vizsgáljuk. 

d) A készítmény sterilitását az L 221. lap !) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (kámfor). 1,00 ml készítményt 0,1 mg pontossággal mért, 
becsiszolt fedelű szárítóedényben a kámforszag eltűnéséig vízfürdőn n1elegítünk. 
A kámfor elpárolgását időnként néhány csepp legtöményebb szesz hozzáadásával 
segíthetjük elő. Ezután a szárítóedényt félóráig 105°-on taqjuk. A súlyveszteség 
19-21 % legyen„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt az a) szerint ellenőrizzük.. 
Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 
Másnév. «So!utio camphorae oleosa 20 % in ampullis» (Sz. VIII.) „ 

Adagólás. Szokárns egy.szeri adagja ~·· cut.. / 
1
_

5 
ml 

L musc .. 
Szokásos napi adagja 

,<,a.id :t ,-d ·", J/~f r.Jo/„i; ,l:>-1;2t; ·· 

s .. cut„ / 1~10 ml 
s. musc„ 

Injectio chlnini hydrochlorici 8G% et urethani 
( lnj. chinin. hydrochlor„ 30% et urethan.. 30%) 

30%-os sósavas kinin-injekció 30% metánnal 

Színtelen vagy halvány zöldessárga-színű, kristálytiszta oldat Milliliteren
ként 0,294-,--0,306 g sósavas kinint (C20H 240 2N 2

. HC1,2H
2
0) és ugyanannyi 

metánt (C3H 70 2N) tartalmaz .. 
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Kémkatds. A készítmény gyengén savanyú. 

Kfszltés. Az oldatot az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (L 183. 
lap) leírt módon készítjük„ Kb 

500 ml meleg, injekcióhoz való vízben. ( aqua destillata pro injectione) 
300 O g sósavas kinint (chininum hydrochloricum) és 
300;0 g ure.tánt. (urethanu'!'), oldunk. A kih~It oldat~t. ~érőlombikban, 

in3ekc1óhoz valo vrzzel ( aqua destzllata pro zn;ectzone) 
1000 ml-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és 1, illetőleg 2 ml-es am

pullákba töltjük Az ampullákat áramló vízgőzben 100°-on 
15 percig sterilezzük (I 181 lap 1/d). 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin, 5 csepp készítményt a «Chininum hydrochloricurm> cikkely b) pontja 
(II„ 184 .. lap) sze.rint vizsgálunk. 

b) Uretán„ 1 ml készítményt az «Urethanum» cikkely a) pontja (IL 184,. lap) szerint 
vizsgálunk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen, színe pedig nem lehet 
erősebb a Z 4 színmérték-oldatnáL 

d) Savassdg. A készítmény hidrogénkitevqje az L 77... lap 12) szerint meghatározva 
pH = 5,0-6,5 legyen. . 

e) Az alkotórészek minéíségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszer ííen alkalmazva vizsgáljuk.. 

f) A készítmény sterilitását az I.. 221.. lap !) szerint ellenilrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
g) Tartalmi meghatározás (kinin). 1,00 ml készítményt az I. 124.. lap 17/a-{J) szerint 

vizsgálunk azzal az eltéréssel, hogy R-ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot 
használunk.. 

1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,224 mg (lg ,08760) sósavas kinint 
(C20H 240 2N 2 HCl,2H,O) jelez. 

h) Tartalmi meghatározás (uretán). 1,00 ml készítményt mérőlombikban vízzel 100 
ml-re hígítunk. Az oldat 3,00 ml-es részletéhez az I.. 117 .. lap 14) szerinti készülék 
(15 .. ábra) 100 ml-es roncsolólombikjában 2 ml vízet és 2 ml tömény R-kénsavat 
csurgatunk, majd 1-2 üveggyöngyöt dobunk a lombikba .. A lombikra vissza
folyó-hűtőt szerelünk s tartalmát 1 órán át élénk forrásban tartjuk„ A vissza
folyó-híítő eltávolítása után a lombik tartalmát 40 ml vízzel felhígítjuk és 2-3 
csepp I-metilvörös-oldattal megfestjük. A továbbiakban a meghatározást az 
L 118„ lap 14/a szerint folytatjuk. . 
1 ml 0,02 n kénsav 1, 782 mg (lg ;25088) metánt (C

3
H,0

2
N) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) sze1int ellenőrizzük„ 
Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 

Másnév.. «So!utio chinini hydrochlorici et urethani in ampullis» (Ph. 
Hg IV . .)„ 
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Adagold<. Szokása< egyszeri adagja l, musc„ 1-2 ml 
i. ven, 2-3 ml 

Szokásos napi adagja L musc„ 1~3 ml 
1. ven, 2-3 ml 

529. 

Injectio coffeini natrii benzoici 20% 
( Inj.. coff. natr. benz. 20%) 

20%-os koffein-nátriumbenzoát-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként kb 0,20 g koffein-nátrium
benzoátot, [0,098-0,102 g vízmentes koffeint (C8H100 2N 4), 0,098-0,102 g 
nátriumbenzoátot (C,H50 2Na)] és kb 1,25 mg benzoesavat (C,H 60 2) tar
talmaz„ 

Kémhatás„ A készítmény gyengén savanyú. 

Ke<zités. Kb 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectione) melegí

téssel 
100, 0 g vízmentes koffeinnek megfelelő mennyiségű koffeint 

( coffeinum), 
100,0 g nátriumbenzoátot (natrium benzoicum) és 

1,25 g benzoesavat ( acidum benzoicum) oldunk.. Az oldatot mero
lombikban injekcióhoz való vízzel ( aqua de<tillata pro injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba 
töltjük.. Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (I. 181. lap l/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Koffein. 0,5 ml készítményt a «Coffeinum natrium benzoicum» cikkely b) pontja 
(III. 200,. lap) szerint vizsgálunk. 

b) Benzoát. 0,5 ml ké.szítményt a «Coffeinum natrium benzoicum» cikkely e) pontja 
(HL 200 .. lap) szeiint vizsgálunk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A feházott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen, színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnáL 

d) Savas.<ág .. A készítmény hidrogénkitevqje az L 77. lap 12) szexin! meghatározva, 
pH = 5,0-6,5 Jegyen„ 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáUuk„ 

f) A készítmény sterilitását az I 221. lap 1) szerint ellenőrizzük. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározá< (keffein). 10,00 ml készítményt mérőlombikban - 2-3 
csepp !-fenolftalein-oldatot használva jelzőül - O; 1 n nátronlúggal piros színig 
titrálunk Az elfogyott mérőoldat mennyiségét feljegyezzük. A megtitrált oldatot 
vizzel 50 ml-re hígítjuk.. Az oldat 5,00 mJ.-es részletéhez rázótölcsérben 1 ml 
R-nátronlúgot csurgatunk s az oldatot 10, majd még kétszer 5·-5 ml R-kloro
formmal kirázzuk, A kloroformos-oldat részleteket másik rázótölcsérben össze
gyűjtjük és 2 ízben 2-2 ml vizzel visszarázzuk„ A vizes oldatokat az első rázó
tölcsérben egyesítjük„ 
Ezt az oldatot használjuk a h} alatti vizsgálathoz .. 
i\. vízzel visszarázott kloroformos oldatot, kevés vízmentes R-nátriumszulfattal 
fedett kis vattapamaton, kevés horzsakővel együtt 0,1 mg pontossággal mért, 
200 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük és a nátriumszulfátos szűrőt 3-sz?r 
5-5 ml R-kloroformmal a lombikba mossuk A klorofmm zömét ledesztilláljuk, 
a visszamar~dt kloroformot vízfürdőn elűzzük s a maradékot (koffein) 1 óráig 
100°-on szárítjuk és mérjük, 

h) Tartalmi meghatáro;;á< (benzoesav) .. A koffein ki1ázása után az első rázótölcsérben 
visszainaradt g) szerinti vizes oldatot 3 ml R-kénsavval megsavanyítjuk s a 
továbbiakban a meghatározást a «Coffeinum natrium benzoicum>> cikkely 
k} pontja (III 20L lap) sze1int folytatjuk. 
A titráláskor elfogyott 0, 1 n nátronlúg ml-einek számából a g) szerinti vízsgálat
nál fogyott 0, 1 n lúg ml-ei számának egytized részét levonjuk s a nátriumbenzoát
tartalmat ez értékből számí~juk ki .. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 12,21 mg (lg ,08679) benzoesavat (C1H 60 2), illetőleg 
14,41 mg (lg ,15868) nátriumbenzoátot (C1H 50 2Na) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartá<.. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tar\juk.. 
A1ámév„ «Solutio coffeini natrio~benzoici 20 % in ampullis» (Sz. VIIL)„ 

Adagolás. S;;okáso< egy.<zeri adagja s. cut 1.-2 ml 
Szokása< napi adagja s .. cut. 1-4 ml 

530. 

Injectio coffeini natrii salicylici 20% 
( Inj.. coff. natr. salic. 20%) 

20%-os koffein-nátriumszalicilát-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat Millilitere".ként kb 0,20 g koffein-nátrium
szalicilátot [0,098-0,102 g vízmentes koffeint (C8H 100 2N 4), 0,098--0,102 g 
nátriumszalicilátot (C,H50 3Na) és kb 1,25 mg szalicilsavat (C,H6Ü 3)] tar
talmaz .. 

Kemhatá<.. A készítmény gyengén savanyú. 
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Kfs;dtés„ Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillata pro injectione) 

melegítéssel 
100,0 g vízmentes koffeinnek megfelelő mennyiségű koffeint 

(coffeinum}, . 
100,0 g nátriumszalicilát?t (natri~m .mlirylzcum.) és . „ 

1,25 g szalicilsavat ( aczdum saluyluum) . oldunk„ . ~ ~ihult oldatot 
injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro znJectzone) , . 

1000 ml-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és l ml-es ampuUákba 
töltjük.. Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (!.. 18L lap l/c). 

Azonossági vizsgálat 

a) KOjjein„ 0,5 ml készítményt a «Coffeinum natrium salicylicum>> cikkely b) pon~ja 
(III. 202 .. lap) szerint vizsgálunk .. 

b) Szalicilát. 2 csepp készítményt a «Coffeinum natrium salicylicum» cikkely c) 
pontja (III 202„ lap) szerint vizsgálunk.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; szme pedig nem 
lehet erősebb a Ef színmérték-oldatnál.. 

d) Savasság„ A készítmény hidrogénkitevqje az I 77 .. lap 12) szerint meghatározva, 
pH= 5,0-6,5 legyen. . , . 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő ~lőkés~ítés után, a vonatkozo cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 

f) A készítmény sterilitását az L 221. lap 1) szerint el!enőrizziik.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi weghatározd< (koffein). 10,00 ml készítményt a~ «InJectio coffeini nat~ü 
benzoici 20 %'> dk1ely g) pontja (IIL 249 .. !?F) szennt v1zsi;ámnk A koffem 
kirázása után visszamaradt lúgos vizes oldatot a h} alatti vizsgálathoz hasz~ 
náljuk. · 

h) Tartalmi meghatározd< (szalicilsav). A koffein ki;á~ása .utái;„az első .ráz~tölcsérben 
visszamaradt g) szerinti vizes oldatot üvegcseszebe oblítjük s vízf.mdőn a kloro„ 
form elüzéséig melegítjük.. A maradékot 100, ml-e~ mérőlombikba mo~s~k s 
vízzekjelig feltöltjük„ Az oldat 20,00 ml-es res~lete'., 20:~0 mJ__Q,l n kalmm
brornát-oldatot használva az I 131.. lap 19) szermt vizsgal1uk„f 
A titráláshoz elfogyott O, 1 n káliumbrornát-oldat . rnJ.·einek számából a g) 
szerinti vizsgálatnál fogyott 0,1 n nátronlúg ml-emek 0,12-vel .megs~orzott 
számát levonjuk s a nátriumszalicilát~tartalmat ez értékből szánú~1uk ki.. 
1 ml O,l n káliumbromát-oldat 2,668 mg (lg ,42626) nátriumszalicilátot 

(C1H§03Na) jelez. . „ : I "''". 
i1;c IC?n;.„u,~>- »„ ''Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva 

1-2 ml 
1-4 ml 

Adagolá.<. Szokásos egyszeri adagja s.. cut. 
Szokárns napi adagja s„ cut. 
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tartjuk. 

531. 

+ Injectio ephedrini hydrochlorici 5% 
( Inj. ephedr. hydrochlor.. 5%) 

5 %-os sósavas efedrin·-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat„ Milliliterenként 49-51 mg sósavas efedrint 
(C10H 150N. HCl) tartalmaz. 

Kémhatás„ A készítmény gyengén savanyú. 

K«zítés. Mérőlombikban 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectíone) 
50,00 g sósavas efedrint (ephedrinum hydrochloricum) oldunk. 

Az oldatot injekcióhoz való vízzel {aqua de<tillata pro injectione) 
1000 ml-re kiegészí~jük„ Az oldatot szűrjük és l ml-es ampullákba 

töltjük .. Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri„ 
1 ezzük (L 18L lap !/e)„ 

Azonossági vizsgálat 
' a) Efedrin. 0,5 ml készítményt az «Ephedrinum hydrochloricum>> cikkely a) pontja 

(II 219. lap) szerint vizsgálunk.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üled,ékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 
e) Savasság .. A készítmény hidrogénkitevéíje az L 77 .. lap 12) szerint meghatározva, 

pH = 5,0-6,5 legyen„ 
d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vona.tkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 
e) A készítmény sterilitását az L 22L lap J) szerint ellenőrizzük .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározá< (ifedrin)„ 1,00 ml készítményt az I. 124 .. lap 17/a--y) szerint 
vizsgálunk. Az alkalmazott 0,02 n kénsav mennyisége 20,00 ml. 
1 mJ 0,02 n kénsav 4,034 mg (lg ,60572) sósavas efedrint (C10H150N.HCI) 
jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eftartás. f'z ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva zárt szekrényben 
tar~Juk. f,j(;--4.,.,,...,o,::,/~ .. /! tf:„.ré_'.-.-:,,,t -_,,;.~"7;_.J,_ .~-;;·· /1 

/;; .. ,// / 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja s. cut„ l ml 
Legnagyobb napi adagja s. cut„ 3 ml 
Szokáso.s egy<zeri adagja s„ cut. 0,5-1 ml 
Szokásos napi adag1a s. cut.. 0,5-·2 ml 

Az injekció készítéséhez felhasznált efedrin minőségét (sósavas/;{1g'y"'~Ósavas 
l·efedrin) a készítmény cimkéjén jelezni kell.. . „, 

J~;_J )"//? -! 7 %-y« e~~ e7J1v""...,~-'?'.,:~,6~7--;:,',._,,,.„ ,·'?7J'Vt.1,f~:,-.;./)">'(; L''.- e;.: v·,;;; /?;;,' 251 



532. 

+ + lnjecrio ergotamini tartarici 0,05% 
( Inj. ergotam .. tart .. 0,05%) 

0,05%-os borkősavas ergotamin·-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,47-0,51 mg borkősavas 
ergotamint [(C33H 350 5N 5) 2C 4H 60 6] tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú .. 

Készítés. Az
1 

)ol
1
datot az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (L 183 .. 

ap eírt módon készítjük Mérőlombikban kb.. 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectione), 

0,500 g borkősavas ergotamint (ergotaminum tartaricum) 
0,30 g borkősavat (acidum tartaricum) és ' 

6,<'"' 5,-0& g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek
ci?hoz v~ló vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

1000 ml-re kre~észít:Jük Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba 
töltjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ergotamin .. 2 ml készítményt az «Ergotaminum tartaricum» cikkely b) pontja 
(IL 221. lap) szerint vizsgálunk .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen, színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnáL 

e) SavaS<ág .. A készítmény hidrogénkítevője az L 77. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 5,0-6,5 legyen.. ' 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 

e) A készítmény sterilitását az L 221. lap !) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározás {ergotamin).. 2,00 ml készítményt mérőlombikban vizzel 
10,00 ml-re hígítunk„ Az oldat 2,00 ml-es részletét az «Extractum secalis cornuti 
fluidum» cikkely e) pontja (III 222 .. lap) szerint - kirázás nélkül - vizsgáljuk, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva a méregszekrény-
ben tar\juk ' 

Ada,golás Legnagyobb egyszeri adagja !. musc .. l 2 ml 
s. cut.. 

Legnagyobb napi adagja 
1 musc} 
S, cut.. 6 ml 

Szokásos egy.szeri adag;a musc. I 1 s cut 1 m 
i. musc} 

Szoká;os napi adagja s .. cut.. .. 1-3 ml 
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533. 

lnjecrio glucosi 10% 
( Inj. glucos.. 10%) 

10%-os glukóz-injekció. 

Szintelen vagy alig sárgaszínű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,088-
0, 100 g D-glukózt (C6H120 6) tartalmaz .. 

Kémhatás .. A készitmény savanyú. 
Készítés .. Mérőlombikban kb 

800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 
5,0 ml O, 1 n sósavat csurgatunk. A folyadékban 

100,0 g D-glukózt (glucosum) oldunk. Az oldatot injekcióhoz való 
vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük. Az .oldatot szűrjük és 10, 20, illetőleg 100 ml-es 
ampullákba töltjük.. Az ampullákat autoklávban 120°-on 
20 percig sterilezzük (I 181.. lap I/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Glukóz. 0,5 ml készítményt a «Glucosurn>> cikkely a) pontja (II 242 .. lap) szerint 
vizsgálunk„ 

Minőségi kvalitátív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; színe pedig nem 
lehet e1ősebb a P 1 színmérték-oldatnáL 

c) Savass4g .. A készítmény hidrogénkitevqje az I 77. lap 12) szerint meghatározva, 
pH = 3,5-4,0 legyen .. 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 

e) A készítmény sterilitását az I 221 lap 1) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Forgatóképesség .. 25 ml készítményhez 3 csepp R-ammónia-oldatot cseppentünk, 
Az oldat forgatgképessége 200 mm-es csőben vizsgálva + 9,1°-tól + 10,6' 
legyen .. / ]_ l J ({'/' J 
Az oldat glukóz-tartalmát az I 13 7. lap 23) szerint is meghatározha\juk. 

T~jékoztató gyorsvizsgálat · · 

A készitményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 

Másnév. «Solutio glucosi 10 % in ampullis» (Sz .. VIIL) .. 

Adagolás.. Szokárns egyszeri adagja i. ven, 5-100 ml 
Szokásos napi adagja i ven 5-100 ml 
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534. 

Injectio glucosi 20% 
(Inj. glucos. 20%) 

20%-os glukóz-in,jekció 

Színtelen vagy alig sáigaszínű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként O, 18-
0,20 g D -glukózt (C6H120 6) tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény savanyú„ 

K'észítés. Mérőlombikban kb 
700 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 

5,00 ml 0,1 n sósavat csurgatunk. A folyadékban 
200,0 g D-glukózt (glucosum) oldunk, majd injekcióhoz való vízzel 

( aqua destillata pro injectione) 
1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 10, 20, illetőleg 100 ml-es 

ampullákba töltjük. Az ampullákat autoklávban 120°-on 
20 percig sterilezzük (I. 181. lap !/e). 

Azonossági vizsgálat 

a) Glukóz, 5 csepp készítményt a «Glucosum» cikkely a) pontja (II 242, lap) szerint 
vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen,. A vízzel kétszeresen 
felhígított készítmény színe nem lehet erősebb a P 1 színmétték-oldatnáL 

c) Savassdg„ A készítmény hidrogénkitevője az I 77,, lap 12) szerint meghatározva, 
pH = 3,5-4,0 legyen. 

d) Az alkotórészek minlíségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszeríien alkalmazva vizsgáljuk. 

e) A, készítmény sterilitását az L 221, lap 1) szerint ellenlírizzük„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Forgatóképesség. 25,00 ml készítményt mérőlombikban 3 csepp R-ammónia-oldattal 
elegyítünk és vizzel 50 ml-re hígítunk, Az oldat forgatóképessége 200 mm-es 
csőben vizsgálva + 9,1°-tól + 10,6° legyen,, /],/J &/'./ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szeiint ellenőrizzük„ 

Eltartás„ Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk, 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja i.. ven 5-100 ml 
Szokáros napi adagja i., ven,, 5-100 ml 
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535. 

Injectio glucosi 40% 
( Inj,. glucos. 40%) 

40%-os glukóz-injekció 

Színtelen vagy alig sáigaszínű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,35~ 
0,40 g D-glukózt (C6H120 6) tartalmaz. 

Kémhatás„ A készítmény savanyú. 

Kész{té.s, Mérőlombikban kb 
700 ml injekcióhoz való vízhez (aqua destillata pro injectione} 

5,00 ml O,l n sósavat csurgatunk„ A folyadékban 
400,0 g D-glukózt (glucosum) oldunk, Az oldatot injekcióhoz való 

vízzel ( aqua destillata pro injectione} 
iooo ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 10, 20, illetőleg 100 ml-es 

ampullákba töltjük. Az ampullákat autoklávb.an 120°-on 
20 percig sterilezzük (I 181, lap !/e). 

Azonossági vh;sgálat 

a) Glukó.i;„ 5 csepp készítményt a «Glucosum>> cikkely a) pontja (II 242, lap) szerint 
vizsgál unk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen„ A négyszeresére 
felhígított oldat színe nem lehet erlísebb a P 1 színmérték-oldatnál. 

c) Savas•ág,, A készítmény hidrogénkitevője az I 77,. lap 12) szerint meghatározva, 
pH = 3,5-4,0 legyen,, 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő ellíkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 

e) A készítmény sterilitását az L 221. lap 1) szerínt ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Forgatóképesség. 12,5 ml készítményt mérőlombikban 3 csepp R-ammónia-oldatta 1 
elegyítünk és vizzel 50 ml-re hígítunk. Az oldat forgatóképessége 200 =-es 
csőben vizsgálva + 9,1°-tól + 10,6° legyen,, /] /.? i/ J 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás,, Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 

Másnév. «Solutio glucosi 40% in ampullis»(Sz. VIII.). 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja Í, ven,, 
S.i;okáso.s napi adagja i. ven, 

5-100 ml 
5-100 mf 
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536. 

• adotropini chorionici 
• ectiO gon . ) 

~ InJ ( JnJ. gonadotr„ chorzon. . . . , 
. . adotrop-hormon-1nJekc10 

Ch rron-gon 0 
tleg a szükséges segédanyagokat is tar

trop-horm~nt! .~rcióhoz való steril vizet, illetőleg alkalµias 
. 11_go11ado ampullák ".s inidatot tartalmazó ampullák.. Egy porampulla 

QhO!lOsteril P,
01 

átriumklond-dotrop-hormont tartalmaz . . , / 
lrI1azÓ , " stet'll 11 horion-gona, 't' után a «Gonadotropmum chonomcum»/ 

ta él1Yseg?"-·1'1"1D e "'elelő előkeszr ,eds n vizsgáljuk.. A készítmény sterilitását 
tőrI1 -~ LI»"~' me5'' ) leírt mo 0 · 
.o,.J11g;-'ítme11Y 245. lap őrizzük. . 

„ 1 /! 
1 

A kebsz 11 (Il szeri11t ellen magolva zárt szekrényben tartjuk„ 
o(! , ly e 1) kba cso ' . , . · 

1 :>" '/cikke 221. laP 1 as dobozo k t is tartalmaz, ezt a c1mken ielezm kel . 
',,,, '"' z r. Alka m e édanyago a IP Jv a 51tartifs., zftmé11Y s .g Ch.» (V„ N.)„ 

a keS duant111 
f{3' 'v «GlaI1 sze:ri adagja ;, ""'""'~"" s cut. 
}liástze . gYobb egy i adagja ·'~ Jrl#-/,; s„ cut. 

2000 NE 
2000 NE 

l ' J.egt"' grobb nap . . , s .. cut. 
fidago a5· Le~ egy<zeri a4ag1a · ·· „„,.,,~ s .. cut.. 

.ioo--~ NE 6C'I? ".-{'eb.? 
100 20Q .NE ,;v.„ · ,;,„,,"' 

szoka<05 pi adagja 'f ·wVW"' 
Szoká<O< na 

537. 

, gonadotropini e sero 
. ..:. Jnject10 ) 
.,. ( Inf gonadotr„ e <ero . . . , 

dotrop-hormon-mJekc10 , m-gona 
Szeru talmazó steril porar;ipul}á~ és n.átro;il~ggal 

hol mont t~r alkalmas tömenysegu stenl natnum-
gonadotr.op~őre beáll~ttti porampulla 100 NE, illetőleg;'3oo NE 

zérur!1-.drogé11k1te azó ampulla 
S~ JO hrtot tartalm rnront tart'.'lnraz e sero» cikkelyben (II. 246 lap) leírt 

pli~1·a-olda adotrop-h
0a011adotropinun:litását az I 221 lap 1) szerint ellen-

, klor gol1 t a « , 'ny sten 
',;,é'IJ,f 'rut11; 'trI1é11y A készrtme joP p sze keszi 'ljuk . 

l f•'J'' .f'-d 11 vizsga· kb csomagolva, zárt szekrényben tartjuk 
. . ' IIlo ~·k as dobozo a 
/ltlú 5ózzu . , . Afkalm . (V N.) 

"'ttarta<· ' tocrescm» . 
P , <<J..J U • adag.Ja µJsneV· bb egyszer• • 

' i,eP"gYo bb napi "d"\ll" 
fidagofa< · L•!P':'gy~gy<zeri adagja 

Szoka>0' ,hi adagja 
Szoká<OJ na„ 

// ~ 

s„ cut. 2000 NE 
s„ cut. 2000 NE 
s„ cut.. ·.f'ee~o NE 
s .. cut. :jlüo=JooO NE 

.1/i:' 
„,; 3,„, . 

J 
1 

l 
j 

538. 

+ Injectio heparini 
(ln).. heparin.) 

Heparin-injekció 

A heparinnátrium színtelen vagy halványsárga-színű, kristálytiszta, steril 
.vizes oldata .. Milliliterenként 10 mg (1000 NE), illetőleg 50 mg (5000 NE) 
heparinnátriumot tartalmaz .. 

A készítményt megfelelő előkészítés.után a «Heparinum solubile» cikkelyben 
(IL 247 .. lap) leírt módon vizsgáljuk .. Sterilitását az L 22L lap 1) szerint ellen
őrizzük„ 

Eltartá<. 5 ml„es ampullákban, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Adagolás. legnagyobb egyszeri adagja L ven. 20 000 NE 
Legnagyobb napi adagja I. ven. 100 OOO NE 

Szokárn< egy<zeri adagja i. ven.. 10 OOO NE 
Szokárns napi adagja ven. 50 OOO NE 

539. 

Injectio hexamethylentetramíni 40% 
(ln).. !ze.xamethylentetr .. 40%) 

40%·-os hexametiléntetramin-ir\jekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat Milliliterenként 0,392-0,408 g hexametilén
tetramint (C6H12N 4) tartalmaz„ 

Kémhatás. A készítmény gyengén lúgos .. 
Ke<;:ités. Mérőlombikban kb 

700 ml injekcióhoz való vízben ( aqua de.stillata pro injectione) 
400,0 g hexametiléntetramint (hexamet!zylentetraminum) oldunk. Az ol

datot injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 
1000 ml-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és 5, illetőleg 10 ml-es 

ampullákba töltjük. A készítményt autoklávban 120°-on 
20 percig sterilezzük (~ 181.. lap l/c). Az ily módon <terilezett 
készítmény csak a <terilezé<től <<:ámított 30 nap mulva ha<ználható. 
A felhasználható.<ág időpontját a címkén jelezni kell .. 
30 napon belüli felhasználás esetén a készítményt az «Aszep
tikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (I 183 .. lap) leírt módon 
állítjuk elő. 

Azonossági vizsgálat 

a) Hexametiléntetramin. 0,5 ml készítményt a «Hexamethylentetraminurn» cikkely 
b) pontja (II 250. lap) szeiint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen 
e) Lúgo«dg. A készítmény hidrogénkitevője az I. 77. lap 12) szerint meghatározva, 

pH = 7,0-8,2 legyen 
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d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 

e) A készítmény sterilitását az I„ 221„ lap 1) szeri11t ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tártalmi meghatáro;:,á5, 1,00 ml készítményt mérőlombikban vízzel .500 ml-re 
hígítunk. Az oldat' 1,00 ml-es részletét a «Tabletta hexamethylentetramini g 0,5» 
cikkely b) pontja (III 373. lap) szerint vizsgáljuk„ 
l ml 0,01 n nátriurntioszulfát-oldat 0,1168 mg (lg ,06753) hexametiléntetramint 
(CsH12N4) jelez,, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük, 
Eltartás„ Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk „ 
Másnév,,«Solutio urotropini 40% in ampullis» (Sz. VIIL),, 

Adagolá;,, Szoká>o> egy>zeri adagja i,, ven,, 5-10 ml 
S;;okáso; napi adagja i,, ven,. 5-10 ml 

A készítmény c>ak intravénásan alkalmazható.., 

540,. 

© Injectio hexobarbituralnatrii 
( lnj. hexobar bituralnatr) 

Hexobar bitur álnátrium-injekció 

Hexobarbiturálnátriumot tartalmazó steril porampullák, l porampulla 
0,90-1,10 g hexobarbiturálnátriumot tartalmaz. 

A készítményt a «Hexobar bituralnatrium» cikkelyben II 252, lap) leírt 
módon vizsgáljuk, A készítmény sterilitását az L 22 L lap l) szerint ellen
őrizzük„ 

EltartáL, Fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk„ 
Másnév, «Evipan-N atrium»(V N,) 

AdagofáS,, Legnagyobb egyszeri adagja L ven„ 
Szokásos egyszeri adagja i ven, 

A műtét időtartalmától függően többször is adható,, 

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

+ Injectio hypophyseos partis posterioris 

«Hypophyseos partis posterioris extractum» II 280. lap„ 
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11 542. 

+ Injectio insulini 

«Insulinum solutum» II 281. lap,, 

543. 

Injectio isotonica Ringeri 
( lnf isoton., Ringeri) 

Izotoniás Ringer-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat 
Kémhatás„ A készítmény semleges vagy gyen[lén lúgos„ 

KeszítéL Mérőlombikban kb \ 
500 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectione) 

9,00 g nátriumklmidot (natrium chloiatum), 
0,20 g kristályos kalciumkloridot (calcium chloratum CJystallisatum) és 
O, 10 g káliumklmidot (kalium chloratum) oldunk 

Külön lombikban 
100 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillata pro in;ectione) finoman 

porított kb., 
0,10 g nátriumhidrogénkarbonátot (natrium bicarbonicum) oldunk, 

· A két oldatot elegyítjük és injekcióhoz való vízzel (aqua de<
tillata pro injectione) 

1 OOO ml-re egészítjük ki oly módon, hogy a hiányzó vízzel az oldatok 
edényeit kiöblítjük, Az oldatot szűrjük és 10, 50, 100, 1000 
ml-es ampullákba, illetőleg üvegekbe töltjük. Az ampullákat 
(üvegeket) áramló vízgőzben 100°-on 30 percig sterilezzük 
(I 18L lap l/d)., 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium,, A készítményt a «Natrium chloratum» cikkely a) pontja (II. 368, lap) 
szerint vizsgáljuk, ' 

b) Kálium,, 5 ml oldathoz 0, 10 g R-nátriumkobalt(III)nitritet szórunk. Sárga csa
padék keletkezik„ 

e) Kalcium„ 2 ml készítményt a «Calcium chloratum» cikkely a) pon\ja (II. 152, 
lap) szerint vizsgálunk. 

d) Klorid,, 0,5 ml készítményt a «Natrium chloratum» cikkely b) pontja (IL 368, 
lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen .. 
f) A készítmény hidrogénkitevője az L 77,, lap 12) szerint meghatározva, pH = 

7--8 legyen,, 
g) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 
h) A készítmény sterilitását az L 221 lap !) szerint ellenőrizzük. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

i) Szárazanyagtartalom 10,00 m.l készítményt az I 10.5,. lap .5/a szerint vizsgálunk. 
LA 105°-on állandó súlyig szárított maradék 0,92-0,96 % legyen, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítmény\ kiadás előtt az e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva 
Másnév .. «Solutio physiologica Ringeri .. » 

tartjuk. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adag7a 
Szokásos napi adagja 

i ven 
i.. ven. 

5-1000 ml 
5-1000 ml 

544. 
+ Injectio menachinoni g 0,01 

(Inj.. menac/zin. g 0,01) 
. 0,01 g-os menachinon(K-vitamin)-ir\jekció 

Menachinon-nátriumbiszulfitot tartalmazó porampullák és injekcióhoz való 
vizet, illetőleg alkalmas töménységű steril nátriumklorid-oldatot tartalmazó 
ampullák. 

Egy porampulla 8,5-11,5 mg steril menachinon-nátriumbiszulfitot tar
talmaz .. 

A k_észítményt a «Menachinonum natrium bisulfürosum» cikkelyben (IL 330 .. 
lap) leírt módon vizsgáljuk. Sterilitását az I 22 L lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Alkalmas dobozokba csomagolva, zárt szekrényben tar\juk.. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja i.. inusc„ 0,05 g 
Legnagyobb napi adagja i,, musc„ 0,05 g 
Szokásos egyszeri adagja 1 musc.. 0,01-0,93 g 

' ' 
Szokásos napi adagja r. musc. 0,01-0,04 g 

„._, 1,„,.,,.,.,,,-.,. •7rr• / ,· r · .f • ' ";'J / .. / „~-;:,·(.,~ - • - / 1,-/)y?·(..l.f;;: 11- -_,.-/ '-~v~.-,·v 'V 

545. 
©f,ii Injectio morphini hydrochlorici 1 % 

( Inj.. morph. hydrochlor .. 1%) 
1 %-os sósavas morfin-injekció 

Színtelen, vagy alig sárgás árnyalatú, kristálytiszta oldat„ Milliliterenként 
9,8-10,2 mg sósavas morfint (C17H 190 3N. HC1,3H20) tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény savanyú .. 

Készítés Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injéctione) 

10,0 ml 0,1 n sósavat csurgatunk. Az oldatban 
10,00 g sósavas morfint (morphinum hydrochloricum) és 
7,00 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek-· 

cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

260 

1000 ml-re kiegészítjük„ Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba 
töltjük„ Az ampullákat áramló vízgőzben 100°-on 30 percig 
sterilezzük (I 181 lap l/d) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin. 3-4 csepp készítményt a «Morphinum hydrochloricum» cikkel b) 
pontja szerint (IL 346. lap) vizsgá unk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; színe pedig nerri 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnál 

e) Savas.s~g„ A készítmény hidrogénkitevője az 1„ 77„ lap 12) szerint meghatározva, 
pH = 3,0-3,5 legyen 

d) Apomoifin„ .5 ml készítményt 0,10 g nátriumhidrogénkarbonáttal rá~ogatunk.: 
.A.z oldat nem lehet zöldes-színű és a vele összerázott kloroform nem p1rosodhat 
meg. 

e) .A..z alkotórészek minőségét, rnegfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk . 

f) A készítmény sterilitását az L 221 lap 1) szerint ellenőrizzük.. 

Minőségi kvantitati v vizsgálat 

g) ·rartabni 1neghatározás (1norfin) . . 5,00 ml készítményt 2 ml 4 ~~-os nátriumhídrogén
karbonát-oldattal elegyítünk. Az oldatot négyszer egymás után 20 ml R-kloro-· 
form-izopropilalkohol-elegg)el (3 tf + 1 tf) kirázzuk A kloroformos részleteket 
kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis vattapamaton 100 ml-es Erlen
meyer-lombikba szűrjük. A kloroformos oldószer zömét vízfürdőn ledesztillá~juk 
és a maradékot szárazra párologtatjuk„ A maradékot enyhe melegítéssel 10,00 ml 
0,02 n kénsavban oldjuk és a kénsav feleslegét ·~ 1 csepp I-metilvörös-oldatot 
használva jelzöül - 0,02 n nátronl0.ggal titráljuk. 
1ml0,02 n kénsav 7,517 mg (lg ,87604) sósavas morfint (C17H 190 3N. HCl,3H 20 
jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás.. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, 111é1egszekrény-
ben tartjuk. 

A1ásnév .. «Solutio morphini hydrochlorici 1 % in 

Adagplás. Legnagyobb egyszer·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egy.szeri adagja 
Szokásos napi ada g 

ampullis» (Sz .. VIII .. ) .. 

s. cut. 3 ml 
s .. cut. 10 ml 
s. cut„ 1 ml 
s .. cut.. 1-3 ml 

A kéizítmény forgalma a kábítószerekre vonatkozó 7ogszabályok hatálya alá eiik.. 
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~- 546. 

© © Injectio morphini hydrochlorici 2% 
(Inj.. moiph. hydrochlor .. 2%) 

2%-os sósavas morfin-injekció 

Színtelen vagy alig sárgás árnyalatú, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 
19,6-20,4 mg sósavas morfint (C17H190 3N. HC1,3H20) tartalmaz .. 

Kémhatás. A készítmény savanyú. 

Kis:dtés Mé1őlombikban kb 

800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 
10,0 ml 0, 1 n sósavat csurgatunk .. Az oldatban 
20,00 g sósavas morfint (morphinum hydrochloricum) és 

5,50 g nátriumkloúdot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek
cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

1 OOO ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba 
töltjük. Az ampullákat áramló vízgőzben 100°-·on :00 percig 
sterilezzük (L 18 L lap l/d) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin„ 2 csepp készítményt a «Morphinum hydrochloricum» cikkely b) pontja 
(IL 346 lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

h) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-olclatnál. 

e) Sava.s.5ág. A készítmény hidrogénkitevője az I. 7 7„ lap 12) szerint meghatározva 
pH = 3,0-3,5 legyen. 

d) Apomoifzn,. 3 ml készítményt 2 ml vízzel hígítunk és az oldatot 0,10 g nátrium
hidrogénkarbonáttal rázogatjuk„ ,Az oldat nem lehet zöldes-színű és a vele 
összerázott kloroform nem pirosodhat meg. 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk 

f) A készítmény sterilitását az I 221 lap 1) szerint ellcnő1izzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározái (morfin). 2,00 ml készítményt 3 ml vizze! hígítunk Az 
oldatot az «lnjectio morphini hydrochlorici 1 %» cikkely g) pontja szerint 
vizsgáljuk 
1 ml 0,02 n kénsav 7,517 mg (lg ,87604) sósavas morfint (C

11
H

19
0

3
N HC1,3H

2
0) 

jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, 
ben tartjuk. 

2G2 

n1éregszekrény-

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

s .. cut. 1,5 ml. 
s .. cut. 5 ml 
s .. cut. 1 ml 
s.. cut.. 1-3 ml 

k 'b' • k tk ' ;·ogs •abálvok hatálva alá esik. A készítmény forgalma a a ztoszere re vona ozo ~ "' "' 

547. 

©© Injectio morphini hydrochlorici 3% 
( Inj.. morph .. hydrochlor .. 3%) 

3%-os sósavas morfin-injekció 

Színtelen vagy alig sárgás árnyalatú, kristálytiszta oldat, Milliliterenként 
29,4-30,6, mg sósavas morfint (C17H 190 3N .. HC1,3H 20) tartalmaz. 

Kemlzatás. A készítmény savanyú .. 
Keszités Mérőlombikban kb . . . ) 

800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro znyeetzone 
10,0 ml 0,1 n sósavat csurgatu.nk Az oldat~an , 
30 oo g sósavas morfint (morphznum lzydrodzlorzcum) es 
4:00 g nátriumkloridot (natrium chlo~atum) ol~unk .. Az oldatot injek-

cióhoz való vízzel ( aqua destzllata pro znyectzone) , 
1000 1 k. • 't"··k Az oldatot szűrJ"ük és l ml-es ampullak.ba m -re 1egesz1 JU • . o 

30 
· 

töltjük Az. ampullákat áramló vízgőzben 100 -on percig 
sterilezzük (I. !8L lap l/d). 

Azonossági vizEiOgálat 

M l · l d hl ·cum» cikkely b) pon\ja a) Morfin.. 2 csepp kés~ítmé~yt ,a« 01p1mum 1y roc ori 
( IL 346 .. lap) szennt v1zsgalunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A fellázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnáL . • 

e) Savasság. A készítmény hidrogénkitevője az I„ 77„ lap 12) szerint meghatarozva, 
pH- = 3 0-3,5 legyen. , . 

d) Apomor"n. '2 ml készítményt 3 ml vizzel hígítunk és az oldatot 0, 10 g natnum-
:J' • k A ld t m lehet zöldes-színű és a vele hidrogénkar bonáttal rázogatJU .. z o a ne 

összerázott klorofOrm nem pirosodhat meg. , 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozo cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgá~juk. „ , .. 
f) A készítmény sterilitását az I. 221. lap 1) szerint ellenor1zzuk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározá• (morfin).. I,00 ml készítményt 4 ml vizzelhígítunk Az oldatot 
az «lnjectio morphini hydrochloiici 1 %» cikkely g) ponqa szerint vizsgáljuk. 
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J ml 0,02 n kénsav 7,517 mg (lg ,87604) sósavas morfint (C17H„0
3
N .. HCI,3H

2
0) 

jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) s~erint ellenőrizzük. 
Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, 

ben tar tj uk„ 
méregszekrény·· 

Adagolás .. Legnagyobb egysze.r·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

A készítmény forgalma a kábítószerekre vonatkozó 

548. 

:3. cut. 
s cut„ 
s„ cut., 
s„ cut. 

1 ml 
3,3 ml 
1 ml 
1-3 ml 

jogszabályok hatálya alá esik 

©© lnjectio morphini hydrochlorici 1 % cum atropino 
sulfurico 0,05% 

(ln;.. morplz. hydrochlor .. 1% e„ atrop„ suif. 0,05%) 
1 %-os sósavas morfin-i[\jekció 0,05% kénsavas atropinnal 

• 
Sfíntele~, vagy alig sárgás-· színű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 9,8-

10,2 mg sosavas morfint (C11H19Ü 3N.HCl,3H20) és 0,47-'-0,53 mg kénsavas 
atropint [(C17H 230 3N) 2 H 2S04,H20] tartalmaz„ 
·"Kémhatás. A készítmény savai:yú. 

Kifszítés„ Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectíone) 
10,0 ml 0,1 n sósavat csurgatunk. Az oldatban 
10,00 g sósavas morfint (morphinum hydrochloricum), 
0,500 g kénsavas atropint (atropinum suifuricum), továbbá 
7,00 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek-

cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro ínjectione) 
1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 1 ml-·es ampullákba 

töltjük. Az ampullákat áramló vízgőzben 100°-on 30 percig 
sterilezzük (I. 18L lap l/d) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin„ 5 csepp készítményt a «Morphinum hydrochloricum» cikkely b) pontja 
(IL 346. lap) szerint vizsgálunk. 

b) Atropin„ A h) szerint megtitrált oldatot vízfürdőn szárazra párologtatjuk és a 
száraz maradékot az «Atropinum sulfuricum» cikkely a) pontja (IL 107 .. lap) 
szerint vizsgáUuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnáL 

dJ Savassdg. A készítmény hidrogénkitevője az L 7 7. lap 12) szerint meghatározva, 
pH = 3,0-4,G legyen. 
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e) ApomoJjin, . .5 ml készítményt O, 10 g R-nátriumhidrogénkar bonáttal ráz_?gatunk„ 
Az oldat nem lehet zöldes-színű és a vele összerázott R-klo1 oform nem p1rosodhat 
meg. 

f) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 

g) A készítmény sterilitását az L 221. lap 1) szerint ellenőrizzük.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Tárta/mi meghatározás (atropin). 4,00 ml készítményt az «Injectio morphini hydro
chlorici 2-% cum atropino sulfUrico 0,0.5 %» cikkely h) pontja szerint vizsgálunk„ 

1 ml 0,02 n kénsav 6,948 mg (lg ,84187) kénsavas atropint 
[(C17H 2,03N) 2 H 2SO,,H20] jelez 
A megtitrált oldatot a b) szerinti vizsgálathoz haszná~juk, . 

i) Tartalmi meghatározás {morfin)„ Ah) szerinti vizsgálatnál a rázótölcsérben ma1adt 
lúgos oldatba kis darab (3 X 5 mm) lakmuszpapirost dobunk és az oldatot R
sósavval semlegesítjük„ A semlegesített oldatot az «lnjectio morphini hydro
chlorici 1 %» cikkely g) pon~ja szerint vizsgáUuk„ A morfin-bázis oldására 10,00 
1nl 0,02 n kénsavat használunk 
1ml0,02 n kénsav 7,517 mg (lg ,87604) sósavas morfint (C11H 190 3N HC1,3H20) 
jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük . 

Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, méregszekrényben 
tartjuk 

Ada;golás„ Legnagyobb egysze:ri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

s„ ·cut 
s. cut. 
s„ cut. 
s„ cut. 

2-ml 
6 ml 
1 ml 
1-3 ml 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó Jogszabályok hatá!J>a alá esik 

549. 

© © Injectio morphini hydrochlorici 2% cum atropino 
sulfurico 0,05% 

( Inj.. moiph. hydrochlor .. 2% e .. atrop ... suif 0,05%) 
2%-os sósavas morfin-injekció 0,05% kénsavas atropinnal 

Színtelen vagy alig sárgás-színű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 19,6-
-20,4 mg sósavas morfint (C17H190 3N HCI,3H20) és 0,47-0,53 mg kénsavas 
atropint [(C11H 230 3N) 2.H2S0 4,H 20] tartalmaz .. 

Kemhatá.s.. A készítmény savanyú. 

Keszítés Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro ínjéctione J 

10,0 ml 0,1 n sósavat csurgatunk. Az oldatban 
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20,00 
0,500 
5,50 

g sósavas morfint (morphínumhydrochloricum), 
g kénsavas atrnpint (atropínum .suifuricum), továbbá 

1000 

g nátriumkloridot (natrium cízloratum) oldunk. Az oldatot injek
cióhoz való vízzel (aqua destillata pro injectione) 

ml-re kiegészí~jük. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba töltjük. 
Az ampu!lákat áramló vízgőzben 100°-on 30 percig sterilezzük 
(L 181. lap 1/d). 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin.. 2-3 csepp készítményt a «Morphinum hydrnchloricum» cikkely b) 
pontja (IL 346 .. lap) szerint vizsgálunk 

b) Atropin„ A h) szerint megtitrált oldatot vízfürdőn szárazra párnlogtatjuk és a 
száraz maradékot az «Atropinum sulfuricum» cikkely a) pontja (II. 107. lap) 
szerint vizsgáljuk. 

:Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen; színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnál. 

d) Savas.ság„ A készítmény hidrogénkitevője az (L 77. lap 12) szerint meghatározva, 
pH = 3,0---4,0 legyen .. 

e) Apomoifin .. 3 ml készítményt 2 ml vizzel hígítunk és az oldatot 0,10 g nátrium
hidrogénkarbo'náttal rázogatjuk„ Az oldat nem lehet zöldes~,színű és a vele 
összerázott R-kloroform nem pirosodhat meg. 

f) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után) a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 

g) A készítmény sterilitását az l. 221. lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

h) Tartalmi meghatározás (atropin). 4 ml készítményhez rázótölcsérben 3 ml R-nátron·· 
lúgot öntünk és az elegyből az atropint 3-szor 5 ml R-kloroformmal kirázzuk. 
A kloroformos részleteket, kevés vizmentes R·-nátriumszulfáttal fedett kis vatta
pamaton, 100 ml-es Erlenmeyer-Iombikba szűrjük„ A klorofOrm zömét víz
fürdőn Iedesztilláljuk, majd 5,00 ml 0,02 n kénsavat csurgatva a lombikba, a 
klornformot vízfürdőn elűzzük A lehűtött oldatban a kénsav feleslegét - 1 csepp 
I-metilvörös-oldatot használva jelzőül - 0,02 n nátronlúggal titráljuk 

1 ml 0,02 n kénsav 6,948 mg (lg ,84187) kénsavas atropint 
[ (C11H 230 3N) 2 , H 2SO 4,H,O] jelez .. 
A megtitrált oldatot használjuk a b) szerinti vizsgálathoz. 

i) Tartalmi meghatározás (moifin).. Ah) szerinti vizsgálatnál a rázótölcsérben maradt 
lúgos oldatba kis darabka lakmuszpapirost dobunk és az oldatot n sósavval 
pontosan semlegesítjük. A semlegesített oldatot az «lnjectio morphini hydro
chlorici 1 %» cikkely g) pontjában (III 26L lap) leírt módon vizsgáljuk azzal 
az eltéréssel, hogy a morfin-bázis oldására 20,DO ml 0,02 n kénsavat használunk„ 

1 ml 0,02 n kénsav 7,517 mg (lg ,87604) sósavas morfint 
(C11H 190 3N HCl, 3H20) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva méregszekrényben / 
tar~juk. 

266 

' j 
I 

1 
1 

' 
1 

Adagolás Legnagyobb egyszed adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokása.s egyszeri adagja 
Szokása s napi adagja 

s„ cut. 
s. cut. 
s„ cut„ 
s„ cut„ 

1,5 ml 
4,5 ml 
1 ml 
1-3 ml 

A készítmény forgalma a kábítószerekre vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik 

550. 

lnjectio natrü bromati 10% 
(InJ. natr .. brom .. 10%) 

10%·-os nátriumbromid-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat Milliliterenként 0,098-0, 102 g NaBr-t tar
talmaz„ 

Kifmlzatás. A készítmény semleges vagy gyengén savanyú. 

K'és z,ítés„ 
A«Natrium bromatum solutum 33,3%» cikkelyben (IL 364 

lap) leírt módon injekcióhoz való vízzel (aqua de.stillata pro 
injectione) frissen, tömény nátriumbromid-oldatot készítünk, 
s annak nátriumbromid-tartalmát az ott leírt módon meghatá-
10zzuk.. Az oldat 

100,0 g vízmentes nátriumbrnmidnak megfelelő, cg pontossággal mért 
részletét mérőlombikban injekcióhoz való vízzel { aqua des
tillata pro injectione) 

1000 ml-re hígítjuk.. Az oldatot szűrjük és 5, illetőleg 10 ml-es amJ?ullák~a 
töltjük Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig sten
lezzük (L 18L lap 1/c).. 

Azonossági vizsgálat 

a) ,Nátrium. A készítményt a «Na:trium bromatum solutum 33,3 %» cikkely a) pontja 
(II. 364. lap) szerint vizsgáljuk 

b) Bromid. IO csepp készítményt a «Natrium bromatum solutum 33,3 %» cikkely 
b) pontja (IL 364 lap) szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen, 
d) A készítmény hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meghatározva, pH = 

5,5-7,5 legyen. 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkel)'ek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk 
f) A készítmény sterilitását az I. 221 lap 1)- szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) ·rartalmi meghatáro;:,á5 (bromid). lÓ,00 ml készítményt mérőlc:mbikban vizzel 
100 ml·-re hígítunk„ i\z oldat 10,00 ml-es tészletét a «Kahum bromatum» 
cikkely r) pontja (II. 297. lap) szerint vizsgáljuk.. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat 10,29 mg (lg ,01247) NaBr-t jelez .. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük„ 

Eltartá<. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk 

Adagolás.. Szokáws egyszeri adagja i .. ven. 5-10 ml 
Szokásos napi adagja i. ven 5--10 ml 

Kizárólag csak intravénásan alkalmazható 

551. 

Injectio natrii chlorati hypertonica 10 % 
( Inj.. natr .. chlor. hyperton .. 10%) 

Hipertoniás 10%-os nátriumklorid-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat .. Milliliterenként 0,098-0,102 g NaCl-t tar
talmaz. 

Kémhatás .. A készítmény semleges vagy gyengén savanyú .. 

Készítés .. Mérőlombikban kb 

800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro in;ectione) 
100,0 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injekció.„. 

hoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 
1 OOO ml-re kiegészí\jük. Az oldatot szűrjük és 10 ml-es ampullákba. 

töltjük Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (L 181 lap l/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ndt1ium. A készítményt a «Natrium chloratum» cikkely a) pontja (II. 368. lap) 
szerint vizsgáljuk„ 

b) Klorid. 0,5 ml készítményt a «Natrium chloratum» cikkely b) pontja (IL 368. 
lap) szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékn1entes, kristálytiszta és színtelen legyen, 
d) A készítmény hidrogénkitevője az I 77. lap 12) szerint meghatározva, pH 

'.5,.5-7,5 legyen. 

e) Az alkotórészek minőségét megfelelő elkészítés után, a vonatkozó cikkelyek elő
írását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 

f) A készítmény sterilitását az 'I. 221. lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározá5 (klorid)„ .5,00 ml készítményt mérőlombikban vizzel 100 ml~re 
hígítunk Az oldat 10 ml-es részletét a «Natrium chloratum» cikkely p) pon\ja 
(II. 368 .. lap) szerint vizsgáljuk 
l ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 5,8+5 mg (lg ,76681) NaCl-t jelez, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja i .. ven. 5-10 ml 
Szokásos napi adagja i .. ven .. 5-10 ml 

Csak intravénásan alkalma.zható. 

552. 

Injectio natrii chlorati isotonica 
( Inj.. natr .. chlor .. isoton) 

Izotoniás nátriumklorid-injekció 

Színtelen kristálytiszta oldat Milliliterenként 8,8-9,2 mg NaCl-t tartalmaz. 
' ' ' Kémhatás .. Az oldat semleges vagy gyengen savanyu, 

Készítés .. Mérőlombikban kb. . . . . 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destzllata pro zn;ectione), . „ 

9,00 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldy';'k·, Az oldatot rn1ek
cióhoz való vízzel ( aqua destzllata pro znyectzone) 

1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot sz~rjük é_s 10;, 20, 50, 100, 500" ~lle-
tőleg 1000 ml-es ampullakba, 1lletoleg uvegekbe toltjuk 
A tartályokat autoklávban 120°-on 20 percig sterilezzük 
(L 181. lap 1/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium. A készítményt a «Natrium chloratum» cikI<ely a) pon\ja (IL 368 .. lap) 
szer int vizsgáljuk. 

b) Klorid. 2 ml készítményt a «Natrium chloratum» cikkely b) pontja (IL 368 
lap) szerint vizsgálunk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékrnentes, kristálytiszta és színtelen leg)en 

d) A készítmény hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meghatározva, pH = 
5,5-7,5 legyen .. 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelL e~őké,s~ítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva v1zsgaljuk„ 

f) A készítmény sterilitását az L '22L lap !) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározás (klorid).. 5,00 ml készítményt a «Natrium chloratum» 
cikkely p) pontja (II 368 .. lap) szerint vizsgálunk. . 
l ml O, l n ezüstnitrát-oldat 5,845 mg (lg , 76681) NaCl-t Jelez .. 
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L ven„ 
S, cut 
L ven. 

553. 

Injectio natrii citrici 3,3% 
( lnf, natr,, citr, 3,3%) 

3,3%-os trinátriumcitrát-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat Milliliterenként 32-34 mg vízmentes tri
nátriumcitrátot (C6H 50,Na3) tartalmaz, 

Kémhatá1,, A készítmény semleges vagy gyengén lúgos, 
Kiszítés Mérőlombikban kb 

800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro ínjectíone) 
38,00 g trinátriumcitrátot (natrium útricum) oldunk Az oldatot injekció-ef;,,, 

való vízzel ( aqua destillata pro injectione) , 
1000 ml-re kiegészítjük, Az oldatot szűrjük és 1, 5, 10, illetőleg 20 ml-es 

ampullákba töltjük, Az ampullákat autoklávban 120°-on 
20 percig sterilezzük (I 18L lap l/c).. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium,. A készítményt a «Natrium citricum» cikkely a) pontja (IL 370, lap) 
szerint vizsgáljuk„ " 

b) Citiát. 1 ml készítményt a «Natrium citricum» cikkely b) pontja (II 370, lap) 
szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen„ 
d) A készítmény hidrogénkitevője az (I 77., lap 12) szerint meghatározva, pH 

6,5-8,0 legyen, 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előké~ítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva· vizsgáljuk. 
f) A készítmény sterilitását az L 22 L lap 1) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi meghatározás (nátrium). 3,00 ml készítményt nikkel„, vagy platinatégely
ben vízfürdőn szárazra párologtatunk és a maradékot a «Natrium citricum>> 
cikkely n) pon\ja (II 370. lap) szerint vizsgáljuk,, 
1ml0,1nsósav8,603 mg (lg ,93465) vízmentes trinátriumcitrátot (C6H 5

0,Na
3
), 

~lletőleg 9,804 mg (lg ,99140) kristályos trinátriumcitrátot (C
6
H

5
0,Na

3
,2H

2
0) 

,Jelez, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartá<, Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk, 

Adagolás, Szokásos egyszeri adagja i., ven, 20-40 ml 
Szokásos napi (ldagja i,, ven, 20-40 ml 

554. 

Injectio natrii jodati 10% 
( lnj.. natr,, jod,, 10%) 

10%-os nátriumjodid-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat .Milliliterenként 0,098-0, 102 g NaJ-t tartalmaz, 
Kemhatás, A készítmény semleges vagy gyengén savanyú,, 

Készítés, Mérőlombikban kb . . . , 
800 ml injekcióhoz v,al? ví~be!1 ( aqua destzlla~~ pro znye~t:on,;J , . 
!00,0 g vízmentes natnuffiJodrdnak megfelelo menny1~egu. ,natnum~ 

jodidot (natriumjodatum) oldunk, Az oldatot mJekc10hoz valo 
vízzel ( aqua destillata pro injectione) , „ ... 

1 OOO ml-re kiegészítjük Az oldatot szűrjük és 10 ml-es ampullakba toltjuk 
Az ampullák leforrasztásánál külön?sen ügyelünk arra, ~ogy 
az égési termékek az oldatba ne ,Jussanak Az ampullakat 
autoklávban 120°-on 20 percig sterilezzük (L ISI. lap l/c). 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, A készítményt a «Natrium jodatum» cikkely a) pontja (II 374 .. lap) 
szerint vizsgáljuk 

b) Jodid, 0,5 ml készítményt a «Natrium jodatum» cikkely b) pon\ja (II 374,, lap) 
szerint vizsgálunk, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és s_zíntelen le~yen„ 
d) A készítmény hidrogénkitevője az L 77,. lap 12) szerrnt meghatarozva, pH = 

5,5-7,5 legyen, 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 
f) A készítmény sterilitását az L 221. lap 1) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

o) Tartalmi meghatározás (jodid), 1,00 ml készítményt mérőlombikban lOO ml-re 
b hígítunk Az oldat 5,00 ml-es részletét a «Kalium jodatum» cikkely s) pontja 

'? 'tk-· (II g?s. lap)~zerint vizsgáljuk 
1
' ""'" ,F 1 ml 0,01 n káliumbromát-oldat O, 7496 mg (lg ,87483) NaJ-t jelez 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük.. 
Eltartá< Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk.. 

Adagolás .. Szokásos eg}'szeri adagja i ven. 1-10 ml 
Szokáws napi adagja i. ven .. 1-1 O ml 

Csak intravénásan alkalma;dzató 

555. 

>f< Injectio natrii nitrosi 4 % 
( Inj.. natr .. nítros .. 4%) 

4 %-os nátriurnnitrit-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 39-41 mg NaN0
2
-t tar

talmaz .. 
Kémhatás .. A készítmény semleges vagy gyengén lúgos .. 

Készítés Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro ínjectíone) 

40,00 g kénsav felett szárított nátriumnitritet (natrium nitro<um) oldunk.. 
Az oldatot injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro inJectione) 

1 OOO ml-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba tölt
jük., Az ampullákat autoklávban 120'-on 20 percig sterilezzük 
(I 181. lap 1/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium .. A készítményt a «Natrium nitrosum» cikkely a) pon\ja (II 378 lap) 
szerint Vizsgáljuk. 

b) Nitrit. 1 ml készítményt a «Natrium nitrosum» cikkely b) pontja (II 378. lap) 
szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen„ 
d) A készítmény hidrogén~itevöje az l, 77„ lap 12) szerint meghatározva, pH = 

6,5-8,0 legyen .. 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 
f) A készítmény sterilitását az I. 221. lap 1) sze1lnt ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi me,ghatározás (ni'trit)„ 1,00 ml készítményt 10 ml vizzel hígítunk„ Az 
oldatot további hígítás nélkül a «Natrium nitrosum» cikkely m) pon\ja (II 379 
lap) szerint vizsgáljuk 
1 ml 0, l n káliumpermánganát-oldat 3,450 mg (lg ,53785) NaN0

2
-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva zárt szekrényben 

tar\juk. 
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e) 

f) 

g) 

Adagolás Legnagyobb egyszei:·i adagja L ven, 
Legnagyobb napi adagja L ven. 
Szokásos egy.szeri adagja 1. ven 
Szokásos najli adagja L ven. 

556. 
+ Injectio natrii nitrosi 8% 

( Inj.. natr .. nitro s. 8%) 
8%-os nátriurnnitrit-injekció 

2 ml 
6 ml 
1-2 ml 
l-'-6 ml 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 78-82 mg NaNÜ 2··t tartalmaz. 
Kémhatás .. A készítmény semleges vagy gyengén lúgos. 

Keszítés Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destíllata pro injectione) 

80,00 g kénsav felett szárított nátriumnitritet (natrium nitrosum) oldunk. 
Az oldatot injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba töltjük. 
Az ampullákat autoklávban 120'-on 20 percig sterilezzük 
(I. !SL lap 1/c) 

Azonos.sági vizsgálat 

J{átrium. A készítményt a «Natrium nitrosum» cikkely a) pontja (II. 3 78. lap) 
szer int vizsgáljuk. 

Nitrit .. 0,5 ml készítményt a «Natrium nitrosum» cikkely b) pon\ja (IL 378. lap) 
szerint vizsgálunk„ ' 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

.!\. felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen„ 
'\ készítmé~y hidrogénkitevője az I.. 77„ lap 12) szerint meghatározva, pH = 

6,5-8,0 legyen .. 
. '\.z alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 

A készítmény sterilitását az I. 221„ lap 1) szerjnt ellenőrizzük„ 

Minőségi kvantitatív · viz~gálat 

Tartalmi meghatáro;;ás (nitrit) .. 0,50 ml készítményt 10 ml vizzel hígítunk.. Az 
oldatot további hígítás nélkül a «Natrium nitrosum» cikkely m) pon\ja (IL 379 
lap) szerint vizsgáljuk 
1 ml 0, 1 n káliumpermanganát-oldat 3,450 mg (lg , 53 785) NaN0 2-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagoha zárt szekrényben 

tar\juk. 
Adagolás .. Legnagyobb egyszei:i adagja 1. ven„ 1 ml 

Legnagyobb napi adagja L ven„ 3 ml 
Szokásos eo.s;:eri adagja L ven. 0,5-·l ml 
Szokásos napi adagja 1. ven. 0,5-3 ml 
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557. 

lnjectio natrii salicylici 10% 
( Inj.. natr. rnlic .. 10%) 

10%-os nátriumszalicilát-injekció 

Színtelen vagy halványsárga-színű kristálytiszta oldat. Milliliterenként 
0,098-0,102 g nátriumszalicilátot (C 7H 50 3Na) és kb 1,4 mg szalicilsavat 
( C ,H,03 ) tartalmaz 

Kemhatás.. A készítmény gyengén savanyú. 
Kes;,;ítés Mérőlombikban kb 

800 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillatá pro injectione) 
100, 0 g nátriumszalicilátot ( natrium salicylicum), majd 

1,40 g szalicilsavat ( acidum salicylicum) oldunk Az oldatot injek
cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

1 OOO ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük és 10 ml-es ampullákba 
töltjük Az ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (I 18L lap l/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Ndtrium. A készítményt a «Natrium salicylicum» cikkely a) pontja (IL 384 
lap) szerint vizsgáljuk 

b) Szalicilát 5 csepp készítményt a «Natrium salicylicum» cikkely b) pontja (II. 
385. lap) szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

e) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen, színe pedig nem 
lehet erősebb a Z l színmérték-oldatnáL 

d) A készítmény hidrogénkitevője az I. 77 lap 12) szerint meghatározva, pH = 
5-6,5 legyen.. , 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészí.tés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 

f) A készítmény sterilitását az I 221„ lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartabni nzeghatározá~ (szalicilát)„ Mérőlombikban 3,00 ml készítményt, 2-3 
csepp I-fenolfl:alein-oldatot használva jelzőül, 0, l n nátronlúggal titrálunk. 
Az elha.sznált mérőoldat mennyiségét feljegyezzük, Az oldatot vízzel 100 
ml-re hígítjuk.. Az oldat 10,00 ml-es részletét - 20,00 ml IJ, 1 n káliumbromát
oldatot használva - az I 131„ lap 19) szerint vizsgáljuk„ A brómozási idő 1 óra„ 
i\z elfogyott O, 1 n káliumbromát-oldat ml-cinek számálJól a semlegesítésre 
fOgyott O, 1 n nátronlúg 0,6-dal szorzott ml-cinek számát levonjuk. 

1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 2,668 mg (lg ,42626) nátriumszalicilátot 
(C,H,03Na) jelez. 

Tájékoztat\) gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük 

Eltartá> .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk 
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}.rfásnév„ «Soltitio natrii salicylici». 
Adagolá> Szokásos egyszeri adagja 

Szokása 5 napi adagja 
Csak intravénásan alkalmazható 

558. 

ven. 10 ml 
1 ven 10-20 ml 

Injectio natrii thlosulfurici 10% 

(ln).. natr .. thiosulf 10%) 

10%-os nátriumtioszulfát-injekció 

Szí,;telen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,098-0,102 g nátrium
tioszulfátot (Na2S20 30 5H20) tartalmaz„ 

Kémhatá> A készítmény semleges vagy gyengén lúgos. 
Ké>zíté> Kb 

800 ml előzőleg 15 percig forralt és lehűtött, injekcióhoz való, vízben 

100,0 g 

1000 ml-re 

( aqua de>tillata pro injectione), mérőlombikban 
nátriumtioszulfatot (natrium tlnosulfuruum) oldunk. Az oldatot 
kiforralt és lehűtött, injekcióhoz való vízzel ( aqua de>tzllata 
pro injectione) „ . , , „ „. 
hígítjuk Az oldatot szurJük es 10 ;i1l-es ampullakba toltjuk 
Az ampullákat áramló gőzben 100 -on 30 percig stenlezzuk 
(I. 181 lap l/d) 

Azonossági vizsgálat 

a) ,\/'átrium. A készítményt a «Natrium thiosulfuricum» cikkely a) pon~ja (II„ 388. 
lap) szerint vizsgáljuk. 

b) Tioszulfát. 0,5 ml készítményt a «Natrium thiosulfUricum» cikkely e) pontja 
(IL 389. lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

) A f. 1 ' k' ' ' ·· 1 d 'k tes kr1.sta' lytiszta és színtelen leg·)·'en e . e razott esz1tmeny u e e men , 
d) A készítmén.y hidrogénkitevqje az I. 7 7. lap 12) szerint meghatározva, pH = 

8-nál nem lehet nagyobb 
e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő el_őké~z~tés után, a vonatkozó cikkel)ck 

előírását értelemszerűen alkalmazva v1zsgabuk, 
f) .l\. készítmény sterilitását a.z I. 221 lap 1) szeri11t ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) 'Tartalmi nzeghatározás. A készítmény 2,00 ml-es ~·és,zletét 100 ml-es, Er,l~~meye1-
lombikban 20 ml vizzel hígítjuk. Az oldatot, nehany csepp I-kemenyrto-oldatot 

18* 

használva jelzőül, O, 1 n jód-oldattal titiáljuk. , . . 
1 ml O, 1 n jód··oldat 24,82 mg (lg ,39481) nátnumtroszulfátot (Na,S20,,5H,O) 
jelez 
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1 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a ') szerint ellenőrizzük 

Eltmtás Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk. 

Adagolás, Szokásos egyszeri adag;a i ven, 5- 50 ml 
Szokásos napi adagja i ven, 5·-100 ml 

A{ /?a. 74~h71 : --,, _,-t: ;,,.?-;-t--,;? ""?.- -ú.::.:-v-,,,;:. „,,:_;„ : t- ~-ct::.dí t:''. ?I::O·~;:.. ,;.:;,.,,::_~:: ;:;-; 

' ' 

559. 

1?© Injectio opii concentrati 2% 
(ln;. opii conc, 2%) 

2%-os dúsított-ópium-injekció 

Barnaszínű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 9,8-10,2 mg vízmentes 
morfin-bázisnak (C17H190 3N) megfelelő kb 20 mg dúsított-6piumot tartalmaz, 

Kemhatás,. A készítmény savanyú, 

Kes:dtés Mérőlombikban kb 
200 ml i11jekcióhoz való víz ( aqua destillata pro injeitione) és 

10,0 ml 0, 1 n sósav elegyében 
20,00 g dúsított-ópiumot (opium concentratum) oldunk., Az oldatot 

injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 
1 OOO ml-re kiegészí\jük., Az oldatot megszűrjük és 1 ml-es ampullákba 

töltjük., Az ampullákat áramló vízgőzben 30 percig sterilezzük 
(L 181 lap l/d) 

Azonossági vizsgálat 

a) A101ji.n, 5 csepp készítményt porceláncsészében vízfűrdőn beszárítunk. A maradék 
1 ml formaldehides tömény R-kénsavtól ( 1 csepp formaldehid-oldat + 1 ml 
tömény R-kénsav) sötét ibolyára színeződik (Marquis-reakció). 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta leg) en„ 
e) A készítmény hidrogénkitevqje az I. 77 lap 12) szerint meghatározva, pH 

3-4 legyen, 
<1) .:\ kész~tmény sterilitását az I 221 lap 1) szerint ellenőrizzük„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (morfin). 3,00 mlkészítményt az I. 127,. lap 18/a szerint 
vizsgálunk„ 
1 ml 0,02 n kénsav 5,707 mg (lg ,75638) vízmentes morfin-bázist (C17H 190 3N) 
jelez. 

T~jékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás.. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, méregszekrényben 
tartjuk. 
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Másnév «Solutio omnoponi 1 % et 2 % in ampullis» (Sz, VIII), 

Adagolás, Legnagyobb egyszer·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

s. cut 
s„ cut 
s cut. 
s. cut 

2 ml 
6 ml 
1 ml 
3 ml 

A ké>zítmény a kábítószeiekre vonatkozó jogszabá0iok hatáfra alá esik. 

560. 

tlJ11Ii1 Injectio opii concentrati 4% 
( Inj.. opii conc, 4%) 

4%-os dúsított-ópium-injekció 

Barnaszínű kristálytiszta oldat. Milliliterenként 19,6-20,4 mg vízmentes 
mmfin-bázisn'ak (C17H190 3N) megfelelő kb 40mg dúsított-ópiumot tartalmaz„ 

Kémhatás, A készítmény savanyú., 
Kt!szítés,, Mérőlombikban kb . . . . , 

400 ml injekcióhoz való víz ( aqua destillata pro uyectzone) cs 
10,0 ml 0,1 n sósav elegyében . , .. 
40,00 g dúsított-ópiumot (opzum concen:lratum) old;rnk. Az oldatot m3ek-

cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro znJeclzone) , 
1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot megszűrjük és 1 ml-es. amp~llákba 

töltjük. Az ampullákat áramló vízgőzben 30 percrg stenlezzük 
(L lSL lap 1/d)., 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin 2 csepp készítményt az «Injectio opii conCent1ati 2 o/o» cikkely a) pon~ja, 
(IIL 276, lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény Uledékmentes és kristálytiszta legyen. 
e) A készítmény hidrogénkitevője az I„ 77„ lap 12) szerint meghatározva, pH 

3-4 legyen.. . „ . • 
d) A készítmény sterilitását az 1. 221. lap 1) szerint ellenor1zzuk„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatáro;:,á.s {rno1fin)„ 2~00 ml készítmény és 1 ml v~z elegyét az I., 12i„ 
lap 18/a szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 5, 707 mg (lg ,75638) vízmentes morfin-bázist (C1 7H19Ü3N) 

jelez 
T~jékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás,, Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, 
tartjuk. 

méregszekrényben 



Adagolás. Legnagyobb egysze:r·i adagja s cut. 1 ml 
Legnagyobb napi adagja s. cut. 3 ml 
Szokásos egyszeri adagja s. cut 1 ml 
Szokásos napi adagja s. cut 2 ml 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó jogszabá!)!ok hatá!)!a alá esik 

561. 

+ Injectio papaverini hydrochlorici 4% 
( Inj. papaver .. hydrochlar. 4%) 

4%-os sósavas papaverin-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat Milliliterenként 39~4 l mg sósavas papaverint 
(C20H 210 4N HCl) tartalmaz. 

Kémhatás A készítmény savanyú. 

Készítés. Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectione) enyhe 

melegítéssel 
40,00 g 

4,80 g 
sósavas papaverint (papaverínum hydrochloricum) és 
nátriumkloridot (natrium chloiatum) oldunk, A kihűlt oldatot 
injekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

1000 ml-re kiegészítjük Az oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba töltjük. 
Az ampullákat áramló vízgőzben 100°-on 30 percig sterilczzük 
(L 181. lap 1/d) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Papaverin . .5- csepp készítményt kis porceláncsészében vízfürdőn bepárologtatunk 
és a maradékot a «Papaverinum hydrochloric-Um» cikkely a) pon~ja (JI„ 409 
lap) szerint vizsgá\jnk, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) .A feházott készítn1ény üledékmentes és kristálytiszta legyen, színe pedig nem 
lehet erősebb a Z 1 színmérték-oldatnál. 

e) A készítmény hidrogénkitevője az L. 77„ lap 12) szerint meghatározva, pH = 
3-4 legyen. 

d) Az alkotó1:észek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkel) ek 
előírását értelen1szerűen alka~mazva vizsgáljuk, 

e) .t\ készítmény sterilitását az l, 221„ lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi ~vantitatív vizsgálat 

f) T"artaltni 1neglzatározás (ró.sav). 5,00 ml készítményt a «Papave1inum hydrochlo1i
cum» cikkely n) pontja (II. 410. lap) szerint vizsgálunk 
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1 ml 0, 1 n nátronlúg 37,.58 mg (lg ,57500) sósavas papaverint 
(C20H 210 ,N HCJ) jelez 

Tájékoztató gyotsVizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük 

Eltartá;. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, zárt szekrényben 
tartjuk 

Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egy<zeri adagja 

s. ~ut. l 
1. mus.c„, 
i ven l 

~, ~~·se 1, 

I. ven„ ~ 
s cut l 
i musc„~ 
L ven . 

6 ml 

12 ml 

1-3 ml 

Szokásos napi adag1a : ~~se/ 1-6 ml 
r. ven. \ 

562. 

-1. Injectio g-penicillin-kalii 

«g-Penicillin-kalium» IL 4 15. lap. 

563. 

f · Injectio g-penicillin-kalii oleosa 

( lnf g-penuill.-kal. ol.) 

Olajos g-penicillin-kálium-injekció 

A g-penicillin-k~liu~. olajos, steril ?zus":penzi?ja „ .. .. . •• 

Injekcióhoz valo olajjal ( oleum pro zn;ectzone) es kozombos hatasu, alkalmas 
segédanyagokkal készül.. Milliliterenként 100 OOO NE, 200 OOO NE, illetőleg 
300 OOO NE g-penicillin-káliumot tartalmaz. A készítményt megfelelő elő
készítés után, a «g-Penicillin-kalium» cikkelyben (IL 415 .. lap) leírt módon, 
és az L 144 .. lap 2) szerint vizsgáljuk 

Eltartás.. 1 ml-es ampullákban, fenytől védve, hűvös helyen tartjuk 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja i .. musc. 15 OOO- 50 OOO NE 
Szokásos napi adagja i. mnsc. 200 000-1 OOO OOO NE 

Csak az érvényben levő rendelkezéseknek mindenben megfelelő ésforgalombalzozatalra 
engedé!),ezett készítmény tartható készletben. 

564. 

! Injectio g-penicillin-natrii 

«g-Pcnicillin-natrium» II. 417 .. lap .. 
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~ 565. 
~ 

-r Injectio g-penicillin-natrii oleosa 
( Inj.. g-penicill.-natr .. ol) 

Olajos g-penicillin-nátrium-injekció. 

A g-penicillin-nátrium olajos, steril szuszpenziója .. 
Injekcióhoz való olajjal ( oleu~ pro injectione) és közömbös hatású, alkalmas 

segédanyagokkal készül Milliliterenként 100 OOO NE, 200 OOO NE, illetőleg 
300 OOO NE g-penicillin-nátriumot tartalmaz„ A készítményt megfelelő elő
készítés után a «g-Penicillin-natrium» cikkelyben (IL 417 .. lap) leírt módon és 
az L 144. lap 2) szerint vizsgáljuk„ 

Eltartás. 1 ml-es ampullákban, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja i. musc. 15 000-50 OOO NE 
Szokárns napi adagja i. musc .. 200 000-1 OOO OOO NE 

Csak. az érvényben levő rendelkezéseknek mindenben megfelelő és forgalombalwzatalra 
engedé0,ezett ké>zítmény tartható készletben. 

566. 

·/' Injectio g-penicillin-procaini 

«g-Penicillin-procainum» IL 418 .. lap. 

567. 

-r lnjectio g-penicillin-procaini oleosa 
( InJ.g-penicill .. -procain .. ol.) 

Olajos g-penicillin-prokain-injekció 

A g-penicillin-prokain olajos, steril szuszpenziója„ Injekcióhoz való olajjal 
( oleum pro injectione) és közömbös hatású, alkalmas segédanyagokkal készül.. 
Milliliterenként 200 OOO NE, illetőleg 300 OOO NE g-penicillin-prokaint 
tartalmaz. A készítményt megfelelő előkészítés \!tán a «g-Penicillin-procainum»„ 
cikke!Y,ben (IL 418. lap) leírt módon és az L 145 .. lap 4) szerint vizsgá\juk 

Eltartás.. 1 ml-es ampullákban, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 

Adagolás.. Szokárns egyszeri adagja i musc. 200 000-300 OOO NE 
Szokárns napi ada,gja i. mnsc 200 000-1 OOO OOO NE 

Csak az érvényben levó rendelkezéseknek mindenben megfelelő és forgalombahozatalra 
engedélyezett készítmény tartható készletben 
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568. 

+ Injectio pentarnethazoli 10% 
(InJ pentamethazol .. 10%) 

10%„os pentametazol (pentametiléntetrazol )-injekció 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,094-·0, 106 g pentametazolt 
(C6H100 4) tartalmaz. 

Kémhqtás. A készítmény semleges .. 

Keszítés. Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro in;ectíone) 
100,0 g pentametazolt (pentamethazolum) oldunk. Az oldatot injek

cióhoz való vízzel ( aqua · destillata pro injectione) 
1000 rhl-re kiegészítjük.. Az oldatot szűrjük és 1, 5, illetőleg 10 ml-cs 

ampullákba töltjük Az ampullákat autoklávban 120°-on 
20 percig sterilezzük (L 181.. lap 1/c) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,5 ml készítményt a «Pentamethazolum» cikkely a) pontja (II. 419 lap) szerint 
vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 
e) A készítmény hidrogénkitevője az L 77. lap 12) szerint meghatározva, pH = 

6,0-8,5 legyen. 
d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk, 
e) A készítmény sterilitását az I. 221 lap 1) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározáí.. 2,00 ml készítményhez 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban 
1 g nátriumkloridot szórunk, majd 100 ml R-étert öntünk„ A lombikot ép parafa
dugóval elzárva, 5 perc_ig rázzuk„ A reakcióelegyhez 5 g vízmentes R-nátriu1n-
szulfátot szó1unk s a dugójával elzá1t lombikot ismét 2 percig rázzuk„ Ha a 
kÜlönváló éter zava1os, úgy még 3 g vízmente~ R-nátriumszulfátot szórunk a 
lombikba s azt ismét össze1áz'zuk .. A k1istálytisztán elkülönülő étert kis vatta
pamaton kevés durva horzsakőporral együtt, O, 1 mg pollto_ssággal mért, _200 
ml-es Erlenmeye1-lombikba szűrjük„ A nátriumszulfátot tartalmazó lombikot 
3 ízben 20~20 ml R-éterrel kimossuk s a~ éter-részleteket szintén a megmért 
lombikba szűrjük Az éter zömét vízfürdőről ledesztilláljuk A kb 10 ml mara
dékról az étert levegő befúvásával elűzzük. A ma1adékot tömény kénsav felett 
állandó súlyig szá1í~juk és mérjük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük.. 

Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, zárt szekrényben 
tartjuk 
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Adagolá« Legnagyobb egyszer'Í adagja 
Legnagyobb nap~ adagja 
S;;okárn< egy<zeri adagja 
Szokárns napi adagja 

569. 

s cut. 
s„ cut 
s cut 
s cut 

+ lnjectio procaini hydrochlorici 
( Inj. procain !rydrochlor. 2%) 

20/ 
/o 

2 %-os sósavas prokain-injekció 

2 ml 
10 ml 

1-2 ml 
1-.5 ml 

Színtelen, kristálytiszta oldat Milliliterenként 19,6-20,4 mg sósavas prokaint 
(C13H 200 2N 2.HC1) tartalmaz„ 

Kemhatá<. A készítmény savanyú 

Készítés. Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro ínjectione) 

8,0 ml O, 1 n sósavat csurgatunk A folyadékban 
20,00 g sósavas prokaint (prowinum hydrochloricum) és 

5,00 g nátriumklmidot (natrium chloratum) oldunk. Az oldatot injek-
cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) ' · 

1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot megszűrjük és 2, illetőleg 5 ml-es 
ampullákba töltjük Az ampullákat autoklávban 120° -on 
20 percig sterilezzük (L JSL lap l/c) 

Azonossági vizsgálat 

a) Prokain. 0, 5 :qil készítményt a «P1ocainum hydrochloricum» cikkely a) pon~ja 
(II 453 lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan és 5ZÍnezó anyagok„ A felrázott készítmény üledékmentes, kristály
tiszta és színtelen legyen, 

e) A készítmény hidrogénkitevője az l 77. lap 12) szerint meghatározva, pH = 
3-5 legyen. 

d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk„ 

e) A készítmény sterilitását az L 221, lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
l".t~3 

f) Tartalmi meghatározá5 (prokain). 2,00 ml készítményt az I. i'M lap 17/a-a) szeiint 
vizsgálunk 
1 ml 0,02 n kénsav 5,455 mg (lg, 73682) sósavas prokaint (C

13
H

20
0

2
N

2 
HCI) 

jelez. 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás el6tt a b) szerint ellen6rizzük 

Eltartás. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, zárt szekrényben 
tartjuk. · 
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Másnév. «Solutio novocaini 2 % in ampullis» (Sz. VIII.) 

Adagolá1. l.egnagyobb egyszer'Í adagja s cut., ,, musc. 
Legnagyobb napi adagja s cut 

L musc, 

Szokárns egyszeri adagja s. cut, 
1 musc 

Szokárn< napi adagja s. cut 
musc„ 

570. 

+ Injectio procaini hydrochlorici 4% 
( Inj.. procazn .. hydrocfzlor .. 4%) 

4%-os sósavas prokain-injekció 

~ 10 ml 

l 30 ml 

f 
2-5 ml 

l 2-5 ml 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Millilite1enként 39,2·-40,8 mg sósavas prokaint 
(C13H 200 2N 2.HCl) tartalmaz 

Kémhatá< A készítmény savanyú 
Ki!<z[té< Mé1őlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 

8,0 ml O ·1 n sósavat csurgatunk. A folyadékban 
40, 00 g sÓsa vas prokaint ( procainum hydrochloricúm) és . . 

1,60 g nátriumkloridot (natrzum chloratum) oldunk. Az oldatot miek· 
cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione} 

1000 ml-re kiegészítjük Az oldatot megszűrjük és 1, illetőleg 2 ml-es 
ampullákba töl\jük Az ampullákat autoklávban 120° -oh 
20 percig sterilezzük (I. 181 lap l/c). 

Azonossági vizsgálat 

a) S csepp készítményt a «Procainum hydrochloricum» cikkely a) pon~ja (II. 453 
lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A felrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen 
e) A készítmény hidrogénkitev~je az l. 77. lap 12) szerint meghatározva, pH = 

3-·5 legyen.. , 
<l) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészftés után, a vonatkozo cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk 
e) ,i\ készítmény sterilitását az I 221. lap 1) szerint ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

í) Tartalnzi 11zeghatározá5 (prokain) 1,00mlkészítm~nyt az I. 123 lap 17ja-a) sze1int 
vizsgálunk,. , . T 

1 ml 0,02 n kénsav 5,455 mg (lg , 73682) sosavas prokamt (C13H20Ü2N2 HCl) 
jelez. 



Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük.. 
Eltartás.: Az ~mpulákat alkalmas dobozokba csomagolva tartjuk 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagfobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokásos napi adagja 

571. 

?„ cut. ! 
L musc. 
s. cut„ { 
t. musc„ j 
s cut l 
i musc .. 
~„ cut., l' 
i. musc. 

5 ml 

15 ml 

1--2 ml 

1-2 ml 

+ lnjectio proca1m hydrochlorici 2% cum„adrenalino 0,005% 
( I11j. procain. hydroch!rot 2% e. adrenal 0,005%) 

2%-os sósavas prokain-injekció 0,005% adrenalinnal 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 19,6-20,4 mg sósavas prokaint 
(C,3H 200 2N 2 .. HCl) és kb. 0,05 mg adrenalint (C9H130

3
N) tartalmaz .. 

Kémhatá.s .. A készítmény savanyú .. 

Keszítés. A készítményt az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (L 183. 
lap) leírt módon állítjuk elő .. Mérőlombikban kb 

600 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 
8,0 ml O, 1 n sósavat csurgatunk.. A folyadékban 

20,00 g sósavas prokaint (procainum hydrochloricum) és 
4,20 g nátriumkloridot (natriumchloratum) oldunk.. Külön lombikban 

kb . 
200 ml 

1, 16 g 

50,00 ml 

injekcióhoz való víiben (aqua destillata pro injectione) 
nátriumpiroszulfitot (natriump)irosulfurósum) oldunk és az oldat· 
hoz 
0, 1 %-os sósavas adrenalin-oldatot ( solutio adrenalini !rydro
dzlorici 0,1 %) elegyítünk. Az oldatokat egyesítjük és injekcióhoz 

!OOO 
való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 

ml-re kiegészítjük oly módon, hogy a hiányzó vízzel az egyes oldatok 
edényeit előbb gondosan átöblítjük. Az oldatot megsziírjük 
és !, illetőleg 2 ml-es ampullákba töltjük Az ampullákat 
áramló vízgőzben IOO"··on 30 percig sterilczzük (L ISL lap l/d). 

Azonossági vizsgálat 

a) Prokain„ 0,.5 inl készítményt a «Procainum hydrochloricum» cikkely a) pon~ja 
(II. 453 .. lap) szerint vizsgálunk 

l.J) Adrenalin .. 1 ml készítményt külön sósav hozzáadása nélkül az «Adrenalinum 
basicum» cikkely a) pon(ja (IL 5 7 .. lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és színezi/ an;'agok A felrázott -készítmény üledékmentes és kristály„ 
tiszta legyen, színe pedig nem lehet erősebb a P 1 színmérték-oldatnáL 

284 

o'l 

dl /\.készítmény hidrogénkitevője az I 77. lap 12) sze1int meghatározva, pH = 
= 3--5 legyen . 

el Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkel; ek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáUuk„ 

f) .A.. készítmény sterilitását az I. 221,. lap 1) szerjnt ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizSgálat 

g) Tartalmi meghatározás (prokain). 2,00 ml készítményt az L 123 lap 17/a-a) szerint 
vizsgálunk, 
1 ml 0,02 n kénsav 5,455 mg (lg ,73682) sósavas prokaint (C11H 200 2N 2 

HC!) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, zárt.,szekrényben 
t?,rtjuk 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja s„ cut 

! !Oml 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos eQszeri adagja 

Szokásos naj1i adagfa 

572. 

i musc„ 
s. cut. 

musc„ 
s cut. 
1. lTIUSC 

s. cu_t 
musc„ 

f 
30 ml 

! 2-5 ml 

l 2-5 ml 

+ Injectio procann hydrochlorici 4% cum adrenalino 0,005% 
( Inj. procain .. hydrochlor .. 4% e .. adrenal 0,005%) 

4%-os sósavas prnkain-injekció 0,005% adrenalinnal 

Színtelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 39,2-40,8 mg sósavas prokaint 
(Cr3H 200 2N 2 HCl) és kb 0,05 mg adrenalint (C9H130 3N) tartalmaz .. 

Kémhatá5.. A készít1nény savanyú 

Ké>;:ítés. A készítményt az «Aszeptikus gyógyszerkészítés» cikkelyben (I. 183 
lap) leírt módon állítjuk elő 
Mérőlombikban kb 

600 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destíllata pro injectíone) 
8 0 ml 0, 1 n sósavat csurgatunk.. A folyadékban 

40'.oo g sósavas prokaint (procainum lrydrochloricum) és 
0,80 g nátriumkloridot (natrzum chloratum) oldunk. Külön lombikban 

kb 
200 ml 

!, 16 g 

50,00 ml 

injekcióhoz való vízben .( aqua destillata pro injectio~e) 
nátriumpiroszulfitot (natrium pyosulfurosum) oldunk es az oldat
hoz 
0, 1 %-ós sósavas adrenalin-oldatot (so!utio ad;wal!ni !l);drochloricf 
0,1 %) elegyítünk Az oldat()kat egyesr!]ük es rn1ekc1ohoz valo 
vízzel ( aqua destzllata pro rn;ectzone) 
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1000 ml-re , kiegészítjük, o'.y ~;iódon, hogy ,a .. hi~i;yzó vízzel az egyes 
oldatok edenyert elobb gondosan atoblrtJük Az oldatot meg
~zűrjü~ é'. !, !,11etőleg 2

0 
ml-es amp~llákb<: töltjük. Az ampullák~t 

aramlo vrzgozben 100 -on 30percrg sterrlezzük (I. !SL lap 1/d) .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Prokain„ 5 csepp készítményt a «Procainum hydrochloricum» cikkely a) pon~ja 
(IL 453. lap) szerint vizsgálunk 

b) L'1drenalin„ 1 ml készítményt külön sósav hozzáadása nélkül az «Adrenalinum 
basicum» cikkely a) pontja (II. 5 7 lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A feházott készítmény üledékmentes és kristálytiszta leg}en, színe pedig nem 
lehet erősebb a P 1 színmérték-oldatnál 

d) A készítmény hidrogénkitevqje az I 77 lap 12) szerint meghatározva, pH = 
3-5 legyen 

e) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 
előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk 

f) i\ készítmény _,,.terilitását az l 22 L. lap 1) szerint ellenőrizzük, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

g) Tartalmi· meghatá1ozás 
vizsgáUuk. 

(prokain). 1,00 ml készítményt az I. 123. lap 17/a-a) szerint 

1 ml 0,02 n kénsav 
jelez 

5,455 mg (lg, 73682) sósavas prokaint (C
13

H
20

0
2
N

2 
HCI). 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a e) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, zárt szekrényben 
tartjuk 

Adagolás Legnagyobb egyszer·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adag;a 

s. cut 
1 musc. 
s cut„ 

musc. 
s„ cut.. 

musc. 
Szokásos napi adag;a s. cut 

n1usc 

573. 

+ Injectio p;rogesteroni 
(Inf. progesteron.) 

Progeszteron-injekció 

5 ml 

15 ml 

11-2 ml 

(1-2 ml 

A progeszteronnak injekcióhoz való olajjal (oleum pro injectione) készült ste
ril oldata .. Halványsárga folyadék. Milliliterenként 2, 5, illetőleg 10 mg pro
geszteront tartalmaz„ 
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A készítményt megfelelő előkészítés után, a «Progesteronum» cikkelyben 
(II 455 lap) leírt módon vizsgáljuk Sterilitását az L 221 lap l) szerint 
ellenőrizzük. 

Eltartás 1 ml-es ampullákba töltve, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk .. 

Adagolá.s. SzokáJo s egyszeri adagja i.. musc .. l 
i .. glut. 

Szokásos napi adagja i. rnusc. f 
, e? , • , i.. glut. 

tf/t:i.·p-:;.-c.~·t..:.;;··1,.·,tr",_..;, ~ -~;x:4rJ--:..-~„: ,/ / Y /f/ / 1 

574. 

0,005-0,01 g 

0,005-0,01 g 

Injectio pyridoxini hydrochlorici 2,5% 
( Inf. pyridox .. hydrochlor .. 2,5%) 

2,5%-os sósavas-piridoxin(B6-vitamin)-injekció 

A sósavas piridoxin alkalmas segédanyagokkal készült vizes, steril oldata. 
Színtelen, kristálytiszta folyadék. Milliliterenként 0,025 g sósavas piridoxint 
tartalmaz. 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Pyridoxinum hydrochloricum» 
cikkelyben (IL 457 .. lap) leírt módon vizsgáljuk Sterilitását az L 22L lap 1) 
szerint ellenőrizzük, 

Eltartás .. 2 ml-es ampullákba töltve, fénytől védve tartjuk. 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja s. cut \ 
J. ven, 

musc. 
Szokáso1 napi adag;a 

]~ ~~~·. l 
musc. ' 

575. 

Injectio riboflavini 0,5% 
- ( Inj.. riboflav .. 0,5%) 

0,5%-os riboflavin-injekció 

2 ml 

4 ml 

Narancssárga-színű, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 4,9- 5, 1 mg ribo
flavint (C11H 200 6N 4 ) tartalmaz. 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú vagy savanyú 

Keszítés .. Mérőlombikban kb 
800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destillata pro injectione) melegítéssel 

5,00 g riboflavint (riboflavinum); 
3, 50 g szalicilsavat ( acidum salicylicum), 
4,50 g dinátriumhidrogénfoszfátot (natrium phosphoricum) és 

76,00 g nátriumszalicilátot (natrium salicylicum) oldunk Az oldatot 
i!\jekcióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectíone) 
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1000 ml-re kiegészítjük. A:z. oldatot szűrjük és 2 ml·-es ampullákba 
töltjük A:z. ampullákat autoklávban 120°-on 20 percig steri
lezzük (I 181 lap l/c) 

Azonossági vizsgálat 

a) Ribeflavin. 5 csepp készítményt a «Riboflavinum» cikkely a) pon\ja (II. 462 
lap) szerint vizsgálurllc 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) i\ felrázott készítmény üledékmentes és kristálytiszta legyen 
e) A készítmény hidrogénkitevője az L 77.. lap 12) szerint meghatározva, pH = 

4,0-5,5 Jegyen. 
d) Az alkotórészek minőségét, n1egfelelő elŐkészÍtés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk ·-
e) A készítmény sterilitását az I„ 221.. lap 1) szerint ellenőrizzük, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározá; (nitrogén). 4,00 ml készítményt az L 118 .. lap 14/a szerint 
vizsgálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 0,2802 mg (lg ,44741) N-t illetőleg 1,882 mg (lg ,27457) 
ribdflavint (C17H 200 6N 4) je'ez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás .. A:z. ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva 

111á1név «lnjectio vitamini B2», «lnjectio lactoflavini». 
tartjuk 

Adagolás. Szokárn; egyszeri adagja musc .. 
Szokárns napi adagja 1. musc 

1-2 ml 
1-2 ml 

576. 

Injectio rubri Congo 1 % A. U. V. 
( lnj.. rubr .. Congo A. U V. 1%) 

1 %-os kongóvörös-injekció állatgyógyászati célra 

A kongóvörös steril vizes oldata .. Milliliterenként 9,5-11 mg kongóvöröset 
(C32H 220 6N6S2Na2) tartalmaz .. 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Rubrnm Conga» cikkelyben 
(IL 464. lap) leírt módon vizsgáljuk. Sterilitását az L 221 lap 1) szerint 
ellenőrizzük 

Tartalmi meghatározás. 20,00 ml készítményt az I. 105 lap 5/a szerint bepárolog
tatunk, a maradékot 105°·-on állandó súlyig szárítjuk és mérjük 

Eltartás .. Sterilen elzárt üvegekben vagy ampullákban, fénytől védve tartjuk. 
Csak állatgyóg)'ás;:ati célra használható. 
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1 

1 
1 

-''~'7'.J;//7 /• ;.t;j·''"~.;- t."~;„;~" 

/l..::.-?~·l ,,..[' :~·-J;'·, t~;,-r"j 

Injectio 

«Streptomycinum» II 484 .. lap. 

577. 

streptom:ycini 

578. 

+ + Injectio strydmini nitrid 0,1 % 
(ln}.. strychn. nitric. 0,1%) 

0, 1 %-os salétromsavas sztrichnin-injekció 

Szintelen, kristálytiszta oldat. Milliliterenként 0,98.-1,02 mg salétromsavas 
sztrichnint (C21H 220 2N 2.HNO.)' tartalmaz. 

Kémhatás .. A készitmény."savanyú./jf ? " 
Keszítés. Mérőlombikban kb "' 

800 ml injekcióhoz való vízhez ( aqua destillata pro injectione) 
8,0 ml 0,1 n sósavat csurgatunk. A:z. oldatban 
1,000 g salétromsavas sztrichnint (strychninum nitricum) és 
8,50 g nátriumkloridot (natrium ehloratum) oldunk. Az oldatot injek-· 

cióhoz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 
1 OOO ml-re kiegészítjük .. A:z. oldatot szűrjük és 1 ml-es ampullákba töltjük. 

A:z. ampullákat autoklávban 120°·-on 20 percig sterilezzük 
(L 181. lap 1/e). 

Azonossági vizsgálat 

a) Sztrichnin„ 2 ml készítményt vízfűrdőn szárazra párologtatunk. A maradékot a 
«Strychninum nitricum» cikkely a) pon\ja (IL 488 .. lap) szerint vizsgáljuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A folrázott készítmény üledékmentes, kristálytiszta és színtelen legyen. 
e) A készítmény hidrogénkitevője az L 77 .. lap 12) szerint meghatározva, pH -

5,0-6,0 legyen. 
d) Az alkotórészek minőségét, megfelelő előkészítés után, a vonatkozó cikkelyek 

előírását értelemszerűen alkalmazva vizsgáljuk. 
e) A készítmény sterilitását az L 22L lap 1) szerint ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
1.'{;~ ·' 

f) Tartalmi meghatározás (alkaloida) .. 4,00ml készítményt 100 ml-es Eilenmeyer-lombik 
ban l-2 ml-re bepárologtatunk.. A maiadékot az I 123. lap 17/a-a) szerint vizs
gá\juk Az alkalmazott 0,02 n kénsav mennyisége 5,00 ml 
1 ml 0,02 n kénsav 7,948 mg (lg ,90028) salétromsavas sztrichnint 
(C21H,,O,N2 HN03) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítményt kiadás előtt a b) szerint ellenőrizzük. 
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Eltartás, Az ampullákat alkalmas dobozokba csomagolva, méregszekrényben tartjuk, 

Másnév, «Solutio strychnini nitrici 0, 1 % Ín ampullis» (Sz, VIII,). 
Adagolás 

Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

S;:okáso.s egyszeri adagja 
S<.okásos napi adagja 

579. 

s„ cut. 
s. cut.. 

s„ cut. 
s, cut.. 

5 ml 
IO ml 

0,5-2 ml 
1-3 ml 

+ Injectio sulfamethylpyrímidini 20% 
( lnj, sulfamethylpyrim, 20%) 

2 0 %-os szulfametilpir imidin-inj ekció 

Színtelen, kristálytiszta folyadék, A szulfametilpirimidin számított mennyiségű 
nátronlúggal készült, steril, vizes oldata. Milliliterenként 0,20 g szulfametil
pirimidint (C11H120 2N4S) tartalmaz, Hidrogénkitevője pH= 8,5 - I0,5, 

A készítményt megfelel<) előkészítés után a «Sulfamethylpyrimidinum» 
cikkelybeu (II. 492, lap) leírt módon vizsgáljuk Sterilitását az L 221, lap !) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás, 2, illetőleg 5 ml-es ampullákban, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 

Másnév,, «Sulfamerazin-injekció» (V, N.), 

Adagold~. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
S;:;okáso.s egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

580. 

1,. ven. 
L ven. 
t ven„ 

ven„ 

15 ml 
45 ml 

5-IO ml 
5-20 ml 

+ Injectio sulfamethylthiazoli 20% 
( lrg,, sulfamethylthiazol 20%) 

20%-os szulfametiltiazol-injekció 
Színtelen, kristálytiszta folyadék A szulfametiltiazol számított mennyiségű 

nátronlúggal készült steril, vizes oldata, Milliliterenként 0,20 g szulfametil
tiazolt (C10H110 2N3S2) tartalmaz, Hidrogénkitevője pH= 8,5-J0,5. 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Sulfamethylthiazolum» cikkelyben 
(II. 494, lap) leírt módon vizsgáljuk Sterilitását az l 22L lap !) szerint ellenőrizzük„ 

Ettartá,s, 2, illetőleg 5 ml-es ampullákban, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 

Másnév «Ultraseptyl-injekció» (VN.).. 
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Adagolás, Legnagyobb egyszei:·i adagja 1, ven. 
Legnagyobb napi adagja 1, ven. 

ven„ Szokásos egyszeri adagja ], 

Szokásos napi adagja ], ven„ 

581. 

