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Fontos esen1ényt ielent 01vos és gyógyszer ész
szá1nára egyaránt a J?oNo I\r n1egjelenése, mely
a inagisztrá lis gyógyszer elés és gyógysze1 Jcészítés'
fojlődése szemponj tából jelentős. Megoldha tatlan
feladatra vállalkozn ék, ha aránylag szűkreszabott
kereten belül kísérelném meg összefogla lni ezt, a
1nindenna pi gyóg;yszerészi n1unkát o.l:yan a.lapvetöen befolyásol ó és megújító kérdéskom plexu111ot Nagyon hosszúra nyúlna, l1a n1indazon kérdések: nmiért"-jé re és „hogyan" -jára kellene választ
adnom, amit a Kar a FoNo IV.-el kapcsolat ban
felv-et és a1nelyre joggal vár kin1erítő és világosan
111egfügal mazott választ és felvilágos ítást. EgyetJen előadás vagy cikk keretében csupán vázolni
lehet azokat az okokat, melyek ehhez az új vénygyüjte1né nyhez Yezettek; íg,y az egyes előiratok
kal kapcsolat ban is csak azokra térhetek ki kissé
részletese bben, melyek: újszerűségüknól fogva els6sor ban állanak az érdekliídé s középpon tjában
J\findenekelőtt a FoNo IV létrejöttén ek okaira
szeretnék rá1nutatni Az ok elsősorban az a hatal1nas és lén.yegbe,, -ágó fejlődés \'Olt, an1it gyógySze1·é1·észctünk szán1ára az \!" Gyógysze rkönyv _áddendu1na, továbbá az 01vostudo n1án,y és az új gyógyszerek terén elért er.ed1nénvek I1oztak. Orvos és
gyógyszer ész részére a FoNÖ Játszik a legalkahn asabb eszköznek , hogy az el<'Jnyösen rendelhető
újabb gyógyszer ek és a magisztrá lis gyógyszer készítés újabb n1ódszerei, szemlélete és alapanyagai a n1indenna pi gyakorlat ba átn1enjen ek
Röviddel -az y. (~-yógyszerkönyv 111egjelenése
után a Gyóg;yszer könyv Szerkesztőbizottsága, n1ás
intézetek mellett a J\!Iűszaki fejlesztési Osztályt is
111egbízta a.z \l G;y6gysze 1könyv kísérletes reviziójával Galenusi vonatkozá sban ()sztál,ynn k n1unkaprogramjá ba a szilárd, kenőcsá.Jlon1án_yú és en1ulziós szerkezetű gyógyszer ek tartoztak J1~lsősor ban
a fizika-kém ia vonalo11 kerestük az új utakat és ezt
a szemlélete t igyekeztü nk átültetni a galenusi
gyógyszer észet be ~íunkánk crcdn1én_y-eképpon szü1 A Gyóg~-szerész
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lettek meg az Addendum újonnan szövegeze tt
ernulziók és szusz1Jenziók általános fejezetei, továbbá 15 új galenikum felvételére és mintegy
12 galenusi készítmén y teljesen megválto ztatott
vagy lényegese n módosíto tt előíratára tettünk
javaslatot .
