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E. Ha i t s: Magist1ale _Arzneibereitung aus de1 
Sicht des prakti<Jchen Arzles 

Die einzelncn, die Aa beitsintensitat indden Apothe
ken e1höhenden bz-.;v ·ver1inge1nden Faktoren v.Terden 
anhand der Vn1satz- und Personalangaberi von 1967 ~ 
1969 in den -Apotheken v-om Ko1nitat Pest gepriift 
Es wird festgestellt, dass in de1 F1age stehenden Zeit
periode der pro-Kopf-Umsatz so1vohl auf Grund des 
FC::nint-U1nsatzes, -,,vie auch'der Rezeptzahl einen bcdeu
tenden Anstieg auf-vvies Innerhalb diesem Zu>vachses 
zeigt der Anteil der 1uagist1alcn Rezeptur eine dem 

Durchschnitt übe1legene Erhöhung Damit ist eine 
tJmkeh1 in der Tendenz d8s letzten Jahrzehntes ein .. 
tegreten: dic dem ApothekE;I arnniichsten liegBne magis .. 
trale A1beit zeigt eine sehnellere Zu\vachsrate als der 
Gesamtumsatz. Laut Ansicht <les \Terf8.ssers könnte 
duroh E1wciterung des Ttitigkeítsbereiches <les Gale
nischen Zent1allaboratoriu1ns und durch die \Terpac
kung der iin Laborato1ium he1gestelten Zubereitungen 
einc bedeutende J\fithilfe den ~4-potheken gc"'ahrleistet 
\Verden. DiesEn \T 01 schlag \vird duroh die Bekanntge .. 
bung der Dat8n einzelner Znbcreitungen in den verschi
e<lenEJll P1iiparaten-Gruppen untcrmauert 

( Pe81 megyei Tan&s Gyógyszertári Központja Biidapest XIV , Uzsoki u 36/a) 
Érkezett: l9i0 lV 30 

--~-.--
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A GYÓG YSZERTÁHI MUNKA TERMELÉKENYSÉGÉRE HATÓ 
EGYES TÉNYEZŐK 

DR KEMPLER KURT 

A szerző a Pest megyei gyógyszeitáiak 1967/69 evi 
forgalmi és létszámadatai alapján viz8gálja a gyógy
sze1 tá;-i niunka intenzitását .fokozó, illetve csökkentő 
egyes tényezőket. 1l!f egállapít;ja, hogy a jelzett időszak
ban jelentős rnértélcben növekedett az egy fore es6 fai -
qaloni niind fori·ntösszegben, 1nind vériydarabszá1n
ban. E riövelcedésen belül az átlagosnál lényegesen na
gyobb rnértékben nőtt a magisztrális gyógy8zerek rész
a1 ánya„ E jelenség egy évtizede8 - ellen,kező - ten
dencia megfordulása, és niint ilyen, !c~fejezi azt, hogy 
a legszorosabb értelemben vett gyógyszerészi munka 
nagyobb niértékben nő, rnint az összforgaloni. Végül 
kitér arra, hogy a galenusi laboratórium profiljának 
b6víté.sével, a laboratÓ1'·iuni által ter1nelt készítrnények 
minél nagyobb hányadának kiszerelésével jelentős 
segítség nyújtható a hálózatnak. Ezt az állítását az 
egyes készítményc,soportokon belül néhány kiragadott 
cikkeleni adatainak is1nertetésével bizonyítja 

* 
Az utóbbi időben - különösen az influenzajár

vány idején - egyre gyakrabban 1nerül fel az ·a 
kérdés, hogy vajon meddig terjedhet az egy-egy 
gyógyszerészrc 1 gyógyszertári dolgozóra jutó 
munka n1ennyiségi növekedése; 1nás szóval a biz
tonsági követehnény és az en1beri teherbíró képes
ség határa hol szab véget az évről év1e növekvő 
, , tern1elékenységnek''. 

A kérdés tanulmányozása céljából vizsgálat alá 
vontuk a g~yógyszertári 1nunkaigényt nö·velő és 
csökkentő legfontosabb tén;ezőket. 

