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A FONO IV. VÉNYMINTÁI SZERINT KÉSZÜLT GYÓGYSZEREK 
KÉMIAI ELLENŐRZÉSE VII.. 

EOVACH iLVYA 

."\ G-yóg)szerész 1955 évi l. számában n1eg
indított rmat folytatásaként közöljük a FoXo IV. 
vé11ymintáinak vizsgálatára kidolgozott további 
módszereket 

.-:\) Pulvis zinci alunii-nat-i 

Összetétele : 
Zincum sulfu1icun1 25,0 g 
__ \lume11 75,0 g 

~,\ készítn1é11:y vizsgálatát úgy végezzük el, hogy 
először komplexon felesleg alkalmazásával a két 
alkotórész együttes mennyiségét mérjük, majd 
ammóniumfluoriddal a képződött alumíniun1-
komplexonátot bontjuk és a felszabaduló EDTE 
mennyiségéből számítjuk ki a timsó tartalmat 
.\ cinkszulfát mennyiségét külön bemérésből köz
vetlen titrálással határozzuk meg 

\z eljárás leírása: 100 ml-es méiőlombikba 
mg pontossággal kb 1,20 g készítményt mérünk 
és 1 %-os kénsavban rázogatással oldj Uk 0 ldódáfl. 
után 1 %-os kénsavval jelig kiegészítjük 

L A tunsó és cinkswlfát taitalmn együttes meg
határozása 

!U,00 ml törzsoldatrészlethez 50 ml vizet, 
10,00 ml 0,05 mólos komplexon lll mérőoldatot és 
5 ml pH 4,6-os tompító oldatot adunk Horzsa
kővel 1 peicig forraljuk, majd 7 csepp 0,1 %-os 
PAN indikátor hozzáadása után a mérőoldat 
feleslegét még forrón 0,05 mólos rézszulfát oldattal 
visszamérjük. Az átcsapás zöldön át lilába tör
ténik [1, 2] 

II A timsó tartalom meghatárnzása 

Miután az I alatt letitrált oldathoz 8 ml 2%-os 
ammóniun1fluo1id oldatot adunk, 3-4 percig 
forraljuk, majd újabb 3 csepp indikátor hozzáadása 
után 0,05 mólos rézoldattal újra átmeneti színig 
titiálunk 

\z I. titrálással a két alkotórész együttes meny
nyiségét mérjük„ Az e1edményt vegyes-egyeriérték·
súllyal számítjuk ki 

1 ml 0,05 m komplexon III mérőoldat 0,02040 g 
cinkszulfátot és timsót jelez 1 

1 Á~z Egészségüg)'i ~Iinisztf1ium G,\ ógysze1észfoti és 
:\1űsze1ügyi Főigazgatósága által kiadott és jelenleg 
érvényhton levő 183.423/1958 sz. minósítési szabályza.t 
,,B" jeg) z.ékében feltüntetett alsó és felső határé1tékek 
f ig)· cle1nbe'\-·ételé,·el számított vegycs-eg) enértéksúlyok: 

Puli:i<J zinci alu·minati. 1 ml 0,05 in komplexon III. 
mérőoldat 0,02040 g, illetve 0,02030 g < inkszulfátot és 
timsót j~lez. 

Pul-riff ad il 1 igatione1n. l ml 0,05 n1 komplExon 
III„ mf:'1őoldat 0,01823 g, -ill<:>tvP 0,01918 g tinks7ulfátot, 
rézszuJfátot és tin1sót jelez. 