A gyógyszer technológ ia fejlesztésé t a hatástani
szempont ok elsőrendű figyele1nbevételéveJ, a fizi"
Imi-kémia i szemlélet alapján kívántuk. előbbre
vinni Ez szükségszerűen egy egész sor, külföldön
1nár l{iterjedte n l1asznált segédan,yag i11egvizsgálását és ezek közül azoknak kiválasztá sát kívánta
1neg, a1nelyek a n1i l{örühnén yeink között a legmegfolelőb bnek mutatkoz tak A segédanya gok
kiválasztá sa korántse1n volt egyszerű feladat,
különösen , ha figyelemb e vesszük, hogy a kérdéses
anyagok igen sokféle, árnyalati különbség ekkel
rendelkező változatok ban, többnyire nagyipari
termékké nt kerülnek forgalomb a. Hq,tározo tfan
kellett tehát azokat a feladatok at is ismernünk ,
amelyekre a legmegfelelőbb segédanya gokat aka1tuk 11asz11álni Ilyen elözn1én,yek után került sor az
etilénoxid -polimére k polio.xetén - 1500, jJolr:o.xeténstearát és szorboxeté nstearát és a 1n"etilcellulóz hivataloss á tételére Ezeken a sZintétiku s
anyagoko n kívül több olyan galenikum kidolgozá sára és fel-Vételére" is sor került, amelyek szinté11
segédanya gként \agy vivőanyagként foghatók fol
Ezzel főké11t a ke11őcsalapan:vagokra, 1131ákokra és
hidrogélek rei továbbá a l( o r á ni kartársu11k
által javasolt amylum liquefactuni-ra utalok
Ezek voltak tehát röviden azok a g,yóg,yszerészi
indokok, amelyek a FoNo IV kiadását szükségszerűvé tették. Te1111észetesen dönttíen fontos
szerep hárult a terápiás szen1pontok1a is, arnelyekre
itt i1en1 kí-vánok kitérni. Csupán n1egjegyzen1~ hogy
a gyógyszer észi technológ iai megoldások:, elsősor
ba.n a mode_rn segéd- és vivőanyagok hel:yes 111egválasztása és a gyógyszer feldolgozásána:k n1ódja,
a hatásfokot , terápiás sze1npont ból döntően befolyásolhatj a és elsőrendű fontosság ra tarthat számot
A Fo"1o IV. előirataiban ezt a szempont ot is kellően figyelemb e vettük
kenőcsök,
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Nemcsak tartalmilag és szemléletileg új a FoNo
I\T ., hane1n szerkezete tekintetében is újszerű. A
szabván.yos vényminták eddigi kiadás.ai eddig egy
kötetben jelentek n1eg, ugya.nazt a kiadást használta az orvos és a gyógyszerész l\iivel az orvos
is és a gyógyszerész is más-111ás sze1npontból a1kal1nazza a FoNo-t, ugyanaz a kiadás mindkét fél
részére nem volt megfelelő inegoldás. Az orvos
számára a hatástani csoportosítás, adagolási 1nód,
terápiás alkalmazás a fontos szempont, a gyógyszerész számára pedig a gyógyszer készítésével,
expedicíójával és eltartásával kapcsolatos kérdések fontosak. A FoNo IV . számolt ezzel a körüln1énr1yel és külön orvosi és gyógyszerészi kiadásban
jelent meg. ~4-z előbbi 11atástani csoportosításb an,
a terápiás adagolási szempontok figyelembevéte lével lett összeállítva, 1nfg a gyógyszerészi példány
betűrendben, készítési és eltartási útn1utatóval készült. A felvett készítn1ények szá1na, az előző
FoNo-hoz viszon.yítv-a inintegy százzal megnövekedett .Ezenf6lül sok név szerint az előző FoNo-ban
is szereplő készít1nény összetétele, készítésmódja
alapvetően megváltozott s így a valóságban a 26G
vényből álló gyűjtemény mintegy füle teljesen új
előiratnak tekintendő. A FoNo IV. természetesen
nemcsak segédanyagai vonalán jelent újat, hane1n
a hatóanyagok sorában is igyekezett újat nyújtani Az antibiotikumo k közül a klóramfonikol,
és az oxitetraciklin került felhasználásra. Az új
hatóanyagok közé kell még sorolnunk a jódklóroxichinolint, a tolazolint, a hexobar biturált, a
szu1fatiazolt, a 1nagnéziun1tri szilikátot, valamint
az aránylag nagyszámú drngot is, amelyeknek
egyrésze ugyan csupán ízfedő vag.)r adjuvá1ó szerepet játszik a tea-keverékekb en
A Szerkesztőbizottság elvileg arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a FoNo IV -ben, a Gyógyszerkönyvben és az Addendumban hivatalos, egymagában is hatásos és használatos galenikus készítményt önálJó vény1nintakén t is felveszi Te1n1észetesen ez az ún. neogalenikun1 okra ne1n vonatkozhatott
A nomenklaturáb an is 111eglehetősen nagy változásokat hozott a FoNo IV. Bár tisztában yoltunk azzal, hogy gyakrabban rendelt készítn1ények neveit 11en1 célszerű inegváltoztatn j, részben
az Addendum egyes gyógyszerform ákrn vonatkozó új elnevezései (pl owlogutta, oculentum),
valamint az a törekvés, hogy a gyógyszerf(nn1 ákat konkrét névvel jelöljük ineg és szakítsunk a
semmitmondó, sokszor indokolatlanul használt
mixtura, stb. n1egnevezésekJcel, helyesebh11ek véltük
a névváltoztatás sal járó „fájda.ln1as operációt" n1ost
elvégezni. Az elnevezéseknél n1indeneset1e arra
törekedtünk, hogy azok könnyen inegjegyezhetőek
és >agy hatástani, yagy összetétel szempontjából
a készítn1ényre nézve jellemzőek legyenek.