+ Injectio sulfathiazoli 20% 
( InJ sulfathia;:;ol,. 20%) 

15 ml 
45 ml 
5-10 ml 
5-20 ml 

20%-os szulfatiazol-injekció . , „ , 
. , . dék A szulfatiazol számított menny1segu nat;on-

Színtelen, knst<:IY~ISzta 1~lya M·in·terenként o 20 g szulfatiazolt(C,H,O,N,S,) 
lúggalkészült:stenl.v1z.es o„. ataH !__ ~15--10,5, ' , 

tartalmaz. H1drogenkitevoj.~ p „ -;- , ', után a «SulfaÚ1iazolum» cikkelyben 
A készítményt; meg.felelo . elo~f.sz~te~terilitását az L 22 L lap 1) szerint ellenf(;,/ (IL 49.0,, lap) lent modon v1zsgaJu , 

őrizzük, , b f,' t"l védve, zárt szekrényben Eltartás, 2, illetőleg 5 ml-es ampullak an, eny o 
tartjuk, 

Adagolás, Legnagyobb egyszei:·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adag;a 

L ven 
L ven. 

ven. 
i, ven. 

15 ml 
45 ml 
5-10 
5-20 

ml 
ml 

Színtelen, kristálytiszta folyadék .. , „ sósavval készült, steril, vizes oldata, 
A szimpetamin számított mennyISegu . t (C H o N HCl) tartalmaz. 

Milliliterenként 0,06 g sósavas szi~l~etar;im s' rr:a a;thaminum» cikkelyben 
A készítményt meg\e!e!ő e.lők~stitfs s::r~li~á;~faz) 22 L lap ! ) sze!Ínt ellen(IL 503, lap) leírt modon vizsga JU , 

őrizzük, 'd , t krényben tartjuk 

19* 

Eltartas., 1 m ··es ampu a ' '. 1 11 'kba töltve fénytől ve ve, zar sze 
Másnév,, «Sympatomim-injekció» (V,N,,). 

AdagoláL Legnagyobb egyszeri adagja 
· Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

s, cut 2 ml 
s, cut 8 ml 
s, cut 1 ml 
s, cut 2- 5 ml 
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583. 

+ Injectio sympropamini hydrochlorici 2% 
(Inj. sympropamin. hydrochlor. 2%) 

2%-os sósavas-szimpropamin-injekció 
Szimpropaminból elegendő sósav hozzáadásával készült, vizes steril old~t'. 

Színtelen, kristálytiszta folyadék. Milliliterenként 0 02 g sósavas sdimpropamint 
C,0H 150N.HCI) tartalmaz. ' 

A készítményt megfelelő előkészítés után.': '.'~ympropaminum» cikkelyben 
(II. 5~5. lap) leírt módon vizsgáljuk. Stenhtasat az I. 221. lap 1) szerint 
ellenőnzzük. 

Eltartás,. 1 ml-es ampullákba töltve, alkalmas dobozokba csomagolva zárt 
szekrényben tartjuk. /) . . . ' 

Másnév. «Veritol-injekció» (VN .. ) .. „ V::-:t'f~>t .,,?,d?~,. /l .t/ 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja s. cut., 2 ml 
Legnagyobb napi adagja s„ cut„ 8 ml 
Szokárns egyszeri adagja s. cut. 1 ml 
Szokásos napi adagja s. cut.. 2-5 ml 

584. 

+ Injectio testosteronoli propionici 
( Inj.. testosteron .. prop.) 

Tesztoszteronolpropionát-i~jekció 
A tesztoszteronolpropionátnak injekcióhoz való olajjal készült, steril oldata, 

Halványsárga, kristálytiszta folyadék Milliliterenként 10 illetőleg 25 mg 
tesztoszteronolpropionátot (022H320 3) tartalmaz.. ' 

A készítmény{'.&terilitását az L 22 L lap 1) szerint ellenőrizzük. 
Eltartás, 1 ml-es ampullákba töltve, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 
Másnév. «Androfort» (VN.) „ 

Adagolás.. Legnagyobb egysze1i adagjai. musc„ 0, 1 g hetenként 2-3-szor 
Legnagyobb napi adagja i.. musc„ 0, 1 g hetenként 2-3-szor 
Szok~sos egy'.zeri adagja !· rnusc. 0,005-.0,025 g hetenként 2-3-szor 

r Szokasos napz adag;a L musc .. 0,005-0,025 g hetenként 2-3-szor 
/ -:rndyti-t}?;;: {.,-··-?.,:::.::~ ·~i>. e..:· .:.-{..::C.,.,: .-'L- ·-~ ,/ h-~~tt--;,:·k- -;·,>/"-:,.,- ;;' t:.:<':..-,; /;'??-/ ,,;h ~;:ih--'i· ~:" -/·/;- .;I 

~~(;itli;:t~~---, /'}(. /;· /_,/ 4_-:~f / {/.:;:..-./: ·/.J-J'•r;-/F„ ,<'..;., ,,:_;:,,.._.,_i;..í:t.>~..:-.·.„;.'' 
/ y 585// 

+ Injectio tocopheroli acetici mg 30 
( IrJ. tocoph. acet.. mg 30) 

30 mg-os tokoferolacetát(E-vitamin )-injekció 

_A .tok?ferolacet~t injekcióhoz való olajjal készült, steril oldata, Sárgaszínű, 
knstalytrnzta, olajos folyadék Milliliterenként 30 mg tokoferolacetátot 
(031H 520 3) tartalmaz. 
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A k' "tményt alkalmas előkészítés után, a «Tocophernlum aceticum» c!k
keÍybe~s(h .. 524. lap) leht módon vizsgáljuk .. Sterilitását az I 221. lap 1) szermt 
ellenőrizzük„ . 

Eltartás. 1 ml-es ampullákba töltve, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja i. musc„ 3
3

,,3
3 

:i 
Legnagyobb napi adagja i .. musc„ 
Szokása.s egy.szeri adagja i. musc.. 1 ml 
Szokásos napi adagja i .. musc„ 1-2 ml 

586. 

+ Injectio vitatnini-1;2 <:!;7'.; ·' ., ~ Ú'..::" ' .. • 
( Inf. vit. -B12) / :;r / "' ·' ' ' ? / 

B12-vitamin-injekció 

A B -vitamin steril, vizes oldata. Halványpiros, tiszta és átlátszó folyadék. 
Milli!it'.;'renk.;nt 10, illetőleg 15 y B12-vitamint tartalmaz. 

Azonossági vizsgálat 

a) A készítmény maximális extinkcióját (E.) 1 cm-es kvarc-küvettá~an 361 ±. 1, mµ 
és 548 ± 4 mµ hullámhosszakon mérjük (I. 76. lap). Az osszehasonhtashoz 
vizet használunk„ 
Az észlelt extinkciók (E) viszonya az alábbi határok közé esik 

Ea" = 2,83-3,45 
E, •• 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

'l A ke"sz1'tme'ny ster1'lita'sa't az L 221. lap 1) szerint ellenb) Sterilitáú viziga at„ 
őrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizs~álat 

e) Tartalmi meghatározás .. A készítmény milliliterenként -y-ban kifej?zett B„-vita';'in 
tartalmát (X) az a) szerinti vi~sgálatban 3~1 =!=. I mµ hullamhosszon mert, 
maximális extinkcióból az alábbi képlettel szam1\1uk ks.. 

X = _{Sll!_ /ml 
0,0207 

Eltartás .. 1 ml-es ampullákban, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

s. cut. l .30----y t/' t:"'- „ / ~:' Adagolás. Legnagyobb egyszed adagja L musc. 
0 

s .. cut„ l SOy """'';),/ Legnagyobb napi adagja i. musc.. v 

s .. cut. l ii-Z.Q-yti,«'•' • k · Szokásos egyszeri adagja i.. musc. 

Szokásos napi adagja s. cut. l 
L musc .. 

293 



587. 

>!< lnjectio zinc-insulini protaminati 

«Zinc-insulinum protaminatum» IL 539 .. lap. 

588. 

Kalium sulfuratum crudum 
( Kal.. 5ulfurat. ciud) 

Kénmáj 

!d' i Sárgásbarna vagy sárgászöld színű, kénhidrogén-szagú darabok. Levegőn 
i'-i 4 nedvességet szí és lassan elváltozik Legalább 18 % poliszulfid-ként tartalmaz .. 

Oldékony.5ág„ 2 sr vízben oldódik Oldata kissé zavarns. 

/,1""/ ./J"~'r'1 '' Kemhatá5. Vizes oldata (1 + 9) lúgos .. 

/" 

//' .- technikai minőségű kénport (5U/fur pulveratum) 
technikai minőségű káliumkar bonáttal (kalium carbonicum tech
nicum) összekeverünk és a keveréket lefedett vasedényben 
mérsékelt tűzön addig melegítjük, míg habzása megszűnt é; 
a keverék megolvadt .. A megolvadt anyagot hideg vaslapra 
öntjük és kihűlés után darabokra törjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfid, poli<zulfid 1 g készítményt 3 ml vízben oldunk és a folyadékot R-ecetsavval 
megsavanyítjuk Az oldatból kénhidrogén fejlődés közben kén válik ki. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan a?D'agok. 1 g készítmény 3 ml vízben csaknem maradék nélkül oldódjék. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározái (ken) .. mg pontossággal mért kb 1,5 g készítményt mérőlombik-· 
ban frissen kiforralt és lehűtött vízzel .50 ml-re oldunk. 
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100 ml-es főzőlombikba 70 ml vizet öntünk és 1 g bórsavat és kevés durva 
horzsakőport hintünk A lombik tartalmát nyílt lángon 2-3 percig forraljuk, 
majd a lombik alól a gázlángot elvéve, a forró oldatba késedelem nélkül, 
2 ml frissen készített 10 %-os káliumcianid-oldatot és 5,00 ml vizsgálandó 
oldatot csurgatunk Ezután a folyadékot késedelem nélkül - az elpárolgó 
vizet időnként pótolva - 10-12 percig forraljuk A forralás befejeztével a 
lombik tartalmát lehűtjük, mérőlombikba mossuk és vizzel 100 ml-re kiegé-, 
szítjük Az oldatból 5,00 ml-t 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba mé
rünk és 45 ml vizzel felhígítjuk. A folyadékot 5 ml R-sósavval megsavanyítjuk, 
majd annyi R-brómos vizet öntünk hozzá, hogy az maradandóan sárgaszínűre 
festődjék Pár perc mulva 2 ml 5 %-os fenol-oldatot öntünk az oldathoz, 1 g 
káliumjodidot szórunk a folyadékba, majd 20 perc mulva a kiválott jódot, 

!-keményítő-oldatot használva jelzőül, 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat~al titrá~j~k 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát·-oldat 0,1603 mg (lg ,20501) polrszulfid-kent 

jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposa!'-, megfelelőnek ítél; ké~zítm,én)'. ~ '.' 
, b csaknem maradék nélkül oldódjek Az oldat R-sosavtol kenkrvalas v1zen . ,. , 

közben bőségesen fejlesszen kenhrdrogent. 

Eltartá5 Jólzáró edényben tartjuk. 
Mámév. «Hepar sulfuris», «Kalium snlfuratum» (Sz .. VIII.), «Kalium sulfura· 

tum pro balneo» (Ph .. Hg. III) .. 

589. 
/' 

Linimentu:tn a:i;nínoniatu:tn 
( Liníi . ammon.) 

Ammó 1ás olaj-emulzió 

Sűrűnfolyó, sárgásfehér színű, erősen a1nmónia·-szagú 
után huzamos idő mulva is egynemű marad„ 

Készítés„ 
1 g 

74 g 
25 g 

olajsavat ( acidum oleinicum) . . , 
napraforgó-olajat (oleum helzanthiJ. cs 
hígított ammónia-oldatot ( ammonza .5oluta 
rázurtk„ 

A1ámév «Linimentum volatile». 
Rende/é5kor kéizí!}ük. 

590. 

L . • ,/ 1 . 1m:tnentuni„ ca c1s 
/ 

( Liniyz:' calc) 

emulzió. Összerázás 

10%) erősen össze-· 
' 

Sűrűnfolyó, sárgás-

Nieszes/Íenola j-emulzió 
vagy zöukssárga-s~ínű, lenolaj-szagú en1ulzió. 

Készíté5. 
/; J 50-g 

50 g 
lenolajat (oleum lini) és /_v f.{;;/''"""''t/~('· ch-"" fÚ·. 

meszes vizet (aqua calci5) '~rősen összerázunk 

Másnév„ «Linimentum ad combustionem»„ 

Rendelé5kor kév:;í!}ük.. 

295 



591. 

Linimentw:n saponatmn camphoratum 
( Linim„ sap( camphor.) 

Ü:P,fÍdeldok 

Fehérszínű, kámfor- és ammónia-szagú, áttetsző kocsonya, amely a bőrre 
kenve síkos tapintású folyadékká olvad. Kb 7 % stearinszappant, kb 2,5 % 
kámfort és legalább 45 v/v % alkoholt tartalmaz,, Meleg vízzel és meleg szesszel 
tisztán elegyedik, 

Kemhatás,, Meleg vízzel késZÍtett oldata ( 1 + 9) lúgos,, 
Kis:dtis. Tágasabb lombikban 

70 g stearinszappan (V) (sapo stearini) és 
430 g víz (aqua destillata) keverékét vízfürdőn 50°-60°-on, az el

párolgó vizet időnkint pótolva, addig melegítjük, míg egyen
letes fehér péppé vált A meleg keverékhez 

25 g kámfor (camphora), 
25 g hígított ammónia-oldat ( ammonia soluta 10 %) és 
10 g levendula-olaj (oleum lavandulae) 

440 g legtöményebb szesszel (spiritus concentratissimus) készített oldatát 
öntjük., A keveréket néhányszor összerázzuk, majd a feltisztult 
oldatot letakart tölcsérben kis vattapamaton megszűrjük és 
50 vagy 100 g-onként, megfelelő szélesszájú üvegekbe töltjük„ 
Az üvegeket ép parafadugóval elzárjuk és leparafinozzuk. 
A folyadék 2-3 órán belül kocsonyává der med„ 

Azonossági vizsgálat 

a) .Nátrium„ 0,05 g készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, meg·· 
gyullad, elszenesedik Tartós izzítás után a fehér maradék a nem világító lángot 
élénk sárgára festi,, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Oldhatatlan anyagok, 2 g készítmény enyhe melegítéskor ülcdékmentes, tiszta folya„ 
dékká olvadjon„ 

c) Lúgosság. A b) pont szerinti megolvasztott készítményhez 2 ml meleg R-szeszt 
öntünk. Az oldat 2-~ csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás (alkohol),, 100 ml-es mérőlombikban, mg pontossággal mért 
kb 20 g készítményt 30 ml vízben enyhe melegítéssel oldunk. A lehűtött oldat
hoz 10 ml R-sósavat, majd 30 ml tömény R-kalciumklorid-oldatot öntünk., 
A csapadékos folyadékot 10 ml R-petroléterrel összerázzuk, s a folyadékok 
elkülönülése után a vizes oldatot tömény R-kalciumklorid-oldattal a mér6· 
lombik jeléig feltöltjük. A meniszkusz fölött lévő petroléteres-oldatot pipettával 
leszívjuk s a vizes oldatra újból 10 ml R-pctrolétert öntünk., A lombik tartalmát 
hevesen összerázzuk. A folyadékok elkülönülése után a petroléteres részt ismét 
eltávolítjuk. A vizes oldat 10,00 ml-es részletét, 1 csepp I-metilvörös-oldatot 
használva jelzőül, n nátronlúggal semlegesí\jük., A folyadékban az alkoholt 
az L 140, lap 24/a szerint határozzuk meg, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

k tala, lt és makroszkóposan megrelelőnek ítélt készítményt a Az azonosna · · T k 
b) (oldhatatlan anyagok) és e} (lúgosság) szermt vrzsga JU · 

Eltartás, Hűvös helyen tart1uk„ 

592. 

Liquor ferri albuminatl saccharatus 
(Liqu,, ,fen,, alb . .sacch) 

Cukros vasalbumin-oldat i71 S~'.JV 
,f / 

,/ 
Sötét vörösbarna-színű, tiszta, vék~,ny réte~ben ~tl~ts~ó, fűszeres szagúk fi" e v 

'd s fu"szeres és csak enyhén vasas ízu folyadek. Raeso fenyben zav::rosna •1 ·' / 
le, e '·k 0 27-0 32 01 Fe-t tartalmaz Vízzel minden arányban keveredik. J ,;,·~·/ 
atsz1. , , 10 , , l'gos f,1h,, Kémhatás. A készítmény lugas vagy gyengen u , .,---

Sfirfiség,, 1,050-1,065„ 1 "~·1 
Keszítés. . !' 

640 g vízben (aqua destzllata) , ·; / . ; 
1 2 g nátriumhidroxidot (natrzum hydroxydatum) oldunk. 'Íli úf• ;. 

' • ) , J7# !;(/. () 11 
15 g vasalbumint (ferrum albumznatum es , b .. keverünk .~-;T;fl· 
25 g cukor-port (V) (saccharosum) porc:lánmozsa; a~ ossz; , ; , 

A porkeveréket a nátriumhidroxid-oldat kis resz~eteve_l pe~pe .,,.,, 
dörzsöl"ük majd a pépet a. megmaradt nátnumh1droxrd
oldattai tÍgasabb üvegbe öblítjü~. ;'\ ~ez~e!ber; zav':ros fo!yk
dékot a vasalbumin teljes oldodasarg rdonkent razogagu • 

Ezután a folyadék~oz . , . . . . .· .... · /. . ? 
2 g fűszeres tinktura (tinctura aromatzcaJ„.; f?•c,?„fi:• ,,.ch.:·,/. ?.J " 

,JJ 315 g tömény szesz ('ipíritus c~ncentrat~s),. ·. / , •.,•,) .• ... ,,.. • • j 
75 g szeszes fah~j-víz (aqua cz~namomz spzrzt~os~) .es . _ 

200 .g egyszerű szirup (sirupu~ szmple,x) elegyet ontjuk, majd a folya 
-·cq:-,.,; dékot vízzel ( aqua destzllata) 
ioo\i g-ra kiegészítjük„ + JrO ~ 111o v . „.k 

Két nap mulva a folyadék tisztáját az üledékről lefejgu · 

Azonossági vizsgálat 

a) 2 cse készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad, maj_d kai:_a~;I~ 
és fg~tt toll-szag~t árasz.tva ;I~g .. A tartósan izzított maradék a nem v1lagito
lángot élénk sárgara festr (natnum),, . d'k 

b P t · 2 J készítményt [ ml R-sósavval elegyítünk, Vörösbarna csapa e 
) ro ezn„ m 1 . , ' fi h' lesz 

válik ki amely a folyadék melegítésekor ass~n sar,?a,s e er „ ·. „ A ... d 'k 
c) Vas. Ab/ szerinti csapadékos foly~dé~ot kis paprrosszu;ő!l megszurJuk. szurn e 

néhány csepp R-káliumvas(II)cramd-oldattól megkekul. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Szabad fehbje. .5 ml készítményt felforralunk, !",z. oldat nem zavarnsodhat 
még ~kkor sem, ha azt 5 ml R-szesszel elegy1~1uk 

meg 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

.e) Tartabni meghatározás (vas)„ mg pontossággal mért kb 2 g készítményt a «Ferrum 
albuminatum» cikkely i) pontja (II. 224. lap) szerint vizsgálunk 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 0,5585 mg (lg ,74702) Fe-tjelez 

Tájékoztató gyor'svizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
d) (szabad fehérje) szerint vizsgáljuk és sűrűségét ellenőrizzük 

Eltartds .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk. 
Inkompatibíli.; savanyú kémhatású anyagokkal, tömény só-oldatokkal.. 

Adagolás.. Szokd;o; egyszeri adagja 5-10 g 
Szokd;o 1 napi adagja 10--20 g 

593. 
Liquor formaldehydi saponatus 

( Líqu .. formald .. riap) 
Szappanos formayíehid-oldat 

Halványsárga-színű, tiszta, átlátszó, formaldehid·· és gyengén levendnla-olaj
szagú, sűrű folyadék.. 14,5-.J.6~% formaldehidet (CH 20) tartalmaz .. Vízzel, 
szesszel minden arányban zavarnsodás nélkül elegyedik. 

Kémhatds.. Frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítva (1 + 9) gyengén lúgos .. 
Sfirfíség. 1,037-1,047. 
Keszítés. /' 

300 g felmelegített ricinus-olajat (oleum 1ieini) 1,5 l-es 30°-40°-ra 
lombikban 

100 ( legtöményebb szesszel { spíritus concentratis.simu;) elegyítünk, 
majd az elegyhez kis részletekben 

60 f 
90 g káliumhidrnxidból (kalium hydroxydatum) és 

vízből ( aqua destillata) készített meleg oldatot öntünk. A lombik 
nyílásába üvegtölcsért téve, a folyadékot addig rázo,~atjuk, 

/ míg teljesen feltisztul. A lehűtött oldathoz r 
447 g formaldelúd-oldatot {formaldehydum .solutum) és 

3 g-/ levendula-olajat (oleum lavandulae) elegyítünk Egy nap mulva 
a készítményt vízzel ( aqua destillata) 

1000 g-ra kiegészí\jük és üveglappal letakart tölcsérben papirosszűrőn 
megszűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kálium„ 1 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad, majd 
meggyullad és elszenesedik,. Tartós izzításkor a maradék, kobalt-üvegen át 
nézve, a lángot vörösre festi 

b) Szappan. A vízzel hígított (! + 9) készítmény rázogatáskor erősen habzik. Az 
oldatból R-sósavtól feh# csapadék válik ki. 

.e) F'ormaldehid. A vi-zzel tízszeresére felhígítotl készítmény 1 cseppjét 5 ml tömény 
R-kénsavval elegyítjük A lehűlt folyadékban 0,01 g káliumguajakolszulfonátot 
oldunk A folyadék lassan ibolyaszínű lesz. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Lúgo.11ág. 2 ml készítményt 4 ml R-szesszel elegyítünk ,Afoly~dék 1 csepp I-fen?_r, ,; cJ:t.' 
e 1' ld tt'l oo.f~"".·~JL, · ·'' '•.,Z .. ·''•·'•;,.,,(,,/..<Z '''"'' '''''·"~A, ?.//'j 1ta e1n-o a o nem~==::-~· .. "''.„ .... /:; - - , - -· _ ~ 7 

-- -1: ~.-}-~'. -. "'-tt:-:;-?- ·"'""- . .x1:-e-(,. -?;..:. „„ ~-~ .. -,,.. ~-„ i L/ ,1· .„.,,--,. „ 
Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározá> (formaldehid). 0,1 mg pontossággal mért kb 1 g készít
ményt 100 ml-es mérőlombikban 3? ~l ;i_zzel h~gítunk_ ~s ,az ?ldathoz .5 ml 
R-sósavat öntünk. A keveréket addig lobalJuk, m1g a k1valo zs1rsavak _annak 
felszínén összetömörülnek., A folyadékot vizzel jelig kiegészítjük. A meniszkusz 
beállítását megkönnyí~jü~, ha a kiváló zsírs~vak oldá~ára 1

1

-2 ml. R-petrol
étert öntünk a fűlyadékra„ A feltöltött lomb1kb~n a v~zes resz .~~n~szkusza a 
körkörös jelig érjen. A lombik tartalmát összeraz~uk es az elkul?nult pe~rol"' 
éteres réteget hirtelen mozdulattal leöntjük. A vizes ?~<latot sz~_1az papnos
szűrőn megszűrjük, A szüredék első részletét nem hasznalJuk. A szurede~ 10,00 
ml--es 1észletét a «Formaldehydurn soluturn» cikkely h) pon\ja (IL 23J lap) 
szerint vizsgá~juk.. . 
1 ml O,l n jód-oldat 1,501 mg (lg ,17647) formaldehrdet (CH,O) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(lúgosság) és e) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgáljuk. . 

Eltartds„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
Inkompatibilis ammóniával, savakkal, alkáliföld- és nehéz féms6kkal és oxidáló 

anyagokkal. "T 1 

594. 
Liquor kresoli saponatus 

( Liqu .. krernl. .. sap.) 
Kr ezolsza ppan-oldat 

Vörösbarna-színű, krezol-szagú, olajsűrű folyadék 
talmaz .. Vízzel, szesszel, glicerinnel minden arányban 

Kémhatd5 Vízzel hígítva ( 1 + 9) lúgos, 

45-52 % krezolt 
elegyedik. 

tar- !{ 

'1 fi /,':' /, ' 

Ke~zítés. 
500 g nyers káliszapparfr''(;ápo kalinus venalis) vízfürdőn kevergetés 

közben 

!,- (J ( :: -'-~~. 

500 g nyers krezolbli'.n (kresolum crudum) oldunk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Krezol. 1 ml készítményt 3 ml R-kénsavval összerázuirk1~A-1ttile<Wált-fol.e--el.aj
szertí réteg-LD;JW-Rie 2 ml vizz_el_és--2=3--Csepp R ~vas.(1-I-Ijklori-d:otdattal ossze~ 
r-á~·va--,-k-é-kcsibolya--s-zffi4-lesz... , 

b) Kálium„ 1 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszarad, meg-· 
ayullad elszenesedik, maJ·d tartós izzításkor a maradék kobaltüvegen át nézve, 
b ' -a nem világító lángot vörösre festi. 

l ~' (,' 

e) Sz;appan A vizzel hígított készítmény (1 + 9) gyengén lúgos ~:,rá:oga;;,~:~zj~:z e:.:_ 

/.
,_..... ... [ .,_.:.? ""' 0_z: _,,_?,.t; -rv.: „'é ,·t-~N- t::_--:?i.:'" ,,.„-< .>'.. /1-.-r-V.: J-;1,.Z '-- .,.. ..... .,, ,„ - •• /~ / J" -299, : -
iJj~-~<· - ~ , ,• .)' ,' • t:;; -.t ,</C: 7~.:?- ,_...V;.c 'i;-t--f... .-,~_., ;H.-i! ?: ~/·4·~/r-~'. 

;f:;~:~,:~:-~--;~;;~~&~if.~~:;;~-~=~~, __ ;::~L; ,,77- /Z - ,,,,~ r' /"/ ~ /"'" 
Y 1.,..-t:.-...-:-aa·C. c:..--:;..r ... ;;/ 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan anyagok. 1 ml készítmény 10 ml vízben zavarnsodás nélkül oldódik 
e) Lúgos>ág 1 ml készítményt 24 ml semlegesített legtöményebb szesszel elegyítünk· 

A fülyadék 1 ml !-fenolftalein-oldattal vörösre színeződhet, de a színeződésnek„ 
0,9 ml O, 1 n sósav-oldattól el kell tűnnie. 

Minőségi kvantitatív r~sgálat 

f) Tartalmi meghatározá< {krezol) 150 ml-es száraz választólombikba cg pontossággal 
50,00 g készítményt mérünk, majd kevés durva horzsakőport hintünk„ A lombi-' 
kot hűtővel kötjük össze és nyílt lánggal megkezdjük a desztillálás! A desztillá· 
tumot két részletben fogjuk feL Szedőül először keskeny, 0,1 rn\.-re beosztott, 
üvegdugós mérőhengert használunk. Élénk forralással addig desztillálunk, míg 
az először átfolyó tejszerű folyadék a hűtőből eltűnik s helyette víztiszta krezol
cseppecskék jelennek meg (kb 10 ml) .. A szedőt most cg pontossággal mért, 
50 ml-es lombikkal cseréljük ki és élénk forralással tovább desztillálunk mind
addig, míg a desztilláló lombik nehéz, fehér köddel telik meg, a lecsepegő folya
dék pedig sárgaszínű. A desztillálás! megszakítjuk és a lombik súlyát meg-· 
állapítjuk.. A párlat első részletét tartalmazó kis mérőhenger be 1 ml 25 %-os 
kénsavat öntünk s a henger tartalmát öSs_zerázzuk„ Tíz perc mulva leolvassuk 
a mérőhenger alján összegyűlt víztiszta krezol térfogatát.. Ezt a számot 1,04-el 
megszorozzuk s hozzáadjuk a lombikban mért krezol súlyához. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az 
e) (lúgosság) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fenytől védve tartjuk„ 
Másnév. «Lysolum medicinale» (Sz .. VIIL), «Cresolum saponatum» .. 

595. 

© Mixtura chloralo"bromata 
( Mixt. chloralo-flrom.) 

Klorálhidrátos káliufubromid.oldat ,( . 

Sötétbarna-színű, kissé zavaros, eleinte sós, később fűszeres és csípéís ízű 
folyadék. 9,8-10,2 % KBr-t és 9,8-·I0,2 % klorálhidrátot (C 2H 30,Cl3) tar
talmaz. Vízzel minden arányban elegyedik.. 

Kémhatás. A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított készítmény (1 + 9) 
gyengén savanyú. 

Sűrűség .. 1,275-1,290. 

Készítés. 

300 

2 g 
300 g 

100 g 

sztramónium-levél-kivonatot ( e.xtractum stramonii siccum) 
borsosmenta-víz ( aqua menthae piperitae) kis részletével porcelán
mozsár ban péppé dörzsölünk s a pépet a megmaradt borsos
menta-vízzel tágasabb üvegbe öblítjük. A kivonat oldódása 
után 
k!orálhidrátot (chloralum hydratum) és 

\ 
• 

1 
1 
! 

·'. 

a) 

100 g 

20 g 
2 g 

476 g 

káliumbromidot (kalium bromatum) oldunk fel a folyadékban. 

Az oldathoz sűrű édesgyökér-kivonatot (extractum liquiritiae spissum), 
fűszeres tinkturát (tinctura aromatica) és 
narancs-szirupot ( sirupus aurantii) elegyítünk A folyadékot 

vásznon megszűrjük„ 

Azonossági vizsgálat 

b) 

Kálium. 1 csepp készítmény porcelánlemezell: óvatosan h~vítve bes~árad? n;eg· 
gyullad, majd égetett cukorszagot árasztva meg~zen~sed1k„ A .. t~rtosan :z21tott 
mru:adék a nem világító lángot-· kobaltüvegen at nezve ·- vorosre festi; 

Bromid. 5 csepp készítményt 5 ml vízben ol~unk. Az oldatot 1, ':1.1 R-saletro~
savval megsavanyí\juk és 1 ml R-ezüstmtrát-oldattal elegy1tjük„ Csapadek 

e) 
keletkezik . , 

Klorálhidrát. 1 ml készítményt 1 ml R-nátronlúggal eleg)~tünk A folyadek meg·· 
zavarosodik és melegítéskor kloroform-szagot ár~szt. 

d) 
Atropin, hioizciamin.. 2 ml készítményt 1 ml vízze_i hígítunk. A .folyadékot 1„ r;il 

R-ammónia-oldattal és 5 ml R-éterrel rázogatjuk. A folyadekretegek elki;lo-
"l'se után az éteres rész tisztáját porcelántálban vízfürdőn bepárologtatjuk. nu e d '···k • • 

A maradékot 1-2 csepp tömény R-salétron;-savval m~gne; ves1tJU es viz-

f 
.. ·d" ·smét szárazra párologtatj"uk. A maradekra R-kálmmh1drmud darabkát 
ur on 1 d' 1 k ik (V' l" téve 2-3 csepp R-szeszt cseppentünk„ Ibolyaszínező es ke et ez ita l-

reakció) .. 
Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) SavaHág. 1 g készítményt 50 ml frissen kiforralt és lehűtött v~zzel„ hígítunk~ Az 
oldat 5 ml-es részlete 2 csepp I-metilnarancs-oldattol nem sz1nezodhet vorosre. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározd< (bromid). mg pont~ssággal mért. kb 1 g készítményt. 100 
ml-es Erlenmeyer-Iombikban 20 ml v1zzel elegyítunk ... Az. ol~athoz 10 m1 R
salétromsavat és 20,00 ml O, 1 n ezüstnitrát-oldatot, majd kis reszletekben 5, ml 
5 %-os káliumpetmanganát-oldatot, :sur~atunk. 2 . perc mulva ~ folyadek~t 
R-vas(Il)szulfát-oldattal elszíntelemtjük es felforraljuk A csapadek~s folyade
kot, 1 ml I-vas(III)nittát-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n káhumrodamd-oldattal 

titráljuk . 
1 ml O 1 n ezüstnit1át-oldat 11,90 mg (lg ,07559) KBi-!Jelez .. 

g) T
. t l -' meghatározá< (klorálhidrát). Az L 117 .. lapon leírt desztilláló készülék ara mi k k' • , • ·· k 
(15. ábra) 100 ml-es lombikjába mg pontosságl'\.al,, b 2 g '."~1tmenyt .merun 
• t vízzel 60 ml-re hígítjuk. A förráselmaradas megelőzeséte keves durva 
~or~~akőport hintünk a lombikba. Ö~szeállitlu~ .~készüléket és :1~, üveg?siszolatot 
kevés folyékony parafinnal megkeniük.. Elote~ul. ~O ml-es m~r?,l0Il1b1kot has~

ál k melybe 5 ml vizet öntöttünk. A desztlllalas alatt a huto csove a szedő
~enu~e~ő folyadék felszíne alá éljen. A desztilláló lombikból kb 40 ml folyadé
kot desztillálunk le .. A desztillálás befejezte után az előtét-lombik tartalmát 

· el a j"eli"g ki"errészÍtJ"ük.. A desztillátum 1,00 ml-es részletét az L 119. lap 
VlZZ 0 . • • , A h • ' h 
15/a szerint vizsgáljuk. Az :lszappanosítás ide;Je 4 ora„ meg atarozas oz 

O 01 n mérőoldatokat hasznalunk. 
1'm10,01nezüstnitrát-oldat0,5514 mg (lg ,74145) klorálhidrátot (C,H30,Cl3) 

jelez .. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A:z, azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az e) 
(savasság) és f) (bromid) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Ép parafadugóval elzárt, színig töltött kisebb üvegekben, fenytől 
védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, nehéz fémsókkal, oxidáló anya
gokkal (bomlás), papaverin-sókkal (csapadék). 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

15 g 
30 g 
5-10 g 

10-15 g ,. 

. ~- Í?j!/-~f,;/ lé~-« ,.-;, .:;l'i??.T--:í.:>. ---n::. : t::-~ t:f' ,:',t>-l:i-~- i~" ;; -.:, )(;,. ,___~„ ,../.;' ·=t:.: 
,,·/ ,„;r 
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~;, .:'t..~.i- .1(:-'r:.:·„/ r:~/?_ 596. /. 
+ + Mucilago ad~theterem 

( Muc.0fÍcathet.) 
Ka'.téter-nyák 

Áttetsző, sűrűnfolyó, egynemű nyák Kb 0,25 % higany(II)oxicianidot 
tartalmaz„ 

Készítés Tágasabb porcelánmozsárban 
2 g tragantmézga-port (V) (tragaiantha) 

30 g glicerinnel ( glycerinum) eldörzsölünk. 
0,25 g higanyoxicianidot (hydrargyrum oxycyanatum) 

68 g desztillált vízben ( aqua destillata) enyhe melegítéssel oldunk é~ 
a még meleg oldatot vékony sugárban, folytonos kevergetés 
közben a tragantmézgás glicerinhez öntjük. A keverést addig 
folytatjuk, míg a készítmény egynemű, sűrűnfolyó állományú 
lesz. 

A1ásnév «Catheterpurin». 
Rendeléskor készítjük. 

597. 

Mucilago gutntni arabici 
( Muc .. gummí arab..) 

Arabmézga-oldat 

, Íf:'J..J:',,.J~,-,,t·.rY(,,, 

Csaknem színtc;len, vagy sárga-színű, tiszta, átlátszó vagy kissé opalizáló, 
sűrű, ragadós,/szagtalan folyadék. Vízzel tisztán elegyedik„ 

Sűrűség„ 1, 110-1,125. 
Kémhatás. A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított készítmény (1 + 4) 

gyengén savanyú. 
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K'észítés„ 
100 

/ tí '}:; 

g databos arabmézgát ( gummz arabzcum) h!,deg vízze~ leöblítve 
mullszövetbe kötünk A mullt megfelelo nagyságu letakart 
edényben ')/! , 

0,2 g metilparaoxibenzoátot (methylium paraoxybenzoicum) tartalmazó __, 
200 g vízbe ( aqua de.stillata) függesztjük A2 arabmézga oldódását ~ ,. , „ .. 

a mull időnkénti mozgatásával segítj~k elő. A:z oldód,ás befejez- / ;: '!,~ 
téve! az arabmézga-oldatot rövid ideig ülepítjük, majd vásznon'"" v 

megszűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) .,--1rabin'iaV. 5 csepp készítményt 5 ml vizzel hígítunk„ A folyadékban 1 ml bázisos. 
ólomacetát-oldattól fehér csapadék keletkezik. 

b) E·nzinz. 1 ml készítményt ugyanannyi vizzel hígítunk, majd az oldathoz 3 csepp 
l %-os szeszes benzidin-oldatot és 3 csepp R-hidrogénperoxid-oldatot elegyítünk. 
A folyadék néhány percen belül megkékül. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Oldhatatlan és 5.;:,Ínező anyagok„ A készítmény üledékmentes és tiszta legyen; leg
feljebb kissé opalizálhat,. Színe nem lehet .e,rősebb az S 2 szí_n~é1ték-oldatn~l 

d) Keményítő. l ml készítményt 1 csepp 0, 1 n iod-oldattal elegyrtunk A folyadek 
nem kékülhet meg 

e) Savasság, lúgosság. 1 ml készítményt 4 ml vízzel hígítunk A folyadék fole ,! cs,epp 
I-metilvörös-oldattól vörös, másik fele 1 csepp I-metilnarancs-oldattol sarga 
színű legyen 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnnk talált és makroszkóposan megfelel6nck ítélt készítményt a e) 
!oldhatatlan és színez6 anyagok) szerint vizsgáljuk és sűrűségét ellenőrizzülc 
' A zavaros, kellemetlen szagú, erjedt készítmény nem használható„ 

Eltartás. Ép parafadugóval elzárt, színig töltött kisebb üvegekben, hűvös helyen 
tartjuk.. 

Inkompatibilis nehéz fémsókkal, ásványi savakkal, nagyobb mennyiségű szesz
szel (csapadék), borax-szal (kocsonyásodás), könnyen oxidálható anyagokkal. 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja 5-15 g 
Szokásos napi adagja l 5-c50 g 

Megjegyzés. Szükség esetén arabmézga-porból a fenti arányban, eldörzsöléssel, 
rendeléskor készített keverék is használható. 

Az J óráig áramló vízgőzben hevített készítmény enzim-tartalmának leg-
nagyobb részét elveszti · 
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598. 

Mucilago salep 
( Muc ... salep) 

Szalep-ny,ák 

Csaknem színtelen, nyálkás, sűrű, zavaros folyadék. 
Xes<;íté<. 

1 g 
1 g 
2 g 

10 g 

szalepgumó-por (V) (salep tuber) és 
tejcukor-por (V) {lactosum) keverékét száraz üvegben 
tömény szesszel ( spiritus concentratus) és 
vízzel ( aqua destillata) erősen összerázzuk. Az egynemű keve
rékhez 

5?11 !~·;li7 86 g forró vizet (aqua destillata) öntünk s ezt addig rázogatjuk, míg 
tff /~ --;;. . a készítmény egyneművé válik.. A készítményt szükség esetén 

-~,;:" !fi.i6t.· C15/;, mullon szűrjük. 
,, '. Másnév .. «Decoctum salep» .. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 5-15 g 
Szokásos napi adagja 15--50 g 

599. 

+ Novarsenolum pro injectlone in ampulla 
( Novarsenol. pro inj.. in amp.) 

Novarzenol-porampulla 
Meghatározott mennyiségű novar:zenolt (novarsenolum) tartalmazó, színtelen 

üvegből készült, légüres, vagy közömbös gázzal töltött, leforrasztással elzárt 
ampullák. Az ampullák novarzenol-tartalmát a cimkén jelezni kell.. 

Az ampullák novarzenol-tartalma legfeljebb az alábbi mértékben térhet el 
a jelzett értéktől: 

0,15 g-ig 
0,45 g-ig 
0,90 g-ig 
1,5 g-ig 
4,5 g-ig 

+ 10% 
5% 
3% 
2% 
1% 

+ 
+ 
+ 
+ 

Vizsgálat 

Az ampulla tartalma száraz, laza, világos citromsárga-színű por legyen„ Rázogatás·· 
kor könnyen mozogjon, az üveg falához ne tapadjon és összeállott, csomós 
részecskék ne legyenek benne láthatók. 
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Az ampulla tökéletesen lezárt voltáról űgy győződünk meg, hogy az ampullát 
rövid ideig 30° hőmérsékletű víz alatt tartjuk, majd a vizet lehűtjük„ Az ampulla 
tartalma nem nedvesedhet. 

A 24 órán át 5.5°-on tartott leforrasztott ampulla tartalmának színe nem vál„ 
tozhat. 

A készít.ményt a «Novarsenolum» cikkelyben (II. 399 .. lap) leírt módon vizs·· 
gáljuk. 
A készítmény toxicitását, hatásértékét biológiai eljárással ellenőrizzük (L 245. 
lap). 
Csak államilag ellenőr;:ötÍ és a vonatkozó rendeletekben előirt követelményeknek 

mindenben megfelelő, lezárt, 5értetlen, eredeti csomagolá<ú kés;:itmény tartható forgalomban .. 
A külső tulajdonságaiban szemmel láthatóan elváltozott kis;:.itményt nem szabad kiadni .. 

Eltartás. Fénytől védve, zárt szekrényben tar\juk.. 
Másnév. «Arsenobenzolum solubile in ampullis» (Ph. Hg. IV ), «Neosalvarsan» _ . 

(V.N.), «Revival» (V..N..).. fjt,~H~Á',f'~"" < &· ... ; 
Adagolás. Legnagyobb egyszer·i adagja per OS f-éreg-0.l':Wek 1 g -:>v,;,?«

1
-;..·t- ,/.}.; ;,.r,,,?· / 

i.. ven. 0,6 g 
peros 1 g 
i .. ven.. 0,6 g 
per os 0,5 -· 0,75 g 
i„ ven:. 0, 15-0,45 g 
per os 0,5 - 0,75 g 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokás as napi adagja 
r. ven. 0,15-0,45 g 

Megjegyzés. A készítményt melegítés és rázogatás nélkül oldjuk! Az ampullát 
csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad kinyitni s az elkészített oldatot 
késedelem nélkül kell felhasználni .. 

600. 
Oleum pro injectioné 

(Ol .. pro ínj) 

Injekcióhoz való olaj 

N apr afor gó-olajból, szezám-olajból vagy e célra alkalmas más olajból készített, 
halványsárga, kristálytiszta, csaknem szagtalan és íztelen, steril olaj.. Savszáma 
legfe~jebb ·O;t .. ~};.;,e __ ,~: ~ r</v,t'. t;li, :ií.f ./~/1·J-; 

7
1: ~~· 1-r.·.: 

Kiszítés.. Injekcióhoz való olaj készítéséhez csak teljes vizsgálattal ellen
őrzött, a követelményeknek mindenben megfelelő olajat használ
hatunk. 
Tágasabb, ép parafadugóval elzárható, szár~z gyógyszeres 
üvegben 

1000 g napraforgó-olajhoz (oleum helianthi) vagy szezám-olajhoz 
( oleum sesami) annyi gramm finoman porított kristályos nátrium
kar bonátot ( natrium carbonicum crystalli<atum) hintünk, amennyi az 
olaj savszámának hárommal való szorzata. A keveréketjól össze
rázzuk s langyos vízbe állítjuk, a vizet fokozatosan forrásig· 
melegítjük és ezen a hőmérsékleten tartjuk 1 órán át. Közben 
az üveg tartalmát 10 percenként erősen összerázzuk. Az üveg 
dugóját minden összerázáskor kissé meglazítjuk .. Egy óra múlva 

20 g vízmentes R-nátriumszulfátot és 
5 g aktíváit szénport {carbo activatus) szórunk az üvegbe és annak 

tartalmát többször összerázzuk.. A kihült olajat száraz papiros
szűrőn kristálytisztára szűrjük.. 
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t}«~ 
Meghatározzuk az olaj savszámát., Ha ez ll;t>nél nagyobb 
lenne, a fent leíit e\járást megismételjük. 
A megtisztított olajat a szükségletnek megfelelő nagyságú, 
kisebb, száraz üvegekbe töltjük és késedelem nélkül ép para
fadugóval elzárjuk, majd hőlégsterilezőben vagy szárító-szek
rényben 140°-on 3 órán át sterilezzük (L 181.. lap l/b-f3)„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Oldhatatlan é5 •zínező anyagok. A felrázott olaj üledékmentes és kristálytiszta legyen, 
színe pedig nem lehet erősebb az S 5 színmérték-oldatnál 

b) Avmság. 2 ml készítményt 2 ml legtöményebb R-sósavval 1 percig, majd 2 ml 
R-éteres floroglucin-oldattal néhány másodpercig rázunk„ A különvált savas 
folyadék nem lehet rózsaszínű vagy vörös, 

MinőSégi kvantitatív vizsgálat 

c) Samzám. A készítményt a I. 153 .. lap 1) szerint vizsgáljuk A savszám legfeljebb 
o, 1 lehe!,_.4. ,,; '!-:é~._-t~~' tC,,.,. 

EltartásFfénytő1 védve, hűvös helyen tar\juk. 

Injekcióhoz való olajjal kh;;ül ai «lnjectio bismuthi subwlicylíci oleosa 10 %»és az 
«lnjectio camphorae oleo.sa 20 % » . 

' 

601. 

tii' tii' Opiutn concentratutn 
( Opium conc.) 

Dúsított ópium 
Ópiumból készült, barnás-színű, jellegzetes szagú, keserű ízű por.. A 100°-on 

szárított készítmény 49-51 % vízmentes morfin-bázist (C11H 190 3N) és kb„ 
30-34 % társalkaloidát tartalmaz sósavas só alakjában .. 

Oldékony•tig. 15 sr vízben, 50 sr R-szeszben oldódik. 
Kemhatás .. A készítmény frissen kifoualt és lehűtött vízzel készített oldata 

( 1 + 9) gyengén savanyú .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Mmfin .. 0,1 g készítményt 2 ml vízben oldunk Az oldatot 4 ml R-klorofo;m
izopropilalkohol-eleggyel (3 tf + 1 tf) és 1 ml 4 %-os nátriumhidrogénkarbonát
oldattal rázogatjuk. A kloroformos részt elkülönítjük és szárazra párologtatjuk .. 
A maradék 1-2 csepp formaldehides tömény R-kénsavtól ( 1 csepp formal
dehid+ 1 ml tömény R-kénsav) sötét ibolyára színeződik (Marquis-reákció)„ 
Úgyis eljárhatunk, hogy szemernyi (1. mg) készítményt 1 ml formaldehides 
tömény R-kénsavra hintünk„ A reakciókeverék lassan erősödő ibolyapiros 
színű lesz. , 

b) Tánalkaloidák.. O, 1 g készítményt 5 ml vízben oldunk .. Az oldatból 0,5 g kristályos 
nátriumacetát hozzáadására pelyhes csapadék válik ki. 

c) Klorid. 0,05 g készítményt 5 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 ml R-salétromsavat 
és néhá-ny csepp R·-ezüstnitrát-oldatot eleg)Ítünk. Fehér, túrós csapadék válik ki„ 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Oldhatatlan anyagok. O, 1 g készítmény 5 ml frissen k:ifoIIalt és lehűtött vízben 
tisztán oldódjék 
Ezt az oldatot hasznáUuk az e) szerinti vizsgálathoz. -· 

e) SavaHág. A d) szerinti oldat az R~~ongópapiros színét nem változtatha~Ja meg, 
az R-lakmuszpapirost azonban gyengén vörösítse meg. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Szárítá•i ve<zteség .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,3 g készítményt_ az I. 104. lap 
3) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet 

g) Jzzítá•i maradék o, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g készítményt az I. 104 lap 
4) szerint elhamvasztunk Az enyhén kiizz~to;t ,marad,ék, leg:e\Jebb 0,2 % lehet. 

h) Tartalmi meghatározá.s (mo(fm) .. A 100°-on krszantott keszit;neny 0,! .mg pontos
sággal mért kb O 05 g-os részletét az L 127 lap 18/a szennt vizsgal3uk. 
1 ml 0,02 n kéns~v 5, 707 mg (lg , 75638) vízmentes morfin-bázist (C11Hrn03N) 
jelez. 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a d) 
(oldhatatlan anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Megjegy;;fr. Injekció készítésére csak teljes vizsgálattal ellenő1zött készítményt 

használhatunk. , , , 
Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől vedve, meregszekrenyben 

tartjuk. . · 01 • T hl tt 
Dúsított ópiumból készül az «Injectio opii concentrati 2 % et 4 10» es a« a e a 

opii concentrati g 0,02».. . . . 
Jnkompatibilir lúgos kémhatású anyagokkal, csersavval, b10m1dokkal, JOd1-

dokkal (csapadék). · 
A1ásnév. «Ümnoponum» (Sz .. VIII.), «I=leH!Bf'"''"~-V.d'J'.). 

Adagolá• Legnagyobb egyszeri adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 

Szokáws napi adagja 

per os 
s„ cut. 
pet os 
s. cut. 
per os l 
s,. cut. 
per os ( 
s,. cut. Í 

l 0,04 g 

l o, 12 g 

0,02-0,04 g 

0,06-0,10 g 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá e•ik. 

602 L;vi / _„,· •• ,•,_;„_,.,_,,.?<;:. áéc:<.1l ,(;(5d'/.;y;, 
• ,A::<o.r.'•Nh~<''· ., --~ '•· /• ,y 

Pasta zinci o~fdati 
( P ast.. zinc ,ixyd) 
Cinkoxldos' paszta 

Halványsárga-színű, szagtalan, egynemű paszta. 23,7-26,3% ZnO-t tar
talmaz 

20* 
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KC.szítés. 
250 g 
250 g 

500 g 

cinkoxidot (V) ( zincum oxydatum) és 
búza··keményítőt (V) ( amylum tritüi) gondosan összekeverünk 
és megszitálunk (V) .. A po1keveréket részletekben hozzáadott 
megolvasztott sárga vazelinnel (va<elinum flavum) eldörzsöljük 
és egynemű pasztává keverjük„ · 

Azonossági vizsgálat 

a) 0,1 g készítmény porcelán.lemezen melegítve megolvad, meggyullad, megszene
sedik, majd izzítás után halványsárga maradékot hagy, amely kihűléskor ki~ 
fehéredik (cinkoxid) 

b) Keményítő. O,I g készítményt 5 ml meleg vizzel rázogatunk A lehűtött keverék 
1 csepp 0, 1 n jód-oldattól sötétkébe színeződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A vékony rétegben üveglemezre vagy papirosra kent készítményben szemcsék 
vagy csomók ne legyenek láthatók. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás (cinko.xid). 0,1 mg pontossággal mért 0,5 g .. készítményt az 
«Unguentum infantum» cikkely d) pon\ja (IIL 426. lap) szerint vizsgálunk.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) 
pont szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<.. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk„ 

Márnév„ «Pasta zinci» (Ph.Hg IV„), «Pasta zinci cum amylo» .. 

,,;;;,., l<.. •C n:•?~ t'C:,.,,: ,.(.t'' ,·,, (. t ,<,•/(/ t;1 603. 
Pasta zinci oxydati ~hlicylata 

( Past. zinc safíc.) 
, 

Szalicilsavas cinkoJtidos paszta 

Halványsárga-színű, szagtalan, egynemű paszta. 1,9-2,1 % szalicilsavat 
(C 7H 60 3) és 23,7-26,3% Znü-t tartalmaz. 

Kiisdtés. 
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20 g 
250 g 
250 g 

480 g 

finom poná dörzsölt szalicilsavat (V) ( acidum salicylicum) 
cinkoxiddal (V) ( zincum oxydatum) és 
búza-keményítővel (V) ( amylum tritici) 
gondosan összekeverünk. 
A porkeveréket átszitáljuk (V), majd részletekben hozzáadott 
megolvasztott sár:ga vazelinnel ( vaselinum flavum) eldörzsölj ük 
és egynemű pasztává keverjük.. · 

Azono~sági vizsgálat 

a) 0,1 g készítmény porcelánlemezen melegítve megolvad, meggyullad, megszene
sedik, majd -izzítás után halványsárga maradékot hagy, amely kihűléskor ki
fehéredik (cinkoxid). 

b) Szalicilsav 0,1 g készítményt 5 ml meleg vizzel rázogatunk .. A lehűtött keverék 
fele 2-3 csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyaszínű lesz. 

e) Keményítő. Ab) szerinti keverék másik fele 1 csepp 0,1 n jód-oldattól sötétkékre 
színeződik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) A vékony rétegben üveglemezre, vagy papirosra kent készítményben szemcsék 
vagy csomók ne legyenek láthatók 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (szalicilsav) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készít„ 
ményt 100 ml-es mérőlombikban 5 ml R-sósavval és 30 ml vizzel melegítünk. 
A még langyos reakciókeverékre 3 ml R-petrolétert öntünk s a folyadékot )e„ 
hű,jük Az összerázott folyadékot vizzel feltöltjük oly módon, hogy a vizes fazis 
éppen a körkörös jelig érjen„ A reakciókeverék összerázása után ... az .elkülönült 
petrolétert hirtelen mozdulattal leöntjük. A folyadékot száraz papirosszűrőn 
leszűrjük, A szüredék első részletét nem haszná1juk„ A szűredék 10,00 ml-es 
részletéhez annyi R-nátronlúgot öntünk, míg a folyadék éppen megzavaro
sodik A folyadékhoz 10,00 ml 0,01 n káliumbromát-oldatot csurgatunk, majd 
0,5 g porított káliumbromidot oldunk föl benne. A vizsgálatot a továbbiakban 
az I 131 lap 19) szerint folytatjuk. 
_1 ml 0,01 n, káliumbromát-oldat 0,2302 mg (lg ,36211) szalicilsavat (C7H 60.) 
Jel~z. ti: j!:.7:_,-.;,.,, ,,.:::--·,,,.:;,/,·~·"' ,,-;;..(/.t-.:,;.,,-,::' _/ ,-?i··;""~, 

f) Tartalmi meghatáro;;ás (cinkoxiiÍ). 0, 1 mg pontossággal mért 0,5 g készítményt 
az «Unguentum infantum» cikkely d) pon\ja (III.. 426. lap) szerint vizsgálunk.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan Il}egfelelőnek ítélt készítményt a dJ 
pont szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk. 

Inkompatibilis jóddal, vas(III)-sókkal (színeződés). 

Másnév. «Pasta zinci salicylata Lassari» (Sz. VIII..), «Pasta zinci salicylata» 
(Ph.HgIV). 

604. 

+ + Phenarsoxydum hydrochloricum 
pro injectione in ampulla 

( Phenanoxyd hydrochlor .. pro inj.. in amp.) 
Sósavas fenarzoxid porampulla 

Tompító (puffer) hatású és hatástanilag közömbös, alkalmas anyagokkal 
kevert sósavas fenarzoxid-készítmény„ Színtelen üvegből készült, közömbös gázzal 
töltött vagy légüresen leforrasztott ampullákban kerül forgalomba. Az ampullába 
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zárt készítmény sósavas fenarzoxid (phenarso:xydum hydrochloricum) tartalmát 
az ampulla cimkéjén jelezni kell. - A készítménynek az összes arzén-tartalom 
alapján számított sósavas fenarzoxid-tartalma a cimkén feltüntetett értéknek 
legalább 92,5 % és legfeljebb '107,5 %-a A készítmény szárítási vesztesége 
legfeljebb 0,5 % 

Vizsgálat 

~z .an:1p'-1:lla t~ké~et~sei; lez~tt ,voltáról úgy győződünk meg, hogy az ampullát 
rovid ideig 30 homersekletu viz alatt taitjuk, majd a vizet lehűtjük. Az ampulla 
tartalma nem nedvesedhet meg 
A készítményt a «Phenarsoxydum hydrochloricum» cikkelyben (II. 424. lap) 
leírt módon vizsgáljuk„ 
A készítmény toxicitását, hatásértékét biológiai eijárással ellenőrizzük (I. 24.5„ 
lap). 

Eltartás Hűvös helyen, méregszekrényben tar\juk. 
Másnév .. «Mapharsen» (VN.). 

Adagolds. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos eg)'s:::eri adagja 
, S;:okás'o.s napi adagja 

Megfegy;:és. {;-7 nap múlva ismételhető 

1. ven„ 
i. ven„ 

!. ven„ 
!. ven 

0,06 g 
0,06 g 
0,03-0,06 g 
0,03-0,06 g 

C5ak államilag ellenlh zött és a vonatkozó rendeletekben előírt követelményekne/.,J mindenben 
me.gfelelő, lezárt, ~értetlen, eredeti (,50magolású ké.szíttnény tartható forgalornban 

/ 7 • •.. ·60:>· . • • .· t' ;[1' t..,._.tt:z0 -!-/)'"" :; ;ov·t)(~{-.<:. ·e-(.-"/ v't.:>--•. ·t-.--·,;,.-·f,.-k/ ;. 

Piluh-'.f.ei'ri-carbonicl '" 
( BiÍ ferri carb.) 

Vas(Il)karbonátos pilula 

Fényes, szürkésbarna, metszési felületükön barna színű kb O 2 g átlag
súlyú pilulák. 1 átlagsúlyú pilula 14,5-16,3 mg vas(II)-t tartalm~z. 
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Kl!s;;ítés Előre megmért porcclántálban 
90 g finom porrádörzsölt vas(II)szulfátot (ferrum suifuricum O'SJ'

dulatum}, 
25 g glicerinnel (glycerinum) elkeverünk A keveréket az elfolyó-

70 g 
40 g 

sodásig melegítjük, majd az elegyhez állandó kevergetés 
közben kis részletekben 
finom porrá dörzsölt káliumkarbonát (kalium larbonicum) és 
cukorpor (sacdzarosum) keverékét hintjük. 
A melegítést addig folytatjuk, míg a keverék súlya kb 190 g-ra 
csökkent. Ezután a masszából kb 

30 g szárított élesztő készítmény (faex jJraepaiata siccata) felhasználásá
val a «Pilulák» cikkelyben (L 202 .. lap) leírt módon 1000 db 
pilulát készítünk A kevés talkummal behintett pilulákat 30°-ot 

' --) 

,'--: 
l 

a) 

b) 

e) 

meg nem haladó hőmérsékleten kiszárítjuk és a portól meg
tisztítva, tolubalzsammal (balsamum tolutanum) bevonjuk.. 

Azonossági vizsgálat 

Karbonát .. Egy darab felaprított pilulát néhány csepp R-sósavval megsavanyított 
10 ml vizzel rázogatunk. Gázfejlődés észlelhető. A fejlődő gáz szagtalan .. A za
varos fülyadékot kis papirosszűrőn megszűr:jük és a szüredéket- a b) és e) alatti 
vizsgálatokhoz használjuk. 

Vas Az a) szerinti szüredék fele 2-3 csepp R-káliumvas(III)cianid-oldattól 
sötékékre színeződik 

Szulfát Az a) szerinti szüredék másik feléhez néhány csepp R-báriumklorid
oldatot elegyítünk. Fehér csapadék keletkezik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) A pilula metszési felületén különnemű részecskék ne legyenek láthatók. 
e) A pilulák átlagsúlyát és szétesését az I. 203. lapon leírt módon ellenőrizzük. 

• Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatározá5 [va5 (11)]. mg pontossággal mért 10 db felaprított pilulát 
100 ml-es mérőlombikban 20 ml R-kénsav és 20 ml víz elegyében rázogatunk, 
majd a zavaros folyadékot vizzel a jelig kiegészítjük és 6 cm átmérőjű papiros-· 
szűrőn megszűrjük. A szüredék első 30 ml-ét nem hasznáUuk. 20,00 ml szüredé-· 
ket, 1--2 csepp I-ferroin-oldatot használva jelzőül, 0, 1 n cérium(IV)szulfát
oldattal titrálunk 
1 ml 0,1 n cérium(IV)szulfát-oldat 5,585 mg (lg ,74702) Fe(II)-t jelez. 
Megjeg)'zés A készítmény vas(II}- és összes vastartalmát kolo1imetriásan az 
I 108. lap 9/a és 9/b szerint is meghatározhatjuk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt pilulák átlagsúlyát 
és szétesését az L 203„ lapon leírt módon ellenőrizzük 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 
Másnév .. «Pilulae fenatae Blaudii>>, «Pilulae Blaudii». 

Adagolás .. Szokásos eg)'szeri adagja l·-3 db 
Szokásos napi adagja 3-9 db 

606. 
Pilula laxans 

( PiL lax.) 
Ija~hajtó pilula 

Szürkésbarna-színű, igen keserű ízű, kb 0, 1 g átlagsúlyú pilulák. Egy 
átlagsúlyó pilula kb 30 mg száraz frangula-kivonatot, kb 5 mg fenizatint 
(C26H 2i06N) és kb 5 mg belladonna··levél-kivonatot tartalmaz 

311 



Ké.szítls. 

2,5 g belladonna-levél:kivonatot (V) (e.xtractum belladonnae iiccum) 
2,5 g fenizatint (phenisatinum), _ ' 
5 g stearin-szappant (V) (sapo stearini), 

15 g száraz frangula-kivonatot (V) (extractum frangulae siccum) és 
20 g édesgyökér-port (V) (liquiritiae radix) gondosan összekeverünk, 

a. porkeveréket átszitálj:ik ~~kellő ".'ennyiségű sűrű ,édesgyökér
k1vonattal (extractum lzquzrztzae spzsmm) a «Pilulak» cikkely 
(L 202 .. lap) szerint 500 db pilulát készítünk belőle .. A még 
nedves pilulákat talkummal (VI) (talcum) hintjük be .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Emodin .. 10 pilulát po1ce!ánmozsárban eldöizsölünk, majd 20 ml vízzel össze-
1ázunk. A keveréket enyhén felmelegítjük, majd kis papirosszűrőn megszűrjük„ 
Ezt a szüredéket használjuk a b) alatti vizsgálathoz is. 
5 ml szüredéket az «Exti-actum frangulae siccum» cikkely a) pontja (IIL 217 .. 
lap) szerint vizsgálunk. 

b) Atropin„ 5 ml a) szerinti szüredéket az «Extractum belladonnae siccum>> cikkely 
d) pontja (III. 214. lap) szerint vizsgálunk.. 

c) Fenizatin 5-6 porított pilulát 5 ml R-klorofo1mmal rázogatunk. A megszfut 
kloroformos oldatot szárazra párologtatjuk és a maradékot a «Phenizatinum» 
cikkflY a) pontja (Il 426 .. lap) szerint vizsgá\juk. 

Minőségi kvalitatív Vizsgálat 

d) A pilula metszési felületén különnemű részecskék ne legyenek láthatók. 
e) A pilulák átlagsúlyát és szétesését a «Pilulák» cikkelyben (I. 203 .. lap) lefrt módon 

ellenőrizzük„ 

Megjegyzés .. A készítményt teljes vizsgálattal ellenőrizzük.. 
Eltartás. Jólzátó edényben vagy karton-dobozban tar\juk. 

Adagolás .. Szokásos egyszeri adagja 1-3 db 
Szokásos napi adagja 1-3 db 

607. / 

Plumbum aceticumfasicum soluttJ,m 
(Plumb. jdt bai. sol.) 

Bázisos ólomacétát-oldat Ólomecet 

, Szintelen_; tis:ta,_ átlá~:z~, gyengén ecets~v-szagú, édeses fanyar ízű folya
de~. A l~vego szend10x1dptol megzavarosod1k. 17,2-18,2% Pb-t tartalmaz. 
Fnssen kiforralt és lehűtött vízzel minden arányban elegyedik.. 

Kémhatás. A készítmény semleges vagy gyengén lúgos .. 
Sűrű1ég. 1,230-1,240 .. 
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Készíté5. 
100 g 
300 g 

100 g 

900 g 

ólomoxidot (V) (plumbum oxydatum) 
ólomacetáttal (V) (plumbum aceticum) gondosan eldörzsölünk.. 
A porkeveréket tágasabb lombikba tesszük és 
frissen kiforralt meleg vízzel ( aqua destillata) ráz.ogatás közben, 
vízfürdőn addig melegítjük, míg a keverék sárgás színe fehérre 
változik. Ezután 
frissen kiforralt forró vizet ( aqua destillata) öntünk a lombikba. 
A keveréket összerázzuk és kihűlés után zárt üvegben ülepítjük. 
A készítményt üledékéről lefejtve használjuk. 

Azonossági vizsgálat 
a) Ólom .. 1 ml készítményhez 1 ml R-ecetsavat öntünk. Az oldathoz 10 csepp R

káliumkromát-oldatot elegyítünk .. Sárga csapadék keletkezik, mely R-nátron
lúgban oldódik 

b) Acetát .. I ml készítményhez 1 ml R-kénsavat öntünk .. A fehér csapadékos folyadék 
melegítéskoI' ecetsav-szagű. 

c) Bázüos ólomacetdt .. 10 csepp készítményt .5 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel 
hígítunk. Az oldatban 10 csepp arabmézga-oldattól fehér csapadék keletkezik. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározdi (ólom) .. 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,6 g készítmény
hez 200 ml-es főzőpohárban óvatosan 1 ml tömény R:kénsavat csurgatunk„ 
A továbbiakban a «Plumbum aceticum» cikkely i) pontja (II. 449 .. lap) szetint 
járunk el. · 
1 mg csapadék (PbS04) 0,6832 mg (lg ,83457) Pb-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Áz azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük„ 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben tar\juk„ 
Bázisos ólomacetát-oldatot tartalmaz az «Aqua Goulardi», az «Aqua plumbica» 

és az «Unguentum plumbi tannici» .. 
Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal, szulfatokkal, kloridokkal, cser

savval stb. (csapadék) .. 
Mámév„ «Plumbum subaceticum solutum». 

;; / 

..4„>~ 

608. / 
" „„ 

Pulvis /Caroli 
( Pulv

1
/Caroli) 

Károly-só 

Fehérszínű,/-keserű, sós és kissé lúgos ízű por„ 
Kemhatás„. Vizes oldata ( 1 + 9) gyengén lúgos .. 
Keszítés. 

Vízben bőségesen oldódik„ 

20 g káliumszulfatot (V) _(kalíum mlfuricum), 
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. -. \. 

180 g 
360 g 
440 g 

nátriumkloridot (V) (natrium chloratum), 
nátriumhidrogénkarbonátot (V) (natrium bicarbonicum) és 
szárított riátriumszulfátot (V) (natrium sulfuricum siécatum) 
egyenletes porrá keverünk. A porkeveréket átszitáljuk (V) 
és újból összekeverjük 

Azonossági vizsgálat 

a) J'látrium, kálium .. A készítmény vízzel megnedvesített kis próbája kiizzított platina
dróton nem világító lángba tartva, a lángot élénk sárgár:a festi. KObalt-üvegen át 
nézve a láng vörös színű„ 

b) Hidrogénkarbonát.. O, 1 g készítmény 1 ml R-sósavban élénk pezsgéssel oldódik. 
A fejlődő gáz szagtalan .. Ezt az oldatot használjuk a d) alatti vizsgálathoz„ 

e) O, 1 g készítményt 1 ml vízben oldunk és az oldathoz 1 csepp I-fenolftalein-oldatot 
cseppentünk A halvány rózsaszínű Oldat fűrraláskor élénkpiros lesz. 

d) Szulfát. A b) szerinti oldathoz 1 ml R-báriurnklorid-oldatot elegyítünk Fehér 
cs a pad ék keletkezik 

e) Klorid. 0, 1 i készítményt 1 ml vízben oldunk. Az oldathoz 1 ml R-salétromsavat 
és 2-3 csepp R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk.. Fehér csapadék keletkezik, 
amely R-ammónia-oldat feleslegében oldódik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

Oldhatatlan é.i lúgos anyagok 1 g készítmény 40 ml frissen kiforralt és lehűtött (15°) 
vízben tisztán és színtelenül oldódjék„ Az oldathoz 3-4 csepp I-fenolftaleín~ 
oldatot cseppentünk Az oldat legfeljebb halvány rózsaszínű lehet 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítelt készítményt az f) 
(oldhatatlan és lúgos anyagok) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk. 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal. 

„ 

Másnév. «Pulvis ad aquam alkalino-sulfato-salinam» (Ph .. Hg.. IV.), «Sal Caroli
num factitium» (Sz. VIU ), «Sal minerale laxans» .. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

609. 

5-10 g 
10-30 g 

Pulvis dentifricius albus 
( Pulv.. dentifr .. alb.) 

Fehér fogpor 

Fehérs:iínű, borsosmenta-olaj-szagú, kissé édes izu, finom p,or 
Kémhatás .. Vizes r ázadéka ( 1 + 9) gyengén lúgos .. 
Készítés. 

0, 1 g szacharirnidet (sacclzarimidum), 
50 g nátriumlaurilszulfátot (V) ( natrium lauiylsuifuricum;, 
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100 g 

10 g 
140 g 
700 g ---

( ,:,;.; 

!51./t) 
6„_c 

bá7.isos magnéziumkar bonátot (VI) ( magne.sium carbonicum 
hydroxydatum) 
borsosmenta-olajjal ( oleum menthae piperitae) elkevert 
nátriumhidrogénkar bo.nátot (V) ( natrium bicarbonicum) és 
kalciumkarbonátot (VI) (caléium carbonicum) egyenletes porra,/J 
keverünk A porkeveréket átszitáljuk (V) és ismét össze
keverjük. 

i 
,/\./<-

Tájékoztató minőségi vizsgálat 

\ 

A készítmény 0,2 g-ja 5 ml vízzel összerázva erősen habzik. A csapadékos i3 ,),191/V 
folyadék 1-2 csepp I-fenolfralein-oldattól csak halvány rózsaszínű lehet E szín ·r ri 
forraláskor erősödik / 9J.íó 

Eltaitá.s. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk , 
1 

··-/ ' -

Sárgásbarna 
Kés;;ítél. 

10 g 
490 g 
100 g 
200 g 
200 g 

610. 
Pulvis frangulae compositus 

(Pulv .. fiang .. comp) 
Kevert frangulakéreg-por 

színű, édeskömény-szagú, édes ízű por„ 

édeskömény-olajat ( oleumfoeniculi) 
cukorporral (V) (saccharosum) részletekben eldörzsölünk, 
mosott kénport (V) (suifur pulverntum lotum), 
édesgyökér-port (V) (liquiritiae radix) és 
frangulakéreg-port (V) (frangulae cortex) keverünk hozzá .. ?'!' 

A készítményt átszitáljuk (V) és újból összekeverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) K'én„ 0,05 g készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve meggyullad, és kén
dioxid-szagot árasztva elég„ 

b) Emodin. 0,5 g készítményt 5 csepp R-sósavval megsavanyított 10 ml vízzel rázo
gatunk és enyhén rnelegitünk„ Ezt a keveréket használjuk a e} alatti vizsgá
lathoz is„ 
A lehűtött zavaros fOlyadék felét 5 ml R-éterrel kirázzuk. Az elkülönített éteres 
folyadékot néhány csepp R-nátronlúggal meglúgosított 2 ml vízzel rázogatjuk 
A különvált vizes rész cseresznyepiros-színű lesz .. 

e) Szacharóz A b) alatti savanyú folyadék másik felét megnedvesített kis papiros
szűrőn szűrjük A szüredéket 2 ml R-Fehling(I + II)-oldattal forrásig mele
gítjük Téglavörös-színű csapadék keletkezik„ 

Tájékoztató minőségi vizsgálat 
i 

Az azonosnak talált és makr'~szkóposan' megfelelőnek ítélt készítmény nem 
lehet kénhidrogén-szagú. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, száraz helyen tartjuk. 
Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 3-10 g 

Szokásos napi adagja 3-10 g 
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e;? cl? Pulvis op~1 
( Pulv. opii/ 

Ópium.~por 
Barnaszínű, opmm-szagú, keserű ízű por. A 60°-on kiszárított készítmény 

9,8-10,2 % vízmentes morfin-bázist (C17H 19Ü 3N), továbbá társalkaloidákat 
tartalmaz„ Vízben és szeszben~~~?~:,~;~s-~.~J.!:1:--2!.:~~('d~_k., 

Keszítés Felaprított ópiumo1?tcl0 -ot meg nem hafadó hőmérsékleten kiszárí-· 
tunk, porítunk (IV), majd annyi kiszárított tejcukrot (lactosum) keverünk 
hozzá, hogy a készítmény 10 % vízmentes morfin-bázist tartalmazzon. 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin. O,l g készítményt 2 ml vízzel rázogatunk A folyadékot kis papirosszűrőn 
megszűrjük és a szüredéket 4 ml R-kloroform-izopropilalkohol-e!eggyel (3 tf+ 
+ 1 tf) és 1 ml 4%-os nátriumhidrogénkarbonát-oldattal rázogatjuk A kloro
fűrmos részt elkülönítjük- és szárazra párologtatjuk., A maradék 1-2 csepp 
formaldehides tömény R-kénsavtól (! csepp formaldehid-oldat + 1 ml tömény 
R-kénsav) sötét ibolyára színeződik (Marquis-reakció) .. 
Úgyis eljárhatunk, hogy a készítmény vizes tázadékát megszűrjük és a szüredék 
5 cseppjét kis porceláncsészében vízfürdőn beszárítjuk„ A kihűlt száraz mara
dékra néhány csepp formaldehides tömény R-kénsavat cseppentünk. A reakció- · 
keverék lassan erősödő ibolyapiros-színű lesz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Szárítási veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb .. 0,5 g készítményt az I. 104 .. lap 
3) szerint 100°-on állandó súlyig szárítunk A súlyveszteség legfeljebb 5 % lehet„ 

e) Tartalmi meghatározás (morfin). A 60° -on kiszárított készítmény O, 1 mg pontossággal 
mért kb .. 0,5 g-os részletét az L 128. lap 18/b szerint vizsgáljuk. 
1 ml 0,02 n kénsav 5,707 mg (lg ,75638) vízmentes morfin-bázist (C11H 190 3N) 
jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, méregszekrényben 
tartjuk. 

Ópium-port tartalmaz a «Pulvís opii et ipecacuanhae» .. 

1vlásnév„ «Üpium pulveratum». 

Adagolás.. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

0,15 g 
0,50 g 

0,02-0,05 g 
0,06-0,15 g 

Megjegyzés 01vosi rendeletre mindig ezt a készítményt adjuk ki, még abban 
az esetben is, ha az orvos a «pulvis» megjelölés elhagyásával csak «Üpium»-ot 
rendel.. 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik„ 
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612. 
+ Pulvis opü et ipecacuanhae 

( Pulv. opii e.t ipec) 
Dover-por 

' 
~·,,.-S:.;,;:'~_:,,-.'::~.- e; t:? A-::,::;• y;,::;:,_.~-,;,-~·;:'7 

ízű por(0)5-I-,-05··% /;/C 
Világos szürkésbarna-színű, ópium-szagú, kesernyés 

vízmentes morfin-bázist (C1;H190 3N) tartalmaz 

'Készítés. 
10 g 
10 g 
80 g 

ópium-port (V) ( pulvis opii), . , 
i ekakuána-gyökér-port (V) (ipecacuanhae radi.x) e~. 
!ukor-·port (V) (saccharomm) egye~let;.se~ ~lkeverunk··· 
A porkeveréket megszitá\juk (V) es UJ bol osszekever.Juk 

Azonossági vizsgálat 

a) Cukor., 0,02 g készítmény pörcelánlem~zen ó':atosa_n :ievítve, meggyullad, kara-
mel~szagot árasztva megszenesedik es ta1tosan 1zz1tva eleg. . . 

1 P 1 · ·· ikkely a} pontja szermt 
b) Morfin, 0,2 g készítményt kirázássa a « u v1s opn» e . 

vizsgálunk ' 1 · 1 r nk majd a 
) E 

· o 5 készítményhez .5 csepp R~f'ósavat es 5 m v1z:t e e~y1 u „, „ . 
e metin ' ' g . . 1 't„.k A lehűtött folyadékot kis papnosszuron meg-

kevereket 2 percig me egi JU . R ' 1 ' t" k 
" ... k és az R··nátronlúggal meglúgosított szüredéket 5 ml -et~ne razoga JdU'k .. 

szurju , , lb , , rologtatJuk A mara e 
Az elkülönített éteres részt porcelanta an szarazra pa , , · .. . „ 1 
2 

ml legtöményebb R-sósavval és néhány csepp R-kloros vizzel eld01zso ve 

narancsvörös~színű lesz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás (morfin} 0,1 mg pontossággal mért kb 1 g készítményt 
az I. 130 .. lap 18/c szerint vizsgálunk. , . ') 
1 

ml 0,02 n kénsav 5, 707 mg (lg , 75638) vízmentes morfin-bazist (C11H„OaN 

jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makro!kóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosí\j~k 
Eltartás„ .Jólzáró üvegdugós üvegben, zárt sze~rényben tartjuk„ 
Másnév. «Pulvis opii et ipecacuanhaé compositus» (Ph. Hg .. IV.), 

Doveri» (Sz VIIL), «Pulvis ipecacuanhae opiatus». 

Adagolás. Legnagyobb egyszed adagja 1,5 g 
Legnagyobb napi adagja 5 g 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adag;a 

0,1-0,5 g 
0,3-1,5 g 

«Pulvis 
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613. 

Zöldessárga-színű, 

Pulvis sennae compósitus 
( Pulv.. sennae crynp ) 

Kevert szenmyfvél-por 

édeskömény-szagú, édes ízű por.. 

Keszíté1. 
10 g 

490 g 
100 g 
200 g 
200 g 

édeskömény-olajat ( oleum foeniculi) részletekben eldörzsölünk 
cukorporral (V) (saccharorum) majd 
i;iosou.k~nport (V) (mlfur p~fveratum lotum) 
edesgyoke;-port (V) (lzquzrztzae radix) és 
szennalevel-port (V) (<ennae folium) keverünk hozzá. 
A készítményt átszitáljuk (V) és újból összekeverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) K'én. 0,0.5 g készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve k' d' 'd • elég.~ en iox1 ~zagot arasztva 

b) Emodin.. O 5 g készítm' •t 5 R · ? en) csepp -sosavval megsavanyított 1 O ml vízz 1 ' 
~~:u~ es enyhén melegítünk Ezt a keveréket használjuk a e) alatti vi~s:ti~~.~ 
to/e~~~tt z~~~ros folyadék fe}ét 5 ml R-éterrel kirázzuk.. Az elkülönített éteres 
A ia·1°- otálne any cs.epp R-natronlúggal meglúgosított 2 ml vízzel rázogatJ'uk 

u onv t vizes resz narancsvörös-színű. " 
c) Sza'.~~;óz Ab) .~~erinti zavaros folyadék másik felét megnedvesített kis · 

szuron megszurJük.. A szüredéket 2 ml R-Fehr (I + II) ld pap1;0.s
melegítjük. Téglavörös-színű csapadék keletkezik. mg „o at~al forras1g 

Tájékoztató minőségi vizsgálat 

l
ehAtz ka~onh?dsnak' talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 

e en 1 rogen~szagú. 

Eltartdr. Jólzá~ó ~ve~~~gós üvegben, száraz helyen tar\juk.. 
Mdsnév .. «Pulvis hqumtiae compositus» (Ph.Hg.IV.). 

Adagoldr .. Szok~'°' egy<zeri adagja 3-10 g 
Szokarnr napi adagja 3-10 g 

Csaknem fehérszínű, szagtalan, finom por. 
Kózíté< 

10 g 
90 g 
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b~z!sos bizmu,tg:allátot (V) (bi<muthúm subgallícum), 
bazisos magnezmmkar bonátot (V) ( magnesium carbonicum 
hydroxydatum) és 

nem 

900 g talkumot (Vl) (talcum} egyenletes poná keverünk. 
A porkeveréket átszitáljuk (V) és újból összekeverjük.. 

Azonossági vizsgálat 
a) Bizmút„ 0,.50 g készítményt 5 ml vízzel, 1,0 ml R-salétromsavval és 5 ml R-kén-· 

hidrogénes vízzel 2 percig rázogatunk, A csapadékos folyadék szürkés-barna 
lesz„ A csapadékos fülyadékot kis papirosszűrön megszűrjük és ennek szüredékét 
a d) alatti vizsgálathoz használjuk. 

b) Magnézium. 0,2 g készítményt l g R-ammórúumkloriddal és 3 ml R-ammónia
oldattal rázogatunk A csapadékos folyadékot 5 ml vízzel elegyítjük és kis papiros
szűrőn szűrjük„ A halványsárga szüredékből 1 ml R··ammóniumfoszfát-oldattól 
fehér csapadék válik ki. 

e) Karbonát.. 1 g készítményt 1 ml vízzel elegyítünk és a keverékhez 3 ml R-sósavat 
csepegtetünk. Szagtalan gáz f~jlődik 

d) Gallu5Z:,fav„ Az a) szerinti·-· szükség esetén R-ammónia-oldattal semlegesített -
szüredék 3-4 csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyára színeződik. 

e) Talkum 1 g készítményt 5 ml R-salétromsavval rázogatlink és a csapadékos folya
dékot papirosszűrőn szűrjük„ A szűrőn maradt csapadékot a «Talcum>> cikkely 
a) pontja (II. 507. lap) szerint vizsgálhatjuk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartd<.. Üvegdugós üvegben tartjuk.. 
Mdsnév. «Pulvis asperginis infantum» (Ph Hg. IV), «Pasma infantile». 

Fehér színű, 

Ké<J:.ító. 
50 g 
50 g 

615. 
"'C:-.'.«, /','--'"" 
Pulvis-sulfaboricus-

( Pulv.-sul.jabM. ) 
Szulfabór-sebhintőpor 

szagtalan por.. Fonó vízben bőségesen oldódik. 

szulfanilamidot (VI) ( sulfanilamidum) és 
bórsavat (Vl) ( acidum borícum) egyenletesen összekeverünk. 
A porkeveréket átszitáljuk (VI) és újból összekeverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfanilamid. A készítményt a «Sulfanilamidum» cikkely a) és b) pontja (II 
496.. lap) szerint vizsgáljuk. 

b) Bór.rnv .. A készítményt az «Acidum boricum» cikkely a) pontja (IL 23. lap) 
szerini vizsgáljuk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás ( szulfanilamid). 0, l mg pontossággal mért kb. 0,08 g készít
ményt a «Sulfanilamidum» cikkely o) pontja (IL 497. lap) szerint vizsgálunk 
1 ml O,l n káliumbromát-oldat 4,305 mg (lg ,63399) szulfanilamidot (C6H 80 2N 2S) 
jelez. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 
Eltartá5 . .Jólzátó üvegdugós üvegben, fénytől védve tar~juk„ 

616. 

Sapo kalliíus 
(Sapo kdl.) 

' Kális7áppan 

Sárgaszínű, áttetsző, síkos tapintású, lágy kenőcsállományú szappan .. Leg
alább 57 % zsír savnak megfelelő szappant tartalmaz. Forró vízben és meleg 
R-szeszben oldódik.. 

Kémhatár.. Vizes oldata ( 1 + 9) lúgos .. 
K'i5:;,ítés. Tágasabb zománcos fémüstben 

· 120 g káliumhidroxidot (kalium hydroxydatum) 
260 g vízben (aqua destillata) oldunk„ Az oldathoz kisebb részletek

ben, melegítés és állandó kevergetés közben 
590 g olajsavat ( acidum oleinicum) öntünk. A melegítést addig foly

tatjuk, míg a keverék kis részlete forró vízben tisztán oldódik 
A forró szappanhoz kis részletekben annyi olajsavat (kb 10 g) 
öntünk, míg a szappan 0,5 g-os részlete 3 ml R-szeszben 
oldva 2-3 csepp I-fenolftalein-oldattól legfe\jebb gyengén 
rózsaszínű„ A szappant vízzel ( aqua de.stillata) 

1 OOO g-ra kiegészítjük és összekeverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) K'álium 0,05 g készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, meggyullad, 
megszenesedik„ Tartós izzításkor a maradék a nem világító lángot - kobalt-· 
üvegen át nézve ·- vörösre festi„ 

b) Szappan. 0,5 g készítményt 5 ml vízben oldunk Az oldat rázogatáskor erősen 
habzik. Az oldatból R-sósavtól cseppecskék válnak ki, melyek 2 ml R-éterrel 
összerázva feloldódnak (zsírsav), . 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan anyagok (szabad ;;5Ínav stb.) .. 1 g készítmény 10 ml vízben melegítés 
közben tisztán oldódjék. 

d) Lúgos.sdg 2,0 g készítményt enyhe melegítéssel 10 ml R-szeszben oldunk.. A tiszta 
oldathoz 2 csepp I-fenolftalein-oldatot cseppentünk.. Az oldat gyengén rózsa
színű lehet, de e színnek legfeljebb 0,2 ml O, 1 n sósavtól el kell tűnnie. 

e) .AvaHág„ 1 g készítményt tömény R-sósavval rázogatás közben enyhén melegítünk. 
A keverék 1 ml R-éteres floroglucin-oldattól nem színeződhet ,rózsaszínűre 
vagy vörösre„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

f) Tartalmi meghatáro;;á5( ;;5írsav), 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,5 g készítményt~ 5 ml 
helye;t 2 ml vízbe/t'ldva --:-. a «Sapo stearini» cikkely e) pontja szerint 
vizsgalunk„ r,JÍ'.::..-t :Y"'?'~: i-::.Z'.,,·v?• 
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A megmért zsíxsav savszámát az I„ 153„ lap 1) szerint ellenőrizzük„ 
Az olajsav savszáma 190-205 legyen, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan m,egfel~lőn:'~ ítélt készítményt 
a e) (oldhatatlan anyagok) és d) (lúgosság) szerrnt vrzsgaliuk. 

Eltartás, Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk 
Káliszappant tartalmaz az «Unguentum mlfuratum fuscwn», 

Inkompatibilis savakkal. 

617. 

Sapo kalinus venalis 
( Sapo kal. ven.) 

Nyers káliszappan /,_;;/, 
F 'd 

Sötétsárga- vagy zöldesbarna-színű, síkos tapintású, lágy kenőcsállo~ányú J+j;~· 
L l 'bb 4501 zsírsavnak megfielelő szappant tartalmaz, Forro vrzo'v.c;· 

sz~~ •a ~ , . 
ben és meleg R-szeszben oldhato„ 

Kemhatás. Vizes oldata ( 1 + 9) lúgos. 
Ke5z{té5. Tágasabb zománc?s fémüst?en . 

96 káliumhidroxrdot (kalzum hydroxydatum) . , . 
420 ~ vízben (aqua destillata) o,ldunk, Az, old_athoz kisebb reszletek„ 

ben, melegítés és állando kever_getes koz.ben .. .. 
480 g technikai olajsavat (acidum oleznzcum !echn_zcurr;J ontunk, fi- i;nele-· 

gítést addig folytatjuk, núg a keverek kis res~lete forro vrzben 
tisztán oldódik. A szappant vízzel ( aqua de.stzllata) 

1 OOO ,g-ra kiegészítjük és összekeverjük . 
A szfp6~itf a'r;gapo k~linus» cikkely a), b), e) és f) pontja szermt vizs-

gáljuk. 
Tájékoztató gyor svizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 

Eltartá5. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk 
Nyers káliszappant tartalmaz a «Liquor kremli 5aponatus» 

Inkompatibilis savakkal. 
Másnév. «Sapo viridis» (Sz.VIII ). . . 
Nyer 

5 
káliszappan! e rnk akkor adunk ki, ha az orvo 5 k~fejezetten ezt rendeh 

618. 

Sapo ste,árini 
( Sapo ~t~arin.) 

• I Stear)Ji-szappan 

Fehérszínű, csaknem szagtalan por. A 105°-on sz~rított ~észítmény 85-;10.% 
zsírsavnak megfelelő szappant tartalmaz. Meleg vrzben ey\sz;szbe~ oldodrk. 
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Ki!mhatá<., Szeszes oldata ( 1 + 9) semleges,, Vizes oldata ( 1 + 9) lúgos, 

Keszités. 
25 g 

300 g 

100 g 

25 g 
80 g 

szárított nátriumkar bonátot ( natrium carbonicum siccatum) 
vízben ( aqua destillata) oldunk Tágasabb zománcos fém
üstben 
stearint (>tearinum) vízfürdőn megolvasztunk, majd a nátrium
karbonát-oldatot részletekben, melegítés és keverés közben 
hozzá csurga~juk, A keveréket teljes elszappanosodásig mele
gítjük, majd 
konyhasó, 
vízzel ( aqua de,;tillata) készített, megszűrt, meleg oldatát öntjük 
hozzá és a főzést kb., 15 percig folytatjuk A keveréket lehűtjük, 
a kisózott szappant néhány ízben kevés hideg vízzel ( aqua 
de>tillata) leöblí~jük 
A szappant előbb szobahőmérsékleten, majd 50°-60°-on meg
szárítjuk, felaprítjuk (reszeljük) és porítjuk (V). 

Azonossági vizsgálat 

a) l\rátrium 0,05 g készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, meg~ 
gyullad, megszenesedik„ Tartós izzításkor a mar ad ék a nem világító lángot élénk 
sárgára festi. 

b) ~zappan,, 0,5 g készítmény 5 ml meleg vízben maradék nélkül oldódik Az opalizáló 
oldat összerázva habzik,, Az oldatból 1 ml R-magnéziumszulfát-oldat hozzá
adására fehér csapadék válik ki 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Lúgo5rdg, sava55ág. 0,2 g készítményt .5 ml semleges meleg R-szeszben oldunk .. 
A legfeljebb gyengén opalizáló oldat 1-2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem 
színeződhet, 0,05 ml 0,1 n nátronlúg hozzáadására azonban pirosodjék meg„ 
.A.z oldat kihűlés után kocsonyaszerűen megdermed„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárítá5i veszteség. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,.5 g készítményt az I. 104. lap 3) 
szerint 105°-on állan_dó súlyig szárítunk„ A s_zárítási veszteség legfeljebb 5 % lehet. 

e) T'artalmi meghatározás (zsír.sav) .. A 10.5°.-on szárított készítmény o, 1 mg pontossággal 
mért kb 0,25 g-os részletét 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban enyhe melegítéssel 
5 ml vízben oldjuk/Az-ol<latrn'-~1--R-pctrelétert önt.il....k-és-"2-X--3.-lIDll-es 
lakrnuszpapirns-ilitffifrkát---cleeunk--a--lombikba. & 'eakeiéko\<er.ékhez---annyi 
(2 3 esel'!') R k€ru;a""-'-"""Fl'en~gy ajélzáró parafad~l-el-zárt-lombik 
t~?t eF0sen 6sszeFázua a lakmuszpa~s-s~It>s-legyen,. Ezután elegendő 
mennyiségű (.5-10 g) vízmentes R-nátriumszulfátot szórunk a lombikba s annak 
tartalmát ismét összerázzuk„ A különvált kristálytiszta petroléteres oldatot kis 
vattapamaton kevés horzsakővel együtt, 0, 1 mg pontossággal mért 200 ml-es 
száraz Erlenmeyer-lombikba szűrjük„ Az első lombikban visszamaradt nátrium
szulfátot háromízben 5-.5 ml R-petroléterrel mossuk és a folyadékot a második 
lombik tartalmához szűrjük, A petroléter zömét lede>Ztilláljuk, a lombikban levő 
maradékot pedig vizfürdőn a petroléter teljes elpárolgásáig melegí\jük A 
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lombikot 100°-on állandó súlyig szárí~juk és súlyát kihűlés után 0,1 mg poniof>
sággal megállapítjuk 
A megmért zsírsav savszámát az I. 153. lap 1) szerint ellenőrizzük 
/\_ stearin savszáma 200-210. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (lúgosság, savasság) szerint vizsgá\juk A készítmény nem lehet avás 

Eltartá;,. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 
/ 

Stearin-szappant tartalmaz a «Linimentum saponatum camphoratum», a «Pilula 
laxans» és a «SuppOs·itorium g01cerini». 

Inkompatibilis savakkal. 
«Sapo medicinali»> helyett ezt a készítményt adjuk ki 

619. 

Sebum salicylatum 
(Seb, salic.) 

Szalicilsavas faggyú 

í!l 

Fehér- vagy kissé sárgaszínű, benzoegyanta- és faggyú-szagú, 5 g súl)ú 11_, 
táblácskák, vagy 5-10 g súlyú rndacskák 

Készítés„ 
'20 g 
v50 g 

50 g 

980 g 

szalicilsavat (IV) ( acidum salicylicum), 
bcnzoegyanta-port (IV) (benzoe) és 
szárított nátriumszulfatot (IV) (natrium suifuricum 1icwtum) 
összedörzsölünk, majd a porkeveréket . . 
vízfürdőn megolvasztott faggyúba (sebum} hrntjük Az anyagot 
kevergetés közben Y2 óráig vízfürdőn, 70°-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten melegítjük; ülepítés után még melegen kah-
kón vagy vásznon szűrjük és rúd- vagy tábla-formába öntjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Szalicilsav. 0,5 g készítmérYyt 5 ~1 meleg vízzel rázogatunk A lehűlés után el
különülő folyadék 2-3 csepp R-vas(III)klorid-oldattól ibolyakék-színű lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A készítmé11y nem lehet sötétsárga-színű, sem avas szagú. , . 
e) Avasság. 0,5 g készítmén)t-1 ml tömény R-sósavval és 1 ml R-ete1es flo1ogluc1n

oldattal rázogatunk. A fOlyadék nem színeződhet rózsaszínűre vagy vörösre 

Tájék;oztató gyorsvizsgálat 

Az azo11osnak talált készítmény nem lel1et erősebben sárgaszínű, sem avas 

szagú„ 
Eltartá> A készítményt ú. n. sztaniolba vagy parafinnal átitatott papirosba 

burkolva, hűvös és száraz helyen tarquk 

/vl.51Z..J. 
(, l /.; 

'·"' ,,. , 



620. 

Sirupus aú'.rantii 
• (Sir .. Jd;ant) 
Narancs-szirup 

Narancsvörös-színű, tiszta, átlátsz6, naranc_sh~j-szagú és ízű szirup„ Száraz
anyagtartalma (cukor + kivonatanyag) 59-64 % Vízzel zavarosodás nélkül 
elegyedik. 
f~ Kemhatá 1 A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított készítmény (1 + 9) 
gyengén savanyú 

Sűrűség. 1,2 75-1,290 

Kés;:,ítés 
100 g 
95 g 
10 g 

tömény narancshéj-tinkturát (tinctura aurantii conferta) 
vízzel ( aqua destillata) elegyítünk és 
talkummal (talcum) kb. 10 percig rázogatunk. A folyadékot 
szűrőpapiroson megszű1jük és 

5 g konzerváló-oldatot (solutio conservans) mérünk hozzá .. A folyadé
kot ezután 

600 g 
200 g 

cukorból ( wccharo sum) 
vízzel (aqua destillata) melegítéssel készített és kb 50°-ra 
lehűtött sziruphoz keverjük. 

1000 
A szirupot végül vízzel (aqua destillata) 

g-ra kiegészítjük és szűrjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Cukor. csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad, karamel
szagot áiasztva megszene~edik, majd tartós izzításkor elég. 

b) 2 csepp készítményt 2 ml vízzel hígítunk és 2 csepp R-kénsavval 1-2 percig 
fonalunk Az oldathoz 2 ml Fehling(I + II)-oldatot öntünk és forrásig mele

~?'' gítjük Téglavörös-színű csapadék keletkezik. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Szárazanyagtartaloni. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,3 g készítményt az I. 105„ lap 
5/b szerint 10.5°.-on állandó súlyig szárítunk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
A raktári készletet színig töltött üvegekben taqjuk. 

Narancs-szirupot tartalmaz az «Elixiriúm thyrni composituni» és a «.11ixtura 
clzlor alo-bromata». 

Aiásnév., «Sirupus aurantii corticis». 
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621. 

Sirupus ferri chloráti oxydulati 
(Sir .. ferr .. c'31-6~ oxydul.) 
Vas(II)kl/ridos szirup 

Halvány zöldessárga-színű> tiszta, szagtalan, fémes ízű szirup„ 4i6-5, I olo 
FeCl 2-t tartalmaz .. - Vízzel tisztán elegyedik 

Kémhatás. A vízzel hígított készítmény ( 1 + 9) savanyú .. 
Sűrflség .. 1,305-1,320 
Kés;;íté.1 Tágasabb lombikban 

144 g vas(III)klorid-oldatot (ferrum sesquidzloratum solutum 50%). 
50 g vízzel (aqua destillata) hígítunk, majd a folyadékba rázogatás 

közben, feleslegben vett kb. 
20 g vasport (ferrum pulveratum) szórunk A keveréket szükség 

esetén addig melegítjük, míg a foltisztuló folyadék már zöldes
színű„ 

530 g 
200 g 

cukrot ( saccharosum) 
vízben ( aqua destillata) melegítéssel oldunk. A még meleg 
szirupban 

1 g citromsavat ( acidum citricum) oldunk 
A vas(II)kloiid-oldatot kis vattapamaton, a kb 50°-ra le
hűtött sziruphoz szűrjük. A lombikban visszamaradt vasport 
és a szűrőt annyi vízzel ( aqua destillata) mossuk, hogy a szirup 
súlya 

1000 g legyen. A szirupot végül összerázzuk es szűrjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Cukor, va.5. 1 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad és 
ka1an1el-szagot árasztva megszcncscdik„ A maradék tartós izzítás után vörösbarna 
s·zínű. 

b) Vas(!!} .. 0,5 ml készítményt 20 ml vízzel hígítunk Ezt a folyadékot használjuk 
a e) alatti vizsgálathoz is„ 
A fülyadék 5 ml-es részletét 1 ml R-sósavval megsavanyí~juk„ Az oldat 2 csepp 
R-kálium-vas(III)cianid-oldattól sötétkék-színű iesz .. 

e.) Klorid„ .5 ml b) szerinti oldatot 1 ml R-salétromsavval megsavanyítunk Az oldatból 
l ml R-ezüstnitrát-oldattól fehér csapadék válik le 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás [vas( II)] 0, l mg pontossággal mért 2 g készítményt 200 ml-es 
Erlemneyer-lombikban 25 ml víz és 25 ml R-kénsav elegyével hígítunk A folia
dékot, 2 csepp I~ferroin-oldatot használva jelzőül, O, 1 n cériu1n(IV)szulfát
oldattal titráljuk 
l ml 0,1 n cérium(IV)szulfát-oldat 12,68 mg (lg ,10298) FeCI2-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűtű
ségét ellenőrizzük 
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Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, világos helyen (szórt fényen) tartjuk, 
A raktári készletet színig töltött üvegekben tartjuk 

Adagolás, Szokásos egyszeri adagja 0,5- 5 g 
Szokásos ,napi adagja 1,5-10 g 

622. // 
Sirupus ferri Jo9áti oxydulati 

(Sú,, fen,, ;y:: oxydul.) 

