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'i.Jyógysze részellörlé 11eli közlemé11 yek
Gyógyszerészet 23. 144-149, 1979.

Aromás vizek a XVI- XVII. sz'ázadban*
ÁDÁM JÚLIA
Szerző levéltári kutatás és a csekély vonatkozó irodaloni alapján képet ad a ,,vízégetés"-ről (aromás-vízelőállításról), amely a nyugat-dunántúli Batthyánybirtokonjolyt a XVI-XVII sz,-ban Bemutatja a
felhasznált eszközöket, összehasonlítja a Batthyánylevéltár wnatkozó feljegyzéseit a Lebenstein-könyvecske adataival, Megállapítja, hogy akkoriban a vízégetés Európa-szerte elterjedt művelet volt, Gyógyszerészi szempontból értékeli technológia, továbbá gyógyszerhatástan szer·int; összehasonlít;ja a XV 11 <;Z -i és
niai indikációkat.

*

A „vízégetés" gyógyszerésztörtén eti vonatkozásairól kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre
Kivételt képez I vtinyi professzor közleménye [ 1J,
azonban gyógyszerészi szempontból a vízégetés
témaköre alaposabb vizsgálatot kíván
A vízégetés szó a körmendi Batthyány-levéltár
XVL sz -i konvenciós leveleiben bukkant foL Megközelíthetjük a szó jelentését, ha a nagy közked•;reltségnek örve11dő italra, nevezetesen a pálinkára
gondolunk, melyet égetett borként is emlegetnek és
tudvalevőleg desztillációval állítják elő,, A német
„ Wasserbrennere·i", azaz vízégetés is azonos a desztillációval, melynek során a növényeket a vízzel
együtt desztillálták, és így tulajdonképpen aromás
vizet állítottak elő, Az ], ábrán jól látható a növénygyűjtés és a desztilláció mint a vízégetés két
alapművelete. A művész a kor szokása szerint az
egész fölyatnatot egy kepen ábrázalta,

virágzik a reneszánsz, Az e1nberközpontú szemlélet
az orvostudomány fejlődését is elősegítette, Ve.salius, Harvey, Paracelsus a kor kiemelkedő képvi,
selői Magyarország ekkor történelmének talán legnehezebb karszakát éli át. A három részre szakadt
országban az egészségügy gyengén fejlett, kevés a
képzett orvos és patikus. Patikát még csak néhány
nagyobb városban találunk Ezért a patikákkal
gyéren ellátott területeknek szinte önellátásra kellett berendezkedniük A főnemesi udvartartások
ban foglalkaztak vízégetéssel, mondhatni egyszerű
emberek, valószínűleg ezéit terjedt el az idegen
„desztilláció" szó helyett a "vízégetés"
A főurak birtokain a vízégetés elvégzésére „fű
szedő asszonyokat" és „vízégetőket" tartottak.
Mai megfogalmazással betanított munkások voltak,
konvenciós, megfelelő javadalmazással Az egyenjogúság korabeli megnyilvánulásána k tekinthető,
hogy a vízégető asszony ugyanúgy megkapta a napi
fél pint borát, mint férfi kollégái, 1593"1>an Rohoncon (Rechnitz, Bgl ) - a Batthyányiak egyik bfrtokközpontjában - vízégető asszony működött
1595-ben már vízégető házról történik említés,
A vas megyei Batthyány-birtoko kon Rohonc az
első vízégető hely, de később vízégetés folyik
Dobrán (Neuhaus, Bgl ), Németújváron (Güssing,
Bgl.), Pinkafőn (Pinkafold, Bgl ), és Szalónakon
(Stadtschlainig, BgJ,) is., Az első név szerint ismert
vízégető Steffli, azaz István volt, és Németújváron
tevékenykedett,. Rohoncon dolgazott 4nderli, azaz
András, mellette pedig Erasmus, Perl Adám szintén
a Batthyány-birtoka n volt vízégető Később, ha
orvos vagy patikus lépett a Batthyányiak szolgálatába, a szerződés őket is kötelezte a vízégetésre j
Így vízégetéssel is foglalkozott a Batthyányiak !
birtokán a patikus Klein Jakab, később Purgolt és !
Praitensteiner doktor.. A fűszedő asszonyok a víz- 1
égetők rnellett dolgoztak, hiszen egy ember nem j
tudta volna egyszerre elvégezni a kétféle munkát l
[l]. Az 1600-as évekből több olyan patikaleltár l
maradt fenn, meiyek felsorolják a vízégető készülékek tartozékait. Mivel ez a felsorolás eléggé nagy- ;
vonalú, valószínű, hogy nem patikus végezte az ~
eszközök leltárba vételét, Például a rohonci vár !
1634-ből származó leltára a vízégető ház eszközei ~
között „vízégetni való rossz fazékról" (a rossz régit
jelent) és „vízéget1ii való ón ka1ináról" tesz e1nlítést. ~
Az előbbi a desztilláló üsttel, az utóbbi pedig a
i
.
hűtősisakkal azonos [2J
A 2. ábrán a legrégebbi, már az ókorban is ebben ~
a formában használt desztilláló látható, A három i
alapalkatrész: a lombik, a sisak és a folfogóedény ~
ma is megtalálható valamennyi desztillálónál
A 3, ábrán különböző desztillálósisakok szerepel- ~
nek. Itt mái némi fejlődés is mutatkozik Az első
a legrégebbi típus, a középső, az ún, rózsakalap

l

i

1 ábra. 17 ízégetés a botanikus kertben (fantáziakép
1500-ból}

A Batthyány-levéltár ban a vízégetésre vonatkozó, legkorábbi fennmaradt irat keltezése 1593.
A nagy földrajzi felfedezések nyomán az emberi
látókör, tevékenység, kereskedelem kiszélesedik,
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4 ábra. Desztilláló üzernben, „rózsakalap 8isakokkal"
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már fejlettebb, a harmadik sisak a legfejlettebb
alak; ezen már peremrész is található a lecsapódó
gőzöknek a felfogó lombikba való átvezetésére..