~4- Ba1 iuni sulfuricuni condituni új addendun1i
összetételénél fogva en1lítésre tarthat szán1ot
A báriumszulfat tartós lebegtetését a l\ozzákevert
rnetilcellulóz biztosítja, amennyiben az utóbbi
vízben viszkózus kolloid-oldatot képez és így mechanikusan akadályozza a bá:riumszulfát szen1csék
leülepedését. In vivo kísérletek igazolták, hogy az
Addendum-ba n hivatalos ízesített báriumszulfát-

3. évfolyam 8 sz

készítn1ény a röntgenológus igényeit n1inden szen1pontból kellően kielégíti
A Suspensio siccans-nál ugyancsak a metilcellulóz szuszpendáló képességét használtuk fol
A 30%-nyi metilcellulóz-n yák ( "1Iucilago methylcellu,losi) \ iszkozitásáná1 fogva lassítja a szilird
alkotórészek ülepedését A metilcellulóz-o ldatból
elpárolgó víz a bőrön vékony) rugalmas inetilcellulózból álló hártyát hagy hátra, amely a pma.nyagokat n1integy rögzíti a bőr felületén, s az
onna11 nen1 távolítható el egykönnyen A 1netilcellulóz hártyaképző tulajdonsága ellenére nem
akadályozza az ún bőrlégzést A bőrfelületrn
vízoldéa 111etilcellulóz
készítn1én\;
fixált
konyságánál fogva' gyorsan és lcönnyen eltávolítható
A vízzel nem elegyedő folyadékok kolloidális
oldatba vitelét, cmulgeálását a FoNo IV több
esetben a szor boxenténstear áttal történő ún
szolubilizáeió útján oldja meg. Szolubilizálást a
FoNo azokban az esetekben alkalmaz, amikor pl
illó-olajat kell vizes oldatba vinni, vagy valamely
anyag oldószer-konce nt1ációjának csökkenésével
járó kiválását akarjuk megakadályozn i. A szolubilizáció lényegében abból áll, hogy valamely
micellaképző felületaktív anyag segítségével - esetünkben szorboxeténste aráttal - az oldhatatlan,
nem elegyedií alkotórészt, a felületaktív anyag
micelláiba beépítve, kolloidális oldatba viszünk
" könnyebb kezelheti5ség kedvéért a szokásos
szobahőmérsékleten általában kocsonyás állo1nányú szorQoxeténst earátot a JfoNo lV. 50%-os
szeszes törzsoldatként ( Solutio sorboxaethen1: 50~/0
.FoN o) alkalmazza
i\._ köptetőkhöz rendelt an11nóniás ánizsos szeszből, a vízzel való hígítás következtében előbb
tejszerlíen kicsapódó, majd a folyadék felületére
gyűlő ánizs-ola:i leül ön válását a szor boxetén segítségével megakadályoz hatjuk Így tiszta, átlátszó
hon1ogén készítn1én:y t kapunk ( Decoctuni saponariae, Infitsurn ipecacuanhae, lnfusurn ipecacuanhae pro infante ) l\íás esetelcben növé11yi kivonatolc alacsonyabb szesz-koncentr áció kö,;·etkeztében mutatkozó kiválásait és illó-olajak elégt,elenül aJacson.y szcsz-koncenti :ációkban való olda,tbavitelét és oldatbantartás át tudjuk szolubiliz:ició·val n1egoldani (Gutta car111inativa, Gutta
e-rpecto1ans, Spi1itus cha1noniillae). Két esetben
a szor boxeténsteará tot en1ulgensként használjuk
Az Eniulsio filicis esetében a vízzel nen1elegyedő fél-·
sűrű páfrá.n,y-gyöké rtörzs-kiv-onato t szar boxeténstea1áttal en1ulgeálva szondá11 át való bevitelre
alkaln1as álJ0111ányú,;·á tesszük. Az fíJ.xhactu·rn filicis
inaiis bizonyos bélföregfortőzések esetében (tenia)
még mindig a legmegbízható bb féregűző. Az em.ulsio fi.Zi.ci.s adagolása kizárólag d11odenun1-szondán
át történjék, n1ert per as ad\Ta. erős há11yinge1t
vált ki és így a gyóg~ysze1 ne1n jut kellő inennyiségben a béltraktusba, tehát ambulanter nem
alkaln1azható .A Gargarisnz.a chlo1oforniii-nál a
szor boxeténsteará t emulgeálja a klorofo1n1ot és
egyúttal a borsosmenta-o lajat szolubilizálja is.