A 1nunkai.gériyt növelő egyes té1iyezők 

A n1unka 1nenn:yiségének növek:edését általában 
azonosítják a fcngalo1n összegszerű növekedésével, 
bár az esetek jó részében azzal nincs ará.nyban. 
Kétségtelen, hogy ha a gyógyszertárak létszámá
nak a1akulását összevetjük a fo1galon1 forintban 
kifejezett értékével, akkm két, egymástól jelenté
kenyen divergáló görbét kapunk Ezt bizonyítja a 
Pest 111egyei gyógysze1 tárak ·vonatkozásában az I 
táblázatis 

Megállapítható tehát, hogy a forintban kifojezett 
forgalom jelentős növekedésével szemben a gyógy
szerészek és szakképesített asszisztensek létszá111a 

? csökkenő tendenciát n1utat, és ezt csak kis1nérték-. 
be11 ellensúlyozza az asszisztensjelöltek növekvő 
szá1na 

·ugyancsak a inunka 1nennyiségének nö,„ekedé
sét jelzi a gyógyszer tárakban elkészített, illetőleg 
expediált társadalon1biztosítási vények darabszá·· 
inának növek:edése. E kérdés megítélésekor különös 
súllyal esik latba az a körülmény, hogy a Pest me
gyei gvógyszertárakból expediált magisztrális tár
sadalombiztosítási vények száma közel 50%-kal 
nagyobb növekedési rátát inutat 1 inint a gyári 
gyógyszerkészítmények vényei Ez a 1 T. táblázai 
adataiból látható. 

A táblázat adatai világosan tükrözik, hogy a leg
szorosabb értelen1ber1 vett g:,yógyszerészi n1unka 
lényegesen nagyobb mértékben nőtt, mint a gyári 
készítménvek forgalma. Ezt a tényt alátámasztják 

I. táblázat 
A Gyó(jysze1 tá1·i szakmunkae'I ök létszámán ah alakulása a. í01 gal-om, tük 7 ében 

Év-es 
Év forgalom 

millió Ft 

196i 160,1 
1968 175,8 
1969 194,2 

Átlagos ! Egy grógy-1 
, 

11 
, - 1 szereszre 1 

a ?manyi 

1

. eső éves ! 
SY0Sysz~· forga.lon.1 1 

reszletsza.rrl ezei Ft .. ban i 

' 1 

218 
2-07 
206 

~34,6 
849,1 
942,8 

100 
115,6 
128,4 

Asszisztens-! \.Tizsgázott Vi,.;sgáY.o. tt iEg;;i'" asszisz-

1

1 
jelöltek 1 assziszten„ a-":s:-:~sz.~ensek 1

1 tensre és 
átlasos . s:k átl,ago_s esit1;~~:k 1 j;ilöltre eső 

állomany1 i allomany1 állományi lét- 1 eves fo1g„, 
létszáma 1 létszáma száma összesen 1 ezer Ft ! 

94 
115 
134 

; ! 1 

185 
182 
173 

2 i9 '1' 297 
30i 

5 i'i,O 
591,9 
632,6 

100 
102,6 
109,6 

.~ ... z~ :·~S 
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II táblázat 
A tár sa.dalomhiztosítát:i vények da1 abszá.mának alakulása 

l{iszolgáltatott Kiszolgáltatott I{is'Zolgáltatott 
társadalom-Év magiszt1 ális "' egyéb vények 0' 

'" Jo biztosítási % vények sziffe.ma száma 
vények száma 

196 i 1 OOO 458 100 6 203 549 100 i 204 007 100 
108,3 
113,6 

1968 l 105 454 110,5 6 694 830 107,9 i 800 284 
1969 l 183 528 118,3 6 994 146 112, 7 8 177 674 

a központi gyógysze11aktár ból végzett gvógyszer
kiszállítás adatai is ( I I I táblázat) 

A gyógyszer gazdálkodás te1 én isn1eretes az az 
elfogadott gyakorlat, hogy hosszabb időszakok 
esetében a kiszállítás és a forgalom közötti eltéré
sek figyelmen kívül hagyhatók 

A III. táblázat adataiból szembetűnő, hogy az 
elmúlt közel 2 évtized tendenciája 1968-tól kezdve 
megfordult és míg korábban a magisztrális gyógy
szerforgalo1n összegében éviől évre en1elkedett 
ugyan, de a gyógyszerforgalomban betöltött sze
repe állandóan csökkent, addig 1968-tól kezdve a 
volu1nen-növekedés mellett a százalékos részarány 
is e1nelkedik 

III. tábláza.t 
A ma.gi8zt1·áli8 gyógyszerek 

ki '»Zállüá sa a gyógyszer kiszálUtá s 
szdza'ltlcában 

---------~--

Kiszállított 
É" magisztrális 

gyógyszerek 
százalékos aránya 

-------~-------

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

12,05 
11,64 
11,22 
12,07 
12,26 

~4- fürgnlon1 e szerkezetbeli változása tern1észetc
sen ugyancsak a n1unkaintenzitás e1nelkedésének 
irányába ható tényező. 