Spa.rsoriui-n antisudoricum. 1 1nl 0,05 m komplexen 
III. mé1·őoldat 0,004803 g, illet-ve 0,004-91 í g égetett 
timsót- és cinko:x:idot jelez 

:\ lT. titrálásnál fluorid 11atásá1a. az alun1Í11iu111-
tarta.Jom:µlal egyenértékű koinplexon 111e1111~yiség 
szabadul fel a fémkomplexonát kötésből .Az eue 
fogyott rézoldat mennyiségével, annak faktorával 
és a timsó egyenértébúlyáva,J számolunk 

1 ml 0,05 molos mérőoldat 0,023i19 g K.c\l(S04lz 
· 12 H,O.t jelez 

I. lábtáznt 

J)ulz,is zú1ci. alu'lninati tiz8gála.ta. 
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UI. A cinkszulfát tartalom. meghatározása 

150 ml-es Erlenmeyer-lombikba pipettázott 
20,00 ml törzsoldatrészlethez 5 ml 2%-os ammó
niumíluorid oldatot, 20 ml vizet és 10 ml 3%-os 
nátriumhidrngénkar bonát oldatot adunk Reakció
elegyünket n1inclen egyes 1 cagens hozzáadása után 
gondosan összerázzuk. ._\ pezsgés megszűnte után 
10 ml 10%-os urotropin oldat hozzáadása után 
metiltimolkék indikátor mellett 0,05 mólos komp
lexon lII mérőoldattal élénk sárga színig titrálunk 

1 ml 0,05 m komplexon III. mérőoldat 0,0143 78 
gramm ZnS04 · 7 H 20-t jelez 

\n1ennyiben a cinkszulfá,t n1eghatá1ozáSápál a 
metiltimolkék nem csap át sárgába, hanem az
oldat vöröses n1arad, az annak a jele, 11ogy a reak
cióelegyben lev-ő alumínium n1enn~,isége a számí
tottnál több, ezért ilyen esetben az ammónium
flumid- oldat mennyiségét mindaddig ·emelnünk 
kell míg az élénk sárga átesa])ási színt el nen1 érjük 

B) Pulvis ad 11 rigationem 

Összetétele : 
Cuprum sulfuricun1 
Zil1cum sulfuricu111 
\lumen 

15,ü g 
15,0 g 
70,0 g 

.A_ készítmény há10111 alkotói észének együj;tes 
n1eghatározása., n1ajd a tin1só n1é1ése az előző 
készítmé11y11él leírtak szeri11t tö1té11ik, így er1e 
itt nem té1 ek ki A cinkszulfát tartalom közrntlen 
n1eghatá1ozá8a azo11ba11 e8ak akko1 \'égezhetó el~ 
ha előzőleg a kísé1·ő fén1-ionokat álcázzuk .Az alu
míniu1n álcázásá1a. legkézenfekvőbb _ a fluo1id 
alkalmazása, a réz ionokat pedig aszkorbinsava.s 



,, 

GYÓG YSZERESZET 45g 

II táblázat 
Pulvi.s a.d irriga.tivnen vizsgálata 

(a réz K,T··OS álcázása után) 
SzánlítOtt-1 -Itapott j 

f rté k érték, I! 

(a réz tiokarbamidos álcázása után) 
Számított 1 Kapott 

érték, 1 érték 

KAl(SO,), 12H,O 

Számított 1 
érték 

Kapott 1 
érték, 

O' O' O' 
-~·'~. ·o ·o °'~ ~~ 

1 15,45 15,íO -0,32 15 45 15,40 
15,45 1 15.48 +0;1s 15,45 15,45 
15,45 

1 

15,41 -0,26 15,45 15,48 
15.45 15,3ti -0.58 15,45 15,38 
l.S,45 

1 

15,39 -0.39 15,45 15,43 

redukció után káliumjodiddal vagytiokarbamiddal 
köthetjük Ezután a, megfolelő pH beállítása, 
után már minden nehézség nélkül elvégezhető a, 
cink köz,„etlen mérése 

Az eljárás leírása: kb 1,60 g mg pontossággal 
mért készítményt 100 ml-es mérőlombikban 1 %-os 
kénsavban rázogatással oldunk és oldódás után 
1 %-os kénsavval jelig kiegészítjük 