.!\.. szor boxeténsteará ttal emulgeált készítn1én3r
inár enyhe összerázással is kellően hon1ogenizál-·
ható A recepturában igen gyakran előforduló Elixi-
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guajacolsu lfonicuni elkészítés ét rendkívül és így hatásukat lokálisan kifejthess ék A FoN
o
n1egkönny íti az Elixiriuni guajacolsu lfonicuni con- l V már nem 'ett fel folyékony parafin,
yagy
centtntuni Folilo törzsoldat készletben tart_ása, növényi olaj alapú, iHó-olajat is ta1taln1az
ó orran1ely11ek ana partes vízzel történő hígításáva l a cseppeket , mert a tapasztala
tok azt mutatták,
készítmén ,y g,yorsan előállítható.
hogy ilyenek a >izes oldatokná l rosszabb hatásúak
Az Eniulsio olei jecot is és az E1nul.sio olei jecoris és hog,y az illó-olajak az orr n:yálkahá rtyájának
co1n1Josita a sok alkatrész ellenére nJinden külö- ciliáris mozgását bénítják„
.A.z orr rryálkahá rtyá11öseb b nehézség nélkül, közvetlen ül az expediá- jának vér bősége ( congeslio)
következt ében fellépi5
Iásra kerülő edényben, g,yorsan elkészíthető dugulás megszünte tésére, a nyálkahár
tyák leloAz e1nulgeálás1a enziin-1ne ntes arabmézg a-oldatot hasztásár a adrenalin helvett efedrint
alkalmazkell használni, nehogy az egyébkén t peroxidáz - tunk . .._i\.z efedrin tartós h~tású és az adrenalinn
al
tartaln1ú a1abn1ézg a az oxidációra rendkívül ellentétbe n nem vált ki másodlago
s vérbőséget.
érzékeny A-vitamin t, illetőleg a C-vitamin t el- A N a.sogutta ephed,ini- t és a N asogutta
ephedrini
bontsa Az Eniulsio olei ricini és az Eniulsio 1JIO infante-t fenti meggondo lások alapján
állípa' affini cuin phenolphta.leino a csukamájo laj emul- tottuk össze
ziójál1oz hasonló technológ iával, össze1ázás sal
A FoNo IV-ben felvett szemészet i kenőcsök
készül Emulgens ként mindkettő arabmézg a-olda- ( oculenta ), egv kivételéve l, víztartalm
ú Oculenturn
tot tartalmaz ; a külső fázisok viszkozitá sának hydJ'o.su1n-n1al készülnek , csupán az
oxitetraci k11övelésére és ezáltal a f01ösödés n1eggátlás ára a lines szemkenőcsöknél alkalmazt unk Oculentu1n
szóbanfor gó 50% olajfázist tartahnaz ó en1ulziók si11Iplex-et ; az oxitetraci klin ugyanis
a \rizes
tragakanta -nyá.kkal készülnek A ricinus-ola j emul- közegben gyoJs:Ln elbornlana
zió és a folyékon.y parafin e111ulzió, a 1eceptu1á n
A Gyógyszer könyvben hivatalos sze1ncsep peken
kívül, jól bevált kézieiadás i l{észítn1én,yek.
kívül a FoNo IV' az Oculogutta argenti acetici-t,
A FoNo galenusi készítmén yei között a 33,3%-os Oculogutta. a1 gcnh: proteinici- t és az Oculog'utta
glicerines bórax-old at is helyet kapott abból a tebacain-i -t is felvette Ezeket a sze111csep
peket
célból, hogy a vízben meglehetősen rosszul oldódó a Gyógysze rkönyv idevágó irányelvei
nek figyebórax kenőcsökben való feldolgozá sa megfelelő lembevétc lé>el állítottuk össze
módon lehetővé váljék, továbbá, hogy a Glyce>iA FoNo ,_IV a fülcseppe ket otogutta néven a
nuni boraxatuni kész:ítn1én,yt akáT ex te111pore, egy- recepturáb a.n g;yakran elfJf01duló összetétel
ek 1nelszerű összeöntés sel lehessen elkészíten i
lett a Hl% klornmfen ikolt tartalmaz ó Otogutta
Új gyógyszer forma a FoNo IV-ben a Gianula. chloramph enicoli-t is fel vette A klóramfen
ikol
calcii JJhos1Jhoric1: A Calciu11i JJhosphoricuni l11> oldására propiléngl ikolt alkaln1azt unk:.