Vas(II)j/lrdos szirup 

Halvány zöldessárga-színű, tiszta, fémes ízű szirup,, 4,8-5, 1 g F<;J,-t tar
talmaz, - Vízzel tisztán elegyedik 

KemhatáL A vízzel hígított készítmény ( l + 9) savanyú, 
Sűrűség,, 1,305~ 1,320, 

J(é5zítés. 
20 

100 

I ágasabb lombikban, feleslegben vett kb 
g vaspon a (ferrum pulveratum) 
g vizet ( aqua destillata) öntünk Rázogatás közben apró rész-, 

letekben 
41,5 g porrádörzsölt jódot (;odum) szórunk a lombikba Areakció

keveréket szükség esetén eleinte melegítji•k, ha pedig reakció 
közben erősen felmelegedett volna, a lombikot hideg vízbe 
állítjuk 

530 
200 

g cukrot (saccharoJum} 
g vízben ( aqua destillata) melegítéssel oldunk A még meleg 

szirupban 
g citromsavat ( acidum citricum) oldunk 

A feltisztult halványzöld vas(II)jodid-oldatot kis vattapamaton, 
a kb 50°-ra lehűtött sziruphoz szűrjük A lombikban vissza
maradt vasport és a szűrőt annyi vízzel (aqua destillata) mossuk, 
hogy a szirup súlya 

1 OOO g legyen., A szirupot végül összerázzuk és szűrjük, 

Azonossági vizsgálat 

a) Cukor, va.s 1 csepp készítn1ény porcelán.lemezen óvatosan hevítve beszárad és 
karame]-szagot árasztva megszenesedik. A maradék tartós izzítás után vörösbarna~ 
színű. 

b) Vas(II),, 0,5 ml készítményt 20 ml vízzel hígítunk Ezt a folyadékot használjuk 
a e) alatti vizsgálathoz is. A fOlyadék 5 ml-es részletét 1 ml R-sósavval rneg
savanyítjuk. Az oldat 2 csepp R-kálium-vas(III)cianid-oldattól sötétkék-színű 
lesz. 

e) Jodid 5 ml b) szerinti oldatot 1 ml R-salét1omsavval megsavanyítunk .. A.z oldatból 
1 ml R-ezüstnitrát-oldattól sárgás csapadék válik le 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) Szabad jód A készítmény 2 ml-es 1észletéhez 2 ml vizet és néhány csepp I-ke1nényítö
oldatot elegyítünk„ Az oldat nem kékülhet ineg 
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Minős"égi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározáJ (jodid) mg pontossággal mért kb 4 g készítményt 200 ml-es 
Erlenmeyer-lombíkban 50 ml vízzel hígítunk, A folyadékhoz 10 ml R-salétrom
savat, majd 20,00 ml 0,1 n ez.üstnitrát-oldatot, vé~~l 1 ml I-v:as(III)nitrát~oI?::tot 
elegyítünk„ A csapadékos folyadékot O, 1 n kahumroda~d-oldattal t1tra1juk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 15,48 mg (lg ,18990) FeJ2-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

;\z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
az e) (jodid) szerint vizsgáljuk 

Eltartá1„ Jólzáró üvegdugós üvegben, világos .helyen (szórt fényen) tartjuk 
A raktári készletet színig töltött üvegekben tartjuk 

Másnév., «Syrupus frni jodati» (PH Hg, IV) 

Adagolá1 Szokáso1 egy1zeri adag1a 0,5- 5 g 
Szokáso1 napi adagja 1,5-10 g 

i'.i '.:·,1·;,,t_;,_,·:·& · .• .::-~" té:"' . .5V ,-.?t' 623. //' 
Sirupus hypophosphoropús compositus 

(Sir., hypopho;Jih comp.) 
Hipofos;dttos szirup 

Halványsárga-színű, csaknem sza.-gtalan, keserű és fC1nes ízű szirup. - Vízzel 
tisztán elegyedik, 

Kémhatár, A vízzel hígított készítmény ( 1 + 9) savanyú, 
Sűrűség 1,295-1,310 

KCszíté~. 

l 0 g 
7 g 

vízzel ( aqua rle5tillata) hígított 
vas(III)klorid-oldathoz (ferrum 1e1quiclzloratum solutum 50 %) kis 
lombikban 

2 g vasp01t (jerrum f!~fo.eratum) szóri;nk ~ keve,réket, sz_ükség 
esetén addig melegltJuk, m1g a felt1sztulo folya?ek mar zol?es
színű,, A folyadékot kis vattapamaton megszűrjük A lombikot 
és a szűrőt két ízben 5-5 inl vízzel kimossuk és a inosóvizet 
a szüredékkel elegyítjük 

340 g 
1 g 
5 g 
2 g 

35 g 

vízben ( aqua destillata) , 
sósavas kinint (chininum lrydrochlorzcum), 
citromsavat ( acidum citricum), 
mangán (II)kloridot ( manganum chloratum), 
kalciumhipofoszfitot (calcium hypopho1plzoro1Um) s végül enyhe 
melegítéssel 

550 g cukrot (sauharo5Um) oldunk 
Az 50°-,ra lehűlt sziruphoz 

15 g ebvészmag-tinkturát (tinctura 1trychni) mérünk, 
A két oldatot egyesítjük, vízzel 

1000 g-ra kiegészítjük és szűrjük 
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Azonossági vizsgálat 

a) Cukor. Egy cseppkészítményporcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad és karamel-· 
szagot árasztva megszenesedik. A maradék tartós izzítás után szfukeszínű, 

b) Hipqfoi;:JiL 1 ml készítményt 5 ml vízzel hígítunk A folyadékhoz 1 ml R-higany(II)
klorid-oldatot és 1 n11 R-sósavat elegyítünk. Az oldatból melegítéskor fehér 
csapadék (higany(I)klorid) válik ki, amely utóbb megszürkül (Hg) .. 

e) Kinin. 1 ml készítménvt 2 ml vízzel hígítunk A folyadékot 1 ml R-nátronlúggal 
meglúgosítjuk és 5 ml R-éterrel rázogatjuk,. Az elkülönitett éteres részt 2 ml 
R-klóros vízre rétegezzük, majd óvatosan néhány csepp R-ammón1a-olda tot 
cseppentünk hozzá .. A folyadékok érintőfelületén smaragdzöld gyűrű keletkezik. 

d) Kalcium .. 2 ml készítményt 20 ml vízzel hígítunk .. Ezt az oldatot használjuk az e) 
és f) alatti vizsgálatokhoz is .. 
5 ml oldathoz 6 ml ammóniurruzulfid-oldatot (5 ml R-ammónia-oldathoz 
.5 ml R·-kénhidrogénes vizet öntü.nk és a folyadékot 0,05 g kénporral 1-2 percig 
forraljuk. A lehűtött oldatot papirosszűrőn szűrjük) elegyítünk A reakcióelegyet 
felforraljuk és kis papirosszűrőn szűrjük. A szüredéket 2-3 csepp tömény R
hidrogénperoxi4-oldattal telforraUuk, majd lehűtés után a netán zavarossá 
vált folyadékot R-ecetsavval megsavanyítva 1 ml R-ammóniumoxalát-oldattal 
elegyítjük Az oldátból fehér csapadék válik ki .. 

e) Klorid .. 5 ml d) szerinti oldatot 1 ml R-salétromsavval megsavanyítunk A folya
dékban néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattól fehér csapadék keletkezik. A csapadék 
rövidesen megfeketedik, 

f) Vai(II) .. 5 ml d} szerinti oldatot 1 ml R-sósavval megsavanyítunk. A folyadék 
néhány csepp R-kálium-vas(III)cianid-oldattól kékszínű lesz .. 

g) Mangdn .. 3-4 csepp készítményt 0,3 g vízmentes nátriumkarbonáttal kis tégelyben 
elhamvasztunk,. A ,maradékot 0,3 g káliumnitráttal megömlesztjük, Az izzítási 
maradék zöldszínű 

Tájékoztató gyorsvizsgála t 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellen6rizzük. 

Eltartá.i.. Jólzáró üvegdugós üvegben, világos helyen (szórt fényen) tartjuk. 
A raktári készletet színig töltött üvegekben tartjuk 

Inkompatibilis nitritekkel (gázfejlődés), lúgos kémhatásŰ és oxidáló anyagok
kal (csapadék, illetőleg bomlás). 

Adagolái.. S;;.okáso5 eg}lzeri adagja 
Szoká.505 napi adagja 

5-15 g 
15-30 g 

) . 
"""tt 1~.!""!- 1::· .. -~) ~-· 

,,,,:c,!t..·;; ici Sirupus kalii 
6gu24~ia~onici 

t>Z 1}i t:-c· .;_-. . 1" // ~;Y': .. a . 

(Sir .. kal. gua)fal5Ulfon) 
Guajakolsz~Ónátos szirup 

Sárgásbarna-színű, narancshéj-szagú és ízű, tiszta, átlátszó szirnp .. 1,4-1,6% 
káliumguajakolszulfonátot (C7H 70sSK) .tartalmaz. Szárazanyagtartalma 59-
64 o/o .. Vízzel zavarosodás nélkül elegyedik. 
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Kemhatá> .. A frissen kifonalt 
gyengén savanyú .. 

és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 9) 

Sűrűiég. 1,280-1,295 

Ké<zité>. 
75 g 
75 g 
7 g 

tömény narancs-tinktmát (fin.ctura, aurantii conferta) 
vízzel ( aqua de.itillata) elegyrtu':'k es, t k A folvadékot 
talkummal (talcum) 10 percig razoga un . , 
papirosszűr6n megszűrjük és , . k h • 

5 g konzerváló oldatot (solutio coniervans) elegyrtun - ozza .. 

A folyadékban , , (kalium guajacolsulfonicum) 15 g porított káliumo-uapkolszulfonatot 
oldunk A folyadékot ezután 

600 g 
230 g 

cukorból (iacchar:osum)) 1 't' 1 készített és 50'-ra lehűtött 
vi~zelh( aquka dei~z_llkataA ~fr~gpro~s~zzel ( aqua deitillata) 
szirup, o~. eve;Ju ··„ •.. 

!OOO g-ra kiegeszrtjük es szu!Juk 

Azonossági vizsgálat 

, 'vatosan hevítve beszárad, majd karamel-
a) 2 csepp készítmény porcelanlemezen. o d'k Af' 1 uffadt és kihűlt maradék R-só-

és guajakol~szagot áras~tV:a, megszen_ese 1 ·i' 't~ )ángot kobalt-üvegen át nézve, 
savval megnedvesítve izz1taskor a nem v1 ag1 o ' 
vörösre festi 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k' ' ' t az L 105 .. lap b) Szárazanyagtartalom. O, 1 mg pontossággal mért kb 0,3 g esz1tmeny 

5i'b szerint vizsgálunk„ , I e'r·t kb 1 g készítményhez , , , (k 'l )· o 1 mg pontossagga m 
e) ·Tartalmi 1neghataroza.5 a zum · ,i , k A keveréket vízfürdőn szárazra 

platina csészében. 0,20 g R:~~rsa~at_ s:~~~I'~·aradékot kiS részletekben összesen 
párologtatjuk, majd elsze_nesitJ~~; z iz k A apirosszűrőt a rajta levő szenes 
kb 10 ml vízzel kis pap1rosszurore .. mos~u ;· , . p .d elhamva;ztjuk. A mara
maradékkal a platina csészébe tesszuk, k1slza:1t3ur, m:Iőbbi szűr:edékhez szűrjük 
dékot kis részletekben összese.n kb 10„1:1-__kv1zz~ az P I~p-etoxikrizoidin-oldatot 
Az oldatot 2-3 percig forral1uk, lehu9u' .' csep 

használva jel;őül, 0,02 n ke('~sa;;i6)tl~'.:il~u!~uajakólszulfonátot (C,H,OsSK) 
1 ml 0,02 n kensav 4,846 rng g , · 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak t .ilált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
/ ségét ellenőrizzük „ „ 

f' t"l 'dve huvos Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, eny o ve ' helyen tartjuk. 

.Másnév «Syrnpus kalii sulfoguajacolici» (Ph.. Hg IV.}. 

Adagolái Szokása< egyizeri adagja 5-15 g 
Szoká50s napi adagja 15-30 g 
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625. /,· 

Sirupus ,liÍ.xans 
(Si;(fax) 

Hasjtajtó-szirup 

. ,Barnaszínű, jellegzetes szagú és/Ízű szirup .. Szárazanyagtartalma 57-62 'X. 
Y1zzel zavarosodás nélkül elegyedik. 0 

Kém~atás. A. fr,issen kifonalt és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 9) 
gyengen savanyu. · 

Sűrűség.. 1,285-1,300 .. 
,-. -~· /-" -.- t:< ~-

K'észítés„ ~-{:_-·;;··;.,, :C:<-. „_..,.,. .~,;?6-- "·. t,,;,.-f--.:x .· .--t 

;/ '/J-~ 500 g szenna-forrázatban/ (infusum sennae wmpositum) melegítéssel 
/ 500 g cukrot (s~aharosum) oldunk. A kb 50°-ra lehűlt sziruphoz 

2,5 g konzervalo oldatot (solutio conservans) elegyítünk majd az 
oldatot vizzel ( aqua destillata) ' 

1 OOO g-ra kiegészítjük és szűrjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Cukor.. 1 csepp készí~1nény porcelárilemezen óvatosan hevítve beszárad karamel-
;: .. ,;.:;,..~, -v: ~„--:,. szagot árasztva megszenesedik, majd tartós izzításkor(iri'aradék nélküÍ elég, 

b) Em,odin„ 5, rr;-I készítn:-ényt 5 m! ví~zel és 0,5 ml R-kénsavval elegyítünk. A fOlya
dekot ~e~a~y pe,rc1g me;egÍtJük, majd lehűtés után 5 ml R-éterrel rázogatjuk. 
A_z elk~lon1t~tt eteres r

1

eszt néhány csepp R-nátronlúggal meglúgosított i" ml 
v1zzel o~sze1azzuk. A lugos vizes folyadék narancsvörös-színű. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szfrazanya?tartalo1n. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,3 g készítményt az l 105. lap 
Jjb szerint 105°-on állandó súlyig szárítunk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

, ~z azon?,snak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
seget el!enonzzük. 

Eltar'.ás_ J?lzáró üveiídugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 
A r aktan keszletet szímg töltött üvegekben tartjuk 

Inkompatibilzs lúgos kémhatású anyagokkal. 

'1-1ásnév. «Syrupus sennae- compositus». 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 10-30 g 
Szokásos napi adagja 10-30 g 

«Syrupus mannatus» lzef:yett ef{t a készítményt adjuk ki 

! 

626. 

Sirupus liqµiritiae 
(Sir .. [iq~ir) 

,Édesgy,őkér-szirup 
. 1 . 

Sötétbarna-színű, jellemző szagú és ízű szirup, Szárazanyagtartalma 62-
6 7 % -- Vízzel tisztán elegyedik. 
' Kémhatás .. A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 9) 
semleges. 

Sűrűség.. 1,300-1,315. 

X/!szítés. 
6 ::;;": ·895 g kissé megmelegített egyszerű szirupot (sírupus símplex) rázo-

gatás vagy kevergetés közben . . .. 
100 g sűrű édesgyökér.-kivonattal (extractwn lzquzritiae spissum), 

majd 
5 g konzerváló oldattal ( solutio conservans) elegyítünk A szirupot 

szükség esetén vízzel ( aqua destillata) 
1000 g-ra kiegészítjük és szűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) A vízzel hígított szirup (1 + 9) rázogatva habzik 
b) Cukor„ 1 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad, kara1nel

szagot árasztva n1egszenesedik, majd tartós izzításkor elég 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szrirazanya,gtartalonz. 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,3 g készítményt az I 10.5„ lap 
5/b sze1int 105°-on állandó súlyig szárítunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt kés;dtmény 
ségét ellenőrizzük · 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk 
A ra'ktári készletet színig töltött üvegekben tartjuk 

627. 
Sirupus rubi idaei 

(Sir .. rub. id.) 
Málna-szirup 

sűrű-

Sötétvörös-színű, málna-szagú és ízű szirup. Szárazanyagtartalma 60-65 °;~. 
- Vízzel minden arányban tisztán elegyedik. 

Kemhatás A frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígított készítmény ( 1 + 9) 
gyengén savanyú 
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Sűrű<ég. 1,300-1,330. 

Ke<zítés. 
1000 g friss, érett, péppé zúzott málnál1oz kb 1 - l.t ' f'' ,.J 1 eres uveg-

zomancos em- vagy mázas kőedényben ' 
50 g cuk<;>rport (V) (<aalzarosum) keverünk és a keveréket az er·edés 

bef,eJező~,és,éig „szobahőmérsé~leten tartjuk Ezidő a:iatf a~ 
e~enyt si",ru szovettel letakarjuk és az edény tartalmát naponta 
k~tszer-haro,msz.or fel~~ve;jük .A szé~dioxid-fejlődés megszűn
tevel a cefret ~1rireseljuk es a folyadekot színig töltött, · ólzáró 
11re1~:)'~~' 

1 
huv'?~ h~lyen i!lepítjük A feltisztult mál~a-boit 

u ~ e ero eon~Juk es papiroson meuszŰrJ· ük„ 
Minden o 

375 g 
625 g 

málna-borban 
cukrot (<accharosum) oldunk a szirupot forrásig melegÍtJ.ük, 
vízzel ( aqua de<tillata) · · ' 

1000 g-ra kiegészítjük, végül megszűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

~sepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad kara .-1-
ar asztva meg·s e dík ·d , · , , ' me. z nese , ID~J tartos rzzrtaskor maradék nélkül e1ég„ 

a) Cukor .. 1 
szagot 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) K&m_ényítő, melasz„ l 0 ml készítményt 1 O ml vízzel ele rítünk 's · , 
sz?,nnde;kal folyadék elszíntelenedéséig fonaljuk. A fol;:dékot ,;;eg~~~r!?Jii~kt;val~ 
szure e 1ez 4 csepp R sósavat és 1 O 1 I ·· ' b m elegyet er "s .. , - k A 1· 'm egtomenyeb szeszt elegyítünk és az. 

. . o en osszerazzu „ olyadek nem zavarosodhat me 
c) Amlin:(eiték 10 ml készítményt 40 ml vízzel híg(tunk. Az oldath~ o 5 k'l. 

szulfatot és 1 ml R-k' 'd , , , z , g a ium
adunk ' f1 1 d 'k e~sa":a~, maJ zs1rtalan1tott, csavázatlan gyapjúfonalat 
. , „ es a, o ya e ot orras1g melegítjük„ A folyadékból kivett fOnál rózsa

sz1nu, a sz1n azonban meleg vízzel kimosható. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) S~ára;;anyagtartalom, 0, 1 mg pontossággal mért kb O 3 g ké 't ' I 
Jjb szerint 10.50-on állandó súlyig szárítu~k ' sz1 menyt az 105„ lap 

. Tájékoztató gyorsvizsgálat 

sé~~ :Íl~~~~i::U~~lált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű-

Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben h" ·· h 1 
1 t t 

, · l ' uvos e yen. tart1·uk A raktári' ke'sz-
e e szm1g tö tött üvegekben tartjuk · 
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628. 

Sirupus sitri~lex 
(Sir, súJipl.) 

Egyszer.fi szirup 

Színtelen, vagy 11alványsárga-színű, tiszta, szagtalan szirup„ Szárazanyacr
cartalma 61-65% ~Vízzel, valamint egyenlő térfogatú R-„esszel zavarosod'á.s 

nélkül elegyedik Kémhatás A frissen kiforralt és lehűtött vizzel hígított készítmény ( 1 + 9) 

gyengén savanyú„ 
Sűrűség. 1,295-1,310. 

_l{i ~zítés. 
cukrot (saccharomm) 
forro vízben ( aqua destillata) oldunk Oldódás után a szirupot 630 g 

lf.;<7 365-g felft rraljuk, A kb 60°-ra lehűlt folyadékot 
-á g ko11zervá1ó oldattal ( solutio conservan5) elegyítjük, vízzel ( aqua 

destillata) 
1000 g-ia kiegészítjük és szűrjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Cukor„ 1 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve beszárad, karan'lel
szagot árasztva megszenesedik, majd tartós izzításkor ID?-radék nélkül elég, 

b) Metilparaoxibenzoát 5 ml készítményt 5 ml R-éterrel rázogatunk Az elkülönült 
éteres részt leöntjük, 0,5 g vízmentes R-nátriumszulfáttal összerázzuk és kis 
vattapamaton szű1jük A szüredéket porceláncsészében bepárologtatjuk .. A mara
dékra néhány csepp R-Millon-oldatot cseppentünk A gyengén felmelegített 

elegy sötét ibolyavörösre színeződik . 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e,) Oldhatatlan és színező anyagok A készítmény üledékmentes és tiszta legyen, színe 
pedig nem lehet erősebb a B 2 színmérték-oldatnál 

d) Savasság, lúgoBág 2 g készítményt 20 ml fiissen kifOrralt és lehűtött vízzel ele
gyítünk. Ezt az oldatot hasznáUuk az e) alatti vizsgálathoz is 
i\z oldat 10 ml-es részlete 2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen maradjon, 

~-:>"1 0,""2 ml 0,01 n nátronlúgtól azonban pirosodjék meg. 
e) Dextrin, kemén;1ító·, redukáló anyagok 10 ml d} szerinti oldathoz és ezzel egyidejlíleg 

másik kémlőcsőben 10 ml vízhez 0,05-0,05 ml O, 1 n jód-oldatot elegyítünk. 

1\ két oldat színe azonos legyen 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

l) Izzítási maradék. O,l mg pontossággal mé1t kb 1 g készítményt az I. 104. lap 4) 
szerint vizsgálunk Az enyhén ki izzított maradék legfe~jcbb Ö, 1 ~~ lehet 

g) Szárazanyagtartalom 0,1 mg pontossággal mért kb 0,3 g készítményt az I. 105. lap 
5/b szerint 105°-on állandó súlyiP, ,y;ftiítunk. 

h) Szacharóz mg pontossággal mért .6.;n.ó: g készítményt az I„ 137. lap. 23) szerint 
vizsgálunk„ Az eredményt a hivatkozott f~jezet utasítása szerint számí~juk ki. 



,... 
f J(X Vilt 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

, ~z azono,~i;ak __ talált és„n;,a~roszkóp.~san m~gfelelőnek ítélt készítmény sűrű
seget ellenonzzuk. _A, suruseg alapJan a/táblázatban (Il'l';!'S"' lap) talált 
cukor-tartalom a szuupban lévő konzerváló-oldat miatt csak közelítő érték.. 

Eltar~d.s: Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. A raktári kész
letet szm1g töltött üvegekben tartjuk.. 

,„ E~xszerű szirupot tartalmaz a «Liquor ferri albuminati saccharatus>> és 1'l «Sirupur; 
uqurztzae». 

Másnév„ «Sirupus sacchari». 

629. 

+ Solutio adrenalini hydrochlorici· O 1°1 , /0 

( Sol.. adrenal .. hydroc!zlor 0,1%) 

O, 1 %-os sósavas adrenalin-oldat 

Színtelen, kristálytiszta folyadék. Milliliterenként 1 mg adrenalin-bázist 
(C,H130 3N) tartalmaz. 

Kémhatás .. A készítmény savanyú. 

Keszíté>. Mérőlombikban 
75,0 ml 0,1 n sósavban és 

800 ml injekcióhoz való vízben ( aqua destiliaia j;ro injectione) 
1,000 g a~re_nalin_t { cd,malinunz basiwnz), 
1,20 g n~tr~umpuo~zulfitot (natriunz pyro <u/furo rnnz), 
8, 50 g n~tnu~klon?ot ( natrzunz clzlordtum) és 
1,00 g t11klo11zobutilalkoholt (alcohol trichlorisobul)!licus) oldunk 

Az o}datot inj~kció~oz való vízzel ( aqua destillata pro injectione) 
ml-re egeszít]ük kr, majd papirosszűrőn szűrjük. 1000 

Azonossági vizsgálat 

a) Adrena~in .5 csepp készítmény 1 ml vízzel és 1 csepp R-vas(III'klorid-oldatta1 
elegy1tv,e megzöldül A zöldszínű oldat néhány csepp 5 %-os R-náiriu1nhidrogén-· 
karbonat-oldattól kék-, majd pirosszínű lesz, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Old~atatlan é.s .színezú' anyagok. A feházott készítmény üledékmentes és tiszta legyen .. 
Sz1ne nem lehet erősebb a P l színmérték·-oldatnál 

e) Savasság,. A készítmény hidrogénkitevqje az I„ 77. lap 12) szerint meghatározva 
pH = 2,5-3,.5 legyen.. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Ha_tás~rt.ék.vizs~~l~t A ~észí;~ény adre~alin-hatásértékét az I. 233. lap 2) szerint 
b1ol?g~a1 ~Ijarassal all~p1t3uk rn~g es ~?/~l-ben, illetőleg ~0-ban fejezzük ki.. 
A kesz1tmeny megfelelo, ha a talalt hatasertek a feltüntetett hatóanyagmennyiség 
hatásértékétől legfeljebb ± 15 %-kal tér el. 
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Tájékoztató gyo• svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (oldhatatlan és színező apyagok) szerint vizsgáljuk 

.-~ <'-~,_,.:-:t-k -,(;. ~ ·~ ;,.;.•"-'-" --;: 
Eltartás Jólzáró kisebbíüvegekben, fén0'től védve, zárt szekrényben tartjuk.. 

Másnév «Tonogem> (V. N.), «Suprarenin» (V .. N.) .. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja per os ( 1 
t 1 

,5 crb per rec .. 

Per os ·i 5,0 g 
per rect 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri .ad{(gja per os 1 II 
per r ect ( -XX gtt 

Szokásos napi adagja per os ! VI-LX rrtt 

h;;riit•-·• ,,,·„., ?,,,.,,!, cC·•y );~c..cti.,- Cc'-''~2,,r,~c~;';'." j~~,:.,"'-,~tf;'.'',''" 
"'.•e/ ,/ 

1
c .„ "··· ·. · · /· / ::;; .. , . .,/.;;1,· .• -t"•t.:.f.c,-? 

C// /e:,;· t-i- v.d.,~/.,w-,- /'//,;c,;i/ ;~' . .;,,' ?::.:_3-40/.,<_j(._.·~t:· /?./·T)P,c,,;-.: ,..,.., 

/ -,-7 b::1 
.- .. e /.7 _'.,, : "1'.j 

,:;;,,,;.(,.1-·1-·fr'·-.... ····'"'• . ,... ,_ 
+ + Solutio arsenicalis 

( Sol.. arseníc.) 

Arzénes-oldat 

Színtelen, szagtalan, kissé sós ízű folyadék Arzén-tartalma As 2Ü 3-ban ki
f<:jezve 0,98-1,02 % - Vizzel tisztán elegyedik. 

Kémhatás. A készítmény gyengén savanyú .. 
Sűrűség. 1,010-1,015 .. 

Ké~;:,ítéL 
1,5 g el nem mállott, áttetszően darabos bóraxot (natrium borícunz) 

200 ml-es lombikban 
25 

1 
g vízben ( aqua destillata) oldunk. Az oldathoz 
g arzéntrioxidot ( acídum anenicosunz anhydricurn) szórunk s a 

folyadékot az arzéntrioxid teljes oldódásáig melegítjük.. A ki
hűlt oldatot 

2, 9 g illetőleg annyi hígított sósavval (gcidunz hydrochloricunz diluturn 
10%) elegyítjük, hogy az oldat/ la,kn>H~pi-r-eSs<ll vizsgálva, 
mengén savanyú legyen. Az oldatot vízzel ( aqua destíl!ata) 

100 g-ra kiegészítjük és szűrőpapiroson szűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) ;\rátrium. A készítmény 1 cseppje kiizzított platinadróton beszárítva a nem világító 
lángot élénk sárgára festi. 

b) Arzén. 5 csepp készítményt 2 ml vízzel hígítunk és 10 csepp R-sósavval meg
savanyítunk Az oldatban 1 ml R-kénhidrogénes víztől (1-2 csepp R-nátrium
szulfid-oldattól) sárga csapadék keletkezik, mely R-ammónia-oldat feles!egében 
színtelenül oldódik, 

e) BórJav„ 1-2 ml készítményt .5 csepp R-sósavval megsavanyítunk„ Az oldatba 
mártott, majd 100°-on lnegszárított kurkumapapiros rózsaszínű lesz„ E szín 
egy csepp R-nátronlúgtól zöldes- vagy kékesfeketére változik. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d)° Lugorság. 2 ml készítmény 1 csepp I-fenolftalein-oldattól nem szineződhet 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi ,n:eghatározá; [ar:dn(III)). mg pontossággal mért kb 5 g készítményben 
0,2 g kalmmbromrdot oldunk és az oldatot 10 ml tömény R-sósavval elegyítjük 
A~ e~e9yet 0,1 .n káliumbrom4t„oldattal titráljuk. Jelzőül 2 csepp I-para··etoxi
kr1zo1d1n-oldatot használunk, melyet a titrálás vége felé cseppentünk az oldathoz 
1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 4,946 mg (lg ,69421) As

2
0

3
-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítménYt 
az e) (tzrtalmr meghatározás) szerint vizsgáljuk. A készítmény kémhatását 
lakmuszpapirossal ellenőrizzük! 

Eltartá; .. Jólzáró üvegdugós üvegben, méregszekrényben tartjuk 
Mámév. «Solutio arsenicalis Fowleri» (Ph. Hg .. IV), 

Adagolá5. Legnagyobb egyszeri adagja 0,5 g 
Legnagyobb napi adagja 1,.5 g 

Szokárn; egJ»;:;eri ada.g;a II-X gtt 
Szokása; napi adagja VI-XXX gtt 

Inyekció.s célra <.sakis az «lnjectio arsenalis 1% cum procaino hydrochloruo» cikkefy
ben (III. 325. lap) leírt módon ké;zített oldatot adka!juk ki. 

631. 

Solutio calcii sulf"1rati 
( Sol. calc. sulfurÍt) 

Kalciumpoliszulfüi-01da t 

Narancsvör<;>s-színű, ,kénhidrogén-·szagú, tiszta folyadék. Levegőn lassan 
megzavarosod1k, Legalabb 5 g/v % poliszulfid-ként tartalmaz .. Vízzel minden 
arányban elegyíthető. 

Kemkatá; A készítmény kémhatása lúgos .. 

Keszité.s, Tagasabb vasedényben 
100 g égetett meszet (caüium OX)'datum) 
100 g vizzel ( aqua destillata) megoltunk, Az oltott mészhez 
200 g technikai minőségű kénport (suifur pulveratum) keverünk és 

1500 g vizet (aqua de;tillata) öntünk 
A keveréket - az elpárolgó vizet időnként pótolva - 1 órán 
át forraljuk. A kihűlt oldatot vízzel · 

1600 g-ra kiegészítjük, ülepítjük és a folyadék tisztáját lefejtjük 

Azonossági vizsgálat 

a) Szuifid, po/i;zuifid. 1 ml készítményt R-sósavval megsavanvítunk A folyadékból 
pezsgés közben kénhid1 ogéngáz fejlődik és kén válik ki. ' 

b) Kalcium, 1 ml készítményt 2 ml R-ammónia-oldattal és 1 ml R-ammóniumoxalát
oldattal elegyítünk Kristálj os csapadék válik ki .. 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Az ülepített készítmény tiszta legyen. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározds (poli;zu!fid-kén) .. 100 ml-es főzőlombikba 70 ml vizet öntünk, 
majd 1 g bórsavat és kevés durva horzsakőport hintünk. A lombik tartalmát 
2-3 percig forraljuk, majd ~ a lombik alól a gázlángot rövid időre elvéve -
a forró oldatba 2 ml 10%-os káliumcianid-oldatot és 0,50 ml készítményt csur
gatunk„ A továbbiakban a Vizsgálatot a «Kalium sulfuratum cr udum>> cikkely 
e/ pontjában (IIL 294. lap) leírt módon folytatjuk, 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 0,1603 mg (lg ,20501) p~!!,z,,]firl<ént jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény R-
sósavtól kénkiválás közben bőségesen f~jlesszen kénhidrogént.. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
Inkompatibilis savakkal, nehéz femsókkal stb.. 
Másnév„ «Calcium sulfnratum solutum», «Solutio Vlemingkxi», «Solutio 

Belgica», «Solutio calcii oxysulfnr ati» .. 

" (:: 
.!/ 

/ 632. 
Solutio colophonii 

( Sol. colophon.) 
Kolofoniumos ragasztóanyag 

Átlátszó, sárgás- vagy vörösbarna-·színű, sűrűnfolyó, ragadós, éter-szagú 
folyadék. Szárazanyagtartalma 44-54 ';!,,„ Legtöményebb szesszel, éterrel 
elegyedik. ÍÍ 

1 • 

/;~;-'.;_; ~~ 

e:; 
.(; ;:;, / ~ 

,/·/; /~) '-' 

:Kémhatás, Szeszes oldata ( 1 + 9) savanyú.. --
Sfirfhég .. 0,900-0,920„ -tii /,' ''' 

/',, (i ~, Keszítés„ 
45 g összezúzott fenyőgyantát (colophonium) és 

1 g napraforgó-olajat (oleum helianthi) 
37 g legtöményebb szesz (spiritus concentratíssimus) és 
17 g éter (aether) elegyében rázogatás közben oldunk. 

Az oldatot 24 órai ülepítés után letakart vászonszűrőn meg-. 
szűrjük, végül legtöményebb szesz és éter (37 + 17) elegyével 

100 g-ra kiegészítjük. 
/ .. 

l ! (/ ,, 

' Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Ásványi és idegen savak, 4-5 csepp készítményt 10 ml frissen kiforralt és lehűtött 
vízzel összerázunk és kémlőcsőben két egyenlő részre osztunk„ Az egyik rész 
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I-metilvörös-oldattól rószaszínű, a másik rész pedig I-metilnarancs-oldattól 
sárgaszínű legyen .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Savszám. mg pontossággal mért 0,5 g készítményt az I. 153 .. lap!) szerint vizsgálunk. 
A savszám 60-90. 

e) Szárazanyagtartalom .. mg pontossággal niért kb 0,5 g készítményt az L 105. lap 5/a 
szerint beszárítunk és a maradékot 100°-on 1 óráig szárí~juk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt .készítményt 
az a) (ásványi és idegen savak) szerint vizsgáljuk és sűrűségét ellenőrizzük.. 
Néhány cseppje bőrre cseppentve, a ráhelyezett mullt a bőrön tartósan rögzítsé .. 

Eltartás .. Jólzáró üvegben fénytől védve, hűvös helyen tar\juk. · 
Másnév .. «Cleolum» (Sz. VIIL). 
Megjegyzés. Az eltartás közben esetleg betöményedett készítményt legtömé,. 

nyebb szesz és éter elegyével (37 + 17) az előht szárazanyagtartalomra 
hígítjuk. 

633. 
Solutio conse~vans 

' ( Sol.. c~pserv.) 

Konzer/~ló-oldat 

Színtelen, szeszes folyadék. 19,5-20,5% metilparaoxibenzoátot (C8H,0
3

) 

tartalmaz .. R-szesszel zavarosodás nélkül elegyedik. · 
Sűriiség .. 0,860-0,870 .. 
Készítés. 

20 g 
80 g 

metilparaoxibenzoátot ( methylium paraoxybenzoicum) 
legtöményebb szeszben ( spiritus concentratissimus) oldunl:, 
az oldatot letakart papirosszűrőn szűrjük.. 

Azonossági vizsgálat 

majd 

a) 2 csepp készítményhez pár csepp R-Millon-oldatot cseppentünk A felmelegített 
elegy sötét ibolyavörösre színeződik. 

b) 5 csepp készítményt 5 ml vízzel hígítunk.. Az oldat pár csepp R-vas(III)klorid
oldattól ibolyára színeződik„ E szín .5 ml R-szesztől sárgára változik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Oldhatatlan e'.s színező anyagok .. A készítmény tiszta és színtelen legyen .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Szárazanyagtartalom .. 0,1 mg pontossággal métt kb„ 0,5 g készítményt az I. 105 .. lap 
.5/a szerint, de szobahőmérsékleten, pormentes helyen bepárologtatunk„ A szesz 
elpárolgása után a szárítóedényt a maradékkal 48 órára kénsavas exszikká
torba tesszük, majd mérjük. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az osnak talált készítmény tiszta és színtelen legye': 
azon ~, "l , d t tJuk 

Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben, ienyto ve ve ar . 

634. 

Solutio fuchsini cum resorcino 
(Sal .. fuchsini e. resorc.) 

Rezorcinos fukszin-oldat 

Sötétvötös-színű, vékony rétegben 
Vízzel tisztán elegyedik„ 

átlátszó, fenol- fs aceton-szagú folyadék. 

Sűrűség .. 0,982-0,997. 
Ké<zítis„ 

0,5 g 
10 g 

1 g 
2 g 
4 g 

7 7,5 g 

fukszint (fuchsínum basiC1frri) 
tömény szeszben (spiritús concentratu<) oldunk. 
bórsavat ( acidum poricum), 
elfolyósított fel)ort (phenolum liquefactum) és 
rezorcint (reéorcinum) 
vízben ( aguá destillata) oldunk„ 
A két pláatot elegyítjük s az elegyhez , 

5 g acetont ( acetonum} öntünk A folyadekot letakart papiros-

Elt:~~i~lzá:~űt~~e~~:~~:· üvegben fénytől védve, hűvös helyen tartjuk 

Másnév «Solutio Castellani» 
/ 

635. 

Solutio jodi acida 

! ' --
t::: J 
I 

, -
1 cr (,/ 

(!~ :J {,? 
e~ A/;}' 

-·','(. •' 

;,,: :; ·t 

;!; .;/ 

; ,,: 

( Sol .. jodi acid) f, d ~ 
Sósavas jód-oldat IJJ:l~:;--

„ „ ' " 'k réte ben átlátszó, jód- és szesz-szagú foly~dék. 
Vorosbar~a-szmu, o':..1on1yoo1 H~l-t és 63-69 v/v% szeszt tartalmaz. Vrzzel, 

0,45-0,55 /0 ] 2-t, 0,9 . '. /o 
szesszel tisztán elegyedik„ „ , 

Kemhatás„ A vízzel hígított készítmény ( 1 + 19) erosen savanyu. 

Sűrűség. 0,885-0,895. 
Kes·zítés„ 

22* 

5 g 
660 g 

40 g 
295 g 

porrádörzsölt jódot (jodum) . . ) ld k 
legtöményebb szeszben ( spiritus concentratirnmus o un ' 
majd az oldathoz . 2501; és 
tömény sósavat ( acidum hydrochloricum concentratum 10 

vizet ( aqua de.stillata) mérünk 

--·' .-: 
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Azonossági vizsgálat 

a) Szesz„ 2 csepp készítmé~y porcelánlemezen óvatosan h • elég„ eVItve meggyullád, majd 

b) Jódld .. 1 cóse
1
pp készítményt 5 ml vízzel hígítunk. Az oldat néhány csepp I-kemé y't" 

o att megkékül. n I o-

c) Sósav .. J".éh~ny csepp készítményt 2 ml vízzel hígítunk. A savan • kémhatás· 
folyadekbol 1-2 csepp R-ezüstnitrát-oldattól fehé1 csapadék vITik ki. u 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) r:;t~:mi km;ghattrrzád; (jód).. mg pontossággal mért kb 2 g készítményt 20 ml vízzel 
igi un es a o ya ékban 0,5 g R-káliumjodidot oldunk Az oldatot 'h · 

~::~;:eményítő-oldatot használva jelzőül - 0,01 n nátiiumtioszulfát-:i~a~:i 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 1 269 mg (lg 10353) J-t.· 1 

) T, t l · h ' ' 2 1e ez„ 
e "'. ~-m' meg atározds (sósav) Ad) szerint megtitrált oldatot _ 2 cse !-metil•· 

voros oldatot haszr;álva jelzőül - O,I n nátronlúggal titiál'uk. PP 
1 ml 0,1 n n~tro~lug 3,647 mg (lg ,56188) HCl-t 'elez. J 

f) Tartalmi meghataroza.s {alkohol)„ 10,00 ml készítmén l . 
vizsgálunk. Desztillálás előtt a folyadékhoz 0 5 y :'zk I 140 .. !ap 24/.b szermt 
folyadék elSzíntelenedése után kezdünk desztÍlláfni.~1n port szorunk es csak a 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

a t} ésa~J~~~!f~ ~~1~!\i~~- A.at~~:~t:f~;a~e:,~~~!~;rk ítélt készítményt 

Eltartas . .. ~~lzaró üvegdugós üvegben, fénytől védve hűvös helyen t f k 
Inkompatibilis ammóniával, lúgos kémhatású anyagokkal illó- 1 · kk al!J'; · 
"'• . • S · · . . . , o a10 a .. 
masnev„ « pmtus JOd1 ac1dulus„ 
A kés:dtményt <sak akkor adjuk ki, ha az orvos kifejezetten ezt rendeli. 

636. 
Solutio jodi spirituosa 

(Sol.. jodi spir) 
Szeszes jód-oldat 

!~ :gté? ~g~?sbJa=~a-1sz~gű, 2ve2'k0~~yKreJ'teg~en átlátszó, jód-szagú szeszes folyadék. 
, , . /0 2 , , , /0 -t es 45-50 O/ szeszt ta t 1 v· 1 

~( vagy szesszel tisztán elegyedik„ 10 r a maz„ izze , 

Sűrűség. 0,960-0,970„ · 
Kifs:dtés. 
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50 g jódot (jodum) és 
20 g káliur;ijodi;J;ot. (kalium jodatum) porrá dörzsölünk maid a 

kevc:,re~et JOlzaro üvegben ' " 
465 g 
465 g 

l~gtomenyebb. szesz (spiritus concentratissimus) és 
v1z {aqua destillata) elegyében oldjuk„ 

Azonossági vizsgálat 

a) 2 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve meggyullad,. A szesz 
elégése után visszamaradt folyadék ibolyaszínű gőzök fejlődése közben beszárad, 
a tartósan izzított maradék kifehéredik és a nem világító lángot fakó ibolya· 
színűre festi. · 

b) Jodid .. Az a) alatti maradékot 1 ml vízben oldjuk Az oldatot 5 csepp R-salétrom„ 
savval megsavanyítjuk és néhány csepp R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük. Hal
ványsárga csapadék keletkezik, amely R-ammónia-oldatban nem oldódik. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (jód) 0,1 mg pontossággal mért 2 g készítményt 500 ml-es 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 10 ml frissen kiforralt és lehűtött vízzel 
hígítunk. Az oldatot - néhány csepp !-keményítő-oldatot használva jelzőül -
O, 1 n nátriumtioszulfat-oldattal titráljuk.. 
1 ml 0,1 n nátriumtioszulfát-oldat 12,69 mg (lg ,10353) J 2„t jelez„ 

d) Tartalmi meghatározás (sav) .. A e) szerint megtitrált oldatot - 2 csepp r„para-etoxi
krizoidin-oldatot használva jelzőül - 0,1 n nátronlúggal titráljuk E célra 
legfeljebb 0,30 ml O, l n nátronlúg fogyhat. 

e) Tartalmi meghatározás (jodid) „ Ad) szerint megtitrált oldathoz 15 csepp I-para-etoxi
krizoidin-oldatot, majd 300 ml vizet öntünk. Az oldathoz addig csurgatunk, 
illetőleg csepegtetünk O, 1 n ezüstnitrát-oldatüt, núg az eleinte málna vörössé 
váló folyadék színe éppen sárgába csap át„ Az elfogyott ezüstnitrát-oldat ml-einek 
számából a e) szerinti vizsgálatnál fogyott 0,1 n nátriumtioszulfat-oldat ml-einek 
számát levonjuk, 
l ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 16,60 mg (lg ,22016) KJ-t jelez. 

f) Tartalmi meghatározás (alkohol). 10,00 ml készítményt az L 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk„ A desztillálás előtt a készítményt 1 g cinkporral rázzuk össze s 
csak a folyadék elszíntelenedése után kezdünk desztillálni„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) szerint 100 ml„es lombikban vizsgáljuk.. 

Eltartás Jólzáró · üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 
Inkompatibilis ammóniával, illó-olajokkal és lúgos kémhatású anyagokkal. 
Megjegyzés. 1 és 5 ml-es ampullákban is készletben tartjuk„ 

637. 

Solutio natrü chlorati isotonica 
( Sol„ natr .. chlor .. isoton.) 

Izotoniás nátriumklorid-oldat 

Színtelen, szagtalan, sós ízű, kristálytiszta folyadék. 0,85-0,95 % NaCl-t 

tartalmaz„ 
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·- /) ,,, 
C,: h.? 
!l; /!/ 

f?;l.!J __ 
-----:-'y 
~~/ !; t· 

Kis;;{té>. 
9 g n~triumkloridot (natrium chloratum) 

991 g Vl~.b~n (~q~a de1tillata) oldunk maJ'd szuron szúqük. ' . az oldatot papiros-

Márné~„ «Solutio. natrii chlorati physiologica». 
. Rendelesk_or kiszf!;ük. Injekciós é5 infu íó . 7 . . . . . 
z>atonica» cikkelyben (lll 269 lan) l • / '.dce rka' C>.akzs az «Ínyectzo natrzi chloratí 

" " "' ezr mo on e>zztett oldatot adhatjuk ki. 

63~ CtL v !j,(.1T/f? HtZér/:--1/7-1 

Selutie-ophthalmlea-aTgenti-nitrici 
( Sol opf;.1{ argent.. nitric.) 

10/ /„ . • 
10-os~zustmtrat-szemcsepp 

Színtelen, tiszta, a könnye{ izotoniás vizes oldat, 
Ke>zíté>. . 

0, 10 g ezüstnit.rá~ot (argentum nz'trz'cum) e's .. 
O, 11 g k~liumn!trátot (kalium nitricum) „ "•/;; 

9, 79 g fnsssn kiforralt és lehűtött vízben ( aqua de>tíllat ';" ld k 
Rendel' k k • • · k. a o un . 

„ " or es:c.i~ii ·· Alkáliszegény üvegben adjuk ki.. · 

Ezustacetátot (i;tgentum aceticum) tartalmazó oldatot hasonló módon készítünk, 

639. 

+ + Solutio ophthalmiJa atropini sulfurici -

0 

.(Sol .• ophth/trop _suifuríc.) 
1 Yo-os kens7s-atropm-szemcsepp 

Színtelen, tiszta, a könnyel izotoniás e' s k . h'd „ . „„ 
1 

• csa nem 1zo 1 nas vizes oldat 
„e>z te.s. 

~, 10 g kéns";vas _atropint ( atropinum sulfuricum) 
, 90 g s~demekszet1 alapoldatban (rnlutio ophthalmica irntoníca) 

o un „ 

Rendeléskor készítjük, Alkáliszegény üvegben adjuk ki. 

640. •' 

Solutio ophthalmis:á'Í~otonica 
( Sol. ophth, isoton.) 

Szemészeti/ alapoldat 
S • . I 

zmtelen, tiszta, a könnyfolyadéJ9fal izotoniás és izohidriás oldat. 
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Kes;dtés, Mérőlombikban 
900 g fi:issen kiforralt és lehűtött vízben (aqua destillata) 

11,56 g bórsavat (acidum boricum), 
1,14 g el nem mállott bóraxot (natrium boricum), 
2,20 g nátriumkloridot (natrium chloratum) és 
0,05 g benzil-dimetil-alkil-ammóniumkloridot (benzylalkylammoníum 

chloratum) oldunk és 
az oldatot fi:issen kiforralt és lehűtött vizzel ( aqua destillata) 

1000 ml-re kiegészí\jük és papirosszűrőn szűrjük. 
Eltartás. Jólzáró üvegdugós, alkáliszegény üvegben tar\juk és havonként 

megújí\juk„ 
Szemészeti alapoldattal készül a «Solutio ophthalmica atropini sulfunci» és a 

«Solutio ophthalmica pilocarpini hydrochlorici». 

641. 

+ + Solutio ophthalmica physostjgriÍini salicylici fortior 
( Sol. ophth. physost'. wlíc .. fort.) 

0 ,5 0 %-os szalicilsayaS'.-fizosztigmin-szemcsepp 

Szintelen, tiszta, a könnyel 4orc;niás, gyengén savanyú, vizes oldat. 

Keszítés. / 
9, 71 g frissen kiforr:ilt, még meleg vízben ( aqua de.stillata) 
0,22 g kristályos;bórsavat (acidum boricum) és 
0,01 g metilpa~áoxibenzoátot (methylium paraoxybenzoicum) oldunk, 

A szol:)ihőmérsékletre lehűtött folyadékban 
0,05 g szalicjlsavas fizosztigmint_ (physostigminum sali<ylicum} és 
0,01 g nátifumpiroszulfitot (natrium pyrorulfurosum) oldunk. 

Rendeléskor készíybk„ Alkálí1zegény üvegben adjuk ki. 

642. 

+ + Solutio ophthalmica physostigmini salicylici mitior 
(Sol. ophth.. physost. .wlic .. mit.) 

0,25%-os szalicilsavas-fi~osztigmiri.-szemcsepp 

Színtelen, tiszta, a könnyel izotoniás, gyengén savanyú, vizes oldat. 

Készítés. 
9,74 g frissen kiforralt, még meleg vízben (aqua destillata) 
0,22 g ktistályos bórsavat (acidum boricum) és 
0,01 g metilparaoxibenzoátot (metlrylium paraoxybenzoicum) oldunk, 

A szobahőmérsékletre lehűtött folyadékban 
0,025 g szalicilsavas fizosztigmint (physostigminum .saliqylicum) és 
0,01 g nátriumpiroszulfitet (na'trium pyrosulfurosum) oldunk. 

Rendelé1kor készítjük. Alkdliszegény üvegben adjuk ki .. 
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643. 

+ + Solutio ophthahnica pilocarpini hydrochlorici 
( Sol. ophth pilocarp.. hydrochlor.) 

1 %-os sósavas-pilokarpin•szemcsepp 

Színtelen, tiszta, a könnyel izotoniás és izohidriás vizes oldat, 
Kes:dté< 

0, l 0 g sósavas pilokar pint (pilocarpinum hydrochloricum) · 
9,90 g szemészeti alapoldatban (wlutio ophthalmica irotonica) ofdunk.. 

Rendeléskor kis:;.ít;jük„ Alkáli.szegény üvegben adjuk ki .. 

644. 

Solutio ophthalmica resorCIDl 
( Sol. ophth. resorcin.) 

1 %·-os rezorcin-szemcsepp 
Színtelen, tiszta, 
Keszíté.s. 

a könnyel faotoniás és közel izohidriás vizes oldat. 

0,10 g 
0,05 g 
0,01 g 
9,84 g 

rezorcint (resorcinum), 
nátriumklo1idot (natrium chloratum) és 
nátriumpitoszulfitot (natrium pyrosuifuro.sum) 
frissen kiforralt és lehűtött vízben (aqua de.stíllata) 
oldurik./ 

Rendeléskor készítjük. Álkáliszegény üvegben adjuk ki .. 

S 1, .• hhal ~45·/ • ulfi .. o ut10 op t m1c~1 zmc1 s ur1ci 
(Sol .. ophth. zi;íé .. sulfuric.) 

0,2.5%-os ci#zulfat-szemcsepp 
Színtelen, tiszta, 
Kiszítés„ 

a könnyel izotonlás, gyengén savanyú, vizes oldat.. 
·' 

9,85 
0,01 

g 
g 

,t' 
frissen kiforralt, még meleg vízben {aqua destillata) 
metilparaoxibenzoátot (methylium paraoxybenzoícum) 
A szobahőmérsékletre lehűtött folyadékban 

0,025 g cinkszulfátot (zincum suifuricum}, 
0,05 g nátriumacetátot (natrium aceticum) és 
0,06 g nátriumkloridot (natrium chloratum) oldunk„ 

Rendeléskor kiszít;juk. Alkáliszegény üvegben adjuk ki„ 
«Collyríum adstríngens luteum» helyett ezt a készítményt adjuk ki. 
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oldunk. 
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646. 

+ + Solutio strophanthini 0,5% 
( Sol„ strophant. 0,5%) 

0,5%-os g-sztrofantin-oldat 

Ji 
7/! ;„ 

..\'!// /iir, 
•. .« -'· 

<-_; ·~' ,, 

Színtelen, kristálytiszta szeszes folyadék.. 0,5 %g-sztrofantint (C
29

H,,0
12

,8H
2
0) 

és 94,5-96,5 v/v % alkoholt tartalmaz .. Vízzel, szesszel elegyedik .. 
Sűrűség .. 0,808-0,818 .. 
Keszítér. 

0,5 g g-sztmfantint (g-strophanthinum) 
99,5 g legtöményebb szeszben (spiritus concentratissímus) oldunk. 

Azonossági vizsgálat 

a) g-S.i;trofantin. 2 ml készítményt porceláncsészében szárazra párologtatunk. A marn„ 
dékot 2 ml tömény R-kénsavban oldjuk.. Az oldat lassan sötétvörösre színeződik 
és ráeső fényben zöldes színben·· fluoreszkál„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) k-Sztrofantin, alkaloidák. 1 ml készítményt vízfürdőn szá~azra párologtatunk és a 
maradékot 1 ml vízben oldjuk„ Az oldatból néhány csepp frissen készített 5 %-os 
csersav-oldattól, vagy 0,1 n jód-oldattól nem válhat le csapadék. · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Szárazanyagtartalom (g-.sztrofantin) .. cg pontossággal mért kb 10 g készítményt 
az L 105 .. lap 5/a szerint vizsgálunk. A 110°-on állandó súlyig szárított maradék 
0,38-0,42 % legyen (vízmentes g•sztrofantin). 

d) Tartalmi meghatározás (alkohol).. 10,00 ml készítményt az L 140 .. lap 24/b szerint 
vizsgálunk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük és a b) (k-sztrofantín, alkaloidák) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, méregszekrényben 
tartjuk. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszéd adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokása.s egy.szeri adagja 
Szokása.s napi adagja 

0,4 g 
1,2 g 

0,1-0,2 g 
0,3-0,6 g 
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647. 

+ Solutio sym.paethamini hydrochlorici 10% 

(Sol .. sympaetham. hydrochlor. 10%) 
10%-os sósavas-szimpetamin-oldat 

Színtelen, kristálytiszta folyadék. 
A szimpetamin számított mennyiségű sósavval készült, kb. 8 % szeszt is 

tartalmazó vizes oldata. M:illiliterenként O, 10 g sósavas szimpetamint 
(C9H 130 2N) tartalmaz„ 

A készítményt megfelelő előkészítés után a «Sympaethaminum» cikkelyben 
(IL 503„ lap) előírt módon vizsgá\juk.. 

Eltartás. Színig töltött kis üvegekben, fénytől védve, zárt szekrényben tar~juk„ 
Másnév .. «Sympatomim-oldat» (V. N .. ) .. 

Adagolás„ Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

648. 

per os 
per os 
per os 
per os 

1,5 ml 
6 ml 
0,5-1 ml 
1,5-3 ml 

+ Solutio sympropamini hydrochlorici 2% 

(Sol. sympropamin. hydrochlor. 2%) 
2%-os sósavas-szimpropamin-oldat 

Szimpropaminból elegendő sósav és más alkalmas segédanyag hozzáadásá
val készültj vizes oldat. Színtelen, tiszta folyadék. Milliliterenként 0,02 g só
savas szimpropamint (C10H 150N) tartalmaz. 

A készítményt alkalmas előkészítés után a «Sympropaminum» cikkelyben 
(IL 505„ lap) leírt módon vizsgáljuk. 

Eltartás„ 10 ml-es, alkalmas üvegekben, fenytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

Másnév .. «Veritol liquid» (V .. N.). 
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Adagolás. Legnagyobb egyszed adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

2,5 ml 
10 ml 

0,5 - lml(=10-20csepp) 
1,5-5 ml 

Kliszítés.. 

649. 

Species althaeae 
(Spec. alth) 

Ziliz ( a1tea )-teakeverék 

50 g ziliz-levelet (II) (althaeae folium) 
25 g ziliz-gyökeret (III) ( althaeae radix) 
20 g édesgyökeret (III) (liquiritiae radi.x) 

5 g összevágott mályva-virágot (I) ( malvae flo s) 
egyenletesen összekeverünk .. 

Tájékoztató gyorsvi'!'sgálat 

A készítmény alkotórészeit azonosítjuk. 

Eltartás. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk.. 

Adagolás„ Szokásos egyszeri adagja teában 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja teában 5 g 

650. 

+ Species antiasthmatica ad fUIJ1Ígationem 
(Spec. antiasthm .. ad fumig.) 

Asztma-elleni drogkever ék füstöléshez 

A drogkeverék készítéséhez használt leveleket a levélnyéltől és a vastagabb 
erektől előzetesen megtisztítjuk és összevágjuk. ·· 

K<szítés. 
35 g 
30 g 
30 g 

beléndek-levelet (II) (hyo.scyami folium), 
belladonna-levelet (II) {belladonnae folium) és 
sztramonium-levelet (II) (.stramonii folium) összekeverünk. 
A keveréket a «Teakeverékek» cikkelyben (L 210, lap) leírt 
módon, kb. 
vízben (aqua de.stillata) feloldott 30 g 

5 g káliumnitráttal (kalium nitricum) egyenletesen átnedvesítjük 
és megszárítjuk.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A drogkeverék alkotórészeit azonosítjuk. 
E!tartá.s. Száraz helyen, fénytől védve, fedett tartályban, zárt szekrényben 

tarquk.. 

Adagoláso Legnagyobb egyszed adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

pro inhaL 
pro inhaL 
pro inhal. 
pro inhal 

2 g 
10 g 
0,5-1 g 
3 g 
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Olyan, az előírtnál finomabban vágott drogkeverékkel megtöltött cigarettá
kat is tarthatunk készletben, amelyek mindegyike kb 0,5 g drngkeveréket 
tartalmaz. A cigarettákat «Asztma-elleni cigaretta» jelzéssel ellátott dobozok
ban tartjuk„ 

A khzítményt csak «Asztma elleni dragkeverék füstöléshez», illetőleg a cigarettákat 
«Asztma-elleni cigaretta» jelzéssel ellátott c;amagalásban adhatjuk ki .. 

651. 

Species diureti~a 
(Spec.. diur§t:) 

Vizelethajtó t<lákeverék 

Készítés. 

10 g szárított tengeri hagymalevelet (III) (s<illa siccata}, 
10 g szennalevelet (II) (sennae falíum), 
10 g borókatermést (III) (juníperífructus}, 
15 g zsur lófüvet (II) ( equísetí herba), 
15 g tövises iglicgyökeret (III) (ananídis radix}, 
15 g tarackbúza-gyökértörzset (III) ( graminis rhízama) és 
25 g gyapjas pesztercefüvet (II) (leanuri lanati herba} 

egyenletesen összekever ünk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítmény alkotórészeit azonosítjuk.. 
Eltartá;. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 

Készítés.. 
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50 g 

7 g 
10 g 

10 g 
30 g 

Adagalá;,. Szakárn; egy.szeri adagja teában 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja teában 5 g 

652. 
Species laxans 

(Spec .. lax.) 
Hashajtó tea.keverék 

összevágott szenna-levelet (II) (rnnnaefalíum) a «Teakeverékek» 
cikkelyben (L 210. lap) leírt módon, kb.. 
forró vízben (aqua de;tillata) oldott 
káliumnátdumtartarát (kalíum natrium tartaricum) oldattal 
egyenletesen átnedvesítürtk. A megszárított szenna-levélhez 
összezúzott édesköményt -(faenículí fructuo) és 
bodza-virágot (sambucí fias) keverünk„ 
Kiadás előtt a teát újból összekeverjük. 

Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

A készítmény alkotórészeit azonosítjuk„ 
Eltartá;. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
Mámév .. «Species Saint-Germain» .. 

Adagalá;, Szokásos egyszeri adagja teában '2~5 g 
Szakáras napi adagja teában 2-5 g 

653. 

Spiritus aethereus 
( Spir.. aether..) 

Éteres szesz 

Színtelen, tiszta, könnyen 
Szesszel elegyíthető. 

párolgó, éter- és szesz-szagú, égető ízű folyadék„ / 
fi, 

Sűrű;ég. 0,842--0,852„ 

Készítés. 
7 50 g hígított szeszt (spírítu; dílutu;) 
2 50 g éterrel ( aether) elegyítünk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

í !} .(~; 

S:'. '·f 1/i...: 

a) Savasság.. 10 ml kiforralt és lehűtött vízhez 1 ml éteres szeszt öntünk, majd a folya
dékot jól összerázzuk. A folyadék a kék lakmuszpapiros színét nem vörösítheti 
meg erősebben„ 

b) Kazmds olajok. 3 ml készítményt kb 5 X 6 cm-es szűiőpapirosról szobahőmérsék
leten kis részletekben elpárologtatunk„ A szűrőpapiros nem lehet a szesztől 
és étertől eltérő szagú„ · 

e) Pero.xid. 1 o ml-es üvegdugós hengerben 1 o ml készítményt 1 ml frissen készített 
10 %-os káliumjodid-oldattal 1 percig rázogatunk. A folyadék, fehér alapon nézve, 
nem lehet színes„ · · 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Eter .. lOml 20°hőmérsékletű készítményt éterkémlőcsőben 10 ml tömény R-kalcium
klorid-oldattal erősen összerázunk. A lehűtött folyadékot ezután 1.5 percig 
20'··on tar\juk. A különvált éter térfogata 3,0-3, 7 ml legyen .. 

l Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (peroxid) és d) (éter-tartalom) szerint vizsgá\juk. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós'' üvegben, hűvös helyen, fénytől védve tar\juk. 
Másnév. «Spiritus aetheris Hofii:nanni»„ 

Adagalá.s. Szoká;os fgyszerí adagja III-XX gtt 
Szokása< napi adagja X-LX gtt 

Meg jegyzé;„ Tűzve s z é l.Y e s l 
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IJ,rf fi 654. 

/'- :.-..,,-
1 0J e; 

Spiritus anunoniatus anisatus 
( Spir„ ammon. anis.) 

Ammóniás ánizsos szesz 

Színtelen vagy kissé sárgaszínű, tiszta, ánizs- és ammónia-szagú folyadék. 
1,8-2,1 % NH3-t és 70,8-)5,8 v/v% alkoholt tartalmaz .. Szesszel elegyedik, 
vízzel keverve megzavarosodik.. · 

>Z f.60 i)v Kémhatás. A készítmény lúgos .. 
·p )Jé! r; :".. Sűrűség. 0,862-0,872 .. 

T?
1
:·-;-;.; Készítés. 

,)I,! • <f ~ 

3 g ánizs-olajat (oleum anisi) 
77 g tömény szeszben (spirítus concentratus) oldunk és az oldathoz 
20 g hígított ammónia-oldatot ( ammonia soluta 10 %) elegyítünk.. 

Minős-égi kvantitatív viz~gálat 

a) Nem illó any•g .. 5,00 ml készítményt az L 105. lap 5/a szerint 105°-on állandó 
súlyig szárítunk. A maradék legfeljebb 0, 15 % lehet .. 

b) Tartalmi meghatározás (ammónia). 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba 
10 ml vizet öntünk és súlyát mg pontossággal meghatározzuk. A lombikba 
ezután mg pontossággal 1 g készítményt mérünk és a zavaros folyadékot, 2 csepp 
I-metilvörös-oldatot használva jelzőül, O, 1 n sósavval titráUuk„ 
1 ml o,J n sósav 1,703 mg (lg ,23126) NH,-t jelez .. 

e) Tartalmi meghatározá< (alkohol). 10,00 ml készítményt R·SÓfiavval semlegesítve 
az I.. 140 .. lap 24/b szerint vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (ammónia-tartalom) szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk .. 
Másnév„ «Liquor ammoniae anisatus» (Ph„ Hg .. IV . .). 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja II-X gtt 
Szokásos napi adagja X-XXX gtt 

655. 
Spiritus caDlphoratus 

( Spir.. camph.) 
l(árnforos szesz 

Színtelen, tiszta, kámfor-szagú, csípős, égető ízű, szeszes folyadék. 9,5~· 
10,2 % kámfort (C10H160). és 62,5-67,5 v/v% alkoholt tartalmaz. Szesszel 
elegyíthető, vízzel keverve megzavarosodik. 

Sűrűség. 0,887-0,897. 
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Ki<zítés. 
100 g 
610 g 

290 g 

kámfort ( camphora) 
legtöményebb szeszben (spiritus concentratissimus) oldunk.. 
Az oldathoz kevergetés közben, részletekben 
vizet ( aqua destillata) elegyítünk„ Az oldatot szükség esetén 
letakart papirosszűrőn megszűrjük .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

a) Tartalmi meghatározás (kámfor)„ mg pontossággal mért kb 2 g készítményt az 
«lnjectio camphorae aetherea 20 %» cikkely d) pontja (IIL 244 .. lap) szerint 
vizsgál unk„ 
J ml 0,1 n nátronlúg 15,22 mg (lg ,18250) kámfort (C10H160) jelez. 

b) Tartalmi meghatározá< (alkohol). 10,00 ml készítményt az L 14L lap 24/d szerint 
vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
10,00 ml-ét éterkémlőcsőben W ml tömény R-kalciumklorid-oldattal és 4,00 ml 
benzinnel erősen összerázzuk, majd 15 percig 20°-os vízfürdőben tartjuk. 
A különvált benzines réteg térfogata 4,8-5,2 ml legyen. 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 

656. 
Spiritus dentifricius 

( Spir .. dentifr.) 

J 
/J( 

.; ( ? 

cJi,':i 
Sz~jvíz 

Vörösbarna-színű, aromás szagú és ízű szeszes folyadék.. 
vízzel keverve megzavarosodik. 

Szesszel elegyedik'.,?,1 ( ' 

),,~~-. '.--

Sűrűség.. 0,813-0,823. 

Keszítés. 
5 g 

70 g 
896 g 

5 g 
10 g 

2 g 
1 g 
1 g 

10 g 

klornform (chloreformium), 
ratanhia-tinkturn ( tinctura ratanhiae) és 
legtöményebb szesz (spirítus concentratissimus) 
elegyében 
mentolt (mentholum) és 
fenilszalicilátot (phenylium .salicylícum) oldunk. 
Ezután 
édeskömény-olajat ( oleum foeniculi), 
fahéj-olajat (oleum cinnamomi cassiae), 
szegfűszeg-olajat ( oleum caryophylli) és 
borsosmenta-olajat ( oleum menthae piperitae) elegyítünk az 
oldathoz. 
A folyadékot egy nap múlva papirosszűrőn szűrjük. 
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~ Tájékoztató gyor'svizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük. 
Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 

657. 

Spiritus salfoylatus 
( Spir. ialic.) 

Szalic;ilsavas szesz 

Szintelen, tiszta, savanykás és édes ízű szeszes folyadék. 1,95-2,05 % szalicil-
savat (C7H 60 3) és 66,5-71,5 v/v% alkoholt tartalmaz. Szesszel elegyedik. 

Kémhatás. A készítmény savanyú. · 
Sűrnség. 0,887-0,897 .. 
K'frdtés. 

20 g szalicilsavat ( acidum salirylicum') 
980 g hígított szeszben (spiritus dilutus) oldunk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szalidlsav. 1-2 csepp készítmény 10 ml vízzel hígítva 3-4 csepp R-vas(III)klorid
oldattól ibolyaszínű lesz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Tartalmi meghatáro;:á1 (<;:alitilrav) .. cg pontossággal mért kb 5 g készítményt 10 ml 
frissen kiforralt és lehűtött vízzel hígítunk.. A folyadékot 3 csepp I-.fenolftalein
oldatot használva jelzőül, 0, 1 n nátronlúggal titráljuk. 
1 ml ~,1 n nátronlúg 13,81 mg (lg ,14025) szalicilsavat (C7H60 3) jelez. 

c) Tartalmi meghatáro;:ás (alkohol). 10,00 ml készítményt az I. 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a b) (tartalmi meghatározás) szerint vizsgá\juk„ 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk. 
lnkompatibili.s vas-tartalmú készítményekkel.. ' 

658. 

Spiritus saponatus 
( Sp~r: .wp.) 

Sz~.ppan-szesz 

Halványsárga·· vagy sárgaszinű; tiszta, levendula-olaj- és szappan-szagű 
szeszes folyadék. 8,0-10,0% zsírsavnak megfelelő szappant és 61-66 v/v% 
alkoholt tartalmaz. Vízzel, szesszel elegyedik. 
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Kemhatás. A készítmény gyengén lúgos 
Sűrűség. 0,893-0,903. 

Kis;:ítés. Nagyobb (2 l-es) lombikban 
-'100 g ricinus-olajat (oleum ricini) 

·100 g legtöményebb szesszel (spiritus concentratú1iinu1) elegyítünk.. 
Az oldathoz kis részletekben, állandó kevergetés· közben 

·-Y3 g nátriumhidroxidból (natrium !rydroxydatum) és 
2 5 g vízből ( aqua de<tillata) frissen készített oldatot öntünk. 

A folyadékot addig rázogatjuk, míg 1 ml-es részlete 5 ml 
vízzel zavarosodás nélkül elegyedik. A feltisztult szappan
oldathoz 

·e 500 g legtöményebb szeszt (spiritus concentrati55imu<}, 
260 g vizet (aqua destillaia) és 
~2 g levendula-olajat ( oleum lavandulae) elegyítünk, majd a folya·· 

dékot dugójával elzárt üvegben egy napig ülepitjük. Ezután 
a készítményt letakart tölcsérben papirosszűrőn megszűrjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) 71{átriunz .. 2 csepp készítmény porcelánlemezen óvatosan hevítve meggyullad} 
kékes lánggal ég.. A folyós maradék megszikkad, ismét meggyullad és meg
szenesedik„ A tartósan izzított maradék a nem világító lángot élénk sárgára 
festi. 

b) Szappan„ 1 ml készítményt 4 ml vízzel elegyítünk, A fOlyadék össze1ázva erősen 
habzik. A folyadék R-sósavtól t~jszerűen megzavarosodik, 2 ml R-éterrel össze-· 
rázva azonban feltisztul. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Lúgosság. cg pontossággal mért 5,00 g készítményhez 2 ml R-szeszt elegyítünk„ 
A folyadék 2 csepp I-fenolftalein-oldattól legfeljebb rózsaszínű lehet, de e színnek 
0,3 rnl O, 1 n. sósavtól el kell tűnnie 

d) El nem szappanosodott olaj. 1 ml készítmé_ny 9 ml vízzel „zavarosodás nélkül ele-· 
gyedjék. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározá< (alkohol). 10,00 ml készítményt az I. 140 lap 24/b szerint 
vizsgálunk, 

!) Tartalmi meghatározá< (zsírsav). 200 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikban 
mg pontossággal mért 3 g készítményt bepárologtatunk és a maradékot·-·.5 ml 
helyett 1 ml vízben oldva·- a «Sapo stearini» cikkely e) pon\ja (III. 322. old .. ) 
szerint vizsgáljuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak. talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt 
a e) (lúgosság) és dj (el nem szappanosodott olaj) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<. Jólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk. 

Inkompatibilis savakkal, alkáliföld- és nehéz fémsókkaL 

23 Gyógyszer könyv Ili (33) 
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. 659. 

Suppositorium ~Iycerini 
( Supp g/ycerin.) 

Készíti<. 

Glicerines yegbélkúp 

Csaknem színtelen, áttetsző, levegőn nedvességet szívó, kocsonyás kúpok. 
Egy-egy kúp súlya kb 2, 3, illetőleg 5 g .. Meleg vízben és meleg szeszben oldódik. 

10 g 
lO g stearin-szappant (V) (sapo stearzni) 

vízzel (aqua destillata) vízfürdőn kevergetés közben néhánv 
percig melegítünk„ Az egynemű folyós elegyhez 

90 g vízfürdőn előzetesen felmelegített glicerint (g{ycerinum) keve
rünk„ A keveréket vízfürdőn addig melegítjük, míg tiszta és 
átlátszó lesz, majd meleg vízzel ( aqua destillata) 

100 g-ra kiegészítjük. A forró szappan-oldatot - szükség esetén ·
mullra helyezett vékony vattarétegen megszűrjük és· kb 
2, 3, illetőleg 5 g-ot befogadó formákba öntjük. Kihűlés után 
a megszilárdult kúpokat alkalmas burkoló anyagba (celofán, 
alumínium-lemez stb) csomagoljuk, majd megolvasztott para .. finba mártjuk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Glicerin .. A készítmény kis részlete porcelánlemezen óvatosan hevítve akroleinszagot áraszt. 

b) S;eappan 0,5 g készítményt 5 ml meleg vízben oldunk. Az oldat rázogatáskor 
habzik és 1 ml R-sósavtól fehér csapadék válik ki belőle. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Lúgos.ság 1 g készítményt 5 ml forró R-szeszben oldunk Az oldat 2 csepp I-feno] .. ftalein-oldattól nem színeződhet. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a ') (lúgosság) szerint vizsgáljuk„ 

Eltartás .. ]ólzáró üvegdugós üvegben, hűvös helyen tartjuk.. 

Adagolás. Szokdsos egyszeri adagja per r ect. l-2 db 
Szolidsos napi adagja per rect.. l-2 db 

660 . 

. . haemó~rhoidale Suppos1tor1um / . 
• ( Supp.. haeiizoJilwzd.) 

, 11 ·F égbélkúp Aranyer e eqr v 1 · t 

k, 5 mg sósavas tetra s:a~n b 1 sam-szagú kúpok. Egy )up 20 mg sósavas efednnt Sárgaszín~, P~\)" f 0z mg rezorcint (C,H,~iÚos bizmútgallátot és 0,05 g (C"~'€r&'~H~), t~vábbá o, 1 g Znü-t, o, 1 g 
(Cm bisl - mot tartalmaz„ peru- a zsa 

KCszítés .. 
0,.5 
1 
2 
5 

10 
10 

. (V) (tetracaínum hydrochloricum), g sós a vas tetrakam t . . ) és 

g rezorcint (V). (re(tr)'n(:phedrinum hydrochloricum) letesen eldör
g sósavas efedrmt 1 (balramum peruvianum) egyen g peru-balzsamma . 

g ~~~~~;ljdo~ (\;') (fii:~~~ {V:/a(~~~u~Xum subgalliJu~~y:~I~~~~~ 
g ~:bisf;°. b~m~~!;el!z k:f;~~:jla1vfr~~k:~m a~~tif ~és:;\ié;~éE 

elkeverunk, s , ·. k Az egyenletes massza 1 ) leírt módon 

~~;~~s~~ h~~It~i~~6k>: ci~kbfi~~~o~L k~ls;Ítü':frc A kúpokat 100 db 2 g átlagsuly.u veg 
1 f ., lemezbe b. urkoljuk.. ce o an , 

„ • vizsgálat 
Azonossag1 , „ k A lehűtött 

, vval és 9 ml vízzel meleg1tun . ml R-kén-· k"szítményt 1 ml R-sosa „ „ .„k Az oldatban 1-2 d'k 
a) Bizmút. 0,5 g e d 'tett papirosszűron s_zurJU .!fid !dattól) barna csapa e folyadékot n:eg:ie v(~~hány csepp R-nátr1umszu -o 

hidrogénes VIztol R- ósavval megsava-· 
keletkezik.. f< 1 ított készítményt néhány :'i'epl;'tett s kis papirnsszűrőn 

b) Tetrakain, efedrin; 0,51 g, e a~:unk. A folyadékot megne ~~Slttól fehér csapadék 
'tott 5 ml v1zz.e razog 'h, csepp R-lvfayer··O a ny1 A „ . dékből ne any szűrjük„ szu1 e 

válik le. 

t, gyorsvizsgálat 
Tájékozta o f. 1 l "nek ítélt készítmény nem. k talált és makroszkóposan meg e e o Az azonosna , · k 

lehet foltos vagy avas szagu. „ „ helyen,.)· élzáró edényben tart1u ·. 
, "l édve huvos Eltarta

"s, A kúpokat fenyto v ' . t 1-2 db 
. dag; a per r cc " Adagolás. Szok~os egyp.sze;~a~ja per rect 1--2 db 

Szakara.s na z a készítmény címkijén jelezni , , ( vagy l-efedrin) , •'- d . minífseget racem- . A fel ha s;:nalt 0 e rzn 
kell.. 
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661. 

Tabletta acidi acetylsalicylici g 0,5 
( Tabl acid acet)'lsal. g 0, 5) 

0, 5 g-os acetilszalicilsav-tabletta 

Fehé1 színű, szagtalan, v~gy gyengén ecetsav-szagú~ savanykás ízú tabletták„ 
Egy átlagsúlyú tabletta 0, 4 75-0, 525 g acetilszalicilsavat (C

9
H

8
0 

4
) tartalmaz, 

K'észítés. 

500 g acetilszalicilsavból ( acidum acetylsa/icylirnm) legfeljebb 
50 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205, 

lap) előírt módon 
1000 db legfeljebb 0,55 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Acetilszalicilsav. 1 db porított tablettát 10 ml R-szesszel összerázunk és a keveréket 
papirosszűrőn szűrjük„ Ezt a szüredéket használjuk a e) alatti vizsgálathoz is. 
.5 ml szűredéket kis porceláncsészében bepárologtatunk és a ma1adékot az 
«Acidum acetylsalicylicum» cikkely (II 16 lap) a) és b) pontja szerint vizs-
gáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 lap),, 

e) Szabad szalicihav. 2 ml a) szerinti szüredéket az «Acidum acetylsalicylicum» 
cikkely d) pontja (IL 16 lap) szerint vizsgálunk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalnzi 1neghatározás ( acetilszalicil5aV) „ 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,2 g ható
anyagnak megfelelő mennyiségű„finoman porított készítményt 20 ml R-nátron
lúggal vízfürdőn 10 percig melegítünk„ Kihűlés után a keveréket R-sósavval 
megsavanyí~juk és a szalicilsavat a folyadékból l 5·-20 ml R-éterrel kirázzuk 
A különvált éteres oldatot kevés vízmentes R-nátr~umszulfáttal fedett kis vatta
pamaton 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük„ A kirázást ugyanannyi éter1el 
annyiszor is1nétcljük, iníg a nátriumszulfátos szűrőről lefolyó éter 2 ml-es részlete 
2 ml vízzel és 3 csepp R-vas(III)klorid-oldattal összerázva már nem színeződik 
ibolyára„ Az egyesített éteres oldatból az éter zömét vízfürdőn ledesztilláljuk, 
a maradékot 5 inl R-nátronlúggal elegyítve addig melegítjük, núg az éter szaga 
már nem érezhető„ A kihűlt lúgos oldatot mérőlombikba mossuk, majd vízzel 
100 ml-re kiegészítjük. Az oldat 20,0üml-es részletét, 2.5,00ml 0, 1 n káliumbromát·· 
oldatot alkalmazva, az 1. 131 lap 19) sze1int vizsgáljuk„ A brómozási idő 1 óra 
1 ml O,I n káliumbromát-oldat 3,003 mg (lg ,47749) acetilszalicilsavat (C

9
H

8
0,) 

jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt tabletták szét
esését és átlagsúlyát ellenőrizzük. (L 208, lap) 1 db el porított tablettát 10 ml vízzel 
rázogatunk. A csapadékos folyadék 4 csepp R-·vas(III)klorid-oldattól nem 
8zíneződhet azonnal ibolyaszínűre. 
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Eltartás, A tablettákatjólzáró_üvegdug6s üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
1 ,a száraz helyen tartjuk .. 

csomago ' ' . , , 0 - (Sz VIII ) « I abletta acisali», «lstopmn Másnév„ « Tabulettae asp1r1n1 ,::> g» · · ' 

tabletta» (V N.),, , 1- 2 db 
Adagolas .. Szoká.so1 eg)'<zeri adagja 2-10 db 

Szokdso 1 napi adagja 

662. 

Tabletta acidi ascorbinici g 0,1 
(Tabi. acíd. ascorb. g 0,1) 

O, 1 g-os aszkorbinsav(C-vitamin)-tabletta 

F h • ' " szagtalan savanyú ízű tabletták 1 átlagsúlyú tabletta e ersz1nu, ' 
0,105 g aszkorbinsavat (C,H,O,) tartalmaz 

Kész.JtéL . 
100 g aszkorbinsavból (V) (acidum a1C01binicu'!'), l~gfeljebb 
100 segédanyag felhasználásával a «Tablettak» crkkelyben 

g lap) előírt módon , , , „ k 
1000 db legfeljebb 0,20 g átlagsúlyú tabletta! keszrtun 

Azonossági vizsgálat 

0,095-

(I. 205 

a) Aizkorbimav„ 1 db elporított tablettát s"·ml _vízzel r.~o1atuJkésé~/ :~~{j~~i~t 
szű1jük. A szüredéket az «Acidum ascorb1n1cum» c1 e y a 
19., lap) szerint vizsgáljuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

' b ·) o 1 o pontossággal mért kb 0,05 g ható-
c) Ta1ialmi meghatározá5„(aszkor insav „, '-t ~,ti ítménvhez 100 ml-es Erlenmeyer~ 

. k rnegfelelo finoman por1tot esz , d 'kb 0 • . 
anyagna . ; 0 1 R sósavat öntünk A zavaros folya e an ,:.i g 
lombikban 10 ml vizeldt eskl 'ml z csepp I-p-etoxikrizoidin-oldatot hasznáha 
R-káliumbrom1dot o un es - . , . . 
. l ,„, l 0 1 káliumbromát-oldattal trtraljuk . H 

0 
) 

ie zou' ' k'.'1. b 't !dat 8 806 rrig (lg 94479) aszkorbmsavat (C, s ' 1 ml o, 1 11 a 1u1n roma -o , ' 

jelez· Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát cllenőri~z.ük (I. 203, lap) A makm-
szkóposan megfelelőnek ítélt tablettákat azo, nos,r,\juk ' " 

d b fenytol védve, vagy Eltartd1.. A tablettákat jólzáró ü~eg ugos uveg ,e~, 
alkalmas dobozokba csomagolva, szaraz helyen tar!Ju , 

Adagolds. Szokd101 eg;•izerí adagja 1/2-
3
1 ~~ 

S<,okáso1 napz adag;a 1- · 
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663. 

Tabletta amidazopheni g O,I 
( Tabl. amzdazophen g 0,1) 

0, 1 g-os amidazofen-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, keserű ízű tabletták.. l átlagsúlyú tabletta 0,095-
0, 105 g amidazofent (C13H170N

3
) tartalmaz .. 

KCszíté.s. 
. 100 g 

100 g amidazofenből (V) (amidazophenum) legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205 .. lap) élőírt módon 

1000 db legfeljebb 0,20 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

~zonossági vizsgálat 

a) Amida<;efen 1 db .. porított tablettát 10 ml langyos vízzel többször összerázunk, 
majd a zavaros folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük A szüredéket az «Amid
azophenum» cikkely a) és b) pontja (II 79. lap) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 .. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározd> (amzdazqfen) 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,20 g, de leg-· 
feljebb 0,23 g hatóanyagnak megfelelő mennyiségű finoman porított készítményt 
6 cm átmérőjű száraz papirosszűrőn meleg R-kloroformmal addig mosunk, 
míg a lecsepegő kloroform 1 ml-es bepárologtatott részlete R-vas(III)klorid
oldattól már nem színeződik ibolyára A kloroformos részleteket kevés dmva horzsakőponal együtt 0, 1 mg pon_tossággal mért 200 ml-es száraz Erlenmeyer
lombikba szűrjük A kloroformos oldatból a kloroform zömét vízfürdőn le-· 
desztilláljuk és a maradékot szárazra párologtatjuk A maradékot langyos 
vízzel mérőlombikba mossuk és a lehűlt oldatot 100 ml-re kiegészítjük Az oldatot 
szükség esetén száraz papirosszűrőn megszűrjük A vizsgálatot az «Amidazo
phenum» cikkely m) pontja (II 80 .. lap) szerint folytatjuk. 

1 ml 0,1 n káliumpennanganát-oldat 5,782 mg (lg ,76210) amidazofent (C13H1,0N3) jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 .. lap) .. A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt tablettákat azonosítjuk 

Eltartái. Jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagolva, száraz helyen, fénytől védve tartjuk 
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Adagolái. S<,oká1oi egyizeri adagja 
S;;.okáioi napi adagja l '-3 db 

3-6 db 

664. 
"d pheni g 0,3 Tabletta anu azo 

(Tabi.. amidazophen.. g o,3) 
3 amidazofen-tabletta 

O g-os o 285 
' , k 1 átlagsúlyú tabletta ' -1 keserű ízű tabletta Fehérszínű, szagta(cT'H ON,) tartalmaz 

5 amidazofent 1a " 

0,31 g . h num) legfeljebb 05 
Ké5zfté5, "dazofenből (V) (~rll;idafop eTabletták».cikkelyben (L 2 , 

300 g a~d nyag felhasználasava a « r 
50 g sege a , d ' 't„ k 

lap) előírt mo on , l , l ú tablettát keszi un · 1000 db legfeljebb 0,35 g at agsu y 

, · vizsgálat k 
Azonossagi , 1 .. bb zör öss:z;erázun ' 

1 1 os v1zze to s "d orított tablettá~ 10 ~.„ an~~"ük. A szüredéket az «Am1 azo
a) Amidazofen. 1 db folyadékot kis papnosszu~onl szl ;zerint vizsgáljuk. 

majd a zavi:ros ) és b) pontja (II 7 . ap 
phenurn» crkkely a • , 

Min „ , gi kvalitatív vizsgalat 

b) A tabletták szétesését és 
ose , - „k (1 208 lap),. átlagsúlyát ellenouzzu .. . 

. t'v vizsgálat . Minőségi kvant1ta 1 , T bletta amidazophen1 
. ) A készítmenyt a ''. . a , ' (amzdazofen · · t izsgalJuk. o t e) Tartalmi meghatarozas . (IIL 358. lap) szenn v (1 76210) amidazo,en g 0 1>> cikkely e)_ pontja nganát-oldat 5, 782 mg g ' 1 ~l O~ 1 n kálium per ma 

(C13H 1,,0N,) jelez , vizsgálat , 

Tájékoztato gyors 
1 

) A makroszko-
' , 't és átlagsúlyát ellenő;i~zük (L 208 .. ap .. ' 

A tablettáf l~et~e~félt tablettákat azonos1quk. lkalmas dobozokba 
posan megfe e one , .. ólzáró üvegdugós üve!Sben, vagy a 

Eltartás. A tablettakat j „, t"l védve tartjuk. 
, helyen, ieny o 111 ) csomagolva, szaraz "doni 0 3» (Sz V .. 

Másnév .. «Tabulettae pyramr , . ' . adagja 1-2 db 
. Adagolá.s.. Szokasos egy.szerid ·a 1-·3 db 

Szokásos napi a a!(J 

665. 

hl ti• alkalisolvens g 0,5 onu e ora 
Tabletta amm l alkalisolv„ g 0,5) 

(Tabi.. ammon. ch or.. , . mklorid-tabletta 
, d, 0 5 g-os ammomu 

Bélnedvben oldo o ' ) tabletták.. 1 átlagsúlyú 
al bevont (L 20 7, lap 

Alkalmas anyaNgJi Cl-t tartalmaz .. 0 415-0,525 g r • ' 

tabletta 
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- K'észíté.5 „ 
500 g am , · . momumklondból (IV) ( . 

50 g segédanyag felhasznál, s, fmm~nzum lhloratum) legfeljebb 
1 lap) előírt módon a ava a «Tabletták» cikkelyben (I 205 

OOO db legfeljebb O 55 át! , , . . ·· 
tákat az I 207 1 g a~sulyu tablettát készítünk ' , · · apon lent módo es a tablet-
reteggel vonjuk be.. n gyomornedvben nem oldódó 

a) A , . Azonossági vizsgálat 
m1nonzum 1 db t bl , a ' . ' a ettat elporítunk A . 

b) mmorua-szagot araszt. . por 2 ml R-nátronlúggal 1 ' 
Klorid, 1 db elporított tablett' , me egrtve 
szűrőn szűrjük. Az 1 ml at 5 ;r1l v1zzel összerázunk. <\. f« l 
R-ezüstnitráttól r: h, Rwsal~tromsavval ~ o yadékot kis papiros 

.e er csapadék válik ki megsavanyított szüredékből 1 mi 

Minősé..J k lit , • 

) 
A o~ va at1v vizsgálat 

c tabletták szétesését ' - ' 1 ' , e1i at agsulyat ellenőrizzük (I 208. 1 ap). 

Minőségi kvantitatív vi , 
d) Tartalmi meghatározás (kl d) zsgalat 

tartalmazó finoman ~rz . ?,I mg pontossággal mért kb 0 
zavaros foiyadékot k"J?or1tot: kcsz~,tményt 50 ml vízzel több .... '~ g h~tóanyagot 
átmosva az old rs paprrosszurőn mérőlombikb " --~zor osszerazunk és a 

. ' atot a mosóvízzel 100 l . . , ~ szurjuk. A szűrőt t··bb .. 
n1um chloratum» cikkely Jf) ont' m-re k1egeszítjük,. A vizsgálatot az«~ szor. 
1 ml 0, I n ezüstnitrát-oldat ~ ssÓa (II( .. 89 lap) szerint folytatjuk mmo-

' mg lg ,72832) NH Cl t · I 4 - 1e ez„ 

Tájékoztató gyorsvizs ál 
A tabletták szétesését és át! , , g at 

posan megfelelőnek ítélt k, ~gs~lyat ellenőrizzük (I 208. la ) A 
Eltartá.s A t bl , eszitmenyt azonosítjuk .. p .. makroszk6 .. 

cso ·· a ettakat jólzáró üve d , ·· 
magolva, száraz helyen tartjuk g ugos üvegben vagy alkalmas dobozokba 

Adagolás ~zok~sos egyszeri ada!f.Ja 1- 4 db 
zokasos napz adagja 6_ 24 db 

A tabletta megadott átlagsú(ya (0,55 g) a bevonat nélküli kés •ít , ~ menyre vonatkozik. 

666. 
Tabletta aneurini mg 5 

(Tab!.. aneurin.. mg 5) 
5 mg-os aneurin(B ·t - ) 

Fehérszínű "ellen „ , ,-·VI amm -tabletta 
4 7 - 3 ' J lzo szagu kesern ' ' " 

' -J, mg sósavas aneurint (C HYONz~ tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 
360 12 11 4 Cl HCI,H,O) tartalmaz .. 

K'é5zíté5 „ 5 g\ sósavas aneurinból ( aneurinum hydrochloricum) 
95 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I. 205 .. 

lap) előírt módon 
!OOO db O, 10 g átlagsúlyú tablettát készítünk 

Azonossági vizsgálat 

a) Aneurin. 3 db porított tablettát 5 ml 'ízzel rázogatunk és a folyadékot kis papiros
szűrőn szűrjük A 52füedékhez 5 ml R-nátronlúgot, 0,5 ml R-kálium-vas(III)
„cianid-oldatot, 5 ml R-izobutilalkoholt öntünk és a keveréket összerázzuk .. 
Az alkoholos réteg 5-10 perc múlva kékszínben fluoreszkál.. A fluoreszkálás 
eltűnik, ha az oldatot megsavanyítjuk és visszatér, ha ismét meglúgosí~juk„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározás (kén). A 0,1 mg pontossággal mért kb 0,03 g hatóanyagot 
tartalmazó, porított készítményt kis papirosszűrőn, 10 ml-enként 2-3 csepp 
R-sósavval megsavanyított hígított szesszel kivonunk, A kristálytisztán lecsepegő 
szeszes-oldatot vízfürdőn bepárologtatjuk, majd a maradékot az I 122 lap 14) 

szerint vizsgá~juk. 
1 mg BaS0

4 
1,522 mg (lg ,18240) sósavas aneuiint 

(C
12

H
11

0N4SC!HC1,H 20) jelez. 
Az aneurint fluorometriásan is mérhe~j11k (I„ 135. lap 2) 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (l. 208. lap). A makroszkÓ-· 
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás .. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, száraz helyen ta1tjuk 

Adagolás Szokásos egyszeri adagja 1-2 db 
Szokásos napi adagja 2-4 db 

667. 

++Tabletta atropini sulfurici =g 1/3 
(Tab! atrop .. sulf mg 1/3) 

1/3 mg-os kénsavas-atropin-tabletta 

Fehérszinű, szagtalan, kesernyés ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,30 -
0,35 mg kénsavas atropint [(C17H 230 3N) 2 .. H 2S04,H20] tartalmaz 

KJ5zítés„ 
0,330 g kénsavas atropinból (V) ( atropinum su/furicum), legfeljebb 

100 g segédanyag hozzáadásával a «Tabletták» cikkelyben (I 205. 
lap) előírt módon 

!OOO db 0,10 g átlagsúlyú tablettát készítünk 
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-
Azonossági vizsgálat 

a) Atropin 2 db pmított tablettát 1 ml vízzel 10 cse ' . 
R-kloroformmal rázogatunk A ki r ' PP R-ammoma-oldattal és 5 ml , ·· oro,ormos oldat s ·· . d 'k, b , 
es a maradékot az «Atropinum 'sulfuricum» c"kk I zu)re e et. eparologtatjuk 
szerint vizsgáljuk. 1 e Y a popga (IL 107 .. lap) 

b) A tabletták szétesését 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

és átlagsúlyát el!enőrfzzük (I. 208. lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározá1 (atropin) o 1 m , , 
megfelelő mennyiségű (kb. 2. g/ fi g pontoss,aggal mert kb 7 mg hatóanyagnak 
szerint vizsgálunk A viz;gálatho~o~~~ ;;,~r~o;~ tab~~ttát az I 124. lap 17/a-y) 
1 ml 0,02 n kénsav 6 948 m · ' ' „ n ensavat használunk„ 
[(C H o N) H SO H' ] .· g (lg ,.84187) kensavas atropint 

17 23 3 2· 2 4 , 20 Jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták s~étesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 
posan megfelelonek ítélt készítményt azonosítjuk ·· · lap) .. A makroszkó-

Eltartá.s A tablettákat jólzáró üve d , .. 
csomagolva, méregszekrényben tartfukugos uvegben, vagy alkalmas dobozokba 

Adagolás Legnagyobb egyszei:-i. adagja 
Legnagyobb napi adagja 

3 db 

Szok~sos egyszeri adagja 
S;;okasos napi adag1a 

668. 

9 db 

1-2 db 
3--6 db 

Tabletta azopheni coffeini citrici g 0,5 
(T~bl. azoph.. co.ff. citr. g 0,5) 

0,5 g-os c1tromsavas-koffein-azofen-tabletta 

_Fehérsz.ínű, szagtalan, keserű ízű tabletták 
0,:>25 g c1tromsavas koffein-azofent tartalmaz .... 1 átlagsúlyú tabletta 0,475-

Ké5;:ítés, 
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500 g 

100 g 

1000 db 

citromsavas koffein-azofe b"l (V) ( legfe\jebb n ° a;;ophenum coffeinum citricum) 

s
1
ege)' da

1
n_1,ag fel,használásával a «Tabletták» cikkelyben 

ap e ont modon (I 205 .. 

legfeljebb o,5o g átlagsúlyú tablettát készítünk 

Azonossági vizsgálat 

a) Azefen, koffein. 1 db porított tablettát 10 ml vízzel többször összerázunk, majd a 
folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük. A szüredéket vízfürdőn szárazra párolog„ 
tatjuk.. A maradékot az <<Azophenum coffeinum citricum>> cikkely b) és e} pon\ja 
(III. 193. lap) szerint vizsgáljuk. 

:Minőségi ~valitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúly;it ellenőrizzük (L 208. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározá.< (citromsav) .. O,l mg pontossággal mért kb 5 g hatóanyagot 
tartalmazó, porított készítményt mérőlombikban 40 ml fl:issen kiforralt és lan
gyosra hűtött vízben oldunk.. A lehűtött folyadékot frissen kiforralt és lehűtött 
vízzel .50 ml-r·e kiegészítjük. A fülyadékot száraz papirosszűrőn szűrjük„ Az első 
20 ml szüredéket elöntjük A további szüredéket használjuk a d) alatti vizsgá
lathoz is. 
A 20,00 ml szüredéket az «Azophenum coffeinum citricum» cikkely i) pontja 
(III 194. lap) szerint vizsgálunk 
1 ml 0,02 n nátronlúg 1,281 mg (lg ,10749) vízmentes citromsavat (C6H 80 7) 

jelez. 

d) Tartalmi meghatározá1 (azefen} A t} szerinti szüredék 2,00 ml-es részletét 100 ml-es 
lombikban 8 ml vízzel elegyítjük s a továbbiakban az «Azophenum» cikkely 
k) pontja (II. 111. lap) szerint vizsgáljuk 
1 ml 0,1 n kitliumb10mát-oldat 9,411 mg (lg ,97364) azofent (CnH120N2) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap) .. A makroszkó • 
.posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. A tablettákatjólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve vagy alkalmas 
dobozokba csomagolva tartjuk. ' 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 1-2 db 
Szokásos napi adagja 2--6 db 

669. 

SJ1 Tabletta barbatnidi g 0,4 
(Tabi. barbamid g 0,4) 

0,4 g-os barbamid-tabletfa 

Fehér- vagy alig sárgás-színű, szagtalan, keserű ízű, tabletták. 1 átlagsúlyú 
tabletta 0,11-0,12 g dietilbarbitursavat (C8H 120 3N 2) és 0,27-0,30 g amid
azofent (C13Hl10N3) tartalmaz. 
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Készítés. 
116 g 
284 g 

100 g 

!OOO db 

a) Amidazofen. 
dékot kis 
a) pontja 

dietilbarbitursav (V) (barbíturalunz) és 
amidazofen (V) (anzida;:opfzenunz) összekevert finom porából 
legfeljebb 

segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205. 
lap) előírt módon 
legfe1jebb 0, 50 g átlagsúlyú tablettát készítünk 

Azonossági vizsgálat 

0,20 g porított készítményt .5 ml langyos vízzel rázogatunk és a folya
papirosszűrőn szű1jük. A szüredéket az <<Amidazophenum>> cikkely 
(IL 79 .. lap) szerint vizsgáljuk 

b) Dietilbaibituriav. 0,l g porított készítményt a «Barbituralum» cikkely b) pontja 
(II. 114 .. lap) szerint vizsgálúnk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (l 208 lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartaltni meghatározás. 0,1 mg pontossággal mért 0,60 g hatóanyagot tartalmazó 
porított tablettát 50 ml-es főzőpohárba mérünk A porra 5 ml R-kloroformot 
öntünk és a keveréket vízfürdőn forrásig melegí~jük. Az oldhatatlan anyag 
leülepedése után a kloroformos oldatot kis papirosszűrőn 100 ml-es Erlenmeyer-· 
lombikba szűrjük. A műveletet 5-5 ml R-kloroforrnmal addig folytatjuk, núg 
a lecsepegő folyadék 1 ml-es részlete óraüvegen, vízfűrdőn elpárologtatva, 
látható maradékot már nem hagy. Az oldatból a kloroform zömét ledesztilláljuk, 
a maradékot 80°-ot meg nem haladó hőmérsékleten szárazra párologta~juk és 
állandó súlyig szárítva mérjük., 

!) Amidazqfen .. A szárazmaradékot 5 ml R-nátronlúg és 10 ml víz elegyében enyhe 
melegítéssel oldjuk„ A folyadékot rázótölcsér be öntjük s a lombikot négyszer 
5-5 ml vízzel átmossuk. A folyadékból az amidazofent 15-20 ml-es kloroform
részletekkel kirázzuk. A kloroformos részleteket kevés vízmentes R~nátrium
szulfiittal fedett kis vattapamaton szűrjük A kirázást addig ismételjük, míg a 
lecsepegő kloroformos-oldat 1 ml-es részlete vízfürdőn beszárítva 1 csepp R~vas-· 
-(III)klorid-oldattól már nem kékül meg. A rázótölcsérben maradt lúgos oldatot 
használjuk a dietilbarbitursav meghatározásához„ Az oldatból a kloroform zömét 
ledesztilláljuk és a maradékot szárazra párologtatjuk .. A maradékot mérő
lombikba mossuk és az oldatot vízzel 100 ml-1e kiegészítjük 5,00 ml oldatot 
az «Amidazophenum» cikkely m) pontja (II. 80 .. lap) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n káliumpermanganát~oldat .5,782 mg (lg ,76210) amidazofent 
(C13H 110N3) jelez .. 

2) Dietilbarbitursav. A rázótölcsérben maradt lúgos oldatot R-kénsavval megsava
nyítjuk. A folyadékból a dietilbarbitursavat 15 ml-es R-éter-részletekkel 
kirázzuk. Az éteres részleteket kevés vízmentes R-nátriumszulfáttal fedett kis. 
vattapamaton szűrjük„ A kirázást addig ismételjük, míg az éteres oldat I ml·es. 
részlete vízfürdőn elpárologtatva maradékot már nem hagy .. Az oldatból a2: 
éter zömét ledesztilláljuk és a maradékot szá1az1a párologta~juk„ A száraz 
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) ' T k . . .kkel 'j>) pontja szerint (IL 115. lap HzsgaJ'; 
maradékot a <:Ba1b1~u.1alum4» c1a r1~· -26527) dietilbaJ;bitursavat (CsH12Ü3N2) 
1 ml 0,1 n natronlug 18, 2 m<=> \ b ' 

jelez 
Tájékoztató gyorsvizsgálat , 

11 „ · .. k (I 208 lap) A makroszko-tabletták szétesését és átlagsúlyát e enor;z.zu . . .. 
A r l l" -k ítélt készítménvt azonosl!Juk. 

Posan meg1e e one · ., ''l 'd u)' alkalmas , . , 1 , , .. . d gós üvegben, fen·yto ve ve, vab 
Eltartás A. tablettafat JO z,aro u~~T 'e~ zárt szekrényben tartjuk 

dobozokba csomago va, szar az ) : . . db 
'd l ' Legnagyobb egyszeri adagia 3 b 
:1 aao a.s • • J o d 

- ·'.:> Legnagyobb napi adagja 

. d . 1-2 db Szokáws egys_zerz a _ag1a 
2

_
6 

db 
Szokásos napi adag1a 

670. 