I A timsó-, a cinkszu.lfát- és iézszulfát-tartalom 
együttes meghatározása 

A törzsoldat 5,00 llil-es részletét 150 ml-es 
Erlenmeyer-lombikba pipettázzuk, majd 40 ml 
víz, 10,00 ml 0,05 mólos komplexon III mérő
oldat és 5 ml pH 4,6-os tompító oldat hozzáadása 
után horzsakő mellett 1-2 percig fon aljuk. Azután 
8-10 csepp 0,1 %-os PA:N" hozzáadása után a 
mérőoldat foleslegét 0,05 mólos rézszulfát oldattal 
még fűrrón ''-isszan1érjük 

lI. A timsó tartaio1n nieghatározása 

Ezután a letitrált elegyhez i ml 2%-os ammó
niumfluorid oldatot adunk, három percig fon aljuk, 
majd újabb 3 csepp indikátor hozzáadása után 
0,05 m rézolda,ttal újra átmeneti színig titrálunk 

Az, L-es titrálással a hárnm alkotórész együttes 
mennyiségét mérjük és vegyes-egyenértéksúllyal 
szán1olunk. 

1 ml 0,05 m komplexon Ill. mérőoldat 0,01925 g 
cinkszulfátot, iézszulfá.tot és tünsót jelez 

1.. II-es titrálással az alumíniumkötésből fluorid 
hatásá1a felszabaduló kon1plexo11 111e1111yiségét 
mérjük Az itt fogyott rézoldat mennyiségével, 
annak faktrn ával és a timsó egyenértéksúlyával 
számolunk 

' 1ml0,05 mólos mérőoldat 0,023i19 g K\1(804), ·· 

l 2H20-t jelez 

llI A cinkswlfát tartalom meghatá10zása 

A ··készítmény cinkszulfát tartalmát kétféle„ 
képpen határozhatjuk meg [3] : 

1. 200 ml-es Erlenmeyer -lombikba pipettázott 
20,00 ml törzsoldatrészlethez 8 ml 2%-os ammó
niumfluorid oldatot, 50 ml vizet, 0,20 g aszkorbin
savat, 0,10 g tiokarbamidot, 10 ml 3%-os nátrium
hidrogénkarbonát oldatot és 10. ml 10%-os uro
trnpin oldatot adva, metiltimolkék indikátor mel„ 
lett 0, 05 mólos komplexon III mérőoldattal élénk 
sárga színig titrálunk 
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-0,:12 
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+0.18 
-0,4ö 
-0.li 

~!~ 

il,48 
71,48 
íl,48 
71,48 
71,!8 

% 

71, 7:-~ 
il,41 
71,45 
il,17 
71. 36 

+0,30 
-0,09 
-0,06-
-0,44 
-0,lö 

2, 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba pipettázott 
20,00 ml törzsoldatrészlethez 8 ml 2%-os ammó
niumfluorid oldatot, 50 ml vizet, 0,20 g aszkor bin
savat, 2 ml 5%-os káliunijodid oldatot, 10 ml 
3 % -os nátriumhidrogénkarbonát oldatot és 10 ml 
10%-os urotropin oldatot ad,a, metiltimolkék 
indikátor mellett 0,05 mólos komplexon III 
mérőoldattal élénk sárga színig titrálunk 

1 ml 0,05 mólos komplexon rn mérőoldat 
0,014378 g ZnS04 7H20-t jelez 

1. meghatározás mindkét módjánál lényeges, 
hogy reakcióeleg:yünket minden egyes 1eagens 
hozzáadása után gondosan összerázzuk 

C) Sparso1i.u1n antisu.do1'icum. 
Összetétele : 
.,\cidum salicv1icun1 
~!\lumen ustu~ 
Magnesium car bonicum hydroxydatum 
Zincum oxydatun1 
Talcum 

1,5 g 
5,0 g 

15,0 g 
15,0 g 
15,0 g 

A készítmény égetett timsó és cinkoxid ta1 tal
mát az előzőkkel egyező módon pH 4,6-on komp
lexon felesleg és P/1.N indikátor alkalmazásával 
határozzuk meg Ilyen kör ülménvek között a 
111agnéziurn nen1 befülyásolja az e·~edményt Az 
égetett timsó mérését itt is fluoriddal tö1 ténő 
ko1nplexon felszabadítással végezzük„ ~A. szalicilsav 
tartalmat közvetlen bemérésben Kopp e s eh a a r 
szerinti bl'ómozással hatá1·ozzuk meg. 