A munkaintenzitás fükozódását hozza magá\•al a 
VI Magyar Gyógyszerkönyv bevezetése is :VIint
hogy az ezzel kapcsolatos -- elsősorban a szen1-
cseppek készítésére vonatkozó, továbbá a gvógy
szervizsgálat eln1élyítését célzó - előírások köz
ismertek, e kérdés behatóbb tárgyalására azért 
sem té1tü11k ki, n1ert nem állnak rendelkezésünlue 
olyan adatok, amelyek legalább közelítő pontos
sággal 1neghatározzák ezen intézkedések -végre
hajtásának munkaintenzitást fokozó hatását 

Az előzőekben a teljesség igénye nélkül igyekez
tünk felsoroh1i a 1nunkaintenzitást növelő ténve
zők legfontosabbjait. Tudatában vagyunk ann~k, 
hogy ezenkívül 1nég számos, ugyanebbe az irányba 
ható tényező létezik, melyek közül egyesek - mint 
pl a fizetett szabadság megnövekedése, a függet
lenített-to\rábbképzésben iészesülő gyógyszerészek 
számának en1elkedése stb - olyan vív1nányok, 
amelyek régi töiekvések megvalósulását jelentik. 
- Egyik szá1nottevő tén,rező ezenkfv-ül a hálózati 
dolgozók gvógyszertárnn belüli (pi oktatás) és 

kívüli (pl. toxikológia, egészségügyi felvilágosító 
előadások) tevékenys~ek örvendetes kíszélese-
dése és elmélyülése. ·- - -

Az eddig ismertetett adatok és tényezők alapján 
valóban nem lehetne más következtetést levonni, 
mint azt, hogy az egy főre eső munkaintenzitás 
évről évre igen jelentős mértékben növekedett. 
Minthogy ennek létszámbeli okai - különösen a 
létszámra vonatkozó korlátozások 1968 évi meg
szűnése óta - objektívek, így nem volt más lehe
tőségünk, mint inegfelelő szervezési intézkedések
kel csökkenteni a hálózatra eső munkatöbbletet. 
Ennek ismertetésére visszatérünk 

A 1n·unkaintenzitás csökkenése i1ányába ható egyes 
tényezők 

A gyógyszertári munka mennyiségének általá
nosan elfogadott egyik alapvető mérőszáma az el· 
készített, illetve expediált társadalombiztosítási 
vények darabszáma. Bár kétségtelen, hogy a darab
szám csak igen távoli megközelítésben fejezheti ki 
a vén:yek n1unkaigé11yességét, azonba11 nincse11 
okunk annak feltételezésére, hogy az általunk vizs
gált időszakban - te1n1észetesen a szemcseppeket 
kivéve - lényeges eltolódás következett volna be 
ezen a területen. I~z tehát a.zt jelenti, hogy a vé
nyek forintban kifejezett átlagértékének növeke
dését a n1unkaintenzitás vizsgálatakor figye]n1en 
kívül hagyhatjuk és csak a darabszám növekedése 
jelentkezik munkatöbbletként. Az erre vonatkozó 
adatokat a IV táblázat foglalja össze. 