,,. Tabletta barbiturali g 0,5 
- (Tabl.. barbitural g 0,5) 

0,5 g-os bar biturál( dietilbar bitursav )-tabletta 

· bl 'k l átlagsúlyú tabletta 0,4'75-0, 52 5 g Fehér színű szagtalan, keserű izű ta etta 
dietilbarbitur'.savat (CaH12Ü3N2) tartalmaz 

Ké5zítés.. 
500 g 
100 g 

!OOO db 

barbiturálból (V) (barbituralum) legfelj~bkb .kk l •ben (I. 205. 
segédanyag felhasználásával a «Tabletta " cr e ) 
lap) előírt módon , k' 't·· k 

átlagsúlyú tabletta! "eszr un . legfeljebb 0,60 g 

Azonossági vizsgálat 

,_ k' 't ' t 10 ml R-éterrel többször összerázunk, 
a) Dietilbarbitursav. 0,2 g ~or1to~t „ eszi ,;r:;~.1~y és a szüredéket szárazra párologtatjuk„ 

A folyadékot kis paprrosszur?n sz]UIJU :kkely b) e} és d) pontja (II 114 lap) 
A szárazmaradékot a «Barb1tu1a um» c1 ' 
szerint vizsgáljuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208 lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

.. b b. ) 0 1 mg pontossággal mért kb 0,15 g 
e) Tartalmi 1neglzatározás ( d;etil ~r iturts:~l~ttá~ olyan rázótölcsér be teszünk, amelybe 

hatóanyagot tart~lma~o 1201.:tott A f. 1 ' d 'k t néhány csepp R-kénsavval meg
előzőleg 20 ml v1z~t ?ntott~nk„ o ?5a e 1 oR-éterrel kirázzuk. Az elkülönülő 
savanyítjuk és a d1etilbarb1tur~a"."at li;;ttal fedett kis vattapamaton kevés 

·1d ' mentes R-natr1u1nszu 1a , E I 
éteres o atot v1z .. t , agal mért 200 ml-es szar az _r en-
durva horzsakőporral egyutt O,~ ~~ ponlOoss!aŰ ml R-éterrel addig folytatjuk, 

b.kb " :]ük A kn az ast · d 'k · 1neyer-lom 1 a szur. · , 1 , f· <lőn elpárologtatva mara e ot mai 
'a- lecsepegő éte1 1 ml-es resz ete v1z ur 
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-
~-. nem ~agy Az oldatból az éter zömét lede . ·11' . , 

1ogtayuk és mérjük„ A száraz marad 'k :ztr ~juk, a marad.ekot szárazra páro-
(IL 115 lap) szerint vizsuáli k e o a« arbituralum» cíkkely P) pontja 
1 ml O 1 ' ~ ,u ·· · 

' n natronlúg 18,42 mg (lg ,26527) barbitura'lt (C,H120 3N 2J jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
A tabletták szétesését és átlagsúl át ll „ , 

posan megfelelőnek ítélt készítmé,;-vt: enor~z:zuk·k (I. 208 .. lap). A makrnszkó-
~ - ; ZOllOSl~JU ·„ 

Eltartas. A tablettákat jólzáró üve du , „ 

csomagolva, száraz helyen fényt"! g ,los uv;gben, vagy alkalmas dobozokba 
Ad:, , , o ve ve, zart szekrényben tartjuk 

asnev. «Tab;ilettae vernnali g 0,50» (Sz .. VIII.). · ' 
Adagolas. L bb egnagyo egyszeri adagja I 72 db 

Legnagyobb napi adagja 3 2 db 
Szok~so s egy~zeri adagia 1 db 
Szokaso.s napi adagja 1_ 2 db 

671. 

tfr "Jl Tabfotta benzpropamini phosphorici mg 5 
(Tabl .. benzpiopamin phosph.. mg 5) 

5 mg-os foszforsavas-benzpropamin-tabletta 
Foszforsavas benzprnpaminból alkalmas , 

legfeljebb 0, 10 g átlagsúlyú tabletták 1 ~~fcd";~Y~gok hozzáadásával készülő 
benzpropamint (C H N H PO ) t ·· 1 a agsu yu tabletta 5 mg foszforsava~ 

9 13 „ a 4 arta maz 
. A készítményt alkalmas előkészítés után B · . 

cikkelyben (IL 122 .. lap) leírt módon vt « ,7.ntpr'lammum phosphoricum» 
szétesését az L 208 .. lap szerint ellenőriz~'&: JU ·· tabletták átlagsúlyát és 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üve be ·· 
fénytől védve~ méregszekrényben gta~ju~~gy alkalmas dobozokba csomagolva, 

Mámév .. «Aktedron tabletta» (V.N. )'. 
Adagolái L bb . egnagyo egyszeri. adagja 4 db 

Legnagyobb napi adagja 12 db 
Szok~;os eg)'szeri adtigja 1_ 2 db 

A , , , Szokasos napz adagja 1_ 3 db 
keszitmoryforgalma a kábítószerekre vonatkozó jogszabályok hatál"a alá .k 

:.,r esz „ 

672. 
Tabletta carbonis activati g 0,25 

( Tabl.. carbon .. activ. g 0,25) 

F k 
0,25 g-os széntabletta 

e eteszínű egynemű t 1 , ·, 
legalább o o9 · ' s~ag a an es iztelen tabletták„ 1 átlagsúlyú tabletta 

, g azofent kot meg. 
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KCsz(tés„ 
250 g 

50 g 

1000 db 

aktiyált szénből (V) (carbo activatus) legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205„ 
lap) előírt módon 
legfeljebb 0,30 g átlagsúlyú tablettát készítünk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 lap) .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Ads;:,orbeáló képes.ség. 4 db átlagsúlyú, dörzsölés nélkül szétnyomott tablettát 
cg pontos_sággal mért, 110°·-on kiszárított papirosszűrőn 20 ml 1 %--os sósavval, 
majd 30 ml langyos vízzel kimosunk. A szűrőn visszamaradt szenet 110°-on 
kiszárítjuk és súlyát cg pontossággal ismét megállapítjuk Az így előkészített 
szén adszmbeáló képességét a «Carbo activatus» cikkely o) pontja (IL 172. lap) 
szerint határozzuk meg„ Az így előkészített szén azofent-megkötőképessége 
legalább 36 % legyen. 
Az egy tabletta által megkötött azofrn g-ban kifejezett mennyiségét úgy számítjuk 
ki, hogy a kiszárított szén súlyának negyedrészét a talált %~ban kifejezett ad„ 
szorbeáló képesség századrészével szorozzuk. 

Tájékoztató gyor-svizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt tabletták szétesését és átlagsúlyát 
ellenőrizzük (L 208 .. lap)„ 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva száraz helyen tartjuk„ 

Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 2- 6 db 
Szokásos napi adagja 6-20 db 

673. 

Tabletta chinfoi hydrochlorici g 0,25 
(Tab! .. chínin .. hydrochlor, g 0,25) 
0,2 5 g-os sósavas-kinin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, igen keserű ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,235-
-0,265 g sósavas kinint (C 20H 240 2N 2.HC1,2H 20) tartalmaz„ 

Készítés. 
250 g 
100 g 

1000 db 

sósavas kininből (V) (chinínum hydrochloricum) legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205. 
lap) előírt módon 
legfeljebb 0,35 g átlagsúlyú tablettát készítünk„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin, klorid„ 0,1 g .porított készítményt néhány csepp R-kénsavval savanyított 
15 ml vízzel többször összerázunk és a folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük. 
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A kékes színben fluoreszkáló szüredéket a «Chininum hydrnchloricum» cikkely 
b) és e) pontja (II. 184. lap) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208 lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Taitalmi meghatározás (kinin). 0,1 mg pontossággal mért kb 0,20 g hatóanyagot 
tartalmazó porított és zsírtalanított (L 209 .. lape)) készítményt az L 124 lap 17/a-{J) szerint vizsgálunk. 

1 mg vízmentes alkaloida-bázis 1,224 mg (lg ,08760) sósavas kinint (C20H 240 2N, HC!,2H20) jelez 

Tájékoztató gyoz svizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap).. A makroszkó
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás .. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, fénytől védve, száraz helyen tar\juk 

Másnév .. «Iabulettae chinini hydrochlorici g 0,25» (Sz. VIIL). 
Adagolás. Szokásos egyszeri adagja 1-2 db 

S;;okásos napi adagja 3-6 db 

A tabletták legfeljebb 10 % talkumot tartalmazhatnak 

674. 
Tabletta chinini hydrochlorici g 0,5 

( Tabl. chinin.. hydiochlor g 0,5) 
0,5 g·-os sósavas-kinin-tabletta 

Fehér színű, szagtalan, igen keserű ízű tabletták.. 1 átlagsúlyú tabletta 0,4 75-
0,52.5 g sósavas kinint (C20H 240 2N

2
• HCl,2H

2
0) tartalmaz 

Készítés 
500 g 
200 g 

1000 db 

sósavas kininből (VJ (clzininum hydroc/zlorúum) legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I. 205, lap J előírt módon 

legfeljebb 0, 70 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kinin, klorid 0,1 g porított készítményt néhány csepp R-kénsavval savanyított 
15 ml vízzel többször összerázunk és a folyadékot kis papirosszt'.írőn szűrjük. 
A kékes színben fluoreszkáló szüredéket a «Chininum hydrochloricum» cikkely 
b) és,; pontja (Il 184 lap) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. lap) 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

. . m ontossággal mért kb 0,20 g hatóanyagot 
a 1 zó porított és zs1rtalan1tott " . e) T. rtalmi meghatáro;:;ái (kzmnJ •. 0,1 'g P (I 209 lap) készítményt az I. 124. lap 
tartama ' . 'l k ki . t 
l7/a-{J) szerint vrzsga u~ " bá . 1,224 mg (lg ,08760) sósavas nm 1 mg vízmentes alkalo1.da- z1s 
e H 0 N HCI 2H20) Jelez .. 

( 20 24 2 2" ' - • „ 

Tájékoztató gyozsvizsgálat ' 

1 „ . ..k (I zos lap) . A makroszko-' k 't 'sét és átlagsúlyát e lenonzzu „ . . A tabletta sze ese. , • • • t azonosítjuk.. 
posan megfelelőnek itelt_ ~e~zr;~eny d ós üvégben, vagy alkalmas dobozokba Elt t, A tablettákat Jolzaro uveg ug 'uk 

ar as!. f;' ytől védve száraz helyen tar tJ " csomago va, en ' · d · ] db 
Adagolás. Szoká<os egy<zen a .a!5Ja I-3 db 

Szoká<os napi adag;a 
A tabletta eg eye 1o 'k l fil' bb 10 01 talkumot tartalmazhatnak. 

675. 

Tabletta chlorogenii g 1 
( Tabl.. chlorogen. g 1) 

1 g-os klorogén-tabletta 

' " ú tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta Fehérszínű, kissé klórra emle~ezt~tonl~,~~mot (C,H,O,NCJSN.a, 1 YzH,O) 
0 95-1 05 g benzolszulfonkloramrd , hatásképes klórn-t fi'.Jleszt.. t~rtalm~z és sósavval legalább 0,24 7 g u .. n. « 

Kif<zítés. . , b"I (V) (cfzlorogenium) legfelje~b . b (I 
205 1000 g klo~ogen ° f< lh , lásával a «Tablettak» crkkely en · · · 

100 g segeda~yag e, aszn~e nedvesítés nélkül, 
lap) l~Iobrbrt l~~dognát!agsúlyú tablettát készítünk. !OOO db leg1e .JC ' 

Azonossági vizsgálat 

. tt k, ítményt 5 ml vízben oldunk.Az oldat 2 cseppR-sósavval a) Klorogén .. 0,05 g porrto esz ' 
megsavanyítva klórszagot aras~t.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

'k 't se'sét és átlagsúlyát elJenőrizzük (L 208 .. lap). b) A tabletta sze e 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

' 1 ' t kb 0 1 g hatóanyagot tartalmazó e) Tartalmi meghatáro;.;ás. 0, 1 mg pontos~agga c7lr~elyÍJ ~ontja (IL 193 .. lap) szerint •t tt készítményt a «Chlorogenrum» 
pono , ,· 
vizsgálunk.. , . . !fát- !dat 3 546 mg (lg ,54970) Cl

2
-t («hataskepes 1 ml o, 1 n natr1umt1oszu o .~. ' 

klór») jelez. , r . ~'lattal ellenőrizzük.. A készítmény klór-Megjegyzi<.. A tabletta~at te ~es .:''~sgak 
fejlesztőképességét évenkent ellenorrzzu .. 
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Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy leparafinozott 
fiolákban fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 

Másnév .. «Neomagnol tabletta» (V.N„) .. 

676. 

+ Tabletta codeini hydrochlorici g 0,01 
(Tab!. codein„ hydrochlor„ g 0,01) 

0,01 g-os sósavas-kodei.n-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, keserű ízű tabletták.. 1 átlagsúlyú tabletta 
mg sósavas kodeint (C18H 210 3N„HCl,2H

2
0) tartalmaz 

Kés;;ítis. 

9,5-10,5 

10 g 
90 g 

1000 db 

sósavas kodeinből (V) (codeinum hydrochloricum) 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben 
lap) előírt módon · 
O, 10 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

(I. 205. 

Kodein. 4 db porított tablettát kémlőcsőben 2 csepp R-sósavval megsavanyított 
2 ml vízzel rázogatunk A keveréket 5 csepp R-ammóni'a-oldattal meglúgo
sítjuk és 5 ml R-kloroformmal rázogatjuk. Az elkülönült kloroformos réteget 
a vizes réteg alól kipipettázva,_ kis porceláncsészében vízfürdőn bepárologtatjuk 
és a maradékot a «Codeinum hydrochloricum» cikkely a) és b) pontja (IL 200. 
lap) szerint vizsgáljuk 

b) Klorid. 2 db porított tablettát 5 ml vízben oldunk A kis papirossziírőn megszűrt 
oldatot 2-3 csepp R-salétromsavval és 1 ml R-ezüstnitrát-oldattal elegyítjük„ 
Fehér csapadék válik ki .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat · 

c) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap). 

d) Morfin. 4 db porított tablettát 5 ml O, f n káliumhidrogénjodát-oldattal rázo
gatunk A folyadék nem színeződhet sem kékre, sem sárgára. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatáro;:ás (kodein).. 0,1 mg pontossággal mért kb 40 mg hatóanyagot 
tartalmazó porított tablettát az L 123 .. lap 17/a-a) szerint vizsgálunk.A Iúgosításra 
R-ammónia-oldat helyett R-nátronlúgot használunk 
1 ml 0,02 n kénsav 7,437 mg (lg ,87140) sósavas kodeint 
(C18H„03N.HC!,2H;20) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. lap). A makroszkó
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, zárt szekrényben tar\juk. · 
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Adagolás .. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szakásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

677. 

!O db 
30 db 
1-3 db 
3-6 db 

+ Tabletta codeini hydrochlorici g 0,02 
(Tabi .. codein. hydrochlor. g 0,02) 

0,02 g-os sósavas-kodein-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, keserű í,zű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 19-21 mg 
sósavas kodeint (C18H 21Ü 3N.HC1,2H 20) tartalmaz. 

Keszítés. 
20 g 
80 g 

!OOO db 

sósavas kodeinből (V) (codeinum hydroc~loricw:zJ 
segédanyag felhasználásával a «Tablettak» cikkelyben (I. 205„ 
lap) előírt módon 
O, J O g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

v d · 2 db porított tablettát kémlőcsőben 1 csepp R-sósavval megsavanyított 
a) no ezn. R ' · ld t 1 l' o ít' k 2 ml vízzel rázogatunk. A keveréket 5 csepp -arnmon1a-o _ at a _:i;ieg ug s ~u 

' 5 ml R-kloroformmal rázogatjuk. Az elkülönültkloroformos reteget. a vizes 
;~teg alól kipipettázva, kis porcel~ncsészé?en vízfür~őn bepá.rologtatjuk s a 
maradékot a «Codeinum hydrochloncum>> cikkely a) es b) pon\ja (IL 200 .. lap) 
szerint vizsgáljuk. 

b) Klorid. J db porított tablettát 5 ml vízben oldunk A kis.papirossziírőn megsziírt 
oldatot 2 csepp R-salétromsavval és 1 ml R-ezüstmtrát-oldattal elegyí\jük 
Fehér csapadék válik ki. 

Minőségi kvalitatíV vizsgálat 

c) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizz~~ (I. ~08. l~P}· , 
d) Morfin .. 2 db porított tablettát 5 ml 0,1, n ~almmh1dr~ge~1odat-oldattal 

gatunk„ A folyadék nem színeződhet sem kekre, sem sargara. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

rázo-

e) Tartalmi meghatározás (kodein) .. 0,1 mg pontossággal mért ~b 4.0 m!' hatóany~got 
tartalmazó porított tablettát az L 123. lap 17/a-a) szermt v1zsgalunk. A lugo· 
s'tásra R-ammónia-oldat helyett R·nátronlúgot használunk. i' ml 0,02 n kénsav 7,437 mg \lg ,87140) sósavas kodein! (G,.,H210,N .. HCl,2H,O) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőriz~ük (I. 208. lap). A ~akroszkó
posan megfelelőnek ítélt készítményt azonosí\juk. 
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Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, zárt szekrényben tar\juk„ 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
S:f;kásos egyszeri adagja 
Szokásos napi a~gja 

678. 

5 db 
15 db 
1-3 db 
3-6db 

+ Tabletta ephedrini hydrochlorici g 0,05 
(Tabi. ephedr.. hydrochlor. g 0,05) 

0,05 g-os sósavas-efedrin-tabletta 

Fehér színű, szagtalan, keserű ízű tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 4 7,5-52,5 mg 
sósavas efedrint (C10H150N.HCI) tartalmaz„ 

KCszítér„ 
50 g 

100 g 

1000 db 

sósavas efedrinből (V) ( ephedrinum hydrochloricum) legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I. 205. 
lap) előírt módon 
legfeljebb 0, 15 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Efedrin, klorid. 3 db porított tablettát 15 ml vízzel össze.rázunk és a foly<;dékot 
kis papirosszűrőn szűrjük. A szüredéket az «Ephedr1num hydrochloz1cum» 
cikkely a) és e) pontja (IL 219 .. lap) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 lap) .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározás (efedrin) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,03 g hatóanyagot 
tartalmazó porított késZítményt az l 124. lap 17/a-y) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,02 g kénsav 4,034 mg (lg ,60572) sósavas efedrint (CrcH1.0N.HCl) 
jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap). A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosí\juk. 

Eltartás. A tablettákatjólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, fénytől védve, zárt szekrényben tar\juk. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 1 db 
Legnagyobb napi adagja 3 db 
Szokásos egyszeri adagja 1/ 2-1 db 
Szokásos napi adagja 1--2 db 

A tabletta készítéséhez felhasznált s6savas efedrin minífségét (l- vagy racem s6savai 
efedrin) a készítmény címkéjén Jelezni kell. 
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679. 

Tabletta hexamethylentetramini g 0,5 
(Tabl. hexameth„ tetr .. g 0,5) 

0,5 g-os hexametiléntetramin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, édeskés ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,475-
0,525 g hexametiléntetramint (C6H12N 4) tartalmaz. 

Készítés .. 
500 g hexametiléntetraminból (V) (hexametlzylentetraminum) 

legfe\jebb 
50 g segédanyag alkalmazásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205. 

lap) előírt módon 
1 OOO db legfeljebb 0,55 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. A tablettákat 

lehetőleg segédanyag nélkül készítsük.. 

A:zonossági vizsgálat 

a) Hexametiléntetramin .. 0,1 g porított tablettát 5 ml vízben oldunk. A szükség esetén 
kis papirosszúrőn szúrt folyadékot a «Hexamethylentetraminum>> cikkely b) 
és e) pon\ja (IL 250 .. lap) szerint vizsgáljuk.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták oldódását és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap)„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (h'"ametiléntetramin). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,01 g 
porított tablettát mérőlombikban vízben oldunk és az oldatot vízzel 100 ml-re 
kiegészítjük. A szükség esetén megszúrt oldat 10,00 ml-es részletét 100 ml-es 
üvegdugós Erlenmeyer-lombikban - a lombikot vízfürdőbe merítve - fel
~e!egítjük, majd az oldatot 2 csepp 50 %-os kénsavval megsavanyí\juk.. A lom-· 
b1kot vízzel megnedvesített dugójával elzárjuk és 20 percre forró vízfürdőbe 
merítjük,. Lehűlés után az oldatot - 1 csepp I-metilvörös-oldátot használva 
j~lzőül - n nátronlúggal éppen meglúgosfrjuk.. Ezután 5,00 ml 0,02 n kálium-· 
ciamd-oldatot csurgatunk a folyadékhoz és a dugójával elzárt lombikot jól 
összerázzuk. Ezután az elegyhez 30 ml vizet öntünk, .5 ml 20 %-Ds foszforsavval 
megsavanyítjuk s apránként addig csepegtetünk hozzá R-brómos Vizet, míg 
a folyadék sárga színét maradandóan megtar\ja .. Az oldathoz 2 ml 5 %-os fenol
oldato.t öntünk és 5 perc mulva 0,5 g káliumjodidot szórunk hozzá„ Félóra 
elteltével a kiválott jódot 0,01 n nátliumtioszulfát-oldatta] titráljuk.. 
A káliumcianid-oldat 5.,00 ml-es részletét másik 100 ml-·es üvegdugós Erlenmeyer
lombikban 40 ml vízzel hígítjuk. Az oldatot 5 ml 20 %·os foszforsavval meg
savanyítjuk s a továbbiakban a vizsgálatot a leírt módon folytatjuk„ A két titrá·· 
Iáshoz elfogyott 0,01_ n nátriumtioszulfát-oldat ml-einek különbsége aqja a 
keletkezett formaldehid megkötésére elhasznált káliumcianid mennyiségét 0,01 n 
nátriumtioszulfát-oldatban kif~jezve„ 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfat-oldat 0,1168 mg (lg ,06753) hexametiléntetramint 
(C6H12N 4) jelez. 
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Tájékoztató gyor'Svizsgálat 

A tabletták oldódását és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. lap)„ A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk„ 

Eltartás.. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkálmas dobozokba 
csomagolva, szár az helyen tartjuk .. 

Adagolás Szokásos egy.szeri adagja 1-2 db 
Szokásos napi adagja 3-6 db 

680. 

+ + Tabletta hydrargyri bichlorati corros1vi g 1 
(Tab!.. hydrarg.. bichlor.. e orr. g J) 
1 g-os higany(II)klorid-tabletta 

Alkalmas, nem fényérzékeny festékkel rózsaszmure festett, szagtalan, 
kb .. 2,0 g átlagsúlyú tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,95-1,05 g HgCl

2
-t 

és kb 1 g NaCl-t tartalmaz .. A készítmény vízben rózsaszínnel oldódik. 

Azo1,10Ssági vizsgálat 

a) Higany(!!), klorid. 0,4 g porított készítrnényta«Hydrargyrum bichloratum corro
sivum» cikkely a) és b) pontja (IL 265 .. lap) szerint vizsgálunk 

1Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták oldódását és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap) .. 
c) Oldhatatlan an;,agok 1 tabletta 500 ml vízben rázogatás közben maradék nélkül 

oldódjék, 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás [higany(II)J. Porított és kénsav felett szárított, 0,1 g pontos
sággal mért kb 2,5 g tablettát mérőlombikban 80 ml vízben oldunk. Az oldatot 
vízzel 100 ml-re kiegészí\jük Az oldat 10,00 ml-es részletét a «Hydrargyrum 
bichloratum couosivum» cikkely k) pontja (IL 266. lap) szerint vizsgáljuk 
J ml 0,1 n káliumrodanid-oldat 13,58 mg (lg ,13278) HgC1

2
-tjelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták átlagsúlyát és vízben való oldékonyságát ellenőrizzük (L 208 .. 
lap).. A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk 

Eltartás. A tablettákat egyenként méregjelzéssel ellátott, fekete burkoló 
P..'_'Pirosba Csomagolva, jólzáró üvegdugós üvegben, méregszekrényben tartjuk. 

Másnév .. «Cylindri hydrargyri bichlorati corrosivi» {Ph .. Hg. IV), «Tabulettae 
hydrargyri bichlorati 1,0» (Sz. VIIL). 

681. 

+ + Tabletta hydrargyri oX}'cyanati g 1 
(Tabl .. hydrarg .. oxycyan .. g 1) 

1 g-os higany(II)oxicianid-tabletta 

Alkalmas, nem fényérzékeny festékkel kékszi;iűre festett, kb 2„g ~tlagsu('Jf)ú 
tabletták .. J átlagsúlyú tabletta 0, 77-0,85 g ~g:inynak .md egfe!el? hihig'.d'y , -

· · "d t és kb J g segédanyagot (pL natrmmklon , natnum rogen
oxiciam o , b k 'k ' 1 Jdódik kar honát) tartalmaz .. A készítmény viz en e szmne o „ 

Azonossági vizsgálat 

a) Hi any(II), cianid. l g porított tablettát a «Hydrargyrur_n ?xycyan~tui:i>> ;ikke~y 
aJ és b) pontja (II. 2 70. lap) szerint vizsgálunk. A ciamdra vala v1zsgalatnal 
a festéket l csepp R-brómos vízzel elroncsoljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták oldódását és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap). 
k b maradék nélkül c) Oldhatatlan anyagok.. 1 tabletta 500 ml vízben rázogatás öz en 

oldóqjék. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi imghatározás [(higany(!!)].. 0, 1 mg pontossággal mért k?. l g hatóany;agot 
tartalmazó porított készítményt mérőlombikban kb.. 80 ml VIZben oldunk es az 
oldatot 100 ml-re kiegészítjük Az oldat 10,00 ml-es részletét a ;<Hyd:argyr.um 
bichloratum corrosivum» cikkely k) pontja (II. 270. lap). szermt v1zsgá1Juk 
1 ml O J n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg·t1elez. ' 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A t bletták vízben való oldékonyságát és átlagsúlyát ellenőri;;zük (I. 208. 
lap). ~ makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. , 

Eltartá.s. A tablettákat egyenként mé1egjelzés.seI ellátott, , fekete ~urkolo 
papirosba csomagolva, jólzáró üvegdugós uvegben, meregszekrenyben 
tartjuk. 

682. 

Tabletta natrii bromati effervescens g 1 
(Tab!.. natr. brom. efferv. g 1) 

1 g-os pezsg6 nátriumbromid-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, sós ízű, vízben pezsgés közben oldódó 
! átlagsúlyú tabletta 0,90~1,05 g NaBr-t tartalmaz. 

Készítés. 
1000 g 
1200 g 

kiszárított nátriumbromidot (natríum 
borkősavat (atidum tartaricum) és 

bromatum), 

tabletták. 
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____ " ___ _ 

1300 g ~átriumhidrogénkarbonátot " (natrium bicarbonicum) gondosan 
osszekeverünk. A keverékből segédanyag hozzáadása nélküÍ 
a «Tabletták» cikkelyben (L 205 .. lap) előírt módon 

1 OOO db 3,5 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálaÍ 

a) Nátriu':', bromid. A porított készítményt a «Natrium bromatum» cikkely a) és b) 
~on\1a (IL 362 .. lap) szerint vizsgáljuk. 

b) Hzdrog~~~a;,bon~t. 0,2 g el porított tabletta 5 ml vízben élénk pezsgés közben oldódik 
A feJlodo gaz szagtalan.. · 

c) Borkffsao .. 0,2, g elporított tablettát 5 ml vízben oldunk. Az 1 ml R-ecetsavval 
megsavanyito:t oldatban 0,5 g R-nátriumacetátot és 0,5 g káliumkloridot 
ol~I'.'knk„. A kemlőcső belső falát üvegbottal dörzsölgetve kristályos csapadék 
va 1 k1„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

d) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. j ) ap .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi megha:ározás {bromid). 0,1 mg pontossággal mért kb 0,4 g porított tab
let~át ~ 0 ,ml v1zben oldunk .. Az oldathoz 5 ml R-salétromsavat és 20,00 ml O, 1 n 
ezustmtrat-;>l~atot elegyítünk„ A folyadékot felforraljuk és lehűtés után - J ml 
I~vas~HI)mtrnt-oldatot használva jelzőül ·-- 0 I n káliumrodanid-oldattal 
~~~ ' 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 10,29 mg (lg ,01247) NaBr-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

~ tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 lap) A makro-
szkopos~n megfelelőnek ítélt készítményt azonosí\juk. ' " • 

.. Eltartfl!„ A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben vagy leparafinozott 
uvegfiolákban tartjuk. ' 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 1- 3 db 
Szokárns napi adagja 3-1 O db 

683. 
Tabletta natrii chlorati g 0,9 

(Tab!. natr. chlor .. g 0,9) 
0,9 g-os nátriumklorid-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan sós ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta o 8 
NaCl-t tartalmaz. ' , 6-0,93 g 
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K'és;:,ítés. 
900 g kiszárított nátriumkloridból (IV) (natrium chloratum) segéd

anyag '.,<;lhaszi;iálása nélkül, a «Tabletták» cikkelyben'(I 205 .. 
lap) elont modon 

!OOO db 0,90 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, klorid.. 0, 1 g porított készítményt a «Natrium chloratum>> cikkely a) 
és b) pontja (IL 368„ lap) szerint vizsgálunk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták oldódását és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (klorid) .. O,I mg pontossággal mért kb 0,60 g porított készít· 
ményt a «Natrium chloratum>i cikkely p) pontja (IL 368.. lap) szerint vizs
gálunk.. 
1 ml O,I n ezüstnitrát-oldat 5,845 mg (lg ,76681) NaCl-t jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták oldódását és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208, lap). A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás .. A tablettákatjólzáró üvegdugós ü:.,egben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, száraz helyen tartjuk.. 

684. 
Tabletta natrii salicylici alkalisolvens g 0,5 

(Tab!. natf .. salic .. alkalfrolv. g 0,5) 
Bélnedvben oldódó 0,5 g-os nátriumszalicilát-tabletta 

Alkalmas anyaggal bevont (L 207„ lap) tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 
0,475-0,525 g nátriumsza!icilátot (C7H 50 3Na) tartalmaz • 

Ke1zítés. 
500 g nátriumszalicilátból (V) (natrium salicylicum) legfeljebb 
100 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I. 205. 

lap) előírt módon 
1000 db legfeljebb 0,60 g átlagsúlyú tablettát készitünk és a tablettákat 

az L 207„ lapon leirt módon, gyomornedvben nem oldódó 
réteggel bevonjuk„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Nátrium, .szalicilát. A bevonat eltávolítása után a porított készítményt a «Natrium 
salicylicum» cikkely a) és b) pontja (IL 384 .. lap) szerint vizsgáljuk.. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap)„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat· 

c) Tartalmi meghatározás (szalicilát). 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,25 g hatóanyagnak 
megfelelő mennyiségű, porított készítményt 2.5- ml vízzel többször összerázunk 
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é~ a _folyad~kot kis papirosszűrőn 100 ml-es ' "1 . " ... 
tobbször átmossuk és az oldatot vízzel 100 r~I~?m?1~b-~. szu_rjuk„ A szűrőt 
ml-es részletét - 20 00 ml 0 1 n káli b ~ ·-r~d 1egesz1gűk. Az oldat 10,00 
lap 19) szerint,V:izsgáijuk„ _A,brómoz~s1f"iJ~~a~~a„ atot használva - az l. 131„ 
l ml O, l n kahumbromát-oldat 2 668 mg r1 ,42626) 
(C,H,03Na) jelez ' \ g nátriumszalicilátot 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
k~ tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenéirizzük (I 

sz opos~n megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk„ „ 208 .. lap). A makro-
Eltartas .. A tablettákat jólzáró üve du , .. 

csomagolva, száraz helyen tartjukg. gos uvegben, vagy alkalmas dobozokba 

Másnév. <<Tabu'.ettae n~trii salicylici g 0,5» (Sz.VIIL)„ 

Adagolas Szokasos egyszeri adagja 1_ 6 db 
Szokásos napi adagja 3_30 db 

s,/ tabletták legfeljebb 10 % talkumot tartalmazhatnak A 
. Uf)la (0,60 g) a bevonat nélküli tablettára vonatkozik. .. tabletta megadott átlag~ 

685. 
Tabletta nicotamidi g 0,05 

(Tab!. nicotamid. g 0,05) 
0,0.5 g-os nikotamid(nikotinsavamid)-tabletta 

. Fehér~zínű, szagtalan, keserű ízű tablett 'k 
mkotamrdot (C,H,ON2) tartalmaz.. a · 1 átlagsúlyú tabletta 47-53 mg 

K'iszítJs. 
50 g 

100 g nik?tamidbó! (V) (nicotamidum) legfeljebb 

!OOO 
lsege)dal".Y,ag fe~használásával a «Tabletták» cikkelyben 
a P e out modon 

db legfeljebb o, 1 5 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 
(I. 205 .. 

. . Azonossági vizsgálat 
a) Nzkotormd.. 1,5 g potított készítmén t 10 1 R „ 

kis P';lpirosszíírőn szűrjük„ A szü:edéke1;1 szá;s,zesszel osszerá~unk és a folyadékot 
a «N1cotamidum>> cikkely a) és b) t' azra párologtaguk és a maradékot 

pon .Ja szennt (TI„ 390 .. lap) vizsgáljuk. 

b) A tabletták 
Minőségi kvalitatív vizsgálat 

szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I.. 208 .. I ) 
ap. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 
c) Tartalmi meghatdrozás (amido-csoport) 0 1 ' 

anyagot tartalmazó finoman . 't ; {;g pontossaggal mért kb 0,05 g ható-
szórunk„ A port R··szesz kis ré~~~t~i~el :~~ts~n~ ks~álrdaász,hkis pap~~osszíírőre 

· 10 oz lehetoleg kevés 378 

R-szeszt (összesen kb. 10 ml) használunk. A lecsepegő szeszes oldatot az L 117 .. 
lap 14) szerint Jelrt készülék l 00 ml-es lombilrjába szűrjük, majd - szükség 
esetén levegő befúvásával - vízfilrdőn szárazra párologtatjuk. A maradékot 
10 ml R-kénsavval 1 órán át visszafolyó-híítővel forraljuk„ A fonáselmaradás 
megelőzésére kevés durva horzsakőport hiritünk a lombikba. A hűtő eltávolítása 
után a desztilláló készüléket összeá!lí\juk s a továbbiakban az L !19„ lap 14/b 
szerint folytatjuk a vizsgálatot. 
1 ml 0,1 n sósav 12,21 mg (lg ,08679) nikotamidot (C

6
H

6
0N

2
) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I.. 208. lap)„ A makro

szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 
Eltartó.s .. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 

csomagolva, fénytől védve, száraz helyen tartjuk„ 
Adagolás. S;;okásos egyszeri adagja 1- 5 db 

Szokásos napi adagja 1-10 db 

686. 

+ + Tabletta nitroglycerini mg 0,5 
(Tabl. nitrogf:ycer. mg 0,5) 

0,5 mg-os nitroglicerin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, édesízű tabletták„ 
nitroglicerint (C3H,09N3) tartalmaz. 

1 átlagsúlyú tabletta 0,43-0,53 mg 

Kész{tés . 
200 g 
50 g 

cukrot (V) (saccharosum) 
nitroglicerin-oldattal (nilroglycerinum solutum 1 %) gondosan 
és egyenletesen átitatunk. A nedves anyagot szobahőmérsék-· 
leten üveg-, vagy porcelántálban szárí\juk és a «Tabletták» 
cikkelyben (I. 205. lap) előírt módon 

1 OOO db legfeljebb 0,20 g átlagsúlyú tablettát készítünk belőle„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Glicerilirinitrát„ 1 db. porított tablettát kémlőcsőben 5 ml vízben oldunk. A folyadék
ban O, l g R-káliumjodidot oldunk, majd 2 csepp R-kénsavat és l ml !-keményítő-· 
oldatot elegyítünk hozzá .. A színtelen oldathoz 10 csepp R-nátronlúgot elegyítünk 
és a folyadékot felforraljuk.. A lehűtött és néhány csepp R-kénsavval megsava
nyított folyadék azonnal sötétkék-színű lesz .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

lap). 

c) Tartalmi meghatározás (nitroglicerin)„ 100 ml-es száraz Erlenrneyer-lornbikba 0,1 mg 
pontossággal kb 10 mg hatóanyagot tartalmazó, finoman elporított tablettát 
mérünk. A porra káliumhidroxidról frissen desztillált 15 ml R-étert öntünk, 
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a lombikot parafadugóval elzárjuk és 1-2 percig rázogatjuk. Az éteres oldatot 
kis száraz papirosszűrőn az I. 117„ lapon leírt desztilláló készülék (15. ábra) 
100 ml-es lombi~jába szűrjük. Az éteres kivonást addig ismételjük, míg a szüredék 
5 ml-es részlete elpárologtatva észrevehető maradékot nem hagy„ Az éteres 
oldat zömét vízfürdőről óvatosan ledesztilláljuk, majd a maradékhoz 20 ml 
0,1 n nátronlúgot csurgatunk„ Ezután visszafolyó-hűtőt szerelünk a lombikra 
és a folyadékot 2 órán át enyhe fonásban tartjuk„ A hűtő nyakába 0,1 n sósavval 
megnedvesített vattát teszünk. 2 óra mulva a hűtőt és vattát átmossuk, majd a 
folyadékba 1 g R-nátriumhidroxidot, 0,5 g R-báriumkloridot és 0,5 g porított 
R-Dewarda-ötvözetet szórunk„ Ezután összeállítjuk a desztilláló készüléket„ 
A csiszolatokat kevés folyékony parafinnal tömítjük.. Az előtétedénybe ( 100 
ml-es Erlenmeyer-lombik) 5 ml 1 %-os sósavat öntünk.. A hidrogénfejlődés már 
hidegen is megindul, de 1 óra múlva lecsökken .. Ekkor igen kis lánggal meg
kezdjük a desztillálás! és óvatosan addig folytatjuk, míg a folyadék térfogata 
a desztilláló lombikban kb. a relére csökkent. A készüléket szétszedjük és az 
előtét tartalmát a gondosan kimosott desztilláló-lombikba öblítjük.. (Szükség 
esetén az előtét tartalmát előre megnedvesített papirosszűrőn a lombikba szűr
jük.) A készüléket újból összeállítjuk s a folyadékot az L 118 lap 14/a szerint 
vizsgáljuk .. Előtétnek 20,00 ml 0,02 n kénsavat használunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 1,514 mg (lg ,18012) glicerilnitrátot (C3H 50 9N3) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208„ lap). A makro-· 
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt az a) szerint vizsgáljuk. A reakció 
elegynek a második savanyítás után azonnal sötétkékre kell színeződnie„ 

A vizsgálatot félévenként megismételjük„ 

Eltartás„ A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, vagy alkal
mas kis üvegekbe csomagolva, a méregszekrényben tartjuk.. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri ádagja 2 db 
Legnagyobb napi adagja 6 db 

Szokásos eg)1.szeri adagja 1-2 db 
Szokása s napi adagja 1-6 db 

687. 

~ Tabletta oestrodienoli mg 0,5 
(Tab!.. oest10dienoli mg 0,5) 

0,5 mg·-os ösztrodienol-tabletta 

Tablettánként 0,5 mg ösztrodienolt tartalmazó, alkalmas segédanyagokkal 
készült, 0, 10 g átlagsúlyú tabletták. 

A készítményt megfelelő előkészítés után az «Üestrodienolum» cikkelyben 
(II. 401. lap) leírt módon _vizsgáljuk.. A tabletták átlagsúlyát és szétesését az 
I. 208„ lap szerint ellenőrizzük.. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagolva, 
fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk.. 
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Márnév. «Dienoestrol tabletta» (V.. N. l „ 
Ad l , Legnagyobb egyszed adagja ago as.. • _, _ _, 

Legnagyobb napi a""""5Ja 

Szokásos egyszeri a~agja 
Szokásos napi adag7a 

688. 

4 db 
10 db 
1-2 db 
2-6 db 

©©Tabletta opii concentrati g 0,02 
(Tabl. opii conc. g 0,02) 

0,02 g-os dúsított-ópium-tabletta 
„ k t lan keserű ízű tabletták„ 1 tabletta 

Halványbarna-színu, csa nem. s~ag a ' H o N) me felelően kb 20 mg 
g 5-10,5 mg vízmentes morfin-baz1snak (C17 i• s g 
dŰsított ópiumot tartalmaz„ 

Kés::.i#s. , , , · b 'l (V) (opium concentratum}, 
20 g ~eus~~~~y~rr:ita~ználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205. 

SO g la~) előírt módon , , , .. 
!OOO db O,IO g átlagsúlyú tablettat keszitunk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Morfin. 2 db porított tablettát al z .«Ü~liumk concentratum» 
(III.. 306 .. lap) szerint kirázássa vrzsga un · 

cikkely a} pontja 

Minőségi kvalitativ vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

t ' gal mért kb 0 03 g morfinnak meg
c) Tartalmi meghat~r?z~s ~morfin}. O,\';;~tf~~b~~~~ft kis papiros;zűrőre téve, néhány 

felelő menny1segu, noman P?t tt meleg R-szesz kis részleteivel mosunk. Az 
P R sósavval megsavany1 o . k A · , 

csep ' k" t t 'zfürdőn. szirupsűrűre bepárologta\JU • vrzsga, 
egyesített szeszes 1vona o v1 . s:-. l . k 

"bbiakban az L 127. lap 18/a szennt 10 ytat]U .. . 
1;:; ~'~~v~ kénsav 5,707 mg (lg ,75638) morfin,b4zist (C11H„O,N) ielez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A t bletták szétesését és átlagsúlyát ellenőriz~~k (L 208. lap). A makro-
a l" k 't'lt k' zitményt azonos1tjuk. 

szkóposan megfele o;ike '. ,e
1 

, ,e~ egdugós üvegben vagy alkalmas dobozokba 
Eltartás„ A tabletta at JO zaro v . ' 

csomagolva, méregszekrényben tattju~. • 

Ad l , Legnagyobb egyszer'1 adagja ago as. . da • 
Legnagyobb nap1 a gia 

Szokása s egyszeri a~agja 

2 db 
6 db 
1 db 
3 db Szokásos napz adagja 

A készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá esik. 
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689. 

+ Tabletta papaverini hydrochlorici g 0,04 
(Tab!. papaver„ hydrochlor. g 0,04) 

0,04 g-os sósavas-papaverin-tabletta 

, Fehé1színű, sz'.'-gtalan, kesernyés ízű tabletták„ 1 átlagsúlyú tabletta 38-42 
sosavas papavermt (C20H 21Q 4N .. HCJ) tartalmaz„ mg 

K'érzítts. 
40 g sós~vas papave1inből (V) (papaverinum hydrochloricum) 
60 g segedai;,yag fefhasználásával a «Tabletták» cikkelyben' (I 20 · 

lap) elout modon • 5„ 
1000 db 0, IO g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Papaverin. 1 db pmított tablettát 1 ml vízzel és 10 csepp R a ' · ld l 
ele 'Cnk A r. l d' - mmoma-o atta 
, gyi u , " , o, ya ekot 5 ml R-éterrel rázogatjuk .. Az éteres részt leszűr'ük 
es porcelancseszeben bepárologtatjuk. A maradékot 5 ml e , R k' J 1 
és 4-5 csepp R (III)kl .d l omeny - ensavva 
lesz Ki " , ":'as . on -o <lattal enyhén melegítjük. Az oldat ibolya-színű 

. • l hules utan a folyadék néhány csepp R·-salétrómsav hozzáadására vér 
puos esz„ -

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap). 

Mlliőségi kvantitatív vizsgálat 

c) ~artaltfi me~határ~zd< (pap~verin). 0,1 mg pontossággal mért kb o,10 g hatóanyagot 
t'ta ma;o pontott kész1tményt az L 124 .. lap 17/a-(3) szerint vizsgálunk 
. mg v1zmentes alkaloida-bázis 1 108 mg (lg 04433) ó ". 

(C H O N HCI) · I . ' , s savas papavermt 
20 21 4 " .JC ez, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

~ tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208 .. lap). A makro
szkoposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. " 

Eltartás. A t~blettáka~ jólzáró ü".egdugós üvegben, vagy alkalmas doboz kb 
csomagolva, zart szekrenyben tartjuk. 

0 
a 

Adagold<. Legnagyobb egyszeri adagja 6 db 
Legnagyobb napi adagja l 2 ).\, db 
Szok4ws egy'.zeri adagja J-3 db 
Szoka5os napi adagja 3-9 db 
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690. 

Tabletta parafor1naldehydi g 1 
(Tabl. paraformald„ g 1) 

1 g-os paraformaldehid-tabletta 
Polioximetilének keverékéből álló, kb„ 1 g súlyú, fehérszínű, formaldehid

szagú tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta legalább 0,90 g fotmaldehidnek (CH20) 
megfelelő mennyiségű paraforrnaldehidet (CH20), tartalmaz. 

Vízben, R-szeszben, R-éter ben alig, lúgokban, híg savakban - utóbbiak
ban enyhe melegítéssel - jól oldódik. 

Azonossági vizsgálat 

a) Paraformaláehid. 0, 1 g készítményt 5 ml R-ammónia-oldatban oldunk .. Az oldathoz 
2 ml R-ezüstnitrát-oldatot elegyítünk és a folyadékot enyhén melegítjük. Sötét
szürke csapadék válik ki„ A kémlőcső oldalán esetleg ezüsttükör keletkezik„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározá< (formaldehid)„ 0,1 mg pontossággal mért kb 0,15 g porított 
készítményt mérőlombikban 5 ml R-nátronlúggal rázogatunk, majd a folyadékot 
vízzel 100 ml-re kiegészítjük. Az oldat 10,00 ml-es részletét a «Formaldehydum 
solutum» cikkely h) pon\ja (IL 235 .. lap) szerint vizsgáljuk 
l ml 0,1 n jód--oldat 1,501 mg (lg ,17647) formaldehidet (CH20) jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208 .. lap) .. O, 1 g készítmény óvatos 
hevítéskor formaldehid-szagot árasztva, csaknem marndék nélkül elillan. 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy bádogdobozban, 
fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 

691. 

Tabletta phenacetini g 0,5 
(Tab!„ phenacetin. g 0,5) 

0,5 g-os fenacetin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, gyengén keserű ízű tabletták.. 1 átlagsúlyú tabletta 
0,475-0,525 g fenacetint (C10H 130 2N) tartalmaz.' 

Készítés. 
500 g fenacetinből (V) (phenacetinum) legfeljebb 

50 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 206. 
lap) előírt módon 

1000 db legfeljebb 0,55 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 
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. Azonossági vizsgálat 
a) Fenacetzn.. A porított k, , , 

' b) eszrtmeny O 10 o 10 • 
es pontja (II.. 432 l ) . ' :-- , g-ját a «Ph · .. ap szermt vizsgáljuk. enacetmum,> cikkely a) 

b) A .. Minőségi kvalitatív vizsgálat 
tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük 

(L 208. lap). 

Minőségi kvantitatí • 
c) Tartalmi meghatározd, (fenacetin) 0 1 v vizsgálat 

:artalmazó porított készítm' " ' ,mg pont?ssággal mért kb 0 , 
eterrel leöblítjük A . ei;yt szaraz papnosszűr" ' ,20 g hatoanyagot 
kevés durva horz;ak" petroleter~s-oldatot nem ~::ns~':'r~nk. A ~ort R-petrol
Erlenmeyer-lombikr:~~rrnl e~yutt 0,1 mg pontossá a~U~ .. Ezutan a tölcsért 
részletekkel addig mo sszuk ,es a papizosszűrőn le;J . ért, 100 ml-es száraz 
vízfürdőn bepárol t ssuk, rmg a szűrőről lecsepegő kfor~ meleg R-klornform. 
fürdőn ledesztill Tog atva maradékot már nem ha oro orm 2 ml-es részlete 
súlyig szárítjuk als"1:.;t mara~ékról a kloroformot el~;'; .. t klo'.oform zömét víz-

e ora mulva mérjük„ u 'majd IOoo.on állandó 

T'°'k ";Je oztató gyorsvizs ál 
~ tabletták szétesését és át] ' ' g at 

szkoposan megfelelőnek ítélt k ~g~uly~t ellenőrizzük (l. 208 l ) A 
Eltartás .. A tablettákat . ,

1 
, . ,e'.~itmenyt azonosítjuk, · · ap ·· makro-

csomagolva tartjuk. JO zaro uvegdugós ilvegben vagy alk 
1 ' a mas do hozok ba 

Adagolás. Szokása.s egy'.zeri adagja 1-2 db 
Szokása.s napz adagja 2_ 6 db 

692. 
+ Tabletta phenamidi 0 5 

( T g ' ab!. Phenamid.. g 0,5) 
F h' 0,5 g-os fenaniid-tabletta 

e er vagy sárgás szín" k " , " 
0,265 g amidazofent (C H u, eseru izu, szagtalan t bl , 
tartalmaz.. " „ON,) és 0,235-0 265 ~i; etta~. 1 tabletta o 235-

.,. , , , g ac1 enochmolint (C H 'o N) 
Ke5zztes. 16 it 2 

250 g amidazofen (V) ( "ti, 
250 g acifenochinolin Vamz a:;ophenuny) és 
l 00 por f ból legfelje~b ) ( aczphenothznolinum) összekevert finom 

g segedanyag felhasználá ' 
1000 db lap) !'lőírt módon sava] a «Tabletták» cikkelyben (I. 205 .. 

legfeljebb O 60 , 1 , , 
' g at agsulyu tablettát k • , .. esz1tunk. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Amidazofen. 0,2 g porított tablettát 10 ml langyos vízzel rázogatunk és a folyadékot 
kis papirosszűrőn szűrjük. A szűrőn maradt anyagot a b) alatti vizsgálathoz 
használjuk. 
A szüredéket az «Amidazophenum» cikkely a) pontja (IL 79. lap) szerint 
vizsgáljuk 

, b) Acifenochinolin„ Az a) szerinti vizsgálatnál a szűrőn maradt anyagot kevés víZzel 
· való kimosás után 5 rnl meleg R-sósavval leoldjuk A világossárga oldatból 

10-15 csepp R-brómos víztől citromsárga színű csapadék válik kL 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap) 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározd• (amidazofen) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,2 g, de !e{(
feljebb 0,23 g amidazofent tartalmazó, porított készítményt mérőlombikban 
40 ml meleg vízzel rázogatunk A lehűtött csapadékos folyadékot vízzel 100 
ml-re kiegészítjük. A száraz papirosszűrőn leszűrt oldat 10,00 ml-es r·észletét 
az «Amidazophenum» cikkely 1n) pon~ja szerint vizsgáljuk„ 
1 ml O, 1 n káliumpermanganát-oldat 5, 782 mg (lg , 76210) amidazofent 
(C13H 110N3) jelez 

e) Tartalmi meg határozd s ( acifenochinolin) .. 0, 1 mg pontossággal mért kb. 0,25 g aci
fenochinolint tartalmazó porított készítményt 100 ml-es Erlenmeyer-lombikban 
50 ml semleges meleg R-szeszben melegítve oldunk A még meleg oldatot ·-4-5 
csepp l·fenolftalein-olqatot használva jelzőül - 0, 1 n nátrohlúggal titráljuk .. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 24,93 mg (lg ,39665) acifenochinolint (C16H 110 2N) jelez. 
Megjegyzé<. Kétes esetben a O, 1 mg pontossággal mért porított tablettát R·éterrel 
kivonjuk s az éter ledesztillálása után a megszárított maradékot R-nátronlúgban 
olqjuk .. Az old.athoz a stearin eltávolítása céljából néhány csepp R-magnézium
szulfát-oldatot elegyítünk s a csapadékos folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük. 
Az oldatból az amidazofent R-kloroformmal kirázzuk .. A lúgos vizes oldatból 
az acifenochinolint, kénsavval való megsavanyítás után R-éterrel rázzuk ki„ 
Az elválasztott hatóanyagokat súlyszerint, majd a vonatkozó cikkelyben (II. 
80 .. lap és IL 56. lap) leírt módon térfogatosan mérjük 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. lap). A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobo· 
zokba csomagolva, száraz helyen, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Adagolás.. Legnagyobb egyszexi adagja 3 db 
Legnagyobb napi adagja 1 O db 

Szokásos egyszeri adagja 1-2 db 
Szokáws napi adagja 3-6 db 
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693. 

© Tabletta phenobarbiturali g 0,015 
(Tab!. phenobarbitural. g 0,015) 

, ~'~.15 g-os fenobarbiturál(feniletilbarbitursav)-tabletta 
Feherszmu, szagtalan kesern és íz" b , 

16 mg fenobarbitmált ('c
1 

H OYN) ut tta 
1
lettak.. 1 átlagsúlyú tabletta 14-=--. 

., , , 2 12 3 2 ar a maz„ 
Ke.s:c.ztes. 

~; g fen~barbitmálból l"."l (phenobarbituralum 
g lege)da

1
1!yag felhasznalásával a «Tablettát, c'kk 1 b 

ap e out módon 1 e Y en (L 205„ 

1000 db O, l 0 g átlagsúlyú tablettát készítü'hk. 

. Azonossági vizsgálat 
aJ Feno~arbiturál 1 g porított tablettát 10 1 1 

m,aJd a folyadékot kis papirosszűrőn: „n:1~keg :-s~~ssz~l többször összerázunk, 
paro~ogtatjuk .. A száraz maradékot u~~ . „b szi_iredeket vízfürdőn szárazra 
pontF (IL 430. lap) szerint vizsgálju;, eno arbrturalum» cikkely a) és b) 

, , , Minőségi kvalitatív vizsgálat 
b) A tablettak szctesesét és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 lap). 

. Minőségi kvantitatív vizsgálat 
c) Tartalmi meghatározás (fenobarbiturál) .. 0 1 m , ' 

anyagot tartalmazó porított tablettát g fo~tossaggal mert kb O, 15 g ható
e) pontja (IIL 365 .. lap) szerint vizsg'~ \a etta barbiturali g 0,5» cikkely 
1 ml 0,1 n nátronlúg 23 22 (1 a un .. ' mg g ,36592) fenobarbiturált (C H 0 N ) .· 1 12 12 a 2 JC ez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
~ tabletták szétesését és átla s' 1 , , . ' 

szkoposan megfelelőnek ítélt ké~í~i:=~y~Ilenőnz~i!k (L 208 .. lap). A makro-
Eltartás .. A tablettákat J'ólzáró .. d ' azonosrtjuk. 

csom 1 , uvcg ugos üvegben 11 l ago va, zart szekrényben tartjuk. · ' vagy a rn mas dobozokba 

Adagolás. Legnagyobb egyszex·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szok~sos egys_zeri adagja 
Szokasos napz adagja 

694. 

20 db 
40 db 
1--3 db 
3-9 db 

"'' Tabletta phenobarbiturali 0 1 
(Tabl.. phenobarbitural. g 0,1) g ' 

, , 0:,1 g-os fenobarbiturál(feniletilbarbitursav)-tabletta 

0 1
F
0
e_hers;mu, szagtalan, keserű ízű tabletták 1 ' .o g 1enobarbiturált (C H 0 N) t t 1 ·· átlagsúlyú tabletta 0,095-

12 12 a 2 ar a maz. 
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Ké>zíth 
100 g 
100 g 

fenobar bitur álból (V) ( phenobarbituralum), legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tal:Jletták» cikkelyben 
lap) előírt módon 

1 OOO db legfeljebb 0,20 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

(L 205. 

a) F'eríobarbiturál. 0,3 g porított tablettát 10 ml meleg R-szesszel többször összerázunk, 
majd a folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük,. A szüredéket vízfürdőn szárazra 
párologtatjuk. A maradékot a «Phenobarbituralum» cikkely a) és b) pon\ja 
(IL 430. lap) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 lap)„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (fenobarbiturál). 0,1 mg pontossággal mért kb. 0,15 g ható
anyagot tartalmazó, porított tablettát a «Tabletta barbiturali g 0,.5» cikkely 
e) pontja (III. 365 .. lap) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,1 n nátronlúg 23,22 mg (lg ,36592) fenobarbiturált (012H 120 3N 2) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgáiat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap); A makro-
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
'csomagolva, zárt szekrényben tartjuk„ 

Másnév. «Tabulettae luminali 0,10» (Sz .. VIIL). 
Adagolás„ Legnagyobb egyszed adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásai napi adagja 

6~5. 

3 db 
6 db 
1-2 db 
1-3 db 

Tabletta phenolphthaleini g 0,2 
(Tabi. phenolphth. g 0,2) 

0,2 g-os fenolftalein-tabletta 

' 

Fehér, vagy sárgásfehér-színű, szagtalan, édes ízű tabletták. 
tabletta O, 19-0,21 g fenolftaleint (C 20H 140 4) tartalmaz,. 

1 átlagsúlyú 

Keszítés. 

25* 

200 g 
20 g 

80 g 

1000 db 

fenolftalein (V) ( phenolphthaleinum) és 
cukor-por (V) (saecharosum) összekevert finom porából, 
legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205 .. 
lap) el6írt módon 
legfeljebb 0,30 g átlagsúlyú tablettát készítünk 
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Azonossági vizsgálat 

a) Fenolftalein, 0,02 g porított készítmény 1 ml R-nátronlúg és 9 ml víz elegyét élénk 
bíborpirosra festi. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap) .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (fenolftalein), 0, 1 mg pontossággal mért kb 0,20 g hatóanyagot 
tartalmazó, finoman porított tablettát R··petroléterrel megnedvesített kis papiro~
szűrőn négyízben 5-.5 ml R-petroléterrel kimosunk„ A lecsepegő petroléternek 
kristálytisztának kell lennie, ellenkező esetben a petrolétert ismét felöntjük„ 
A megszáradt tabletta-port a papirosszűrővel együtt rázótölcsérbe tesszük, a 
port .5 ml R-nátronlűgban oldjuk, majd az R-kénsavval megsavanyított folya
dékot 1.5-20 ml-es R-éter r~szletekkel kirázzuk. Az éteres részleteket kevés VÍZ·· 
mentes R-nátriumszulfáttal fedett kis vattapamafon, kevés horzsakővel együtt, 
0, 1 mg pontossággal mért 200 inl-es száraz Erlenmeyer·-lombikba szűrjük. 
A kirázást addig folytatjuk, míg az éteres oldat 2-3 ml-es részlete egyenlő 
térfogatú, 1 csepp R-nátronlúggal meglűgosított vízzel összerázva a vizes részt 
már nem festi pirosra .. Az egyesített éteres oldatból az éter zömét vízfürdőn 
Iedesztilláljuk és a maradékot vízfürdőn szárazra párologta~juk. A maradékot 
100°-on állandó sűlyig szárí~juk és mérjük;. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsűlyát ellenőrizzük (I 208, lap) .. A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás„ A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva tartjuk. 

Adagold<.. Szokárn5 egJ'5Zerí adagja 1-2 db 
Szoká5o5 napi adagja 1-2 db 

696. 

Tabletta phenolphthaleini g 0,5 
(Tab!. phenolphth. g 0,5) 

0,5 g-os fenolftalein-tabletta 

Fehér, vagy sárgásfehér-színű, szagtalan, édes ízű tabletták. 1 átlagsúlyú 
tabletta 0,475-0,525 g fenolftaleint (C 20Hu04) tartalmaz„ 

Ke,zítés. 
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500 g fenolftalein (V) (phenolphthaleínum) és 
50 g cukor-por (wccharosum) összekevert finom porából, legfeljebb 

100 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I. 205„ 
lap) leírt módon 

!OOO db legfeljebb 0,65 g átlagsúlyű, rovással két részre osztott tablettát 
készítünk 

Azonossági yizsgálat 

a) Fenolftalein. 0,02 g_ pmított készítmény 1 ml R-nátronlúg és 9 ml víz elegyét élénk 
bíbor pirosra festi„ 

I\finőségi kvalitatív vizsgálat 

k Sze'tesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap). b) A tablettá 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

Tartalmi meghatározá< (fenolftalein). ~ k~s~ítményt a «Tabletta 
c) g 0,2» cikkely e) pon\ja szerint vrzsgaljuk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

phenolphthaleirú 

A tabletták szétesését és átl~gsply~t ellenőriz~~k k (I. 208. lap) .. A makro

szkóposan megfelelő;iek ~~e1'1t. ~eszitmdngy~s a~~~go~~~u ;agy alkalmas dobozokba 
Eltartás. A tablettakat JO zaro uveg u ' 

csomagolva tar\jnk. 

Adagolá<. Szoká505 egy5zeri adagja 
Szoká505 napi adagja 

697. 

1 db 
1 db 

Tabletta pyridoxini hydrochlorici g 0,02 
(Tabi pyridox. hydrochlor. ! 0,~2) 

0,02 g-os sósavas-piridoxin(B.-v1tamm)-tabletta , . ' ,' 

1 k 1 k' '"lt legfeljebb 0 25 g atlagsulyn 
Fehérszinű, alkalmas segédany~go< a ir~d~~i~t (CsHuOaN.HCl) tartálmaz. 

tabletták„ Egy tabletta o,02
1
9k ;os.~';'asufán a «Pyridoxinum hydrochl~ric,um?> 

A készitmenyt alkalmas e,0 esz:des . T k. A tabletták átlagsulyat es 
cikkel ben (II. 457. lap) le1;t mo or;, :v1z~gaJn . 

, Y 't az I 208 lap szennt ellenonzzuk. 
szetesese " · d b okba csomagolva, 

Eltartá5. Jólzáró .üvegdugós üvegben, vagy alkalmas o QZ 

fenyt61 védve tartJnk. 
Adagolá<. Szoká505 

Szoká505 
egyszeri adagja 
napi adagja 

1-2 db 
3-6 db 

698. 

Tabletta sacchadmidi 
(Tabi.. saccharímid) 

Szacharimid-tabletta 

„ . OS átla súlyú tabletták„ Egy tabletta 
Fehér, nagyon. é?es izu, legfel~~~a02H Ó) ta~talmaz Egy tabletta édesítő 

O 012 g szacharnrudet (C,H.Oa ' 2 

e;~je 1 kocka (5 g) cukornak felel meg .. 
389 
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A készítményt megfelel6 előkészítés után a «Saccharimidurh» cikkelyben 
(IL. 470. lap) leírt módon vizsgáljnk„ 

Eltartás. Üvegdugós üvegben, illetőleg lepecsételt eredeti csomagolásban 
tartjuk. 

Másnév. «Saccharin-tabletta» (V. N.) .. 

Adagolás. Szokásos egyszeri adag;a 2- 5 db 
Szokásos napi adagja 6-15 db 

A szacharimid-tabletta forgalma a mesten~ges édesítő szerekre vonatkozó rendelkezések 
hatál:ya alá esik 

699. 

+ Tabletta santonini g 0,025 
(Tab! .. .santonin .. g 0,025) 

0,025 g-os szantonin·-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, kesernyés ízű tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 23-
26,5 mg szantonint (C15H180 3) tartalmaz. 

Készítés. 
25 g szantoninból (rantoninum) 
75 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205 .. 

lap) előírt módon 
1 OOO db 0, 10 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. 

Azonossági vizsgálat 

a) S;;antonin .. 1 db poritott tablettát 5 ml R.k!oroformmal többször összerázunk, 
majd a folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük., A szüredéket szárazra párologtat
juk A maradékot 0, 1 g szilárd R-káliumhi<#roxiddal és 1 ml R-szesszel 
vízfürdőn melegítjük„ Az oldat vörösre színeződik„ E szin lassan elhalványodik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározás (s:cantonin). 0,1 mg pontossággal mért kb„ 0,10 g hatóanyagot 
tartalmazó, porított tablettát kis száraz papirosszűrőn négyízben .5-.5 ml R· 
petroléterrel kimosunk. A maradékból meleg R-kloroform 10 ml-es részleteivel 
a hatóanyagot kioldjuk.. A lecsepegő kloroformot 200 ml-es Erlenmeye1-lombikba 
szűrjük. A kioldást addig folytatjuk, rrúg a lecsepegő kloroformos oldat 2-3 
ml-es részlete vízfürdőn elpárologtatva maradékot már nem hagy. A k-loroform 
zön1ét ledesztilláljuk, a maradékot szárazra párolögtatjúk, m2.jd fél órán át 
100°-on szárítjuk„ A kiszárított maradékot 2 ml R-nátronlúg és 6 ml víz 
elegyében enyhe melegítéssel oldjuk. Ezután az oldatot 4 ml R-magnéziumszulfát-, 
oldattal összerázzuk, felforraljuk és kihűléS után papirosszűrőn rázótölcsérbe 
szűrjük,. A lombikot háromszor 1-2 ml vízzel átmossuk és a mosóvizet az előbbi 
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, 'h, cse .50 %-os R-kénsavval megsava·· 
O

ldathoz szűrjük,. A szüredeket bne anyl mespp kristályokban kiváló szantonint 
. , t 's köz en se Y · k k ' 

n~it"iuk rnajd a razoga a kk 1 k" , zuk A kloroformos reszlete et, eves , . ' 1 e: ·'szlete -e iraz ,. ak" 1 
1.5-20 ml-es R-k oro1orm-.:e : d kis vattapamaton, kevés horzs op~rra 
vízrr1entes R-nátriumsz~lfattal f~ ett 200 ml-es . száraz Erlenmeyer-lo~bikba 

"tt 0 1 mg pontossaggal mert kl 1. mos oldat 2-3 ml-es reszlete 
egyu , . '! t f k míg a oroor ld b'l 

" "ük' A kirázást addrg >O y .a JU ' d'k 'r nem hagy. Az o at o szurJ " , h tő mara e ot ma . "d 
vízfürdőn elpárologtatva ~sz;~v~ ~ maradékot szárazra párologtatjuk, maJ 

kloroform zömét ledeszt11la JU e,s .~k 
~ooo-on 2 órán át szárítjuk és me11u . 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 
" . "k (I 208 lap) A makro-

, , , t és átlagsúly át ellenor1zzu · ·· · 
A tabletták sze\~?es~ 't 'lt készítményt azonosi\juk . " 

szkóposan megfele one 1 e d ' „ ben vagy alkalmas dobozokba 
"'!' '·· eg ugos uveg , 

Eltartás A t~b!e;,t1ák~~JO z~r~tu~zekrényben tartjuk„ 
csomagolva, fenyto ve ve, . ·a 4 db 

Adagolás. Legnagyobb eg>"'.ze~1 a.dag) 1 9 db 
Legnagyobb napi a agJa -

. d . 1-2 db 
Szokásos egys_zerz a .ag.1a 2-4 db 
Szokásos napz adag1a 

700. 
Tabletta sulfaguanidini g O,S 

(Tabi. su/faguanid g 0,5) 

0 5 g-os szulfaguanidin-tabletta , „ 

' , t 1 tabletták Fény hatására elszmezod·· 
Fehérszínű, ,sz~gtalan, csa0k~~/~....=.~ ~~~ g szulfag~anidint (C 1H1002N•S,H20) 

nek„ 1 átlagsulyu tabletta ' . ' 
tartalmaz. 

Kfs;:;ités. . . b 'l (V) (m/faguanidinum) legfeljebb 
500 g szulfaguamdm 0 , , ; 1 «Tabletták» cikkelyben 
200 g segédanzag fel,hasznalasava a 

lap) előnt modon, l úlyú tablettát készítünk„ 
1 OOO db legfeljebb O, 70 g at ags 

(L 205. 

Azonossági vizsgálat , ' 
, 0 ml acetonnal többször összerazunk. es 

a) Szulfa~uanidin„ 1 db p_orítot: t~b!etta:z~r"ük. A szüredéket szárazra párologtatJuk 
a folyadékot kis paprrosszurőn. meg lk l ) b} e} és d) pontp (IL 490. laJ?) 
es a maradékot a «Sulfagi:a~d~i;r~:~1~istá~y~sft~tt és 120o_0 n kiszárított maradek 
szerint vizsgáljuk„ A forro v1z o a 
olvadáspontja !88'-191' Jegyen, 

b) A 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

' ' , ' 1 'lyát ellenőrizzük (L 208 lap). 
tabletták széteseset es at agsu 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározd s ( 5zulfaguanidin) „ 0, 1 mg pontossággal mért kb„ 0,04 g ható.; 
anyagot tartalmazó, porított tablettát 6 cm átmérőjű száraz papirosszűrőn meleg 
acetonnal addig mossuk, amíg a lecsepegő aceton 1 ml-es bepárologtatott 
részlete észrevehető maradékot már nem hagy. Az acetonos oldatot becsiszolt 
visszafolyó-hűtővel ellátott, O, 1 mg pontossággal mért 100 ml-es szár az lombikban 
fogjuk fel. Az egyesített acetonos oldatokat szárazra párnlogtatjuk. A 100'-on 
állandó súlyig szárított és 0, 1 mg pontossággal mért maradékot .5 ml 70 %~os 
kénsavban oldjuk. A forráselmaradás meggátlása céljából 1-2 üveggyöngyöt 
dobunk a lombikba. A csiszolatot tömény kénsavval megnedvesítve a készüléket 
összeszereljük s tartalmát 1 óra hosszat kis lángon forraljuk„ Ezután a hűtőcsövet 
5 ml vízzel a lombikba öblítjük, majd ennek tattalmát kihűlése után 25 ml 
mosóvízzel a 200 ml-es brómozó lombikba öblítjük .. A reakció elegyet, 20,00 ml 
0,1 n káliumbrnmát-oldatot használva, az L 13L lap 19) szerint vizsgáljuk 
A brómozás ideje .5 perc. A jód visszamérése előtt a lombik tartalmát 100 ml 
vízzel hígítjuk. 
1 ml 0,1 n kálinmbromát-oldat 3,871 mg (lg ,58783) szulfaguanidint 
(C,H100 2N4S,H20) jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálát 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap) .. A makro-· 
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosí\juk. 

Eltartá.s. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, fénytől védve taqjuk. 

Adagolás.. Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos nabi adagja 

701. 

4- 8 db 
12-32 db 

+ Tabletta sulfamethylpyrimidini g 0,5 
( Tabl.. sulfamethylpyrím.. g 0,5) 

0,5 g-os szulfametilpirimidin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, gyengén keserű ízű tabletták. Fény hatására elszíneződ-· 
nek.. 1 átlagsúlyú tabletta 0,475-0,525 g szulfametilpirimidint (C

11
H

12
0

2
N

4
S) 

tartalmaz.. · 

Keszítés. 
500 g 

50 g 
szulfametilpirimidinből (V) (suifamethylpyrimidinum) legfeljebb 
segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I. 205 .. 
lap) előírt módon 

1000 db legfeljebb 0,55 g átlagsúlyú tablettát készítünk .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfametilpiri'midin. 0,3 g porított készítményt 10 ml acetonnal többször össze
rázunk és a folyadékot kis papirosszűrőn szű1jük„ A szüredéket szárazra 
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• d 'k t a <<Sulfa· methylpvtimidinum» cikkely a) és b) párologtatjuk es a mara e o ' 
pontja (IL 492. lap) szerint vizsgá\juk 

Minőségi k.valitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208. lap). 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

~artalmi meghatározás (szulfametilpúimidin) O,l mg pontosságga~ mér;, ~b. ~,g5 1 
e) hatóan a ot tartalmazó, porított készítményt kis száraz papno~s~uron „ ~ 

R- etn;lé~errel mosu~lc. A lecsepegő petroléteres részt nem, hasznaljuk .. „A szu.~~~ 
m!adt an a ot aceton kis részleteivel addig moss~, ~g ~ lecsei:ego folya e 
1 1- ·és~le~e óraüvegen bepárologtatva észreveheto maradek?t mar nem hag~„ 

m es r , al métt 100 ml-es szaraz Erlenmeyer-
Az acetonos oldatot 0, ~ mg po;itossagg. k A j 00,_ 'Handó súlyig szárított 
lombikban vízfütdőn szarazra parologta\ju . on a ' l' b !djuk 
, 0 1 m ontossággal mért maradékot 20,00 ml 0, 1 n natron ug an o · 
~z ~ldat~t~ 2 csepp I-timolftalein·.oldatot használva jelzőül, O, 1 n sósavval 

tit1á\juk.. N S) 
1 ml O,l n nátronlúg 26,43 mg (lg ,42211) szulfametilpirimidint (CnH„O, 4 

jelez. 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőriz~i!k (L 208. lap) .. A makro
szkó osan megfelelőnek ítélt készítményt azonositjuk.. 

EÍiartás A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegbei;, vagy alkalmas dobozokba 
1. a re'nytől védve zárt szektényben tartjuk. csomago v , 14 ' 

Másnév. «Sulfamerazin tabletta» (V. N.) .. 
Adagolás., Legnagyobb egyszei:·i adagja 

Legnagyobb napi adagja 

Szoká.sos eg)'SJ:.eri adagja 
Szokásos napi adagja 

702. 

6 db 
24 db 
1- 4 db 
6-14 db 

+ Tabletta sulfamethylthiazoli g 0,5 
(Tabi . .sulfamethylthíazol. g 0,5) 

0,5 g-os szulfametiltiazol-tabletta 

Fehér vagy 
Egy átlagsúlyú 
talmaz. 

k fehé· szinű szagtalan csaknem íztelen tabletták. 
csa nem ' - , '.1 . 1 (C H O N S ) tar-
tabletta 0,475-0,525 g szulfameti tiazo t io u 2 3 2 

Kes;:íté~Óo g szulfametiltiazolból (V) (suifameth)'ltlzia~olum}. leg{°~ebb(I 
50 segédanyag felhasználásával a «Tablettálrn cikke Y en ·· 205, 

g ) l'" t .d lap e orr mo on , , , k 
1000 db legfeljebb 0, 55 g átlagsúlyú tablettat keszrtün ·· 
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Azonossági vizsgálat 

a) Szulfametiltiazol. 0,3 g porított készítményt 10 ml R-acetonnal többször összerázunk 
és a folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük, A szüredéket szárazra párologtatjuk 
és a maradékot a «Sulfamethylthiazolum» cikkely b) és d) pontja (IL 494 .. lap) 
szerint vizsgáljuk. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap). 

Minőségi kvantit.atív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás (izulfametiltiazol). 0,1 mg pontossággal mért kb 0,25 g ható
anyagot tartalmazó, finoman porított készítményt kis száraz papirosszűrőn 10 ml 
R-petroléterrel mosunk„ A lecsepegő petroléteres részt nem használjuk„ A szűrőn 
maradt anyagot meleg aceton kis részleteivel mossuk mindaddig, míg a lecsepegő 
folyadék 1 ml-es részlete, óraüvegen bepárologtatva észrevehető maradékot 
már nem hágy„ Az acetonos oldatot O,l mg pontossággal mért száraz 100 ml-es 
Erlenmeyer-lornbikban fogjuk feL A folyadékot levegő befúvásával szárazra 
párolo~tatjuk és a 100.0 -?n állandó súlyig szárított és 0,1 mg pontossággal mért 
maradekot (szulfametiltmzol) a «Sulfamethylthiazolum» cikkely (II. 495 .. lap) 
n) pontja szerint vizsgáljuk tovább. 
! ml O,I n nátronlúg 26,93 mg (lg ,43031) szulfametiltiazolt (C

10
Hu0

2
N

3
S

2
) 

Jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208. lap) .. A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk. 

Másnév .. «Ultraseptyl tabletta» (V. N,), 

Adagolá.s. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 
Szokásai egyizeri adagja 
Szokásos napi adagja 

703. 

6 db 
24 db 
1- 4 db 
6-14 db 

+ Tabletta sulfanilamidi g 0,5 
( Tabl.. sulfanilamid. g 0,5) 

0,5 g-os szulfanilamid-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, íztelen tabletták. Fény hatására elszíneződnek. 
1 átlagsúlyú tabletta 0,475-0,525 g szulfanilamidot (C

6
H

8
0

2
N

2
S) tartalmaz, 

Kisz[tés. 
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500 g szulfanilamidból (V) (sulfanilamídum) legfeljebb 
50 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 205, 

lap) előírt módon 
1000 db legfe\jebb 0,55 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szulfanilamid. 0,30 g porított készítményt 20 ml acetonnal többször összerázunk 
és a folyadékot kis papirosszűrőn szűrjük. A. szüredéket szárazra párologtatjuk 
és a maradékot a «Sulfanilamidum» cikkely a) és b) pontja (II. 496. lap) szerint 
vizsgá~juk„ A 100°-on kiszárított és forró vizből átkristályosított maradék olvadás
pontja 164°-167° legyen. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap). 

' Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározái (•zulfanilamid). O,I mg pontossággal mért kb 0,05 g ható„ 
anyagot tartalmazó porított készítményt .50 ml-es Erlen.meyer-lombikban 3 ml 
R-sósav és 10 ml víz elegyével rázogatunk, majd a folyadékot .500 ml-es brómozó
lombikba szűrjük„ A lombikot és a szűrőt néhány csepp R-sósavval megsava
nyított 50 ml vízzel mossuk. A vizsgálatot a továbbiakban a «Sulfanilamidllm» 
cikkely o) pontja (II. 497. lap) szerint folytatjuk 
1 ml O, 1 n káliumbromát-oldat 4,305 mg (lg ,63399) szulfanilamidot (C6H 80 2N 2S), 
jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208. lap) .. A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk, 

Eltartás, A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba 
csomagolva, fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk 

Másnév, «Tablettae paraaminobenzolsulfonamidi», «Comprimata benzo!Sul
fonamidi». 

Adagolái. Legnagyobb egysze<i adagja 6 db 
Legnagyobb napi adagja 24 db 

Szokáios egyizeri adagja 
Szokárns napi adagja 

704. 

2- 4 db 
6-14 db 

+ Tabletta sulfathiazoli g 0,5 
(Tabl., sulfathiazol .. g 0,5) 

0,5 g-os szulfatiazol-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, íztelen tabletták 1 átlagsúlyú tabletta 0,475-0,525 g 
szulfatiazolt (C9H 90 2N3S 2) tmtalmaz .. 

Kisz{tés. 
500 g szulfatiazolból (V) (sulfathiazo!um) legfeljebb 

50 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (I 205 .. 
lap) előírt módon 

1000 db legfe\jebb 0, 55 g átlagsúlyú tablettát készítünk. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Szuifatiazol,. 0,30 g porított készítménJt 10 ml acetonnal többször összerázunk 
és a folyadékot szűrjük„ A szüredéket szárazra párologtatjuk és a maraáékot a 
«Sulfa~ia~ol';'.rn>; c~~ly al, b} .és dJ-pontja. (I~. 498 .. lap) szerint vizsgáljuk. 
A forro vizbol atkr1stalyos1tott es 120 -on kiszar1tott maradék olvadáspontja 
198°-202° legyen .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I 208. lap) .. 

l\finőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi meghatározás (szulfatiazol)„ O, 1 mg pontossággal mért, kb 0,05 g ható
anyagot tartalmazó, porított tabl~ttát .50 ml-es Erlenmeyer-Iombikban 3 ml 
R-sósav és 10 ml víz elegyével rázogatunk, majd a folyádékot 500 ml-es brómozó
lombikba szűrjük„ A lombikot és a szűrőt néhány csepp R-sósav"Val megsavanyí
tott 50 ml vízzel mossuk. A vizsgálatot a továbbiakban a «Sulfathiazolum}) 
cikkely o) pontja (H 499. lap) szerint folytatjuk. 

1 ml 0,1 n káliumbromát-oldat 4,255 mg (lg ,62893) szulfatiazolt 
(C9H 90 2N3S2) jelez„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208 .. lap) .. A makro
szkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk„ 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós edényben, fénytől védve, vagy 
alkalmas dobozokba csomagolva, zárt szekrényben tartjuk. 

Adagolás„ Legnagyobb egyszed adagja 6 db 
Legnagyobb napi adagja 24 db 
Szokásos egyszeri adagja l·- 4 db 
Szokása.s napi adagja 6-14 db 

705. 

Tabletta theobrom.ini jodati 
(Tabi .. theobr .. jod.) 

Káliumjodidos teobromin-tabletta 

Fehérszínű, szagtalan, kesernyés ízű tabletták. 1 átlagsúlyú tabletta 0,095-
0, 105 g KJ-t és 0,235-0,265 g teobromint (C,H80 2N 4) tartalmaz. 
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K'é.5Zítés. 
100 g 
100 g 
250 g 

káliumjodid (V) (kalium Jodatum), 
nátriumhidrogénkarbonát (V) (natrium bfrarbonicum) és 
teobromin (V) (theobrominum) összekevert finom porából, 
legfeljebb 

50 g segédanyag felhasználásával a «Tabletták» cikkelyben (L 
lap) előírt módon 

1000 db legfeljebb 0,50 g átlagsúlyú tablettát készítünk.. 

205„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Teobromin. O, 1 g porított tablettát 5 ml vízzel összerázunk és a fülyadékot szűrjük„ 
A szűrőn maradt anyagot vízzel jodid-mentesre mossuk„ Ezt a szüredéket hasz
náljuk a b) szerinti vizsgálathoz. 
A maradékot kis porceláncsészébe téve 5 csepp 3 %-os R-hidrogénperoxid
oldattal és 5 csepp tömény R-sósavval vízfürdőn szárazra párologtatjuk, A sár
gásvörös színű maradék ;R-ammónia-oldattal megnedvesítve, bíborvörös lesz 
(murexid-reakció). 

b) Jodid. Az a) szerinti szüredéketR-sósavvalmegsavanyítva, néhány csepp R-klóros 
vízzel és 2 ml R-kloroformmal összerázzuk .. A kloroformos réteg ibolyaszínű 
lesz 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208. lap)„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározás (teobromin} .. 0, 1 mg pontossággal mért, kb O, 15 g teobromint 
tartalmazó, porított tablettához, 300 ml-es Erlenmeyer-lombikban 120 ml 
vizet és 1 5 ml I-fenolvörös-oldatot öntünk, majd a folyadékot R·kénsavval 
megsav~n;ítjuk. Késhegynyi durva horzsakőport szórunk a lombikba és a 
folyadékot néhány percig fonaljuk. A forró, sárgaszínű folyadékot 40°-ra le„ 
hűtjük R-nátronlúggal semlegesítjük és 1-2 csepp O, 1 n nátronlúggal vörös 
színig 'meglúgosítjuk, majd O;l n kénsavval éppen sárga színig semlegesítjük. 
Az oldathoz 25 ml 0, 1 n ezüstnitrát-oldatot öntünk és a csapadékos folyadékot 
0,1 n nátronlúggal titráljuk„ . . 
1 ml 0,1 n nátronlúg 18,02 mg (lg ,25567) teobromrnt (C7H 80 2N 4) ielez. 

e) Tartalmi meghatározás (káliumjodid) 0,1 mg pontossággal mért kb 0,1 g kálrum„ 
jodidot tartalmazó porított tablettát 50 ml-es főzőpohárban 10 ml vizzel enyhén 
melegítünk A folyadékot 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba szűrjük. A poharat 
és szűrőt háromszor .5-5 ml vízzel átmossuk„ A szüredékhez 25,00 ml 0, 1 n 
ezüstnitrát-oldatot, .5 ml R-salétromsavat és 1 ml I-vas(III)nitrát-oldatot öntünk„ 
A csapadékos folyadékot vízfürdőn felmelegítjük. A lehűtött folyadékot 0, 1 n 
káliumrodanid-oldattal titráljuk. 
1 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldat 16,60 mg (lg ,22016) KJ-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A tabletták szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (L 208„ lap). Az azonosnak 
talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 

Eltartás. A tablettákat jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas fiolákba 
csomagolva, száraz helyen, fénytől védve tartjuk. 

Adagolás. Szokáro s egyszeri adagja 
Szoká50s napi adagja 

1-3 db 
3-6 db 
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706. 
+ Tabletta thyreoidei 

(Tab l.. thJ'r eoíd.) 
Pajzsmirigy-tabletta 

0 i2z_áríto~ 0 f5ajzsn;ilrigy-por ból készült tabletták. Egy átlagsúlyú tabletta 
, J g, '. ,if' II etoleg 0, 125 g szárított pajzsmirigy-port tartalmaz am' 

~,f5, 0, t\ 'Pftoleg 0,25 mg s~er':'esen kötött jód-(dijódtirozin és tiroxin')-tar~ 
a omna e e meg .. A tablettak atlagsúlya O, 10-0,20 g .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A tablett~k szétesését és átlagsúlyát ellenőrizzük (I. 208 1 ) 
b) S;;e_rvetlen1ód-vegyületek. 1,0 g finoman porított készítményt a <dh~reoideu · 

cikkely b) pontja (IL 523 .. lap) szerint vizsgálunk. m s1ccum" 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi .. meghatáro;:á1 (jód) .. 0,1 mg pontossággal mért kb 0,1 mg szervesen 
kotott Jodot tartalmazó porított készítményt az I 121 lap 15] · · gálunk. · e szerint v1zs. 

1 ml 0,005 n nátriumtioszulfat-oldat o, 1058 mg· (lg ,02435) J · 1 -t 1e ez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

ell~ő~::~~s(f ó~g~~~ apTe~e~~~k~:ák~:~ b Ja~;~~~~~tl~~étl. ~'J~:tgy~let!tkl)agsszue' lry1_nátt 
vizsgáljuk 

Eltarüii. A ~abl~!ták;it jólz~ó üvegdugós üvegben, vagy alkalmas fiolákba 
csomagolva, fenytol vedve, zart szekrényben tartjuk. 

Másnév. «Comprimata Thyreoideae» (Ph.Hg. IV..) 

Adagolás. S;:okárns egyizeri adagja 
S;;okárn 5 napi adagja 

707. 

1 db 
1-2 db 

+ Tabletta tocopheroli acetici mg 5 
(Tabi.. tocoph. acet .. mg 5) 

5 mg-os tokoferolacetát(E-vitarnin)-tabletta · 

Alkalmas segédanyagokkal készült legfeljebb o 25 g át! '1 ' 
Egy tabletta 5 mg toko"erolacet 't t 'cc H ·0 ) ' agsu yu " a o 31 s2 3 tartalmaz 
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tabletták. 

---------
A készítményt alkalmas előkészítés után a «Tocopherolum aceticum» cik·· 

kelyhen (IL 524 .. lap) leírt módon vizsgáljuk. A tabletták átlagsúlyát és szét
esését az I 208. lap a) és b) szerint ellenőrizzük. 

Eltartás, Jólzáró üvegdugós üvegben, vagy alkalmas dobozokba csomagolva, 
fénytől védve, zárt szekrényben tartjuk .. 

Adagolá1. Szokásos egyizeri adagja hetenként 2-3-szor 2-10 db 
Szokásos napi adagja hetenként 2-3-szor 2-20 db 

708. 

Tinctura amara 
( Tínct. ar1Jár.) 
Keserű tifÍktura 

Zöldesbarna-színű, tiszta, átlátszó, fűszeres szagú, keserű ízű, szeszes folyadék. 
34,0-39,0 v/v % alkoholt tartalmaz .. Szárazanyagtartalma legalább 4,0 %·· 
Vízzel zavarosan, hígított szesszel tisztán elegyedik. 

Sűrűség .. 0,965-0,975 .. 

Készíté1. 
60 g vidraflí-levelet (IV) (trifolii fibrini folium), 
60 g ezerjófüvet (IV) (centaurii herba), 
60 g fehér ürömfüvet (IV) ( abiinthii herba) és 
20 g narancshéjat (IV) ( aurantii perícarpium) 

200 g 40 v/v %-os szesszel átnedvesítünk és 
1000 g ugyanilyen szesszel a «Tinkturák» cikkelyben (L 21 L lap) 

leírt módon, perkolálással 
1 OOO g tinktur át készítünk belőle. 

A kivonófolyadék ( 40 v/v %-os szesz) 36 sr legtöményebb szesz (1piritus 
concentratissimus) és 64 sr víz ( aqua deitillata) elegye .. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

a) Szárazanyag-tartalom. mg pontossággal mért, kb 3 g készítményt az I. 105 .. lap 5/a 
szerint beszárítunk és a maradékot 10.5°-on állandó ,súlyig szárí~juk. 

b) Tartalmi meghatározái (alkohol) .. 10,00 ml készítményt az I. 140 lap 24/b szerint 
vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük 

Eltartái. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tar\juk 

Adagolás.. Szokásos egyizeri adagja 0,5-2 g 
Szokárns napi adagja 1,5-6 g 

A fúszem üröm-tinktura (tínctura absintlzii compoiita) helyett ezt a ké>zítmén)'t 
adjuk ki. 
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709. 

Tinctura aromatica 
( Tínct„ aromat.) 

Fűszeres tinktura 

Vörösbarna színű, tiszta, átlátszó, jellemző fűszeres szagú és ízű szeszes 
folyadék„ 63,0-68,0 v/v % alkoholt tartalmaz„ Szárazanyag-tartalma legalább 
2,0 %. A készítmény vízzel zavarosan, hígított szesszel tisztán elegyedik. 

Sűrű1ég.. 0,890-0,900. 

K'é.szítés. 
100 g 
50 g 
25 g 
25 g 

1000 g 

1000 g 

fahéj (IV) ( cinnamomi cassiae cortex), 
narancshéj (IV) ( aurantii pericarpium), 
szegfűszeg (IV) (caryophylli flos) és 
kardamomum-mag (IV) (cardamomi 1emen; 1. cardamomi fructus) 
keverékéből 
hígított szesszel ( 1piritus dilutus) a «T inktur ák» cikkelyben 
(L 211.. lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinkturát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a) 1 ml készítmény 0,5 ml vízzel elegyítve megzavarosodik. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Szárazanyag-tartalom. mg pontossággal mért kb 5 g készítményt az L 105. lap 
5/a szerint bepárologtatunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szárítjuk. 

e) Tartalmi meghatározá1 (alkohol). 10,00 ml készítményt az L 141. lap 24/d szerint 
vizsgálunk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartás„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk„ 
Fűszeres tinkturát tartalma::, az «Elixirium thymi compositum» a «Liquor ferri 

albuminati saccharatus» és a «Mixtura chloralo-bromata». ' 

710. 

Tinctura aurantii 

(Tinct .. aurant.) 

N ar ancs-tifÍktur a 

Nar~ncsvörös színű, tiszta, átlátszó, i1arancshéj~szagú, kesernyés ízű, szeszes 
folyadek. 61,0-66,0 v/v% alkoholt tartalmaz. Szárazanyaa-tartalma legalább 
5,0 '!;S;, yízzel zavarosan, hígított szesszel tisztán elegyedik. 

Suru1eg. 0,905-0,915. 
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KéíZÍtéL 
200 g 

1000 g 

!OOO g 

n_a:ancshéjból (IV) _( ~u.ranti_i pericarpiumJ. , . 
hrgitott szesszel (spmtus dilutus) a «Tmkturak» crkkelvben 
(L 211. lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással · · 
tinktmát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a), 5 ml tinktura 1 ml vizzel elegyítve megzavarbsodik, további 1 n11 víztől a zavaro-
sodás fokozódik, majd csapadék válik le„ · 

Minőségi l,í.vantitatív vizsgálat 

b) Szárazányag-tartalo1n. mg pontossággal n~ért kb 3 g készítn1ényt az I. 105„ lap 
5/a szerint szá1azra párologtatunk és a maradékot 10.5°-on állandó súlyig 

szárí~juk, 

C) Tartalmi 1neghatároz:,ás (alkohol). 10,00 1nl tinkturát az I. 140. lap 24/b szerint 

vizsgálunk, 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük. 
Eltartá1 Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 

Adagolá5. Szokáso1 egyszeri adagja 0,5-2 g 
Szokiso1 napi adagja 1,5-6 g 

711. 

Tinctura aurantii conferta 
( Tinct.. aurant.. conj) 

Tömény narancs-tinktura 

1 

\ 

íí 
-~ 

Sötét nara11csvörös-színű, tiszta, átlátszó, narancshéj-szagú, kesernyés ízű, 
szeszes folyadék. 57,0-62,0 v/v% alkoholt tartalmaz. Szárazanyag-tartalma 5?fJ ./r'i', 
,legalább 12 %· Vizzel zavarosan, higitott szesszel tisztán elegyedik. 

Sűrű1ég .. 0,930-0,950„ 

Készítés. 
"500 g 
~00-g 

1000 g 
1000 g 

narancshéjat (IV) ( aurantii pericarpiurn) 
hígított szesszel (spiritus dilutus) átnedvesítünk, majd a «Tink
turák» cikkelyben (L 211. lap) leírt módon 
hígított szesszel (spíritus dilutus) perkolálással 
tinkturát készítünk belőle 

Azonossági vizsgálat 

a) -5 ml tinktura 1 n11 vizzelelegyítve mcgzavarosodik További l 1ul víztől a zavaro
sodás fokozódik és csapadék válik ki 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Szárazanyag-tartalom. mg pontossággal mért kb 1 g tinkturát az I 10.S, lap 5/b 
szerint beszárítunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szárítju~. 

e) Tartalmi meghatározás (alkohol). 10,00 ml tinkturát az L 140 .. lap 24/' szerint 
vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

. \ makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük 
Eltartás,. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 
Tömény narancs-tinkturával készül az «Extractum frangulae fluidum», a «Súupus 

aurantii» és a «Sirupus kalii guajacolsulfonici». 

712. 
+ Tinctura belladonnae 

( Tínct.. bella)f) 
Belladonna (na dr agul ya}-levél-tinktur a 

Sötétzöld·, vagy zöldesbarna-színű, tiszta, átlátszó, jellemző szagú, kesernyés 
ízű, szeszes folyadék. Atrnpin-bázisban (C17H 230 3N) kifejezett alkaloida
tartalma 0,027-0,033%, alkohol-tartalma 64,0-69,0 v/v%, szárazanyag
tartalma pedig legalább 1,6% - Vizzel zavarosan, R-szesszcl tisztán elegyedik. 

Sűrűség. 0,890-0,900 . 

Keszítés. 
roo g 
40 g 

960 g 
1000 g 

belladonna-levelet (IV) (belladonnae folium) 
hígított szesszel (1piritus dilutu1) átnedvesítünk, majd 
a_ «Tinkturák» cikkelyben (!. 21 L lap) leírt módon, 
hígított szesszel (spiritus dilutus) pe1kolálással 
tinkturát készítünk belőle. 
A tinktura alkaloida-tartalmát az e) pont szerint meghatároz
zuk és a tinkturát annyi hígított szesszel (spiritus dilutus} 
hígítjuk, hogy az 0,03 % alkaloidát tartalmazzon. 

Azono.~sági vizsgálat 

a) .11trojJin 5 ml tinkturát porceláncsészében bepárologtatunk f\ még meleg mara.: 
dékot 1-2 csepp R-salétromsavval megsavanyított .5 inl vizzel eldörzsöljük és 
a folyadékot 6 cm átmé1őjű, megnedvesített papirosszűrőn inegszűrjük .. A szü
redék 1 ml-cs részletét a b) szerinti vizsgálathoz használjuk. A szüredék másik 
részletét az «Extractun1 belladonnae siccu1n» cikkely d) pontja (III. 214. lap) 
szerint \' izsgáljuk (\Titali-r eakció) „ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

lJ) Szulfát. Az a) sze1inti szüredék l ml-éhez 2 csepp R-sósavat és 2 csepp R-bárium
klorid-oldatot eleg)'ítünk. A fülyadék nem zavarosodhat meg„ 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) S;:,árazanyag-tartalonl. mg pontossággal mért kb .5_ g tinkturát az I 105_. lap Sía 
szerint szárazra párologtatunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szárítjuk. 

d) Tartalmi meghatáro:ái (a/kohol).. 10,00 ml készítményt az L 140. lap 24/' szerint 
vizsgálunk. 

e) Tartabni nzeghat.ározá.s (alkaloida) cg pontossággal mért kb 10 g tinkturát az 
I 125. lap 17/c illetőleg 17 /b-a szerü1t vizsgálunk. i\z alkaloidák oldására 
5,00 ml 0,02 n kénsavat alkalmazunk . 
l ml 0,02 n kénsa\; 5, 787, mg (lg , 7624 7) atropin-, illetőleg hioszcia1nin-bázist 
(C11H 230 3'-i) jelez. , 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makrnszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
séget ellenőrizzük„ 

sűrű-

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós_ üvegben, fénytől ,,édve, zárt szekrényben tartjuk . 

. 1dagolás, Legnagyobb egyszei:·i adagja 1 g 
Legnagyobb napi adagja 3 g 

,Szoká.sos egy.szeri adagja 0,2-0,3 g 
Szokásos napi adagja 0, 6--1, 5 g 

713. 
' 

+ Tinctura cantharidis 
/ 

( Tinct. ca;f.thar.) 
KőrisbogáÍ-tinktura 

Zöldessá1ga-színlí, tiszta, átlátszó, kőrisbogár-szagú, _égető ízű fülyadé-k. 
91,0-96,0 v/v% alkoholt tartalmaz Szárazany.ag-;artalma lef\alább. 2,0% 
\Tízzel zavarosan, hígított szesszel és R·-szesszel t1sztan elegyedik. A trnktura 
a bőrre kenve v~rbőséget okoz és azt megvörösíti. 

Sűrűség 0,808--0,818 

Kifszí'tés. 
10 g 

!OOO g 

100 g 
40 g 

1000 g 

borkősa,at ( acidum tartaiicum) 
legtöményebb szeszben (1pzritu1 concentratis1imu1) oldunk 
Ez az oldat a kivonó folyadék.. 
kőrisbogár-port (Vl (cantlzaris) . . , . 
ki,onó-folyadékkal átnedvesítünk, maid a «Imkturak» Cik
kelyben (L 211. lap) leírt módon, perkolálással 
tinkturát készítünk belőle A tinktura kiegészítésére legtömé
nyebb szeszt ( spin:tus concentrati ~si?nus) használunk. 

Minőségi kvantitatív Vizsgálat 

a) S7..á1aza1yag-tartalon1. n1g pontossággal mért kb .5 g tinktu:át az I ~05 ~a? . .5/a 
szerint szárazra pá1ologtatunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szarr1J1;1k· 

b) Tartalmi nzeghatá10.;:,ás (alkohol) 10,00 1nl tinktl.~rát az I 140 lap 24/b sz~r1nt 
vizsgálunk 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A mak1o_szkóposan megfelelőnek ítélt tinktura sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől ··védve, zárt szekrényben 
tartjuk. 

714. 

Tinctura capsici 
( Tinct. cap siéi) 

Paprika-til}ktura 
Narancsvörös··Színű, tiszta, átlátszó, paprika-szagú, égető ízű, szeszes folyadék, 

63,0-68,0 v/v% alkoholt taitalmaz. Szárazanyag-tartalma legalább 2,5% ~ 
Vízzel zavarosan, hígított szesszel tisztán elegyedik. 

Sűniség. 0,890-0,905. 

Készítés. 
100 g 
60 g 

1000 g 
1000 g 

paprika-port (V) (capsiciJiuctus) 
hígított szesszel (spiritus dilutus) átnedvesítünk, majd a «link-· 
turák» cikkelyben (L 2 II. lap) leírt módon, 
hígított szesszel (spíritUJ dilutus) perkolálással 
tinktur át készítünk belőle. 

Azonossági vizsgálat 

a) Kapszaicin .. 1 ml tinkturát vízzel 100 ml-re hígítunk. Az oldat 1 rnl-éhez 1 ml 
egyszerű szirupot és 8 n1l vizet elegyítünk. E folyadék 5 ml-e fél percig a szájban 
tartya, égető érzést okoz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Száraza1l)1ag·-tartalo1n. mg pontossággal mért kb 5 g tinlturát az I. 10.5. lap 5/a 
szerint. szárazra párologtatunk és a maradékot 10.5°-on állandó súlyig szárí~juk. 

e) Tartalmi meghatározás (alkohol) .. 10,00 ml tinkturát az I 140 lap 24/b szerint 
vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt tinktura sűrűségét ellenőrizzük.. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk. 

715. 

Tinctura cha:mom.íllae 
( Tinct chamom!) 

Kamilla(székfűvirágf tinktura 
Zöldesbarna-színű, tiszta, átlátszó, székfüvirág-szagú és ízű szeszes folyadék.. 

63,0-68,0 v/v% alkoholt tartalmaz. Szárazanyag-tartalma legalább 3,0%, .::... 
R-szesszel tisztán elegyedik.. 

Sűrűség. 0,897--0,907. 
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Kés;:ítés .. 
200 g 

!OOO g 

1000 g 

székfüvirágból (III) (chamomíllae flos) 
hígított szesszel (spiritus dilutus) a «Iinkturák» cikkelyben 
(L 21 L lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinkturát készítünk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

aj Szárazanyag-tartaloin mg pontossággal mért kb 5 g _tin.kturát az I. 105. lap 5/a 
szerint szárazra párologtatunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szárí~juk. 

b) Tartalmi meghatározás (alkohol} 10,00 ml tinktmát az I 141 lap 24/d szeiint 
vizsgálunk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

\ makroszkóposan megfelelőnek ítélt tinktura sűrűségét ellenőrizzük.. 

Eltmtá.s Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől ".édve tartjuk 

Adagolás S;;okásos egvs;;eri adagja 0, 5-2 g 
Szokásos napi adagja 1, 5-6 g 

716. 

Tinctura china_e cornposita 
( Tinct .. chinae cpmp . .) 

Fűszeres kínaké~-tinktura 
Sötét vö1ösbarna·-színű, tiszta, fűszeres szagú, erősen keserű és fanya1 ízű 

szeszes folyadék Összes alkaloida-tartalma legalább 0,50 %- 62,0-67,0 v/v % 
alkohoh tartalmaz. Szárazanyag-tartalma legalább 4,5% - Vízzel za\·arosan, 
hígított szesszel tisztán elegyedik 

Sűrűség .. 0,900-0,915 
J{é'szítés. 

150 g 
50 g 
50 g 
2-' 0 g 

1000 g 

1000 g 

kínakéreg (IV) (chinae s_uccirubra~ cortex), 
tárnics-gyökér (IV) ( gentianae radzx), 
narancshéj (I\i) (aurantii jmicarpium) ·és 
fahéj (IV) (cinnamomi cassiae cortex) keverékéből 
híaított szesszel (spiritus dilutus) a «Tinkturálrn cikkelyben, 
(I~ 21 L lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinkturát készítünk. 

Azonossági vizsgálat 

a! .4lkaloida. 2 n1I kés_zít1nényt I csepp R-sósavval elegyít\. e, porceláncsészében be
párologtatunk. J\ maradékot 2 ml vízben oldjuk és kémlőcsőben R-ná,tron
lllggql 11]-eghígosítjuk, majd 5 ml R-éterrel kirázzuk„ Az elk~lö_nített et;res 
fűlyadékot 3 ml R-kló1os vízre rét~gezzük. 10 csepp R-a~mon1a-oldattol a 
folyadékok érintőfelületén smaragdzöld-színű gyűrű keletkezik 

b) CJeranyagok .. 1 ml kész{t1n~nyt 10 ml vízzel hígítunk„ A folyadék 1 ml~e l csepp 
R-,as(III)klorid-oldattól sötétzöld-színű lesz 
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Minőségi kvantitatív vi~sgálat 

e) S;:.átaza1z;•ag-·tal'/a{onz mg pontossággal mért kb; 3 g készítményt az J. 105. ·1ap .S/a 
szerint. szárazra párologtatunk és a inar~dékot 10.5°-on állandó súlyig szárítjuk. 

d) Tartalmi meghatárnzá< (alkohol). 10,00 ml tinkturát az I. 140 .. lap 21/e szerint 
vizsgálunk 

e) Tartalmi nzeglzatározás (alkaloida). cg pontossággal mért kb. 10 o- tinktu1át az 
I. 125 lap 17/c, illetőleg 17 /b-/3 szerint vizsgálunk. Az alkaloidát súlvszcrint 

~~ . 
Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény siírű
ségét ellenőri~zük. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk.. 

lnkompatibíli< lúgos kémhatású anyagokkal, csersav-tartalmú készítménvekkel 
és vas-sókkal. · · 

Adagolás Szokásos eg)'szeri adagja 
Szokásos napi adagja 

717. 

0,5-2 g 
1, 5--6 g 

* Tinctura digitalis 
( Tmct. digit.) 

Digitálisz-tinktur a 

Zöld-, vagy barnászold-színű, tiszta, átlátszó, jellen1ző sz~gu kese1 ű ízú 
szeszes folyadék 63,0~68,0 v/v % alkoholt tartalmaz. Száraz~nyag-tartalma 
legalább 2, 5 %. Vízzel zavarosan, R-szesszel tisztán elegyedik. 
Sűrű<ég 0,893--0,903 

Készítés. Felbontatlan üvegből vett, hatóanyag-tartalomra beállított 
100 g digitálisz-levél-port (IV) ( digitalis pwj1ureae folium) 

30 g híg~tott ~zesszel (<pirztus dilutus) átnedvesítünk, majd a 
turak» crkkclyben (I 211. lap) leírt módon, 
hígított szesszel (spúitus dilutu<) perkolálással 1000 g 

1000 g tinktm át készítünk belőle 
A készítés idejét a tinktma tartályára feljegyezzük 

Azonossági vizsgálat 

« Iink-

a) Glukozidák. 2 ml 1Ü~.;:tu1át vízfürdőn bepá1ologtatunk és a maradékot 10 inl 
v.i'.zben oldjuk .. A. megszűrt oldathoz frissen ké~zített csersav-oldatot ( I + 19) 
csepegtetünk .. A.. fólyadék erősen megzava1 osodik. 

b) Gluko.eidák. 5 ml tinkturát po1 celáJ.1csészében vízfürdőn sű1 űre párologtatuPk A inaia
dékhoz 10 ml vizet és .5 csepp bázisos ólomacetát-oldatot keverünk A csapadékos 
folyadékot 6 cn1 át1nérőjű, száraz pa'pirosszürőn rázótölcsé1 be szű1jük. A szü
redé~et 10 inl R-klorofor1nmal kirázzuk és az elkülönített kloroformos i·észt 
vízfürdőn bepárologtatj:1k. _!\ ma1 adékot 3 1nl tömény R-ecetsavban oldjuk~ 
1 csepp R-vas(III)klor1d-oldatot cseppentünk hüzzá és az oldatot óvatosan 
3 ml tömény R-kénsavra rétegezzük A két 1éteg érintkezési felületén ka1inii~
vörös-színű gyűrű keletkezik. 
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Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szárazanyag-taitalom mg pontossággal mért kb 5 g készítményt az I 105. lap 5/a 
szerint szárazra párologtatunk és a maradékot 10.5°-on állandó súlyig szárítjuk 

d) Tartalmi meghatározd< (alkohol) 10,00 ml tinkturát' az I 140. lap 24/c szerint 
vizsgálunk. 

e/ Tartalmi meghatározá5 (szívreható glukoziddk) .A.. tinktura hatóanyagtartalmát 
biológiai eljárással vizsgálhatjuk (L 241 lap 9) 
1 g készítmény hatásértéke kb„ O, 1 g digitálisz-levél-por hatásértékével egyenlő 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sfüű
ségét ellenőrizzük, 

Eltartás. Jólzáró uvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
cartjuk. A raktári készletet színig telt üvegekben tároljuk 

Adagolás Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb. i:"iapi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokása< napi adagja 

A tinkturát évenként megújítjuk.. 

718. 

Tinctura gallae 

( Tinct. gallae) 

Gubacs-tinktura 

1,5 g 
5 g 

0,5-:--1 g 
1 -4 g 

/éfJ,(.:" 

Jffr?://) 

Sötét vörösbarna-színű, tiszta, átlátszó, erősen fanyar és összehúzó ízű, szeszes 
folyadék. 5~,0-6?,? v/v % alkoho!t tartah;raz. Szár.aza_nyag-tarta1ma legal~bb 
10,0 %.-Vrzzel, hrgrtott szesszel mmden aranyban trsztan, R-szesszel opahzalva 

, elegyedik. 
Siiríhég. 0,935-0,945 

Készítés. 
'--200 g 

c:!OOO g 

1000 g 

gubacspor ból ( I\i) ( galla), 
hígított szesszel ( 1piritu.s dilutus) a « I inktur ák» 
(L 21 L lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinkturát készítünk 

Azonossági vizsgálat 

cikkelyben 

.a) C.5er5aV. 1 ml tinktu1át 5 ml vizzel hígítunk J\. folyadékból 5 ?b-os savanyú kéu
savas-kinin--oldat (chininum bisulfuricam) hozzáadására halványsá1ga csapadék 
válik ki.. ' 

b; Gallu.szcsersav. 1 csepp tinkturát 10 ml ,,ízzel hígítunk .-\fülyadék 1 csepp R:..va$„ 
(III)klorid-oldattól sötétkék-színű lesz. 
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1\11.nőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szára;:,anyag-íartalonz. n1g pontossággal mért kb 1 g készítménvt az I. 105. lap 
5/a szerint bepárologtatunk és a maradékot 10.5°·-on állandÓ súlyig szárí~juk. 

d) Tartalmi meghatározd< (alkohol) .. IÓ,00 ml készítményt az I. 140 .. lap 24/b szerint 
vizsgálunk 

Tájékoztató gyo• svizsgálat 

. \z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük. 

Eltartá1 .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 

719. 

---Tinctura gentianae 
( Tinct.. gentián.) 

Genciána(tárnics)-gyökér-tinktura 
Narancsvörös-színű, átlátszó, jellemző szagú, erősen keserű ízű, szeszes 

folyadék. 61,0-66,0 v/v% alkoholt tartalmaz .. Szárazanyarr-tartalma legalább 
6,_0 %" - Vízzel, hígított szesszel tisztán, R-szesszel Zavaro~an elegyedik. 

Sűrűség. 0,905--'0,920. 
~-.?-;f /l/!yif~I Kiszítés. 

"200 g 
1000 g· 

1000 g 

tárnics-gyökér bő! (IV) ( gentianae radix), 
hígított szesszel (spiritur dilutu.s) a « I inktur ák» 
(L 211. lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinkturát készítünk.. 

Minőség·i kvantítativ vizsgálat 

cikkelyben 

a) S;:árd;:anyag-tartalo1n mg pontossággal iné1t kb 2 g tinkturát az I. 105. lap 5/a 
szerint szárazra párologtatunk és a inaradékot 10.5°~011 állandó súlyig szárí~juk„ 

b) Tartalmi meghatáro;:;á5 (alkohol). 10,00 ml készítményt az I. 140 .. lap 24/b szerint 
vizsgálunk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 

Adagolái. Szoká.so.s egyszeri adagja 0,5-2 g 
Sz;okáso< napi adagja 1,5-6 g 

% ' 

720. 

+ Tinctura ipecacuanhae 
( Tinct.. ipéca1:) 

I pekakuáníl-tinktura 
Nar.ancs\·Örös~színű, tiszta, átlátszó, jellemző, klssé dohos szagú, kissé ;keserű_ 

ízű, szeszes folyadék. Emetin··bázisbarr (C 29H 400 4N 2) kifejezett összes alkaloida-· 
·tartalma 0,19~0,21 % .. 64,0-69,0 v/v% alkoholt tartalmaz .. Szárazanyag

tartalma legalább 1,0% - Szesszel tisztán elegyedik. 

Sűrűség .. 0,890-0,900. 

Kerzítéi. 
100 g 

50 g 

1000 g 
1000 g 

ipekakuána-gyökér-port (V) ( ipecacuanhae radix) 
hígított szesszel (spiritus dilutus) átnedvesítünk, majd a « Iink
turák» cikkelyben (I. 21 L lap) előírt módon, 
hígított szesszel (spiritu< dilutus) perkolálással 
tinkturát készítünk belök. A tinktura alkaloida-tartalmát 
a d) pont szerint meghatározzuk és a tinkturát annyi hígított 
szesszel ( spíritu< dilutus) hígítjuk, hogy az 0,2 % alkaloidát 
tartalmazzon. 

Azonossági vizsgálat 

a) Etnetin. 1 ml tinkturát 1 ml legtöményebb R-sósavval elegyítünk. A sárgaszínű 
fOlyadék morzsányi klórosmész hozzáadására múlóan narancsszínű lesz. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Szárazanyag··tartalom. mg pontossággal mért kb 10 g tinkturát az L 105 .. lap 5/a 
szerint bepárolcgtatunk és a rnaradtkot 10.5°-on állandó sűlyig szá1ítjuk„ 

e) Tartalmi meghatározás (alkohol) 10,00 ml tinktmát az L 140 .. lap 25/b szerint 
vizsgálunk, 

d) Tartalmi meghatározás (alkaloida) .. mg pontossággal mért kb 10 g készítményt 
az L 125 .. lap 17/c, illetőleg 17 /b--a) szerint vizsgálunk. 
1 ml 0,02 n kénsav 4,806° mg (lg ,68180) emetin-bázisban (C29H„0 4N2) ki· 
f~jezett összes alkaloidát jelez 

Tájékoztató gyo• svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűr Ű· 
ségét ellenőrizzük 

Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tmtjuk. 

Adagolás. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Legnagyobb egyszeri adagja 
Sz;okdsos egyszeri adagja 
Sz;oká.sos napi adagja 

köp tetőnek 
köptetőnek 

hányta tónak 
köptetőnek 
köptetőnek 

0;5B--g 01 t'-, ··2- g .. ,- t7 () 

20 g tJ 

0,25 g 
1-1,5 g 

. Ipekakuána··tinkturát (tínctura ipecacuanhae) használhatunk az ipekakuána
forrázat (infusum ipecacuanhae) készítéséhez is (III. 228 .. lap) .. 
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Iv.linőségi kvantitatív vizsgálat 

e) _Szárazanyag-fartalorrz n1g pontossággal mért kb 1 g készítményt az l. 105„ lap 
5/a szerint bepárologtatunk és a maradékot 105°-on állandó súlyig szárí~juk„ 

d) Tartalmi meghatározá< (alkohol). !Ö,00 ml készítményt az I 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk 

Tájékoztató gyorsv:izsgálat 

_.\z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük. 

Eltartás. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 

719. 
„.-'fínctura gentianae 

( Tínct.. gentían.) 
Genciána (tárnics )-gyökér -tinktur a 

-f bJ t?>..,..~ Narancsvörös-színű, átlátszó, jellemző szagú, erősen keserű izu, szeszes 

.l
"'"ii},7 <,! folyadék. 61,0-66,0 v/v% alkoholt tartalmaz .. Szárazanyag-tartalma legalább 

o ·?( r 6,_0 % .. - Vízzel, hígított szesszel tisztán, R-szesszel Zavarosan elegyedik. 

Sűrűség .. 0,905-0,920 .. 
/H "·' 7., • • '"""!'"" Re.szztes. 

v200 g 
1000 g 

1000 g 
,/_:;- ;,J r' ,;; 

i 

tárnics-gyökér bő! (IV) ( gentianae radit), 
hígított szesszel (spiritus dilutu<) a « Iinktur ák» 
(L 211. lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinklurát készítünk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

cikkelyben 

a} Szárazanyag-tartalom„ mg pontossággal i11é1 t kb 2 g tinkturát az I 105„ lap .5/a 
szerint szárazra párologtatunk és a ina1adékot 10.5°-on állandó súlyig szárítjuk. 

b) Tartalmi meghatározár ( aOco!wl) .. 10,00 ml készítményt az I 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük., 

Eltartá.s. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 

Adagold.s. Szokása; egyszeri adagja 0,5-2 g 
Szokárn; napi adagja 1,5-6 g 
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720. 
+ Tínctura ipecacuanhae 

( Tinct.. ipéc4c.) 
IpekakuáníÍ.-tinktura 

Nar_ancsYörös-színű, tiszta, átlátszó, jellemző, kissé dohos szagú, kissé ;keserű. 
ízű, szeszes folyadék. Emetin··bázisban (C 29H 400 4N 2) kifejezett összes alkaloida
tartalma 0,19~0,21 %·· 64,0-69,0 v/v% alkoholt tartalmaz .. Szárazanyag
tartalma legalább 1,0 % ·- Szesszel tisztán elegyedik. 

Sűrűség .. 0,89 0-0, 900 

Kes:dt<i. 
100 g 
50 g 

1000 g 
1000 g 

ipekakuána-gyökér-por t (V) ( ipewcuanhae radix) 
hígított szesszel (spíritus dilutus) átnedvesítünk, majd a «Tink
turák» cikkelyben (L 211 .. lap) előírt módon, 
hígított szesszel (spiritu; dilutU1) perkolálással 
tinkturát készítünk belőle.. A tinktura alkaloida-tartalmát 
a d) pont szerint meghatározzuk és a tinkturát annyi hígított 
szesszel (spíritu; dilutus) hígítjuk, hogy az 0,2 % alkaloidát 
tartalmazzon„ 

Azonossági vizsgálat 

a) Emetin. 1 ml tinkturát 1 ml legtöményebb R-sósavval elegyítünk. A sárgaszínű 
folyadék morzsányi klórosmész hozzáadására múlóan narancsszínű lesz„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) S;;ára;:;anyag··tartalom .. mg pontossággal mért kb 10 g tinkturát az L 105. lap 5/a 
szerint bepárologtatunk és a maradékot 10.5°-on á1landó súlyig szá1ítjuk„ 

e) Tartalmi meghatározá< (alkohol). 10,00 ml tinkturát az L 140 .. lap 25/b szerint 
vizsgálunk. 

d) Tartalmi meghatáro:::á< (alkaloida).. mg pontossággal mért kb 10 g készítményt 
az I. 125. lap 17/z, illetőleg 17 /b--a) szerint vizsgálunk 
1 ml 0,02 n kénsav 4,806" mg (lg ,68180) emetin-bázisban (C29H,00,N0) ki
f~jezett összes alkaloidát jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük. 

Eltartá.s. Jólzáró üvegdugós üvegben, íénytől védve, zárt szekrényben 
tartjuk.. 

Adagolás. Légnagyobb egyszei:·i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Legnagyobb egysze:1: i adagja 

Szokd;o; eg)szeri adagja 
Szoká;os napi adagja 

köp tetőnek 
köptetőnek 

hányta lónak 
köptetőnek 
köp tetőnek 

0,25 g 
1-1,5 g 

. Ipekakuána·tinkturát (tinztura ipecacuanhae) használhatunk az ipekakuána
forrázat (infusum ipezacuanhae) készítéséhez is (IIL 228. lap),. 
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721. 

cfr s" Tinctura opu 
( Tinct.. opii) 

Ópium-tinliura 

Sötétba1na-színű, tiszta, átlátszó, ópium-szagú, keserű ízű, szeszes folyadék. 
·vízmentes morfin-bázis-(C17H190 3N)tartalma 0,95-1,05 % 62,0-67,0 vfv% 
alkoholt tartalmaz .. Hígított szesszel tisztán, R-szesszel és vízzel zavarosan 
elegyedik 

Sűríúég. 0,895-0,910. 

K€s<ítis. 
100 g 

1000 g 

1000 g 

porított nyers ópiumból (IV) ( opium nativum) 
hígított szesszel (spiritus dilutus) a «Tinktmák» cikkelyben 
(L 21 L lap) előírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinktur át készítünk 
A tinktura morfin-tartalmát a e) pont szerint meghatározzuk 
és a tinkturát annyi hígított szesszel (spiritus dilutus) hígít
juk, hogy az 1,0 % morfint tartalmazzon. 

Azonossági vizsgálat 

a) Afo1:fin. 0,.5 g tinkturát szárazra párologtatunk. A maradékot a «Pulvis opii» 
cikkely a) pontja (III 316 .. lap) szerint vizsgáljuk 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Tartalmi meghatározás {alkohol) .. 10,00 ml tinktmát az I 140 .. lap 24/c szerint 
vizsgálunk„ 

·.C) Tartalnli meghatározás (1no1fin). mg pontossággal mért kb 5 g tinkturát bepárolog
tatunk és a maradékot az I. 128. lap 18/b szerint vizsgáljuk 
1 ml 0,02 n kénsa\: 5, 707 n1g (lg , 75638) vízmentes mo1fin-bázist (C17H190 8 N) 
jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük. A készítmény nem lehet az ópiumtól eltérő szagú 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, méregszekrényben 
tartjuk 

Inkompatibilis lúgos kémhatású anyagokkal. 

}vfásnév, «Lauda11u1n liquidu1n», «Tinctura opii si1nplcx:», « Tinctur a thebaici», 
-« -rinctur a laudani», 

_oldagolá~. Legnag_yobb egysze.ti adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagja 

1,5 g 
5 g 

0,2-0,5 g 
0,5- 2 g 

.1 készítmény a kábítószerekre vonatkozó rendelkezések hatálja alá esik. 
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722. 
Tinctura pomi ferrata 

(Tinct.. pami fen) 
Vasas alma•tinktura 

Fekete-, vékony rétegben zöldesbarna-szín~, édeskés, f3.héj'.'"szagú, arom~s 
és gyengén fémes ízű, szeszes-vizes folyadék Osszes vastartalma 0,45~0, 55 % 
Vas(II)-tartalma legalább 0,40 % - Vízzel tisztán elegyedik ' 

Keszítés. Érett, savanyú almából kipréselt 
2000 g levet 

40 g vas-ponal (femnn pulveratum) a gázfejlődés megszűntéig enyhén 
melegítünk Ezután 

500 g kiforralt vizet ( aqua destillata) öntünk a folyadékhoz és azt 
még melegen gyapjúszöveten megszűrjük. A folyadékot két 
napig hűvÖs helyen ülepítjük, majd papirosszűrőn megszűrjük 
A b) pontban leírt módon meghatározzuk a szüredék összes 
vas-tartalmát. A szüredéket vízfürdőn annyira sűrítjük be, 
illetőleg annyi vízzel hígítjuk, hogy annak vas-tartalma 0,625 % 
legyen„ 
A készít1nén;.r ininden 

80 g~jához 
20 g 0,5 % fahéj-olajat (oleum tinnamomi) tartalmazó tömény szeszt 

( 1piritus concentratus) elegyítünk 

Azonossági vizsgálat 

a) Vas(ll}. 5 csepp készítményt 10 inl vízzel hígítunk és 1 n1l R-sósavval megsava
n)ítjuk. A folyadék R-kálium·>as(III)cianid-oldattól sötétkék-színű lesz 

Minőségi kvantitatív ·vizsgálat 

~J) T'artalnzi 1neghatározás (vas 11-+- 111) O, 1 n1g pontossággal mért kb 0,80 g 
kéSzítményt 100 ml-es roncsoló 101nbi~ban 2 ml tömény R-kénsavval és 
5 ml tömény R-hidrogénperoxiddal elegyítünk„ A lombikba egy üveggyöngyöt 
dobunk és tartalmát óvatosan melt;gítjük .. A heves reakció lezajlása után a fOlya
dékot a kénsav.gőzök megjelenéséig fCnraUuk. Ha a reakcióelegy megbarnult~ 
cseppenként tömény R-hidrogénperoxiddal elegyítjük és ismét a kénsavgőzök 
megjelenéséig forraljuk, Az eljárást szükség esetén többször megismételjük„ A 
hidrOgénperoxid feleslegtől fürralással 1negszab:idított tömény ké11savas oldatot 
levegőáram befúvá~ával 0,5-1 ml-re lefüstöljük, lehű~jük, majd 50 ml vízzel 
200 ml-es üvegdugós Erlen.meyer-lombikba öblítjük és 3 g nátriumkloridot 
.oldunk fel benne, végül 10 ml legtöményebb R-sósavat öntünk hozzá .. A reakció
elegyhez kis részletekben 3 g kristályos káliumhidrogénkarbonátot szórunk 
és a loillbikot 1negnedvesített dugójával lazá11 elzárjuk. A pezsgés megszűnte 
után 1 g káliumjodidot oldunk a reakció-elegyben és a lombikot dugójá\:al 
elzárjuk 10 pel:c elteltével a kiválott jódot 0;01 n nátriumtioszulfit-oldattal 
titráljuk. Jelzőül néhány csepp !-keményítő-oldatot 11asználunk„ · 
! ml 0,01 n nátliumtioszulfát-oldat 0,5585 mg (lg ,74702) Fe-t jelez. 
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e) Tartalmi meghatározá• (vas 11 1ú va1 ll+llI). Szükség esetén a készítmény vas(II)-, 
illetől~g összes vas-tartalmát az I 108„ Jap 9/a, illetőleg 9/b szerint hatá
rozzuk meg. 

Tájékoztató gyor svizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonosítjuk. 
Eltartá1.. Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk .. 
Inkompatibilir csersavvaL 
J;fásnév„ «Iinctura malatis ferri», «Iinctura ferri pon1ati» 

Adagolár. S::,okárn1 egyzeri adagja 
S;;okárn1 napi adagja 

723_ 

Tinctura ratanhiae 
( Tinct ipÍanlz.) 

Ratanhi;{-tinktura 

0,5-2 g 
1,5-6 g 

Sötét vörösbarna-színú, tiszta, áthí'is26, fanyar ízű, szeszes folyadék„ 62,0·-:--
67,0 v/v % álkoholt tartalmaz .. Szárazanyagctartalma legalább 4 O o/c - Vízzel 
zavarosan, hígított szesszel tisztán elegyedik. ' 0 

Sűrű1ég.. 0,900-0,915 
Kes:dtés. 

200 g 
!OOO g 

1000 g 

rata:rrhia-gyökér bői (IV) (ratanhiae radix), 
hígított szesszel (1piritu1 dilutus) a «Tinkturák>e 
(L 21 L lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinktnrát készítünk 

Azonossági vizsgálat 

cikkelyben 

a) Csersav. 1 csepp készítményt S ml vízzel hígítunk A folyadék 1 csepp R-vas(III)
klo1id-oldattól barnászöld-színű lesz„ 

b) Ratanhiavörös,. I c~epp készítményt ~5 ml vízzel hígítunk„ A csaknem színtelen,_ 
zavar9s folyadék I n1l R-ammónia-oldat hozzáadásár;:i. élénk \rörösszínű lesz, 
és feltisztul. . 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Szára.<,anyag-tattalonz ing pontossággal mért kb 3 g készítményt az I„ 105„ lap, 
.5/a szerint szá1az1a párologtatunk és a maradékot 10.5°-on állandó súlyig 
szárítjuk„ · 

d) Tartalmi meghatározá< (alkohol). 10,00 ml tinktmát az I. 140 .. lap 24/b szerint 
vizsgálunk„ A desztillálás előtt 5 ml 10 %-os ólomacetát-oldatot öntünk a· folya
dékhoz. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A:z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük. 
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Eltartá1. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve taltjuk 
Ratanhia-tinkturát tartalmaz a «Spiritur dentijriciurn. 
lnkompatibilú vas-sókkal. 

724. 

Tinctura saponariae 
(TinÚ sap9i.) 

Szappangyöy-í-tinktura 

Sötétsárga-színű, karcoló ízű, szeszes folyadék. 60,0-65,0 v/v% alkoholt 
tartalmaz. Szárazanyag-tartalma legalább 8,0%. Hemolitikus indexe 1500-
2000 .. - Vízzel minden arányban elegyíthető .. Az oldat kissé opalizál. 

Sűrű1~g .. 0,920-0,930. 
Készítés. 

500 g 
250 g 

850 $ 
1000 g 

szappan-gyökeret (IV) (>aponariae hungaricae radix) 
hígított szesszel (5piritus dilutus) átnedvesítünk, majd a «link' 
turáb cikkelyben (L 21 L lap) leí.rt módon, 
hígított szesszel (spiritus dilutus) perkolálással 
tinkturát készítünk belőle. Az e) pont szerint meghatározzuk 
a tinktura hemolitikus indexét és annyi hígított szesszel (spiritus 
dílutu1) hígítjuk, hogy a készítmény hemolitikus indexe 1500-
2000 legyen. 

Azonossági vizsgálat 

a) ,_~zaponin. 1 inl tinktu1át 20 ml víz.zel hígítunk„ .Az összerázott folyadék eu'.lsen 
habzik 

b) 10 ml készítményhez kb .5 g vízmentes R-nátriumszulfátot szórunk és a keveréket 
1~2 percig rázogatjuk„ A folyadé~ot kis vattapamaton megszűrjük„ A szüredf,k 
5 ml R-éterrel keverve tejszerűen. megzavarosodik, majd a kérnlőcső alján 
kocsonyaszerű csapadék válik le. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

-e) Szárazanyag-tartalom. mg pontossággal mért kb 2 g tinkturát az I„ 105. lap .5/a 
szerint bepárologtatunk és a maradékot 10.5°-on állandó sú,lyig száií\juk. 

<l) Tartalmi meghatá1w;á1 (alkohol) .. 10,00 ml készítményt az L 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk 

e) Értékmeghatározás (lzemoütiku.s index). A meghatá1ozandó készítménynek az a leg
llagyobb hígítása, amelyben -· a megadott kísérleti körülmények között ·
még teljes hemolizis következik be, a látszólagos hemolítikus index. Ezt az 
értéket a felhasznált vér R-sz:iponínra megállapított faktorával szorozva a 
hemolitikus indexhez (HI) jutµnk 

lí. éiitszerek 
I. Tompító-oldat (pH= 7,4). Mérőlombikban 1,743 g R-káliumdihidrogén

foszfatot (KH 2P04), 9,596 g R-dinátriumhidrogénfoszfátot (Na2HP04,2H
2
0) 

és 9,00 g R-nátriumkloridot \~zben !OOO m].·re oldunk. 
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II 2 ~O··OS vér5zu5zpe11zió. 15-20 n1l fiiss inarhavért kis fapáli::ával addig· 
keverünk, núg a fibrin kiválik és a pálcára tapadva a folyadékból kiemelhető .. 

~ 2,ü g ilyen módon defibrinált vért mérőlombikban a tompító-oldattal (I) 100 
m1-re hígítunk 

III. 0,02 ~_,~-o.s R-szaponin-oldat O,l mg pontossággal mért, 0,0200 g· R·
szaponint (Hl = 25 OOO) mérőlombikban a tompító-oldattal (I) 100 ml-1e 
oldunk ' 

A Z'izsgálandó ké,szítniény 0,4%-05 oldata. mg pontosságga,,l mért porcelán
csészében 1,000 g yizsgálandó tinkturát sűrűre bepárologtatunk. A maradékot 
vízzel mérőlombikba öblítjük és vízzel 250 ml-re hígítjUk„ A gondosan össze
kevert folyadékot száraz papirosszűrőn megszűrjük„ A szüredék első részletét 
nem használjuk ,és a vizsgálatot a szüredék további 1észleté\:el végezzük 

A vizsgálat leírása. Kémlőcső-sorbzatba 1,00-1,00 ml felrázott 2 %-os vér·· 
szuszpenziót (II), majd az alábbi 1. táblázat szerint készített oldatsorozatbóI 
1,00-1,00 ml-t mérünk Egy-egy kémlőcsőben tehát 2,00 ml folyadéknak 
kell lennie. A kémlőcsövek tartalmát összerázzuk, majd az összerázást 1.5 perc 
rnulva megismételjük 12 Óra múlva rnegállapítjuk, hogy melyik hígításban 
következett be éppen teljes hemolizis T'eljes hemolizis esetén a kémlőcsőben_ 
levő folyadék üledékmentes és átlátszó pirosszínű, Ellenkező esetben a kémlŐ·· 
cső alján leülepedett vérsejtek láthatók„ A készítmény hígításának mértékét az 1 .. 
táblázat 4, r9vata tünte_ti fel A talált hígítás (h) a készítmény látszólagos hemo
litikus indexe, melyet még a felhasznált \,ér faktorával (F) kell szorozni, hogy 
a hemolitikus indexet (HI) megkaphassuk 

Tehát a készítmény hemolitikuS indexe, l-11 = h F 

.:\.felhasznált vé1 faktorának megállapítása yégett a 2. táblázat szerint készí
tett oldatokkal hasonló módon megvizsgáljuk a 0,02 %~os tiszta R-szaponin
(HI 2.5000}-oldat (III) vörösvérsejtüldó képességét is .. A. szaponin hígításának 
inértékét a 2„ táblázat 4- rovata tünteti fel. 

:\ talált hígítással a standard-szaponin hemolitikus indexét 2.5000-rel osztva. 
az alkalmazott \.ér faktorához jutunk, amit a 2 táblázat 5„ iovata tüntet fel. 

A .kémlöcső s7.:Íma 

11 
12 
13 
1 j 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 

1 táblázat 

Vizsgálandó oldatsorozat 

o,-l_ ~~-o; vizsg,ilandó oldat 
ml 

0,5 
0, 5 
o, 5 
0,5 
o, 5 

0,5 
0,5 
o, 5 
o, ') 
o, 5 

0,5 

I ompíto .. oldat '.f) 
ml 

2, / 5 
3,0 
3 ?"" ,_, 
3,5 
4,0 

4,5 
5,0 

-'· 5,5 
G,O 
6, 5 

7 ,0 

Látszólagos hemolitikus 
index {hígft;\s =) 

3250 
3500 
3750 
4000 
4500 

5000 
5500 
6000 
6500 
7000 

/500 

1 
( 

1 
1 

v 
1 
' 

1 
\ 
! ~ 

2 .. táblázat 
a vér:faktor megállapításához 

A kémlőesőbe 
száma 

0,02 %-os szaponin oldat; 
(III) . I ompító-oldat (I) 

ml 

L át~zólagos hemolitikus 
inde~ (hígítás) 

Vétfaktor 

F 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

ml 

I,0 
1,0 
I,0 
1,0 
1,0 

1,0 

1,0 
1, 0 
1,0 
1,0 
1, 0 

~- -- ----------------.·---· 

0,5 15,000 I, 7 
0,7 17,000 1, 5 
0,9 19,000 l,3 
1' 1 ,21,000 1,2 
) '3 23,000 1, 1 

1, 5 25,000 1,0 

1, 7 27,000 0,9 
1, 9 29,000 0,9 
2' 1 31,000 0,8 
2,3 33,000 0,8 
2,5 35,000 o, 7 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény 
ségét ellenőrizzük. 

sűrű-

Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben tartjuk 

Adagolás, Szokásos egyszeri adagja 
Szokásos napi adagfa 

0,5-1 g 
2,5-3 g 

Szappangyökér-tinktmát (tínctura .saponariae) használhatunk a szappangyöké1-
fözet ( decoctum saponariae) készítéséhez. (HL 206 lap) 

725. 

+ >f. Tinctura strophanthl 
( Tinct„ stiophant.) 

Sztr ofantusz-tinktur a 

Sárgaszínű tiszta átlátszó jellemző szagú, nagyon keserű ízű szeszes folyadék 
64,0-69,0 vÍv% aÍkoholt t;rtalmaz Szárazanyag-tartalma legalább 1,0%
R-szesszel tisztán elegyíthető .. 

Sfiríí..iég .. 0,885-0,895 
Keszítés, Előzetesen 40°-ot meg nem haladó hőmérsékleten mcgs~árított 

100 g sztrnfantusz-magot (IV) ( strophantfzz sem,en) p;rkolator ban a 
«Perkolálás» cikkelyben (L 173 .. lap) lent modon, R-petrol
étenel addig zsírtalanítunk, míg „ 1 ml lecsep~gő folyadék 
szűrőpapiroson . n1ár nem hagy zsrrfoltot. E~ut~;i ;i, ;irogot 
kipréseljük és klterítve, 40°-ot meg nem halado homersekleten 
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50 g 

950 g 
1000 g 

/;: ·'" / 

\1-v i? ! ' 
(ha szükséges, levegőáramban) a petroléter szagának eltűnéséig 
szárítjuk„ A zsírtalanított drogport e 

híg~tott ~zesszel (spiritus dilutur) átnedvesítjük, majd a « Tink
turak» crkkelyben (L 21 L lap) leírt módon 
hígított szesszel (spiritus dilutus) perkoláláss;l 
tinkturát készítünk belőle .. 

Azonossági vizsgálat 

:a) k-Sztrofa~tin. 1 ml tinkturát porceláncsészében vízfürdőn beszárítunk 
maradekot 1 ml 80 %-os kénsavval megnedvesítjük,. A reakcióelegy 
zöld-színű lesz, majd lassan megbarnul 

A kihűlt 
smaragd-

/ a l S? ""v,-·-r/ 

,-·/iJf; tif1 Minőségi- kvalitatív vizsgálat 

t-/01t---1( /.<~'ff,1f s:aponin„ 1 ml ti~k_tur~t 2 5? ml„es mérőhengerben vízzel 100 ml-re hígítunk 
es az elegyet erosen osszerazzuk. A folyadék csak gyengén habzik. A hab k 
Y,, órán belül el kell tűnnie. na 

Minőségi ~i:Vantitatív vizsgálat 

e) S.eára~ar1:J1ag~tartalo111. _mg· pontossággal mért kb 5 g tinkturát az I. 10.5. lap 5/a 
szerint. szarazra p;ffe,1ologtatunk és a maradékot I0.5°-on állandó súlyig szátítjuk 

d) Taitalmz meghatároz;ás (alkohol). 10,00 ml tinkturát az I 140 lap 24/b s · ; 
vizsgálunk, ,. " zerin„ 

C) Ta:ta:m~ _1neg~atározás {~zívreható gllfkozidák)„ A tinktura hatóanyagtartalmát 
b10log1.a1, mo.dszenel, ".1zs.gálhatjuk (I. 141 lap 9) 
1 g kcsz1tmeny hataserteke kb 3 mg vízmentes g-sztrofantin hatásértékével 
egyénlő 

Tájékoztató gyorsv:izsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű
ségét ellenőrizzük. 

Eltartás .. Jólzáró üvegdugós üvegben fénytől védve, hűvös helyen, méreg-
szekrényben tartjuk. e ' 

'Adagolás, Legnagyobb egysze1i adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri adag;a 
S;;okásos napi adagja 

726. 

~ Tinctura strychni 
(Tínct. strychni) 

Ebvész-ma1vtinktura 

0,5 
1, 5 

0 
b 

g 

0,1-0,2 g 
0)4- l g 

B':rnássárga··szí_nű, . tisz:a? átlátszó, nagyon keserű ízű, szeszes folyadék„ 
A trnktura sztnchnrn-baz1sban (C 21H 220 2N 2) kifejezett összes alkaloida