Az eljárás leírása : '.200 ml-es főzőpohárba mg 
pontossággal kb. 2 g készítményt mérünk és 
100 ml 4%·os k~nsavva~ horzsa}<:ővel 20 percig 
fonaliuk A fonalast krn langon vegezzük Lehűtés 
után az oldatot 100 ml-es mérőlombikba szűrjük, 
,,-ízzel a poharat és a szűrőt több ízbe11 átmossuk, 
majd jelig kiegészítjük 

l A cinkoxid- és égetett timsó-taltalom együttes 
rneghatározása 

10,00 ml törzsoldatrészlethez 20,00 ml 0,05 mó
los · komplexon III mérőoldatot, 3 ml acetát 
oldatot, 10 ml pH 4,6 -os puffert, 30 ml vizet 
adunk és 2-3 percig fonaljuk Ezután még foIIón 
8 csepp PAN indikátor mellett rézoldattal lila 
színig titrálunk 

II Az égetett tirnsó-tmtalorn meghatározása 

. Ezután .a letitrált oldathoz 5 ml 2%-os ammó
mumfluo11d oldatot adunk, 3 percig foIIaljuk, 
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IJI táblázat 
Spa1 'JOl'iu1n antisudo1icam vizsgálata 

Cinkoxid -+ égetett tin1RÓ Égetett tirnsó Szalicilsav 
------

Számitott 1 Talált Számított Talált Számított Talált 
éiték, érték érték ért~k, érték, érték 

g i g O• :o g g ~lo g g % 

1,4 i i 1,481 +0,20 19, 73 1 19. 65 -041 4,38 4,39 ··i-0,25 

1 

19 70 19,69 -0,21 4,38 4,37 -0,23 1,4"/ i 1,484 --!-0,50 
19. 70 19,75 ~ 010 4,38 4-,3(i -0,44- 1,4 7 i 1,483 +0,40 
19, 10 

1 

19,fi3 -0,51 4,38 4,40 +0,50 1 ,4-_ '7 i 1,489 +o,so 
19, 70 19,68 -0 26 4,38 4,38 0 1,4 i i 1,486 +0,10 

majd a visszazöldült oldatot 0,05 mólosrézoldattal 
újra átmeneti színig titráljuk 

Az I-es titrá!ásnál a cinkoxid és égetett tims.ó 
együttes men11yiségét i11é1jük és vegyes-egyenérték 
súllval számolunk. 

1- ml 0,05 mólos komplexon TII mérőoldat 
ú,00491 g égetett timsót és cinkoxidot jelez. 

A 11 -es titr álásnál az aluminiumkötés ból 
fluo1icl hatásá1a f5lszaba.dúló komplexon mennvi
ségét mérjük Az itt fogyott 1 éz mérőoldat 
mennyis6gévol, annak -faktorával és az égetett 
tünsó egyc11é1 téksúlyá val számolunk 

1 ml 0,05 mólos mérőoldat 0,212909J g égetett 
timsót jelez 

Ill .A szazi:cil<Jav iartalon1 nzeghatá1ozá.sa 
Kb 0, 7 5 g ing pontossággal 111ért készítn1ényt 

-500 1111-es brómozó lornbikba. n1éi:ünk és 5 perci.ir 
-5 n1l 10%-os i1átronlúggal 1ázoga.tunk I~zután 
10 1nl v-izet adunk hozzá, 111ajd I csepp n1otilvörös 
indikátor mellett 10%-os sósavval semlegesítjük, 
illetőleg 1-2 csepp 10%-os nátronlúggal enyhén 
lúgosra állítjuk be. Ezutáú szabályos Kopp e
s eh a a r szeiintj brón1ozást végzü11k 20,00 inl 
n/10 KBr03 mérőoldat alkalmazásával [4] 