1 V. tábláza,t 
_4 tá1 '3adalo1nbiztosítá!5i vények darahszá1nának é<i 

állagé1 tékének alakulása 
----~--------~-----~~---

] Összes 1 

Év 

1967 
1968 
1969. 

kiszolgálta~ E 
ltott társada- 1 gy ''ény 

1 

o/0 á t1agé1 téke, 
lo~.biz~osí-

1 
Ft/db 

tasi veny, i 
1 db 
' ---~----

7,204 007 
i 800 284 
8177674 

100,0 
!08,3 
113,6 

15,:34 
15,71 
16,54 

!00,0 
!02,4 
107,8 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a társadalom
biztosítási vény-ek darabszáma a forintfo1galo1nnál 
alacsonyabb mé1 tékben emelkedett, jóllehet ugyan· 
akkor a vények átlagértéke is állandóan emelkedő 
tendenciát mutat. Bár szo1osan nen1 tartozik ide, 
inégis n1egjeg37ezzük, hogy a vények összértékének 
globális emelkedése - érdekes módon - szinte 
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pontosa11 egyezik az összfürgalo1n en1elkedésével; 
a társadalon1biztosítási szervek terhére kiszolgál
tatott gyóg.rszeick nettó (azaz térítés nélkül számí
tott) forintértéke százalékosan 3 év alatt alig vál
tozott; 196i-ben 110,49 millió forintot, 1968-ban 
122,56 milliÓ-forintot, 1969-ben 135,27 millió fo
rintot képviselt, ami a teljes fo1galomnak 68,9, 
illetve 69,i és 69,6 százaléka. 

A 1nunkaintenzitás csökkenésének iránvába ható 
tényezők közül ez alkalon1n1al 11en1 ele.i11ezzük a 
- legtöbbször a n1unkahel~yek korszerűsítésével 
együttjáió - gyógyszertárnn belüli jobb munka
szervezést, a kész és félkész gyóg:yszerkészít1né
nyek előkészítési lehetőségét, se1n a n1unkafolya
n1atok - saj11os n1ég gyern1ekcip6be11 járó - gépe
sítését (ideértve az adn1inisztratív jellegű fülya1na
tokat is). E ténvezők alapos vizsgálata külön ta
nuln1ánv 

A gyÓgyszertáiak terhelését csökkentő tényezők 
közül kiragadva egyet: a központi galenusi labo
rató1iu1nunk gyógyszerkészítő tevék_enységének 
fokozását, a gyártott készítmények cikklistájának 
kiszélesítését és a készítmé11:vek kiszereltségének 
fokozását ele1nezzük 

A teljesség igénye nélkül, pusztán egy-egy készít
mény termelési adatai alapján mutatjuk be, hogy 
milyen jelentős szerepet játszhat a galenusi labo-
1atóriu1n a hálózat tehe11nentesítésében Össze
állításunkban a -vizsgált készítn1ény éves szinten 
te11nelt 111ennyiségét egy-egy átlagvény n1enn~yisé
gé1e szán1ítottuk át, hogy ily n1ódon azt az összes 
- lnagisztrális - vény darabszán1ával pá1huzan1ba 
állíthassuk Hangsúlyozzuk, hogy a fels01olt ké
szítn1ényeket a galenusi laboratóriun1 200-at jóval 
meghaladó cikkelerme kiterjedő, széles p1ofiljából 
önkényesen választottuk. A teljes anyag ilyetén 
feldolgozását n1ellőztük Az átlagvényn1ennyiségre 
való átszáinítás úgysE;_n1 té11yszá1nokon, hanen1 
csak becslésen alapul Igy pl. egyáltalán nem biz
tos, hogy a Sal Castellani teljes gyártott mennyi
sége a FoNo-ban hivatalos 20 g-os dózisban került 
forgalomba. Ugyanakkor valószínú, hogy a tubu
solt készítn1ények tubusonként egy-egy n1agiszt1á
lis vényt képviselnek Az ebből szá11nazó szán1ítási 
hiba azonban elhanyagolható, ha a lúválasztott ké
szít1nények szán1át és jellegét összevetjük a gale-
11usi lab.oratóriu111 te11nelési profiljának egészével 
Ebből ugyanis kitűnik, hogy a teljes profil sok
szorosa a kiválasztott - vizsgált készítményeknek 

A továbbiakban gyógyszerfo11nánként tekintjük 
át a készítn1énv~eket 

Oldatok 

}Jbbe a csoportba soroltuk a szirupokat, szeszes 
oldatokat, emulziókat stb., a steril oldatok kivéte
lével. E készítménycsoportban 1967-ben 57-féle 
készítn1ényt gyártott laboratóriuinunk 51,5 t 
mennyiségben. 1969-re a gyártott készítinények 
szán1a 72-re, volu1ne11e pedig 109, 7 t-ra en1elkedett 
Kiemelve az 1967-ben összességében 1,6, 1969-ben 
összességében 1,8 tonnát képvsielő, a FoNo-ban 
hivatalos 3 készítménvt (SoL Castellani, Sal Cas
tellani sine fuchsino, Sol. tricolorata) megállapít
ható, hogv e mennviség 196 7-ben kb 79 OOO, 1969-

ben kb. 90 OOO átlagvénynek felelt meg Volmne
nüket tekintv-e e há10111 készítn1ény csak néhány 
százalékát képviseli a cikkcsoportba tartozó teljes 
tern1elési profilnak. 