tartalma 0,24-0,26 %, alkohol-tartalma pedig 64 0-69 0 v/v o;,_ ·- v· 1 
zavarosan, R·-szesszel tisztán elegyedik. ' ' 0 izze 
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'I 
:.') 

1 

-i 

Sűrűség. 0,890-0,900 

Készítés .. 
100 g 
50 g 

1000 g 
1000 g 

ebvész-magot (IV) (strychni semen) 
higitott szesszel (spiritus dilutus) á.tnedvesitünk, majd a «Tink
turák» cikkelyben (L 211.. lap) leírt módon 
hígított szesszel (rpiritus dilutus) perkolálással 
tinkturát készitünk belőle.. A tinktura alkaloida-tartalmát 
az e) pont szerint meghatározzuk és a tinkturát annyi hígított 
szesszel (spiritus dilutus) higí~juk, hogy az 0,25 % alkaloidát 
tartalmazzon .. 

Azonossági vizsgálat 

a) Sztrichnin. 3 ml tinkturát vízfürdőn bepárologtatunk és a maradékot 2 csepp 
RMsalétromsavval megsavanyított .5 ml vízzel eldörzsöljük., A nedves papiros
szÍírőn megszűrt folyadékot az «Extractum strychni siccum>> cikkely a) po~tja 
szerint (IIL 225 .. lap) vizsgáljuk. 

b) Brucin. 1 ml tinkturát szárazra párologtatunk. A maradék tömény R-salétrom
savvitl megnedvesítve vörösszínű lesz. 

e) Loganin .. 5 csepp tinkturát porceláncsészében 1 ml hígított szesszel és 1 csepp 
R-kénsavval elegyítünk. A folyadékot vízfürdőn szárazra párologtatva, a mara
dék sötét ibolyavörös-színű, amely szín víz hozzáadására eltűnik, de beszárítva 
ismét előtűnik. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározá• (alkohol) .. I0,00 ml készítményt az L 140 .. lap 24/b szerint 
vizsgálunk. 

e) Tartalmi meghatározá• (összes alkaloida) .. cg pontossággal mért kb. 10 g tinkturát 
az I. 125. lap 17/e, illetőleg 17 /b-a) szerint vizsgálunk„ 
1 ml 0,02 n kénsav 6,688 mg (lg ,82530) sztrichnin-bázisban (C 21H 220 2N 2) 

kifejezett alkaloidát (sztrichnin + brucin) jelez .. 

Tájékoztató gyorsv:izsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készitmény sűrű
ségét ellenőrizzük„ 

Eltartds. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, zárt szekrényben 
tar\juk. 

Ebvészmag-tinkturát tartalma;; a «Sirupm hypophosphoro.sus compositus». 

Má..snév .. «Tinctura nucis vomicae» (Ph .. Hg. III .. ) .. 

Adagolás .. Legnagyobb egyszeri adagja 
Legnagyobb napi adagja 

Szokásos egyszeri a.dagja 
Szokásos napi adagja 

2'7 Gyógyszerkönyv III. (25\ 

1 g 
3g 
0,2-0,5 g 
0,6-1,5 g 
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Tinctura thymi ') „;:- / · 
( Tinct. if{ymi) 

/;_ <'.. t:r:·· -;. i -~1:--7 /, / 
-/ 

( 

Kakukflj_Ltinktur a 

Sötétbarna-színű, kakukfű-szagú, zamatos, kesernyés ízű szeszes-vizes 
folyadék Szárítási maradéka legalább 4,5%-Vízzel tisztán, R-szesszel zava
rosan elegyedik. 
SűrCség. 0,985-1,000 

Kes;:íté.s„ 
1000 g 

120 g 
700 g 

2800 g 

3000 g 

kakukfűből (IV) ( thymí vulgari< herba) 
glicerin ( glycerinum), 
legtöményebb szesz (spiritu.s concentrati«imus) és 
víz {aqua destillata) elegyével a «Tinkturák» cikkelyben (I 21 L 
lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinktur át készítünk. 

Minőségi kvantitatív vizsg·álat 

a) Szárítáii maradék. mg pontossággal mért kb. 3 g tinktmát az L 105 lap 5/a szerint 
bepárologtatunk és a mara~éko~ 100°-on 2 órán ·át szárí~juk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrízzi,ik. 

Eltartás.. Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Kakukfű-tinkturával készül az «Elíxiríum thymi composítum». 
Afásnév. «Extractum thymi fluidum». 

Adagolá.s. Szokásos egyszeri adagja 0,5-1 g 
Szokásos napi adagja 1,5-3 g 

728. 

Tinctura tormentillae 
( Tinct.. torment.) 

T ormen tilla-tinktur a 

Vörösszínű, e1ősen összehúzó ízű, tiszta, átlátsZó szeszes folyadék„ 
st //,. i $' 40,0 v/v % alkoholt tartalmaz .. Szárazanyag-tartalma legalább 5 %-

35,0-

r# 6<7 ,. "·-- Sűrűség. 0,970-0,980„ 

;J·J; Ké5zítés. 
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200 g_ 
Wűg 
950 g 

tormentilla-gyökértÖizset (IV) (tormentillae rhízoina) 
40 v/v %-os szesszel átnedvesítünk és 
ugyanilyen folyadékkal a «Tinkturák» cikkelyben (I 
leírt módon, per kolálással 

21 L \ap) 

__j 

1 OOO g tinktur át készítünk belőle. 
/ t>x:? A kivonó-folyadék ( 40 v/v %-os szesz) 36 sr legtöményebb szesz 

( spiritus concentratissimus) és 64 sr víz ( aqua destillata) elegye. 

Azonossági vizsgálat 

a) Cseranyag. 1 csepp készítményt 10 ml vízzel hígítunk A folyadék 2-3 csepp 
R-vas(III)klorid-oldattól piszkos zöldeskék-színű lesz .. 

Minőségi :kvantitatív vizsgálat 

b) Szárazanyag-tartalom. mg pontossággal mért l~b 3 g tinkturát az I. 105. lap 5/a 
szerint bepárologtatunk és a maradékot 10.5°-on állandó súlyig szárí~juk„ . 

e) Tartalmi meghatározás (alkohol). 10,00 ml készítményt az L 140. lap 24/b szermt 
vizsgálunk. Desztillálás előtt 5 ml 10 %-os ólomacetát-oldatot öntünk a folya
dékhoz. 

Tájékoztató gyo• svizsgáiat 

l\z azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrű-
ségét ellenőrizzük. 

Eltartás .Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk 
Inkompatibilis vas-sókkal 

729. 

Tinctura valerianae' aetherea 
( Tinct. valer;: aeth) 

Éteres valeriána(maiskagyökér )-tinktura 

Sárgásbarna,-színű idővel megsötétedő, tiszta, átlátszó, valeriána-gyökér-, 
valamint éterszagú é; ízű, éteres-szeszes folyadék .. Szárazanyag-taJtalina legalább 
2,0 % .. -Vízzel zavarosan, R-szesszel tisztán elegyíthető. 

Sűrűség .. 0,850-0,865. 

Ké5zítés. 
200 g 
750 g 

valeriána-gyökerct (IV) (valerzanae rh}zoma et radix) 
hígított szesszel (spiritus dilutus) az «Aztatás» cikkely (I. 178 
lap) szerint 3 napig áztatunk, ezután 

27' 

250 g 

1000 g 

étert ( aether) keverve hozzá, a drogot további 3 napig áztatjuk 
és a «Iinkturák» cikkelyben (L 21 L lap) leírt módon 
tinkturát készítünk belőle. A tinktura kiegészítéséhez éteres 
szeszt ( spiritus aethrreus) használunk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

SzárazanJ1ag-tartalom. mg pontossággal mért ~b. 5 g 0tinkt~rát a,z ~- ~05, l,a~. 5/a 
'szerint szárazra párologtatunk és a maradekot 10.5 ·-on allando sul)rg SZ2,1lt3uk. 
Éter-tartalom. I0,00 ml 20° hőmérsékletű készítményt az éter-kémlőcsőben 10 ml 

tömény R-kalciumklorid-oldattal erősen összerázunk.. A lehűtött folyadékot 
ezután 15 percig 20°--on tartjuk. A különvált éter térfogata legalább 2 .. 8 ml 
legyen. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt ab) (éter-tartalom) szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartá<„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tar\juk. 

Adagolá<. Szokáros egyszeri adagja 0,2-0,5 g 
„ Szokáws napi adagja 0,6-1,5 g 

Tű;;ve<zél.ve<.! 

730. / 
Tinctura valeriana~„ spirituosa. 

( Tínct.. vale"í/1pir.) 
Szeszes valeriána(m:;i,éskagyökér )-tinktura 

Sárgásbarna-színű, idővel megsötétedő, tiszta, átlátszó, valeriána-gyökér
szagű és ízű, szeszes folyadék.. 63,0-68,0 v/v % alkoholt tartalmaz .. Szárazanyag
tartalma legalább 3,0 % . .--Vízzel zavarosan, R-szesszel tisztán elegyedik.. 

Sűrű>ég. 0,892-0,902. 

Ke5zítés. 
200 g 

1000 g 

1000 g 

valeriána-gyöké1 bői (IV) ( valerianae rhízoma et radix) 
hígított szesszel (spiritus dilutu>) a «Tinkturák» cikkelyben 
(L 211. lap) leírt módon, 6 napig tartó áztatással 
tinktur át készítünk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

a) Szárazanyag-tartalom. mg pontossággal mért kb„ 5 g tinkturát az L 105 .. lap 5/a 
sze1int szárazra párologtatunk és a maradékot 105°~on állandó súlyig szárí~juk„ 

b) Tartalmi meghatározá> (alkohol)„ 10,00 ml tinkturát az L 140. lap 24/b szerint 
vizsgálunk„ 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük.. 
Eltartá>„ Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől védve tartjuk„ 

Adagold>. Szoká>o.> egy.>zeri adagja 0,2-0,5 g 
S;;okárns napi adagja 0,6-1,5 g 

731. 

Unguentum. aluminii ac~tlci tartarici 
(Ung. alum. acet/ tart.) 

Alumíniumacetát-tad~rátos-kenőcs 
Halványsárga-színű, gyengén gyapjűzsír- és ecetsav-szagú, egynemű kenőcs„ 

Kb„ 10 % alumíniumacetát-tartarát-oldatot tartalmaz„ 
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Kiszíté5„ 
10 g alumíniumacetát-tartarát-oldatot (alumínium aceticum tartaricum 

.solutum) 
vizzel ( aqua de.stillata) elegyítünk és a folyadékot apránként, 
állandó kevergetés közben · 

10 g 

20 g 
60 g 

gyapjűzsír ( adeps lanae) és 
sárga vazelin (va.selinum flavum) 50°-60°-ra felmelegített 
elegyéhez keverjük.. A kenőcsöt kihűlésig, illetőleg addig 
keverjük, míg az egynemű lesz .. 

Azonossági vizsgálat · 

a) Choleszterin 1 g kenőcsöt kis porceláncsészében 3 ml R-ecetsavanhidriddel eldör
zsölünk s a különvált folyadékhoz 1-2 csepp tömény R-kénsavat cseppentünk 
A folyadék eleinte vö1ös„, majd zöldszínű lesz„ 

b) Alumínium„ 1 g kenőcsöt 5 ml vízzel melegítve rázogatunk, majd kihűlés után, 
a különvált vizes Iészt megnedvesített papirosszű1ön megszűrjük .. A szüredéket 
néhány csepp R-ammónia-oldattal semlegesítve, néhány csepp R-alizarin
szulfonsavasnátrium-oldattal elegyítjük. Az oldatból vörös csapadék válik ki. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Á. megfelelőnek ítélt készítményt azonosí\juk és a e) pont szerint vizsgáljuk. 
A készítmény nem lehet erősen ecetsav-szagú. 

Eltartás. Fedővel ellátott porcelán·· vagy üvegedényben, hűvös helyen tartjuk. 

Mdsnév. «Unguentum Buro-wi»„ 

A kész{tést8l számított 1 hónapig tartható készletben. 

732. 
• /J:. • • 

UnguentUDl argentfmtr1c1 
(Ung. argent„ JiÍ,tr.) 
Ezüstnitr átolkenőcs 

Frissen világosbarna, később szürkésbarna, hosszabb idő mulva megfeke
tedő, peru-balzsam-szagű, egynemű kenőcs .. Kb. 1 % AgNO,-t tartalmaz„ 

Keszítés„ Gondosan kitisztított üveg- vagy porcelánmozsárban 
1 g ezüstnitr átot ( argentum nitricum) 
1 g meleg vízben ( aqua destillata) oldunk. 

Az oldathoz részletekben, melegítéssel meglágyított 
88 g cink-kenőcsöt (unguentum zinci oxydati), majd 
10 g peru-balzsamot (baZ.amum peruvianum) keverünk. 
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Azonossági vizsgálat 

a) Ezüst 0,5 g készítményt 2 ml R-salétromsav és 3 ml víz elegyével melegítünk. 
A keveréket lehű~jük és a folyadékot megnedvesített kis papirosszűrőn szűrjük„ 
Az oldatból 2-3 csepp R-sósavtól fehér csapadék válik ki. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását ellenőrizzük.. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
b) pont szerint vizsgáljuk.. 

Eltartás„ Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen, fénytől védve tartjuk.. 
Márnév .. «Unguentum argenti nitrici sec„ Mikulitz» (Ph„Hg.IV..).. 
A készítéstól számított 1 hónapig tartható készletben 
Szükség esetén a készítményt keverés.se[ ismét egyenletessé tesszük„ 

733. 

Unguentum cantharidatum veterinarium 
(Ung .. canthar .. veter..) 

Állatgyógyászati kőrisbogár-kenőcs 
Zöldesfekete-színű, kőrisbogár-szagú kenőcs .. 

szárított kőrisbogár-port (V) (wntharis}, 
napraforgó-olaj (oleum helíanthí) és 

1 /;! '~ (rJ; tJJ 
fM /1í/ 

Készítis. 
200 g 
430 g 
170 g 

200 g 

sárga viasz (cera flava) vízfürdőn megolvasztott elegyével 
gondosan eldörzsölünk. A kissé lehűlt, de még folyós keverékhez 
terpentin-balzsamot (terebinthína eommunis} elegyítünk és a 
kenőcsöt kihűlésig keverj ük. 

... '----···-·, · r ,, ., .~ i. Azonossági vizsgálat ---;; 1 3 (! " „.; ,. ~ '" 
.IÓ/ 

a) Kfírisbogár-por. 1 g kenőcsöt 5 ml R-széntetrakloridban oldunk. A folyadékban 
a kőrisbogár aranyos~zöldes színben csillogó fedőszárny darabkái láthatók„ 
A kenőcs a bőrre kenve néhány órán belül hólyagot húz„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását ellenőrizzük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a b) pont 
gáljuk. 

Eltartás.. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tar\juk. 

Másnév. «Unguentum cantharidatum» (Ph.Hg . .IV .. ). 
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szerint v1zs~ 

734. 

Unguentum di~thylon 
(Ung .. díaq/!Ylon) 
Diachilf~kenőcs 

Világos később sötétbarna-színű, ólomtapasz-szagú, egynemű kenőcs„ 
A meglágyított kenőcs nyúlós és fonállá húzható. 13,0-16,0 % ólomnak meg·· 
felelő zsirsavas ólmot tartalmaz„ 

Keszítés„ 
500 g 
100 g 
400 g 

ólomtapaszt (emplastrum diaclrylon}, 
folyékony parafint (paraffinum liquidum} és 
sárooa vazelint ( vaselinum flavum) vízfürdőn megolvasztunk és 
az ~legyet kihűlésig keverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) ólom. 0,5 g kenőcsöt kémlőcsőber; 5 ;ni R-ecetsa';al rá.zogat~s kö~,b'.;n m;J~.gí
tünk. A kémlőcső tartalmát lehűtjük es megnedves1tett kis pap1rosszuron szurjuk. 
A szüredékben néhány csepp R-káliumkromát-oldattól sárga csapadék kelet
kezik .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását ellenőrizzük 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) Tartalmi meghatározás {ólom) .. 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,5 g készítményt 
az «Emplastrum diachylon» cikkely f) pon\jában (IIL 209. lap) leírt módon 
vizsgálunk. . . , 
I mg csapadék (PbSO 4) 0,6832 mg (lg ,8345 7) Pb-t jelez 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
b) pont szerint vizsgáljuk • 

Eltartás. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk.. 

Sárgaszínű, 

Készítés. 
300 g 

735. 

Unguentum emolliens 
(Ung.. ~rfiÓll.) 
Puhító/kenőcs 

' 
geránium-olaj szagú, egynemű kenőcs. 

Vízför dőn meg lágyított 
choleszterines vazelint (vaselínum cholesterinatum) 
letekben hozzáadott 

apróbb rész-
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150 g vízzel (aqua destillata) kihűlésig keverünk. A kihűlt anyagot 
20 csepp geránium-olajjal (oleum geranii), majd 

550 g sárga vazelinnel (vaselinum flavum) egynemű kenőccsé 
keverjük. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményben az alkotórészek egyen·
letes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük. 

Eltartás.. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tar\juk. 

Másnév .. «Unguentum leniens» .. 

736. 
i 

Unguentum. glycérini 
! 

(Ung. glyceri,n.) 
Glicerin-k7íiőcs 

Szürkésfehér-színű, áttetsző, lágy, kocsonyás-állományú, egynemű, szag
talan, nyúlós, édes-ízű kenőcs .. 5 sr forró vízzel zavaros, de áttetsző oldatot ad„ 

K'észítés„ 
70 g 

70 g 

930 g 

búza-keményítőt (VI) (amylum tritici) megmért porcelán
tálban vagy zománcozott fémüstben 
vizzel ( aqua de.stillata) egyenletes péppé dörzsölünk és vízfürdőn 
kb. 10 percig duzzasztunk. Ezután 
meleg glicerint ( glycerinum) öntünk hozzá és a keveréket víz
fürdőn, szükség esetén 140°-ot meg nem haladó hőmérsék·· 
leten, állandó kevergetés közben addig melegítjük, míg az 
egynemű, áttetsző kenlíccsé alakult. 

Azonossági vizsgálat 

a) Glicerin. A kenőcs kis próbája porcelánlemezen óvatosan hevítve meggyullad és 
akrolein szagot árasztva elég. 

b) Keményítő. 0,1 g kenőcsöt 100 ml langyos vízben oldunk A kihűlt folyadék 1 csepp 
0, 1 n jód-oldattól megkékül.. · 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyftóval ellenőrizzük. 
d) Savas<ág. 20 g kenőcsöt 100 ml kifoualt vízben oldunk. Az oldat 5 csepp I-fenol··· 

ftalein-oldat és 0,5 ml O, 1 n nátronlúg hozzáadására rózsaszínű legyen,. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
e) szerint vizsgáljuk. 

Eltartás. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk. 
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Szürkeszínű, 

Kesz_ítés. 
300 g 
100 g 

600 g 

737. 

Unguentum. hydrargyri 30% 
(Ung. hydrarg.) 

30%-os higany-kenőcs 

jellemző izagú, egynémű kenőcs. 29-31 % Hg-t tarta:lmazJ/" ,!;',1,;, ,,•,• 

Tágasabb, felmelegített p01celánmozsárban '•1; /ld " 
higanyt (hydrargyrum) 1.«.t/:F7 
kb.. 40°-ra melegített gyapj~zsínal, (adep.s lanae) adc:liij, dör- ;;,.r/iié/J/ 
zsölünk, míg a papirosra v~k?n;Y r,e~egbei; felkent ke?-ocsb,en 
higanycseppek ötszörös nagy1tasu kezmagyitoval sem lathatok.. 
Ezután 1 észletek ben 
megolvasztott és félig kihűlt sárga vazelint (vaselinum flavum} 
elegyítünk hozzá és a kenőcsöt te\jes kihűléséig keverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Higany .. 0,5 g kenőcsöt kémlőcsőbe~ .. 5 ;nl R,-ét~rrel, az ~lapanyag oldód,ásá~~ 
rázogatunk, majd 5 ml R-szesz hozzaontese utan tobb1zben osszerazzuk„ A kemlo
cső alján lassan fémhigany·gnlyócskák gyűlnek össze .. 

b) Cholw:,terin .. Az a) alatti éteres-szeszes oldatot meg~zűrjük és a szüredéket P?'"'.'lán
csészében vízfürdőn bepárologtatjuk .. A maradekot 3 ml R-ecetsavanh1dnddel 
eldörzsöljük és a különvált folyadékhoz 1-2 csepp tömény R-kénsavat elegyí
tünk.. A folyadék lassan megzöldül, 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

c) A kenőcsöt vékony rétegbenírópapirosra vagy üveglapra felkenve, abban higany
cseppecskék ötszörös nagyítású kézinagyítóval se legyenek láthatók. Mikro
szkóppal vizsgálva 20 mikronnál nagyobb szemcsék ne legyenek láthatók.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatáro;;á5.. O, 1 mg pontossággal mért kb 0, 1 g higanyt tartalmazó 
készítményt becsiszolt visszafolyó-hűtővel ellátott lombikban 5 ml víz és 5 ml 
tömény R-salétromsav elegyével kis lángon addig forralunk, míg a higany fel-· 
oldódott„ A keverékhez 10 ml vizet öntünk, a folyadékot lehűtjük és a salétrom
savas oldatot vízzel megnedvesített 6 cm átmérőjű papirosszürön l 00 ml-es 
Erlenmeyer-lombikba szűrjük .. A lombikban maradt kenőcshöz 5 ml R-salétrom
savat öntünk a keveréket felmelegítjük, mf\jd lehű\jük és a folyadékot a salét
romsavas old~thoz szűrjük .. Ezt a műveletet 3-4-szer megismételjük. A szüre
dékhez 1 ml I-yas(III)nitrát-oldatot öntünk és addig csepegtetünk hozzá 0,1 n 
káliumpermanganát-oldatot, míg az oldat rózsaszínű marad„ Az old.atot 1 csepp 
R-hidrogénperoxid-oldattal elszíntelenítjük, m'\jd O, l n kálmmrodamd-
oldattal titráljuk. . 
J ml O 1 n káliumrodanid-oldat 10,03 mg (lg ,00132) Hg-t .ielez. 
A kenŐcs higanytartalrnát a «Kaucsuktapaszok>> cikkely á) pontja (I 197. lap) 
szerint mikro-méret€kben is meghatározha~juk, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek itélt készitményt a 
e) szerint kézinagyitóval vizsgáljuk„ 

Eltartá<. Fedővel ellátott edényben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk. 

Higanykenőcsből khzül az «Unguentum hydrargyri mite 10%». 

Md<név .. «Unguentum hydrargyri cinereum». 
Ha az orvos %-tartalom feltünteté<e nélkül «Unguentum hydrargyri»-t rendel, ezt a 

ké<?;ítményt adjuk ki.. ' 

738. 
x' 

Unguentwn hydrargyp mite 
(Ung. hydrarg./ mit.) 

10%-os hig~y-kenőcs 

10% 

Szürkeszinű, jellemző szagú, egynemű kenőcs. 9,5-10,5 % Hg-t tartalmaz. 
Kif1zítés. 

100 g 30 %-os higany-kenőcsöt ( unguentum hydrargyri 30 %) részletek
ben hozzáadott 

200 g sárga vazelinnal ( va1elínum flavum) egyenletes kenőccsé keve
rünk. 

A készítményt az «Unguentum hydrargyri 30 %» cikkelyben leírt módon 
vizsgá\juk„ 

Eltartd1.Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen, fénytől védve tartjuk 

Az ú .. n. kb;ieladá.1ban ezt a ki1;:,ítményt adjuk ki. 

739. 

Unguentutn iy.fantutn 
( Ung„ infant.) 

Gyeqn~k-kenőcs 
/ 

Halványsárga-szinű, 
tartalmaz. 

gyapjúzs\( szagú, 
/ 

egynemű kenőcs. 38-42 % ZnO-t 

K'5::;ítés. 
400 g 
300 g 
300 g 

/ 
/ 

cink oxidot {V) ( zínwm oxydatum) 
gyapjúzsir/(adep5 lanae) és . 
napraforg\s-olaj (oleum helianthi) vízfürdőn összeolvasztott ele-
gyével .. .égyenletesen eldörzsölünk és egynemű kenőccsé ke-
verün~. 

1
! Azonossági vizsgálat 

a) Cinko.xid. 0,1 g kenőcs kis porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, meg
gyullad, elég. A kiizzított sárga maradék kihűléskor megfehéredik. 

h) Chole<ztetin. 2 g kenőcsöt porceláncsészében 3 ml R-ecetsavanhidriddel eldör
zsölünk, majd 1-2 csepp tömény R-kénsavat elegyítünk hozzá. A keverék eleinte 
vörös~, majd zöldszínű lesz. 
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1 Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Az alkot6részek egyenletes eloszlását ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghatározá< (cinkoxid). Előzetesen kiizzított és kihűlés után 0,1 mg 
pontossággal mért porcelántégelyben a készít.mény 0,1 mg pontossággal mért, 
kb 0,5 g-os átlagmintáját 6vatosan elhamvasztjuk.. A maradékot (ZnO) enyhén 
kiizzítjuk s kihűlés után súlyát 0, 1 mg pontossággal megállapítjuk 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt azonositjuk és a ') szerint 
vizsgáljuk. 

Eltartá.<. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk. 
Szük1ég mtén a kif<::;ítményt keveré55el i1mét e,gyenletessé tew:.ük 

740. 

Unguentutn 11.iÍphthalani 
f . 

( Ung.,/napht.) 
NaftaÚn-kenőcs 

f 

Fekete, vékony rétegben barnaszinű, jellemző szagú kenőcs. Vékony réteg
ben üveglemezre kenve átlátszó hártyát képez .. 

K'é5zíté.s„ 
200 g 
800 g 

felaprított szilárd parafint (paraffinum rnlídum) és 
naftalán-olajat (naphthalanum liquidum) vízfürdőn 
olvasztunk, majd a kenőcsöt kihűléséig keverjük. 

össze-

Azonossági vizsgálat 

a) 0,5 g készítményt 10 ml R-benzolban oldunk. A vörösbarna-színű oldat kékes 
színben fluoreszkál„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkot6részek egyenletes eloszlását ellenőrizzük. 
e) Srivasság„ 5 g készítményt 30 ml vízzel 80°-on 5 percig rázogatunk. Kihűlés után 

a folyadékot megszű1jük. A szüredék .5 ml-es részle~éhez 1 csepp I-metilnarancs
oldatot adva, a folyadék nem színeződhet vörösre, 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készitményt a b) 
szerint vizsgá\juk. 

Eltartá<. Fedővel ellatott edényben, hűvös helyen tartjuk. 
A ké<zítmény helyett az ú. n. «Vdrnlinum adu1tum .rnponatum» nem ha<ználható 
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741. 
J 

Unguentum ophthalm,i/um album 1 % rv 1
;. '' /i 

(Ung. ophth>átb 1%) 
1 %-os fehér szemkenőcs 

Fehérszínű, kissé gyapjúzsír-szagú kenőcs. 1 % Hg(NH
2
)CI-t tartalmaz„ 

Készítés. 
0, 10 g higany(II)airiidokloridot (hydrargyrum amidochloratum) 
9,90 g v~zmentes /egyszerű szemkenőccsel (unguentum ophthalmicum 

szmplex anhydricum) a «Kenőcsök» cikkelyben (L 199. lap) 
leírt rnldon egyenletes kenőccsé keverünk. 

Rendelé5kor kiszíijük. 

742. / 
Unguentum. ophthalmié'um flavum 1 % T'7 

;. /? f/ I 

(Ung. ophtft,/flav .. 1%) 
1 %-os sáyga szemkenőcs ' 

Sárgaszínű, gyapjúzsír-szagú i,,/n'őcs. 1 % HgO-t tartalmaz„ 

Kév;ítés. 
0,10 g 
9,90 g 

/ 

higany(II)o)lii~ot (hydrargyrum oxydatum), 
e15yszer ű yizr_nentes szemkenőccsel ( unguentum ophthalmicum 
szmplex an/iydruum) a «Kenőcsök» cikkelyben (L 199 .. lap) 
leírt módon egyenletes kenőccsé keverünk„ 

Rendeléskor kés;:íijuk.. 

743. 

Unguentum ophthalmicum si~ex anhydricum 
(Ung.. ophth. simpj/ anh.) 

Vízmentes egyszer ltlszeiµkenőcs 

Csaknem fehér vagy alig sárgás-színű;' gyengén gyapjúzsír-szagú kenőcs„ 
I 

4 g cetilalkoholt ( alcohol ceiylicus), 
5 g gyapjúzsírt ( adeps lanreJ, 

22 g felaprított szilárd par'afint (paraffinum solidum) és 
69 g folyékony parafint (parajfinum liquidum) porcelán- vagy zo

máncos fémtálban, vízfürdőn összeolvasztunk. A kenlícsöt 
kihűléséig keverjük„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinag)1tóval ellenőrizzük. 
b) LúgoS<ág, savasság. 2 g megolvasztott készítményt 5 ml kiforralt meleg vízzel 

rázogatunk .. A lehűtött keveréket nedves papirosszűrőn megszűrjük, A szüre
dék 1-2 csepp I-fenolftalein-oldattól színtelen maraqjon, 1 csepp O, 1 n 
nátronlúgtól azonban a folyadék rózsaszinű legyen, 

Eltartás. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk.. 

Egyszerű szemkenőccsel kiszül az «Unguentum ophthalmicum album 1 %» és az 
«Unguentum ophthalmicum flavum 1 %»„ 

A készítményt teljes vizsgálattal ellenőrizzük 

.llnguentum ophtbalmicum simplex hydrosll1Íl 
(Ung .. ophth. simpf, hjdros) 

Víz-tartalmú egyBÚrű szemkenőcs 

Csaknem fehér vagy alig sárgás-színű, gyengén gyapjúzsír-szagú kenőcs, 
Ki!szftés„ 

14 g 
10 g 
34 g 

2 g 

40 g 

felaprított szilárd parafint (parajfinum solidum) 
gyapjúzsírt ( adeps lanae) és . . , 
folyékony parafint (paraffinum lzquzdum) porcelan- ~agy zo
máncos fémtálban vízfürdőn · összeolvasztunk, majd meg
szűrünk.. A meleg folyadékban kevergetés közben 
choleszterint (cholesterinum) oldunk. A tálat ezután a vizfürdőről 
levesszük és kis részletekben 
meleg 'vizet ( aqua destillata) keverünk a kenőcshöz és azt ki
hűlé9éig keverjük.. 

Azonossági vizsgálat 

a) Choleszterin .. 0,2 g készítményt 2 ml R-ecetsavanhidriddelkevergetürik. A keverékhez 
1 csepp tömény R-kénsavat cseppentünk„ A folyadék rövidesen zöldre színe-· 
ződik. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük„ 

e) Lúgo.sság, .sava5ság .. 2 g megolvasztott készítményt 5 ml frissen kiforralt meleg 
vízzel rázogatunk„ A lehűtött keveréket nedves papirosszűrőn megszűrjük 
A szüredék 1-·2 csepp I-fenolfralein-oldattól színtelen maradjon .. 1 csepp 0,1 n 
nátronlúgtól azonban a folyadék rózsaszínű legyen. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat'· 

d) Tartalmi meghatározás (.!;;)„ 0,1 mg pontossággal mért kb.. 0,3 g készítményt 
az L 104 .. lap 3) szerint .105°-on állandó súlyig szár!tunk és mérünk„ A víz párol„ 
gását vízfürdőn időnként hozzáadott kevés legtöményebb szesszel segíthetjük 
elő. A készítményre vonatkoztatott súlyveszteség 35-42 % lehet. 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
b) és e) szerint vizsgá\juk. 

Eltortá<.. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjnk. 

Ha a~ ~n,~s a u.emé:zeti ken?cs, alapanyagát nem jelbli meg vagy vazelint rendel, 
ezt a keszztmenyt hasznaljuk. Kivetelt képez az olyan kenőcs amelynek valamely 
a!kotórésze víz hozz~adására változást szenved .. Ez esetben' a kenőcsöt egyszerű 
Vlzmentes szemkenoccsel (unguentum oplztlzalmícum .simplex anhydrícum) készítjük.. 

• 

Sárgaszínű, 

Kis:dtés, 
5 g 

10 g 

745 . 

Unguentum plumbi tannici 
. (Ung .. Plumb. tann.) 
Csersavas-ólom-kenőcs 

lassan megbamnló, gyengén ecetsav-szagú, egynemű kenőcs .. 
Tágasabb mozsárban · 
cs'.:r~avat, (V) ( acjdum tannícum) 
bazi.sas olomacetat-oldattal (plumbum aceticum basiium solutum) 
addig dörzsölünk, míg a pép egyneművé és ecetsav-szagúvá vált. 
A pépet . 

25 g gyapjúzsír ( adeps lanae) és 
11? /e),. J" _f',~_i;. s~rl'\a vaze~in (vas~linum .(lavum) melegítéssel meg lágyított keve:· 
,; :; (;G, f!:l_. · /7:/ ,, rekenek kisebb reszlete1vel egynemű kenőccsé keverjük. 

--"Tjv' klásnév .. «Únguentum ad (contra) decubitum» .. 
E 1;· t~:C;.. i)/?endeléskor készítjük 
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Fchérszínű, 

Keszítés. 
35 g 

125 g 
800 g 

10 g 
30 g 

200 g 

746. 

Unguentum st~arini 
(Ung .. steárin.) 
StearincÍ:enőcs 

/ 

jellemző szagú, egynemű, habos, lágy kenőcs. 
Tágasabb zománcozott edényben 
felaprított cetáceUil)Ot (cetaceum) és 
f~laprított stearin~ (stearinum) 
v1zb,en ( aq~a Jestzllat~) nyílt lángon megolvasztunk, majd a 
forrasban levo folyadekhoz állandó kevergetés közben - kis 
1észletekben ·- ' 
k~liumkarbonátn.ak (kalium wrbonicum) 
v1zzel J aqua 1estzllata) készült oldatát csurgatjuk.. A pezsgés 
me!iszm_it~, i;t.an a folyadékot még néhány percig melegítjük, 
m'.'Jd _kihules1g .. keverjük. Végül a kenőcshöz 
ghcermt (glycerznum) öntünk és azzal gondosan összekeverjük.. 

1 

r 
L 

Azon~sági vizsgálat 

a) A készítmény kis próbája porcelánlemezen óvatosan hevítve megolvad, majd 
akrolein szagot árasztVa meggyulla9. és elég (glicerin)„ Tartós izzításkor a mara-· 
dék kifehéredik és a nem világító lángot fakóibolyára festi (kálium) .. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

.b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük. 
e) Lúgossdg. 1 g készítményt 5 ml R-szesszel rázogatás közben melegítünk. A folyadék 

2 csepp I-fenolftalein-oldattól nem színeződhet 

Tájékoztató gyor~vizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a ') 
(lúgosság) szerint vizsgá\juk 

Eltartás. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tar\juk. 
Inkompatibilis savakkal, tömény só-oldatokkal. 
Másnév„ «Sapo stearini mollis»:, «Unguentum sapostearini». 
A készítményt terpineollal, geránium-olajjal stb .. illatosítha(juk 

Sárgaszínű, 

747. 
,.,..J~) 

Unguentum sulfuratum flavum 
(Ung. 9uÍfurat. flav) 
Sá~g:í'. kénes kenőcs 

szagtalan, ~gf~emű kenőcs.. 19-21 % ként tartalmaz .. 

Készítés. 
100 g 
100 g 

káliumkárbonátot (V) (kalium carbonicum) tágasabb mozsárban 
meleg vízben (aqua destillata) oldunk A folyadékhoz 1-r,;/, 
részle'tekben s.eµ éf(;3 ;;:i 

200 g leqápott ként (sulfur praecípitatum) keverünk és gondosan egy- "2,7f?J 
n~mű péppé dörzsöljük. Ezután a pépet 

100 g gyapjúzsírral ( adeps lanae) eldörzsöljük, majd apránként i./iTEr /.'c-f'. 

jl:ozzáadott 
500 g / sárga vazelinnel (vaselinum flavum) egynemű kenőccsé keverjük 

Azonossági vizsgá~at 

a) Kén. 2 g kenőcsöt kémlőcsőben 10 ml meleg R-kloroformmal rázogatunk. Ülepítés 
után a folyadék tiszt~ját óvatosan leön~jük. Ezt az eljárást 5 ml R·kloroform~ 
mal megisméte1jük. A kémlőcsőben maradt por kis részlete porcelánlemezcn 
hevítve meggyullad, kékes lánggal ég és kéndioxid-szagot áraszt. 

b) Karbonát, kálium,. A kémlőcsőben maradt por 3 ml R~sósavval leöntve erősen 
pezseg és részben oldódik. Az oldat tisztájának 1-2 cseppjét porcelánlemezen 
hevítjük„ A mar a dék a nem világító lángot fakó ibolyaszínűre festi 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

e) Az alkotórészek egyenletes elosZiását ellenőrizzük„ 
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Minőségi kvantitat~y vizsg·áfat 

d) Tartalmi meghatdrozds (kén). A gondosan elkevert készítmény 0,1 mg pontossággal 
mért kb.. 10 mg-jához 25 ml··es főzőpohárban 0,2 g R-káliumcianidot és annyi 
vizet teszünk (kb. 10 csepp), amennyi a káliumcianid oldására elegendő. A reakció
keveréket vízfürdőn melegí.jük, miközben kis üvegbottal kevergetjük Az el
párolgó vizet időnként pótoljuk. A kén oldódását 1"-2 ml R-szesz hozzáadásá
val segíthetjük elő. A melegítést addig folytatjuk, míg a kén feloldódott.. Ezután 
10 ml vizet öntünk a főzőpohárba s a felmelegített oldatba 1 g bázisos magnézium
kar bonátot keverünk A csapadékos folyadékot 7 cm átmérőjű megnedvesített 
papirosszfuőre öntve 100 ml-es főzőlombikba szűrjük s a csapadékot 5 ízben 
10-10 ml meleg vízzel kimossuk A mosófolyadékka! egyesített szüredékben 
1 g bórsavat oldunk s a továbbiakban a vizsgálatot a «Sulfur pulveratum lotuw> 
cikkelyf) pontja (II. 502 .. lap) szerint folytatjuk, 
1 ml 0,01 n nátriumtioszulfát-oldat 0,1603 mg (lg ,20501) S-t jelez. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a e) •zerint vizsgáljuk.. 

Eltartás.. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk. 
Inkompatibilis savanyú kémhatású anyagokkal. 

Márnév .. «Unguentum ad scabiem flavull1>>, «Unguentum contra scabiem flavum». 

Barnaszínű, 

Készítés. 
100 g 
150 g 
150 g 

300 g 
260 g 
40 g 

748. 

Unguentum sulfuratum fuscum 
(Ung .. suifurat fu5C.) , 

Kátrányos kénes-kenőcs 

borókafa-kátrány-szagú kenőcs„ 14,0-16,0 % S-t tartalmaz .. 

Tágasabb mozsárban vagy zománcozott fémüstben 
kalciumkar honát (V) (calcium carbonicum) és 
lecsapott kén (V) (sulfur praecipitatum) átszitált keverékét 
borókafa-kátránnyal (pix juniperi) gondosan eldörzsölünk, 
majd apránként, melegítéssel meg lágyított 
sárga vazelint ( vaselinum flavum) keverünk hozzá. 
káliszappant (wpo kalinus) vízfürdőn 
vízzel ( aqua d• stillata) meglágyítunk és ezt a fenti kenőccsel 
egyneművé keverjük. 

Azonossági vizsgálat 

a) Szappan. 1 g kenőcsöt 10 ml R-szesszel eldörzsölünk, majd a keveréket meg
szűrjük. A szüredék barnaszínű, kátrányszagú és egyenlő mennyiségű vízzel összerázva erősen habzik„ 

b) Karbonát. 1 g kenőcsötkémlőcsőben 10 ml R-kloroformmal rázogatunk és a külön
vált folyadék tisztáját. leöntjük A maradék 3 ml R-sósavtól pezsgés közben 
részben feloldódik .. A fel nem oldódott maradékot a d), az oldatot pedig a e) 
szerinti vizsgálathoz használjuk, 
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, egszűnte után kis papirosszűrőn K. l . A b) szerinti folyadékot a, pezsy~s ,: fel benne. R-ammóniurnoxalát-
c) a cium.„ "ük és 1 g R-nátriumacetatot o u 1 R sósavban oldódik, 

megszurJ . h' adék válik le, ame y - ké ld tto'l ktistályos fe er csap , „ o"papiroson maradt n 
o a l z"rése utan a szur !' d) K' . A b) szerinti sósavas o dat rnegs u 11 d ; s kéndioxid szagot árasztva e eg„ en. l, lemezen lángba tartva meggyu a e -porce an 

M • „ 'g1" kvalitatív vizsgálat 1nose 

e) Az alkotórészek egyenletes eloszlását ellenőtizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat . 

f) Tartalmi meghatározás (kén). 
ratum f!avum» cikkely d) 

. d b az «Unguentum A készítményt min en e~ . , . k 
pontja (HL 432. lap) szermt v1zsgalJU , 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

sulfü-

1 1„ k ítélt készítményt az e's makroszkóposan megfe e one Az azonosnak talált 

e) szerint vizsgáljuk d, b hűvös helyen tar~juk. , F <lőve! ellátott e eny en, 
Eltartas. e , k, hatású anyagokkal . 
Inkompatibilis savanyu em IV ) Unguentum contra scab1em 
Másnév. «Unguentum sulfuratum» (Ph„ Hg. , ' « 

nigrum». d' k k" ha az orvos kifejezetten ezt rendeli A készítményt csak akkor a uu z, 

749. 
Unguentwn zinci oxydati 

(Ung.. zinc: ~xyd.) 

Cinkoxidos. "kenőcs 
. 4,7_ 5,3 % Znü-t tartalmaz. 1 egynemű kenőcs. S , , „ csaknem szagta an, argasz1nu, 

, ) , bb mozsárban Kiszltes. . k "d t (V) (zincum oxydatum tag asa 50 g cm OXI 0 

50 sárga viasz (cera flava), , 
200 ~ gyapjúzsír ( adeps la~ae) Ji8 ) vízfürdőn megolvasztott ele-
700 g sárga vazelin' (v,asel1num d av~eldörzsölünk. Ezután a paszta~ 

gyének egy ,reszevel ,g~nt kben hozzáadott alapanyaggal egy 
szerű kevereket a res~ .. eke 
nemű kenőccsé keveriu " 

Azonossági vizsgálat , „ 

é l kérnlőcsőben melegitunk, 
. - kenőcsöt 2 ml R-sósav és 8 ml ví~ eleg~'O:~zfuőn szűrjük„ A szüredék-

a) Cink .. :! kihűlt folyadékot megnedvesíteAtt kISldP;6~1 R-kénhidrogénes víztől (1-2 
maJ . t'tot oldunk z o a . 
ben 0,5 g R-i;átnu~~~-:idattól) fehér csap;,dék válik ki. 
csepp R-nátnumszu 433 
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Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását ellenőrizzük. 
e) Lúgos:ság, Javasság. 1 g kenőcsöt 20 ml vízzel 10 percicr forralunk Kr"hu"l' t' 

· r 1 d 'k k" · ö · . es u an a v1z:s :o .. ya e ot, is pap~rosszűrőn megszűrjük„ 10 ml szüredék 1-2 cse 
I-,m

1
iketilvoros-oldattol megsargul. 1 csepp O, I · n sósavtól azonban rózsaszín/v~ 

va „ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Tartalmi meghat~rozá' (cinkot_id). mg pontossággal mért kb.. 5 g készítményt az 
«Unguentum mfanturn>> cikkely d) pon\ja (III. 427. lap) szerint vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és megfelelőnek ítélt készítménvt b) '··'Crl'nt 
vizsgáljuk ' a pont . 

Eltartá': Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk. 
Cmkoxrdos kenőcsöt tartalmaz az «Unguentum argenti ni:trici»„ 

Másnév„ «Dnguentum zinci»„ 

750. 

Vaselinum acidi borici 
(Vasel„ acid .. bor.) 
Bórsavas vazelin 

Sárgaszínű, 
tartalmaz. 

csaknem szagtalan, egynemű kenőcs. 4,8-5,2 % 

Ki<zítés. 
50 g 

950 g 
bórsavat (VI) (acidum boricum) tágasabb mozsárban 
me~lágXí~ott sárg;; vazelin (v~<elinumflavum) kisebb részleteivel 
eldorzsolunk, majd egynemú kenőccsé keverünk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Bónav .. . l ~ ~észítm~nyt kémlőcsőben 1-2 csepp R-sósavval megsavanyított 
~ ml forro v1zze,l ;azogatunk: '.'- lehűtött és elkülönült vizes folyadékba mártott 
es enyhe meleg1tessel megszar1tott kurkumapapiros rózsaszínű lesz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását ellenőrizzük. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

c) Tartalmi ,meghatározá, (bór.rnv). 100 ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba mg 
p;mtossaggal, k~. l g kenőcsöt mérünk s 10 ml R-kloroformmal és 10 ml lan yos 
v1zzel annak teljes oldódásá_ig rázogatjuk„ A reakció-keverékben 2 g R-man!itot 
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oldunk, vagy az oldathoz l 0 ml R-invertéukor-oldatot elegyítünk. A folyadékot, 
5 csepp I-fenolftalein--oldatot használva jelzőül, O, 1 n nátronlúggal titráljuk. 
Helyes dolgozás esetén a megtitrált oldat piros színe 0,5 g R-mannit (5 ml R·· 
invertcukor-oldat) h0Zzáadásá1a n_em vált9zik„ 
1 ml 0,1 n nátronlúg 6,184 mg (lg ,79127) H 3B03-t jelez .. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek [télt készítményt 
b) szerint vizsgáljuk .. 

Eltartás. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tar\juk.. 
« Unguentum acidi borici» he/yett ezt a készítményt adjuk ki. 

751. 

Vaselinum choleste_rin:atum 
/ 

(Vas el. i;boiért.) 
Cholesztel'Íhes vazelin 

Sárgaszínű, gyengén gyapjúzs\r!s;agú, egynemű kenőcs .. 1,5% cholesztetint 
(C27H 460) tartalmaz .. 1 sr készifmény legalább 2,5 sr vízzel egynemű kenőccsé 
kever het6. ../ 

K'é5zítés. 
15 g 
50 g 

935 g 

cholesztefint (chole<terinum) 
gyapjú~~ír ( adep.s lanae J és 
sá~ga 'vazelin (vaselinum Jlavum) vízfürdőn megolvasztott 
e'.e& ~b~n a chol~_szterin old9dásáig melegítünk, majd a kenőcsöt 
kr lese1g kevequk. 

Azonossági vizsgálat 

a) Cho/e.<zterin .. 0,5 g készítményt 2 ml R-ecetsavanhidriddel kevergetünk. A keverék·· 
hez 1 csepp tömény R-kénsavat cseppentünk. A folyadék rövidesen zöldre 
színeződik 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

b) Az alkotórészek egyenletes eloszlását kézinagyítóval ellenőrizzük. 
c) A készítményt a «Vaselinum album» cikkely b) (lúgosság, savasság) és e) (para

fin) szerint (IL 532. lap) vizsgáljuk.. 
d) Idegen anyagok (víz stb.). Száraz kémlőcsőben 1 g készítmény 5 ml R-kloroform

ban maradék nélkül, tisztán oldódjék.. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

e) VízfelueviI-képrnég 10,00 g meglágyított készítményhez cg pontossággal keverő
vel együtt mért porcelántálban kis részletekben vizet keverünk, míg az több 
vizet felvenni már nem képes„ A víz feleslegét leöntve, a kenőcs súlyát meg
állapítjuk. A lemért choleszterincs vazelin legalább 25 g vízzel egynemü 
kenőccsé legyen keverhető, 
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Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek ítélt készítményt a 
b) és e) (vízfelvevő-képesség) szerint vizsgáljuk. 

Eltartá<. Fedővel ellátott edényben, hűvös helyen tartjuk .. 
Choleszterines vazelint tarta(maz az « Unguentum emollíenm .. 
Márnév.. «Eucerin» (VN.). 
« Unguentum .1imj1lex» helyett ezt a kó;;ítményt adjuk ki. 

752. 
Vinum album 

(Vin .. alb.) 
Fehér bor 

Jóminőségű, hibátlan, a borokra vonatkozó rendelkezéseknek minden tekin
tetben megfelelő, legalább 1 éves ú„ n. fehér óbor, amelynek alkohol-tartalma 
legalább 11,8 v/v%. 

Átlátszó, sárgás,-vagy halvány zöldessárga-színű, jellemző illatú és zamatú 
folyadék. Vízzel és R-szesszel minden arányban tisztán elegyíthető„ 

Minőségi kvalltitatív vizsgálat 

a) Tartalmi meghatározás (alkohol) .. I0,00 ml készítményt az L 140. lap 24/a szerint 
vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

A készítmény nem lehet zavaros, fanyar ízű, vagy ecet-szagú. 

Eltartás„ Színig telt üvegekben, hűvös helyen, fénytől védve tarrjuk 
Fehér borral kis;;ül a «Vinum rhei»„ 

753. 
Vinum rhei 

(Vin. rhei) 

Rebar barás bor 

Vörösbarna··színű, átlátszó vagy legfeljebb kissé zavaros, édes, majd kissé 
fanyar és kesernyés ízű, jellemző szagú gyógyszeres bor. Alkohol-tartalma 
legalább 13 v/v% Szárazanyagtartalma legalább 13 %- Vízzel zavarosodás 
nélkül elegyedik. 

Kifs;;ítés. 

100 g 
20 g 
35 g 
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rebarbara-gyökértörzset (III) (rhei rhizoma), 
narancshéjat (III) (aurantii pericarpium) 
legtöményebb szesz (spiritus concentratissimus) és 

fehér bor (vinum album) elegyével 6 ~api& ~zta!unk; A folya-
300 g d'k 1 ·· tJ·u„k a drogkeveréket enyhen kisajtOljuk es a folya-

e ot eon , " ·„k ·d ·· d 'k dékot ülepítés után papirosszűrőn megszuriu ' maJ a szure e 
súlyát fehér borral (vinum album) 

900 g-ra kiegészítjük, végül .„ 
100 cukrot (III) (saccharasum) oldunk fol benne„ „ . „ 

g Szükség esetén a készítményt papirosszűrőn {\jból megszuquk„ 

Azonossági vizsgálat 

' lkül" "lt éter 
a) Emodin • .5 ml bort 5 ml ~ht~nel félperc: :tt:~~~~ugng~l ~~~~~g:s~t~tt 2 o::,~ vízzel 

f t „ át kémlőcsőben ne any csepp - ' " 
rsz aJ . k A lk .. 1„ ülő lúgos folyadék élénk cseresznyevörös-szmu. rázoga~JU „ z e u on 

Minőségi kvantitativ vizsgálat 
, 1 , t kb 2 g készítményt az L 105„. lap 

b) Szárazanyag-tartalom mg l?ukont~ssagga md~rkot 105o_
0
n állandó súlyig szárítjuk. 

51 . t bepárologtatJ es a mara e . 
a szerrn · , , é t I 140 lap 24/a szermt c) Tartalmi meghatdrozás (alkohol). 10,00 ml keszrtm ny az . . 

vizsgálunk. 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

fi 1 lő k ítélt készítmény ne Az azonosnak talált és makroszkóposa;i meg e e ne 
legyen erősebben zavaros vagy ecet-szagu. ' " .. 

, "l d h vos helyen tartjuk. Eltartás. Jólzáró üvegdug6s üvegben, fenyto ve ve, u 

Adagolás. Szokásos egys_zeri a~agja 5-l5 g 
Szokásos napi adag.Ja I5-50 g 
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754. 

+ Anatoxinum (toxoidum) diphthericllnl 
( Anatox Di) 

Diftéria-anatoxin(-toxoid) 

Lófehérjét nem tartalmazó (nem lóhusból készült) táptalajon termelt, for
malin és hő együttes hatásával méregtelenített, triklórecetsavas kicsapással 
tisztított, 0,01 % mertioláttal tartósított, lófehérjét nyomokban sem tartal
mazó koncentrált diftériatoxin .. 

A foszfátos tompító-oldattal pH=6,9·-re beállított és nátriumkloriddal 
izotoniássá tett anatoxin-oldat ml-ként 50 flokkulációs egységet (Lf) tartal-1naz„ 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitá>i vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az L 221 lap !) szerint végezzük 
Ártalmatlan.ági vizsgálatok, 

a) A vizsgálatot a «Vaccinum diphthericum et pertussicum praecipitatum» 
cikkelyben (IIL 456.. lap) leírt módon végezzük 

b) A vizsgálatot az L 222 .. lap 2/b szerint végezzük 

Az antigén-tartalmat flokkulációs vizsgálattal ellenőrizzük 14 db agglutináló 
csőbe l,0-1,0 ml kétszeresére hígított anatoxint mérünk, azután a ml.ként 100 Lf 
értékre hígított flokkuláló savóból a következő mennyiségeket mérjük az egyes 
csövekbe: 0,100, 0,125, 0,1.50, 0,17.5, 0,200, 0,225, 0,2.50, 0,27.5, 0,300, 0,32.5, 0,3.50, 
0,400, 0,4.50, 0,.500 ml.. A csöveket alapos felrázás után 45°~os Vízfürdőbe helyezzük 
és megfigyeljük, hogy melyik csőben képződik először pelyhes leválás„ - A vizsgált 
anatoxin ml-kénti flokkulációs értéke azonos annak a savónak kétszeres ~rtékéveJ, 
amelyben előszfü észleltünk kiválást. (Ha pi pehelyképződést abban a csőben ész
leltünk először, amelybe 0,2.50 ml savót mértünk, akkor a vizsgált anatoxin mlkénti értéke 50 Lf) 

Hatásértékvizsgálat. 10 db 270-,320 g-os tengerimalac bőre alá az anatoxinból 
1-1 emberi kezdőadagot fecskendezünk 6 hét múlva 5-.5 DLM-nak megfelelő 
diftéria-toxint oltunk bőrük alá. Az állatok közül legalább 80 %-nak legalább 10 
napig életben kell maradnia. A használt diftéria-toxint egyidejűleg 2 db 250 g·os 
tengerimalacon ellenőrizzük oly módon, hogy 1-1 DLM-nak megfelelő mennyi„ 
séget fecskendezünk bőrük alá .. Ezeknek az állatoknak a 4-ik napon el kell pusztulniok„ 

Felha5ználható a hatásérték utolsó mérésétől számított 3 évig 

Eltartc4, 2°--10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tar~juk, 
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755. 

+ Anatoxinum (toxoidum) diphthericum praecipitatutn 
( Anatox .. Di. praecip.) . 

Csapadékos diftéria·anatoxin(-tox01d) 
. . ' „ . b •1 • izotoniás nátriumklorid-oldatban szu~z-

Alum1mumfoszfatra adszor e~ 1; es . • • koncentrált difréria-anatoxm. 
pendált, 0,01 %.mer~látt~\tario~tc~1Jiif:~~:~~i~nt 30 f!okkulációs egység (Lf) 
Hidrog~nkitevője: P = ,5 -Hl ', 20 ml-es ampullákban kerül forgalomba .. anatoxmt tartalmaz. - I, ' es 

Ellenő«ző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I. 221 lap 1) szerint végezzük. 

Ártalmatlansági vizsgálatok . . . h h . t pertussicum praecipitatum>> 
a) A készítményt a «Vacc1num d1p ~ er~c:im e 

ikk 1 b e (IIL 456 .. lap) leírt módon v1zsgaljuk„ 
e e y n . • "k 

b) A vizsgálatot az I. 22
2

· lap 
2

fb„ s_ze~t :::ez;:; anatoxint centrifugálunk és 
c) Az adszorpciós .k~tés~ úgy ellen~r;~z iR/3Őoo-es értékszinten anatoxin-anti

a csapadék feletti k11stalyt1szta„ folya.? ot k 1 . T k. 
toxin-kötés alapján á következo keverekek e v1zsgaJµ . 

A csövek 
jelzése: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

A csövek 
jelzése: 

A-sorozat 

Centrifugált 
anatoxin 

Standard antitoxin 
(0,02 IE/ml) 

Tompító-oldat 
(pH = 7,38) 

1,00 ml 
1,00 ml 
1,00 ml 
1,00 ml 
1,00 ml 

1,00 ml 
0,75 ml 
0,50 ml 
0,37 ml 
0,25 ml 

B-.sorozat 

Standard antitoxin 
(0,02 IE/ml) 

0,00 ml 
0,25 ml 
0,50 ml 
0,63 ml 
O, 75 ml 

Tompító-oldat 
(pH = 7,38) 

1,00 ml 1,00 ml 
1) 0,75 ml 1,25 ml 
2) 0,50 ml 1,50 ml 
3) 0,37 ml 1,63 ml 
4) 0 25 ml . 1,75 ml .. ~ ' ' ' ' 

o • f „ d "be helyezzük 2 óra múlva mmdenikbe 
A csöveket összerázás után 37 -os ':1z ;ir„ o "ft' ia töxint'mérünk és azokat további 

1-1 ml össztér.fogatba;i I,O 1;;R/ 3oo~z~:~~u 1d~ber 50-0 g súlyú, világos-bőrű tengeri-
2 órán át tartjuk a v1zfu:dob~. , f; k dezünk a két sorozat tagjaiból 0, 1--0, 1 
malac leborotvált_ bőrébe ;ntra ut~n ecs ~n z A-sorozat, a másik oldalának azonos 
ml-t oly módon, hogy a~ :illat egyik ol~.~a~ a edményt 48 és 72 óra múlva állapít· 
helyeire a E-sorozat tagjait fecsk:'Fd~~~u . /nera csapadék feletti tiszta folyadékban 
juk meg,. ~a az an~tox1n centr k~ga asa ~ ~ltási reakcióinak megközelítően egyeznincs szabad anatox1n, akkor a et soroza 
niök kell. 
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• Az antigén-tartalom ellenőrzése céljából 15 ml csapadékos anatoxinhoz O, 75 g fino· 
man porított nátriumcitrátot (natrium citricum) szórunk és 2°-.5°-os hűtőszekrénybe 
tesszük„ Ha a csapadék másnapra nem oldódik fel teljesen, további oldásra - leg
feljebb 30 perc időtartamra - 50°-os vízfürdőbe helyezzük .. Az így előállított, telje' 
sen tiszta oldatot a továbbiakban az <<Anatoxinum (toxoidum) diphthericum» cik
kelyben leírt módon, de higítás nélkül vizsgáljuk. 

Hatá.iértékvi;:,rgálat,. 5 db 500 g-os tengerimalac bőre alá J.-1 ml anatoxint fecs• 
kendezünk, 4 hét mulva szívpunkcióval vért veszünk és a vérből külön,·külön kivált 
savókat egyenlő arányban összekeverjük„ A savókeverékben Cla_us-Jensen szerint 
LR/3000-es alapon meghatározzuk az antitoxin-értéket.. A savókeveréknek milli-„ 
literenként legalább 2 IE-t kell tartalmaznia.„ 

Felhasználható az előállítástól számított egy évig„ 
Eltartás„ 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar(juk. 

756. 

+ Anatoxinmn (toxoidutn) tetanicutn praecipitatmn 
( Anatox. tetan. praecip.) 

Csapadékos tetanusz-anatoxin(-toxoid) 

Lófehé~jét nem tartalmazó táptalajon termelt, ml-ként legalább 100.000 
egér DLM-értékű, formalin és hő együttes hatásával méregtelenitett, triklór
ecetsavas kicsapással tisztitott, alumíniumfoszfátra adszorbeált és izotoniás 
nátriumklorid-oldatban szuszpendált, 0,01 % mertioláttal tartósított, lófehérjét 
nyomokbansem tartalxrtazó tetanusz-toxin„ Hidrogénkitevője: pH = 6,1-6,5. 
Milliliterenként legalább 12,5 flokkulációs egység (Lf) anatoxint tartalmaz. 
·- 1, 10, 20, 50 ml-es ampullákban, illetőleg üvegekben kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási vi;:;sgálatok„ A sterilitási vizsgálatokat az L 22L lap 1) szerint végezzük. 

Ártalmatlansági vizsgálatok.. 

Az a) és b) vizsgálatot az L 222. lap 2/a és 2/b szerint végezzük. 

c) Az adszorpciós kötést úgy ellenőrizzük, hogy 5 ml anatoxint centrifugálunk 
és a csapadék feletti kristálytiszta folyadékkal L+ 50/400 értékszinten anatoxin
antitoxin-kötési vizsgálatot végzünk a következő keverékekkel: 

A csövek 
jelzése: 
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1) 
2) 
3) 

Centrifügált 
anatoxin 

0,50 ml 
0,50 ml 
0,50 ml 

A-sorozat 

Standard„savó 
( 1/80 IE/ml) 

0,96 ml 
0,80 ml 
0,64 ml 

Tompító-oldat 
(pH = 7,38) 

0,04 ml 
0,20 ml 
0,36 ml 

,·:;\ 

11 
'""""' 

A csövek 
jelzése: 

1) 
2) 
3) 

E-sorozat 

Standard-savó 
( 1/.80 IE/ml) 

0,96 ml 
0,80 ml 
0,64 ml 

Tompító-oldat 
(pH = 7,38) 

0,54 ml 
0,70 ml 
0,86 ml 

A keverékeket 24 oran át szobahőmérsékleten tartjuk, azután mindenik csőbe 
0,50 ml össztérfogatban 4 XL+ /400 értékű tetanusz-toxint mérünk, A csöveket 
folytatólag további 1 Órán át tartjuk Szobahőmérsékleten, m'\jd mindenik keverék
ből 0,5-0,5 ml·t fecskendezünk 2--2 db, 16-18 g súlyú fehéregér bőre alá. 
Az egereket 5 napon át ellenőrizzük,. Ha az adszorpció teljes volt és szabad 
anatoxin nem maradt a tisztára centrifugált folyadékban, akkor· a két sorozat 
egymásnak megfelelő tagjai megközelítően egyező tüneteket okoznak a velük be
oltott egereken. 

A;:, antigén-tartalmat flokkulációs (a) vagy kötési vizsgálattal L + 50/20 értékszinten 
(b) ellenőrizzük. 

a) 15 ml csapadékos anatoxinhoz a csapadék oldására 0,75 g finoman porított 
nátriumcitrátot (natrium citricum,) szórunk és 2°-.5°-os hűtőszekrénybe tesszük„ 
Ha a csapadék másnapig nem oldódik fel teljesen, további oldásra - legfeljebb 
30 perc időtartamra- 50°-os vízfürdőbe helyezzük. Az így előállított teljesen tiszta 
oldatból 13 agglutináló csőbe 1,0-1,0 ml-t mérünk, azután a ml-ként 50 Lf-re 
hígított flokkuláló savóból a következő mennyiségeket mérjük az egyes csövekbe: 
0,100, 0,125, 0,150, 0,175, 0,200, 0,225, 0,250, 0,275, 0,300, 0,325, 0,350, 0,400, 
0,450 ml-t. A csöveket alapos felrázás után 45°-os vízfürdőbe helyezzük és megfigyel·· 
jük, hogy melyik csőben képződik először pelyhes kiválás,, A vizsgált anatoxin mi
kénti flokkulációs értéke azonos annak a savónak az értékével, amelyben először 
észlelünk pelyhes kiválást. (Ha pl. pehelyképződést abban a csőben észlelünk elő
ször, amelybe 0,2.50 ml savót mértünk, akkor· a vizsgált anatoxin ml-kénti éztéke 
12,5 Lf.) 

b) A nátriumcitráttalfeloldott anatoxint izotoniás nátriurnklorid-oldattal 1/25 arány
ban hígítjuk, a standard-savót pedig úgy hígítjuk, hogy ml-ként 0,50 IE-t tartalmazzon. 
Ezeket a következő arányban keverjük foszfátos tompító-oldattal (pH = 7,38): 

A csövek Anatoxin Standard-savó Tompító-oldat 
jelzése: (0,5 IE/ml) (pH = 7,38) 

1) 0,48 ml 0,80 ml 0,22 ml 
2) 0,40 ml 0,80 ml 0,30 ml 
3) 0,32 ml 0,80 ml 0,38 ml 

A keverékeket 24 órán át szobahőmérsékleten, sötétben ta1tjuk, azután 0,5 ml 
össztérfogatban 4 XL+ /20 értékű tetanusz-toxint 'mérünk minden csőbe. Ugyan
akkor a toxin ellenőrzésére a következő arányú keverékeket készí~j~k el: 

A csövek Standard-savó Toxin Tompító-oldat 
jelzése: (0,5 IE/ml) (4xL + /20) (pH= 7,38) 

1) 0,36 ml 0,50 ml 1,14 ml 
2) 0,40 ml 0,50 ml 1,10 ml 
3) 0,44 ml 0,50 ml 1,06 ml 
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összekeverés után min9.két sorozatot további 1 órán át tartjuk szob<ihőmérsék·· 
Iete;i.' a~után„minde.;i keve'rékből 0,.5-0,5 ml~tfecskendezünk 2-2 db 16-18 g„05 
fehereger. bore ala. Az egereket .5 napon át ellenőrizzük tetanuszos tünet 
1:'ilejl~dése, illető!eg elpusztulás tekintetében. - Megfelelő, azaz legalább 12,5 Lf 
erteku az anatoxrn, ha_ az előírt keverékben 0 40 ml vagy ennél kisebb mennyiségű 
anatoxin is leköti az antitoxin nagyobb részét és ezér~ az állatok a kötetlenül maradó 
toxin hatása fOlytán elpusztulnak, 

. Hatá5értékvizsgálat . .5 db .500 g-os tengerimalac bőre alá 1,0-1 O ml anatoxint 
f~cskendezünk, majd 4 hét múlva szívpunkcióval vért veszünk be,lőlük .. A vérből 
krvál: savóka~_egyenlő. a~ányban keverjük és abban határozzuk meg a «Serum anti·
te:an1cum equrnum» cikkelyben leírt módon (III. 450. lap) az antitoxin-titert. A leg
alabb 4 állatból származó vérsavókeverékri.ek milliliterenként legalább I IE anti
toxint kell tartalmaznia 

F'elha5ználható az előállítástól számított egy évig·„ 

Eltartás . . _2°-10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tartjuk. 

757. 

Sera humana pro haemagglutinatione 
( Ser.. hum.. haemagglutin.) 

Vérsavók vércsoport-meghatározásra 

A-, B-, illetőleg 0-vércsoportú egyénektől származó legalább 1/.4 aggluti-· 
nációs titerű, 0,01% mertioláttal tartósított, steril vérsa;ók - Kapillárisokban 
és 1-5 ml-es üvegekben kerülnek forgalomba .. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Hatá5értékvizrgálat. Az egyes vérsavókból iz.otoniás nátriuinklorid-oldattal 2-2 soro
z~t?~n, csöv?n~é).1t 0,2 ml térfogatban, 1/4? 1/8, !/16, 1/32, 1/64, 1/128 és 1/256-os 
h1~1tasokat keszitunk„ Az egyik sorozathoz izotonrás nátrium.klorid-oldattal I : .50 
aranyb~n ~ígított, A-csoportú, a másik sorozathoz ugyanígy hígított, E-csoportú frÍss 
ember ver hol 0,2-0,2 ml-t mérünk. A spontán agglutináció ellenőrzésére a kontroll
csövekbe vérsavó helyett azonos térfogatú, izotoniás nátriumklorid-oldatot mérünk 
A keverékeket összerázzuk és 4 órán át szobahőmérsékle.ten tartjuk„ Az eredményt 
s:abad szem~el állapítjuk meg„ Minthogy a vérsavóhígításokat az azonos mennyi
s~gben hozzáju~ ,a~ott, vörösv~rsejt-szuszpenzió kétszeresére hígította, agglutinációs 
t~.ter.~~~ ,ama ?1g1tas ketszereset vesszük, amelyben a vörösvérsejteknek kis rögökké 
tomorulese meg szabad szemmel felismerhető. 

Felhasználható a hatásérték utolsó mérésétől számított hat hónapig. 
Eltartár, 0 °-5° hőmérsékletű hűtőszekrényben tar~juk, 
Másnév„ «Serotyp» (V.. N ) 
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758. 

+ Serum antianthracicum equinum 
( Ser. ántianthr .. equin.) 
Lépfene elleni lósavó 

Lépfene-bacillusok tenyészetével immunizált lovak natív, 0,5 % fenollal 
tartósított, steril vérsavója .. ·- 20 ml-es ampullákban kerül forgalomba .. 

Ellenőrző vi~sgálatOk 

Sterilitási viz.sgálatok. A stelilitási vizsgálatokat az I. 22L lap 1) szerint végezzük. 
Ártalmatlan5ági vizsgálatok,. A vizsgálatokat az I. 222„ lap 2) szerint végezzük 
Hatásértékvizsgálat .. 3 db 1500-2500 g sűlyű házinyűlba 4,0-4,0 ml savót intra-

vénásan fecskendezünk. 24 óra múlva ezekbe a nyulakba és 3 db ellenőrzésre szol
gáló hasonló súlyú nyúlba virulens lépfene-bacillus 24 órás ágár·-tenyészetéből készült 
szuszpenzió egyszeri halálos adagját fecskendezzük bőr alá. Az ellenőrzésre szolgáló 
nyulaknak 1-3 napon belül el kell pusztulniok, a savóval kezelt nyulaknak azonban 
legalább 8 napig életben kell maradniok. 

Felhasználható az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított két 
évig, 

Eltartás .. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tar\juk 

759. 

+ Serum antidiphthericum bovinum 
( Ser.. antidi.. bovin.) 

Diftéria elleni marhasavó 

Diftéria-anatoxinnal, majd folytatólagosan emelkedő mennyiségű diftér.ia
toxinnal immunizált szarvasmarhák nativ, 0,5 % fenollal tartósított, steril 
vérsavója. Milliliterenként legalább 100 IE diftéria-antitoxint tartalmaz, 
forgalombabocsátáskor azonban hatásértékének legalább 20 %-kal nagyobbnak 
kell lennie - 3000 IE-t tartalmazó ampullákban kerül forgalomba„ 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az L 22L lap 1) szerint végezzük. 
Ártalmatlansági vizsgálatok. A vizsgálatokat az I. 222 lap 2) szerint végezzük .. 
Azono55ági vizrgálat. 2-3 mm belső átmérqjű csövecskékbe kb .5,0 mm magasságig 

különböző (sza1vasmarha, ló, birka, sertés), legalább 1/1000 tite1ű precipitáló savót 
töltünk„ Kapilláris pipettával, felkeverés nélkül, 10-15 mm magasságig a savók 
fölé rétegezzük az 1/1000 hígítású vizsgálandó savót. Az eredményt 10 perc múlva 
állapítjuk meg .. Precipitációs korongot csak a szarvasmarha-precipitáló-savót tartal
mazó csőben észlelhetünk, 

Hatásértékvizrgálat. 
a) Ehrlich:féle vizsgálat, 250 g-os tengerimalacokon, 1,0 L + értékalapon„ A foszfátos 

tompító-oldattal (hidrogénkitev~je: pH = 7,38) hígított vizsgálandó savóból 1,0 IE 
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mennyisé_get 1,0, ~+ értékű diftéria-toxinnal keverünk össze és a keverék térfogatát 
az. elobb1 to1:'pito-~ld~ttal 5,0 ml-r~ egészítjük ki.. Egy-egy vizsgálatkm legalább 
2 ilyen k?ver~ket kes,zitunk„ A keverekeket kötés céljából 1 órán át szobahőmérsék
leten tartjuk es azutan egy'egy keveréket 250 g-os tengerimalac hasbőre alá fecs
~endezünk Egyidejűleg a standard-savóból és toxinból hasonló keveréket készítünk 
es ezzel egy ~asonló súlyú tengerimalacot oltunk ellenőrzésül. A vizsgálandó savóval 
oltott t~ngen~alacokn~k is ~gyanannyi ideig (de legalább 4 napig) kell életben 
maradniok, mint a toxinnal es standard··savóval oltott tengerimalacnak„ 

b) Clau•-Jemen:fele intrakután vizsgálat (LR/30 értékalapon) .. A vizsgálandó savót 
foszfátos tompító-oldattal (hidrogénkitevője: pH = 7, 38) úgy hígítfuk, hogy ml-ként 
1,0 IE-t tartalmazzon. Az így hígított savóból 10 kis csövecskébe O 200 O 180 O 160 
O, 140, 0, 12.5, 0, 110, 0, 100, 0,090, 0,080, 0,0 70 ml-t és mindenik csöve~skébe Ű l~o' 1 mi 
o!yan diftéria-toxint mérünk, amely O, l ml-ként 3 LR/30 értéknek felel meg. A keve
rekeket ugyanazzal a foszfátos tompító-oldattal 0,3-0,3 ml-re egészítjük ki és 2 órán 
át 37°-os vízfürdőben tartjuk. Ezután minden keverékből O 1-0 l ml-t intrakután 
fecskend.e~ü.nk. nyul"!' l.ebornt~ált bőr~be. Öss~ehasonlításul ~ sta~dard-savó ugyan
olyan h1gitasa1val keszult toxm-keverekekkel is elvégezzük a vizsgálatot.. Az ered
ményt 48 óra múlva állapí~juk meg és ilyen.kor a standard-savóval azonos vagy 
annál kisebb mennyiségű nagyobb hígítású vizsgálandó savó befecskendezési helyén 
észlelhetünk bőrreakciót.. 

Felharználhatá az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított 3 évig„ 
Eltartli•„ 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk„ 

760. 

+ Serum antidiphthericum equinum 
(Ser„ antidi. equin) 

Diftéria elleni lósavó 

J?iftézi";-anato~i;nal, majd folytatólagosan emelkedő mennyiségű difré1ia·
to~1z:z:al 1mmumzalt lovak natív, 0,5 % fenollal tartósított, steril vézsavója. 
Milhhterenként legalább 500 IE diftéria-antitoxint tartalmaz forgalomba
bocsátáskor azonban hatáséztékének legalább 20 %-kal nagyobbn~k kell lennie„ 
- 10 OOO IE-t tartalmazó ampullákban kerül forgalomba.· 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitá<i vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I. 22 L lap l) szerint végezzük. 
Ártalmatlan.ági vizsgálatok. A vizsgálatokat az L 222 lap 2) szerint végezzük. 
Hatá.sértékvi;;;sgálat,. A savó hatásértékét a «Serum antidiphthericum bovinum>> 

cikkelyben leírt módon határozzuk meg,. 

Felhasználható az utolsó szűréstől és a határérték utolsó mérésétől szániított 3 évig„ 
Eltartá< .. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen ta•\juk .. 
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761. 

+ Serum antidiphthericum equinum concentratum 
( Ser„. antidi. equín. conc.) 

Diftéria elleni töményített lósavó 

Diftéria-anatoxinnal, majd folytatólagosan emelkedő mennyiségű diftéria
toxinnal immunizált lovak vérsavójából emésztéssel és ammóniumszulfátos 
kicsapással előállitott, 0,25 % fenollal és 0,005 % meztioláttal tartósított 
globulin-fiakció izotoniás nátriumkloridos oldata. Fehérje-taztalma legfeljebb 
12 %· Milliliterenként legalább 1 OOO IE difréria-antitoxint taztalmaz., Forgalom
babocsátáskor azonban hatáséztékének legalább 20%-kal nagyobbnak kell 
lennie. - 10 OOO és 20 OOO IE-t tartalmazó ampullákban kezül forgalomba„ 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitári viz.•gálatok.. A sterilitási vizsgálatokat az l 221. lap 1) szetint végezzük. 
Ártalmatlan.ági vizsgálatok., A vizsgálatokat az L 222. lap 2) szerint végezzük.. 
A fehérje-tartalom ellenlírzé>e 1,00 ml savót mérőlombikban 200 ml-re hígítunk. 

A hígított oldat 10,00 ml-ét 100 ml-es roncsolólombikban 2,0 ml tömény R-kénsavval 
elegyítjük, 0,05 g szelént és egy üveggyöngyöt téve a lombikba, annak ta1talmát a 
kénsavgőzök megjelenéséig élénken fürraljuk„ A továbbiakban a nitrogént az I. 117 
lap 14) szerint határozzuk meg .. Az előtét-lombikba 10,00 ml 0,02 n kénsavat csur
gatunk s jelzőül 1-2 csepp I-metilvörös-oldatot használunk l ml 0,02 n kénsav 
0,2802 mg (lg, 44 741) N-t jelent. A fehérje-tartalom a nitrogén-tartalom 6,25-szöröse., 
A savó fehé1je-tartalmát 3 párhuzamos meghatározás középértékében adjuk meg, 

Hatásértékvizrgálat. A savó hatásértékét a «Serum antidiphthericum bovinum>> 
cikkelyben leírt módon határozzuk meg, 

Felhasználható az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított 3 évig„ 
EltartáL 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk„ 

762. 

+ Serum antidysentericum equinum 
( Ser. antidys. equin„) 

Dizentéria elleni lósavó 

Több, frissen kitenyésztett Shiga, Sonne, Flexner és Schmitz csoportbeli dizen
téria-törzzsel, valamint a Shiga-törzs toxinjával immunizált lovak natív, 0,5 % 
fenollal tartósított, stezil vérsavója„ Milliliterenként legalább 200 IE Shiga
típusú antitoxint tartalmaz és az előállítás céljából az oltáshoz felhasznált 
baktériumtörzseket legalább l/ 1600-as hígításban agglutinálja„ Forgalomba
bocsátáskor azonban hatásértékének legalább 20 %-kal nagyobbnak kell lennie. 

20 és 50 ml-es ampullákban kerül fozgalomba,, 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitá5i vi;;;sgdlatok A sterilitási vizsgálatokat az I 22L lap 1) szerint végezzük. 
Ártalmatlamági vizsgálatok. A vizsgálatokat az L 222, lap 2) szerint végezzük„ 
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Hatásértékviz.sgálatok 

, a) A S híg a-típusú antitotin-taitalom me hat , , ' ' 
es az összehasonlító standar-d-savót 'g ~ro,easa L~ ;o ertekalapon„ A vizsg<;ilandó. 
pH= 7,38) úgy hígítjuk hogy ml-ké t ~~z~~os tompito-oldattal (hidrngénkitevője; 
a savóhígításokból 2 0 '1 5 1 0 ml tn , ' , d-t ikh:ai talmazzon, ·-Egy-egy edénvkébe 

fi 1 1 „ S: . , ' ' ' ' ' - es min en ez eg'"' , 8 L , , meg e e o luga-t1pusú toxint mérü k , k .r-'-orman + .50 ertéknek 
4,0-4,0 ml-re egészítjük ki. Az e2én ~é:e ·ever~keket ,f~szfátos tompító-oldattal 
helyezzük és ezt követően minden ke y 'kb;,l e;~tan I orar': 370.os termosztátba 
16-18 g sűlyú fehéregérbe oltunk. Avere o ,. -0,5 ml-t intravénásan 6-6 db 
A v!zsgált savónak legalább olyan f~k, z , ~g;i~k elhullás~! 7, napon át ellenőiizzük.. 
savonak. u ve e tseget kell b1ztos1tania, mint a standard-

b l, Agglutináció.s viz~gálat az antib kt, . 
nátnumklorid,oldattal 1/50 1/IOO ~/;~~m~/s ellenanyagokra, A savóból izotoniás 
1/12 800, 1/25 600-as hígításo'kat kés~ít" k E 4

?0, 1/800, 1/1600, 1/3200, 1/6400 
ezekből a hígításokból 0 5-0 5 1 uén"" zutan 40 sorozatban 1-1 Widal-csőb~ 
b "! , , ' ' m -t m runk A vizsgál t h · o sz. armazo, Iegnagyobbre'szt e-· k. ', a ra aza1 megbetegedések-
, S: h . "issen itenyesztett 1 o 1 o S:'" 
?s t mztz-típusú törzset használunk M' d 'k ~. - uzga-, Sonne-, Fle,xner-
1zoto ., - ' · kl " In en1 torzs 24 órá ' ' , ' n1as natr1um orid··oldattal ol . s agar-tenyeszetéből 
1 milliárd élő baktériumot t t 1 yan szuszpenziót készítünk, amely ml-ként 
savóhígítási sorozat mind ar a ma~_„ , Egy-egy törzs szuszpenziójából egy-egy 

1 . , , , en egyes csovebe O 5-0 5 ml t , „ k 
agg ut1nac10 ellenőrzésére mind a 40 b k , ~- ':. - merun " -- A spontán 
ml-t egy-egy olyan Wid.al c "b , „ k a termm-torzs szuszpenzióiából 0 5-0 .5 
. . - so e merun amely , h 1 . ;; ' ' 

11umklor1d-oldatot tartalmaz Ö 'k , savo e yett 0,.5 ml izotoniás nát-
0, , 3 7o · -· ssze everes után a v· '! , 

rara -os termosztátba hel ezzük , izsga at1 sorozatokat 24 
meg„ - Mivel a baktériumszuszy enz", es az _eredményeket azután állapítjuk 
a számításkor ezt figyelembe p ~.ok az eredeti savóhíg. ítást kétszeresére hígítia 

t h' vesszu (az első cs" d , h' , , ' 
ez re at a baktériumszuszpenzió 1/100- h' , . 0 er~ et1 ig1tása 1/.50 volt, 
azt a savóhígítást tekintjük amel b ra, . igitJa stb),. Vegső agglutinációs titernek 
vagy s.zemcsés tömörülés és~lelhet~ e;:.

2 
rr;._eg sz~b~~ ,sze~el is jól látható pelyhes, 

baktériumtörzs esetén legal'bb 8 . b gglut1n':c1~s vegt1ternek 10 azonos típusú 
F' lh , a eset en el kell ern1e az 1/1600 . h' , , 

e asznalható az utolsó sz" . , t"l , , , , ~as 1g1tast.. 
évig.. ures o es a hatasertek utolsó mérésétől számított egy 

Eltartás. 20-100 hőmérséklet" 
u, száraz, fénytől védett helyen tar~juk 

763. 
>i< Serum ant• igangraenosum equinum tetravalens 

( Ser,, antigangr,. equin.. tetra) 

Gázödéma elleni lósavó 
A do s irídium W elcfzii (cl er frin ) . . , 

dostrzdzum No1!)!i (cL oedemI'tiens &ens' clostn~zum ~eptzcum (vibrion septique) 
tenyészetével, illetőleg méregteleJt~~t ~ cl?s~r;dzur( hzsto[yticum. formalinnal elölt 
lovak natív, 0,5 % fenollal tartósított 51°"'.]Ja~a ~,nakultúrájával) immunizált 
150 IE U elch-·, IOO IE septicu~- 80 IEniVi versaynp, Milliliterenként legalább 
tartalmaz., Forgalombabocsátásk~ b, 01!Y- e; ,20, I~ hzsto[ytícum-antitoxint 
nagyobbnak kell lennie. - 20 : aszin in hatasert~kenek legalább 20 %-kal 
446 es m -es ampullakban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgálatok„ A sterilitási vizsgálatokat az I 221.. lap 1) szerint végezzük. 
Ártalmatlamági vizsgálatok, A vizsgálatokat az L 222 lap 2) szeiint végezzük. 

Hatásértékvizfgálat 

1. A Welch- (perfringens) antitoxin-tartalom meghatározása,. 

a) Vizsgálat egereken L+ 50/2 értékalapon (50%-o< e/hullásra) .. A vizsgálandó és az 
összehasonlító standard-savót izotoniás nátriumklorid··oldattal úgy hígí~juk, hogy ml
ként 5,0 IE-t tartalmazzon„ A savóhígításokból 3-3 csőbe 0,9,' 1,0 és 1, 1 ml-t, majd 
ezekhez 2,0-2,0 ml térfogatú izotoniás nátriumklorid-oldatban (hidrogénkitevője: 
pH = 6,0) lévő, 10 L+ 50/2 értéknek megfelelő Welch-toxint méiünk. A keveié
keket izotoniás nátriumklorid-oldattal .5,0-5,0 ml-re kiegészítjük és 1 órán át szoba
hőmérsékletű sötét helyen tar~juk,. Ezután minden toXin-antitoxin-keverékből 0,5-
0;5 ml-t intravénásan 6-6 db 16-18 g·súlyú egérbe oltunk. Az egeiek elhullását 
3 napon át ellenőrizzük. A vizsgált savónak legalább olyan fokú védettséget kell 
biztosítania, millt a standard-savónak 

b) Vizsgálat tengerimalacon intrakután oltás<al, LR/10 értékalapon„ A vizsgálandó és a 
standa1d-savót izotoniás nátiiumklorid-oldattal úgy hígítjuk, hogy ml-ként 5,0 IE-t 
tartahnazzon. A hígításokból kis csövecskékbe 0,080, 0,090, 0,100, 0,110, 0,125 ml-t 
és mindenikhez 0,25-0,25 ml foszfátos tompító-oldatban (hidrogénkitevője: pH = 
= 6,0) lévő 5,0 LR/10 éitéknek megfelelő Welch-toxint. rnéiünk. A keverékeket 
izotoniás nátriumklorid-oldattal 0,50-0,.50 ml-re kiegészí~jük és 1 órán át szobahő
mérsékleten ta1tjuk.. Ezután lebo10tvált tengerimalac egyik oldalának bőrébe a stan-· 
dard-savóval, a másik oldalán pedig a vizsgá:landó savóval készült keverékekből 
intrakután 0, 1-0, 1 ml-t fecskendezünk„ -Az eredményt a kifejlődött nekrózis alap
ján 48 ó,rn múlva állapítjuk meg .. A megvizsgált savónak legalább olyan fokú védett
séget kell biztosítania, mint a standard-savónak, 

2. A septicum-típusú antitoxin-tartalom meghatározá5a. 

a) Vizsgálat egereken L+ 50/2 értékalapon ('iO %-o.s elhullá<ra).. A vizsgálatot úgy 
végezzük, mint a Welch-antitoxin esetén. 

b) Vizsgálat tengerimalacon intrakután oltással, LR/ 'i értékalapon. A vizsgálandó és 
a standa1d-savót izotoniás nátiiumklorid-oldattal úgy hígítjuk, hogy ml-ként 5,0 IE-t 
tartalmazzon. A hígításokból kis kémcsövekbe 0,2.50, 0,220, 0,200, 0,180, 0;160 
ml-t és mindenikbez 0,5-0,5 ml foszfátos tompító-oldatban (hidrogénkitevője: 
pH = 6,0) lévő, 5,0 LR/5 értéknek megfelelő septicum-toxint méiünk. A keverékeket 
izotoniás nátriumklorid-oldattal 1,0~1,0 ml-re kiegészítj_ük és 1 órán át 37°-os vízfür~ 
dőben ta1tjuk. Ezután leborotvált tengeiimalac egyik oldalának bőrébe a standaid
savóval, a másik oldalán pedig a vizsgálandó savóval készült keverékből intrakután 
0,2-0,2 ml-t fCcskendezünk. - Az eredményt a kifejlődött nekrózis álapján 48_ óra 
múlva állapítjuk meg .. A vizsgált savónak legalább olyan fokú védettséget kell bizto
sítania, mint a standard-savónak. 

3.; A ,;\rovy- ( oedematiens) antitoxin-tartalom meghatározá5a. 

a) Vizsgálat egereken L+ 'iO/'iO értékalapon ('i0%-os e/hullásra). A vizsgálandó és az 
összehasonlító standard-savót izotoniás nátrium.klorid-oldattal úgy hígí~juk, hogy ml
ként 0,2 IE-t taitalmazzon„ A savóhígításokból 3-3 csőbe 0,9, 1,0 és 1, 1 ml-t és min-
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denikbe 2,0-2,0 ml izotoniás nátriumklorid-oldatban (hidrogénkitevője: pH= 6,0) 
10 L+ 50/50 é1téknek megfelelő Novy-toxint mérünk és a keverékeket izotoniás nát
riumklorid-oldattal 5,0-5,0 ml-re kiegészítjük. A továbbiakban a vizsgálatot 
ugyanúgy folyta\juk, mint a Welch-antitoxin esetén, 

b) Vizrgálat tengerimalacon intrakután oltásra/, LR/100 értékalapon .. A vizsgálandó és 
a standard-savót izotoniás nátriumklorid-oldattal úgy hígítjuk, hogy ml-ként 0,5 IE-t 
tartalmazzon„ A hígításokból kis csövecskékben 0,125, 0,110, 0,100; 0,090, 0,080 ml-t 
és mindenikhez 0,25-0,25 'ml foszfátos tompító-oldatban (hidrogénkitevője: pH = , 
= 6,0) 5,0 LR/100 értéknek megfelelő No'!J'-toxint mérünk .. A keverékeket izotoniás 
nátriumklorid-oldattal 0,50-0,50 ml-re kiegészítjük és 1 órán át 37°-os vízfürdőben 
tartjuk. Ezután leborotvált tengerimalac egyik oldalának bőrébe a standard-·savóval, 
a másik oldalán a vizsgálandó savóval készült keverékből intrakután 0,1-0,1 ml-t 
fecskendezünk.. - Az eredményt a kifejlődött nekrózis alapján 48 óra múlva álla
pítjuk meg. A megvizsgált savónak legalább olyan fokú védettséget kell biztosítania, 
mint a standard-savónak. 

4,. A histolyticum-antitorin-tartalom meghatározása. 

a) Vi:ergálat egereken L+ 50/2 értékalapon {.50 %-a.s elhullárra).. A vizsgálatot úgy 
végezzük, mint a We/ch-antitoxin esetén. 

b) Vi:ugálat nyúlon intrakután oltliswl, LR/10 értékalapon .. A vizsgálandó és a standard
savót izotoniás nátriumkloiid-oldattal úgy hígítjuk, hogy ml-ként 5,0 IE-t ta1talmazzon .. 
A hígításokból kis csövecskékbe 0,125, 0,110, 0,100, 0,090, 0,080 ml-t és mindenikhez 
0,25-0,25 ml foszfátos tompító-oldatban (hidrogénkitevője: pH= 6,0) 5,0 LR/10 
értéknek megfelelő hirto?Jticum-toxint mérünk .. A keverékeket izoteniás nátriumklorid
oldattal 0,50-0,50 ml-re kiegészítjük és 1 órán át 37°-os vízfürdőben tartjuk. Ezután 
leborotvált nyúl' egyik oldalának bőrébe a standard-savóval, a másik oldalán a 
vizsgálandó savóval készült keverékekből intrakután 0, 1-0, 1 ml-t fecskendezünk 
Az eredményt a kifejlődött haemorrhagia alapján 48 óra múlva állapítjuk meg .. A meg
vizsgált savónak legalább olyan fokú védettséget kell biztosítania, mint a standard
savónak„ 

Felhasználható az utolsó szűréstől és a hatásérték utolSó mérésétől szánútott 3 évig 
Eltartds .. 2°-10° hőmérsékletű, szátaz, fenytől védett helyen tar\juk. 

764. 

+ Serum antirhusiopathicum equinum 
( Ser. antírhusiopath. equin.) 

Sertésorbánc ( erysipeloid) elleni lósavó 

Sertésorbánc-baktériumok tenyészetével immunizált sertések natív, 0,5 % 
fenollal tartósított, steril vérsavója. -- 10 ml-es ampullákban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitá1i vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az L 221. lap !) szerint végezzük. 
ÁrtalmatlatHági vizsgálatok.. A vizsgálatokat az I. 222„ lap 2) szerint végezzük„ 
Hatá1értékvizsgálat. Két galamb mellizmába 0,2-0,2 ml savót fecskendezünk. Köz.._ 

vetlenül ezután ezekbe a galambokba és az ellenőrzésre szolgáló másik kétgalambba 
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' virulens sertésorbánc-baktérium 24 órás bouillon-tenyészetének 0,.5 ml izotoriiás nát-
riumklorid-oldatban szuszpendált egyszeri, ölő-adagját intramuszkulárisan fecsken
dezzülc 
Az ellenőrzésre szolgáló galamboknak 2,5-4 nap alatt el kell pusztulniok, a savóval 
kezelt galamboknak azonban 8 napig életben kell maradniok. 

Felha~ználható az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított két éVig:, 
EltartáL 2°·-10° hőmérsékletű, szá1az, fénytől védett helyen tartjuk. 

765. 

+ Serum antirhusiopathicum suillum 
(Ser .. antirhusiopath. suill.) 

Sertésorbánc ( erysipeloid) elleni sertéssavó 

Sertésorbánc·-baktériumok tenyészetével immunizált sertések natív, 0,5 % 
fenollal tartósított, steril vérsavója - 10 ml-es ampulákban kerül forgalomba .. 

Ellenőr·ző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I„ 221. lap 1) szerint végezzük. 
Ártalmatlansági viz.~gálafok„ A vizsgálatokat az I. 222 lap 2) szerint végezzük. 
Azonos.5ági vizsgálat. A savó azonosságát a «Serum antidiphthericum bovinum» 

cikkelyben (HL 443. lap) leírt módon állapítjuk meg, precipitációs korongot azonban 
csak a sertés-precipitáló-savót tartalmazó csőben észlelhetünk„ 

Hatásértékvizsgdlat„ A savó hatásértékét a «Serum antirhusiopathicum equinum» 
cikkelyben leírt módon határozzuk meg. 

Felhasználható az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított két évig. 
Eltartás., 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk 

766. 

+ Serum antiscarlatinosum equinum 
( Ser. antiscarl.. equin.) 

Vörheny elleni lósavó 

Vörhenybetegekből kitenyésztett streptow<tu< haemolyticus törzs tenyészetének 
és toxinjának folytatólagosan emelkedő mennyiségeivel immunizált lovak natív, 
0,5 % fenollal tartósított, steril vérsavója. Milliliterenként. legalább 300 SAE-t 
tartalmaz, forgalombabocsátáskor azonban hatásértékének legalább 20 %-kal 
nagyobbnak kell lennie. - 3000 és 5000 SAE-t tartalmazó, 10 ml-es ampullák
ban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitá1i 11i;:,sgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I 22 L lap 1) szerint végezzük 
Ártalmatlansági vizrgálatok„ A vizsgálatokat az I. 222 lap 2) szerint végezzük 
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„ 

J-Íatá.sértékvizrgálat„ A savót füszfá.tos to npító-old.1.ttal (hidro5énkitevője: pH = 7 ,38) 
úgy hígítjuk, hogy ml-ként O, 1 S~t\.E-t tartalmazzon, majd a hígított savóhoz 
ugyanolyan térfogatú, ml-ké·nt 100 BE tartalmú vörheny-toxint elegyítünk. 24 órai 
szobahőn tartás után a keverékből 0,1-'J, 1 ml-t Dit:k-,pozitív gyermekbe intrakután 
fecskendezünk. A fo5ékonysá5 ellenőrzés~ céljából egyide;jüleg iul-ként 20 BE tar -
ta]mú standard vörheny-toxinból is 0, 1-0, 1 ml-t (2 BE) befecskendezünk. Az ered
ményt 24 'óra múlva állapítjuk me5. A savó megfelelő, ha olyan gyern1ekeken, 
akiken a 2 BE-toxin legalább 20 mm átmérőjű bőrpírt okoz, a savó és toxin ke
veréke egyáltalán nem, vagy legfeljebb csak 10 mm-nél kisebb átmé1~jü bőrpírt okoz. 

Felha5;::,nálható az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított ? évig, 
Eltartá.5. 2°-10° hőmérsékletíí, szá1az, fénytől védett helyen tar~juk, 

767. 

+ Serum antitetanicum equinum 
( Ser.. antitetaJZ equín.) 

Tetanusz elleni lósavó 

Tetanusz-anatoxinnal, majd folytatólagosan emelkedő mennyiségíí tetanusz
toxinnal immunizált lovak natív, 0, 5 % fenollal tartósított, steril yérsavója. 
- Milliliterenként legalább 250 IE tetanusz-antitoxint tartalmaz, forgalomba-· 
bocsátáskor azonban hatásértékének legalább 20 %-kal nagyobbnak kell 
lennie„ - 1500 IE--t tartalmazó ampullákban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgáiatok 

Sterilitá5i vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I 221. lap 1) szerint végezzük .. 

Ártalmatlamági vizsgálatok. A vizsgálatokat az L 222 lap 2) szerint végezzük 

Hatásértékvfr;sgálat Vú;sgá!at egereken L+/10 értékalapon .. A vizsgálandó és az össze-
hasonlító standard-savót foszfö.tos tompító-oldattal (hidrogénkitevője: pH = 7,38) 
úgy hígí\juk, hogy ml-ként 0,5 IE-t tartalmazzon .. Egy-egy csövecskébe a savóhígítá
sokból 0,88, 0,80, 0,72, 0,64 ml-t és mindenikhez, 1,~-1,0 ml foszfátos tompitó
oldatban (hidrogénkitevője: pH= 7,38), 4 L+/10 értéknek megfelelő tetanusz
toxint mérünk„ A keverékeket ugyanazzal a foszfiitos tompító-oldattal 2,0-2,0 m.1-re 
kiegészítjük és 1 órán át szobahőmérsékleten tartjuk„ Ezután minden toxin-antitoxin 
keverékből 0,5-0,5 ml-t 3-3 db 16-18 g súlyú fehéregér bőre alá fecs
kendezünk. Az egerek elhullását 5 napon át ellenőrizzük A megvizsgált savó hígí
tásaillik legalább olyan fokú védettséget kell biztosítania, mint az azonos hígítású 
standard-savónak, 

F'elha5;::,nálliat6 az utolsó szűréstől és a hatásérték utolsó mérésétől számított 3 évig .. 

Eltartár„ 2~-10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tar~juk. 
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768. 

+ Serum bovinum normale 
( Ser bovm.. norm.) 

Természetes (normál) szarvasmarhasavó 

E , ' marbák natív O 5 o.' fenollal tartósított, steril vérsavója .. geszseges szarvas , , 10 

20 ml-es ampullákban kerül forgalomba 

Ellenőrző viisgálatok 

Sterilitási vizsgálatok„ A sterilitási vizsgálatokat az I 221.. )lap 1/ sze~in: v~~rezzük .. 
Ártalmatlan5ági viz.sgálatok„ A vizsgálatokat az I. 222„ lap 2_ ~zer1nt. :'egezzbu . 

, · · 'l t A sa-..ó azonosságát a «Serum ant1d1phthe11cum ov1num>> Azonos 5agi viz~ga a „ , , • 

cikkelyben (III 443 .. lap) le~_rt, n:;ódor; aHaprtjuk, meg .. 
Felhasználható az utolsó szurestol szam1t~tt ~, ev~g. 
Eltartás zo-10° hőmérsékletű, száraz, fenytol vedett hel;en tartju~„ 

769. 

ii< Serum equinum normale 
(Sei .. equin .. nmm.) 

Természetes (normál) lósavó 

Egészséges lovak na:tiv, 0,5% fenollal tartósított, steril vérsavé>ja - 20 ml-es 
ampullákban kerül forgalcmba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási vi;z.sgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I. 221„ lap 1)) szer.int v~gezz?.~
Á;talmatlansági vi7sgdlatok. A vizsgálatokat az I. - 222„ lap 2 szerint ;egezzu . 
A ' · · '! ~t ·A vr'zsga'latot a «Serurn antidiphthericu1n bovinum» cikkelyben zonos5agz vizsga a. · . . . , k l '_ · ·-

(III..443, lap) leírt módon végezzük, prec1p1tác1os korongot azonban csa a o prec1p1 
tálósavót tartalmazó csőben észlelhetünk. , . 

Felhas;:,nálható az utolsó szűréstől számított 3 ev1g . . 
Eltartás.. 2°--10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk. 

770. 

Serum humanum anti-D (anti-Rh0 ) pro diagnosi 
( Ser„ hum anti-D, diagn.) 

Diagnosztikai anti-D, emberi vérsavó 

A mellékagglutininektől kimerítéssel megszabadított, Rh-aggl".t1i1~ir_it lkebgaláb):> 
' ·1 b · ' savo' - Kapi anso an es 1/ 16-os titerben tartalma_zo, sten , em en ver ·· 

1,0 ml-es üvegekben kerni forgalomba .. 
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Ellen őt ző vizsgálat 

Hatásértékvizsgdlat o 4 ml káli , . (K,C,04,~,Ü) és 3,0 g amm~:~=~:i~;~;n-o~~t-oldatot (2,0 g káliumoxalátot 
feloldunk es 120°-on 30 perei t .1 .. k) [( ,),C,O,,H,OJ 100 ml vízben 

.ti g s e11 ezzu tartalmazó 10 1 r k 
pozi v ';gyén vénájából 9,6 ml vért szívunk A . „ m ··es_ 'ecs endővel Rh
percenkent 3000 fordulatszámú t . ; fecskendo tartalmat összekeverjük és 
vérsejtek fölött elkülönült plazm'~e1~ r1.~u}aban .1.5_ percig centrifugá~juk .. A vörös
lében 4 ?~ vörö_svérsejtet szuszpe:dásl~~~ astem-prpettával leszívjuk és annak fe-· 

Az ant1-D versavóból az előbbi lazm' ... ·- : 
l/_2, 1_14, 1/8, I/IG, 1/32 és 1/64-es h&ításo~~:lk.§.c.so>e~kent 2,2 ml térfogatban -
versejt·-szuszpenzióból mindenik csőb 0 2 l szrti:_n~ es a 4 :Yo-os Rh-pozitív vörös·· 
vérsavóhígítás helyett 0,2 ml izoton., e ' '. mkl-t .merunk. Ellenőrzésül külön csőbe 
k k t .. ias natr1um orrd-oldatot m' .. nk E ' 

e e osszerázzuk és egy órán át 37a_
0
s term , . . eru zutan a keveré-

szemmel állapítjuk meg úgy ho . .. oszta;,ban tait.J,uk Az eredményt szabad 
finom rögökké tömörülését ;_ fol;:d~k cs~~eket e.rose;r ferden tartva a vörösvérsejtek 
vérsavóhígítás-okat az azonos menn ~is ,v~ onr ret;_geben figyeljük meg. M.inthogy a 
kétszeresére hígította, agglutinációs iite~~e~n 1ozz~J~k, ad;>tt vörösvérsejt-szuszpenzió 
.a~ említett agglutináció mé b d ama h~?~tas ketszeresét vesszük amelyben 

•e-, , g sza a szemmel felismerhető ' 

~~;:~;Jsnáli~ó 5~-~sat~~ér t,é_k '~~tol:ó 1:1~~és'étő~ számított hat hónapig. 
merse etu hutoszekrenyben tar~juk 

771. 

+ Serum ovinum normale 
( Set .. ovin.. norm.) 

Természetes (normál) birkasavó 

Egészséges birkák natí , o 5 o/c f< 11 l ampullákban kerül forg~lo:Ub~. eno a tartósított, steril vérsavója .. - 20 ml-es 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I 2 . 
Ártalmatlansági vi<:;sgálatok A · ,

1 
k · 21. lap 1) szermt végezzük 

·· vizsga ato at az L 222 1 2) . 
A;:,onooági vizsgálat. A savó a , , · ap szerint végezzük„ 

.cikkelyber_i (IIL 44? lap) leírt mó~::~~;a~f~k<!erum ar_iti.d'.p?;heiicum bovinum» 
csak a buka-precipitál6-savót tartalm ~ .J "b eg; prec1p1tac1os korongot azonban 

F. lh 'l' ' azo cso en eszlelhetünk 
e aszna iiato az utolsó szűr , st "l ' , , . . 

Eltartás 20.-·J 00 hőmérsékl.et~í o szam1~~tt ~, ev~g, ' száraz, Lenytol vedett helyen tartjuk, 
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772 

>!< Toxinum diphthericum pro diagnosi 
( Tox Di. diagn.) 

Diagnosztikai diftéfia--(Schick-)toxin 

Nagytiterű, toxoidot nem tartalmazó, diftétia-toxinból Glenny-féle borátos tom
•pító-oldattal (hidrogénkitevője: pH = 8,0) készített hígítás (híg toxin--oldat) 
Milliliterenként 1/50 tengeri-malac-DLM-toxint tartalmaz. - 1 és 5 ml-es am
pullákban kerül forgalomba, amelyekhez ellenőrzésül ugyanolyan térfogatú, 

hővel hatástalanított toxin van csomagolva 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási. vizsgálatok„ A sterilitási vizsgálatokat az I 221.. lap 1) szerint végezzük. 
Ártalnzatlansági vizsgálatok„ A vizsgálatokat az I 222 lap 2) szerint végezzük 

Hatásérték vizsgálat 
a) 250 g-os tengerimalac bőre alá 5 ml toxint fecskendezünk Az állatnak a negyedik 

napon kell elpusztulnia„ Az oltás helyén erős beszűrődést, a mellékvesén vérzést 

észlelünk. b) 400~500 g-os tengerimalac leborntvált bőrébe a toxin 1/25 és 1/50-es hígításaiból 
intrakután 0,1-0,1 ml-t fecskendezünk 72 óra múlva a töményebb toxin oltása 
helyén pozitív Schick-reakciót (jellegzetes bőrgyulladást) kell észlelnünk, a hígabb 
toxin azonban az oltás helyén nem okozhat látható ieakciót 

c) 1,0 ml toxint 1,0 ml 1/75 IE, 1 ml toxint pedig 1,0 ml I/125 !E-értékű diftéria-
anti~oxinnal keverünk össze„ /\_ toxin-antitoxin keverékeket kötés céljából 2 órára 
37°-os vízfürdőbe helyezzük, azután intrakután 0,2~0,2 ml-t fecskendezünk tengeri·· 
malac vagy fehér nyúl bőrébe. A O,l ml toxint a 0,1 ml-ben lévő 1/750 !E-értékű 
an~itoxinnak közömbösítenie kell, ezért az első esetben az oltás helyén reakció nem 
jelentkezhet. A második oltás helyén azonban pozitív Schick-reakciónak kell bekövet
keznie. A 0,1 ml-ben lévő 1/1250 !E-értékű antitoxin ugyanis csak részben közö1n
bösíti az 0, 1 ml-ben lévő toxint, egyrésze azonban szabadon marad. 

d) Az ellenőrzési e szolgáló, hővel hatástalanított toxin O, 1 ml-éve 1 intrakután 
oltott tengerimalac bőrén pűzitív reakció nem jelentkezhet 

F'elhas;:,nálhatO a hatásérték utolsó mérésétől számított hat hónapig 
EltartáL 0°~.5° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk. 

773. 

>!< Toxinum scarlatinosum assorptum 
( Tox. .scarl as sorp.) 

Csapadékos vörheny-toxin 

Ismételt alkoholos kicsapással tisztított, alumíniumhidroxidhoz (a szuszpenzió 
hidrogénkitevője: pH= 6,5) kötött és 0,5 % fenollal tartósított, kevés endo
toxint tartalmazó vörheny-toxin (eritrogén-toxin) Az első adag ml-ként 1500 
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bőregység vörheny-toxint és 4 5 m 1 ' . . . 
egység vörheny-toxint és 6 o U:g a! g ~- u:mn~17~1h1~roxidot; a második 6000 bőr
bőregység vörheny-toxint' és 8 0 ;:,g 1~;um, 1. ro';;~t; a harmadik pedig 16 OOO 
10, 20 és 50 ml-es ampullákba~ illet"] um1mumkb1 rox1d~t. tartalmaz .. -1, 5, 

' o eg u,ege en kerul forgalomba, 

Ellenőr'zŐ vizsgálatok 

S!erilitáS"i vizsgálatok„ l\ sterilitási vizsgálatokat az I 221 1 - . . -, .. 
Artalmatlansági vizsgálatok A vizsg .1 t k I ap 1) sze11nt \·egezzuk„ 

, , , a a o at az , 222. lap 2) · , „ 
llatasertekvizsgálat„ A kéthetes 'dők'> .. kb l , sze11nt vegezzuk. 

olt ttD'k .. , I ozo en 1aromszor 1 Q. 10 1 k.' o ZC '-poz1t1v gyermekek közül a t 1 , I , , ' - ' m va c1naval 
ellenőrzéskor legalább 90 o1 k D' kz u o so o tastol számított 6 hét mulva végzett 

• - 10 -na zc '-negatívvá kell válnia '--
Felhasználható az előállítástól szá~ított e . ' , .. 
Eltartá; 2'-10' l " ' , " , g) evtg 

iome1sekletu sza1az fénvt"l 'dt h 1 
Másnét «Scarlaphylax» (\?' N- j Csap d 'k , o ·- vhe e t e) :n tartjuk. 

· a e os, vor eny elleni oltóanyag, 

774. 
+ Toxinum s I · car at1nosum pro diagnosi 

( Tox.. scarl. diagn.) 
Diagnosztikai vörheny-(Dick-)toxin 

Ei:dotoxinjától ecetsavas kicsa ássa! , b , . , 
csapassa] továbbtisztított és izotonl'ás fo F'tegs~a a~1t.ott, ismetelt alkoholos ki
oly~n mé;tékben hígított vörhcnytoxi;z(~rfr~ooi;i~~to-?l)da~a] (pH= 7;0-7~2) 
l boregyseget tartalmaz - l és 5 ml-es am -~en oxm. '. ogy az 0, 1 ml-kent 
hez ellenőrzésű! ugyanolvan térfogatú h pu\Ia1kb~n keru} forgalomba, amelyek
golva„ , ' ovc 1atastalan1tott toxin van csoma-

Ellenőrző vizsgálatok 
Sterilitási vi "'f(Tálatok A l ·i · ' · · 

"'ó · s e1 i itas1 vizsgálatokat az I. 221 1 _. _ , .. 
Ártalnzatlansáaz vi:;·sgálatok i\ ~·i'zso'lat k t I. · · ap 1) sze11nt vegezzuk. 

' ' · ' ' - ,a o ·a· az 222. la 2) · · 
liatásértékvi:::,sgdlat Dilk-p1óbá\-a1"·1e alább 6 .... p sze11nt \egezzük / 

v~,l~sztunk ki, akiknek bőrén ez a pró~a l 5-20o~an ,kul~1~!,~2es;_n érzékeny szell?-élyt 
bor ebe 2 sorban, egymástól 4-5 t, 1 , b m atmeroju pn t okoz. Ezek comb
öss?,ehasonlító standa1 d- és a ,,1.zsg ;lm da'\· ül sa.g b";nl' 0, 1-0, 1 ml. össztérfogatban az 
f. a an o ·ox1n o a kö . tk „ · ecskendezzük intrakután: , - ve ezo toxn1-111ennyiségeket 

a standard-toxinból· o 5 o 7S 1 0 b" , . 
· 'l · ' ' ' ' ' oregyseget illetőleg 

a vizsga andó toxinból: 0 5 0 75 l 0 l" - ; '-
Ab"· ' 't , „., '' '·' , Jo1egvseaet 

_01pn a me1ojet 24 óra múlva megmé1jük és m~n-~kb„ . . 
toxinnak a standard-toxinnal meg-1~özelít"e . „ ei~ad1,uk m_eg A megvizsgált 

F'elhar:::,nálh.ató l , ' , ~ - o n eg) ezo ere menyt keJl adnia, 
E'l , a iatase.rtek utolsó rnérésété'.l szániított J1at l · · . ' faJ'fOS oo r.:O J " ' 'kl „ ' }Qllap1g 

. ~J iome1 se etu, S".:áraz, fénytől védett ··hcl)'en tar~f u,k, 
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775. 

+ Tuberculinum pristinum. sine albunioso paratum 
(Tuberc,, prist.) 

Tuberkulin (albumóz-mentes) 

Szintetikus folyékony táptalajon fejlődött humán-típusú gümőbaktériumok 
. tenyészetének besűrített, legalább 40 % glicerin-tartalmú, 0,02 % chinozollal 
tartósított, kristálytiszta, steril szíirlete. Hidrogénkitevője: pH= 7,0-7,2 
- 1, 3 és 5 ml-es, átszúrható gumidugóval lezárt fiolákban kerül forgalomba 

Ellenőhő vizsgálatok 

Sterilitási vi;:,sgdlatok. A sterilitási vizsgálatokat az I. 221. lap 1) szerint végezzük 
Ártalmatlamági viz<gálatok.. Két db 2 50-300 g súlyú tengerimalac hasüregébe 

1,0-1,0 ml hígítatlan tuberkulint fecskendezünk 6 hét múlva a tengerimalacokat 
megöljük és felboncoljuk .. Gümőkórra gyanús tüneteket az állat szerveiben nem 
észlelhetünk. 

Hatdsértékvi;:,rgdlat. Virulens, humán-tipusú gümőbaktérium-törzs 3-4 hetes tenyé
szetéből izotoniás nátriumklorid-oldattal olyan szuszpenziót készítünk, amely ml-ként 
1,0 mg baktériumot tartalmaz. A szuszpenzióból 0,.5-0,5 ml-t 10 db világos bőrű, 
300-400 g súlyú tengerimalac hátsó combjának izqmzatába fecskendezünk„ - Az 
állatokat zöld takarmánnyal is ellátjuk és nem tartjuk zsúfoltan Vizsgálatra 3-4 hét 
múlva használjuk fel őket, amikor már a lágyéki p_yirokmirigyek tapinthatókká válnak, 
de testsúlyuk még nem csökkent„ Ekkor mindkét oldalukat megnyírjuk és báriurn
s.zulfiddal szőrtelerú~jük. Ezután mindenik tengerimalac egyik oldalába a vizs
gálandó tube1kulin foszfátos tompító-oldattal (hidrogénkitevője: pH = 7,38) 
készült, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000-es hígításaiból, a másik oldalába a standard
tuberkulin ugyanilyen hígításaiból intrakután 0,2-0!2 ml-t fecskendezünlc., - Az 
eredmCnyt 24 óra múlva állapítjuk meg. Összehasonlítási alapul az oltási bőrreakciók 
átmérője, a gyulladás mértéke és a nekrózis nagysága szolgál. A megvizsgált tuberkulin 
egyes hígításainak legalább olyan fokú elváltozásokat kell előidéznie, mint a standard
tuberkulin °'zonos hígításainak. 

F'elhasználható a hatásérték utolsó mérésétől számított 3 évig, 
Eltartás. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk 

776. 

+ Vaccinuni cholericum 
(Vacc .. chol.) 

Kolera-vakcina 

Kolera-törzsek formalinnal el ölt, izotoniás ná tr iumklor id-oldat ban szuszpendált 
és 0,5 % fenollal tartósított, 24 órás ágár·-tenyészete„ -Milliliterenként 5 milliárd 
ko]era-vibriót tartalmaz. - 1 ml-es ampullákban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitá.5i vizsgálatok A sterilitási vizsgálatokat az L 221. lap 1) szerint végezzük. 
Ártalmatlan;ági vizsgálatok A vizsgálatokat az L 222 lap 2), szeiint végezzük. 
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CJ.Íraszám-meghatározás A . · 1 
A · . · vizsga atot az I 22? 1 . 

nll!Jen-tartalmát megfelelő d" "k . ~·· ap 2) szermt végezzük 
vizsgálattal ellenőrizzük iagnoszt1 a1 savók felhasználásával ar.-g„ ·1u1· .! • , 

H. t • • 'k · „ ' t> inacros 
~ "(611e vizsgálat. 2 db. 2000 _ . _ 

~:f.~1J:1:v;"I intra~énásan beoltu!kosA:y~~~~s~-;;{t ~eti 1;Jőközö~ben 0,5, 1,0 és 1,0 ml 
ou __ es a.sava 1/100-1/25600-as hí í, . as ut_a1: ~.het múlva vért veszünk 

l,O ml osszterfogatban 0 5 ml . 'hí . ?" tása1t agglutmac10va] vizsgáljuk úgy h 
antigén·-tartalmú, .ml-ké~t 500

8

a:_~Ili~1ta;0;~ OÍ? mI
1
antigén legyen. Antigénül Ísm~~~ 

szuszpenziót használunk„ ' a inna elölt kolera-vibriót tartalmazó 

Felhasználható az 
Eltartás, 2°-100 

előállítástól számított· 
hőmér:sékletű, száraz: 

másfél évig„ 
fénytől védett helyen tartjuk 

777. 
+ Vaccinum diphthericum et . 

. pertuss1cum praecipitatum 
(Vacc. Dz .. et pe1tuss. praeá") e d'k „ .. 

sapa e os diftéria- és pertusszisz- k . 
n~·· wo= 

I er1a:anatoxin ismételt mosással tiszti . . , 
;,zus~rndalt, timsós csapadékának és el .tfttt, rzotom'.'s nátriumklorid-oldatban 
eno a! tartósított keveréke Az 1 „ . do pertussz1sz-baktériumoknak 0 5 o; 

25flokkulációs egvs • (Lf) d.; • . e so a ag ke;erési aránya ·11·1· ', lo 
a m, dik d • eg Htena-anatoxin és 15 "11", d nu I iterenkent 
d"ft'a~o a a!"é ,25 milliárd pertusszisz-bakt'. mr _rar pertus~zisz-baktérium· 
a:u:.1a~anatoxm es 40 miliiárd pertusszisz-bak~rp;m' ~aÍn_:a;I1k adagé 25 Lf:. 