basicurn a csontképz és szen1pontj ábó1 oly fontos
A FoNo 1V. meglehetősen nagyszám ú pilulát
kalciun1ot és foszfort csaknen1 icleális arányban tett hivataloss á. számszeri nt 9-et A pilulák
kötű
tartalmaz za. A granula bevétele sokkal kelleme- anyagául -~a. Pilula laxans-t kivéve~
egységese n
sebb, n1int a v0Ju1ninózus poré A szesz és víz A rnylurn liquefactm n-ot használun
k Töltőanyag
eleg:yével granulált készítn1én y n1ár szobahőn1ér ként, an1enn.yiben ez a kis1nennyi
ségű hatóa11,yag
sékleten is rövid id6 alatt kiszárad, így készítése miatt szükséges volt, glukózt alkalmazt
unk A pilumég gyógyszer tári körülmén yek között sem ütkö- lák gömhölyít éséhez csekély mennyiség
ií talkumot
zik nehézségb e Célszerií, hogy egyszerre több használun k; a helyesen elkészítet t pilulák
bővebb
adagot készítsünk
behintésér e nincsen szükség, n1ert azok n1ár k:özA csőre (klysma) is új gyógyszer fonnája a vetlen elkészítés ük után is kemények , formatart
ók,
FoNo-nak . A csi!rék jobb retenciójá t szolgálja az drazsé jellegűek
alkotórész ként szereplií trngakant anyák, illetiíleg
_A Pulvis antacidus néven fel·yett magnézi11n1a zilizgyökér-főzet ( Klysnw chlmali, Klysma chlo- triszilikát talán a legn1oder11ebb gyomorsav
lekötő
rali infante, illetőleg Klysrna natr ii salicylici) . készítn1én.y .A gyomorne dvet ne1n
alkalizálja ,
A hexilrezorcincsőrék esetében viszkozitá st növ-elő hane111 Jnég a savanyú régióban a se1nlegess
égi
anyagra nincsen szükség, inert ezeket Leöntés- ponthoz közeli kémhatás rn állítja be és
több órán
szerűen a.Ikal1nazzák
keresztül ezen tartja. Eg.:yéb gyon101savlekötő
Az Addendum ban Ernulsio benzyHi benzoici készítn1én yekkel sze1nben inég az az
előnye is
néven hivatalos, a J?oNo IV-ben Linirnent11,-1n n1egvan, hogy szénsavat ne1n fejleszt és
se1n székscabacidu1n elnevezéss el felvett készítmén y a leg- rekedést~ se1n hasn1enés t nem vált ki
~4.z asztmamoderneb b scabicidu mnak tekinthető A tejszerű ellenes porok (Pulvis asthmalyticu8,
Pulvis asthnwhíg folyadék alkalmazá sa egyszerííh b és sokkal lyticu.s cuni at1 OJJino és Pulvis nstnialytic
us fortis)
esztétikus abb, n1int a kénes kenőcsöké _A_ készít- összetétel eiben azért szerepel tejcukor
is, hog3r a
mény nevének a FoNo I\T-ben történő n1egvál- porkeveré k té1fogatát növelje és ig:y
a poroknak
toztatásá t az indokolta , hogy az orvosok szán1ára a beteg által esetenkén t szükséges felezést
mega scabicid-h atásrn utaló név megfelelőbb, mint a könnyítse A Pulvis 7;epsini felvételére
abból a
gyóg,ysze rkönyvi elnevezés
meggondo lásból került sor, hogy lehetővé tegyük
A nasogutta gyógyszer forma alá tartozó készít- a sósavnak és pepszinne k étkezés közben
történő
1né11yek, a n1odern terápiás követel111én.yeknek friss alkahnazá sát, me1 t a pepszin erősen
sava113rú
n1egfelelően, általába11 közel izotóniása k és nregk:özegben (/~olutio pepsini) aránylag gvorsa.11
növelt ';iszkozitá sú ,„f,:őanyaggal készülnek ~4.. tJa- hatását veszti
gakantan yák lehetővé teszi, hogy a készítmén yek
'iz ezideig „illegálisa n ' készletben tartott
az 011 nyálkahár tyáján tartósan feltapadja nak 3'/1 -os bórsav-ol dat ügye a FoNo IV.-el
„legalizá0
riu111,
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lódott '. A FoNo IV.-ben galenikumként is fehett
bórsa\;--oldat 0,002o/0 fC1101ne1 bórt tartalmaz, an1el:y
az oldat korlátlan ideig 'aló eltartását tesz.i lehetővé .. A_ konze1 válószerként szereplő fC11on1er b6r
a bórsav-oldatokban gyakran tapasztalt gombaszaporodást n1egakadályozza.