Porok 

A po1 alakú készít1nények csopo1 tjában a te11ne-· 
lési prnfil nem változott (12-föle készítmény), lé
nyegesen n1egnőtt azonban a volu111en: az 196i 
évi 4 tünnáról 1969-re 5,2 tonnára. A készít1nények 
közül kettőt en1elünk ki: a Sparsoriun1 a11tisudori
cu1n FoJ'\To s a _Sparso1iu111 infa11tun1 Ph„ Hg \TI 
jelzésű készítm..é.rry1· _Ezek tern1elési ·volu1nene 
1967-ben alig haladta meg a 1/ 2 tonnát, míg 1969-
ben csaknen1 2 tonna volt„ En11ek 1negfelelően a.z 
átlagvényre számított éiték az 1967. évi 8000-ről 
1969-ben 26 OOO-re emelkedett 

Teák 

A Gyógyszerkönyvben, illetve a FoNo-ban hiva
talos készítmények közül 12-féle készült. A teunelt 
111e11nyiség a ·vizsgált időszakban az 196 7 évi 666 
kg-ról 1969-re 552 kg-ra csökkent E készítmény
csoport jelentősége nen1 nagy; összességében 10 OOO 
körüli 1nagiszt1ális vényszá1not jelenthet 196 i'-ben 
és 8000 kö1üli vén_yszámot 1969-ben. Jelentősége 
inkább abban áll, hogy mentesíti a gyógyszeitára
kat az igen ritkán eliíforduló alkotórészek készlet-
ben tartása, kezelése stb alól 

Kenőcsök 

Az e csoportba tartozó készít1nények választéka 
az 1Uö7 évi 33-ról 196U-ben 36-ra, a ter1nelt 1neny
nyiség __ pedig 11,5 to11náról 16,2 tonnára en1elke
dett Ugy gondoljuk, ne1n téves az a vélen1ényünk, 
hogy e készítménycsoportban jelentős segítséget 
nyújtott a tubusban kiszolgáltatásra kész kiszeie
lések iendkívül magas száma1ánya. Így pi a labo
rntólium 8000 tubust gyá1tott 1969-ben - meg
rendelésre -- az alábbi összetételű és a n1egye sok 
gyógyszertárában előforduló gyermekkeiíőcsből: 

Rp 
Aquae dcstillatae 30 
Adipis lanae 30 
Nati boriei 8 
Glycerini 40 
Paraff liquidi 40 

Ugyancsak tulmsolt formában bocsátjuk a 
gyógyszertáiak rendelkezésére az Ung antirheu
maticu1n, Ung. infantu1n, Ung. borosalicylatu1n és 
Ung en1olliens nevű készít1nényeket. Ezekből 
1967-ben 10 500 tubust gyártottunk, de a gyártott 
n1ennyiség 2 év alatt 111egnégyszereződött és 1969-
ben 43 OOO tubus fölé emelkedett. Mint mái emlí
tettük, a tubusos készítményeknél egy tubus álta
lában egy vényt jelent, így a legyártott mennyiség 
az emlitett 5 készítménvből 1967-ben 14 OOO db 
vényt, 1969-ben 51 OOO db vényt képvisel 

Kúpok 

Hasonlóa11 nagya1á11yú a felfutás a kúpok ter
n1elése terén is l\fíg az 1967. évi 6-féle készít1nény- ""', 
bő! 72 400 db-ot, addig 1969-ben 17-féle készít- ,Y: 

jl 
-,-I1t:-· ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„~ 
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ménybcíl 405 OOO db-ot gy:ü tott és csomagolt a 
galenusi laboratóriun1 

A gyá1 tott mennviségnek kb 3/4-e az alábbi ké-
szítményekből állt: 