1 ml 0, 1 n káliumhromát oldat 2,302 rng szalicil
savat jelez 

D) Unguent-u1n 1Pf'1igeran<J 
Öss7.etétele : 
Alu1nínium aceticum tartaricum solutum 2,5 g 
U11guentum lrydrophilicun1 nonionicu1nn1 ad 50,0 g 

_,\_ készítn1én_y en1ulgeáto1 ként 11,·±% szo1 b
oxeténstear átot ta1 taln1az \._ kenőcs aluminium 
tarta.lmát csal{ az en1ulzió n1egbontása µtá11 lehet 
111eghatározni; ezt a célt szolgálja a csersav 
alkalmazása 

Az aluminium tartalo1n 1neghatározása 
Óra üveggel befedett 250-es fözőpohár ba mg 

pontossággal kb. 10 g készítményt mérünk 100 ni! 
1 ~lo-os kénsavval és 2 n1l lü~1S-os csersav oldattal 
horzsakővel kis lángon 25 percig forraljuk, üveg
bottal több ízben ke>ergetjük Lehűtés után a 
vizes részt 7 cm átmérőjű }facherey-Nagel Nr. 
640 szűrőpapí1on (vagy más hasonló n1inőségű 
és sűrűségű laza szűrőpapíron) 500 ml-es l~rlen
meyer-lombikba szűrjük, majd a papírt vissza
tesszük a pohárba és 100 ml 0,5%-os kénsavval 
20 percig újra foHa!juk Lehűtés után a vizes 

I V táblázat 
úng11en/.u1n 1ef1igeranfí vizsgálata 

1 
Ben1érfs g 1 Sn-nní1o11 1 T ''11 

1 mg jammgi 

A_lu1nínium ----

--l-·-"-1--~--~g~~--, - ~:11(-:ií\----~!:g_f_g:~~ 
10,5032 14,16 14,19 1 +0,20 

9,6328 l4,IG 14,14 -0,14 

II 

III 

10,508 i 
10,459 i 
11,6310 
10,4434 

9, 73G2 
J0,83J8 
s, g:io8 

10,97G9 

15 li 
15, 7 i 
15. i i 
13. í i 

!fí.21 
10:21 
1:) 21 
15. 21 

15 7 5 
1 ó, 79 
1 G,83 
15, 15 

l S,21 
l s. líi 
15 22 
1i),1 g 

! 
1 

-0,14 
+0,10 
+0,30 
-0,14-

--0,:32 
+o, 10 
-0,14 

iészt ugyanily·en in.inőségü, dc 9 c111 át1nérőjü 
szűrőpapíron az előbbihez hozzászűrjük, ke-vé8 
vízzel a poharat és a. szílTőt két-há1omsLio1 átöblít
jük, 1 csepp I-metilnmancs mellett acetát oldattal 
semlegesítjük, 5,00 ml 0,05 mólos komploxon IIJ 
mérőoldat és 10 ml pH 4,6-os puffer hozzáadása 
utR-n horzsakővel 3~4 percig forraljuk, n1ajd kb 
15 csepp PAK hozzáadása után rézoldattal liláig 
titiálunk 

1 ml 0,05 mólos komplexon Ill mé1őoldat 
0,0013485 g alumíniumot jelez. 