A hintőpmok (spmsoiia) között új készítmény
a 10% klmfenánt (DDT) tartalmazó Sparsorium
anh:parasitic-ion. A Spa.rsoriu1n antisudoricu11i összetétele is megváltozott Ez a készítmény jól hinthető és i1en1 á11 össze) n1int az előző FoNo-ba11
szereplő pm keYer ék
A FoNo IV-ben a tea-kever ékek, az eddigiekhez
,;-iszonyítva arán;ylag nag:y szán1ban szerepelnek
~4- G:yógyszerkön;yvbe n is 11ivatalos _drog-keveréken
kívül felvett teák klinikaihig kipróbált készítmények Alkotórészeik között a hatást kifejtőkön
kívül ol_yanok is szerepelnek, an1elyek csupán
ízjayítóknak tekinthetők CéJszertí volna, ha a
a Gyógyszerkönyvbe n hivatalosakat,
teákat FoNo-ban szmeplőket és a kézieladásban előfm
dulókat - megfelelő ízléses csomagolásban, a
galenusi Iaborat-óriu1nok közpo11tilag szerelnék: ki ;
így a gyógyszertáraknak nem kellene aránylag
nagyszámú és ritkábban előforduló drogot raktáron tartani Ugyes megoldás a FoNo IV.-ben, hogy
a tea-keverékek szokásos adagolását és a teák
elkészítésének módját is leírja Ezáltal lehetővé
válik, hogy az orvos és gyógyszerész a beteg részére
egységes és a legcélszerlíbb elkészítési utasítást
n1egadhassa
A sokat vitatott stabilitású Spititus jodosalicylatus eltarthatóságának kérdése azzal oldódott meg,
hogy a külön hozzá<>dott káliumjodid a szalicilsav jódozását csakne1n teljesen visszaszorítja
A lj'oNo IV-be felvett kúp-készítmények száma
11 Altalában sem a felhasználandó kakaóvaj111ennyiségét, sen1 pedig a készítés n1ódját a FoNo
IV. nem írja elő. Kivételt képez a 8up7Josítoriurn
antie111ethicu11i ; ennél az előii atnál fo11nábaöntéssel
történő kúpkészítést alkalmazunk A triklorizobutilalkohol a kakaóvaj olvadáspontját erősen
leszállítja s így szükségessé vált, az olvadáspont
en1elése céliáhól, 1nintegy 3~~-nyi cetilalkohol
hozzáadása Ügyelni kell ana, hogy a cetilalkohol
és kakaóvaj aránya az előírásnak rn_egfeleljen.
Az aránynak akár egyik) akár másik irán_yba való
eltolása túlságosan l{önn:yen olvadó, az elkészítésnél nehézséget okozó készítményekhez vezet.
Az öntésnél ügyelni kell arra is, hogy a kúp vivő
anyaga az előírt 33-35' között legyen, különben
a l{Úpok i1ehezen fagynak 111eg, ami a hatóan:yagok
egyenetlen elosztásához és az elkészítés hosszadal1nasságához vezet
.A. szuszpenziók stabilizálására általában tragakanta-nyákot, illetőleg metilcellulóz-nyáko t alkalmazunk Mindkettőnek az a szerepe, hogy a folyékony vivőanyag viszkozitását n1egnö·velve, a.
szuszpendált részecskék ülepedését 111eglassítsa,
megakadályozza A külsőleg alkalmazott 8u.spensio
siccans-ba.n a metilcellulóznak ezenfelül az a
szerepe, hogy a poran:yagot a bőr felületére 111egkösse. 1Jyenfür1nán a bőrön elpárolgott \:ivő
anyagból vékony metilcellulózhártya marad Yissza,
amely a hatóanyagokat a bőrhöz rögzíti Termé-
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szctescn e_z a ,,felerősített" hatóanyag1éteg \·izzcl
könnyen eltáyolítható
A FoNo I\T. készítn1é11yei között aránylag nagyszán11nal szerepelnek a kendcsöl{„ Ennek eg:y1észt
az az oka., hogy az .!\.ddendun1 a hivatalos kcnőcs
alapanyagok számát és fajtáját teljes új alapokra
fektetve, mintegy fonadalmasította, Az új kenőcs-.