l 85 mmm-tartalma, alumíniumhidroxidb k 7.1_um. e so es harmadik adag 
' mg .. - l és 5 ml-es ampullákb ka~··1'„ejezve, milliliterenként l 75-

an eru iorgalomba. ' 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgálatok„ A sterilitási vizsgálatokat az 
L 22 1. lap l) szerint végezzük. 

Ártalmatlansági vizsgálawk. 

a) 5 0-5 0 ml k · . h . ' „ . ' , va c1nat fecskendezünk 2 d 
. a:fah ?ore ala. Az első l 0 na ban na • b '.;5.0-300 g súlyú tengerimalac 
es. altalanos tüneteket. A 4 és ~ h 't pkonl~eI!t ellenonzzük az állatok súlyát a hej . 
benulásokat A · · „ e en u onosen ellen" · ··k ' Y1 

. z állatokon a beoltástól . , , or1zzu az esetleg bekövetkező 
sem súlyveszteség sem pedig b' l' szarm.tott 6 hét alatt sem helyi beszűr"d' 

) 
. , ' enu as nem Jelentkezhet. o es, 

b A VIZsgalatot az L 222. lap 2/b . . .. 
) A 

. , szer int vegezzuk„ 
c z adszorpcws k"'t' t 

"kk 1 ( . o es az «Anatoxinum (to "d ) d. -
c1 e y • III. 439. lap) alapján ellenőrizzük. xo1 um iphthencum praecipitatum» 

Antzgen-tartalmát és hat • ' t. "- , (III 4 a<er e.et az «An t - d. 
" 39„ lap) és a «Vaccinum pertussic a ox~num iphth~ricum praecipitatum» 

Felha<ználható az előá!Utástól , • um» cikkelyek alapján ellenőrizzük.. . 
Eltartdr. 20 -100 h • • . ék! szarrutott egy évig. 
M.' , n· omers etű, száraz fén t"l 'd 

amev. « 1phthopertusantim> (V.. N . .) ' y o ve ett helyen tar\juk. 
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778. 

+ Vaccinum febris exanthematicae 
(Vacc .. febr .. exanth.) 
Kiütésesláz-vakcina 

A rúkett<ia prowazeki-törzsből megtermékenyített és keltetett tyúktojás szik
, hólyag szövetében a Cox-féle eljárással termelt, fenollal elölt, a felesleges tojás
alkatrészektől megtisztított, idegen mikroorganizmusokat nem tartalmazó,izoto-
niás nátriumklorid-oldatban szuszpendált és 0,5 % fenollal tartósított tenyészete .. 
Milliliterenként O, l g, rickettsiákban gazdag, finoman diszpergált szikhólyagot 
tartalmaz -- 1, 4 és 20 ml-es ampullákban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

Sterilitáíi vizsgálatok. A sterilitási vizsgálatokat az I. 221. lap 1) szerint végezzük 

Ártalrnatlamági viz.<gdlatok. 

a) 5 db 250 g-os, egyenként elkülönített tengerimalac végbélhőmérsékletét 3 napon 
keresztül ellenőrizzük„ A µegyedik napon mindenik állat hasüregébe 1,0-1,0 ml 
vakcinát fecskendezünk„ Hőmérsékletüket fülytatólagosan 14 napon át ellenőrizzük, 
A megfigyelési idő alatt az állatokon kiütéseslázra jellemző hőemelkedést nem észlel
hetünk 

b) A vizsgálatot az I. 222 lap 2/b szerint végezzük 
Hatásértékvizsgdlat. A vizsgálandó és az összehasonlító standard-vakcinából izotoniás 

nátriumklorid-oldattal 1/20, 1/40 és 1/80-as hígításokat készítünk Mindegyik hígításból 
5-5 db. 250 g-os tengerimalac hasüregébe 6 napos időközökben 3-szor 1,0-1,0 ml-t 
fecskendezünk„ Ezeket az állatokat és 6 db ellenőrzésre szolgáló kezeletlen tengeri
malacot az utolsó oltástól számított 18-ik napon egyenként elkülönítjük és ettől 
kezdve a reggeli etetés előtt mindig azonos időpontban, naponként hőmérőzzük. 
A hőmérőzésre legfeljebb 4-5 mm vastag hőmérőt használunk, amelyet fehér vaze
linbe, vagy folyékony parafinba mártva, kb 8 cm mél1re vezetünk be az állat vég
belébe. - Az utolsó oltástól számított 21-ik napon, élő rickettsiákat tartalmazó 
tengerimalacagyvelő 1/200-ad résznyi mennyiségeit 0,5-0,.5 ml izotoniás nát
riumklorid-oldatban szuszpendálva fecskendezzük minden_ik tengerimalac has
üregébe,. -· A fertőzés céljára szolgáló anyagot úgy állítjuk elő, hogy a fertőzés 
időpon~ja előtt' 7--9 nappal két tengerimalac hasüregébe élő rickettsiát tartalmazó 
agyvelő, vagy szikhólyag-szuszpenziót fecskendezünk„ A fertőzésre kitűzött napon 
az egyik, típusos lázmenetet mutató tengerimalacot elvéreztetéssel megöljük, 
agyvelejét sterilen kivesszük és steril üveggyöngyöket tartalmazó üvegben 100 
ml izotoniás nátrium-klorid-oldatban szuszpendáljuk„ - Az előzetesen immuni
zált és a kontroll--állatok hőmérsékletét a fertőzés után 21 napon át ellenőrizzük. 
Az élő 1ickettsiák által létrehozott megbetegedés jelének a 7 nap múlva bekövet
kező tartós hőemelkedést tekintjük. Megfelelő az oltóanyag, ha annak l /20-as hígí
tása legalább 80 %-ban megvédi a 3 héttel utóbb fertőzött állatokat 

Felhasználható az előállítástól számított egy évig. 
Eltartds.. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk, 

Mámév. Kiütéses tifusz elleni oltóanyag .. 
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779. 

+ Vaccinum pertussicum 
(Vacc pertuss.) 

Pertusszisz .. vakcina 

Virulens, i.. fázisban lévő haemophilus pertursis törzsek Bordet---Gengou-táptalajon, 
vagy ilyen táptalajon való passzálás közbeiktatásával szintetikus táptalajon 
termelt, hővé!, formalinnal vagy fenollal elölt, izotoniás nátriumklorid-oldatban 
szuszpendált és 0,5 % fenollal tartósított tenyészete. - Milliliterenként 4-40 
milliárd perfusszisz-baktériumot tartalmaz .. 3 ml-es üvegekben (ml-ként 30 
milliárd csiratartalmú vakcina) és l ml-es ampullákban (ml-ként 5-től 40 milliár·· 
dig emelkedő csíratartalmú vakcina) kerül forgalomba. 

Ellenőxző vizsgálatok 

Stmlztási vi:ugálatok A sterilitási vizsgálatokat az I 221 lap 1) szerint végezzük 
Ártalmatlansági vizsgálatok A 'izsgálatokat az I 222 lap 2) szerint végezzük 
C5íra5<;ám-meghatározds.. A vizsgálatot az I. 222. lap 3) szerint végezzük. 
Az antigén-tartalmat megfelelő diagnosztikai savók felhasználásával, agglutinációs vizsgálattal ellenőrizzük. 
Felhasználható az előállítástól számított másfél évig .. 
Eltartás. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk 
Máuzév. Szamárköhögés elleni oltóanyag 

780. 

+ Vaccinum scarlatinosum et pertussicum assorptum 
(Vacc. scarl.. pertuss assorp.) 

Csapadékos vörheny- és pertusszisz-vakcina 

Ismételt alkoholos kicsapassal tisztított, alumíniumhidroxidhoz (a szuszpenzió 
hidrogénkitevője: pH = 6,5) kötött, kis endotoxintartalmú vörheny-toxin 
(eritrogén-toxin) és pertusszisz-vakcina 0,5 % fenollal tartósított keveréke. 
·-. Az első adag keverési aránya milliliterenként 1500 bőregység vörheny. 
toxin, 15 milliárd pertusszisz-baktérium és 4,5 mg alumíniumhidroxid; a második 
adagé 6000 bőregység vörheny-toxin, 25 milliárd pertusszisz-baktérium és 
6,0 mg alumínium-hidroxid; a harmadik adagé 16 OOO bőregység vörheny
toxin, 40 milliárd pertusszisz;,baktérium és 8,0 mg alumíniumhidroxid .. -· 1, 
5 és 10 ml-es ampullákban kerül forgalomba. 

Ellenőrző vizsgálatok 

A vizsgálatokat a «Toxinum scarlatinosum assorptum» (III 453. lap) és a «Vacci-
num pertussicum» cjkkelyben leh t módon végezzük. 

F'elhasználható az előállítástól szánútott egy évig„ 

l!.~ltartá5 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk. 
Másnlv «Scarlapertusantin}) (V„ N'„) 
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_,,. 
781. 

.;. Vaccinum staphylococcicum 
(Vacc. stapkyl.) 

Sztaf ilokokkusz-vakcina 

lb ureus és citreus törzs hővel vagy 
F risscn kitenyé_sztett. ;tap~yl~cocct; a_ d~~Íd~tban szuszpendált és 0, 5 % fenol,lal 

,formalinnal elölt, izotomas na;num or~zusz enziót úgy hígítjuk, hogy ml-kent 
tartósított 24 órás ágár-tenyeszete. A 1 p 1 és 10 ml-es ampullákban 
50-2000 'millió sztafilokok_kuszt t~r,ta ma~zonb;-
változó csíratartalmú vakcma kerni forga om , 

Ellenőr·ző vizsgálatok 

I 22 1, lap 1) szerint végezzük li !'\. sterilitási vizsgálatokat az · 
Sterilitási vizsgálata" . , k I 

222 
lap 2) szerint végezzük 

~ d . · 'l tok A vizsgalato at az „ • 

Artalmatlan5 gz vizsga a „ • , 

1 222
_ lap 3) szerint végezzük 

Csíraszám··meghatározás. A vizsgalatot az . , , ' ·T 

' l'"ll'tástól számított masfel e\1g 
F'elha5ználhato az e oa 

1 
, fi' ·t''l védett helyen tartjuk. 

fai a5.. El ·t, 2"-lOo hőmérsékletü, szaraz, en)' o . 

782. 

+ Vaccinu:m typhosum 
(Vacc. Ty.) 

Tifusz-vakcina 

. 'lt több tífüsz-törzs formalinnal «H»- «Ü»- és «Vi»-antigén_ekre i;:;egv;~:fumklorid-oldatban szuszpendált és 
elölt is~ételt mosássaltisztítot;,i;zo:or;ias na, te ·-Milliliterenként 500 millió 
o 5 o;{ fenollal tartósított, 24 oras agar-t~nyf~e 

100 
és 200 ml-es ampullákban, 

-·Í„lto tífUsz-baktériu1not tartalmaz„. - ' ' 
ell~tőlcg üvegekben kerül forgalomba 1 • 

Ellenőrző vizsgálatok 

. . . . , - .. 'si vizS álatokat az 1„ 221. ~ap 1) sze,rintv~gezzük. 
Stenlitrfo viz.>galatok A stenh:a 'l t gk t z I 222. lap 2) szermt vegezzuk 
Ártalmatlansági vizsgálatok„ A_ v1z~ga_ a o a Ia 22'2· lap. 3) szerint végezzük. 

, ha ' ..,, ' A vizsgalatot az „ „ • ' ·' • álattal Csíras,zan1-meg taro.;.,a1 „ , · , f 11 ználásával agglut1nac1os v1zsg .Az anti(Tén-tartalmat megfelelo t1fusz-savo e 1as ' 

ellenőrizz'iik . lat 1-1 heti időközökben 0,5, 1,0 és 1,0ml 
Hatásértékviz.sgdlat. 2 db 2000 g-oAsnyu_ 1 ' liás után egy hét múlva vért .veszunk 

. , , beoltunk z uto so o . 'r k , y ho<Yv vakcinával intravenasan h' ·'t' it agglutinációval v1zsgaJU ug '. ;:,„ 

belőlük és a savó 1/100-1/25 600;a; , r;ir ~sa 5 ml antiaén legien Antigé~ül ISii;ert 
1 0 ml össztérfog. atban. 0,5 ml sa"'.ollhl1?1tas eks' üt, 500 milliÓ formalinnal, illetol~g hovel 

i • , t ·t lmú m1 i iteren en · ' 
«H»- és «Ü»-ant1gen~ a~f a b 'kt, 'um-szuszpenziót használunk 
\ ag> alkohollal elölt ti usz- a er1 , , , , . 

F ll - átható az előállítástól szám1tott masfel ev1g 
t 1as<n ., , ff:n)'től védett hehen tartjuk„ l-:'lta1tá~. 20-100 hőrnérsékletü, szaraz, , , 
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783. 
+ Vaccinum t h 

yp osum, par.atyphosum-A, -B et 
(

rT cholericum 
vacc .. TAB+ Chol) 

Antigén-tartalma; · , 
Tetra-vakcina 

k ra megvrzsgalt Cbb 'fi 
olera-törzs formalinnal elölt , t ~, tr usz-, paratífusz-A- és -B- v l . 

0,5 % fenollal tartósított 2 , ,;zo, or;ras nátnumklorid-oldatban sz ' a ";mu:;t 
tífusz- 250 .Ir, ', 4 oras agar-tenyészete - Millili . , uszpendalt es 

rnillió ~ ~olera~b~ófa;a",~'~Y~~~·~ 2 
io 17)il~~ó. pt~atífusz-B-~~kt~~~!;to~s rr;iJ~~ 

uvege en kerül forgalomba. ' ' es 0 ml-es ampullákban illetőleg 

. . , . . Ellenőrző vizsgálatok 
Stenhta1z tizsgálatok. A s ·r , . . . 
Ártalmatlan1á . . ·, ter1 itas1 vizsgálatokat az I 221.. 1 . 
C • . , gi vizsgalatok, A vizsgálatokat az I 222, l ap l) szermt végezzük 
Hra_1z~nz-meghatdrozá1. A csíraszá1not az I ?. . ap 2,. szerint végezzük. , . 

. Az antigén-tartalmat megfelelő d" .k·· 22 •.. lap 3) szerint állapítjuk me, 
vizsgálattal ellenőrizzu··k ~ iagnoszt1 a1 savók felhaszná1ásáv l . 1 .g., . , 

R t ' ' 'k · · a ' agg ut1nac1os 
· a a;erte vu;sgdlat 2 db 2000 a. . . 

vakcrnaval intravénás b os nyulat 1-1 heti rdőközökb , 
belőliik é , an beoltunk, Az utolsó oltás utá h' en 0,.5, 1,0 es 1,0 ml 

s a sava 1/100-1/25 600-as hí . . . n egy et múlva vért veszünk 
l,O ml össztérfogatban 0 5 ml sav'h' . ,git;-sart agglutinációv;d vizsgáliuk úg· y h 

az egyes t' ' k ' o ig1tas es O 5 ml ant' ' 1 ~ ' ogv 
t'fi an ig.ene . hatásértékének mecrállap''t, , . igen egyen„ E vizsgálatokba~ 
i usz-, paratífusz A , b I asara Ismert anti , l 

haszn '1 k - -, parat1fusz-B-baktériurn illet"I k ge?-tarta mú, olyan 
talm a u~ ' amelyek külön-külön, ml-ként .soÜ m'll :-: e1· ole!a-v1brió-szuszpenziót 

. azna , I io, ormahnnal elölt csírát tar-
F elhmwálható az előáll' t . t . l . . 
Eltartás.. 20-100 hőm'1 ~kslo ,,sza~1tott másfel évig. 

erse etu, ~zaraz, fénvt"l 'd h , o ve ett elyen tartjuk 

784. 
+ Vaccinum ty h P osum praecipitatum 

(Vacc Ty. praecip) 
Csapadékos tífusz-vakcina 

«H»-, «Ü»- és «\'i»-anti ' · 
~eny?~zetéb_ö! triklórecetsaJ':~ek{~s:'ffvr,zsgált több tífusz-törzs 24 órás , , 
,rrsta yos timsóval (alumen) kicsa u _cs semlegesítés után le fe!'ebb aga,;-· 

srtott, rzotoniás nátriumkl 'd ld .patt, tobbször mosott 0 35 o; tf ]Ul 2 (o 
pH= 6 1-6 5 l'v .. _on -o atban szuszpendált k' ' ' l_o eno al tarto-
antigént és l' l5-l 8~1~rl1t~r en~é?t 2,_5 milliárd tífusz'.b~~~:;i~rdrogénkitevője: 
ampullákban keru'l fc g a! umrmumhrdroxidottartalmaz - l lmOnak, megfelelő 

orga omba , , 20 es 50 ml-es 

Ellenőrző vizsgálatok 
Stenütási vi;:,rgálatok„ A sterel"t, . . ' 
Áitalmatlaniági viz,gdlatok A r as)1 ':rzsgalatokat az I 222 .. lap l) 

szerint vég·ezzük, ~. z a es b) vizsgálatokat az I„ 222. szerint végezzük. 
lap 2/a és 2/b 

4!;0 

Az ad1;:,orpció5 kötést úgy ellenőrizzük, hogy .5 ml vakcinát cent1ifugálunk és a 
csapadék foletti kristálytiszta folyadék 1/ 1, 1/2, 1/4, 1/8-as hígításaiból 2-2 agglu
tináló csőbe 0, 5-0, 5 ml-t mérünk /\.z egyik sorozat csöveibe 0,1-0, 1 ml 1h-es 
hígítású «\Ti»-, a másik sorozat csöveibe pedig 0,1-0,1 ml %-es hígítású «Ü»-agglu
tináló savót pipettázunk. - A csövek ta1talmát ezután alaposan össze1ázzuk és 
mindkét sorozatot 2 ó1á1a 42°-os vízfürdőbe, utána másnapig hűtőszekrénybe helyez
zük. Az eredményeket 24 óra múlva állapítjuk meg. Az 1/1 hígítású vakcinát tar
'talmazó csövekben sem következhet be precipitáció 

Antigén-ta1talnzát precipitációs vizsgálattal ellenőrizzük, Kis, steril lombikba mért 
10 ml vakcinához 0,5 g finoman porított nátriumcitrátot szórunk és 2°-5°-os hűtő
szekrénybe tesszük. Ha a csapadék másnapra nem oldódik fel teUesen, további oldásra 
- legfeljebb 30 perc időtartarr1ra - .50°-os _vízfürdőbe helyezzük. A teljesen tiszta 
fol; adékból izotoniás nátiiumklorid-oldattal 2-2 ml 1/5, 1/1 O, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160-as 
hígítást készítünk és minden híghásból 0,5-0,5 ml·t mérünk 2-2 agglutináló csőbe. 
Az egyik sorozat csöveibe 0, 1-0, 1 ml 1/2 hígítású «Vi»-, a másik sorozat csöveibe 
pedig 0, 1·-0, 1 ml 1/2 hígítású «:Ü»-agglutináló savót pipettázunk. Ugyanakkor 
ellenőrzésként a DLM-ra pontosan beállított standard-antigén azonos hígításaival 
is elvégezzük a precipitációs vizsgálatot„ - A csövek tartalmát ezután alaposan 
ősszerázzuk és mindegyik sorozatot 2 órára 45°-os vízfürdőbe, utána másnapig hűtő
szekrénybe helyezzük. A 24 óra múlva leolvasott eredményeket a standard-sorozat 
eredményeivel hasonlítjuk öss:;r,e. 

Hatá5értékviz,,.sgdlat 100 db 16--20 g súlyú fehéregér bőre alá 0,5-0,5 ml vakcinát 
oltllnk. 4 hét múlva «Vi»-antigén·~ta1talmú, ismert DLM-tartalm)i tífusz-törzs 24 
órás Iiebig-féle húskivonattal készült bouillon-tenyészetéből 0,5 ml össztérfogatban, 
1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 és 6,0 DLM-nak megfelelő mennyiségek bőr alá fecskendezésével 
fertőzzük a beoltott ege1ek 1/6-1/6 részét Egyidejűleg ellenőrzésként 6-6 egeret, 
0,5, 1,0 és 2,0 DLM-nak megfelelő mennyiségekkel fertőzünk - Az állatokat 48 
órán át figyeljük meg„ A vakcina akkor inegfelelő, ha az immunizált egereket a 
fertőzésre használt tífusz-törzs 3 DLM·jával szemben legalább 50 o/0-ban megvédi. 

F'elhasználható az előállítástól számított egy évig. 
Eltarfá5. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk. 

785. 

+ Vaccinum variolae 
(Vacc .. variol.) 
Himlő-vakcina 

Himlő„vakcinával oltott egészséges borjak aszeptikusan összegyűjtött, finoman 
megőrölt, foszfátos tompító-oldat (hidrogénkitevője: pH= 7,38) és glicerines 
víz elegyével hígított nyirok-tartalmú himlőhólyagjai .. -·Milliliterenként leg
feljebb 5000 apatogén mikroorganizmust tartalmazhat. - 1, 3, 10, 20, 50 és 
100 adagot tartalmazó csövecskékben kerül forgalomba. 

Ellenőr·ző vizsgálatok 

Sterilitási vizsgdlatok, A vizsgálatokat az I. 221 lap l/a szerint végezzük„ 
Críraszám-meghatároz:,ás. A vizsgálatokat az 1. 221. lap 1/a pontjába leírt lemezöntéssel 

végezzük azzal az eltéréssel, hog) a vakcina 1/10, 1/100 és 1/1000 hígításaiból 1,0-1,0 
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ml-t 10 0-10 o 1 
.. ~- _, ' m megolvasztott és 420 „ .. _ , 
osszeke\.e1es után lemezt öntünk Ezek -ra 11ehutott agá1ba mé1ünk eS belőlük 1 
m;g az eredményeket ·- A .'. en a emezeken 24 és 48 óra , , , a ,apos 
csirát tartalmazhat. Kó~ök , fo1g~l9mba kerülő vakcina ml-kén 17ulva .a1lap1t1uk 
azonban nem lehet k b ozo-, be!-, anaerob-bakté1iumok h ti. e?~e!iebb 5000 

_ ne . enne„ ' emo izalo kok.kuszok 
A;talmatianiági vizsgálat 2 db 16- , . 

a mas1knak ah ·· , 18 g-os feheregéi k"" ""! 
2
1
5
0
0-.300 g-os t~~~:11::1~~5kö;Ű~ ~l :11_oikhígkítású vakci~~~ r::s~~~·~:~~:: bőre2 adlab', 

' -1 0 ml k · , f" gy ne a bőre a]' , · · 
különŐsebb , va c1n~t .. ecskendezünk„ Az álla toka a, a. masrknak_ a hasüregébe 

artalom tunete nem jelentkezhet t I 0 napig ellenőrizzük. Rajtuk 
Hatásértékvi,z.rgálat. 

, a) Groth:féle viz<gálat A vakcina 1 '2 -
es 1/32 000-es hígításaiból 0 l ' 50, lj.oOO, 1/1000, 1/2000 1/4000 1/ 
leborotvált bőrébe A 1 , . ' -0, l ml-t fecskendezünk .' . k ', 8000, 1/16 00() 
Megfelelő a k . „ z o tas~ reakciót a 3-ik .5-ik é 7 :~ntla utan alb1no-nyulak 

l~akciót, vag~~ ~~n~lt~~ ~e~-~knn~pon legalább az l/to~o-;: hí~~~~~:~i~~ső,rizzük.-:-
~oleg beszűrődést észlelünk ~ <r 0 mu;, va~y ennél nagyobb átmérőj" . a_ra po~1t1v 
is pozitív reakciót okoz', . .i abyon eros a keszítmén)', ha az az 1/32 O~Oer1teh1,11-~t; dle-

' . „ -es 1g1tasban 
b) Gmr:féie vizsgálat A k . 

~~f~co,k~(~~~da11;e~oo,o, 11/8~~~, c:/ia6 o10~5é;-1%2 áto~--~1~1a1'gtt'at~ készlült 1/250, 1/500, 
r zeste enrtett ·k , 1 asa1va egy e t . 

szerrel beoltjuk. A k .. b . egy1 szemenek szaruhárty,. 't k . - gy enger1-
- Megfelel" . k _eratit1s enJelentkezőjellemző re k ., a~a sz ar1fikálásos mód··· 

okoz pozití: :e~fci~~a, ha legalább az 1/1000-es és 1:g~~lj~bbn:;~n;1!to~lolenőri~z,ü~ .. 
F'. , -es h1g1tas. 

llhas;:,nalható a hígítástóI, illetőleg a 
Eltartás 0°_50 h „ , 'ki omcrse etű, 

ha~ásérték mé1ésétől szám1'tott 
6 hétig. 

szá1az, fénytől védett heli en 
tartjuk. 

786. 

+ Anatoxinum contra tetanum aluminio hydroxydato 
assorptum A. U. V. 

( Anatox .. e .. tetan.. a55orp A.. U V) 
Alumíniumhidroxidhoz adszorbeált tetanusz-anatoxin 

állatgyógyászati célra 

Formalinnal méregtelenített, alumíniumhidroxid-gelhez adszorbeált tetanusz
toxin. - Könnyen ülepedő, tejszerű folyadék, amelyben élő baktériumok nem 
lehetnek. 

Hatásértékvizsgálat.. 5 db 300-450 g súlyú tengerimalac bőre alá 1,0-1,0 ml 
vakcinát oltunk. Ezt a mennyiséget az állatoknak ártalom nélkül kell elviselniök. 

A vakcina hatásértéke rrt_egfelelő, ha az oltás után 21-30 nap múlva a vakcinával 
oltott tengerimalacok vérsavóinak egyenlő arányú keveréke ml~ként legalább 
1 IE tetanusz~antitoxint tartalmaz. 

Eltartds. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tartjuk. 

787. 

+ Serum contra anthracem A. U. V • 
. ( Ser .. e .. anthr .. A.. U.. V) 

Lépfene elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Lépfene-tenyész~ttel hiperimmunizált egypatások vagy szarvasmarhák vér
savója .. -- 50, \00, 200 és 500 ml-es üvegekben kerül forgalomba .. 

Hatásértékvizsgálat. Három db 2,5--1,5 kg súlyú házinyúl vivőerébe 4--4 ml vér
savót fecskendezünk,. Egyidejq_leg, vagy másnap ezeknek a nyulaknak és három 
kontrol-nyúlnak bőre alá lépfenebacillusok halálos adagját fecskendezzük. A fertőzés-· 
nek olyan erősnek kell lennie, hogy a kontrol-nyulakat 2-4 nap alatt lépfené
ben megölje. A vérsavóval kezelt nyulaknak a kontrol-nyulakat legalább 3 nappal 
kell túlélniök. A vizsgálatot 8 nap múlva zárjuk le. 

Eltartá1. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk. 
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788. 

+ Serum contra aphthas epizooticas ex animalibus 
hyperimmunisatione paratum A. U. V. 

(Sei .. e. aphth.. epiz .. hyperimm. A. U V) 
Száj-. és körömfájás elleni rekonvaleszcensz vérsavó 

állatgyógyászati céh a 

.Rag~.lyos sz~j- és körömfö.jás elleni vakcinával hiperimmunizált szarvasmarhák 
\rer sa V~J a. 

Eltartá5. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől Védett helyen tar~juk .. 

789. 

+ Serum contra choleram avium A. U. V. 
( Ser.. e.. chol.. av.. A.. U. V) 

Baromfikolera elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Vir;ilen~-bar~mfikolera-törzsekkel hiperlmmunizált egypatások vagy szarvas
marhak vers.avop .. - 20, 50, 100, 200 es 500 ml-es üvegekben kerül forgalomba. 

Hatásértékvizsgálat. 3-3 db kb 20. g súlyú fehéregér bőre alá O 01-0 01 1 • _ 
• t D k d .. k . 'd . "] • ' ' m ver savo ecs en ezun es egy1 eju eg, vagy 24 ora múlva pedig mind ezek mind 3 

ug.yan?lyan s~ly.ú kontrnl-f~hére?ér bőre .alá barnmfikolera-baktérium rfarteurella 
aviseptua) 24 oras levestenyeszetenek legfeljebb 10 halálos adagját oltjuk. A kontrnl
egereknek 2-3 nap alatt baromfikolerában el kell hullaniok a vérsavóval is kezel
tekből kettőnek életben kell maradnia„ A vizsgálatot 6 nap rr:úlva zárjuk le. 

Eltarlá5 2°-·10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett hel)ren tar~juk, 

790. 

+ Serum contra febrem canum catarrhalem A. U. V. 
(Ser. e„ febr. can .. catarrh. A .. U V) 

Szopornyica elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Szopornyica-virussal (mesterségesen megbetegített ebek virus-tartalmú de
fibrinált vérével) hiperimmunizált ebek vérsavója .. ·- 20, 30, 50 és 100 ml-es 
üvegekben kerül forgalomba. 

Határértékvizsgálat. Szopornyica iránt fügékony, két db 0, 5--1 éves eb bőre al' 
testsúly kg-onként 2,5 ml, de legalább 20 ml vérsavót fecskendezünk .. Ugyanakko~ 
e két eb és két ugyanolyan ko1ú és súlyú kontrol-eb bőre alá 2,0-2,0 ml virus-tartalmú 
defibrinált ebvért fecskendezünk. A vérsavóva] kezelt eb.ek legfeljebb 'csak enyhén 
betegednek meg, a kontrol-ebeknek azonban szopornyica következtében el kell 
hullaniok, vagy Iegalább„is a szopornyica súlyos alakjában kell megbetegedniök 
A vizsgálatot 21 nap múlva zárjuk le.. " 

Eltartá5 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk 
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791. 

+ Serum contra pasteurellosem A. U. V. 
(Sei .. e. pa5teuiell. A. U V) 

Pasteurellosis elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Különféle pasteurella és past~uiell~-v,er,~ baktér}umtörzsekke~ hiperimmunizált 
egypatások vagy szarvasmarhak versavop - JO, 100; 200 es 500 ml-es uve
gekben kerül forgalomba„ 

Hatái;értékviz.sgálat .. Hatásé1tékét a «Serum cont1a chole1a1n avium» cikkelyben 
leírt módon vizsgáljuk azzal az elté1éssel, hogy a kísérleti egerek fertőzésé1e virulens 
pa5teurella és pasteurella-5zerü tö1zseket ?asználunk. 

EltartáL 2°--10° hőmé1sékletű, száraz, fénytől védeÍt helyen tartjuk., 

792. 

+ Serum contra pestem avium A. U. V. 
( Ser .. e.. pe5f av .. A. U„ V) 

Baromfipestis elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Baromfipestis (Newcastle-i betegség) virusával hiperimmunizált. pulykák vagy 
tvúkok vérsavója. ·- 20, 30, 50, 100 es 200 ml„es uvegekben kerul forgalomba. 

' HatdJértékvizsgálat„ Baromfipestis iránt fügékony 6 db 1 napos csibét 0,3 ml vér
savóval és 1 millió halálos adag teljes virulenciájú virussal oltunk be; 3 db egynapos 
csibét pedig csak vi1ussal oltunk. 6 növen~ékty~kot tes_ts~lykil.ogrammonké.~t 2 ~l 
vé1savóval és egymillió halálos adag tel,JeS v1rulenc1áju vuussal, 3 novendek
tyúkot csak virussal oltunk„ A vérsavóval oltott csibéknek és nö:vendéktyúkoknak. 
életben kell maradniok, a kontrol-állatoknak meg kel! betegedniök és legalább két 
csibének és növendéktyúknak el is kell hullania. A vizsgálatot 12 nap múlva 
zárjuk le. 

Eltartás 2°-10° hőmé1sékletű, szá1az, fénytől védett helyen tar~juk 

793. 

+ Serum contra pestem suillam A. U. V. 
( Ser. e .. pe5t 1uill. A.. U V) 

Sertéspestis elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Sertéspestis virussal (mesterségesen megbetegített sertések virus-tartalmú 
defibrinált vérével) hiperimmunizált sertések vérsavója .. -- 50, 100, 200 és 
500 ml-es üvegekben kerül forgalomba 

Hatá<értékvi~rgálat Sertéspestisre fogékony, 8 db, 4-5 hónapos, lehetőleg 35-50 kg 
súlyú hússertés-bőre alá testsúly-kg-onként 0,5-0,5 ml vér savót és ugyanakkor ezeknek 
a sertéseknek bőre alái de testük más helyén, valamint 8 ugyanolya~ korú és súlyú 
kontrolsertés bőre alá 2,0-2,0 ml sertéspestis-virust fecskendezünk 
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. A vizsgálathoz használt sertéspestis-viruSnak legalább olyan virulerisnek ke11 lennie, 
hogy az a csupán azzal beoltott' 8 sertés közül legalább 6-ot a fertőzés után 21 napon 
belül megöljön,. Ellenkező esetben a vizsgálatot meg kell ismételni, 

A sertéspestis elleni vérsavó akkor tekinthető megfelelő hatásértékűnek ha a (virussal 
é~ v~rsavó:ral oltott) 8 sertés közül legfeljebb két sertés pusztul el ser:éspestisben, a 
tobb1 pedig legfeljebb enyhe lázas reakción esik át, de életben marad. Két állat 
el-hullása esetén azonban csak abban az esetben jelezhetjük a vérsavót megfele]őnek1 
ha .a virussal fertőzött mir.d a 8 kontrol-sertés sertéspestisben hullott el. · 

Eltartd5 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk„ 

794. 1 

+ Serum contra pestetn suillam et partim. (20%) 

contra rhusiopathiatn A. U. V. 
( Ser,, e, pe.s f,, suill,, et, 20% rhus, A,, U,, V) 

Sertéspestis és sertésorbánc elleni, ú, n. 20%-os kevert vérsavó 

állatgyógyászati célra 

80 rész sertéspestis elleni és 20 rész sertéspestis és sertésorbánc ~Heni kettős-, 
hatású vérsavó keveréke,, - 50, 100, 200 és 500 ml-es üvegekben kerül forga
lomba, 

Hatáséitékvi;:,sgálat. A vérsavőt a «Serum contra pestem suillam» é~ a «Serum contra 
rhusiopatp.iam» cikkelyben leírt módon vizsgáljuk:· Az utóbbi vizsgálatban azonos 
hatás elérésére 0,15 ml helyett 0,75 ml-t fecskendezünk a galambok mellizmába„ 
A vérsavó mindkét cikkely követelményének feleljen meg 

Eltartás. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tar~juk. 

795. 

+ Serutn contra pestetn suillatn et rhusiopathiatn A. U. V. 
(Ser,, e. pesf, suíll. et rhu.s. A„ U. V) 

Sertéspestis és sertésorbánc elleni (kettőshatásŰ) vérsavó 

állatgyógyászati célra 

Sertésorbánc-törzsekkel és sertéspestis-vírussal együttesen hiperimmunizált 
sertések vérsavója,. - 50, 100, 200 és 500 ml-es tivegekben kerti! forgalomba, 

Hatdsértékvi::,rgálat„ A_vérsavót a «Serum contra rhusiopathiam» és a «Serum contra 
pestem suillam» cikkelyekben leírt módon vil\sgáljak A vérsavó mindkét cikkely 
követelményeinek feleljen meg, 

Felhasználható a címkén feltüntetett időpontig, 
Eltartás.. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk„ 
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796. 

+ Serum contra rhusiopathiam A. U. V. 
(Ser e. rhus,, A,, U, V) 

Sertésorbánc elleni vérsavó állatgyógyászati célra 

Sertésorbánc-tenyészettel hiperimmunizált egypatások .. vagy sertések vér
,· _ 20 50 J 00 200 és 500 ml-es üvegekben kerni forgalomba„ 

savoJa„ , ' ' , - 1 , , f k 
Halásértékvizrgdlat„ 6 db galamb mellizmába egyenkent 0, 1 ~ ~ versavot ~cs en-

dezünk .. Ugyanakkor ezeknek és 4 kontrol-galambnak_ egyenkent 0,5 ml. ~;r?lens 
sertésorbánc-tenyészetet fecskendezünk ugyancsak a melhzmaba„ Ennek ~ f~1tozesn;k 
a kontrol-galambok közül legalá?b .h~rn;a;. 2,5-4 .1rnp alatt kell megolm~ A_ ver·, 
savóval is oitottakból a megfigyeleS11do vege1g legfel1ebb egy hullhat eL A vizsgalatot 

7 nap múlva zárjuk le. 
Felhasználható a cimkén feltüntetett időpontig. 
E/tartár. 2°--10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk 

797. 

+ Tuberculinutn A. U. V. 
(Tuberkulin) 

Tuberkulin állatgyógyászati célra 

Különleges táptalajon tenyésztett bovin-, ill~t~l~g.madár-típus~ gU,n;őbakté
rium-törzsekből készült, a baktériumok ant1g~nje1t t.~rtalm:;z'.:>, sotetbarna
színű föl adék (nyers, vagy tömény tuberkulm),, Élo baktenumokat .. rn:m 
tartalmazbat. A tömény tuberkulinból 0,5 %-os vizes kar bols:;v-old.at~al kulon
böző mértékben hígított termékek kerülnek forgalomba, megped1g · 

Bovin-típusú tuberkulinból 
tömény tuberkulin 1, 2 és 5 ml-es, 
50 %-os tuberkulin, szarvasma1háknak 1, 2, .5 és 10 ml-es, 
50 0;0--os tuberkulin, sertéseknek 5 és 10 inl-·es, 
20 %-os tuberkulin, se1 téseknek 1 O, 20 és 50 ml-es üvegekben. 

Madár-típusú tuberkulinból 
50 %-os 'tuberkulin, házi szárnyasoknak .5, 20 és .50 ml-es, 
20 %-os tuberkulin, szarvasmarháknak 20 és .50 ml~es üvegekben 

forgalomba, 

ke1ül 

Határértékvizrgálat, 

) B · -típusú tuberkulin, A vizsgálandó bovin-tuberkulin és az ismerthatású 
a omn 1 ' k d ·· k t' zarvas (standard) tuberkulin .50 %-os higításából 0,2-0,2 m-t 1ecs en ez un . iz s , -

marha bőrébe egymástól 10 cm t~v<;>ls~g?an, .. Az, ~ltás helye a, ~ya~. olda~.an~ 
k

,. é "harmada A reakciót az oltas utan1 72-ik araban kell elb1raln1 - szukseg 
e~:t::~~nban a~ elkésett reakcióra való tekintettel a 96-ik óráb~n ~~" , 

Me felelő a készítmény, ha a vizsgált és az ismert (standard) tuberkuhn a «.Ha5;:,na: 
lati ui!rításban» részletes~n leírt gyulladásosjelenségek~t a gün;ők?ros állat?kon ~egye: 
mértékben váltja ki.. Az egészséges állatokon az ol~~s he~yen ,ilyen el~a~tozas ~e 
jelenhet meg. A készítmény érté~ét v~~legesen a g.umőkoros allat levagasa utan a 
kórbonctani lelettel egybevetve a!lapitJUk meg. 
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b ~ .Aiadár-típu5ú tubeJ"kulin 5 db nem fe1 tőzött ecr, , , .... . , 
kor abban mesterségesen fe1 tőzött tyúk .k ik beszseges es J db _kb egy honappal 
5? j\;·os hígítású tllberkulint fecskend:~~nkeg~ ~of,ok~be~yé~ek bőré~e 0,2-0,2 ml 
kozott a reakciót 2 alkalommal '11 'f k „ e ecs en ezest koveto 48-72 óra 
bonctani vizsgálatot végzünk 11~g~Pl'e·IJ~ mkeff ,Ez':tán a levágott tyúkokon kór
b lt ki , e o a eszitmeny ha a cr„ "k' '11 k 
;o o~t toro ebenye a «Használati uta5Ítás»-ba I , ; bumo oros a ato 

seges allatok toroklebenye viszont ilye 1 'ltn 'en t modon megduzzad, az egész-
, _ , n e va ozast nem mutat 

Felhas~alhato a clmkén feltüntetett időpontig. 
Eltartaí'. 2o·-10o hőmérsékletű, száraz, fén,,•to"I '"e'dett 

" hel:en tartjuk 

798. 

+ Vaccina contra choleram avium A • U. V. 
(~{l(;c •. e •• ·· chol. av .. A., U V.) 

Baromfikolera 11 d 1 
• „ • • e em ve oo tóanyagok állatgyógyászati célra 
Tobbfele vakcma kerül forgalomba: 

a) Vaccinum. contm (c~:teram. avium. ba .. cteria. avirulentia wntinens ,1 C V. 
. 'acc. e .. chol. az· avir. A u. v) · · · 

Avirulens barom.fzkolei a-baktériumokat tartalmazó vakcina a'llatg •. . . 
A · yogvas;catz célra 

vuulens baromfikolera-baktériumok á árten , , . , . 
klorid-oldattal készült 0 201 fc ld h'ddg 

1 
y~s~etenek izotomás nátrium-

Á ' ' to orma e 1 e tartos1tott sz · '· 
rtalmatlansági vi;:,.sgálat. E enként 0 5- . /. uszpenzioJa 

fotmaldehid-hatás foly·ta'n segmy az lt,' O,bs ml vakc1naval. oltott fehéregér sem 
;. ' o oanyag an l' " b k , · 

kovetkeztében 3 napon belül nem pusztulhat el. evo a te11umok okozta fertőzés 

b) Vaccinum contra choleram aviúnz bacteriá nzortua continen.s A .. UV 
(Vacc e chol av .. mait .4 .. U V) 

Elölt b ,+:'k · arom.J z olera-bakthium.okat t17talm.a;có vakcina áltat'y 'g . 1· 
Vi 1 b . . ·.,, a :Yas;ca z célra 

tenyJs~e~~s a10mhkolera-baktérium-törzsek formalinnal elölt húsleves-

Ártalmatlansági vizsgálat. E enkén 0 5 '" 
f~.rmaldehid-hatás folytá~, s~~ az ~ltÓa ~~,:>b inl lva~ciná\:~l _oltott 3 fehéregér sen1 
kovetke~tében 3 napon belül nem p~szt:?ha~ :i~ evo bakter1umok okozta fertőzés 

e) Autovmcinu1n contra cfloleram avz'uin pt j a55or um „ .. U V: 
„ (Vacc. e ihat av. aHorp. A. U. V.) 

Barom.jikolera elleni adszorbeált (csapadéka<) vakcina állatg , , . 'l 
V' 1 b f · · ;y~g;>as;catz ce ra 
nu ens arom ikolera-baktérium-törzsek fi li „ " • . . 

rn':1d-gelre adszorbeált húsleves tenyészete orma nnal elolt, alummíum-hid. 

Artalm~tlansági vizsgálat. 3 gala1nb mellizmába 1 - . . , 
A 6 napig tartó ITiegfigyelési idő alatt a l bOk ~O ml ".akcinat fecskendezünk. 
gedhetnek meg .. Ez alatt az idő alatt gf a~ ~ ~romfikolerában nem be:e. 

Eltartár 20 10" h" , 'kl „ a ga am o at ovn1 kell a külső fertőzéstől 
· - omerse etu sza'raz r• t"l 'd · · · ~, 1eny o ve ett helyen tartjuk. 
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799. 

+ Vaccinum contra abortum infectioswn A. U. V. 
(Vacc .. e .. abort .. ínfectíos. A .. U. V:) 

Fertőző elvetélés (szarvasmarha-brucellózis) elleni vakcina 

állatgyógyászati célra 
„ 

.A. vakcina élő, csökk.ent \·Írulenciáju Bl9 törzs, izotoniás nátriumk]orid
oldattal készült, tartósitószert nem tartalmazó szuszpenziója. 

Hatásértékvi;:..sgálat. ·± egér hasüregébe 1-1 ml, tizszeresére hígított oltóanyagot 
f_f:cskendezünk. .A.z egereket 7 napig figye~jük meg Ez idő alatt az egerek k(jzül 
legfeljebb egy pusztulhat el. 

Eltartás 2°-4·c hőn1érsékletü szá1~z, fénytől védett h.el) en tar~juk 

800. 

+Vaccinum contra anthracem A. U. V. 
(Vacc .. c. anthr. A .. U. V:) 

Lépfene elleni• védőoltóanyag állatgyógyászati célra 

.Spóratartalmú lépfene elleni vakcin4k Csökkent virulenciájú lépfenebacillus-törzsek 
spórás ágártenyészetének szuszpenziói. E vakcinák gyengén opalizáló, kissé za" 
varos folyadékok. Idegen baktériumokat nem tartalmazhatnak. - 2, ·3, 5, és 
10 ml-es ampullákban kerülnek forgalomba. 

Hatás értékvizsgálat„ A különféle állatfajok oltására szánt vakcinák erőssége más és más. 
A kis állatok oltására termelt I. számú vakcinából 0,2·~0,2 ml-t 4 db fehéregérbe 

és 2 db 250-300 g súlyú tengerimalacba oltunk Az egereknek 2-6 nap alatt el 
kell pusztulniok, a tengerünalacok azonban nem betegedhetnek meg. 

A kis állatok oltására termelt IL számú vakcinából 0,2-0,2 ml-t 4 db fohéI
egérbe, 2 db 250-300 g súlyú tengerimalacba és 1 dh kb 2 kg súlyú nyúlba oltunk 
Az ege1eknek 2-4 nap alatt el kell pusztulniok. Rendszerint 8-10 nap alatt el
hullanak a tengeriinalacok is A nyúl nem betegedhet meg. 

A nagy állatok oltására termelt L számú vakcinából 0,2·-""0,2 ml-t 4 db fehé1-
egérbe, 2 db 250-300 g súlyú tengerimalacba és 2 db 2 kg súlyú nyúlba oltunk. 
2~--.5 nap alatt az ege1ek biztosan, a tengerimalacok csak esetleg pusztulnak el 
A nyulaknak életben kell maradniok. 

A nagy állatok oltására termelt IL számú vakcinából 0,2-0,2 ml-t 4 db fehér 
egérbe, 2 db 250-300 g súlyú tengerimalacba és 1 db kb 2 kg súlyú nyúlba oltunk 
Az egereknek 2-3 nap alatt, a tengerimalacoknak 5-6 nap alatt kell elpusztulniok 
.A. nyúl azonban csak kivételesen pusztul el. 

Ha, akár a kis állatok, akár a nagy állatok II oltásához használt vakcina a tenge1i
malacokat az előírt idő alatt nem öli meg, vagy ha a nagy állatok oltására használt 
vakcina a nyulat is megöli, akkoI a vakcinákat 15 %-os defibrinált juhVért tartalmazó 
pepton nélküli véres ágár-lemezen is meg kell vizsgálni. A vakcina megfelelő, ha a 
benne lévő bacillusok ilyen véres ágár-lemezen, 5 % széndioxidot tartalmazó levegőben 
37°-on tenyésztve, 48 óra alatt javarészt nyálkás telepekben nőnek és a telepek alatt 
vérsejtemésztés nem köve;tkezik be .. ·- A vizsgálatot a 10-ik napon zárjuk le„ 

Eltartás. 2°--10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartjuk. 
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801. 

+ Vaccinmn contra anthracem saponino paratum A. ű. v. 
. (Vacc e .. antlzr.. sap. A U V) 

Szaponm-tartalmú lépfene elleni vakcina állatgyógyászati célra 

Csök~enjdvirulenciájú lépfenebacillus-törzs spórás ágártenyészetének 2-3 'Yc 
!:~fe':'b'~bzóa~o~~a~~~ült ~z~szr:12j~a 

1
.Sárgás, k~ssé zavaros, felrázásko~ 

· , , es m ··!'S ampullakban kerül forgalomba 
Hatá<értékvízrgálat .. Az oltóanyagból O 2-0 2 ml-t 2 db 2 50-300 'l ú ··. 

malacba és 2 db 2 kg súly' ''lb , 1 'k L ' . . g su y tengen-
5-8 nap alatt el k ll tu i:;.1u Aa o tun . egalabb az egyik tengerimalacnak 
H e pusz u ra.. ni ulak csak kivételesen betegedhetnek 

co~~ ;:~:~.~~:~~,a~?i:1~~;b~~ár l~í~~ ~Jd~~l~~:::~l~á~~r :a~~z:;:~~!~~~s:i acci':::! 
JU 1,. vizsgalatot a 1 Ü-1k napon zarjuk le„ egészít-

Eftartás. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fenyt61 védett helyen tartjuk„ 

802. 

+ Vaccinum contra gangraenam emphysematosam A. u. v. 
(Vacc. e .. gangr .. emp!zys.. A. U. V.) 

Sercegő-üszög elleni védőoltóanyag állatgyógyászati célra 

t A ~erceg~f.~zöp ?kozójának {clortridium chau1•oei) formalinnal elölt májleves
e~yeszete.. o csnakat nem tartalmazhat. Sötétbarna-színű ··1ed 'k ~ 1 ' 

erosen zavaros folyadék.. -- 50 100 200 és 300 ml es .. ' ukb e kes, ··1e ;azva 
lomha„ ' ' - uvege en eru iorga-

1 
Hatásértékvizrgálat 3 db 300-400 g súlyú tengerimalac bőre alá 3 4 1 k · , 

o tunk s három hét 'l t 3 . - m va crnat 
. . mu va ez a tengerimalacot és 3 uo-yanil en súl , ' k 

~engerimalacot virulens sercegő-üszög ten1-észet halálos adagjávalfe~tőzzük) ~ k ontí:ol-, 

~~:ant. ~apk~:;:~;lek~e~~~zk~!l~t:nse:l~~t~~üs~=nb:a::~~~~u~t~li~~~~la~~t e~zlc~~~z~~;~~~~ 
mu va zarJU e .. 

Eltartás.. 2°~10° hőmér::ékletli, f2ára7, fén;től \:tdett hel)en ta
1
tjuk 

803. 

A. U. V. Vaccinum contra paratyphum columbarum 
(Vacc e .. pty. col.. A. U V.) 

Galambparatifusz elleni vakcina 
Galambparatifusz-baktériumok formalinnal elölt t . , 

ml·:es üvegekben kerül forgalomba.. enyeszet<. - 20 és 50 

Artalmatlanrdgi vizrgálat A rnkcina 1-1 ml-e g·alambok b" l' l 
24 óránál t 'bl ' b' - ore a a o tva csakis ova . ) nem tarto agyadtságot és ~tvágytalanságot okozhat. ' 
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Hatásértékvizrgálat. 1-:l ml vakcinát 11-12 napos időközökben galambok bőre 
alá oltunk. A galambok vérsavqja a második oltást követő 12 napon legalább 
1 : 10 higitásban agglutinálja a galambokból kitenyésztett B .. typhi murium (B .. brer
laviensü) szuszpenzióját. 

Eltartá5. 2°-10° hőmérsékletű száraz, fenytől védett h6~yen tar~juk 

804. 

+ Vaccinum contra pestem avium A. U. V. 
(Vacc .. e. pest .. av .. A. U V) 

Baromfipestis elleni védőoltóanyag állatgyógyászati célra 

A baromfipestis (Ne;vcastle-i betegség) csökkent virulenciájú virusával fertő
zött fias tojás allanto-chorion folyadéka, mertioláttal tartósítva. -· 100 adag 
tartalmú kapillárisban, 20 ml higítófolyadékkal együtt kerül forgalomba .. 

Hatá5értékviz.5gálat. Az oltóanyag 1 :200 arányú lúgításaiból 0,2-0,2 n1l~·nyi mennyi
:ségnek 3 db egy napos csibét ·- bőr alá oltás esetén ·- 3--6 nap alatt kivétel nélkül 
halálosan meg kell betegítenie„ Az oltóanyag ugyanilyen hígítású 0,2-0,2 ml-nyi 
mennyiségét 4 db, kb 6 hónapos tyúk bőre alá oltva, azokat nem ölheti meg .. Ezeknek 
az állatoknak, ha azokat 12-14 nappal később fertőzzük (egy millió halltlos adag 
bőr alá oltva), életben kell maradniok.. Közülük legfeljebb egy-kettő betegedhet 
meg múlékonyan. Az ugyanakkór ugyanúgy fertőzött 3 ugyanolyan kontrnl-tyúknak 
5-9 nap alatt el kell hullania, vagy legalább is súlyosan meg kell betegedriie. A vizs
_:gálatot a fertőzés után 9 nap· múlya zárjuk le„ 

Ji,ltartá5. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk 

805. 

+ Vaccinum contra pestem suillam crystallino-vfolaceo 
paratum A. U. V. 

(Vacc. e. pest .. milL ciyst. víol. parat A .. U V) 
Sertéspestis elleni kristályibolyás vakcina állatgyógyászati célra 

Sertéspestis-virussal mesterségesen megbetegített és a betegség legsúlyosabb 
szakaszában lévő sertések véréből készült, kristályibolyával és hővel inaktivált, 
sötét ibolyaszínű, rázásra habzó, steril folyadék. Külön tartósítószert nem 
tartalmaz. - 10, 20, 50, 100 és 200 ml-es üvegekben kerül forgalomba. 

Ártalniatlan5ági vi;;,.sgálat. Nem fertőzött, közös akolban tartott 9 db egészséges, 
sertéspestisre fog.ékony, 30-5.0 kg súlyú sertés közül négy sertés bő_re alá 5-5 ml 
vakcinát, kettő bőre álá pedig -20-:20 ml vakcinát' fecskendezünk„ Három 
sertés oltatlan marad (kontrol):. 

A vakcin.a ártalmatlannak tekinthető, ha az oltott sertések közül legfeljebb kettő 
betegszik meg, de nem sertéspestisben, Ezek közül az egyi_k el ,is pusztulhat, a J?-1-ásiki;iak 
.azonban az olt.ástál számított 21 napon belül meg kell gyógyulnia .. Ha a 9 sertés 
bár melyike sex téspestisben be~egszik meg:, a vizsg"álatot meg kell ismételni 
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Határértékviz5gálat„ _A.z előbbi vizsgálatban leh t oltástól számított 21 Tiap m 'l ·~ 
. d k . ' 1. 1 . . U Va 

rmn_ a_va c1nava o tott, mind az oltatlan (kontro1) sertések bőre alá 2,0 ml sertés-· 
pest1s-v1rust fecskendezünk. 

A vakcina hatásértéke megfelelő, 
I. .. ha a h~ro~ oltat~~n (kont:ol) sertés ~z oltás utáni 3-6--ik napon belül sertés-· 

pest1.sre vallo sulyos tunetek kozt betegszik meg és az elhullott állatok boncolása 
alapján az elhullás okául se1 téspestis állapítható meg 

2. ha c~ak ké,t oltatl~n sert_és ~ete~szik ~eg és az elhullott állatok boncolása alapján 
az elhullas okaul sertespest1s allap1thato meg, 

3„ ha az 5 --5 ml vakciná\'al oltott seitések a lépfenével szemben védettek 
m~radnak ; ha közülük egy elpusztul sertéspestisben a vakcina csak akkor 
~r.?sít~ető me~elelőnek, h;1 a hull,áb~n. ,a sertéspe~tisen kívül olyan beteg
:seg ~ kimutathato, amely mar az oltas 1dejeben 1s megvolt és amely tapasztalat 
szer1nt megakadályozza a sertéspestis elleni védettség kialakulását.. 

A vizsgálatot a fertőzéstől szá1nított 1'4 nap múlva zá~juk le. 
E'ltartds. 2°-10:> hőmérsékletű száraz, fénytől védett helyen tar~juk, 

806. 

+ Vaccinum contra rabiem A. U. V. 
(Vacc .. e .. iab .. A. U.. V) 

Veszettség elleni védőoltóanyag állatgyógyászati célra 
Vakcina ebek kórelőző és háziállatok posztinfekciós oltásához 

Az ol~óai;yag a veszettség u n fix-Virusát tartalmazó agy és gerincvelő. 
karbol··ghcennes szuszpenziója. - 5, 10, 20, 100 és 300 ml-es üvegekben kerül 
forgalomba. · 

Hatdsértékvizs!fá'.at 3 db, egyenként 2 kg súlyú házinyúl agyvelő-burka alá 0,15-
~0,1.5 ml„ v~kf:-:1nat oltunk .. A ,nyulak közül legalább egy a fix virusrajellemző klinikai 
tunetek kozott megbetegszsk es elpusztul.. A 6 napos lappangási idő I-3, esetleg több 
nappal meghosszabbo~ha,t.. A 3ml vakcinával bőr alá oltott ugyanilyen súlyú 2házinvúl 
nem betegedh~t meg es eletben marad. A vizsgálatot 10 nap múlva zárjuk le. ' 

Eltartás. 0°-2° hőmérsékletű, száraz, fenytől védett helyen tar~juk 

807. 

+ Vaccinum contra rhusiopathiam assorptum A. U. V. 
(Vacc. e. rhus.. assorp .. A .. U. V,) 

Sertésorbánc elleni csapadékos védőoltó~nyag állatgyógyászati célra 

M~g~elelő, imn:unizálóképességű sertésorbánctörzsek formaldehiddel elölt és 
'=lummmmh1droxid-gelhez adszor beáltatott vérsavós levestenyészete. - J O 20 
>0, 100, 200 ml-es üvegekben kerül forgalomba. ' ' 

Hatásértékvi;;sgálat .. 3 db 30-50 kg súlyú, fehér hússertést 5 0-5 O ml vakcinával 
beoltunk .. A.z oltástól számított 3 hét múlva a sertéseket, továbbá 3 'db ugyanolyan 
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fajt~jú és súlyú, vakcinával nem oltott sertést a Fo1tner-fele szkarifikálásos módsze1:..
rel sertésorbánccalfertőzünk Az előzetesen vakcinával kezelt 3 sertés közül leg·
feliebb ecr\·nek szabad a három kontrol-sertés közül azonban legalább kettőnek kell 

J '" ' . k 1 'l ' általános vérfertőzésre (szeptikémia) utaló tür_etek e reagani. 
A Fortéer·-fele szkarifikálásos Vizsgálattal egyidejűleg minden esetben meghatároz

zuk a készítmény immunitás·-egységekben kifejezett hatásértékét is„ E célból 10-10 
egér bőre alá 0)2---0,2 ml tömény, illetőleg 4--, 16-· és 64-szeres hígí;ott vakc~nát 
.oltunk 3 hét múlva az orbáncteayészet 1000 halálos adagot tarta1maz:o 0,2 ml-evel 
.történ; fertőzésre bekövetkezett elhullásokból Reed és .:\{uench szerint kiszámítjuk~. 
hogy az egerek 50%-a középértékben a vak~ina _milyen. hígításá~ól, immunizálódik 
majd e hígítási értékből kiszámítjuk a vakcina 1mmun1tás-egyseget (IE)„ Ha a 
vakcina legalább 60 IE védőértékü, vagyis ha 12-szeres higításban a vele oltott 
egereknek legalább .SOo/

0
-át immunizálja, akkor hatásosnak tekintendő„ A vizsgála~ 

tot a fertőzéstől számított 8 nap elmultával zárjuk le. 
F'elhasználható a cimkén feltüntetett időpontig. 
E/tartár, 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk. 

801l. 

Vaccinum contra stomatitidem pustulosam contagiosam 
ovium A. U. V. 

(Vacc .. e .. stom .. pust .. cont .. ov .. A U .. V) 
Juhok fertőző hólyagos szájfájása elleni vakcina állatgyógyászati célra 
Élő virus-tartalmú hámszövet karbol-glicerines szuszpenziója. Nem-kór

okozó csirákat tartalmazhat - 2, 5 10, 20, ml-es üvegekben kerül forgalomba 
Ártalmatlansági vizsgálat. A tizszeresre hígított vakcina 0,5-0,5 ml-ével oltott 

3 db 20 g súlyú egér csak múlóan betegedhet 1neg. 
Ilatásértékvi;;,fgálat„ Az oltóanyag glicerines tompitó-oldattal készült 1: 100 hígításából 

0,1 ml-nél nem nagyobb mennyiséget 3 fogékony juh combjának belső oldalán a 
szkarifikált bőr be dörzsölünk A beoltás helyén pusztulák fejlődnek 

Ha nemcsak az oltás helyén keletkeznek pusztulák, ha gennyes folyamat indul 
meg ha az állatok étvágytalanokká válnak, vagy ha hőmérsékletük az alaphiímér
sékl;tet több mint 1°-kal meghaladja, az oltóanyag ~em megfelelő. .A.. vizsgálatot 
a fertőzés után 8 nap múlva zárjuk le 

Eltartás. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett hel)en tartjuk, 
1\Jásnév \Taras szájfájás elleni ,.-akcina. 

809. 

+ Vaccinum contra variolam avium A. U. V. 
(Vacc. e .. variol .. av .. A .. U.. V) 

Baromfi.himlő elleni védőoltóanyag állatgyógyászati célra 

A betegség virusával fertőz~tt galambok ki~t,~ses '1:".llbő~,ének, 40 /(, glicerir;
tartalmú tompító-oldattal keszült szuszpenz1op„ TeJszeru folyadek.„ Keves 
nem-kórokozó csírát tartalmazhat. - 2, 5, 10 és 20 ml-es ampullákban kerül 
forgalomba. 
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Hatá<értékvizsgálat. Galambok vagy tyúkok megkopasztott lábszárának tolltűszőibe 
~evés vakcinát dörzsölünk„ Kifogástalan oltóanyag esetén a .galambok tűszői 3---4 nap 
.alatt, a tyúkok tűszői .5~8 nap alatt megduzzadnak és _környezetükben a bő.r viz"e
.nyősen besiűrődhet„ A vizsgálatot 12 nap múlva zárjuk le. 

EltartáL 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől ·védett helyen tartjuk 

810. 

+ Vaccinum contra variolam ovinam A. U. V. 
(Vacc. e.. variol.. ovin. A.. U.. V) 

Juhhimlő elleni védőoltóanyag állatgyógyászati célra 
Alumíniumhidroxid-gelhez adszor beáltatott és formaldehiddel inaktivált juh

rumlő-virus .. · Tejszerű folyadék. Nem-kórokozó baktériumot legfeljebb elvétve 
tartalmazhat.. - 30, 50 és 100 ml-es üvegekben kerül forgalomba„ 

Ártalmatlaniági vizigálat. 2 db tengerimalac izomzatába 2,0-2,ó ml és 1 db juh 
bőre alá 3,0 ml vakcinát fCcskendezünk. Egy héten belül a tengerimalacok nem pusz
<tulhatnak el és helyi gyulladás jele sem mutatkozhat. A juh nem betegedhet meg .. 

Hatá.sértékr1izsgálat Az ártalmatlansági vizsgálathoz használt juhot a vakcina be
f~cskendezésétpl számított 2 hét múlva és ugyanakkor egy kontrol-juhot bőr be oltás 
útján virulens juhhimlő··virussal fertőzünk„ Az előzetesen vakcinával kezelt juhon 
gyulladásos tünetek egyáltalán nem jelentkezhetnek, a kqntrol-juhon azonban a himlő 
rtüneteinek kell megjelenniök, - A vizsgálatot a fertőzés után 10 nap múlva zárjuk ie„ 

Elfartás. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar~juk, 

811. 

+ Vírus febrís canum catarrhalis A. U. V. 
(Vir .. febr .. can. catarrh .. A.. U.. V) 

Szimultán oltáshoz használt szopornyica elleni virus 
állatgyógyászati célra 

Ha a defibrinált ebvér a «Serurn contra febrem canum catarrhalem A 
U.. V..» cikkelyben (III. 464 lap) leírt hatás~ fejt ki, akkor az szimultán ol
;tásra is megfelelő. 

Eltartá5, 2°-4° h.őmérsékletű, szá1az, fénytől védett helyen tar~juk 
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812. 

+Vírus pestis suillae A. U. V . 

(Vir .. pest.. suíll.. A. U. V.) 
Sertéspestis elleni szimultán oltás céljára termelt virus 

állatgyógyászati célra 

A készítmény világos, vagy sötétvörös színű,, legfeljebb O,? ('o karbo}tartal~ú, 
mesés üledéktől mentes folyadék. Nem-kornkozo baktermmokbol ml·-kent 

~:~feljebb 100-at, kórokozót azonban egyáltalán nem tartalmazhat. 2, 5, 10, 
20 és ;;o ml-es üvegekben kerül forgalomba 

Hatá<értékviz<gálat. Öt, lehetőleg 30-70 kg súl)•Ú hússert.~s ~Y?rksh.ire, Berk~h_i~e) 
bőre alá O 001 ml vírust fecskendezünk. A kísérleti állatok l)omersekletet nem meqül<; 

A virus 'szimultán oltásra megfelelő, ha az 5 sertés közül leg~lább 3, a fertőzés utá~ 
,g napon belül olyan súlyosan betegszik meg, hogy azok elvereztetese megokolt es 
.a boncolás alapján sertéspestis állapítható meg„ 

Ha a sertéspestis nem volt bi~tosan megállapítható, a vizsgálatot megismételjük. 

A megfelelő vims, elkészültétől szárrútv~ legfeljebb 4~ n~pi,g adhat.ó ki A vírust 
:kiadásáig 2° __ 4°_011 tar~juk. A kiadott vnus csak a kiadastol szánutott 10 napon 
belül használható. 

Eltartás. 2°-4° hőmérsékletű, száraz, fériytől védett helyen tar~juk 



813. 

Chorda sterilisata 
( G'hor d.. steril.) 

Steril bélhúr „Catgut" 

, A steril bélhúr egész~éges juhok - Ovis aries L - Bovidae - hosszában fel-· 
Y:'gott, gondosan megt;sztí;ott, még lemezes ,~llapotban káliu~jodidos I %-os 
JO,d-°.ldatban 4-5 napig. aztatott, megfeleloen feldolgozott vékony beléből 
kes~ult, egyer;letesen lecsiszolt sebvarrószál, amely a szervezetben felszívódik. 
~ ~lyen belhur c~ak, a~~o: has~nálh~t?, ha feldolgozott állapotban, szál vastag„ 
saganak megfelelo h1g1tasu dezmficialo-oldatban 5 napig i'.tjból áztatták. 

A d~zii;ficiáló alapoldatot l sr jódból, 2 sr káliumjodidból, O, 5 sr formaldehid
oldatbol es 6,5 sr vízből készitjük„ A hígítások a következők: 

0-1 számú bélhűrra: SI alapoldat és 29 sr víz 
2-3. számú bélhúr r a: sr alapoldat és 24 sr víz 

4. számú bélhúrra: SI alapoldat és 19 SI víz 
5. számú bélhúrra: SI alapoldat és 14 sr víz 
6. számú bélhúrra: sr alapoldat és 11 SI víz 

A dez.in~ciens~ol~at?an áztatott. bélhúrt általában 2,5 m hosszú daiabokban 
tekercselik es steril tomeny szesszel, illetőleg e célra alkalmas szeszes folyadékkal meg~ 
töltött üvegcsőben leforrasz~ják. 

c~ak az ilyen módon elké.szített és cso1na.golt bélhú1 jelezhető }/erilnek„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A steril bélhúr hajlékony, Nem lehet törékeny, merev, vag)· könnyen szakítható„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) HosJzÚság. A feszítés né1kiil kisimított steril bélhúr nem lehet rövidebb a jelzett 
hosszméret 90 ~{i-ánál, 

Ste:r·ilitási vizsgálat 

e) A készítmény sterilitását az I 228. lap 2) szerint ellenőrizzük. 

A k.észítmé'.'y cín;,kéjén a„ bélhúr, ,méreteit, a, sterilezés módját és 
valanunt az uvegcsoben levo folyadek osszetetelet fel kell tüntetni .. 

,j tekercselt sg:áraz bél/zúr isak «nem sterili;:ett» jelzéssel hozható forgalomba. 
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'814. 

Fascia e tela parata 
(Fasciá) ;!!_I_/ '//.:_)''t--,/ -;l ,:;:,. -« J1:-

Mullpólya ://i•/ /f;? .: ., >' ,: --
·;, ',-.;'?; i: ; /~~ :.- ~)··, -

A mullpólyákat a mullból (tela - IIL 48L lap) vágják (vágott mullpólya) 
vagy gyapotfonalból szövik (szegett mullpólya) .. A szorosan tekercselt mull
pólyák hossza 5, illetőleg 10 m, szélességük pedig általában 6, 8, 10, 12, illetőleg 
15 cm. 

A mullpólya fehérszínű és csaknem szagtalan. 
A mull pólya sterilezve vagy sterilezés nélkül kerül fo1galomba. A mullpólyát a 

«Lana gossypii» cikkelyben leírt módon burkolva 120°-on autoklávban .fél„ 
óráig ste1ilezzük (I. 181. lap !/e ). A sterilezési időt attól számltjuk, amikor 
a csomag belseje is 120° hőmérsékletű. , A ste!Í~ .n;u)lpó.lyát ,olyan fehérszín~ 
burkolattal kell ellátni, hogy az a mullpolya stenhtasat brztositsa .. A nem stenl 
mullpólya burkolata kékszínű legyen. 

Minőségi kvalitatív és kvantitatív vizsgálat 

A mullpólya a «Tela» cikkelyben (III. 48L lap) előírt módon vizsgálva az m) pont 
kivételével az ott megadott követelményeknek feleljen meg 

Ho.Hzúrág, .szélenég. A feszítés nélkül kisimított mull pólya hosszúsága 2 %-kal, 
szélessége Pedig - a pólya teljes hosszán egyenlően beosztott 5 helyen mérve ~ 
:középértékben 1,5 mm-rel lehet kisebb a jelzettnél. 

Ster·ilitási vizsgálat 

„d .sie1 ilnek jelzett nzullpóh:a 5 terilitását a;: 1 227. lap 1) s;:.eiint ellená1·i,zzük 

Eltartás .. A mullpólyákat a «Sebészeti kötözőszerek» cikkelyben leírt módon 
<L 227 lap) tartjuk el 

Ha az orvos mullpólyát közelebbi meg;elölé5 nélkül rendel, steril mullpólyát adunk ki. 
Az elsiisegélyny~jtásra .szolgdló steril, u n. gyorskötözó pólyák, több réteg .mull· 

ból és vattából készített, sebfedő párnával ellátott 5 m hosszú és 6, 8, illet6-
leg 10 cm széles mull pólyák. 

815. 

Filum sericeum 
(Fi! seric.) 

Sebvarróselyem 

A sebvarróselyem a selyemhernyó - BombJ•X mori L. - Bom/Jycidae - gubó
jának szálaiból előállított, gondosan megtisztított, fehér-színű, zsírtalan, csomó
mentes, egyenletesen vastag, nagy szakítási szilárdságú fonal.. Vastagság szerint 
megjelölve, sterilitást biztosító minőségű és mennyiségű folyadékban (0, l % 
higany(II)klorid-oldat stb..) megfelelően lezárt üvegcsövekben, autoklávban 
120°-on félórán át sterilezve (I. lSL lap l/c) kerül forgalomba. 
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~ Azonossági vizsgálat 

a) A szálaira felbontott sebvarrósel) em mikr k, 1 . , 
fosztott egyenletes vastagságu' . fib . os; oppa v1zsgalva sze1icintől ineg-

' srma ro1n-1onalakból áll. 
b) A fonal fonó tömény R-sósavban oldódik 
c) A f; ' ' 1' R o-yul~~r; ~z~e e;: sz-,~zesSzel k~mosott sebvarróselyem izzító tégelyben hevítve meg-

;::, g orszagot arasztva lassan, csaknem n1aradék nélkül elég 

Minőségi ~vantitatív vi~sgálat 
d) Hosszúság A feszítés 'lk"l k' ' ' b . 

h 
· · ne u 1s1mitott se varróselyem nem lehet ·· · d bb · 1 

osszméret 90 %-ánál rov1 e a .Je ~ett 

Sterilitási vizsgálat 

e) A sebvarróselyem sterilitását az l. 227 lap 1) szerint ellenőrizzük 

Tájékoztató gyorsvizsgálat 

Az üvegcsőben lévő színtelen folyadék nem lehet zavaros 

A készítmény dmkijen a sebvarróielyem méreteit . t '/ ' • ·., , · 
~s [fe~;::tJi jj"'%~u a~ü~~~:~~itó nevét és telephelyét, tov~b~J'~~z~ve;,"s~ba;n '!év~dő//1;':/lffk 

816. ; . / ' 

,~.,;;. , .. ,, •:·· "'- Lana gossypii;' t;, cl/•"/v/' 7't)/, 
~ . ' ·~ - :--~- .'..(. - zc t„ -~ „v -,_ tt„. (_":t-_/' ~~ ..-- ---<. l-< 1:.c (. ( Lan go.s.syp„) ; ,_ ')' -:. '"'/ e~ 

1; ;;,, , ' .~ Vatta Gyapot 

„4 .y;;„ .,. A vatta különböző Go<svpium-fajok-Malvaceae- h ·k · , „ 
··. · •· ''. /. ' 1 gondo~,an„ n;egtisztított, ·zsírtalanított, fehérített é';'"I,- ~h1 ~1 s~ennyezeseho,l 
J: ~· ,.(6 ,. m~gheJszorerből ~lL Fehérszínií, .csaknem szagtalan 1:~a' tö azan R~zefuggő 

' preselve vagy papirossal együtt tekercselt hengerekben st 'l meg.. ete&ek~e 
nélkül kerül forgalomba. eIJ ezve, vagy stenlezes 

A, csomagolt vattát sterilezés előtt kettős ne , , • , 
l?apuosb,~ burkol~uk ".ly módon, hogy a papir~sszéhl ~6,~e~~~~ v1~s,z1vo fe~er 
e~ a felso burkolopapnos behajtott széle az alsó b k 1, g . fed~e~ egymast 
teles oldalon legyen .. Az ily módon burkolt vatt~r o oi;,apuos szelevel ellen" 
óráig sterilezzük (L 181. lap l/c),, A sterilezési idő~t ai~~ ~~~;,~t°tlávb'.'kn fél 
csomagbelsaje 120'hőmérsékletií.. Asterilvattátast T, b" I~u,, ami or a 
szer.ií burkolóanyagon kívül fehérszínií külső burkcl~~i~r k~f1t08{f? p~r~menstenl vatta burkolata kékszínií legyen Az c e . e atm, nem 
súlya 25 g-ig legfeljebb 10 %-kal, 2SO g-ig 5 ~ -~a~somag~~h.ff lév~ vatta tiszta 
lehet kevesebb a feltüntetett mennyiség;;él. 0 

' ezen e u. egfelJebb 3 %-kal 

Azonossági vizsgálat 

a) Mikroszkópos kep, A vatta mik10szkóppal vizsgálva e se'tű „ 
rosan vagy hullámosan hajlott, belül üreges és a ?Y ri·{, k·sz~I~gszeru, csava~ 
hosszabb-rövidebb szálakból áll vege e e isse megvastagodott 
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b) Cellulóz, A vatta jódos cinkklorid·-oldattól ibolyaszínű lesz. 
c) A vatta R·réz(II)oxid-ammónia-oldatban előbb megduzzad, majd feloldódik„ 

MinőSégi kvalitatív vizsgálat 

d) A vatta nem lehet porlékony s vékony 1étegben világ0sság felé ta1tva csomók 
alig, durva szálak és idegen anyag pedig nem lehetnek benne láthatók .. 

e) 10 g vattát 100 ml frissen kiforralt És lehűtött vízzel 15 percig áztatunk, majd 
' a folyadékot üvegbottal kinyomjuk belőle„ A vizes folyadék színtelen legyen,, 

Legfeljebb alig lehet zavaros. A papírnsszűrőn megszűrt folyadékot az f), g), 
h), i) és j) alatti vizsgálatokhoz használjuk. 

í) Lugos5ág, savaiság. Az e) szeünti szüredék 20 ml·-es részlete 3 csepp 1-fenol:, 
ftalein-oldattól nem szinezódhet, ·a szüredék másik 20-ml-es részlete pedig-
1 csepp I-metilnarancs-oldattól nem válhat pirosszínűvé. 

g) Kalcium, 2,5 ml e) szerinti szüredéket az L 98 lap 5/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 200 y Ca. 

h) Szulfdt.. 2,5 ml e) szerinti szüredéket az I. 99 lap 9/a szerint vizsgálunk. 
A változás megengedett mértéke grammonként 200 y S04 

i) Klorid, l 0 ml e) szerinti szüredéket az L 100 lap 1 Ola szerint vizsgálunk„ A változás 
megengedett mértéke grammonként 25 y Cl. 

j) Redukáló an;•ag 10 ml e) szerinti szüredéket 1 ml R-kénsavval megsavanyítunk,.' 
majd a folyadékhoz 3 csepp 0, l n kálium per manganát-oldatot cseppentünk.. 
A folyadék 5 perc múlva is pirosszínű Jegyen., · 

k) Festőanyagok„ 10 g vattát kis pohárban 50 ml R-szesszel 10 pe1cig áztatunk, maid 
a folyadékot üvegbottal kinyomjuk belőle A folyadék színtelen kémlőcsőben, 
20 cm-es rétegben, fehér alapon vizsgálva legfeljebb gyengén sá1ga-színű lehet.. 
Zöldes-, vagy kékes~színű nem lehet. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

1) Vízben oldódó an;•agok. cg pontossággal mért kb 4 g vattát 400"ml vízben - az elpá
rolgó vizet időnként pótolva - 30 percig forralunk A folyadékot leöntjük és a 
vattát üvegbottal kinyomjuk A vattát még két ízben 100-100 ml forró vízzel 
kimossuk és mindkét alkalommal kinyomkodjuk. Az egyesített vizes folyadékot 
papirosszűrőn megszűrjük, a szüredéket az 1„ 10.5 lap 5/a sZe1int bepárolog
tatjuk és a maradékot 10.5°-on állandó súlyig szárí~juk„ A maradék a Yatta 
súlyának legfeljebb 0,25 %-a lehet 

rn) Éterben oldódó anyagok. 2 g vattát az L 126 lapon leírt perforátorban (18 .. ábra) 
R··_éterrel 3 órán át kivonunk„ A szükség esetén megszűrt éteres oldatot O, 1 mg 
pontossággal, kevés dllrva horzsakőporral együtt mé1t 20,0 ml-es száraz Erlen
meyer-lombikból vízfürdőn ledesztilláljuk és a maradékot 80°-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten állandó súlyig szárítjuk. A lehűlt lo~bik súlyát 0, 1 mg pontos· 
sággal megmérjük. A maradék a vatta súlyának legfeljebb 0,5 %-a lehet,, 

n) Szárítdsi vesztn~g„ 0,1 mg pontossággal mért kb 1 g vattát az I. 104. lap 3) szerint 
105"-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 8 % lehet 

o) Izzítási Jnaradék. 0,1 mg pclntossággal mért porcelán- vagy platinaedényben, cg 
pontossággal mért kb 5 g vattát az I„ 104„ lap 4) szerint részletekben óvatosan 
elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított ma1adék legfeljebb 0,3 ~o lehet.. 

p) SüllyedJsi i'dó és ifr:tartó-képmég A kiterHett vattalemezből alkalmas minta segít-· 
ségével 5 X 5 cm nagyságú, cg pontossággal mért 1,00 g súlyú lemezt vágUnk 
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-ki, majd azt sima felületie helyezve üveg, vagy fémlappal lefedjük és .5 percre 
1 kg súlyt helyezünk rá .. Kb l liteies 10 cm átmérőjű henger üvegbe vagy pohárb'c' 
előzőleg cg pontossággal mért, legalább 6 mm fonaltávolságú, nem rozsdásodó 
fémszövetből készült, 8 cm átmérőjű, felfüggeszthető, alkalmas kosárkát helye·
zünk és az edényt 20°··0S \Ízzel megtöltjük. _A.z összenyomott vattát csipesszel 
a víz színére helyezzük és másodpercekben mé1jük azt az időt, amíg a vattalemez 
legfelső rétege is éppen a víz felszíne alá süllyed. Az alá.süllyedő vattát a kosár
kával felfogjuk. -~ vattát 20 percig hagyjuk a vízben, majd a kosárkával együtt 
óvatosan - rázás nélkül - kiemeljük és a felesleges víz Iecsepegése céljából 
5 percre állványra függe'sztjük„ A kosárkán maradt, illetőleg annak aUán össze
gyűlt vízcseppeket szűrőpapirossal felita~juk, ügyelve, hogy a papiros a vattához 
ne érjen Ezután a nedves vatta és a kosárka együttes súlyát megmérjük. A mérés 
eredményéből a kosárka és a vatta súlyát levonva az I g vatta által visszatartott 
víz súlyát kapjuk 1 g vatta süllyedési ideje legfeljebb 10 mp, a \1ztartó-képesség 
pedig legalább 25 g legyen. · 

rq) Szálho.5.szúság„ Az elemi szálhos_szúság meghatározását alkalmas, pl. fesűsrendszerű 
készülékkel végezhetjük Az abból kiszámított átlag szálhosszúság legalább 
11 mm leg\ en. A 4 mm-nél rövidebb szálak mennyisége legfeljebb 20 % lehet 

Ster·ilitási vizsgálat 

T) A sterilnek jelzett vatta ste1"ilitását a;: l. 227„ lap 1) sze1int eJlenó1·izzük 

Eltartás.. A vattát a «Sebészeti kötözőszerek» cikkelyben (I 227 lap) leírt rnÓ· 
don tar\juk el 

Másnét <(Gossypium depuratum» 

Az u n «há;:,ta1'tási vattá»-1'a a gyóg_yszerkönJro rendelkezései neni vonatkoznak 

Ha az orvos közelebbi megjelölé1 nélkül vattát iendel, 1te1·il vattát adunk ki. 

'/ {, - / 

817. 

Lana ligni 
( Lana lign.) 
Papirosvatta 

Fehérszínű, laza, m 2-enként legfeljebb 30·-40 g súlyú, finoman fodrozott fa
cellulóz-lapok, amelyekből néhány darab egymásra rétegezve puha lemezt 
képez. Egy-egy lap annyira áttetsző, hogy azon keresztül a tárgyak körvonalai 
láthatók. 

Szükség esetén a papiro5'attát 120°-on autoklávban 20 percig sterilezzük 
(L ISL lap l/c).. A papirosvattát sterilezés előtt a «Lana gossypii» cikkelyben 
leírt módon, nem enyvezett, fehér vízszívó papirosba burkoljuk. A steril papi
rosvattát a sterilitását biztosító fehérszínű külső burkolattal kell ellátni .. A nem 
steril papirosvatta burkolata kékszínű legyen. 

Az egyes csomagokban lévő papirosvatta tiszta súlya a feltüntetett mennyi-· 
ségnél 250 g-ig legfeljebb j %-kal, ezenfelül legfe\jebb 3 %-kal lehet kevesebb. 
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:-.„;,;.í Min<rSigr kvalitátív vizsgálat e:'.: ?-;1-.x::-~ 

a) F'e.5tó'Gn agok 10 g papirosvattát 200 ml fű~ró vízz;I ~~öntünk és ~O per:ig f?rr9 
, r··ryd" t t nk Ki"hu"lés után a papnosvattat uvegbottal. kmyomJuk es a 

v1z ur on ar u · .· ·· d'k h 'l"uk 
r d'k t ".1·uk A szüredék színtelen legyen„ Ezt a szure e et aszna~ 1olya e o megszur. . , . 

b) e) d) e) és f) alatti vizsgalatokhoz !S. , 
a ', ' ' , 2'0 · la) szeiinti szüredék 3 csepp I-fenolftalein-oldattol nem 

b) L::;~::Zgőd~:~s.s=g~züre:k másik 20 ml-es részlete pedig 1 csepp I-metilnarancs-

oldattól ne váljék rózsaszínűvé. / . . . '] nk A változás 
e) K'alciunz. 2 ml a) szerinti szüredéket az I. 98. lap 5 a szermt vizsga u · 

me engedett mértéke· grammo-nként .500 ·y Ca„ . . . ' A változás 
d) Szulfát 5 ml a) szerinti szüredéket az I 99. lap 9/a sze1mt v1zsgalunk .. 

ngedett mértéke grammonként 200 'Y SO, , , , 
e) K°f:~~~ 2 ml a) szerinti szüredéket ~z I. 100. lap 10/a szer~nt vizsgalunk. A valtozas 

engedett mértéke grarnmonkent 500 y Cl. , k 
meg'l' an a ok 20 ml a) szerin.ti sz.üredéket 1 ml R-kénsavval megsa~any1tun 

f) R~u~aOo cs~: 0,1 n káliumpermanganát-oldattal elegyítünk A folyadek 1 perc 

'lva is pirosszínű legyen,. 1 nem 
g) L~~n A papirosvatta 1 csepp R-sósavas floroglucin··oldattal ecseppentve 

vörösödhet meg„ 

Minőségi kvantitatív viz~gálat 

' 1 ' t kb 1 g papirosvattát az L 104. lap 
b) Sza)'rít:~:i~~,~~~~~~no~ii:~l~~~;:;as~~~ít:~ A súlyveszteség legfe.ljebb ,s% lehet.. 

3 s. ' tossá al mért porcelán-, vagy plat1naedenyben cg 
i) I;:;;ítá51 m~radet ~'! k'i'.:~ ~;apiro;Jattát az L 104 lap 4) szerint óvatosan, részle· 

pontossaglgha mer t nk Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,4 % lehet.. 
tekben e amvasz u ·· ·· ·kk 1 p) s··u · d'. "d" ' , tartó-képwég. A vizsgálatot a «Lana gossypn» Cl e_y , , 

j) u ~·e .m r ,o " vzzk .. 1 g papirosvatta süllyedési ideje legfeljebb 10 mp, v1ztartokepes
szer1nt vegezzu 
sége pedig legalább 14 g legyen; . .. „ " l ) 

Eltartá<. A papirosvattát a «Sebeszetr kotozoszerek» cikkelyben (I. 227. ap 

leírt módon tartjuk eL 
Másnév «Aligninunl» (Sz. VIII), Farostvatta 

818. 

Tela 
(Tela) 

Mull Géz 

y 
/ 

/ t()' 
? 

A mull mechanikai szennyezésektől gondosan megtisztított gyap~tfon,alakból 
sz6t.t, zsírtalanított és fehérített, f?nydtelenb vkíbzszívó.lslzot··:;l~g' S~égc~~~~less:rfl~~~~ 

' t o 25 o 50 1 O m hosszu ara o an, r e o. , szerin , , , , ' b 
vagy sterilezés nélkül kerül forg;;lom a.. 2 b 1 l 'bb 105 lánc- és 105 

A mull fehérszínű, szagtalan szovet. 100 cm - en ega a 
vetülék-fonalat tartalmaz. 

A csom ago mu a 
enyvezett, vízszívó, fehér 

«Lana gossypii» cikkelyben 
papirosba burkolva, 120'-on 

:31 Gyógyszerkönyv 111 (33) 

leírt módon nem 
autoklávban fél-
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óráig sterilezzük (I. 181. lap l/c) .. A sterilezési időt attól kezdve számítjuk, amikor 
a csomag belseje is 120° hőmérsékletű lett. A steril mullt a sterilitását biztosító, 
fehérszínű külső burkolattal kell ellátni. A nem steril mull burkolata kékszínű 
legyen„ 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A mull fonalvastagsága és szövése egyenletes legyen. A fonalak nem lehetnek 
könnyen szakíthatók„ 

b) 0,1 g mull 5 ml R-nátronlúgban melegítéskor nem eshet szét. 
c) 10 g mullt 100 ml forró vízzel vízfürdőn 10 percig melegítünk Kihűlés után a 

mullt üvegbottal kinyomjuk és a folyadéko\ papirosszűrőn megszűrjük. A szü
redék színtelen legyen. Ezt a folyadékot használjuk a d),f}, g}, h), i) és j) alatti 
vizsgálatokhoz is„ 

d) Keményítő, de.xtrin .. 10 ml e) szerinti szüredékbez l csepp 0,1 n jód-oldatot cseppen
tünk. A folyadék nem lehet vörös-, ibolya-, vagy kékszínű„ 

e) Festőanyagok,. A mullt a <<Lana gossypii» cikkely k) pontja szerint vizsgáljuk. 
f) Lúgo.i<ág, sava•ság .. g) kalcium, h) •zuifát, i) klorid, j) redukáló anyagok. 

A e) szexinti szüredéket a «Lana gossypii» cikkely[}, g), h), i) és j) pontjai 
szerint vizsgáljuk. 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

k) Fonal•zám. A feszítés nélkül kisimított mull ! 00 cm2-ében a lánc-· és vetülékfonalakat 
alkalmas eszközzel megszámoljuk„ 

!) Négyzetmétersúly. A feszítés nélkül kisimított mullból 50 X 50 cm, illetőleg 80 X 25 
cm nagyságú darabot kivágunk és súlyát cg pontossággal megmérjük. A mull 
l m2-re számított súlya legalább 28 g legyen„ 

m) Ho.sszúság, .széle.s.ség. A feszítés nélkül kisimított mull hosszúsága és szélessége a 
jelzettől legfeljebb 3 %-kal térhet eL \ 

n) Vzzben és éterben oldódó anyagok A mullt a «Lana gossypii» cikkely l) és m) pontja 
szerint vizsgáljuk. 
A vízben oldódó maradék legfeljebb 0,25 %, az éterben oldódó pedig legfeljebb 
0,5 % lehet. 

o) Szárítá•i vev::t<•ég. O,l mg pontossággal mért 1,0 g mullt az L 104. lap 3) szerint 
105°-on állandó súlyig szárítunk. A súlyveszteség legfeljebb 8 % lehet.. 

p) Izzítási maradék„ 0, 1 mg pontossággal mért porcelán- vagy platinaedéllyben cg 
pontossággal mért 5 g mullt az L 104 .. lap 4) szerint részletekben, óvatosan 
elhamvasztunk. Az enyhén kiizzított maradék legfeljebb 0,2 % lehet.. 

q) Sül/yedé<i id5 é.s víztartó-képmég. A vizsgálatot a «Lana gossypii» cikkely p) szerint 
végezzük. l g mull süllyedési ideje legfeljebb 10 mp, a víztartó-képessége 
pedig legalább 10 g legyen .. 

Sterilitási vizsgálat 

A •terilnek jel;:;ett mull stirilitásat az I 227 .. lap 1) •zerint ellenő1izzük 

Eltartás. A mullt a «Sebészeti kötözőszerek» cikkelyben (L 227. lap) leírt 
módon tartjuk el. 

Mámév. «Tela depur ata», «Tela hydrophila», Hidrofil géz. 
Ha az orvos közelebbi megielölér nélkül mullt rendel, <teril mullt adunk ki. 
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819. 

Tela sec. Billroth 
( Tda .sec. Billioth) 
Billroth-batiszt 

Vízhatlan anyaggal (lenolaj _kencében oldo~t zs!rs~v~s ólomr:ial) ~titatott, 
világos- vagy sötétsárga.-színű, jellegzete~ szagu, krsse erdes tapmtasu s~ovet. 
80 cm széles és %, 7'!, illetőleg 1 m hosszu ?arabokban a~kalm~s csoilla?olasban 
kerül forgalomba„ Négyzetcentiméterenkent 54---58 lanc- es vetulekfonalat 
tartalmaz. 

Minőségi kvalitatív vizsgálat 

a) A készítmény nem lehet törékeny, tapadós, vagy avas szagú„ 

Minőségi kvantitatív vizsgálat 

b) Fonal<zám .. A készítményről a bevonóanyagot alkalmas oldószerre! !eoldjuk,, ~ 
lánc- és vetülékfonalakat pedig l négyzetcentiméteres látóterű fonalszámlalo 
nagyítóval számláljuk meg„ 

e) HoS<zÚJág, •;;éles•ég A készítmény méretei a jelzettnél legfrljebb 3 %-kal lehetnek 
kisebbek 

Eltartás. Száraz és hűvös helyen tartjuk. 

31* 
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TÁRGYMUTATÓ 
(1-III. kötet) 

A római száinok a kötetszárrwt, az arabsszámok a,z oldalszánwt 
ielzik 

szó 
A dőlt_ betűs (ró1nai és arabs) számok azt jelentik, hogy a dm

egy·„egy cikkely címében niegadofr:" elnevezés, 

A 
Absinthii herba 
Abszolut alkohol 
Absz'orpció-görbe 
Acetaldehid-meghatározás 
Acetanilid 
Acetanilidum 
Acetilanilin 
Acetilcholinbr omid 
Acetilcholiniumbr omid 
Acetil-4·-fenetidin 
Acetilszalicilsav 
Acetilszalicilsav··tabletta 0,.5 g-os 
Aceton 
Aceton, R 
Acetonchlor ofür 1n 
Acetonun1 
l\cetum PY,rolignosum rcctificatun1 
Acetylchohnum bromatun1 
A_cidum aceticum concentratum 

- ac_eticum dilutum 20 o/0 

- aceticu1n glaciale 
- acetylsalicylicum 
- acetylosalicylicum 
-· arsenicosurn 
-· arsenicosum anhyd1icum 
-- ascorbinicum 
- benzoicum 
- bcnzoicum synthcticum 
·- boricum 
- carbolicu1n 
- carbolicum flavum 100% 

carbolicun1 liquefact.um 
- citricum 
- dehydrocholicum 
- diallylbarbituricum 
- diaethylbarbituricum 
--· hydrargyro-salicylicum 
- hydrochloricum concentlatun1 

25% 
-· hydrochloricum concentratis-

simum 
- hydrochloricum dilutum 10% 
- hydrochloricum purum 
- lacticum 
- mercurisalicylicllni 

lll 7 
11 67 
I 76 

II 62 
II 7 
lI 7 
lI 7 

II 11 
11 11 

11 421 
lI 16 

111 356 
lI 8 

II 249 
II 71 
II 8 

11 10 
lI 11 
lI 13 
lI 14 
Il 14 
lI 16 
lI 17 
lI 19 
lI 17 
lI 19 
lI 21 
II 22 
11 22 

II 436 
Il 318 
II 437 
lI 24 
lI 26 
II 72 

11 115 
lI 27 

lI 30 

lI 29 
11 31 
lI 31 
11 33 
II 29 

Acidwn muriaticum dilutum 
- muriaticum concentratis-

simum 
- muriaticum concentratum 
- nicotinicum 
- nitricum concentiatum 
·- nitricum dilutum 10% 
·-- nitricum fumans 
- nitroso nitricum 
- oleinicum 
- paraaminosalicylicum 
- phenylaethylbarbituricum· 
_/_ phenylcinchoninicum 
- phosphoricum concentratum 
-· phosphoricum dilutum l 0 % 
-- pyrogallicum 
-- salicylicum 
- stearinicum 
- sulfuricum concentratum 
- sulfllricum dilutllm lO<y0 

- tannicum 
- tartaricum 
- trichloraccticum 

Acifenochinolin 
Aciff:nochinolin-meghatározás II 55 
Aciphenochinolinum ' 
Acrichinum 
Acriflavin 
ACIH 
Adalinum 
Adeps lanae 

- lanae anhydricus 
·- lanae cum aqua 
- lanae hydrosus 
- suillus 
- suillus depuratus 

Adrenalin 
- értékmeghatározása 
- , s~savas, O, l %-os injekció 
- , sosavas, O, l %··OS oldat 

Adrenalinum basicum 
Adrenalin-tartalmú készítmények 

értékmeghatározása 
Adrenocorticotrop-hormon 
Adszorbeáló-képesség 
A..ether 

II 33 

II 30 
lI 31 
11 3'i 
II 16 
11 J8 
Il 39 
II 40 
Il 41 
II 42 

II 432 
n s6 
II 44 
lI 45 

II 460 
II 46 

II 481 
II 48 
II 49 
II 51 
11 5Z 
II 5; 
11 55 

III 385 
II 55 

II 177 
II 539 
1 231 

II 139 
lI 547 
II 548 

Ili 187 
lll 187 
11 548 
II 549 

11 57 
I 233 

lll 232 
III 134 

Il 57 

I 233 
1 231 

rr 172 
lI 59 
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Aether aceticus 
- ad narcosiin 
- chloratus 
·- depuratus 
- petrolei 
-- pro nar cosi 
·- sulfuricum 

Aethylium aminobenzoicum 
Aethylium chloratum 
Aethylmorphinum hydrochlo1 icum 
Aethylurethanum 
Agar-agar 
Agyag, feP,ér 
Ágár 
Airolum 
Akrofollin 
Akrolutin 
Aktedron 

- -injekció 
- -tabletta 

Aktivált szén 
Aktív hatású oltóanyagok 
Albroman 
Albumen tannicum 
Alcohol absolutus 
~ cetylicus 
- trichlorisobutylicus 

Aldehid-meghatározás 
Aleurin kimutatása 
Aligninum 
Alkaloida-kimutatás anyarozs-

kivonatban 
- ·-sók meghatározása 

Alkaloidák meghatározása 
Alkaloida-meghatározás anya· 

rozsban 
-- ,.meghatározás kinakéregben 
- -meghatározás Veratrum 

albumban 
Alkannin 

II 60 
1l 61 
II 62 
II 60 
II 63 
II 62 
II 60 

II 397 
lI 63 
fi 65 

II 530 
Ili 9 
ll IJ7 
Ili 9 

II 129 
II 405 
II 457 
II 124 

III 239 
III 366 
II 170 
I 216 

II 141 
Il 66 
II 67 
fi 68 
fi 69 
I 163 
I 170 

UI 481 

III 222 
I 123 
I 123 

III 145 
!II 48 

III 
I 
I 

184 
250 
214 «Alkálimentes» ampullák 

Alkohol, abszolut I 249, II 67 
I 139, 162, ll 67, 

III 296, 340 
desztilláló-

meghatározása 

meghatározáshoz 
készülék 

, vízmentes 
Alkoholometriás táblázatok 

I 140 
Il 67 

(XII-XIV. táblázat) I 389 
Alkoholos-sósav, 0,01 n I 136 
Alizarinsárga··«R» 1 250 
Alizarinszulfonsavas nátrium 1 250 
.4-llandó súlyig való szárítás I 104 
Allatcgységck I 230 
Állatgyógyászatban gyakrabban használt 

gyógyszerek közepes adagja (do.sis medi-· 
cinalis) V. táblázat. I 374-381 

Állatgyógyászati készítmények I 219 
Allilbarbiturál II 71 
Allilizotiocianát II 581 

- -meghatározás 11 581, IIl 156, 196 
J}llylbarbituralum Il 71 
Aloé Ili 10 
Áloéwkivonat, száraz III 212 
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Altatószerek, tTIJ-tel jelzett 
(V!I táblázat) 

Althaeae fülium 
- radix 

Alucol 
Alumen 
·- plumosum 
-- ustum 

Aluminiumacetát-tartarátos 
kenőcs 

- -tartarát-old<lt 
Aluminium aceticotartaricum 

solutum 
- aceticum tartaricum solutum 

Aluminium-dara 
Aluminiumhidroxid 
Aluminiumhidroxidhoz abszo1beált 

I 384 
Ili 12 
Ill 14 
II 77 
fi 73 

II 509 
II N 

Ifi 420 
Ili 187 

III 188 
III 1_87 

I 250 
Il 7.5 

tetanusz-anatoxin állatgyógyászati 
célra Ili 46 g 

Aluminiumhidroxid-'gel, szárított 11 7.5 
Altiminium hydroxydatum II 75 
- - colloidale 11 77 
·- meghatározása I Í09 
- sulfuricum 11 77 

Aluminiumszuliat 11 77 
Aluminium-tartalom mcghat<irozása 

csapadékos készítmények esetén 
Amerikai féregűz6 olaj 
AmidazofCn 

- -meghatározás II 79, III 
·- -oldat, .5 o/0-p~ szeszes 
- -tabletta O, 1 g-os 
- -tabletta 0,3 g-os 

Amidazophenum 
Amido-csoport meghatározás 
Amidopyrinum 
Amilacetát 

I 223 
II 568 
II 79 

358, 364, 385 
I 328 

Ill 358 
III 359 

II 79 
III 3 78 

II 80 
, I 251 
I 142 ·- , penicillin-meghatározáshoz 

4-Aminobenzoesav-· (P-dietilamino )-
-etil észter, sósavas II 454 

4-Aminobenzoesav-etilésZter ll 3.96 
4-Amino-benzolszulfúnamid II 4.97 
4-Amino-benzolszulfünilguanidin 11 4.91 
4-(.S-Amino-etil)-imidazol, sósavas ll 2.58 
3-( 4' -Amino-2' -metilpirimidil-5' -metil)-
- 4-metil-hidroxietiltiazoliumklorid ll 92 

3-Amino-4-oxi-fenil-1-ar zinoxid, 
sósavas 

4-Amino-szalicilsav 
Ammónia-kimU.tatás 
- -oldat, hígított 

II 42.5 
II 42 

I 98, 100 
II 80 

- -oldat sűrűsége és NH3-tartalma 
(táblázat) 

-- -oldat, tömény 
- -oldat, tömény, R, 0, 1 °!o-os, 

10%-os, 17%-os, 2.5%-os 
Ammonia soluta l 0 ~f, 

- soluta concentrata 
Ammóniás alkohol 

- alkohol drogok vizsgálatához 
- ánizsos szesz 
- olaj-emulzió 

Ammóniumacetát-oldat 20%:-os 
Ammonium bicarbonicum 

I 428 
II 82 

1 %-os, 
I 251 

I 80 
Il 82 

I 252 
I 123 

Ili 350 
Ili 295 

I 252 
II 83 

Ammóniumbikar honát II 84 
Ammonium bitumensulfünicum ll 8.5 
Ammóniumbitumenszulfonát Il 85 
Am·monium bromatum 11 86 
Ammóniumbromid 11 86 
Ammonium causticum solutum II 82 

_;___ chloratum II 88 
Ammóniumfoszfat I 2.52, II 89 
Ammóniumfüszfit-oldat, 2,5 %-os, R I -252 
Ammóniumhidrogénkarbonát 11 83 
Am.nionium hydricum 11 ~2 
Ammónium.karbonát, R-oldat 1 252 
Ammóniumklorid 11 88 
Ammóniumklorid, R-oldat I 2 53 
Ammóniummolibdát I 253 
Ammóniumoxalát, R-oldat I 253 
Ammonium phosphoricum 11 89 
·- phosphoricum bibasicum II 90 
- sulfoichthyolicum 11 86 

Ammóniumszulfid-oldat I 253 
Ammóniumvanadát 1 253 
Ampullák folyad<\kmennyiség-

tartalma 
- vizsgálata . 

Amygdala dulcrs 
Amylium nitrosum 
Amylum maydis 
- solani 
-· tritici 

Anaesthesinum 
Analginum 
Analitikai mé1leg 
·- - ellenőrzése 
·- szűrőpapiros 

Anatoxinok 

I 194 
I 214 
Ill 16 
Il 91 

Ili 17 
Ill 18 
Ill 19 
II 397 
II 399 

I 55 
I 56 

I 215 
I 217 

Anatoxinum contra tetanum aluminio 
hydroxydato assorptum 

Ill 463 
Ill 438 

A, U.V. 
(toxoidum) diphthericum 
(toxoidum) diphthericum 

praecipitatum 
(toxoidum) tetanicum 

praecipitatum 
Androfürt 
L::,. 4-Androsztén-3-on-l 7ft-ol
- propionát 

Aneurin fluorometriás meg
határozása 

, sósavas 
, sósavas (B1··vitamin) 1 %-os 

injekció 
~ , sósavas (B1-vitamin) 5 %-os 

injekCió 
- , sósavas (B1-vitamin) 5 mg-os 

tabletta 
- standard sósavas 

Aneurinum hydrochloricum 
Anhidroarzénessav 
Anhidro-higany(II)szalicilsav 
Anhidro-mentándiol-{ 1,8) 
Anhidro-metilén-citromsavas hexa-

metiléntetramin 
Anilin 
Anilin, kénsavas, oldat 

III 419 

III 140 
III 292 

II 511 

I 135 
Il 92 

III 2n 

III 211 

Ili 360 
I 135 
Il 92 
II 19 
II 27 

II 223 

II 219 
I 253 
I 254 

Anilinszulfat 
Anisi vulgaris fi:uctus 
Antifebrinum 
Antigénhatású oltóanyagok 
Antimon(III)klorid 
Antimon(III)klorid-oldat, 

klorofürmos 
Antimonpentaszulfid 
Antisacer 
Antipyrinum 
Antitrombosin 
Antocián-kimutatás 
Antrachinon-kimutatás 
Antraglukozida-kimutatás 
Anyalevél 
Anyarozs 
Anyarozs-alkaloida-

I 254 
lll 20 

II 8 
I 216 
I 254 

I 132 
lI 485 
II 217 
lI 111 
II 212 

III 104 
III 133 
III 68 
III 1.50 
III 141 

III 145, 222 
Ili 221 

meghatározás 
Anyarozs-kivonat, fülyékony 
Apomorfin-kimutatás II 95, III 261 
Apomorfin, sósavas 
Apomorfiniumklorid 
Apomorphinum hydrochloricum 
Aprítás 

Il 91 
Il 91 
II 91 

I 177 
Aqua benzaldehydi 

- calcis 
chlorata 

- chlori 
·- cinnamomi 
- cinnamomi spirituosa 
- destillata / 

destillata pro injectione 
·- foeniculi 
- Goulardi 
·- menthae piperitae 
- plumbica 

Aquae aromaticae 
Arabin-kimutatás 
Arabinsav-kimutatás 
Arabmézga 

- ·-kimutatás 
- --oldat 

Aranyér elleni végbélkúp 
Arecolinum hydrobromicum 
Arekűlin, brömhidrogénsavas 
Arekoliniumbromid 
Areométer 
Argentum aceticum 
- colloidale 
- nitricum 
- pr oteinicum 

Argilla alba 
Aromás vizek 
Arrhenal 
Arsenobenzolum solubile in 

ampullis 
Arzén-kimutatás 
Arzén meghatározása 
Arzén(III)-meghatározás 
Arzénes-oldat 
Ar zéntrioxid 
Ascaricid 
Aspirinum 
Aszeptikus gyógyszerkészítés 

Ili 189 
III 190 

Il 96 
II 97 

III 191 
lll 191 

Il 97 
II 99 

III 191 
Ill 192 
Ili 1.92 
III 193 

I )88 
III 75 
III 74 
Ill 71 

III 175 
Ili 302 
III 355 
I1 100 
II 100 
ll 100 

I 68 
II 101 
Il 102 
Il IM 
II 105 
lI 138 

I 188 
II 379 

III 305 
I 97 

I 105 
ll 17, III 336 

lll H5 
II 17 

II 258 
II 17 
I 183 
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-Aszko1binsav 11 19 
Aszkorbinsav (C-vitanún) 10%-os 

injekció Ili 229 
- meghatározása I 135, 11 19 
·- -meghatározás csipkebogyóban Ill 56 
-- íC-vitamin) 0, 1 g-os tabletta Ili 357 

Asztma-elleni drogkeverék 
füstöléshez Ili 347 

Atebrin II l '7 7 
ATK I 249 
Atomsúlyok I 458 
Atophan II .56 
Atoxyl II 355 
Atropin, kénsavas // 107 

- , kénsavas 0,05%-os injekció 111 236 
- , kénsavas 0,.1 %„os injekció /// 217 
- , kénsavas 1 %-os szemcsepp 111 342 
- , kénsavas 1/ 3 mg„os tabletta 111 361 
- -kimutatás fi 107, 111 301 
- -1neghatározás /J 107, III 266 

Atropiniumszulfát [/ 107 
Atropinum sulfuricum 11 107 
Aurantii pericarpium III 22 
Autokláv 1 181 
A. U. V., I 220 
Azofen II 11 O 
Azolitffiín I 254 
Azonos olvadáspont 1 71 
Azonossági vizsgálat 1 91 
Azophenum 11 110 
Azophenum coffeinum citricum JII 193 
A-vitamin meghatározása 1 132, 11 109 
A-vitamin-oldat 11 109 
Axeroftol (A-vitamin)-injekció 111 238 
·-- -oldat II 109 

Axerophtholum solutum 11 109 
Axungia porci II 549 
Axuris II 346 
.t§.nizs, közönsége.S 111 20 
.t).nizs-olaj fi 561 
.t).rtal~atlansági vizsgálatok I 222 
Aztatas I 178, 211 

B 
Bacilli medicinales I 191 

I 218 
I 217 

Baktérium elleni vérsavók 
Baktériummérgek 
Baktériumok vizsgálatához használatos 

festék-oldatok 
Balsamum peruvianum 
Balsamum tercbinthinae 
Barbanúd-tabletta 0,4 g-os 
Barbitalum 
Barbiturál 
Barbituralnatrium 
Bar bitur álnátr ium 
Barbituralum 
Barbiturál (dietilba1 bitursav)-0,.5 

tabletta 
Barium chloratum 
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I 329 
Ili 23 

III 166 
III 363 
II l 15 
II 11? 
II 111 
11 111 
11 111 

g-o,s 
Ili 365 
II 116 

Barium sulfuricum 
-· - praecipitatum purum 
- sulfuricum conditum 

Báriumhidroxid 
Báriumhidroxid-oldat, telített 
Bárium.klorid 
Bárium.klorid, R-oldat 
Báriumnitrát 
Báriunmitrát, R-oldat 
Báriumszulfá1 
Bárium.szulfát, ízesített 
Barométer 

11 117 
II 119 
Ill IM 

I 254 · 
I 254 

11 116 
I 254 
I 255 
I 255 
II 117 

Ili 191 
I 67 

Baromfihimlő elleni védőoltóanyag 
állatgyógyászati célra Ili 473 

Baromfikolera elleni védőoltóanyagok 
állatgyógyászati céha 111 468 

Baromfikolera elleni vérsavó 
állitgyógyászati céh a 

Baromfipestis elleni védőoltóanyag 
állatgyógyászati célra , 

Baromfipestis elleni vérsaVó 
állatgyógyászati célra 

Baryum sulfi:.rricum praeCipitatum 
purum 

Belladonnae folium 
Belladonna (nadragulya)-lcvél-

kivonat, száraz 
Belladonna-l evél-tinktur a 
Beléndek-levél 
Eenedekfű 
Benedict-oldat 
Benge-kéreg 
Benzaldehid 
Benzaldehides víz 
Benzaldehydum 
Benzedriil 
Benzidin~oldat, 1 %-os szeszes 
Benzilbenzoát 
Benzil-dimetil-alkil-ammónium-

klorid 
Benzilnarancs 
Benzilna1 ancs-1-oldat 
Benzin 
Benzinum 
Benzinum petiolei 
Benzoe 
Benzoesav 
Benzoesav-meghatározás 
Benzoesavbenzilészter 
o~Benzoesavszulfimidnátiium 
Benzoégyanta 
Benzoil-/-ekgonin-metilészter, 

sósavas 
Benzol 
Benzolszulfbnklóramidnátrium 
Benzpropamin, foszforsavas 
Benzpropamin, foszforsavas 1 %-os 

injekció 

Ili 464 

lll 471 

III 465 

II l 19 
Ili 25 

III 2n 
Ili 402 
Ili 79 
Ili 36 
I 327 
Ili 67 
II 119 

III 189 
II 119 

II 124 
I 255 
II 125 

II 124 
I 477 
I 323 

II 120 
II 121 
II 120 
III 28 
II 21 

[[[ 201 
II 125 
11 469 
Ill 28 

11 197 
I 255 
II 192 
1I 122 

III 239 
Benzpropamin, fOszfOrsavas .5 mg-os 

tabletta 
Benzpropaminiumfüszfát 
Benzpropaminum phosphoricum 
Benzylalkylammonium chloratum 
Benzylium benzoicum 

Ill q55 
II 122 
II 122 
II 124 
Il 125 

Bepárologtatás 
Bepároiogtatás vákuumban 
Bergamott-olaj 
Betain, sósavas 
Betainum hydrochloricum 
Betanaphtholum 
Bettendorf, R-oldat 
Bevonó-anyagok 
Bélhúr 1. Steril bélhúr 
Bélnedvben oldódó tokok 
Biai-oldat 
Billroth--batiszt 
~iológiai értékmeghatározások 

- standardizálás 
- vizsgáló módszerek 

Bismuthum oxxjodogallicum 
-· salicylicum basicum 
- subgallicum 
- subnitricum 
- subsalicylicllm 
- tribromphenylicum 

Bismutum nitficum basicum 
2, 7-Bisz-dimetilamino-fenaztionium

klorid 
r ,0-Bisz-· ( 4-oxifenil )-hexadién-

·(/l,o) 
Biuret-ieakció 
Bizmút meghatározása 
Bizmútgallát, bázisos 
Bizmútnitrát, bázisos 
Bizmúto~jodidgallát 
Bizmútszalicilát, bázisos 
Bizmútszalicilát, bázisos, meg-· 

határozása 

I 179 
I 179 
Il 56? 
11 126 
II 126 
II 352 
I 255 
I 206 

I 192 
I 327 

Ili 483 
I 229 
I 229 
I 232 
II 128 
II 134 
11 129 
11 131 
II 131 
II 135 
II 133 

II 137 

II 402 
II 241 
I 106 
lI 129 
II Hl 
II 128 
11 IH 

III 240 

Bizmútszalicilát, bázisos 10 o/0 -os olajos 
injekció 

Bizmúttribrónúenolát 
Bodza-virág 
Bolus alba 
Bolus alba sterilis 
Borkő 
Borkősav 
Borok 
Boróka-olaj 
Boróka-termés 
Bo1ókafa-kátrány 
Bórsav 
Bórsav-meghatározás 
Bórsavas vazelin 
Borsosmenta-levél 
Borsosmenta-olaj 
Borsosmenta-víz 
Bórax 
Bórax-oldat, telített 
Bórsav, R-oldat 
Bői por 
Briliáns-zöld 
Brillant-zöld 
Bróm 
Bróm meghatátozása 
Brorn.acetocarbamidum 
Brómacetokar bamid 

Ili 219 
II 135 

111 na 
lI 137 
II 138 
II 295 

11 52 
I 191 
II 575 
Ili 87 
II 448 
I1 22 

11 22, 438, III 434 
III 434 
Ill 116 
11 577 

111 192 
II 361 
I 256 
I 256 
I 256 
II 535 
II 536 
I 256 
I l 19 
II 1'8 
II 138 

Bromatometriás meghatá1ozások a bróm 
jodometriás visszamérésével I 131 

Brómfenolkék 
Bró1nfenolkék-l-oldat 
B1omid-meghatározás 
a-Bróm-izovalei:'il-karbamid 
Btórnkrezolzöld 
Br"5mkrezolzöld-l-olda t 
B1ómos víz 
BróJnozó-oldat 
Bróm-sósav 
Brómtimolkék 

I 256 
I 323 

II 297 
II 140 
1 257 

r 2s1, 323 
I 256 
I 131 
1 256 
I 257 

Brómtimolkék-1-oldat 1 2.5 7, 324 
Bromuralum II 141 
Bromvalerocarbamidum 11 140 
Br ómvaler okar bamid 11 140 
Burgonya-keményítő Ili 18 
4-Butilamino·-benzoesav-,8-dimetilamino-

- etilészter, sósavas II 512 
Butilalkohol 1 2 5 7 
Butobarbitur:ál 11 142 
Butobarbituralum ll 142 
Butyrum cacao 11 .549 
Búza-keményítő 111 19 
Bükkfa-kátrány 11 446 
Büretta, _lecsapó 1 114 
Büretták 1 61 
Büretták kalibrálása I 63 

Calami rhizoma 
Calcaria chlorata 
-· usta 

Calciferolum 
- solutum 

Calcium bromatum 

e 

- b1omatum solutum 33,3 o/o 
-- carbonicum 
- carbonicum praecipitatum 
-· chloratum crystallisatum 
- chloratum solutum 50o/0 

·- gluconicum 
- gluconicum solutum 
- glyconicum 
- hydroxidatum solutum 
- hypophosphorosum 
- lacticum 
- oxydatum 
- phosphoricum 
- phosphoricum bibasicum 
- phosphoiicum neutrum 
- phosphoiicum tribasicum 
- sulfuratum solutum 
·- sulfuricum ustum 

Camphora 
Cantharis 
Capsici fructus 
Capsulae a"lkalisolventes 

- amylaceae 
- duratae 
·- gelatinosae 
- medicinales 

III 29 
lI 143 
II 162 
ll U5 
II 146 
lI 147 
II 149 
11 150 
11 152 
11 152 
11 151 
II 155 

III 244 
II 157 

III 190 
II 157 
II 159 
11 J61 
II 162 

11 163 
11 164 
II 163 

Ili 337 
II 164 
11 165 
Ili 11 
Ili 33 
I 192 
I 191 
I 192 
I 192 
I 19 l 
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Capsulae oper culatae 
Carbamidum 

---'- bromaethylaceticum 
- bromisovalerianicum 

Carbamylcholinum chloratum 
Carbo activatus 
- animalis 

Car bocholinum 
Car bo medicinai is 
Carboneum tetrachloratum 

rnedicinale 
Cardarnomi fi: uctus 
Cardiazol 
Car dui benedicti herba 
Carvi fructus · 
C.uyophylli flós 
Caseinum 
Catgut 1. Steril bélhúr 
Catheterpurin 
Cellulóztetranitrát 
Centaurii herba 
Cera a:lba 
- flava 

Cereoli medicinales 
Cérium(IV)ammóniumszulf:át 
- (IV)ammóniumszulfát-oldat, 

I 192 
II 167 
II 139 
II 141 
II 168 
II 110 
II 172 
II 169 
II 172 

II 172 
III 35 

II 421 
III 36 
II1 39 
III 41 

II 174 

III 302 
II 205 
III 42 
II 550 
II 551 
I 191 
I 257 

O, 1 n, 0,02 n, 0,01 n, 0,005 n I 257 
(IV)szulfát I 258 

~ (IV)szulfát-oldat, 0, l n, 0,02 n, 
0,01 n, 0,005 n I 309, 310 ~ 

Cerussa II 452 
Cctaceum JI 552 
Cetáceum fi 552 
Ceti!alkohol Ú 68 
Charnomillae flos 111 44 
Charta sinapisata 111 19.5 
Chenopodium-olaj 11 .567 
China-alkaloidák meghatározása Ili 48 
Chinacrinum // 175 
Chinae succirubrae cortex 111 47 
Chinakiin 11 17.5 
Chinakriniumklorid 11 175 
Chinidinum sulfuricum Ili l '77 
Chinin,um bihydrochloricum lÍ 180 
- bisulfuricum 11 182 
- hydrochloricuin ll 184 
-- sulfurícum Il 186 
-· tannicum 111 196 
- tannicurn insipidúm Rozsnyai Ili 198 

Chiniofon II 291 
Ch!oraethy 1 II 63 
Chloralum '*iydratum 11 188 
Chlorbutanol II 71 
Chloretonum II 71 
ChlorofOrmiurn 11 190 
Chloroformium ad na1cosim 11 191 
- pro narcosi II 192 

Chlorogenium /1 192 
Chlorphenanum 11 194 
Cholesterinum JI 196 
Choleszterin , 11 196 
Choleszterines vazelin Jll 435 
Chole~zterol II 197 
Cholumbrai II 289 
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Chorda sterílisata 111 476 
Chorion-gonadotrop-hormcin I 231, II 246 
- - -hormon-injekció 111 2.56 

Chorion·-gonadotrop-hormon-tartalmú 
készítmények értékmeghatározása I 238 

Cibazoi II 500 
Cickafarkfű III 118 
C:nchophen II 56 
C~neol II 224 
C1neol meghatározása I 163 ll 224 
Cineolum 'II 224 
CinkammóniurnfOszfát-oldat 

telített ' 
Cink-dara 
Cinkfehér 
Cinkinzulinpr otaminát 
Cinkinzulinprotaminát érték-

meghatározása 
Cink-kimutatás 
Cinkklorid 

I 258 
I 258 

II 545 
II 540 

C~nkklorid-oldat 50 %-os 
C1nkklorid-oldat sűrűsége és ZnCl -

tartalma (táblázat) z 

I 237 
I 96 

II 541 
II 542 

Cink_ meghatározása 
Cinkoxid 
Cinkoxid meghatározása 
Cinkoxidos kenőcs 
Cinkoxidos paszta 
Cinkoxidos szalicilsavas paszta 
Cink-por 
Cinkszulf:át 
Cinkszulfát-szemcsepp 0,25 %-os 
Cinnabaris factitia ' 
Cinnamein meghatá1 ozása 
Cinnamomi cassiae cortcx 
Cinóber 
Citrom-olaj 
Citromsav 
Citrornsavas k6ffein 
Citiomsavas koffein-azofen 
Citromsavas koffein-azofen-tabletta 

0,.5 g-os 
Cleolum 
Cocainum hydrochloricum 
- novum hydrochloricum 

Codeinurn hydrochloricum 
- muriaticum 
- phosphoricurn 

Coffi::inum 
- citricum 
- natrium benzoicum 
- natrium salicylicum 

Collargolum 
Cpllemplastra 
Collemplastrum adhaesivum 

- hydrargyri 
- saponatum salicylatum 

Collodium 
·- cum acido salicylico 
- duplex 
·- elasticum 
·- flcxile 
- salicilatum 

Collyria · 

I 429 
I 110 
lI 541 
I 198 

III 433 
lll 307 
Ill 308 

I 258 
II 545 

III 344 
II 275 
III 25 
III 49 

II 275 
II 570 
II 24 

Ill 199 
III 19' 

III 3Íi2 
III 338 
II 197 
II 455 
II 199 

II 201 
II 201 
II 203 

III 199 
III 200 
III 202 
II 104 
I 196 

III 204 
III 204 
Ill 205 
II 205 

III 205 
II 205 

III 206 
III 206 

III 206 
I 204 

Colocynthidis fructus 
Colophonium 
Comprimata benzolsulfünamidi 

- Thyreoideae 
Coraethamidurn 
Coramin 
Corazolum 
Corediol 
Coriandri fi:uctus 
Cormotyl 
Corpus luteum-hormon 
Cremor tartari 
Cresolum crudum 
Cresolum saponatum 
Crystallose 
Cukor 
Cukor por 
Cukortáblázat Schoo1l szerint 
Cukrok ineghatározása 
Cuprum sulfurícum 
Cylindri hydrargyri bichlorati 

corrosivi 
Cynosbati fructus 

III 50 
III 51 

III 395 
III 398 
II 206 
II 207 
II 421 
II 207 
III 52 
II 207 
I 231 

II 295 
II 318 
III 300 
II 471 
II 471 
I 258 
I 138 
I 137 
II 208 

III '74 
III 51 

Csapadékos diftéria-anatoxin-
(-toxoid) III 139 

Csapadékos diftéria- és pertusszisz-
vakcina Ili 4 56 

Csapadékos tetanusz-ariatoxin-
(-toxoid) III 440 

Csapadékos tífllsz-vakcina 111 460 
Csapadékos vörheny- és pertusszisz-

vakcina 111 4.58 
Csapadékos vörheny-toxin Ili 453 
Cseppszámtáblázat (II. táblázat) I 33.5 
Csersav 11 51 
Csersav-kimutatás III 70, 407 
Csersavas fehérje 11 66 
Csersavas-ólom-kenőcs III 430 
Csersav kimutatása I 170 
Csersav-oldat, 5%-os, 10%-os I 258 
Csipkebogyó III 54 
Csíraszám-meghatározás I 222 
Csukamáj-olaj 11 554 
Csukamáj-olaj A-vitamin-tartalmának 

.,. ineghatározása 1 132 
Csúsztató-anyagok I 206 

DDT 
Decocta 

D 

Decoctum pur gans 
Decocturn salep 
Decoctum saponariae 
Dehidrocholsav 
Denigés-oldat 
Derített készítinény 
De1matolum 
Deseptyl 
Desztillált víz 
Desztillált víz, injekcióhoz való 

II 195 
I 189 

III 228 
III W4 
III 206 

II 26 
I 258 
I 169 

II 131 
II 498 

II 97 
II 99 

Devarda-ötvözet 
Dextrose 

I 258 
II 244 

Diacetilmorfin, sósavas 11 209 
Diacetilmorfiniumklorid JI 209 
Diacetylmorphinum hydrochloricum 11-209 