]~) [Jnguentu.1n zinci alum-inat-i 

Összetétele : 
_A_lumínium aceticu1n tartaricum solutum 2,5 g 
Agua destillata 2,5 g 
Unguentum oleosum 20,0 g 
Pasta zin ci oleosa 25, 0 g 

A. készítmény cinkoxid ta1 tahnánah:: n1eghatá
rozása gyo1sa.bba11 el\'-égezl1ető lenn:e, ha közyetle11 
ben1éréssel dolgoznánk, külö11ösen ilyen pasztasze
rű kenőcsöknél azonban az inhomogenitás okozta. 
eltérések kiküszöbölésére helyesebh nagyobb be
méréssel doigozni 

A cinlcoxid ta-rialoni l!teghatá1ozá8a 

Kb. 2 g mg pontossággal mért készítményt 
porcelántégelyben kiizzítunk, a maradékot kihűlés 
után 10 ml 10%-os kénsavhan oldjuk, vízzel 
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V táblázat. 
[]nguentum. zinci a.Zuminati vizsgálata 

ZnO 

Számított 
g 

érték 1 Kapott érték g 
0' !o 

e--~~~~~-:~~~~~-

ü,302 
6,302 
6,302 
6,302 
6,302 1 

1 

6,289 
G,298 
6,289 
6,287 
6.293 

-0.18 
-o,o:i 
-0,18 
--0,21 
-0,12 

100 ml-es mérőlombikba átmossuk és jelig kiegé
szítjük 

10,00 ml törzsoldatrészletet 150 ml-es Erlen
meycr-lombikba pipettázunk, hozzáadunk 0,20 ml 
2%-os ammóriiumfluorid oldatot, 40 ml vizet és 
15 ml 10%-os urotmpin oldatot Metiltimolkék 
indikátor mellett 0,05 mólos komplexon mérő
oldattal élénk sárga színig titrálunk. 

1 ml 0,05 mólos komplexon III mérőoldat 
4,069 mg ZnO-t jelez 

A szükséges mhő- és reagens oldatok 

0,05 m komplexon lll mérőoldat. 
szerint.) 

(Ph HgV 

2 0,05 m rézszulfat oldat 
5H20 p a -t vízzel 1000 ml-re 

(12,485 g CuS04 · 

oldunk) 

Fi.tktorát a kö"'i;ctkezőképpen hatá1077,uk meg: 
Js1ne11 fakto1·ú 10,00 ml 0,05 n1ólos kon1plexon IIL 
méJ őoldathoz 40 inl vizet, 1 ml pII 4,6-os tompító 
olda1·0t, 5 inl acetát oldatot adunk és forrásig inelegít
jük. ".\iég fo1rón 7 csepp PAN-indikátor mellett liláig 
tiL1áljuk. A faktorával n1egszOJ zott komplcxon mennyi
ség os71..va a fog}'ott réz 1111 számmal adja a i·ézol<lat 
fnkto1 át., 

3. 1-(2-piridil-azo)-2-naftol indikátor (PAN) 
(9G%-os alkohollal készült 0,1 %-os oldata) 

4 .. Acetát oldat. (136 g kristályos nátriumacetá
tot és 77 g an1móniumacetátot vízzel 1000 ml-re 
oldunk) 

5 .. pH 4,6-os tompító oldat ( 4 rész acetát oldatot 
1 rész jégecettel elegyítünk.) 

6 .. :\>Ietiltimolkék indikátor (0,1 %-os triturációt 
készítünk p a KN 0,-tal.) 

7. 10%-os csersav oldat (Frissen készítendő.) 
8 3%-os nátriumhidrogénkarbonát oldat (Fris

sen készítendő ) 
9 .. 5%-os káliumjodid oldat (Frissen készítendő) 

J\!INTAGYÓGYSZERTAR A SVÁJCI „EXPO 
1064"-EN 

A be1ni Ga.Zenica 1t az idei „Expo"-n, a svájci orszá
gos kiállításon (április 30-tól október 25-ig) Lausanile
bau, egy n1intagyógy-szertárat inutat be A Galenica 
rt. ezzel hozzá kíván járulni annak a problémá
nak gyakorlati n1egol<lásához, aniit a gyógyszertárak 
korszer(ísítéRéne'k szükségessége vet fel I\{int a Sehwei
zerjsche A.potheker Zeitung 1negjegyzi, a kiállított 
gyógyszertár főh:g a kollégá~{ érdeklődésére szá1níthat-. 
Többek között 1negkísérli, hog~y· néhány technikai 
problérna n1cgoldására rán1utasson, n1int pl. hely
szükséglet és szervezés a holnap gyógysz'er tárában, a 