ala.pa11~ya.gok teljese11 ú_jszerií terápiás lehetősé
geket biztosíta.nak a bőrgyógyász szán1á1a Szükség
volt tehát az új kenőcsalapanyagok helyes alkaln1azására kellő szárnú pédával szolgálnu11k :)Iásrészt a de1111atológia még n1indig ftipikusa11 :)nagisztrális szak" tehát különösen figyelemmel kell
lennünk az {1j igényel{I'G, an1it tulajdonképpen
n1aga az _A_ddendun1 teremtett. Az aTánylag nagyszámú és sokféle kenőcsalapanyag helyes alkal111azásá1a, előnyeinel{ és hát1á11y·ainak megis1nertetésére szolgál az orvosi }""oNo n1egfeJel{-) fejezete,
inelyben távirati stílusb3:n rán1utatunl{ az úi
kapcsolatos anyagokra
kenőcsalapanyagokkal
Ezek az isn1eretek elsősorban az /általános gyakorlatot folytató orvos számára iródtak, de úgy hiszsztil{ n1ég a bőrgyógyász-szakorvos szá111ára is
jó i1án:y,Tonalat adnak
Th'Iessze vezetne, ha a FoN"o I\T új ken6cs-készít1nényeire részletesen kitérnénk. Csupá11 111egjcgyez11i kívánon1, hogy rninden eg~yes eldiJatnál
tekintetbe vettük az általános terápiás célt legjobban szolgáló alapanyagot 'rermészetcsen figyelen1111el voltunk a ko1n1Jatibilitási \:iszon:yok1a is
\Tégü] n1ég néhány szóval n1eg kell e1nlékezni a
Jj""oNo I\T ún. ga]enusi készítn1ér1yeiról is lCzeknek
beállítását azért ,.-éltük szükségesnek, hog,_y egyes
a Gyógysze1kÖ!lY\;ben ne1n hivatalos galenil{n1not,
törzsoldatot és ízesít()t a FoNo keretében \rezesRük
be a gyógyászatba, illetőleg használa.tu]rnt legalizáljuk. Ezek a készítn1ények azután, ha beváltak,
egy későbbi idlípont ban birntalos szernkké léphetnek elő
Röviden, csakne1n sürgönystílusban, vázolta1n
a FoNo I'il ke1csztn1etszetét, azokat a szen1pontokat, a1nelyek a szerkesztésnél szerepet iátszottak
Az Addendum és a lloN o IV élet beléptetése után
az orvosi és a gyógyszerészi gyakorlat 1nutatja.
majd n1eg, hogy a FoNo J\T szcrke8ztésének
1nunkája helyesen történt-e
})as Ersc1H:incn der I\T -\usgabc dF1 Fo1n1ttlar:
Xorn1ah$ (.Fo::-;ro I\T) legistrif-~1t einf~ \\eit.c1e Ent·
\\-icklung in <lcr c\1zneimitt.t-:l hc->rst.cllung I3cson(lers
g1osse Fortsc:llliitf-1 (1cr n1agistralon 'Tf:chnologic sind
jn der Reze pi u1 dcr l(olloidcn··.::\. r zneizuho1·eitungcn,
\Vie En1ulsionen, Suspensionen und 8albon n1c1kbn1,
\\as haupls8.0hJich clen ncucn Polin1c1- l l ilfssloffr-:n
zu \- cnlanken ist, \- on \\ clchE.11 mF:11re1c in1 .-tdrfrndu.m.
des Unga1ischen )-,rzneibuches A„ufnahn1e fin<len
\rerf8..sse1~ E·1örtc1t. ausser ohE:n f:r"allntE:n, auch die
\Torteile der neucn \701schriftt-:n an<lc1e1 rnagistn-den
Prapa1aic, \\ ic 7. 13 die Y'orsch1iftcn füT pcrorale
Iropfen, />„ugen- und Xa.senhopfcn, St1 eupu1ve1, \n··
taciden, vorschieden Pulvermisehungen us'y
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