Diaethylmalonylcarbamid II 115 
Diachilon-kenőcs Ili 423 
Diagnosztikai anti-D, emberi 

vérsavó · 
- diftéria(Schick-)toxin 
- készítmények 
- készítmények sterilitási 

vizsgálata 
Diagnosztikai vörheny-(Dick-)toxin 
Dial 
5, 5-Diallilbar bitursav 
Diallilmalonilkarbamid 
3,6-Diamino-akridiniumklorid 
~' 6-Diamino- l 0-metil-akrídinium-

klorid 

III 451 
III 453 

I 219 

I 221 
III 454 

II 72 
II 71 
II 72 
II 538 

II 538 
II 90 
II 89. 

I 258 

Diammóniumfüszfát 
DiamrnóniumhidrogénfOszfát 
DiarnrnóniurnhidrogénfOszfát··oldat 
Diammóniurnhid1ogénfüszfát-oldat 

20%-os I 252 
Dicainum II 514 
Dicaptol II 21.5 
Dicodid II 214 
Dicumarin II 212 
Dicurnatolum 11 211 
Di- (p-di etilamino )-tr if enil-kar boni um-

h idr ogénszulfá t II 535 
Dienoestrol II 403 
Dienoestrol-tabletta III '381 
5,5-Dietilbarbitursav 11 113 
Dietilbarbitursav-rneghatá1ozás 11 114, 

III 364, 365 
Dietil-brórn-acetilkai:bamid 
5,5-Difenil-hidantoinnátrium 
Difeniltiokarbazon 
Difentoinnátrium . 
Diftéria-anatoxin (-toxoid) 
- elleni lósavó 
- elleni marhasavó 
- elleD;i tömény lósavó 

Digitalis lanatae folium 
- purpu1eae folium 
- pu1purea-levélpor érték-

meghatározása 
-· standard 

Digitálisz-tinktur a 
Digitonin 
Dihidrokodeinon, savanyú borkő

savas 
Dihidrokodein, savanyú borkő-· 

savas 
Dihidrokodeiniurntartarát, 

savanyú 
Dihidrokodeinoniumtarta1át, 

savanyú 
Dihydrocodeinonum bitartaricum 
Dikl órdif enil tr ikl óretán 
Dikumarol 
Dimercaprolum 

II 138 
II 216 
I 112 
II 216 

III 438 
III 441 
III 143 
III 415 
III 56 
111 58 

I 241 
I 231 

III 406 
I 259 

II 213 

II 271 

II 271 

II 213 
II 213 
II 194 
II 211 
II 21? 
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Dimerkaprol _ 
2,3-Dimerkaptopropanol 
Dimetilaminobenzaldehid 
Dimetilaminoazobenzol 
Dimetilarninoazobenzol, 0, 5 %-os, 

szeszes 
Dimetilaminoazobenzol-I-o1dat 
6, 7-Dimetil-9-( 1 '-n-ribitil)-

izoalloxazin 
1, I-Dirnetil-2,2;2-triklóretano l 
3, i-Dimetilxantin 
1,3-Dimetilxantin 

Il 215 
Jl 215 
I 259 
I 259 

I 328 
I 259 

Dinátriurn-[ clifenil-4, 4' -bisz-(2-azo-
-1-arnino·-naftalin-4-szulf onát) J 

'"'Dinátriumhidrogénarzenát 
Dinátriumhidrogénfoszfát 
Dinátriumhidrogénfűszfát-dihidrát 
Dinitrobenzol 
Dinittobenzoilklorid 
Dinitrogénoxid 

II 463 
lI 69 

lI 516 
lI 520 

Dinitrogénoxid meghatározása 

Dinitrogénoxid meghatározásához 
készülék 

Dinitroklórbenzol 
Dioninum 
D-Dioxi-boroStyánkősav 
1, 2-Dioxi-antrachinon-3-szulfOnsa vas 

nátrium 
1, 3-Di oxi benzol 
1, 4-Dioxi-benzol 
2,2' -Dioxi-1, I '-dinaftilmetán-3, 3' -

dikarbonsav 

II 165 
II 356 
lI 382 
I 259 
l 260 
I 259 
II 393 
I 147, 
11 393 

I 148 
I 260 
II 66 
lI 52 

I 250 
lI 461 
II 275 

II 239 
2,2'-Dioxi-I, l '-dinahilmetán-3,3' -

-dikar bonsa vas-6-metoxi--8- (a-metil-
-P-dietilarninobutil )-aminochinolin 11 239 

I,3-Dioxi-4-hexil-benzol 11 2.56 
l-a-( 3, 4-Dioxifenil )-P-meti1amino-

etano1 II 57 
lI 510 
II 217 
lI 216 

1,8-Dioximcntán 
Diphedan-Natrium 
Diphentoinnatrium 
Diphtopertusantin 
Dipiridil-oldat 
Ditizon-oldat 
Ditizon-oJdat készítése 
Diuretinum 

III 456 
I 135, 260 
I 112, 260 

Dizentéria elleni lósavó 
Domopon 
Dory] 
Dover~por. 
Drog előkészítése mik1 oszkópos 

vizsgálathoz 
Drog keserű-értékének meg

határozása 
Drog szeszes kivonat-ta1 taln1ának 

meghatározása 
Drog vizes kivonat-tartalmának 

meghatározása 
Drogok alkaloida·-tartalmának 

I 477 
II 520 
111 445 

III 307 
II 169 
III 317 

I 168 

I lH 

I 174 

I 174 

meghatározása I 126 
Drogok ill6-olaj tartalmának közelítő 

meghatározása 1 164 
Drogok makroszkópos vizsgálata I 166 
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Drogok mikroszkópos vizsgálata 
Drogok t~jékoztató gyorsvizsgálata 
Drogok vizsgálata · 

I 167 
I 174 
I 166 

Dúsított ópium 
Duzzasztó-anyagok 

E 
Ebvészmag 
Ebvészrnag-kivonat,- száraz 
Ebvészmag tinktura 
Ecetéter 
Ecetsav, hígított 20 %-os 
Ecetsav, R, 3%-os, 2.5%-os, 

tömény R 
Ecetsav, tömény 
Ecetsavánhidrid 

III 306 
I 202 

Ili 161 
Ili 225 
III 416 

30%-os, 

II 61 
11 14 

Ecetsav sűrűsége és CH3COOH-
tartalrna (táblázat) 

Edzőpálcikák 
Efedrin, sósavas 

I 260 
II 13 
I 261 

I 430 
I 188 
fi 218 

- , sósavas 5 %-os injekció 
- , sósavas 0,05 g-os tabletta 

l-Efedrin, sósavas 
Efedriniumklorid 
l-Ef edriniurnklorid 
Egyenértéksúlyok 
Egységek 

III 251 
111 372 
11 219 

Egyszerű szirup 
Ehriich-oldat 
Elaidin-reakció 
Elain 
E 1 ektr oli t--él' zékenység 
Elfolyósított karbolsav 
Elixirium thymi compositum 
Ellenanyaghatású oltóanyagok 

gyógyító vé_rsavók) 
Elsősegélynyujtás 
E metin 
·-· kimutatás 

Emodin-kimutatás 
Ernplastra 
Emplastrun1 diachylon 
- hydrargyri 
- lithargyri ·· 
- piumbi 

II 218 
lI 219 

I 93 
I 230 

lll 133 
I 327 
I 153 
II 41 

II 103 
II 437 
III 207 

(specifikus 
I 217 
I 479 

III 317 
III 83 
III 68 
I 209 

Ili 208 
III 209 
III 209 
llI 209 

- plumbi simplcx 
Empireumás anyagok kin1utatása 
Emulziók 

III 209 
II 84 
I 189 
I 189 
I 189 

- készítése 
En1ulsiones 
Ernulsio oleosa 
·- paraffini cum phenol

phthaleino 
Equiseti herba 
Ephedrinum hydrochloricum 
l-Ephedrinum hydrochloricum 
Epherit 
Ephetonin 
Epinephrin 
Ergoszterin-kimutatás 

III 210 

III 21! 
III 61 

II 218, 220 
11 219 
II 218 
II 218 
I! 58 

II 145 

:Ergotamiri, bo1kősavas 
Ergotamin, borkősavas 0,05 %-os 

II 221 

injekció 
Ergotaminum tartaricuin 
Ergotaminiumtartarát 
Ergotoxin-etánszulfonát 
Eriokrómfekete-«'T» 
Eriokrórnfekete-«'I», I 
Eseyinum salicyiicum 
Eserinum sulfuricum 
Eszközök steriiezése 
Etanol 
Etilacetát 
Etilacetát, R 
Etilalkohol 
Etilalkohol, vízmentes 
5-Etil-5-butilbarbitursav 
5-E til-5-f enil bar bitursa v 
Etilklorid 
Etilmorfin, sósavas 
Etilmorfiniumklorid 
Etilnarancs . 
Etilnar ancs-I-oldat 
Etilpiperidin 
N-·Etilpiperidin--oldat 
Etil uretán 
Etoval 
Etoxikrizoidin 
P-E toxikr izoidin-J.-old a t 
Eucalyptolum 
Euce1in 
Euflavin 
Eukaliptol 
Eukaliptusz-olaj 
Evipan • 
Evipan-Natrium 
Ezüstacetát 
Ezüstnitrát 
Exszikkáto1 
Extínkció 
Extinkció-koefficiens 
Extracta 
- fluida 
- sicca 
-· spissa 
-· subspissa 

ExtI actum aloes 
- aloes siccum 
- belladonnae siccum 
- filicis 
- filicis maris aethereum 
- filicis maris aethereum 

subspiSsum 
- filicis maris subspissum 
- filicis maris tenue 
- fi:angulae fluidum 
-· fr angulae siccum 
- gentianae 
- gentianae aquosum spissurn 
- gentianae spissum 
- glycyrrhizae depur~tum 
- glycyrrhizae spissum 
- laudani 
-· liquiritiae fluidum 

Ill 252 
II 221 
II 221 
I 261 
I 261 
I 325 

II 442 
II 444 
I 183 
11 67 
11 60 
I 262 
11 67 
I 249 
II 142 
II 430 
·n 62 
11 65 
II 65 
I 262 

I 262, 324 
I 262 
I 143 

II 530 
II 143 
I 262 
I 324 
II 223 

I!I 436 
II 539 
11 223 
II 571 
II 256 

Ill 258 
II 101 
II 104 

I 57 
I 76, .53 

I 54 
I 200 
I 200 
I 201 
I 200 
I 200 

III 213 
III 212 
III 213 
III 215 
I!I 215 

III 215 
Ill 214 

III 215 
III 216 
III 217 

I!l 218 
Ill 218 
Ili 217 
III 219 
!II 219 
III 220 
Ili 218 

Extractum liquüitiae spissum Ili 218 
- nucis vomicae 111 225 
·-· opii Ili 220 
·-- opii aquosum siccum Ili 220 
·- opii siccum Ili 219 
·- rhamni frangulae fluidum III 216 
- rhamni fi:angulae siccum Ili 21'7 
·- rhei siccum III 221 
- secalis cornuti fluidum III 221 
--:-- stramonii siccurn Ili 224 
- strychni siccum Ifi 225 
·- thebaicum III' 220 
- thymi fluidum III 418 

Extractumok készítése 1 201 
- vizsgálata I 201 

Ezerjófű 111 42 
Ezüst, kolloid 11 102 
Ezüstacetát 11 101 
Ezüstnitrát 11 104 
Ezüstnitiát-oldat, O, 1 n, O, 0 l n I 31 I 
Ezüstnitrát-oldat, R, 0,01 n I 263 
Ezüstnitrátos-kenőcs 111 421 
J;,züs,tnitrát-szemcsepp IJI 342 
Edesgyökér . Ili 100 
Édesgyökér-kivonat, fOlyékony 111 218 
Édesgyökér-kivonat, sűrű 111 218 
Édesgyöké1-szirup Jll 391 
Édeskömény Ili 6 5 
Édeskömény-olaj 11 57'3 
Édeskömény-víz Ili 191 
Égetett gipsz 11 Jú4 
·- mész 11 161 
-tim~ JIU 

Élesztő, sajtolt 111 226 
Élesztő-készítmény, sűt ű 111 227 
Élesztő-készítmény, szárított 111 226 
Érsziget--vizsgálat I 1 70 
Észterszám I 154 
Éter II 59 
Éter, altatáshoz való 11 61 
Éter, R I 262 
Éteres (R-)floroglucin-oldat 1 265 
Éteres kámfür~injekció 20~b-os 111 244 
Ét"eres szesz · Ili 349 
Évenként ellenő1zendő, illetőleg meg-

újítandó gyógyszerek (Xl. tábláz~t) I 388 

Faecet, tisztított 
F aex compressa 

F 

·-· praepa1ata siccata 
·- spissa 

Fahéj 
Fahéj-ol~j 
Fahéj-víz, szeszes 
FajsŰ!y 
Farostvatta 
Fascia e tela parata 
Fehér agyag 

lI 10 
Ili 226 
III 226 
III 227 
lll 49 
11 569 

Ili 191 
I 52 

Ili 181 
III 177 
lI 117 
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I ehér bor 
Fehér fogpor 
Fehér magyar szappangyökér 
Fehér ürömfű 
Fehérjebontó hatás 
Fehérzászpa-gyökértörzs 
Fehling-I- és -II-oldat 
Fenacetin 

I 138, 

Fenacetin-meghatározás 11 423, 
Fenacetin-tabletta 0,5 g··os 
Fena.mid-tabletta 0,5 g-os 
Fenantrolinhidroklorid 
Fenarzoxid, sósavas 
Fenarzoxid, sósavas porampuila 
dl-a-F enil-,8-aminopropán 
2-Fenilchinolin-4-karbonsav 
a-Fenilcinchoninsav 
l-F enil-2, 3-dimetil-4-dimetilamino-

lll 436 
III 114 
III 140 

III 7 
II 408 
III 182 

263, 326 
II 423 

III 384 
III 18' 
III 384 

I 263 
ll 425 

III 109 
II 122 
ÍI 55 
11 55 

-5-pirazol on 11 79 
l-F enil-2 ,3-dimetil ··4-[ (metil-nátrium-

-sz'ulf ometil )-amino ]-5-pirazolon 11 '398 
l-Fenil-2,3-dimetil-.5-pirazolon 11 110 
Feniletilbarbitursav 11 432 
Feniletilmalonilkarbamid 11 432 
Fenilhidrazin-oldat, 2 %-os 

szeszes 
Fenil-higany(II)metaborát, 
Fenilszalicilát 
Fenizatin 
Fenobarbiturál 
Fenobarbiturálnátrium 

I 263, 264 
bázisos 11 437 

11439 
II 427 
Ii 430 
II 428 

F enobar bitur ál (feniletilbar bitursav) 
0,015 g-os tabletta 111 386 

Fenol ll 4.14 
Fenol, elfolyósított fi 436 
Fenol-oldat .5%-os I 264 
Fenolftalein 11 433 
- -meghatározás / 11 433, 111 388 
- -tabletta 0,2 g-os 111 387 
-· -tabletta 0,.5 g-os 111 388 

Fenolftaleines parafin-emulzió 111 211 
Fenolftalein-oldat I 324, 264 
Fenol-koefficiens meghatározása I 22.5 
Fenol-meghatározás I 163, 11 434 
F enolvöros 1 264 
Fenolvörös-1-·oldat I 264, 324 
Fenyőgyanta 111 51 
Ferriklorid 11 232 
F er r oin- ( tr i-o-fenantrolin-vas (II) szulfát)-

-I-ol dat I 264, I 324 
Ferroszulfát II 23.5 
Fetrum albuminatum 11 225 

- hydrogenio reductum II 230 
- oxalicum oxydulatum 11 226 
-· protoxalicum II 22 7 
- pulveratum II 228 
·- reductum 11 228 
- sesquichloratum 11 230 
·-· sesquichloratum crystallisatum II 232 
- - solutum 50% 11 2'32 
- sulfUricum oxydulatum 11 2'33 
- trichloratum 11 232 

494 

Fertőtlenítőszerek fenol-koefficienSének 
meghatározása I 225 

Fertőző el vetélés (szarvasmarha
brucellózia) elleni vakcina t;l.llat-
gyógyászati célra III 469 

Festék-oldatok készítése I 329 
F élsúrű kivonatok I 200 
Fényabszorpció I 54 
- mérése I 76 

Fényáteresztőképesség I 54 
F ényelnyelőképesség I 53 
- mértéke I 53 

Fényérzékeny-papír I 264-
Filicin meghatározása III 64 
Filicis maris rhizoma 111 63 
Filum sericeum 111 477 
Fizikai fogalmak I 48. 
Fizikai mértékegységek I 48 
Fizikai vizsgálatok I 48 
F izosztigmin, kénsavas 11 441 

:-----· , szalicilsavas 11 44 I 
- , szalicilsavas, 0,2.5 %-os 

szemcsepp 
·- , szalicilsavas, 0,50%-os 

lll 1H 

. szemcsepp 111 ':J4'f 
F1zosztigminiumszalicilát 11 441 
Fizosztigminiumszulfát 11 443 
Floroglucin I 264 
Floroglucin-oldat, R-éteres, R-sósavas, 

R-szeszes I 265 
Fluoreszceinnátrium I 265 
Fluorometriás vizsgálat I 135. 
Fluorométcr I 137 
Fodormenta-levél Ili 114 
F oeniculi fructus 111 6.'i 
F olliculi sennae 111 152 
Follikulus stimuláló (FSH) hormon I 23(} 
Folyékony gyógyszerek gyakorlati 

térfogatmértékei (l. táblázat) I 333 
Folyékony kivonatok I 200 
- levegő I 147, 265 

Forgatóképesség I SS. 
·- meghatározása I 73 

Formaldehides tömény kénsav I 265 
Formaldehid-meghatározás 11 285, 

III 299, 383 
Formaldehid-oldat 11 235 
Formaldehid, szappanos~oldat 111 2.98 
Formaldehydum solutum 11 235 
Formalinum 11 236 
Forralócső I 73 
Forráspont ~ I 50 
Forráspont-készülék I 72 
Forráspont meghatározása 1 71 
Forrázatok I 189 
Forrázat készíté$éhez gőzfilzék I 1 $0 
Foszforpentoxid I 265 
Foszforsav, hígított 10%-os 11 45 
FoszfOrsav sűrűsége és H 3P04-tartalma 

(táblázat) I 433 
Foszfors.av, tömény 11 41:-
Foszforsav, tömény, R, 20%-os, 25%-os, 

tömény R, 20 %-os vasmentes I 26& 
Fouchet-oldat I 327 

Főzetek 
Főzet készítéséhez gőzfilzék 
Frangula-kéreg 
Frangulakéreg-por, kevert 
Frangula-kivonat, fOlyékony 
Frangula(bengekéreg)-kivonat, 

száraz 
Frangulae cortex 
Frangula··fOrrázat 
Fuchsinum basicum 
Fukszin 
Fukszin-oldat, kénessavas 
F ukszin, rezor cinos-oldat 
Fűszeres .tinktura 

G 

Galenusi gyógyszei:ek 
- gyógyszerformák 
- gyógyszerek üzemi elc5állítása 

Galambparatifusz elleni vakcina 
Galla 
Galluszcsersav kimutatása 
Gametocid 
Gametocidum 
Gázödéma elleni lósavó 
Gelatina alba 
- animalis 

Genciána-ibolya 
-· ··ibolya-E 

Genciána ( tárnicsgyökér )-kivonat, 

I 189 
I 190 
III 67 

III 31.5 
III 216 

III 217 
Ill 67 

III Í27 
II 217 

· II 237 
I 266 

III 339 
Ili 400 

I 175 
I 188 
I 175 

III 470 
III 69 

III 407 
II 219 
II 239 

III 446 
II 241 
II 243 
II 345 
II 346 

sűrű 111 217 
Genciána-tinktura Ili 408 
Gentianae radix Ili 70 
Geránium-olaj II 574 
Gerulkin II 261 
Gesarol II 19.5 
Géz JII 481 
Giemsa-oldat I 329' 
Gipszes víz I 266 
Glanduantin-Ch II 247, III 256 
Glanducorpin II 457 
Dlanduitrin II 282 
Glaubersó II 388 
Gliceriltrinitrát 11 .'3.94 
Glicerin 11 24.5 
Glicerines végbélkúp 1I1 354 
Glicerin-kenőcs 111 424 
Glicerin-oldat, szeszes I 266 
Glicerin sűrűsége és C3Hli(OH) 3-tartalma 

(táblázat) I 436 
Globuli I 212 
Globulusok készítése. I 212 
- vizsgálata 1 213 

Gluc:osum 11 243 
~o-Glukóz II 243 
Glukóz-injekció 10 %-os Ili 2.5'3 
·- 20 %-os III 254 
- 40 %-os Ifi 255 

G!ukozida-kimutatás III 406 
Glycerinum 11 24.5 

Gmelin-oldat I 32 7 
Gonadotrop-hormonok I 230 
Gon<idotropinum chorionicum 

(ex urina) II 246 
- e sero 11 247 

Gossypium depuratum 111 480 
Goulard-víz 111 192 
Gőzfazék, forrázat és füzet készítéshez 1 190 
Grahe-próba III 48 
Gram-festéshez oldat 1 330 
Graminis rhizoma 111 72 
GUajakol I 266 
- ·-meghatátozás II 304 
- -oldat, 5%-os szeszes I 267 

Guajakolszulfonátos szirup I11 '328 
Gubacs 1/I 69 
-· tinktura 111 407 

Gummi arabicum 111 74 
Gyapjas peSzterce-fű 111 93 
Gyapjúzsít II 547 
Gyapjúzsír, víztartalmú 111 187 
Gyapot III 478 
Gyapot-flanell, mosott 1 180 
Gyermek-hintőpor 111 318 
Gyermek-kenőcs / 111 426 
Gyermekláncfű-gyökét III 163 
Gyémántfukszin II 23B 
Gyógyszerek biológiai érték-

meghatározása I 229 
Gyógyszerek legnagyobb adagja 

(III. táblázat) I 33 7 
Gyógyszerek legnagyobb adagja 

csecsemők és gyermekek részére I 338 
Gyógyszerek legnagyobb adagja öregek 

részére I 338 
Gyógyszerek sterilezése I 182 
Gyógyszerek szokásos és legnagyobb 

adagjai felnőtteknek (IV .. táblázat) I 340 
Gyógyszerek tartósítása vegy-

szerekkel I 182 
Gyógyszeres ampullák I 214 
Gyógyszeres borok I 191 
Gyógyszeres pálcák I 191 
Gyógyszeres üvegek I 214 
Gyógyszeres üvegek vizsgálata I 214 
Gyógyszerformák I 188 
Gyógyszertokok I 191 
Gyógyszertokok vizsgálata I 192 
Gyomornedv-vizsgálathoz használatos 

k'Cmszerek I 328 
Gyűszűvirág-levél, gyapjas Ili .56 

H 

Hagedorn-Jensen-eUárás 
Halogének meghatározása 
Hamu-tartalom meghatározása 
IIánytató-gyökér 
Hársfa-virág 
Hashajtó-pilula 

I 235 
119 

I 173 
Ill 81 

lll 169 
lll 311 
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Hashajtó-szirup 111 '10 Higany(II)oxicianid-tabletta 
Hashajtó teakeverék 111 348 1 g-os 111 37.5 
Hatásérték-meghatározások I 93 Higany(II~oxid, sárga 11 272 
Hayem-oldat I 329 Higany(II szulfát-oldat, savanyú I 268 
Hánytató borkő II 483 Higany(II)szulfid, vörös 11 274 
Hemolitikus index meghatározása III 413 Higanytapasz 111 209 
Helmitol 11 250 Hígítási nomograrom I 463 
Hepar sulfuris III 295 Hígítások számítása I 462 
Heparj_ll . I 231 Himhormon I 231 
·- értéklneghatá1ozása I 244 Himlő-vakcina 111 461 
- ··injekció 111 257 Hioszciamin-kimu tatás III 301 

. ~· 

-·-nátrium 11 248 lfipofoszfitos szirup 111 327 
- , oldható I1 248 Hipoklorit-kimutatás II 144 

Heparinum Solubile 11 248 Hirudo 111 78 
Hepar sulfuris 111 295 Histaminum bihydrochloricum I1 258 Herllii;i.riae herba lll 75 
Heroinum II 211 L-Histidinum hydrochloricum 11 260 

Hexacitramin I1 249 
Hisztaminiumklorid 11 258 

Hexacitra:minum 11 249 
Hisztamin, sósavas 11 258 

Hexamethylentetraminum 11 251 
L-Hisztidin, sósavas II 260 

Hexametiléntetramin ll 251 
Hisztidiniurnklorid II 260 

- -injekció 40 %-os 111 257 Homatropin, brómhichogénsavas ll 262 

- ··meghatározás 11 251, III 373 Homatropiniumbromid I1 262 
- -tabletta O, 5 g-os _ 111 373 Homatropinum hydrobromicum 11 262 

Hexametil-pararozaniliniumklorid II 345 - methylbromatum II 340 
Hexenalum II 254 Homok· I 268 
Hexilr·ezorcin II 256 Homok-(savban nem oldódó hamu)-
Hexobarbiturál II 254 'tartalom meghatározása I 173 
liexobarbituralnatrium 11 252 Horzsakő I 268 
Hexobarbiturálnátrium II 252 Hosszúság I 48 

- -injekció, lll 258 Hőérz'ékeny gyógyszerek sterilezése I 183 
Hexobar bituralum II 254 Hőmérő ellenőrzése I 66 
Hexylresorcinum 11 256 Hőmérő higanyszálkorrekció-
Hidrazinszulfát, 1 %-os oldat I 267 nomogramm I 463 
Hidr ochinon Il 275 Hőmérők I 65 
Hidrochinon-kimutatás 11 275, III 179 Hőmérő szálkorrekciója I 70, 462 
Hidrofil géz Ili 482 Hőmérséklet I 49 
Hidrogénion-koncentráció I 54 Hőmérs~klet mérése I 65 
Hidrogénkitevő I 54 Húgysav I 268 
Hidrogénkitevő (pH) meghatározása I 77 Hüvelygolyók I 212 
Hidrogénperoxid, 3 %··os hígított 11 280 Hüvelygolyók készítése I 212 
Hidrogénperoxid, 10 «térfogatw Hüvelygolyók vizsgálata I 213 

százalékos». II 281 Hydrargyrum II 263 
Hidrogénperoxid-oldat, tömény 11 278 ·- amidato-chloratum II 266 
Hidrogénperoxid R-oldat, tömény I 267 ·- amidochloratum 11 265 
Hidroxilammóniumklorid I 267 ·- bichloratum lI 267 
Hidr oxilammóniumklor id-oldat, 3,.5 %-os - bichloratum ainmoniatum II 266 

szeszes, vizes I 2 6 7 ·- bichloratum coirosivum II 266 
Higany II 263 - bUodatum II 269 
Higany?II)acetát I 267 - bijodatum rubrum 11 268 
Higany II)amidoklorid 11 265 ·- chloratum mite 11 269 
Higany(II)jodid, vörös II 268 - depuratum II 264 
Higany-kenőcs 10%··0S 111 426 - metallicum II 264 
- 30%-os 111 425 - oxycyanatum 11 271 

Higany(I)klorid 11 269 - oxydatum flavum Il 273 
Higany(II) klorid 11 266 ·- praecipitatum album II 266 
Higany(II klorid, R-oldat, 6,5%-os I 268 - pr aecipitatum fla vum II 274 
Higany(II)klotid-tabletta, l g-os 111 874 - salicylicum II 29 
Higany ,meghatározása I 107, 197, ·- salicylícum medicinale II 29 

II 263, III 210, 425 ·- subsalicylicum II 29 
Higany(II)niuát··oldat, salétIOm- - sulfuratum r~brum ll 274 

savas I 268 Hydrochinonum Il 275 
Higanyos kaucsuktapasz 111 201 Hydrocodeinum bitartaricum Il 277 
Higany(II)oxicianid 11 271 Hydrocodin II 278 
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Hydrogenium peroxydatum concen-
tratum 30% 11 278 

- pero>...'Ydatum dilutum 3 % II 280 
Hyosciami folium 111 79 
Hyoscinum hydrobromicum II 476 
Hypophyseos partis posterioris 

extractum 11 281 
Hypophysis-elülsőlebeny laktogénw 

hormon I 231 
'Hypophysis„hátsólebeny-kivonat 11 281 
Hypophysis-hátsólebeny-kivonat érték-

meghatározása I 232 
Hypophysis-hátsólebeny standard I 231 

I 
Ichthyolum 
Iglic-gyökér, tövises 
Illó-olaj desztilláló-készülék 
Illó-olaj meghatározása drogokban 
Illó-olajok vizsgálata 
fl-( 4-Imidazolil )-alanin 
Implaritációs tabletták 

II 86 
lll 121 

I 165 
I 164 
I 157 
11 260 
I 206 
I 323 Indikátorok 

Indikátor-oldatok 
Infusa 

I 79, 323 

Infusum ffangulae compositum 
·- i pecacuanhae 
- sennae compositum 

Injectio acidi ascorbinici lOo/0 

- acidi nicotinici 2 % 
- adrenalini hydrochlorici O, 1 % 
- aneurini hydrochlorici l o/o 
- aneurini hydrochlorici 5% 

I 189 
lll 227 
111 228 
111 228 
III 229 
lll 231 
lll 212 
111 2öJ 
111 2ö4 

- arsenicalis 1 % cum procaino 
hydrochlorico 111 235 

atropini sulfurici 0,05o/0 111 236 
- atropini sulfurici O, 1 % III 237 
·- axerophtholi Ili 2'38 
- benzpropamini phosphori'ci 1 % Ili 239 
- bismuthi subsalicylici oleosa 

10% 
- calciferoli 
- calcii bromati 10 9'o 
- calcii chlorati 10 o/0 

-· calcii gluconici 10% 
-· camphorae aetherea 20% 
- camphorae oleosa 20o/0 

- chinini hydrochlorici 30 % et 
urethani 30 °/0 

- coffeini natrii benzoíci 20 % 
-· coffeini natrii salicylicj 20 o/0 

-· ephedrini hydrochlorici 5 % 
·- ergotamini tartarici 0,05% 
- glucosi 10% 
___:_. glucosi 20o/0 

·- glucosi 40 % 
- gonadotropini chorionici 
·- gonadotr opini e sero 
·- heparini 
·- hexamethylentctramini 4·0 % 
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llI 239 
Ill 240 
lll 241 
Ill 242 
111 24'3 
lll 244 
lII 245 

1!1 246 
111 248 
111 249 
111 251 
111 252 
lll 253 
111 254 
111 255 
111 256 
111 256 
111 257 
111 257 

Injectio hexobarbituralnatrii Ili 258 
·- hypophyseos partis posterioris 11 281 
·- insulini 11 282 
- isotonica Ringeri 111 259 
·- lactoflavini 111 288 
- menachinoni g 0,01 III 260 

- morphini b.ydrochlorici 1 % 111 26ü 
- morphini hydrochlorici 2 o/o Ili 262 
- morphini hyclrochlorici 3 % 111 26.'J 
- morphini hydrochlorici 1 °lo cum 

atropino sulfurico 0,05% Ili 264' 
- morphini hydrochlorici 2 % cum 

atropino sulfurico 0,0.5°!0 111 265 
- natrii arsenicosi l % cum procaino 

hydrochlorico III 236 
- natrii bromati lOo/0 IIJ 267 
- natrii citrici 3,3o/0 Ili 270 
- natrii chlorati hypertonica 

10% 111 268 
- natrii chlorati isotonica 111 269 
- nat.rii jodati l 0 % 111 271 
- natrii nitrosi 4% 111 272 
- natrii nitrosi 8<;'0 Ili 27'.3 
- natrii salicylici 10 % 111 274 
- natrii thiosulfurici 10 % 111 275 
- opii concentrati 2 C}S Ili 276 
- opii concentrati 4% 111 277 
- g-penicillin-kalii 111 279 
- g-penicillin-kalii oleosa 111 279 
- g-penicillin-natrii 111 279 
- g-penicillin-natrii oleosa Ili 280 
- g-penicillin-procaini 111 280 
- g-penicillin-procaini oleosa 111 280 
- pentamethazoli 10 % 111 281 
- papaverini hydrochlo1ici 4% 111 278 
- procaini hydrochlorici 2 % 111 282 
- procaini hydrochlorici 4% Ili 28.'3 
- procaini hydrochlorici 2 o/o cum 

adrenalino 0,005% 111 284 
- procaini hydrochlorici 4°/0 cum 

adrenalino 0,00 5 °/0 

- pr ogestcroni 
- pyridoxini hydrochlorici 2,5°/o 

[[[ 285 
lll 286 
[[1 287 
lll 287 - riboflavini 0,.5o/0 

·- rubri Congo 1 % A„ U„ V 
- streptomycini 
- stry chnini nitrici O, 1 % 

lll 288 
Ill 289 
lII 289 

- sympaet.hamini hydrochlorici 
6% III 291 

- sy1npropamini hydrochlorici 
2% 

- sulf3.methylpyrimidini 20% 
- sulfathiazoli 20% 
·- testosteronoli propionici 
- tocopheroli acctici mg 30 
·- vitamini-Bz 
- vitamini-B12 
- vitamini-D2 
- zinc-insulini protaminati 

Injectiones 
Injekcióhoz való desztillált víz 
- való olaj 

11I 292 
Ill 291J 
111 291 
lll 292 
lll 292 
lII 288 
Ill 293 
Ill 241 
lII 294 

I 192 
I1 99 

I!l 10; 

497 



Injekciók vizsgálata vérniomást 
csökkentő szennyező anyagokra 

Injekciós készítmények _ 
lf!jekciós készítmények készítése 
Injekciós készítmények sterilitási 

vizsgálata 
lf!jekciós készítmények üzemi 

gyártá_sa 

I 243 
I 192 
I 192 

I 221 

Injekciós készítmények vizsgálata 
Inkompatibilis gyógyszerek készítése 
Insulin standard 

I 195 
I 195 
I 176 
I 231 

Insulinum solutum 
Invertcukor ,R-oldat 
Inzulin kimutatása 
Inzulin-oldat 

11 282 
I 269 

Inzulin-oldat értékmeghatározása 
Ipecacuanhae radix , 

I 170, 11 282 
II 282 
I 235 
111 81 

Ipekakuána-forrázat 
Ipekakuárta-gyökér 
Ipekakuána-tinktura 
Isonicid 
Isonicazidum 
Istopirin 
Istopitin-tabletta 
Izlandi zuzmó 
Izoamilnitrit 
lzobutilalkohol 
I~ohidriás oldat 
Izonikotinsavhidrazid 
Izopropilalkohol 
2- Izopropil -5··· metil-fenol 
Izotünia-nomogramm (injekciók) 
- ( szcmc;seppek) 

Izotoniás i.njekció készítése 
Izotoniás-oldat 
Izotoniás oldatok készítése 
Izotoniás Ringer-injekció 
Izotoniás szemcsepp készítése 
Izz:Ítási maradék meghatározása 
Izzítási veszteség meghatározása 

.Jalapa-gumó 
- -gyanta 

.Jalapae resina 
- tuber 

Jégecet 
Jód 
.Jód-meghatározás 
.J ódbrómszám 

J 

1 119, 

Ili 228 
Ili 81 

111 409 
II 285 
11 284 
II 17 

III 357 
Ili 96 
II 91 
I 269 
I 204 
11 284 

I 132, 269 
11 522 
I 4il 
I 473 
I 470 
I 204 
I 466 

111 259 
I 472 
I 104 
I 104 

Ili 8.5 
111 84 
111 84 
111 85 

I 260, II 13 
11 291 

II 286, 11 291 
I 154 
I 154 .J ódl;>rómszám meghatározása 

.Jódbrómszám-táblázat (zsiradékok 
stb.) 

7-J ód-S·chinolin-.5-szulfünsav 
Jodid-kimutatás 
.Jodid meghatározása 
Jodoform 
.J odofür mi.um 
.J odofraleinnátrium 
Jodophthaleinnatrium 
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I 155 
11 289 

III 397 
III 32 7 

11 285 
11 285 
11 287 
11 287 

Jód-oldat, 0,01 n I 142 
Jód-oldat O,l n, 0,01 n 1 269, 312 
Jód-oldat, sósavas Ill .'3'39 
Jód-oldat, szeszes III .'340 
Jódos cinkklorid-oldat I 269 
J ódoxiszulfochinolin 11 289 
J odoxysulfochinolinum 11 289 
Jodtetragnost II 289 
Jodum 11 291 
J uhfaggyú 11 559 
Juhhimlő elleni védőoltóanyag állat-

gyógyászati célra 111 474 
Juhok fertőző hólyagos szájfájása elleni 

vakcina állatgyógyászati célra 111 _47'3 
Juniperi fructus 111 87 

Kakaóvaj 
Kakukfű-elixirium 
Kakukfű, mezei 
- -olaj · 
- , orvosi 
- -tinktura 

Kalciferol 
- -injekció 
- -oldat 

K 

Kalciumbromid 
Kalciumbromid-if!jekció 

10%-os 
Kalciumbromid-oldat 33,3 % 
Kalciumbromid-oldat sűrűsége és 

tartalma (táblázat) 
Kalciumfoszfát, szekunder 
- , tercier 

Kalciumglukonát 

11 .549 
fii 207 
111 152 
11 .584 

Ili 167 
111 418 
11 145 

111 240 
11 146 
11 147 

Ili 241 
11 149 

CaBr2-

I 438 
11 162 
11 163 
11 15.5 
11155 

111 243 
11 162 
ll 157 
I 270 
11 150 

I 98 
111 242 
11 152 
11 154 

Kalcium- D-glukonát 
Kalciumglukonát-injekció 10%-os 
Kalciumhidrogénfoszfát 
Kalciumhipofoszfit 
Kalciumhipofüszfit, R-oldat 
Kalciumkarbonát 
Kalcium-kimutatás 
Kalciumklorid-injekció 10%-os 
Kalciumklorid, kristályos 
Kalciumklorid-oldat 50%-os 
Kalciumklorid-oldat sű1űsége és 

CaCI2,GH20-tartalma I 439 
Kalciumklorid-oldat, R tömény, R I 270 
Kalciumlaktát 11 159 
Kalcium- és lnagnézium-kimutatás I 98 
Kalcium ineghatározása I 113 
Kalciumoxalát kimutatása I 1 70 
Kalciumoxalát-oldat, telített I 2 70 
Kalciumoxid 11 16'1 
K'.3-lciumpoliszulfid-oldat 111 336 
Kalibrálási táblázat mérőedényekhez I 64 
I<.alium bicarbonicum 11 292 
- bi tartaricum 11 294 

bitartaricum purum II 295 
bromatum 11 296 

'' 

Kalium car bonicum 
- causticum 
- chloratum 

chloricum 
- guajacolsulfonicum 
- hydricum 
- hydrocarbonicum 
- hydrotartaricum 
- hydroxydatum 

\ - hydroxydatum fUsum 
depuratum 

- hypermanganicum 
- jodatum 
- natrium tartaricum 
- nitricum 
- permanganicum 
- rhodanatum 
- ··Stibium tartaricum 
-· sulfocyanatum 
- sulfOguajacolicum 
- sulfuratum 
- sulfuratum crudum 
- sulfuratum pro balneo 
- sulfUricum 
- thiocyanatum 

Kalomel 
Kamala depuratum 
Kamala, tisztított 
Kamilla 
Kamilla··olaj 
Kamilla-tinktura 
Kankalin-gyökér, tavaszi 
K!antaridin-meghatározás 
Kaolinum 
Karbamid 
Karbamilcholiniumklorid 
Kar bamilcholinklor id 
Karbaminsavetilészter 
Ka1bolsav 
Kar damorrlum-ter més 
Kasszia-lombik 
Katéter-nyák 
Kaucsuktapaszok 

- vizsgálata 
Kazein 
Kálilúg 1. káliumhidroxid 
Káliszappan 

- , nyers 
Káliumaluminiumszulfát, kristályos 
Kálium antimoniltartarát 
Kálium-benzil -penicillinát 
I<.áliumbikarbonát 
Káliumbikromát-oldat, O, 1 
Káliumbikromát, R-oldat, 

n 
1 %-os, 

II 298 
II 306 
11 299 
11 301 
11 303 
II 306 
II 293 
II 295 
11 305 

II 306 
II 313 
11 306 
11 309 
11 310 
11 312 
11 313 
II 483 
II 315 
II 304 

III 295 
Ili 294 

III 295 
11 315 
II 315 
II 270 
Ill 89 
111 89 
111 44 
11 '66 

Ill 404 
111 126 
III 32 
II 138 
11 167 
11 168 
11 168 
11 529 
II 436 
111 35 
I 164 

Ili 302 
I 196 
I 196 

II 174 

111 320 
Ili 321 

11 73 
II 483 
11 416 
II 293 

I 312 

0, 1 n I 2/0, 271 
I 271 
I 312 
11 296 

Káliumbromát 
Káliumbromát-oldat, 0,1 n, 0,01 n 
Káliumbromid 
Káliumcianid, 5%-os oldat 
Káliumcianid-oldat, 0,02 n 
Káliumdihidrogénfoszfát 
Káliumguajakolszulfünát 
Káliumhidrogéf!jodát 

32* Gyógy.szerkönyv Ill. (22) 

I 2 71 
I 312 
I 271 

11 303 
I 271 

Káliumhidrogénjodát-oldat, 0,1 n, 0,01 n, 
0,005 n 1 271 

Káliumhidrogéf!jodát-oldat, 0, 1 n, 
0,01 n, 0,005 n I 313 

Káliumhidrogénjodát-oldat, 
0,005 (l/200) n I 236 

Káliumhidrogénkarbonát 11 292 
Káliumhidrogénszulfát I 272 
Káliumhidrogéntartarát 11 294 
Káliumhidrokarbonát II 293 
Káliumhidrotartarát II 295 
Káliumhidroxid 11 305 
Káliumhidroxid-oldat, abszolút alkoh9los 

kb. n I 249 
Káliumhidroxid, 5%-os, 20%-os, 

3%-os, 10%··os,. 15%-os szeszes 
0, 5 és O, l n propilalkoholos, R 

Káliumhidroxid-oldat, 1.5%-os 
I 272 

szeszes 1 132 
Káliumhidroxid-oldat; propilalkoholos 

0,.5 n, 0,1 n I 315 

I 441 
Káliumhidroxid-oldat sűrűsége és 

KOR-tartalma (táblázat) 
Káliumhigany(II)rodanid-oldat, 

szeszes, R, 
5%-os 

Káliurnjodid 
Káliumjodid-mcghatátozás 

Káliumjodid·-oldat, R, lOo/0-os 
Káliumjodidos keményítőpapír 
Káliumjodidos teobromin-tabletta 
Káliumkarbonát 
Káliumkarbonát-oldat 20%-os 
Kálium-kimutatás 
Káliumklorát 
Káliumklorid 

I 11 l 
11 306 

III 397 
11 306, 
I 273 
l 273 

Ili 396 
11 298 
I 2 73 
l 99 

11 301 
11 299 
I 273 
I 324 
I 273 

Káliumklorid-oldat, 10%-os 
Káliumkromát-I-oldat 
Káliumkromát, R-oldat 
Kálium-meghatározás 
Káliumnátriumtartarát 
Káliunmitrát 
Káliumpermanganát 
Káliumpermanganát-oldat, O, 1 n, 

III 329 
11 309 

I 274. 11310 
. II 312 

0,01 n 1 

Káliumpermanganát, szulfát-mentes 
R, kb 0,.5 n 

Káliumrodanid 
Káliumrodanid R··oldat, 25%-os 
Káliumrodanid-oldat, n, 0, 1 n 
Káliumszulfát 
Kálium-vas(II)cianid, R-oldat 
Kálium-vas(III)cianid, R-oldat 
Kálium-vas(III)cianid-·oldat, 

5,0o/o-OS 
Kálium-vas ( I I I) cianid-oldat, 

I 315 
R, 
I 274 

11 313 
I 274 
I 315 
11 315 
I 2 7 5 
I 275 

I 136 

0,005 n lúgos I 235 
Kálmos gyökértörzs Ili 29 
Kámfor 11 16 5 
Kámfür, 20o/0 -os olajos injekció 111 245 
Kámforos szesz · 111 '350 
Kámforsa v-[ft-metoxi-r-oxi·-higany (II) ]-

-propilamid-( l) II 336 
Károly-só III 313 
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Kátrányos anyagok kimutatása 
Kátrányos kénes kenőcs 
Keményítőbontó hatás 
Keményítő ki:r;nutatása 
Keményítő-I-oldat 
Keményítő-oldat, 1 %-os 
Kenopódium-olaj 
Kenőcsök 
Kenőcskészítés 
Kenőcsök súlyának a rendelt 

mennyiségtől való eltérése 
Kenőcsök vizsgálata 
Kereszttel jelzett gyógyszerek 

(VI. táblázat) 
Keserű-érték meghatározása 
Keserűsó 
Keserű tinktur a 
Keton-meghatározás 
Kékkő 
Kémiai vizsgálatok 
Kémszerek 
Kémszerek fehérje kimutatásához 
Kénes kenőcs, kátrányos 
Kénes kenőcs, sárga 
Kéneső 
Kénessavas fukszin-oldat 
Kénhidrogénes víz, R 
Kénhidrogén-gaz 
Kén, lecsapott 
Kénm~j 

II 81 
Ili 432 
!I 408 
I 169 
I 324 
I 275 

II 567 
I 199 
I 199 

I 200 
I 200 

I 382 
I 174 

II 328 
Ili 399 

I 163 
II 209 

I 91 
I 249 
I 328 

Ili 472 
Ili 431 
11 263 
I 266 
I 276 
I 275 
II 501 

Ili 294 
I<.én meghatározása I 122, 11 501, 502, 

Kénpor, mosÓtt 
Kénsav, 0,02 n 
Kénsav, n, O, 1 n 
Kénsavas atropin 
Kénsavas kinin 

III 361, 4·32 
ll 502 
1 316 
I 478 

II 107 
II 186 

Kénsav, hígított, 10 %-os II 49 
Kénsav sűrűsége és H 2S04-tartalma 

(táblázat) I 443 
Kénsav, tömény 11 48 
Kénsav, tömény R, R, kb n, 20 o/~-os, 

25o/0 -os, 50%-os, 70%-os, 80%-os I 276 
Kéntcj lI 502 
Készletben tartható poralakú 

hígítások 
I<.ét kereszttel jelzett gyógyszerek 

(VIII táblázat) 
Két kereszttel jelzett, rendeléskor 

készítendő gyógyszerek 

I 176 

I 385 

I 385 
Két üres kereszttel jelzett, 

mércgszekrényben tartandó 
szerek (IX. táblázat) 

l(ézimérlegek 

kábító-

Kézimérlegek ellenőrzése 
Kiegyenlítő-oldatok 
Kina-alkaloidák meghatározása 
Kinakéreg-tinktura, fűszeres 
Kinidin, kénsavas 
Kinidiniumszulfá.t 
I<.inin-kirnutatás 
Kinin, sósavas 30%-os injekció 

30 % u.retánnal 
Kinin-társalkaloidák kimutatása 

500 

I 386 
I 59 
I 58 
I 77 

III 48 
III 405 
11 177 
11 177 

Ill 328 

III 246 
III 198 

l(inin, savanyú kénsavas 
Kinin, savanyú sósavas 
Kinin. sósavas 
Kinin: sósavas 0,5 g-os tabletta 
Kinin, sósavas 0,25 g-os 

tabletta 
Kininiurnklorid 
Kininiumklorid, savanyú 
Kininiumszulfát 

- , savanyú 
Kininszulfát-oldat, telített, \ izes 
Kinintannát 
Kiütésesláz-vakcina 
Kiütéses tífusz elleni oltóanyag 
Kivonatok -

- készítése 
- vizsgálata 

Kló1acetanilid meghatározása 
Klorálhidrát 

- „meghatározása 11 188, 
Klorálhidrát-oldat, 75 %-os 
Klorálhidrátos káliumbromid-

II 182 
II 180 
II 184 

JII 168 

III 767 
II 184 
II 180 
II 186 
II 182 
I 277 

111 196 
Ili 407 
Ili 457 

I 200 
I 201 
I 201 

II 424 
II 188 

III 301 
I 278 

oldat Ili 300 
Klórfejlesztő-képesség II 193 
Klórfenán 11 194 
Klór kimutatása II 62 
Klorid-kimutatás I 100 
Klór meghatározása I 119, II 54, 193 
3-Klór-7-metoxi-akridon II 176 
3-Klór- 7-metoxi-9-(a-metil-0-clietilamino-

-butil)-amino-akridin 11 17; 
RJoroform 11 190 
Klorofürm, altatáshoz való ll 191 
Klorofürm, R I 2 78 
Klorofürm-izopropilalkohol-elegy I 2 78 
I<.l or ofOr m-izopr opilalkoh ol-el egy 

regenerálása 
Klorofürm, tisztított 
Klorogén 
!(Jor ogén-tabletta, 
Klóros mész 

g-os 

I 130 
1 132 
11 192 

Ili 369 
11 143 

Klóros víz 
!(oagulációs egység 
Kobalt(II)klorid-oldat, 3 %-os 
Kobalt-meghatározás 
Kocsonyásodás 

I 2 i8, II 96 
I 230 
I 278 

I<.odein, foszforsavas 
Kodein, sós a vas 
Kodein, sósavas 0,01 g-os 

tabletta 
Kodein, sósavas 0,02 g-os 

tabletta 
Kodeiniumfószfát, savanyú 
Kodeiniumklorid 
Koffein 
Koffein-kimutatás 
I(offCin-nátriumbenzoát 
KoHein-nátriumbenzoát-injekció 

20%-os 
Koffein-nátriumszalicilát 
Kofiein-nátriumszalicilát-injekció 

20%-os 
Kokain, sósavas 
Kokainiumklorid 

I 303 
II 242 
Il 201 
11 199 

III 370 

Ili 371 
II 201 
II 199 
II 203 

III 193 
Ili 200 

Ili 248 
III 202 

Ili 249 
II 197 
II 197 

Kolera-vakcina 
Kolesztexin 
Koleszterines vazelin 
Kollodium 
Kolloid ezüst 
Kolofonium 
Kolofüniumos ragasztóanyag 
Komplexon-«III» 

, I<.omplexori-«III»-oldat, 0,0 5 m 
Komplexometriás indikátorok 
Koncentráció 
Koncentráció-görbe 
Koncentráció(sűrűség)-táblázatok 
Kongópapiros 

III 455 
II 196 
JII 4'3.5 
II 205 
II 102 
III 51 

111 337 
I 278 
I 318 
I 325 

I 50 
I 76 

I 428 
I 279 
II 465 Kongóvörös 

Kongóvörös-injekció, 1 S{:.-os, állat-
gyógyászati célra III 288 

Konyhasó I 2 79, II 370 
I<onzerváló-oldat Ili 338 
Koretamid 11 206 
Koriander-termés Ili 52 
Kórjelző készítmények I 219 
Korrekciótáblázat I 69 
Korrekciótáblázat mérőoldatokhoz I 63 
Korrekciótáblázat sűrűségszámításhoz I 69 
Kömény III '39 
Kömény-olaj JI 564 
Kőrisbogár fii '31 
I<.őrisbogár-kenőcs, állatgyógyászati 111 422 
I{őrisbogár-tinktura Ili 403 
«Körülbelüli»-érték I 93 
Kötő-anyagok I 202, 206 
:K.ötözőszerek I 227 
Kötözőszerek stc1ilitási vizsgálata I 22 7 
Kresolum cruduni 11 316 

- purum 
Krezol 
-- -meghatározás 

Krezol, nyers 
Krezolszappan-oldat 
Krétapor, lecsapott 
I<.ristály-szóda 
I<.rómkénsav 
Kukorica-ke1nényítő 
I<.urkuma gyökértörzs 
Kurkumapapiros 
I<.valitatív vizsgálatok 
Kvantitatív vizsgálatok 
J(varclán1pa 
!(var c-spektr ofOto1néte1 

L 

Labdacsok 
Laboratóriu1ni vízdesztilláló 

készülék 
Lacca in tabulis 
Lac sulfUris 
Lactoflavinum 
Lactosum 
Lakmuszpapiros 
Laktiltejsav 
Laktóz 

II 118 
Jl 118 

II 117, III 300 
II 116 
Ili 299 
II 152 
II 367 
I 279 
111 17 
I 279 
I 279 

1 91, I 95 
I93,I103 

I 136 
I 134, 147 

I 202 

I 331 
III 90 

II 502 
II 464 
II 320 
I 280 
II 33 
II 320 

Lana goss} pii 111 478 
Lana ligni Ili 480 
Lan'olin 111 187 
lanolinum anhydricum II .548 
lapis Il 105 
lapis infCrnalis II 105 
larostidin II 261 
laudanum liquidum III 410 
lavandulae flos JII 91 
lázmérő ellenőrzése I 66 
Lázmérők I 66 
látszólagos izotoniás koncentiáció I 466 
<<Látszólagos izotoniás koncentrációs»-

táblázat injekciókhoz I 46 7 
«Látszólagos izotoniás koncentráció»-

táblázat szemcsepptkhez I 469 
Lecsapó-bü1etta I 114 
Lenmag 111 98 
lenmag-liszt 11! 97 
Len-olaj 11 556 
leonuri Janati herba Ili .91 
leukoplast Ili 204 
levendula-olaj II .576 
levendula-virág 111 91 
Légnyomás I 50 
Lépfene elleni lósavó Ili 441 
lépft:ne elleni védüoltóanyag, állat-

gyógyászati célra 111 469 
lépfene elleni vérsa\'Ó, állatgyógyászati 

célra 111 463 
lichen Jslandicus Ili 96 
lignin-anyag kimutatása I 170 
lignin kimutatása I 215 
Likvorvizsgálathoz használatos ké1n-
szerck I 328 

linimentun1 ad combustioncm 
ammoniatum 

-~ calcis 
- saponatum camphoratum 
- volatile 

Lini placentae fZtrina 
lini semen 
Liquiritiae radix 
Liquor aluminii acetici tarta1ici 
liquo1 arnrnoniae 
~ ammoniae anisatus 
- ammonii caustici 
-- ferrf- albuminati saccharatus 
- fór maldehydi 
- formaldehydi saponatus 
-- hydrogeni hyperoxydati 

concentlatus 
- kresoli saponatus 

Lithargyrum 
Ljubinsky-féle pioktanin-oldat 
Löffler-oldat 
Lúgkő 
L ugol-oldat 
1 uminal-Natrium 
luminalum 
Luteinizáló (LH)-hormon 
lutocrescin II 24'7, 
Lysolum medicinale 

III 295 
Ili 295 
Ili 295 
JJI 296 
III 295 

Ili 97 
Ili 98 

JII 100 
III 188 
II 82 

Ili 350 
11 82 

III 297 
II 236 
Ili 298 

II 280 
Ili 299 
II 454 

I 330 
I 330 

II 375 
I 327 

III 430 
II 432 

I 230 
III 256 
III 300 
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Maceratio 
Macskagyökér 
Magisterium bismuthi 
Magnézia, égetett 
lvfagnesia al ba 

- usta 
Magnesium car bonicum basicum 
~ carbonicum hydroxydatum 
- carbonicum hydroxydatum 

levissimum 
- hyperoxydatum medicinale 

25% 
·- oxydatum 
- oxydatum Ievissimum 
- peroxydatum 2 5 % 
-- subcarbonicum 
- sulfuricum 
- sulfuricum crystallisatum 
- sulfruicum siccatum 

Magnéziumkarbonát, bázisos 
Magnézium-kimutatás 
Magnézium.klorid 
Magnézium megha,tározása 
Magnéziumoxid 
Magnéiiumperoxid 25%-os 
Magnézium szalag vagy drót 
Magnéziumszulfát 
Magnéziumszulfát, R-oldat 
Magnéziumszulfát, szárított 
Malaxálás 
Malvae flos 

- fOlium 

I 178 
Ili 180 
II 133 
Il 325 
II 323 
II 325 
II 323 
ll '21 

II 323 

II 327 
ll 323 
Il 325 
lI 325 
II 323 
II 328 
ll 327 
ll 329 
II 321 

I 98 
I 281 
I 116 
II 323 
ll 325 
I 280 
II 327 
I 280 
lI 329 
I 209 

III 103 
Ili 105 
Ili 16 Mandula, édes 

Mandulasav-tr opilészter, brórnhidrogén·· 
savas 

Mangán-kimutatás 
Mangán(II)klorid 
l\1angánoklorid 
Mangán(II)szulfát 
Manganum chloratum 
Manna 
Mannit 
Manométer 
Manson-oldat 
Mapharsen 
Marquis-r eakció 
Marónátron 
Marrubii herba 
l\1astix 
Maszlag-levél 
Mayer-R-oldat 
May-Grün\vald-oldat 
Málna-szirup 
Mályva-levél 
Mályva-virág 
Medinalum 
Medveszőlő-levél 

ll 262 
II 330, III 328 

II 330 
II 331 
I 281 
II 330 

III 108 
I 281 

I 67 
I 330 

II 426, III 310 
III 2 76 
II 375 

'lll 109 
Ili 112 
Ili 157 

I 281 

Mel 
l\1enachinon(K-vitamin)-injekció 

I 329 
Ili 331 
III 105 
Ili 103 
II 113 
III 178 
Ili 112 

0,01 g-os , 
Menachinon-nátriumbiszulfit 
Menachinonum natrium bisulfU-

rosum 

502 

III 260 
lI 331 

II 331 

l\1enthae crispae fOlium 
- piperitae folium 

l\{entholum 
Mentol 
Mercamphamidum 
Mercurius praecipitatus albus 

- vivus 
Mer fen 
Mer kamfamid 
Merkuriamidoklorid 
MerkuriJodid 
Merkuriklorid 
Merkurioxicianid 
Merkuroklorid 
Meszes lenolaj-emulzió 
Meszes víz 
Metakrezol meghatározása 
Methylenum coeruleum 
Methylium paraoxybenzoicum 
Methylhomatropinium bromatum 
Methylium salicylicum 
Metlíylmorphinum hydrochloricum 

- phosphoricum 
Methylrosanilinium chloratum 
Metilalkohol 
3-Metil -butanol-4-ecetsa vészter 
2-Metil-butanol-4-ecetsa vészter 
2-MctiJ.-butanol-4-salétromos·-

savészter 
3-Metil-butanol-4-salétr omos-

Ili 1H 
Ili 116 
lI 30? 
ll '13 
ll 335 
II 266 
II 264 
II 439 
11 335 
II 266 

-II 269 
Il 267 
II 272 
II 270 
Ili 295 
lll 190 
II 317 
lI 317 
11 341 
ll 339 
ll 343 
II 201 
II 202 
lI 345 
I 28i 
I 251 
I 25! 

ll 91 

savészter 11 91 
3,3'-Metilén-bisz-(4-oxikumarin) 11 211 
Metilénkék I 282, ll 337 
Metilhomatropiniumbromid 11 33.9 
Metilibolya II 346 
2-Metil- l,4-naftochinon-nátrium-

biszulfit 
Metilnarancs-I-oldat 
Metilparaoxibenzoát 
Metilrozaniiiniumklorid 
Metilszalicilát 
N-Metil-1, 2, 5, 6-tetr ahidr opiridin-

ll 331 
I 324 
JI 341 
II 345 
ll 31' 

-3-kar bonsa v-metilészter 11 100 
:r..1etiltioninklorid II 338 
Metilvörös I 282 
Mctilvörös-metilénkék-I-oldat I 123 
6-Metoxi-8-amino-chinolin I 282, II 240 
6-Metoxi-8- (a-metil -ft-di etilamino-bu tii)-

-aminochin olin II 239 
3-!\1etoxi-4-oxi-benzaldehid 11 531 
Metszet dcrítése I 169 
Metszetkészítés I 168 
Mezei kakukfű 111 152 
Mezei zsurlófű III 61 
Mércgszekrényben tartandó gyógy-

szerek I 385, 386 
Mérés I 179 
IV[érlegek ellenőrzése I 58 
Mérőedények I 60, 63 
1\1é1őedények ellenőrzése I 62, 64 
Mér őedények kalibrálása I 64 
Mérőedények tisztítása I 61 
Mérőedényck tűrt eltérései I 60 
Mérőlombikok I 60 

n 

l\-fér őlombik kalibrálása 
1ríérőoldatok 
Mérőoldatok készítése 

I 62 
1 306 
I 306 

1\1értékoldatok 
Mértékoldatokkal 

I 95, 30! 
való összehasonlító 

vizsgálat 
Méz 
Migrlinin 
Mikrobiológiai termékek 
lvíikroorganizmus-kivonatot 

I 9 I 
Ili 112 
Ili 194 

I 216 
(sejtanyagot) 

tartalmazó vakcinák 
Mikroorganizmusokat tartalmazó 

vakcinák 
l\1ikroorganizmusokból előállított 

termékek 
Mikroszkópos mér és 

- vizsgálat 
1\1ikroszublimáció 
1\1il1efolii herba 
l\1illon-R-oldat 
Minőségi kvalitatív vizsgálat 
l\1inőségi kvantitatív vizsgálat 
l\1intavétel a gyógyszertárban 
Mixtura chloralo-bromata 
Morfiniumklorid 

- 1 217 

1 21 7 

I 216 
I 1 71 
I 167 
1 172 

IJI 118 
I 282 

1 91 
I 103 
1 247 

Ili 300 
II 147 

l\1or fin-meghatározás I 127, ll 347 

Morfin, sósavas 
III 26!, Ili 266 

JI 147 
lll 260 
Ili 262 
Ili 263 

l\1orfin, sósavas, 1 %-as injekció 
Morfin, sósavas, 2 %-os injekció 
Morfin, s?savas, 3%-os injekció 
Morfin, sosavas, 1 %-os injekció 

0,05% kénsavas atropinnal 
Morfin, sósavas, 2 %-os injekció 

0,05 % kénsavas atropinnal 
Morphinum hydrochloricum 
Mosott gyapot-flanell 
Mosott vászon 
Mucilago ad cathete1 em 

- gummi arabici 
- salep 

Mull 
Mull pólya 

II 203, III 
I\ifurexid-I 
l\1urexid-reakció 
l\1ustármag, fekete 
Mustárolaj, mesterséges 
Mustár papiros 

Nadragul;a-Je.vél 
Naftalán-kcnőcs 
Naftalán-olaj 
Naftalin 
Naftalin-a: 
ft-N aftilamin-olda t 
jJ-Naftol 
2-Naftol 

N 

I'Japhthalanum liquidu1n 
Naphtholum-,8 
NaprafOrgó-olaj 
Narancshéj 
~\Jarancs··olaj 

Ili 264 

Ili 265 
11 347 
I 180 
r I'so 

Ili W2 
III 302 
Ili 304 
JJI 481 
lll 477 

J 325 
193, 397 

Jll 155 
ll 581 

111 195 

111 25 
JIJ 127 
Il 349 
I 282 
l 283 
I 283 

1I 150 
11 150 
Il 349 
Il '50 
ll 551 
Ili 22 
ll 562 

Narancs-szirup 
Narancs-tinktura 
Narancs-tinktura, tömény 
Narcogen 

Natrium aceticum crystallisatum 
-- anilarsonicum 
- arsenicicum 
- arsanilicum 
- ascorbinicum solutum pro 

injectione 
- benzoicum 
- biboracicum 

bicarbonicum 
-- boricum 
- bromatum 
- bromatum solutum 33,3 % 
- carbonicum crystallisatum 

carbonicum siccatum 
causticum 
chloratum 
chloratum purum 
citricum 
citricum neutrum 

- citricum tribasicum 
- fluoratum 
- hydricum 
- hydrocarbonicum 
- hydroxydatum 
- hydroxydatum fUsu1n 
- hyposulfurosum 
- jodatum 
- kalium-tartaricum 
- laurylsulfuricum 
- methylarsonicum 
·~- nitrosum · 
- pheny laethylbar bituricum 
- phosphoricum acidum 
- phosphoricum bibasicum 
·- phosph9ricum crystallisatu1n 
- phosphoricum inonobasicum 
- pyrosulfurosum 
- salicylicum 
--· sulfUricum 
- sulfuricum crystallisatum 

sulfuricum siccatum 
-- tetraboricum 
- thiosulfuricu1n 

Nádcukor 
I'Játrium 
Nátziumacetát 
Nátriumacctát, R-oldat, 10 tyb-os, 

Ili 124 
Ili 400 
JJI 101 
II 529 
lI 35:? 
IJ 354 
1I 356' 
II 35~ 

III 23(} 
ll 357 
II 362 
ll 359 
Il 161 
Il 161 
II 364 

IJI 166 
ll 367 
II 375 
Il 368 
II 3)0 
ll 370 
II 372 
II 372 
ll 372 
II 375 
II 361 
JI 371 
II 375 
II 391 
11 375 
II 3!0 
Il 177 
ll 377 
Il 379 
II 430 
JI 381 
lI 383 
ll 382 
II 382 
lI 181 
ll 385 

JI 388 
II 187 
ll 383 

II 362 
ll 389 
lI 473 
I 283 
11 '352 

20%-os, 25%-os, R) vízmentes 1 283, 284 
I\~átrium-4-aminofenilarzonát 11 '35tf. 

Nátriu1nanilarzonát 11 J54 
Nátriu1narzanilát II 355 
Nátriumarzenát fi '356 
Nátrium-benzil-penicillinát 11 418 
Nátriumbenzoát 11 '359 
Nátriumbiszulfit-oldat, 5 %-os, 

30%-os 
Nátriumbromid 
Nátriumbromid-injekció IOo/0 -os 
Nátriumbromid-oldat 

I 285 
ll 162 
Ili 267 
ll 164 
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Nátiiu1nbromid, 1 g·-os pezsgő 
tabletta IJI ':375 

Nátriumbro111id-oldat sűrűsége és NaBr-
tartalma (táblázat) I 446 

Nátriumcholeinát I 284 
Nátrium-5,5-dietilbarbiturát II 111 
Nátriu1ndihidrogé:úfoszfát II 381 
Nátriun1ditionit I 284 
Nátrium-5-etil-.5-fenilbarbituiit ll 428 
Nátriumfluoríd ll 372 
Kátriumfüszfát. vízmentes I 284 
l\'átriumhidrog-énkarbonát II 359 
Nátriumhidrogénkar bonát-oldat, 4 %·-os, 

5 %-os, telített, R I 284 
Nátriumhidrogénkarbonátos (1 ~{,-os) 

telített nátriu1nklorid-oldat I 286 
Nátriumhid1 ogénszulfit-oldat, 5 %-os, 

309~-os I 285 
Nátriumhid1oxid 
Nátríumhidroxid, klorid-mentes, R 
Nátriurnhidroxid-oldat 1. nátronlúg 
Nátriumhidroxid-oldat sűrűsége és 

NaOH-tartalma (táblázat) 
Nátriumjodid 
Nátriumjodid-injekció 10<)~-os 
Nátriumkarbonát-R-oldat 

... Nátriumkarbonát, 0,.5%-os klorid-· 
mentes 

Nátriumkarbonát, kristályos 
Nátriumkarbonát, szárított 
l\Tátriuµika1 bonát, vízmentes 
Nát1iumklorid 
Nátriumklorid hipcrtoniás, 10°1~-os 

injekció 
Nátriun1klorid-injekció izotoniás 
N á triumklo1id-cinkszulfát-

II 374: 
I 285 

I 447 
ll 375 

lll 271 
I 285 

I 286 
Il 166 
Il 367 
I 286 
Il 168 

III 268 
III 269 

oldat I 235. 286 
Nátriu1nklo1id-cinkszulfái.os káliumjodid-

oldat I 235, 286 
Nátriumklorid-oldat, 0,6~b-os, 5%-os, 

telített I 286 
Nátriumklorid-oldat izotoniás Ili 341 
Nátriumklorid-tabletta, 0,9 g-os Ili 376 
Nátriu1n-kobalt(III)nitrit I 286 
Nátrium-laurilszulfát 11 '377 
Nátriummctabiszulfit Il 384: 
Nátrium-:.netilarzonát II 377. 379 
Nátrium-5-mctil- 5-( 6.' -ciklohexenil)- -

-N-metil-barbiturát II 252 
Nátrium- 5-metil-5-(b,. '-·ciklohexenil)-

-·N-metil-bar bitursav II 254 
Nátriu1nnitrit ll 379 
Nátriumnitrit-injekció 4·%-os III 272 

- - 8 %-os Ili 273 
l\1átdumnitrit-oldat, 1 %-os, 2. 5 ~fo-os I 286 
Nátriumoxalát I 286 
Nátriumpiroszulfit 11 384 
l\1átriumplumbit-oldat I 287 
Nátriumszalicilát 11 385 
Nátriumszalicilát, bélnedvben oldód6 

0,5 g-os tabletta 
Nátriumszalicilát-injekció 10 %-os 
Nátriu1nszulfát, kristályos 

, szárított 

Sül 

Ili 377 
III 2 74· 

Il 187 
II 188 

Nát.riumszulfát, víz111entes I 287 
Nátriumszulfid, R-oldat I 287 
Nátriumszulfit I 28'7 
- -oldat, 10%-os, 40~b-os I 28'7 

N"átriumtetraborát 11 '361 
Nátriuffitioszulíát II '389 
Nátriumtioszulfát-injekció lO~{i-os Ili 275 
Nátriumtioszulfát-oldat, 0, 1 n, 0,01 n, 

0,005 n I 319 
Nátiiumtioszulfát-oldat, 0,005 (1/200) n 

I 236 
Nátiiumtioszulf:it-oldat, 20~fo-os I 22.7 
Nátrium\volframát I 288 
Nátrium\volframát-oldat, 10%-os I 235 
Nátronlúg, n,. 0, l n, 0,02 n, 0,01 n I 320 
Nátronlúg, R, 3%-os, 5%-os, IOo/0 -os, 

20%-os, 30~{i-os I 288 
NE (nemzetközi egység) I 229 
Nedvességtartalom ni.eghatá1ozása I 173 
Nehéz .. fém-kimutatás I 96, II 229 
1\'eisser-festékhez oldatok I 330 
Ne1n-specifikus hatású vérsavók I 2 J 8 
f\Temzetközi egységek I 2 31 
Ne1nzetközi standardok I 231 
Neon1agnol II 193 
Nco1nagnol tabletta III 370 
Ncosalvarsan I 231, II 401, III 305 
Nessler-V\i'inkler-R-oldat I 288 
Nicotamidun1 Il 391 
Nikkel-lemez I 289 
Nikotanrid (nikotinsavamid) II 391 
Nikota1nid-1neghatározás Il J91, III 378 
Nikotamid 0,05 g-os tabJ<:,tta Ili '318 
Nikotinsav II 15 
Nikotinsavamid 11 391 
Nikotinsava1nid-n1eghatá1 ozás ll 391, 

III 378 
Nikotinsavdietilamid II 207 
Nikotinsav-injekció 2 %-·os III 2'.Jl 
Nipagin 1\!I. II 342 
Nitrát- és amn1ónia-kimutatás I 100 
Nitrát-kin1utatás I 100 
Nitrocellulóz II 205 
Nitrogenium oxydulatum 11 393 
Nitrogén-gáz I 289 
Nitrogén meghatározása I 117, III 394, 
Nitroglicerin-oldat 11 '394 
Nitroglice.rin-tabletta, 0,5 ing-os IJI '379 
Nitroglycerinum solutum, 1 % II 394 
Nitroglyccrinum spiritu solutum II 395 
4-Nitro-4-oxi-azo benzol-3-kar bonsavas 

nátrium I 250 
Nitroprusszidnátrium I 289 

- -oldat I 32 7 
- -oldat, 2%-·os, lü~b-os I 289' 

Nitrozo-«R»-só I 289 
N omogr a mm ok I 461 
Nonnc-Appelt-oldat I 328 
Norcainu1n II S.95 
Notkain II 396 
Norsulfazolun1 II 500 
Novalgin II 399 
Novamidazofen II '398 
Nova1nidazophenu1n II ':3.98 

" 

NoY2.l senobenzolun1 
Novarsenolum 
Novarsenolum pro injectione in 

ampulla 
Novarzenol 
Novaizenol biologiai vizsgálata 
Novarzenol-porampulla 
Novatropin 
Novocainum 
Nyálka kimutatása 
I\'vlander-oldat 
N)romás 
NJ.omásmérés 

o, ö 
Obe1mayc1-oldat 
Oestradiolum propionicum 
Oestrodienolum 
Oestrolum propionicum 
Olaj, injekcióhoz való 
Olaj-emulzió 
Olajos kollodium 
Olajos oldatok ste1ilezése 
Oldatok készítése 
Oldatok sterilezése 
Oldatok, szemészeti 
Oldékonyság 
Oldékonyság meghatározása 
Oldhatatlan inaradék meg-

határozása 
Oldhatóság 
Oldhatóság meghatározása 
Olajsav 
Oleinsav 
Oleum anisi 

aurantii 
Aurantii corticis 
bergamottac 
cacao 
cadinum 
Cassiac 
carvi 
caryophylli 
chamomillae 
Chamomillae Hungariéum 
chenopodii 
cinnamonU cassiae 
citri 
eucalypti 
fagi empy1eu1naticum 
fOeniculi 
gaultheriae syntheticun1 
geranii 
ger anii hispanicun1 

·- helianthi 
- jecoris aselli 

jecoris Morrhuae 
juniperi _ 
junipcri baccaJ um 
juniperi empyreumaticun1 
lavandulae 

- lavandulae gallicum 
- Limonis 

II 401 
II 400 

III 304 
II 400 
I 245 

III 304 
II 340 
II 455 
I 170 
I 326 
I 50 
I 67 

I 328 
II 405 
II 401 
II 404 

11 305 
Ili 210 
III 206 

I 187 
I 176, 179 

I 184 
I 204 

I 51 
I 90 

I 103 
I 51 
I 90 
II 41 
II 41 

II 561 
II 562 
II 563 
II 563 

II 550 
lI 449 
II 570 
II 564 
ll 565 
II 566 
II 567 
II 567 
II 569 
II '70 
II 571 
II 447 
II 571 
II 344 
II 571 
II 575 
Il 553 
11 554 
II 555 
II 575 
II 576 
II 449 
II 576 
lI 577 
II 571 

Oleun1 lini 
- menthae piperitae 
·- paraffini 
~- pelargoni 
- pini punrilionis 
--=--- pro injcctione 
- ricini 
- iosmatini 
- sesami 
- sinapis aethereum 
- sinapis syntheticum 
- terebinthinae 
-- terebinthinae rectificaturn 
-· thymi 
- vaselini 

Ólmos-víz 
Ólomacetát 
Ólomacetát-oldat. bázisos 
Qlo1nacetát, R-oÍdat 
Qlomacetátos papiros 
Olomcukor 
Ólomecet 
Ólomfehér 
Ólo1nglét 
Ó!ornkarbonát, bázisos 

11 556 
Il 577 
II 413 
II 5 75 
II 579 

III 305 
II 557 
II 580 
Il 558 
II 582 
II 581 
II 582 
Il 583 
II 584 
II 413 
Ill 193 
II 449 

III 312 
I 289 
I 289 

II 450 
III 312 
II 452 
II 454 
Il 451 

Ólo1n-kimutatás I-96, II 76, 130, 170, 
II 225 

I 476, II 450, Ólom meghatározása 

Öionmitrát 
Ólomoxid 
Ólomszulfiít-oldat, telített 
Ólomtapasz 
Ólom-tubusok vizsgálata 
Oltóanyagok 
Oltóanyagok sterilitási vizsgálata 
Olvadáspont 
Olvadáspont, azonos 
Olvadáspont határértékek 
Olvadáspont készülék 
Olvadáspont korrekciója 
Olvadáspont meghatározása 
Omnoponum 
Ón(II)klorid 
Ononidis r adix 
Ón-tubusok vizsgálata 
Ópium 
Opium concentratun1 
Qpíum, dúsított 
Opium, dúsított,. 2 %-os 

injekció 
Ópium, dúsított, 4%-os 

injekció 
Ópium, dúsított, O, 02 g-os 

tabletta 
Ópium-kivonat, száraz 
Qpium nativum 
Opium-por 
Opium pulve1atu1n 
Ópium-tinktura 
Opodeldok 
Optikai forgatóképesség 
Orvosi előirat változtatása 
Orvosi kakukfű 

III 209 
I 289 
ll 452 
I 290 

Ili 208 
I 214 
I 216 
1 221 

I 50 
I 71 

I 456 
I 70 
I 70 
I 69 

III 307 
I 290 

lll 121 
I 214 

lll 121 
Ili 306 
III 306 

Ili 276 

II1 277 

lll 181 
Ili 219 

III 12 1 
III 116 
Ili 116 
Ill 410 
Ill 296 

I 53 
I 176 

III 167 
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Orvosi kálmos-gyökértörzs III 29 
Orvosi-laboratóriumi vizsgálatokhoz 

használatos kémszerek és festékoldatok 
I 326 

Orvosi recept változtatása I 176 
Orvosi pemetefű 111 109 
Orvosi pióca Ili 78 
Orvosi zsálya-levél 111 136 
Ostyatokok I 191 
Ouabain II 488 
Oxálsav I 290 
Oxálsav, R-oldat I 290 
Ox.idáz-kimutatás III 7.5 
Oxigén II 40 5 

- meghatározása I 149, 11 405 
- meghatározásához készülék I 149 

Oximetilantrachinon kimutatása I 1 '70, 

dl-a-( 4-0xifenil )-p-metilamino
= etanol 

dl-a-( 4-0xifenil )-,s'-metilamino
-propán 

dl-a-Oxi-jJ-metilamino-a-feniJ
··propán 

l-a-Ox.i-{J-metilamin o-a-f eni 1-
-propán 

DL-a-0.xi-propionsav 
1-0.xi-2-metoxi-benzol-4-szulfOnsa v 
1-0.xi-2-metoxi-benzol-5-szulfOnsa v 
2-0xi-·4-aminobenzoesav 
2-0xi-anhidr o-3-hidroxi -higany ( I I )-

III 229 

JJ 504 

11 506 

1I 218 

ll 219 
11" 

11 '°' 
11 '°' 11 42 

- benzoesav 11 27 
2-0xi-anhidro- 5-hidr oxi-higany (II)-

=' benzoesav 11 27 
2-0xibenzoesav 11 46 
3„0xi-mentán II '33'3 
4-0xibenzoesavmetilészter 11 341 
Oxin I 290 
Oxin, R-oldat I 109 
Oxin-oldat, telített vizes I 109 
Oxycid F II 515 
Oxycid S II 2 58 
Qxygenium JI 405 
Qkörfarkkó1ó-virág 111 185 
Osszehasonlító színmérték-oldatok I 304 
Összehasonlító színmérték-oldatokhoz 

táblázat 1 305 
ÖsztradioJ,-3-propionsavésztcr 11 404 
Ösztrodicnol 11 402 
Ösztrodienol-tabletta 0,5 mg-os 111 .'380 
<)sztrol, propionsavas 11 404 
Ösztron I 290 
Ösztron értékmeghatározása I 24·0 
Ösztrogén-hatású készítmények érték-

meghatározása I 240 

p 

Pajzsmirigypo1, szárított 
Pajzsmirigy-tabletta 
Pancreatinum 
Pankreatin 
Pá.ntocain 
PP-faktor 
Papaverin, sósavas 

506 

11 524 
llI 398 
1I 407 
JI 407 
II 514 
II 393 
1I 409 

Papaverin, sósavas, 4%-os 
injekció 111 ?78 

Papaverin, sósavas, 0,04 g-os 
tabletta Ili )82 

Papaverinum hydrochloricum 11 409 
Papaveriniumklorid II 409 
Papirosvatta 111 48() 
Paprika Ili n 
Paprika-tinktura 111 404 
Papsajt-levél III 105 
Papsajt-virág III 103 
Paraacetfenetidin II 425 
Paraaminobenzolszulfilmid II 498. 
Para-aminoszalicilsav II 42 
Para-etoxi-acetanilid II 425 
Para-etoxikrizoidin 1.. Etoxikrizoidin 
Par a-etoxikr izoidin-I-ol dat 
Paraffinum liquidum 

I 263 
11 411 
JI 413 
Ili 211 
II 411 

Paraffinum solidum 
Parafi.n-emulzió, fenolftaleines 
Parafin, fOlyékony 
Parafin, fOlyékony, fOr1áspontja 
Parafin, fOlyékony, meghatározása: 

Parafi.n, szilárd 
Paraformaldehid•tabletta, 1 g-os 
Paraldehid · 
Paraldehydum 
Par arozanilinklorid 
Pararozaniliniumklorid 
Paratyreoideum-hormon 
PAS . 
Pasma infilntile 
Passzív hatású oltóanyagok 
Pasta zinci 
- zinci cum amylo 

zinci oxydati 
zinci oxydati salicylata 

·- zinci salicylata 
- -· Lassari 

Pasteurellosis elleni vérsavó, állat-
gyógyászati célra 

Páfrány-gyökértörzs 
Páfrány-kivonat, félsűrű 
Pálcikák 
Pándy-oldat 
Pemetefű 

I 72 
11 411, 

III 211 
II 413 

III 383 
II 414 
II 414 
11 237 
11 237 
I 230 
II 43 

llI 319 
I 217 

III 308 
III 308 
JII 307 
Ili 308 
III 309 
III 309 

Ili 465 
Ili 63 

111 214 
I 191 
I 328 

111 109 

g·-Penicillin-kalium 
g-Penicillin-kálium-injekció, 

I 231, JI 416 

olajos 
Penicillin-kenőcs 
g-Penicillin-natrium • 
g-Penicillin-ná tr i um-in j ekci ó, 

olajos 
g-Penicillin-procainum 
g--Pcnicillin-prokain 
g-Penicillin-pr okain-inj ek ci ó, 

olajos 
Penicillin vizsgálata 
Pentametazol 

111 279 
I 200 

I 231, 11 418 

llI 280 
11 419 

I 231, Jl 419 

Pentametazol, .10 %-os injekció 
Pentamethazolum 
Pentametilén-1,.5-tctr azol 
Pentainetil-pararozaniliniumklorid 

Ili 280 
I 140 
II 420 

111 281 
II 420 
II 420 
1I 345 

Pepsinum 
Pepszin 
Pepszines emésztési vizsgálat 
Peptizálódás 
Peremin 
Perforátor 
Perklóretilén 
Perkolálás 
Perkolátor 
Permanganát-meghatározás 
:Peroxidáz-kimutatás 
Peroxidkénsav 
Per oxid-kimutatás 
Per oxid-meghatározás 
Petroléter 

II 422 
11 422 
II 67 
II 76 

II 259 
I 126 

II 515 
I 178, 211 

I 178 
II 313 
III 75 
I 291 

II 59, III 349 
II 62 

I 291, II 63 
111 21 

111 458 
I 54 
I 77 

Perui balzsam 
Pertusszisz-vakcina 
pH (hidrogénkitevő) 
pH meghatározása 
pH-mérés fOlyamatosan változtatott 

összetételű, összehasonlító oldattal I 32 
pH-mérés összehasonlító tompító-oldat 

sorozattal 1 82 
pH-mérés színes oldatok esetében I 82 
pH-mérés titrálással I 82 
Phenacetinum II 423 
Phenarsoxydum hydrochloricum 11 425 
Phena1soxydum hydrochloricum pro 

injectione in ampulla III .'309 
Phenisatinum JJ 427 
Phenobarbituralum Il 430 

Phenobarbituralnatrium Il 428 
Phenolphthaleinum 11 4'3'3 
Phenolum ll 4'34 
Phenolum liquefilctum 11 436 
Phenolum purun1 II 436 
Phenyldimethylpyrazolonum amido-

diméthylicum II 80 
Phenyldimethylpyrazolonum II 111 
Phenyldimethylpyrazolonum coffCinum 

citricum III 194· 
Phenylhydra1gyrum boricum JI 437 
Phenylium salicylicum ll 439 
Phenylum salicylicum II 440 
Physostigminum salicylicum 11 441 
Physostigrninum sulfuricum 11 443 
Piknométer I 68 
Pikrinsav I 291 
Pikrinsav-oldat, 1 °/o-os, telített, 5 <;'0 -os 

szeszes 1 2 9 1 
Pilocarpinum hydrochloricum 11 444 
Pilokarpin, sósavas 11 444 
Pilokarpin, sósavas, 1 %-os szem-

csepp 
Pilokarpiniumklorid 
Piridin-3-karbonsav 
Piridin-ft-karbonSavamid 
Piridin-3-karbonsavamid 
Pit idin-{J-kar bonsa v-di etilami d 
r-Piridinkar bonsavhidrazid 
Piridox.iniurnklorid 
Pilula ferri carbonici 
- laxans 

Pilulae 

JII 344 
11 444 
JJ 35 

11 391 
1I 391 
11 206 
1I 284 
II 458 
llI 310 
111 311 

I 202 

Pilulae Blaudii 
·- ferratae Blaudii 

Pilulák 

III 311 
III 311 

I 202 
Pilulák bevonása 
Pilulák készítés·e 
Pilulák vizsgálata 
Pióca 

I 203, 207 
I 202 
I 203 
III 78 

Pipetták 
Pipetták kalibrálása 
Piridin 
Piridoxin, sósavas 
Piridoxin, sósavas, 2,5%-os 

injekció 
Piridoxin, sósavas, 0,02 g-os 

tabletta 
Pirogallol 
Pii ogén-anyagokra vizsgálat 
Pituitrinum 
Pitypang-gyökér 
Pix cadi 
- fagi 
- juniperi 
- juniperi oxycedri 
- liquida 

Plasmochin 
Plasmochin simplex 
Plumbum aceticum 
·- aceticum basicum solutum 
-- carbonicum hydroxydatum 
- oxydatum 
- subaceticum solutum 
- subcarbonicum 

Podofi.llin 
Podofi.llotoxin-meghatár ozás 
Podophyllinum 
Polariméter 
Poliszulfi.d-meghatározás 
Poliszulfid--kén meghatározása 
Porampullák 
Porcikafű 
Porítás 
Porok 

I 6() 
I 62 

I 292 
II 4.Sll 

lll 287 

III '89 
11 459 
I 223 

II 282 
111 163 
II 449 
11 446 
11 448 
II 449 
II 447 
II 241 
II 241 
11 449 

Ili 312: 
II 451 
1I 452 

III 313 
Il 452 
lll 124 
III 125 
111 124 

I 73 
!II 294 
III 337 

I 195 
!Il 75 
I l 7 7 
I 204 

Porok hatóanyagtartalmának megen-
I 204 
I 179 

II 382 
lll 126 
IJ 454 
11 456 
I 234 

gedhető eltérése 
Préselés 
Primer nátriumfOszfát 
Pi: imulae radix 
Procainum hydrochloricum 
Progeszteron 
Progeszteron értékmeghatározása 
Pr ogeszter on·-injekció 
Progeszteron-készítmények érték-

meghatározása 
P1ogestc1onum 
Pr okain,, sósavas 
Prokain, sósavas„. 2 %-os injekció 
Prokain, sósavas, 4°/0 -os injekció 
Prokain, sósavas, 2i}~-os injekció 

0,005~-S adrenalinnal 
Prokain, sósavas, 4%-os injekció 

0,005% adrenalinnal 
Pr okainos arzén-injekció 1 %-os 
Prokainiumklorid 
Prolaktin 

llI 286 

I 234 
11 456 
11 454 
fii 282 
J][ 283' 

JII 284 

JII 285 
JJJ 215 
11 454 
I 231 
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!j 
ii 

Propántriol II 246 
292 
292 

Propilalkoholos kálilúg I 
Prop~lalkoholos káliumhidioxid-oldat I 
3-Propionoxi-17-oxi-ösztra- l, 3, 5-

-trién 
P1otargolun1 
Protein·-ezüst 
Puffer-oldatok 
Puhító-kenőcs 
Pulfrich-fotométer 
Pulveres 

I 132, 

Pulvis ad aquam alkalino-sulfato-
salinam 

- asperginis infantum 
- Caroli 
- dentifricius albus 
- Doveri 
- frangulae compositus 
- ipecacuanhae opiatus 
- liquiritiae compositus 

opii 
opii et ipccacuanhac 
opii et ipecacuanhae co1n-

positus 
- sennae compositus 
- sparsorius infantun1 
- sulfaboricus 

Pyramidonum 
Pyridoxinum hydrochloricu1n 
Pvoktaninurn coeruleum 
P)rrogallolum 

Quercetin 
Quercus cortex 

Ratanhiae radix 
Ratanhia-gyökér 
-· -tinktura 

Rázótölcsér 
Reagensek 
Rebarbara 
Rebarbarás bor 
Recept változtatása 
Redukált vas 
Refraktométer 
Rekonvaleszcens vérsavók 
Rendeléskor készítendő gyógysze1 ek 

(X táblázat) 
Resina benzoes 

- podophylii 
Resorcinum 
Reum-gyökértöizs 

lI 401 
II 107 
11 105 

I 7 7, 83 
III 423 

146. 143 
Í 204 

lll 314 
III 319 
111 311 
111 3H 

III 31 7 
111 314 

III 317 
III 318 
111 316 
III 117 

lll 317 
III 318 
III 118 
III 119 
II 80 

II 458 
lI 346 
11 459 

II 466 
III 128 

III no 
111 130 
III 412 

I 124 
I 249 

TII 134 
111 436 

I 176 
lI 228 

I 74 
1 213 

I 38 7 
III 29 

III 125 
11 461 

III 132 
III 221 Reum(rebar bar a )-ki\· onat, szár az 

Revival III 
Rezorcin 

305, 401 
II 161 

Rezorcin-oldat, 50%-os, sósavas 
1 %-os 

Rezorcin, 1 %-os szemcsepp 
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I 293 
111 '14 

Rezor cinos fukszin-oldat 
Répacukor 
Réz(II)acctát 
Réz(II)acetát-oldat, 0,0 5 %-os, 

1 %-os 

III '39 
II 471 
I 293 

O, 1 %„os, 

Réz (vörösréz)-drót vagy -reszelék 
Rézgálic 

I 293 
I 293 

II 209 
Réz(II)klo1id 
Réz-meghatározás 
Rézoxidammónia-oldat 
Réz (II) szulfát 
Réz(II)szulfát, R-oldat 
Réz(II)szulfit, vízmentes 
Rhei rhizoma 
Riboflavin 
Riboflavin-injekció 0:.5%-os 
Riboflavinum 
Ricinus-olaj 
Ringer-Dale-oldat 
Ringer,-injekció, izotoniás 
R-jelzés 
Roncsolás 
Rosae fructus 
Rozanilinklorid 
Rozaniliniumkloiid 
Rozmarin-olaj 
Rosták 
Rögzítőtapasz 
«R»-só 
Rubrum Congo 
Rutin 
Rutinum 
Ryfen 

s 

I 293 
I 304, 476 

I 294 
II 208 
I 294 
I 294 

III 132 
II 463 

III 287 
11 463 
II 557 
I 232 

III 259 
I 249 
I 102 
III 56 
II 217 
II 237 
II 580 
I 177 

III 204 
I 293 
II 465 
lI 466 
Il 466 
II 439 

Saccharimidum 11 469 
Saccharin-tabletta 111 390 
Saccharinum solubile II 471 
Saccharosum 11 471 
Saccharu1n II 473 

- a1nylaccum II 244 
-- lactis II 321 

. - uvae II 244 
Sal Carolinarum fictitium III 314 
Salep tuber fii 134 
Salétrom II 312 
Salétromsav, füstölgő 11 '39 
Salétromsav, hígított 10~~-os II '38 
Salétromsav sűrűsége és HN03-tartalma 

(táblázat) I 451 
Salétromsav, tömény 1! 36 
Salétromsav, tömény R, R, 30 %-os, 

50%-os 
Sal minerale laxans 
Salolum 
Sal Seignetti 
Sal thebaicun1 
Salviae folium 
Sambuci flos 
Santoninum 
Sapo kalinus 
- kalinus \,enalis 
- stearini 

I 294 
III 314 
II 440 
II 310 
II 349 
III 1'6 
III 1'8 
lI 473 

III 320 
III 321 
III J21 

Sapo stcarini mollis 
- \·iridis 

Saponariae hungaricae radix 
Savanyú kininiumszulfát 
Savkötő képesség 
Savszán1 
Sárga kénes kenőcs 
Sár tök 
Scarlapertusantin 
Scarlaphylax 
Schoorl cukortáblázat 
Schoorl e~járás 
Scillae bulbus 
Scilla siccata 
Scopolaminum hydrobromicum 
Sebészeti kötözőszerek 
Sebészeti kötözőszerek stb. üze,mi 

méretben való gyártása 
Sebészeti kötözőszerek sterilitási 

vizsgálata 
Sebum 

- salicylatu1n 
Seb\. a1 róselyen1 
Secale cornutuin 
Seignette-só 
Selivc.n:off-oldat 
Sellak 
Senegae 1adix 
Sennae fOliu1n 

- fructus 
Sensi\al 
Scra hu1nana Pro haemaggiuti

natione 
Sercegő-üszög elleni védőoltóanyag, 

állatgyógyászati célra 
Seroty-p 
Scrpylli herba 
Sertésorbánc( crysipeloid) elleni 

lósavó 
Seitésorbánc(erysipeloid) elleni 

sertéssavó 
Sel'tésorbánc elleni vérsavó, állat

gyógyászati célra 
Se1téspestis és sertésorbánc elleni 

(kettőshatású) vérsavó állatgy6-
gyászati célra 

Sertéspestis és sertésorbánc elleni, 
ú. n. 20%-os kevert vérsavó, 
állatgyógyászati célra 

Sertéspestis elleni kristályibolyás 
vakcina, állatgyógyászati célra 

Sertéspestis elleni szimultán oltás 
céljára termelt virus, állatgyó
gyászati célra 

Sertéspestis elleni vérsavó, 
gyászati célra 

Sertészsír 

állatgyó-

Sé1 um antianth1acicum equinum 
antidiphtheriCum bovinum 
antidiphthericum equinum 
antidiphthericum cquinum 

concentratum 
antidysentericum equinum 

I!I 431 
III 321 
III 140 
rr rn2 
II 76 
I 153 

JII 111 
III 50 

III 458 
III 454 

I 138 
I 137 

111 14' 
III 142 
lI 475 
1 227 

I 182 

I 227 
II 559 

III 12' 
IIJ 477 
III 144 
II 310 
I 327 
III go 

III 146 
111 146 
III 150 
II 382 

III 442 

III 470 
III 442 
JJI 152 

III 148 

III 419 

III 467 

lll 466 

III 466 

IIJ 471 

III 475 

111 465 
II .518 

III 44J 
1144' 

III 144 

III 445 
III 445 

Scrun1 antigangraenosum equinum 
tetravalens 

antirhusiopathicum equinun1 
antir husiopathicum suillum 
antiscarlatinosum equinum 
antitetanicum equinum 
bovinum normale 
contra anthracem _I\.. lJ. V, 
contra aphthas epizooticas ex 

animalibus hyperimmunisa
tione paÍ-atum A. U .. \T, 

contra choleram avium 
A.U.V. 

III 146 
III 448 
III 449 
III 149 
III 450 
III 451 
III 4ó3 

III 464 

III 464 
contra fCbren1 canun1 catarrhaiem 

A. U. V III 464 
contra pcstcm aviu1n .t\. U. V. Ifi 46.5 
contra pasteurellosem 

A.UV. 
contra pestem suillan1 

III 165 

A. U.. V. Ili 165 
contxa pestem suillam et partin1 

(20o/0 ) contra rhusiopathiam 
A. U. V.. III 466 

contr a peste1n suillam ct 1 husio-
pathiam A U. V. 111 4:66 

contr.i rhusiopathiam 
A.U.V. 

equinum normale 
- humanumanti-D(anti-Rb 0)p10 

diagnosi 
- ovinutn normale 

Scvenal 
Scvenal-Naüium 
Sikosító-anyag 
Sina pis nigr ae semen 
Sirupi 
Sirupus au1antii 
- aurantii corticis-
- feni chlorati oxydulati 
- hypophosphorosus compositus 
- kalii guajacolsulfonici 
- laxans 
-· liquiritiae 
- rubi idaci 
- sacchari 
- simplcx 

Solutio adrcnalini hydr ochlorici 
0,1% III 

·- arscnicalis 
arsenicalis F o\vlcri 
atropini sulfurici 0, 1 % in 

a1npullis 
Belgica 
calcii chlorati 10% in 

ampullis 
calcii oxysulfurati 
sulfurati 
camphorae olcosa 20 s~ in 

atnpullis 
Castellani 

lll 467 
III 451 

111 451 
111 r_t.52 
II 432 
lI 430 

I 206 
III 155 

, I 205 
III 321 
!II 324 
III 125 
III 327 
III 328 
III 110 
!II Hl 
III 331 

III 334 
III '11 

233, 131 
III 33S 

III 336 

I!I 238 
I!I 337 

III 243 
III 337 
III 1% 

III 246 
III 330 

chinini hydrochlorici et ure,thani in 
ampullis III 247 

coffCini natrii-benzoici 200,·ci in 
ampullis III 24·9 
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Solutio colophonii 
- conservans 
- extracti hypophyseos e lobo 

posterior e in ampullis 
- fuchsini cum resorcino 

glµcosi 10 % in ampullis 
glucosi 40 % in ampullis 
hydrogenii peroxidati 

concentrata 
- jodi acida 
- jodi spirituosa 
·- morphini hydrochlo1ici 1 ~~ 

ampullis 
- natrii chlorati isotOnica 
- natrii chlorati pysiologica 

·- natrii salicylici 
·- novocaini 2% in ampullis 

omnoponi l % et 2 % in 

in 

JII '37 
IJI 338 

II 282 
III 339 
III 253 
III 255 

II 280 
III 139 
III 310 

III 261 
lll '41 

III 270, 
342 

III 2 75 
III 283 

ampullis III 2 7 7 
ophthalmica argenti nitrici 111 ?42 
ophthalmica atropini sulfuricí 111 '342 
ophthalmica isotonica Ifi 342 
ophthalmica pilocarpini hydro-

chlorici 111 344 
ophthalmica physostigmini salicylici 

fürtior Ifi 343 
ophthalmica physostigmini salicylici 

mitior 111 34? 
- ophthalmica reso1c1n1 111 344 
- ophthalmica zinci sulfurici III '344 
·- physiologica Ringe1i Ili 260 
·- strophanthini 0.,5o/Q" JII '345 
- strychnini nit1ici O, 1 % in 

ampullis 
- sympaethamini hydrochlorici 

10% 
·- sympropamini hydrochlorici 

2% 
·- ur otr.opini 4·0 % in ampullis 
- Vlemingkxi 

Solutiones ophthalmicae 
Somben 
Sósavas-fi-( 4-imidazolil )-alanin 
Sósavas floroglucin-oldat, R 

III 290 

III 34J 

III 346 
III 258 
III 337 

I 204 
II 139 
II 260 
I 265 

Sósavas jód-oldat Ili 339 
Sósav n, 0,5 n, 0,1 n, 0,02 n, 0,01 n I 321 
Sósav, 0,01 n, alkoholos I 250 
Sósav, hígított 10%'-os 11 31 
Sósav, legtöményebb II 29 
Sósav, legtöményebb R, R, 0,0.033 n, 

1 %-os, 10%-os, 4 m, 20%-os I 295 
Sósav sűrűsége és HCI-tartalma 

(táblázat) 
Sósav tisztítása 

I 454 

Sósav, tömény 2 5 ~'b-os 
Spanyol kaku1dlí-olaj 
Species · 

- alt;haeae 

I 295 
II 30 

II 585 
I 210 

III 347 
~- antiastmatica ad 
- diu1etica 
- laxans 
- Saint-Germain 

Spektrofütometria 
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fumigatíonem fii '347 
III 348 
lll 348 
III 349 

I 76 

--.......,---------------

Spektrofotométer 
Spermacetum 
Spiritus aethereis Hoffrnanni 

- aethereus 
- ammoniatus anisatus 
-· camphoratus 
- concentrati::;simus 
- concentlatus 
- dentifricius 
- dilutus 
- jodi acidulus 
- salicylatus 
·- Saponatus 
·- vini concentratissimus 
-· vini conccntratus 
- vini dilutus 

Standardok 
Stearin 
Stea1in-kenőcs 
Stearin-szappan 
Stearinuffi 
Steril bélhúr (catgut) 

I 76, 134 
lI 553 

Ill 349 
III 849 
III 350 
lll 350 
II 477 
II 478 

III 351 
II 479 

III 340 
III 352 
III 352 
II 478 
II 4;9 
lI 480 

l 231 
II 480 
III 410 
III 321 
II 480 

Ill 476 
Steril bélhúr (catgut) sterilitási 

vizsgálata I 228 
Steril catgut sterilitási vizsgálata I 228 
Sterilezés I 180 
Steril gyógyszerek készítése I 184 
Steril gyógyszerek üzemi mé1 etben való 

gyártása I 182 
Stibium kalium tartaricum 11 481 
Stibiumkáliumtartarát 11 481 
Stibiumpentaszulfid 11 481 
Stibium sulfuratum aurantiacum fi 483 
Stili caustici I 188 
Stramonii folium III 157 
Streptocidum album II 498 
Streptomycinum I 231, II 48S 
G-Strophanthinum 11 487 
Strophanthi semen Ili 160 
Strophanthus I 231 
Strychninum nitricum 11 489 
Strychni seinen II 161 
Sucrosum II 473 
Sulfaguanidinum 11 491 
Sulfan1erazin II 494 
Sulfamerazin-injekció 111 290 
Sulíamerazin-tabletta 111 ?91 
Sulfamethylpyrimidinum 11 493 
Sulfamethylthiazolum 11 495 
Sulfanilamidum Jl 497 
Sulfathiazolum II 4.99 
Sulfazolum 
Sulfi.ir" depuratum 
- p1aecipitatum 
- pulveratum lotum 
- sublimatum lotun1 

Súlymérés 
Súlyok cllcnő1zése 
Súlyok tűrt eltérései 
Súlytérfogat meghatá_rozás 
Suppositoria 
Supposito1ium glycerini 
Suppositorium haemorrhojdale 
SupraGhol 

II 496 
II 503 
ll 501 
lI 502 
II 503 

I 55 
I 58 
I 58 

JI 132 
I 212 

Ill 154 
III 355 
II 27 

L 

Sup1arenin 
Suspensiones 
Sűrű kivonatok 
Sűrűség 
Sűrűségkorrekciók 

lI 58, III 335 
I 189 
I 200 
I 52 
I 69 

Sűrűség meghatározása 
Sűrűségmérő lombik 
Sűrűség(koncentráció)-táblázatok 
Sympaethaminum 

I 67, 152 
I 68 

I 428 
II 504 
II 505 
Ill 291 
Ill 146 
II 506 

Sympathqmim 
Sympathomim-injekció 
Sympathomim-oldat 
Sympropaminum 
Syrupus ferri jodati 
-· kalii sulfüguajacolici 
- mannatus 
- sennae compositus 

Sz 

III 327 
III 329 
III 330 
III 330 

Szacharimid 11 469 
- -tabletta Ifi 389 

Szacharinnátrium II 4 71 
Szacharóz 11 471 

- ~kimutatás II 471, Ili 315 
Szacharóz-oldat sűrűsége és C12H 220u-

tartalma (táblázat) I 449 
Szalep-gumó 111 1 '34 

- -nyák III 304 
Szalicilaldehid I 296 
Szalicilaldehid-oldat, 1 %-os szeszes I 296 
Szalicilsav 11 46 
Szalicilsavas cink;oxidos paszta 111 308 

- faggyú ' III 32' 
- kollodium III 205 
- szappanos kaucsuktapasz 
- szesz 

Szalicilsavfenilészter 
Szali~ilsav meghatározása 

lll 205 
III '52 
II 439 

I 198, II 46, 
III 309 

Szalicilsavmetilészter Il ?43 
Szalmiáksó II 89 
Szamárköhögés elleni oltóanyag II 458 
Szantonin 11 473 
Szantonin-meghatározás II 471 III 390 
Szantoninsavlakton II 473 
Szantonin-tabetta, 0, 02 5 g-os 111 390 
Szaponin I 296 

- -kimutatás III 413 
- „tartalmú lépfene elleni vakcina, 

állatgyógyászati 111 470 
Szappangyöké1 Ili 140 

- -füzet III 206 
- -tinktura 111 41? 

Szappanos formaldehid-oldat Ifi 298 
Szappanszám I 154 
·- meghatározása I 1.54 

Szappanszesz Ili 3.52 
Száj:- és körömf~jás elleni rckonvaleszcens 

vé1savó, állatgyógyászati célra III 464 
Szájvíz Ili 351 
Szálkorrekció I 462 
Szárazanyagtartalom meghatá1ozása I 105 
Szárazanyagta1talom (szárítási maradék) 

meghatározása I I 0.5 

Száraz kivonatok I 201 
Szárítási maradék meghatározása I 104 
Szárítási veszteség (nedvességtartalom) 

meghatározása I 104 
Szárítási maradék (nem illékony szeny-

nyezés) meghatározása I 104 
Szárítási veszteség meghatározása I 104, 

Szárító anyagok 
Szegfűszeg 
- -olaj 

Szekunder arnmóniumfoszfát 
-· kalciumfoszfát 
·- nátriumarzenát 
- nátriumfoszfát 

Szelén 
Szemészeti alap-oldat 

- oldatok 
·- oldatok hatóanyagtartalmának 

engedhető el térése 
Szemkenőcs 1 %-os, fehér 
·- 1 %-os, sárga 
- vízmentes, egyszerű 
- víz-tartalmú, egyszerű 

Szenega-gyökér 
Szenna-forrázat 

- -levél 
Szennalevél-po1, kevert 
Szennyezés mértékének ellenőxzésc 

mértékoldatokkal 
Szennyezés mértékének ellenőrzése 

173 
I 58 

III 41 
II 565 
ll 90 

11 ló2 
II 357 
II 383 
I 296 

lll 342 
I 204 

meg-
1 205 

lll 128 
III 428 
III 428 
III 429 
III 146 
III 228 
Ill 146 
III '18 

I 9.5 

színmérték-oldatokkal I 101 
Szennyezés mértékét jelző oldatok I 301 
Szennyező anyagok kimutatása I 91 
Szerves anyag előkészítése a vizsgálat-

hoz xoncsolással I 102 
Szeszes floroglucin, R-oldat I 265 

- glicerin-oldat I 266 
- jód-oldat III 340 
- kivonat-tartalom meghatározása I 174· 

Szesz-hígítási táblázat I 423, 42.5 
Szesz, hígított 11 479 

, legtöményebb 11 477 
semlegesített R, 80 %-as, 60 %-os, 

5%-os, káliumhidroxidról 
desztillált I 297 

lI 478 
II 558 
III 44 
II 566 
II 170 
I 297 
I 297 

, tömény 
Szezám-olaj 
Székfűvirág 
- -olaj 

Szén, aktivált 
Széndioxid-gáz 
Széndiszulfid 
Szén-tabletta, 0,25 g-os 
Széntetraklorid 
Szérum-gonadotrop-ho1mon 

III 366 
II 172 
I 231, 
II 247 

-· -injekció 111 256 
Szérum-gonadotrop-hormon-tartalmú 

készítmények értékmeghatározása I 240 
Szétesést elősegítő anyagok I 206 
Szilikagel I 58, 298 
Szimpetamin 11 504 

- , sósavas, 6%-os injekció Ili 291 
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Szimpetamin, só.savas, 10 %-os oldat 111 '346 
Szimproparnin 11 .506 
- , sósavas, 20%-os injekció 111 292 

. - , sósavas, 2 %-os oldat Ili '346 
Szimultán oltáshoz használt szopornyica 

elleni virus} állatgyógyászati céh a 111 474 
Színező-anyagok I 206 
Színn1érték-oldatok I 101, 303, 305 
Színmérték-oldatok jelzése I 101 
Színtelenül való oldódás I 91 
Szirupok I 205 
- készítése I 205 

Sziták I 177 
Szívóharang I 11.5 
Szkopin-l-tropasavészter, br ómbidrogén-

savas 11 475 
l-Szkopolamin, brómhidrogénsa\.as 11 475 
Szkopolaminiumbromid ll 475 
Szódabikarbona II 361 
Szopornyica elleni vérsavó állatgyógyá-

szati céh a Ili 464 
Szőlőcukor ll 243 
~zög I 49 
Sztafilokokkusz-vakcina JJ_[ 459 
Sztramonium-levél-kivonat, száraz 111 224 
Sztreptomicin JI 485 
Sztr epto1nicin meghatározása I 146, 

II 485 
Sztrichnin, salétromsavas, 0, l %-os 

injekció 
- -kiinutatás 11 489, 
- , salétrom.savas 

Sz tr i Chnini umni tr át 
G-Sztrofantin 
g-Sztrofantin-oldat, 0, 5 S10 -os 
Sztrofantusz-mag 
- -tinktura 

Szuberin kimutatása 
Szublimát 
Szudán-«II I»-oldat 
Szulfabór-sebhintőpor 

111 289 
Ill 162 

!! 489 
J[ 489 
II 487 

lll 945 
fii 160 
111 415 

I 1 70 
II 267 
I 298 

Ill 119 
[J 491 Szulfaguanid~n , 

- ·-meghatarozas 
- -tabletta 0,5 g-os 

Szulfametilpirimidin 
- -injekció 20<j;)-os 

11 19I III 392 
11! 391 
[J 493 

111 290 
- -meghatározás 
- -tabletta O, 5 g-os 

Szulfametil tiazol 
·- -tabletta 0,5 g-os 

Szulfanilamid 

11 493, III 393 
111 392 
11 49? 

III 393 
[[ 497 

- -meghatározás 11 4.97, 
2-Szulf anilamido-4-n1etil-pi1 irnidin 
2-Szulfanilamido-4-metil ti az ol 
2-Szulfanilamido-tiazol 
Szulfanilamid-tabletta 0, 5 g-os 
Szulf anilsa v-oldat 
Szulfatiazol 
Szulfatiazol-injekció 20 o/0 -os 

- -meghatározás II 499, 
Szulfatiazol-tabletta 0,.5 g-os 
Szulfát-kén meghatározás 
Szulfát-kirriutatás 

meghatározása 
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Ili 395 
11 493 
11 495 
11 499 

III 394 
I 298 

11 499 
III 291 

III 396 
111 395 

II 85 
I 99 

I 122 

Szulfid-meghatározás 
Szulfüszalicilsav 
- -oldat 20%-os 

Szuppozitoriumok készítése 
- vizsgálata 

Szuszpenziók 
Szűrés 
Szűrőanyagok 
Szűr őpapiros-vizsgálat 

T 
lablctta acidi acetylsalicylici 

g 0,.5 
- acidi asco1 binici g 0, 1 
- acisali 
- amidazopheni g O, 1 
·- anlldazopheni g 0,3 
--- aneurini mg 5 
-· atropini sulfUrici mg I/q 
-· azopheni coffeini citrici g O, 5 
-- barbamidi g 0,4 
- barbiturali g 0,5 
·- benzpropamini phosphorici 

mg 5 
- carbonis activati g 0,2.S 

chinini hydrochlorici g 0,25 
- chinini hydrochlorici g O, 5 
- chlor ogenii g 1 
- codcini hydrochlorici g 0,01 
--- codeini hyd1ochlorici g 0:02 

Tablettae 
-- paraaminobenzolsu1f0namidi 

I abletta ephedrini hydrochlorici 
g o,os 

hcxan1ethylcntetran1ini g 0,5 
hydrargy1i bichlo1ati corrosivi 

g 1 
hydrargyri oxycyanati g 1 
natrii bromati effer\'Cscens 

g 1 
natrii chlorati g 0,9 
natrii salicylici alkalisolvcns 

g 0,5 
nicotamidi g 0,0.5 

- nitroglyccrini mg 0,5 
-··oestrodienoli mg 0,5 

opii concentrati g 0,02 
papaverini hydrochlorici 

g 0,0"4 
paraformaldehydi g 1 
phenacetini g O, 5 

·- phenamidi g 0, 5 
- phenobarbiturali g 0,015 
- phenolphthaleini g 0,2 
- phenolphthaleini g O,? . 
- pyridoxini hydrochlor1c1 

g 0,02 
·- saccharimidi 
- santonini g 0, 02 5 
- sulfaguanidini g 0,5 
- sulfamethylpyrimidini g 0,.5 
- sulfamethylthiazoli g 0,5 
- sulfanila1nidi g 0,5 
- sulfilthiazoli g O, 5 

III 294 
I 298 
I 293 
I 212 
I 213 
I 189 
I 180 
I 180 
I 214 

llI ?56 
III 357 
III 357 
111 158 
111 '59 
111 '60 
III 361 
JII %2 
III 369 
fii '6'i 

fii '66 
fii '66 
III %7 
III ?68 
111 169 
111 370 
fii 371 

l 20ó 
III 39ó 

III 372 
111 37' 

111 174 
111 J75 

fii '75 
lII 176 

JII 977 
111 178 
fii 179 
111 980 
111 181 

111 '82 
111 Jaj 
111 383 
111 381 
lll 186 
III 387 
III 388 

fii 189 
III '89 
III '90 
III 191 
111 392 
JII 19' 
111 '94 
JII '395 

Tabletta theobromini jodati 
- thyreoidei 
- tocopheroli acetici mg 5 

Tabletták 

III 396 
Ili 198 
III 398 

I 205 
·- átlagsúl'ytól n1egengedett 

eltérése I 208 
- bevonása I 207 
~- előállítása I 206 

, - injekciós oldatok készítés.éhez I 206 
- vizsgálata I 208 

Tabulettae aspirini g 0,5 III 357 
- chinini hydrochlori.ci g 0,25 III 358 
- hydrargyri bichlorati g 1,0 III 374 
- luminali g 0,10 III 387 
- natrii salicylici g 0, 5 III 378 
- pyramidoni Ill 359 
- veronali g o, 50 III 366 

Talcum 11 508 
Ialkun1 ll 508 
- meghatározása I 209, II 508 

Talleiochin-reakció III 48 
I annalbinu111 II 67 
I anninum II 52 
Tannin ll 51 
Ianninum albuminatu1n keratinatum II 67 
Tapaszok I 196, 209 
- készítése I 209 
- tájékoztató gyorsvizsgálata I 199 
- vizsgálata I 196 

Tarackbúza-gyökértörzs Ili 7.2 
I a1axaci radix Ili 163 
Tartalmi-meghatározások I 93 
I ar tatus emeticus II 483 
- stibiatus II 483 

Tartályok stb. sterilczése I 183 
Tartósítás vegyszerekkel I 182 
I axin II 428 
I~jékoztató gyors'vizsgálat I 95, 199 

- d1ogoknál I 174 
Táramérleg 1 58 
- ellenőrzése I 58 

Tárnics-gyökér III 70 
I eakeverékek 1 210 
- megadott összetételtől \aló 

eltérése I 210 
- vizsgálata I 2 l 0 

Tebanrinal II 43 
I c:;jcukor II J20 
It:;jsav IJ 33 
Tela 11! 481 
- depu1ata III 482 
- hydrophila III 482 
- sec„ Billroth Ili 48'3 

Iengerihagyma 11! 143 
- -levél, szárított 111 142 

Teobromin II 516 
- -kimutatás 11 516, III 397 
-- -meghatározás JI 516, III 397 

Teobrominnátrium-nátriumszalicilát fi 518 
I eofillin II 520 
Tercier kalciumfOszfát II 163 
- nátriumcitrát II 372 

Terebinthina communis 11! 16.5 
·- laricina Ili 166 

III 16 7 Ie1ebinthina veneta 
T ermészctes (normál) 
Természetes (normál) 
I ermészetes (normál) 

birkasavó 111 452 
lósavó JII 451 
szarvasmarha-

savó 
I erpentin-balzsam 

-balzsam, velencei 
- -olaj 
- -Olaj, finomított 
-- „olaj meghatározás 

Terpinhidrát 
Ierpinum hydratum 
I estosteronolum propionicum 
I esztoszteronol-propionát 
- -propionát-injekció 

Tesztoszteron ol -propionsav észt cr 
Tetanusz elleni lósavó 
Ietracainum hydrochloricum 
I etrachloraethylenum 
Ietracor 
T ctr aj ódfenolftaleinnátr iun1 
I etrakain, sósavas 
I etrakainiumklorid 
I etraklórctilén 
Ietraklórmetán 
I etr ametil tioninkloiid 
I etra-vakcina 
Iexapon 
Térfogat 
- -ko1rekciók 

:férfogatmérés 
I érfogatmérések pontossága 
Iheobro1ninun1 
- natrium salicylicum 

"Thcocin 
Iheophyllinum 
Ihiaminu1n hydrochloricun1 
Ihiocolun1 
Ihrombin 
Ihymi vulgaris herba 
Ihymolum 
Thyreoideum siccum 
I hyr eotrop-hor mon 
Tiamin, sós a vas 
Iifusz, kiütéses, elleni oltóanyag 
- -.vakcina 

Tiliae flos 
'Ti1nol 
Iimolftalein 
I imolftalein-I-olda t 
Iimolkék 
Iitnolkék-I··oldat 
Timsó 
Iinctura an1a1a 
- aromatica 
- aurantii 

aurantii conferta 
belladonnae 
cantharidis 
capsici 
chamomillae 
chinae composita 

- digitalis 
Tincturae 

111 451 
lll 165 
III 167 

II .582 
II 583 

III 166 
II 510 
II 510 
II 511 
II 511 

III 292 
11 511 

III 450 
11 512 
II 514 
II 421 
Il 287 
II 512 
II 512 
ÍJ 514 
II 174 
II 333 

III 460 
II 377 

I 49 
I 65 
I 60 
I 64 

11 .51G 
II 518 

II 522 
JI 520 
II 94 

II 304 
I 230 

III 167 
II 522 
JI 524 
I 230 
11 92 

111 457 
Ili 459 
III 169 
11 522 
I 299 
I 324 
I 299 
I 325 
II 73 

Ill '99 
III 400 
lII 400 
III 401 
fii 402 
fii 401 
III 404 
III 404 
fii 405 
JII 406 

I 211 
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'Iinctura ferri pomati 
- gallae 
-· gentianae 
- ipecaCuanhae 
-· laudani 
- malatis fi:':rri 
- nucis vomicae 
- opii 
-· opii simplex 
- pomi ferrata 
- ratanhiae 
- saponariae 
- strophanthi 
·- strychni 

thebaica 
- thymi 
- tormentillae 
- valerianae aetherea 
.:_ valerianae spirituOsa 

·r indalozás 
"Iinkturaprés 
"Iinkturák 

- készítése 
- vizsgálata 

"Tisztán oldódás 
'Tocopherolum aceticum 
.dl-a-Tokoferilacetát 
Tokofi:':rolacetát, (E-vitamin) 

injekció 
·- , (E-vitamin) .5 mg-os 

tabletta 
Tokok 
I oluidinkék 
- ·-oldat 

"Toluol 
Tompító-oldatok 
Tonocholin B 

·ronogen 
·rophosan 
I ormentilla e r hizoma 
·r 01 mentilla-tinktura 
·r oxin elleni vérsavók 
'Toxinok 

III 412 
III 107 
III 408 
111 409 

III 410 
III 412 
III 417 
III 410 

III 410 
111 411 
111 412 
III 41' 
lll 415 
III 416 

III 410 
IJI 418 
III 418 
111 419 
III 420 

I 181 
I 179 
I 211 
I 211 
I 211 
I 91 

II 525 
II 525 

30 mg-os 
III 292 

III 398 
I 191 
I 299 

I 299, 330 
I 299 

I 77, 83 
II 11 

III 335 
II 56 

III 172 
III 418 

I 218 

Toxinum scarlatinosum assorptu1n 
- - pro diagnosi 
- diphthericum pro diagnosi 

I 217 
III 453 
111 154 
III 453 

Toxoidok 
Tölgyfa-kéreg 
I öl tő-anyagok 
Törneg 
'Tömegmérés 
·r öpfi:':r-oldat 
I örésmutató 
Törésmutató meghatározása 
I örpefenyő-olaj 

Tövises iglic-gyökér 
Iragacantha 
·r r agakanta 
Tragantmézga 
·r riaethanolaminum 
I i iacetil-dioxi-:f enil-izatirl 
Irichloraethylenum 
·r r icr esolum 
I rietanolamin 

514 

I 217 
III 128 

I 202, 206 
I 48 
I 55 

I 328 
I 53 
I 74 

II 579 
III 121 
III 174 
Ili 174 
III 171 
II 527 
II 427 
II 528 
lI 319 
II 527 

Irifolii fibrini fülium 
Irijódmetán 
Irikalciumfoszfát 

III 176 
II 285 
11 16.ö 

fi ,fl,fl ,-Triklór-o:,a,-bisz-( 4-klórfenil )-
-etán 11 194 

Triklórecetsav II .54 
Triklóretilén 11 .528 
I riklórizobutilalkohol II 69 
Iriklórmetán II 190 
Triklór-tercierbútilalkohol ll 69 
T rilen II 529 
2,2,3-T rimetil „ciklopentán-1, 3-dikar bon-

sa v- [P-metoxi-r-oxi-higany (! I) ]-
-pr opilamid- ( ! ) · 

l,3, 7-Trimetilxantin 
Trinátriumcitrát 
I rinátriurncitrát-injekció 3,3 %-os 
1,2, 3-'I rioxibenzol 
Tripaflavinum 
Iriturációk 
I ropeolin-«00» 
I ropeolin-I-oldat 
I r opin-dl-tr opasa vészter, kénsavas 
Trypaflavin 
I uberkulin (albumóz-mentes) 
- állatgyógyászati célra 

Tuberculinum A. U„ V. 

II 335 
II 203 
II 370 

III 270 
II 459 
Il 539 
I 176 
I 300 
I 325 
II 101 
II 539 
III 4.55 
111 467 
lll 167 

I uberculinum pristinum sine albumoso 
paratum 

I ubus~vizsgálat 
I ubusok vizsgálata 
I us-oldat 
I ürk-oldat 
I üszőhormon 

Ultraseptyl 
- -injekció 
- -tabletta 

Unguenta 

u 

Unguentum ad (contra) decubitum 
- ad scabierr„1 flavum 
- aluminii acetici tartarici 
- argenti nitrici 
·- argenti nitrici sec. Mikulitz 

Burowi 
- cantharidatum 
- cantharidatum veterinarium 
- contra scabiem flavum 
·- contra scabiem nigru1n 
- diachylon · 
- emolliens 
- glycerini 
- hydrargyri 30 % 
- hydrargyri cinereum 
- hydrarg)rri mite 10% 
- infantum 

leniens 
-· naphthalani 
- ophthalmicum album 1 % 

ophthalmicum flavum 1 % 
ophthalmicum simplex 

anhydricum 

1 III 455 
I 214 
I :!14 
I 300 
I 329 
I 231 

II 496 
lll 290 
III 394 

I 199 
III 430 
lll 432 
III 420 
Ili 121 
Ill 422 
lll 421 
III 422 
111 422 
l!I 432 
III 433 
III 423 
Ili 423 
III 424 
III 425 

III 426 
III 426 
III 426 
lll 424 
Ili 427 
III 428 
111 428 

Ili 428 

1 
·.~ 
{ 

1 

! 
1 
j 

1 

1 
1 

l 
1: 

Unguentum ophthalmicum simplex 
hydrosum III 429 

- plumbi tannici III 430 
- stearini III 430 
- sulfuratum flavum Ill 4'31 
- sulfinatum fuscum III 432" 
- sulfuratum nigrum III 433 
..:..- sapos~earini III 431 
- zinci III 434 

, - zinci oxydati III 433 
Thm II!68 

- pura 
Uretán 

II 168 
11 529 

- -meghatározás 
Urcthanum 
Urotropinum 
U vae ursi folium 
lJ"lepedési sebesség 
lJvegszűrő 
Üveg vizsgálata 

II 529, III 247 
II 529 
lI 252 
III 178 
I! 11s 
I 114 
I 2 )4 

v 
Vaccinum cholericum 
Vaccinum contra abortum infCc

tiosum A. U. V. 
contra anthracem A. U„ V. 
contra anthracem saponino 

paratum A. U„ V. 
contra choleram avium 

A.UV. 
contra gangraenam emphyse-

III 455 

III 469 
III 469 

III 470 

Ili 468 

matosam A„ U. V. III 470 
contra paratyphuS columbarum 

A. U. V. III 470 
contra pestem avium A. U„ V III 471 
contra pcstem suillam crystallino

violaceo paratum A. U. V„ III 471 
contra rabíem A. U .. V. III 472 
contra stomatitidem pustulosam 

contagiosam ovium A. U. V. III 47'3 
contra variolam avium 

A.U.V. 
contra variolam ovinam 

AUV. 
diphthericum et pertussicum 

praecipitatum 
- fCbris exanthematicae 
- pertussicum 
- scarlatinosum et pertussicu1n 

assorptum 
- staphylocoCcicum 
- typhosu1n 
- typhosum, paratyphosum-A, 

cholericum 
- typhosum praccipitatum 
- variolae 

Vakcinák 
Valerianae rhizo1na et radix 
Valeriana-tinktura, éteres 

- -tinktura, szeszes 
Vanádium-oldat, kénsavas 
Vanilin 

- Moldat, sósavas 

III 473 

Ili 474 

III 4'i6 
111 457 
III 458 

III 158 
Ili 459 
Ill 459 

·-B ct 
III 460 
Ili 160 
III 461 

I 217 
Ili 180 
lll 419 
III 420 

I 253 
II 531 
I 300 

Vanillinum 
\laras szájfájás elleni vakcina 
Vasalbumin 
\!asalbumin-oldat, cukros 
Vas·(II)ammóniumszulfát 
Vas(III)ammóniumszulfát 
VasámmóniumtimSó-oldat 
Vasas alllia-tinktura 
Vaselinum acidi borici 
- album 
- album ophthalmicum 
~ cholesterinatum 
-flavum 

Vas(II)karbonátos pilula 
VasMkimutatás 
Vas(II)kloridos szirup 
Vas(III)k!orid 

II 531 
III 473 
II 225 

Ili 297 
t 300 
I 300 
I 146 

III 411 
III 434 
11532 
II 534 

III 415 
II 534 

Ili 310 
r 96, 91 

111 325 
11 230 
11 232 
I 300 

Vas (III)klorid-oldat 
Vas(III)klorid, R--oldat, .54%·-os 
Vas(III)klorid-oldat sűrűsége és 

FeC13,6H20-tartalma (táblázat) I 455 
Vas(II)-meghatároiás III 311, 325 
Vas(II, III)-meghatározás III 411 
Vas(II) és vas(III) meghatározása I 108, 

Vas(III)-meghatározás 
Vas(III)nitrát 
Vas ( III)nitr át-I-oldat 
Vas(II)oxalát 
Vaspor 
Vasprotoxalát 
Vas, redukált 
Vas (II)szulfát 
\las(II)szulfit, R-oldat, tömény R! 

1 %-os 
Vas-tartalmú gyógyszerek 
Vastimsó-oldat 
Vatta 
Vatta, zshtalanított 
Vazelin, bórsavas 
- , fChér 
- , sárga 
- , szen1észeti fChér 

Vászon, mosott 
Veratri rhizoma 

477 
I 304 
I 300 
I 325 
II 226 
11 228 
II 227 
11 228 
11 231 

I 301 
I 109 
I 135 

III 478 
I 301 

III 414 
11 532 
II 534 
II 534 
I 180 

III 182 
Veratt:um-alkaloidák meghatározása III 184 
Verbasci flos III 185 
\lcritol II 507 

- -injekció III 292 
- liquid III 346 

Vcronal-Natrium II 113 
Veronalum II 115 
Veszettség elleni \·édőoltóanyagok, állat-

gyógyászati célra III 472 
Végbélkúpok I 212 

- készítése I 212 
- vizsgálata I 213 

Vércukor •meghatározása I 235 
Vé1cuko1-táblázat I 237 
Vérontófű-gyökértörzs I!I 172 
\1 ér savók általános tulajdonságai I 219 
Vérsavókészítmények I 216 
Vérsavók, nem specifikus hatású I 218 
- , sterilitási vizsgálata I 221 

515 



I 329 
II 550 
II 551 
I 151 

Vérsavók, vércsoport-meghatározásraIII 442 
Vérvizsgálathoz használatos kém-

szerek 
Viasz, fehér 
- , shga 

Viaszfelék vizsgála,ta 
Vidrafű-:levél 
Vina medicamentosa 
Vinilcsoportos kina-alkaloidák 

határozása 
Vinum album 
- rhei 

Viride nitens 
Vírus elleni vérsavók 

- febris canum catarrhalis 
A. U. V. 

- pesti.s suillae A„ U. V„ 
Viszkoziméter 
Viszkozitás 

III 176 
I 191 

meg-· 
II 183 
III 4'6 
III 436 
II 535 
I 218 

III 474 
III 475 

I 75 
I 52 
I 75 - meghatározása 

Vitali-reakció 
Vitainin A-oldat 
Vitamin A-injekció 
Vitamin B1 

II 107, III 27 
II 109 

III 218 

Vitamin B1-injekció 1 %-os 
Vitamin B1-injekció 5%··0S 
Vitamin Bi-tabletta 5 mg-os 
Vitamin B2 
Vitamin B2 0,5%-os 
Vitamin B6 
Vitamin B6-injekció 2)5°fo-os 
Vitamin B6 tabletta 0,02 g-os 

Vitamin B12 
Vitamin Biz-injekció 
Vitamin C 
Vitamin e-injekció 
Vitamin C-tabletta 
Vitamin D 2 
Vitamin D 2-injekció 
Vitan1in D2 értékmeghatározB.sa 
Vitamin D 2-oldat 
Vitamin E 
Vitamin E-injekció 30 mg· os 
Vitamin E-tabletta 5 mg-os 
Vitamin K 
Vitamin K-injekció 0,01 
Vitamin P 
Vitaminum-A solutum 
Vitaminum-B1 

Vitaminum-B111 
Vitaminum-D2 solutum 
Vizelethajtó teakeverék 

5lt5 

II 92 
III 21' 
IJI 214 
III 360 
II 463 

III 287 
II 458 

III 287 
III 389 
II 536 

III 291 
II 19 

III 229 
III 357 
II 145 

III 240 
I 243 
II 146 
II 525 

III 292 
Ill 398 
II 131 

III 260 
II 469 
II 109 
II 94 
Il 536 
II 146 
JJI 348 

Vizeletvizsgálathoz használatos kém-
szerek I 326-

Vizes kivonat-tartalom meg-
határozása 

Vizes oldatok sterilezése 
Vízmentes nátriurnfoszfát 
Víztaitalom meghatározása 
Vizsgálati eredmények kiszámítása 
Vörheny elleni lósavó 
Vörheny elleni oltóanyag, 

csapadékos 
\Törösfenyő terpentin-balzsam 
Vöröskina-kéreg 

\11,T eStphal-mér leg 

Xantakridin 
Xanthacridinum 
Xeroformium 

Yatrenum 

w 

x 

y 

z 
Zephirol 
Ziehl-Neelsen festéshez oldatok 
Ziliz ( al tea)-teakeverék 
Ziliz-gyökér 
Ziliz-levél 
Zincum chloratum 
Zincum chloratum solutum 50o/o 
Zinc-insulinum protaminatum 
Zincum oxyda tum 
Zincum sulfUricum 

Zs 

Zsálya-levél, orvosi 
Zselatin bakteriológiai vizsgálata 
Zselatin, fehér 
Zselatin-tokok 
Zsiradékok stb. jódbrómszá:ma 
Zsiradékok vizsgálata 
Zsír-meghatározás 
Zsíros-olaj kimutatása 

I 174 
I 194 
I 284 
I 104 

I 94 
III 449 

III 454 
JII 166 
III 47 

I 68 

II 538 
II 538 
II 136 

Il 291 

II 124 
I 330 

III 147 
III 14 
III 12 
II 541 
II 542 
II 540 
II 541 
II 545 

III 136 
I 224 
II 241 
I 192 
I 155 
I 151 

II 407 
I 170 
I 151 

Zsíros olajok 
Zsírsav meghatározás 11 246, III 322 
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