10 10%-os motropin oldat. (Egy hónapnál 
régebbi oldatot ne használjunk 
11 2%-os amnióniumfluorid oldat. (Hosszabb 
ideig tartó megfigyelést nem végeztem, 1 hónapig 
biztosan eltartható ) 

ÖSSZEF OGLAI.ÁS 

A közlemény a Fol\o. IV. három por keverékének 
és két kenőcsnek a vizsgálati módszereit ismerteti 
Az eljárások pontos metodikát adnak a 

1„ cink közvetlen inegl1atározásá1a alu1ní11ium 
mellett, 

2„ cink közvetlen n1eghatározására alumínium 
és réz mellett, 

3 alumínium meghatározására cink és réz r11el
lett és az 

4 alumínium meghatá1 ozására szor boxeté11 stc
ar át mellett 
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PE3!0ME 

Asrop OTTYÓnHKYer 1\·lCJO,;_r;bl HC111,11a!IH5I Ipex DbLihHbIX 
CMecel1 H .i"lBYX 1\'laseí1 n Fonnulae Norn1ales IV-ro 113,'l 
Tipo1r:ecCbl ;J,3!01 rO'-IHYTO M:eTO/lHKY ,D,JI5I 

1. HenocpCllCIBCHHOrO OIIpe,1lCJICIUJ5I IUIHKa B npH
CYfCTBHH aJ1J0\1HHl151, 

2. JICIIOCJJC,il,CTBCHHOIO onpc,;i,c;ICH!-líl ll,MHFJ u npa
C'1·I'CTBl111 3.Jll0\1!111115I 11 \ICJ:(H, 

3. onpen:enCHHH 3JII0~\111111H 13 I'Ij)JlCYTCTBHH 1U1HKa 11 
lll€/JJ1 H 

4. onpe)I,€JICHl15I aJIIO~U1HIU1 B npHC'1 ICIBHH crcapa1a 
cop6üKC3ICHa 

ZUSA~!MENBASSUNG 

l)ic A.1 bejt bchandclL die Pt üfungsn1t-~tLoc1(-:n 'on <h oi 
Pulvt-nge1nischen und z" ci Salben der Fo::\ o I\~. Die 
v·erfallrt-:11 geben eine ausíühr}ichc _i_\lethodik übc1 

] die direkte Bestin1n1ung 'on Zink nebsi A.Ju1ni
nium, 

2 die direktf' Bcstün1nung \ 011 Zink nehst Alurnini
um und l{upfe1, 

:j. dio fjG8tüurnung von _\luminiurn ncbsí Zink und 
J.;:upfer, 

4 die Bestiinn1ung ,.-on Alunlinium nehst So1-
LoxaethensLea1 a t 

(01 'zágos Közegészségügyi Intézel Kémiai Ontálya, 
Budapest IX, Gyáli 11 2-6.) 

Érkezett : 1964 1. 23. 

készletek n1ércte és eht:ndezé;;e, eladási n1ódszcrck, 
tekintettel a gyógyszertár különleges jellegére, a gyógy
szerész tudo1nányos és gazdasági doku1nentációja, az 
anyagutánpótlás inegszcrvezése, a sze1nélyi és általános 
költségek racionalizálása, inunka1negszervezés, gyógy
szertári könyYelés, yalamint a laboratóriu1n és a gyógy
szerkészítő korszer(ísítésE 

A kiállítás cgJ-ik célja a gyógJ.szcrész-szakn1a tekin
télyének c1nclésc n1cllett különösen az ifjúság érdnkl6-
désének felkeltése, hogy ezáltal a g) ógyszerész-után
pótlás 1ná1 régóta égető kérdése kedvezőbb hányban 
alakuljon 
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