Supp a1nida.zoiJheni 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g 
Supp amidazopheni 0 ,5 g FoN o V 
Supp ana.lgeticun1 :B10N o \T. 
Supp analgeticum fmte FoNo V. 
Supp analgeticum prn pa1v. FoNo V 
Supp antien1eticun1 ~~oNo V 
Supp. ad nodum FoNo V. 
Supp spasmohticum FoNo ·v 

Pilulák 

A pilulák közül jelentősége a Ilil roborans gyár
tásának van, ebből 1967-ben 4600 db 100-as ki
szerelésű dobozt, 1969-ben 5000 dobozt gyártott 
laboratóriu1nunk. Ez a mennyiség 4600, illetve 
5000 db átlagvény-darabszámot jelent 

Globulusolc, 1údfo11nák 

A gyártott készít1nények szán1a lényeges válto
zást 2 év alatt nen1 n1utat; Jnindkét esetben 10 
alatt van, s a volun1enben is csökkenés állt be 
E készít1nénycsoportnak a vén·yforgalon1ra gyako
rolt hatása jelentéktelen, n1ert a tern1elt Jnennyiség 
zömét az anticoncipions globulusok alkotják (a 
forgalon1csökkenés f8ltehetőe11 összefüggésben van 
az Infecundin-fo1galom emelkedésével). Bá1 volu-
1nenét tekintve nlinünális, 1négis 1negen1lít,jük a 
Glob. ichthyoli nevű készítn1ényt, an1ely11ek gyár
tásával - úgy véljük - laboratóriu1nunk jelentős 
segítséget nyújt a gyógyszertár-hálózatnak 

Tabletták 

A tern1elés felfutása a készítn1énycs(iportban is 
igen jelentős, ugvanis az 1967. évi 1 066 OOO db 
1969-re 2 547 OOO db-rn emelkedett. A készítmé-
11yek közül a legnagyobb ·v-olu1nent a tabletta for
n1ájába11 legyártott Pulv. chinacisalis cun1 vit. e 
F0No-készítn1én~y képviseli. -~iíg 1967-ben n1i11d
össze 50 OOO db-ot, 1969-ben több mint 800 OOO 
dL-ot gyártott le a laboratórium Ez utóbbi meny
nyiség legalább 70 OOO magisztiális vénynek felel 
n1eg. 

:lfegyénk teljes magisztrális vényforgalmához 
arányítva is megáll"Prl-h-até, hogy a galenusi labo
ratóriun1 által tern1elt készít1nénv-ek rendkívüli -
és egy1e fokozódó - részarány{ képviselnek. Az 
előzőekben említett, csopmtonként kirngadott 
cikkelernek hozzávetőleges szán1ítás szerint 196 7-
ben 128 OOO darab, 1969-ben pedig már 313 OOO 
da1ab Jnagiszt1ális vényt jelentenek Ez az összes 
n1agiszt1ális vé11yszán1ra vetítYe 1967-ben 12%, 
1969-ben 26% Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
mindez csak a kirngadott cikkelemek alapján szá-
1nított n1ennyiség„ Az összn1ennyiségre vonatl{ozó 
becslést nlegközelítik. a következő adatok: forint
értékbe11 szán1ítva a n1egye teljes 111agisztrális for
galmának 1968-ban 39,7%-át, 1969-ben pedig 
n1ár 47,1 %-át ter1nelte galenusi laboratóriu1nunk 
(Arra viszont nincs adatunk, hogy ez pontosan, 
vagy akár csak közelítőleg is hány vénvnek felel 
meg.) 

Úgy véljük, a felsorolt adatok meggvőzően bi
zonyítják, hogy az objektív okok (Iétszá1nnel1éz
ségek, forgalomfelfutás) okozta többletmunkát 
racionális intézkedéssel jelentékeny Iné1 tékben 
csökkenteni lehet 

(Pest mevyei Tanács Gyóyy,zertári Közpon(ja, Budapest X JV , U zsoki n 31J/a) 
É1kezett: 1970 V 15 

ÚJ SZÉNHIDRÁTMENTES MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZER 

SACCHARIMID 
TABLETTA 

Igen gyorsan oldódó, a VL kiadásu Magyar Gyógy

szerkönyv követelményeinek megfelel. 

Gyártja: M 1 KÖV 

100 tabletta (műanyag dobozban) * Ára: 3,40Ft. 