ő

p

A 4 . ábrán magát a desztillálást láthatjuk; jól
a huzatszabályozó nyílások és a rózsakalapok.
Újabb fejlődést jelent az 5 . ábrán látható, ún.
szerecsenfej megjelenése, mely az eddigiekkel
szemben már vízhűtést is biztosított
A 6. ábrán szereplő „kígyócső" a hűtés tökéletesebb formáját képviseli; elvét ma is használjuk
A desztilláló felszerelések fejlődése nyomon követhető azon leltárak jóvoltából, melyek részletesen felsorolják a berendezések összetevőit [3].
A vízégetés széles körű elterjedéséről a patikák
inventáraiból és azokból a gazdasági számadáslevelekből tájékozódhatunk, melyekből megállapítható, mennyi ideig dolgoztak a vízégetők egy-egy
birtokon Például a rohonci patikaházban (1634)
186 üvegben állt az égetett víz A dobrai patika
1650 körüli inventára felsorolja név szerint a fellelt
gyógyvizeket, összesen 48-félét. Vannak köztük
összetett készítmények is, de nagyobb részük egyegy gyógynövényből készült. Az inventár korabeli
német tájszólásban íródott, és népies elnevezéseket
használ, ezért szinte rejtvényfejtés volt lefordítása
[ 4, 5, 6] Figyelemre méltó, )l.ogy az azonosított
növények ma is mint gyógynövények ismertek
[7, 8].. Számunkra sokkal értékesebb egy másik
irat, amely az alkalmazás szerint, tehát hatástani
csoportosításban sorolja fel a gyógyvizeket és ezzel
alkalmat ad a mai indikációkkal való összehasonlíkivehetők

n
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tásia Ez az irat szintén a Batthyányi-levéltárból
való. A feljegyzés német nyelvű, 1650 körül keletkezett, szerzője ismeretlen . Címe magyarul: „Különböző égetett vizekről és azok használatáról. " Itt
említhetjük meg, hogy a vízégetésről vannak még
magyar adataink Erdélyből, szintén aXVI-XVII
századból, de külföldi dokumentumok is ismertek
Alapvető mű Gabriel von Lebenstein könyvecskéje:
„ Von den gebrannten Wtissern," címmel. Valószínű
leg az 1470-es évekből származik. A könyv azért
rendkívül fontos, mert bizonyítéka annak, hogy az
aromás vizek használata a XVI-XVII. században
Európa-szerte, így hazánkban is, igen elterjedt volt
E mű töredékei és másolatai később is számos helyen felbukkannak, Londontól-Brünnig, Hannovertől Dél-Tirolig [9]
A Batthyány-levéltár bál származó füzetecske
összes gyógyvize égetett víz, és szinte kizárólag
egy-egy féle növényből készült A 75-féle égetett
víz alapanyagául szolgáló növényeket azonosításuk
után táblázatba foglaltuk [10, 11, 12] A vizsgált
iratban az égetett vizek indikációs csoportosításban
szerepelnek E rendszer alapján soroljuk fel a növényeket, az egyszerűség kedvéért csak magyar nevükön [13, 14].. Mellettük a XVI. századi indikáció
és összehasonlításként a inai alk:almazásuk szerepel
A következő oszlopban a növények által tartalmazott fontosabb hatóanyagok olvashatók; *-gal jelöltük azokat a növényeket, melyek hivatalosak a
Ph. Hg VI -ban [15, 16]. Célunk a táblázattal első
sorban a növények régi és mai javallatának összehasonlítása volt
Néhány megjegyzés a táblázat adataival kapcsolatban
A lestyánt elődeink a „fejre" találták hasznosnak
Természetesen ebben a szóban sok minde11 benne
foglaltatik, de az ismeretlen szerző eléggé szűk
szavúan írt a növények gyógyhatásáról. A lestyánt
ma··--elsősöi'ban diur·etikuriliiak --aikaimazzák; ·néhány külföldi gyógyszerkönyvben hivatalos. Érdekes, hogy a mindenki által jól ismert édesköményt
szintén a fejre javasolták; ma főként kólikás fájdalmak csillapítására használják. A búzavirágot
ma is alkalmazzák gyulladáscsökkentőnek, így a
szem gyulladásos megbetegedéseiben is hatásos lehetett. A gyöngyvirágot, még nem ismerve annak
a szívre gyakorolt jótékony hatását, arcra alkalmazták, valószínűleg, mint kozmetikumot . A rutát
a szívre javasolták, nem is minde11 ok nélkül, mivel
hatóanyaga, a rutin a keringést javítja, így a szívmunkát könnyebbé teszi.. A „gyoniorra" címszó
alatt felsorolt növények, tehát az orvosi kálmos,
rózsa, istenfa, fehér üröm és rnenta használatát
keserűanyag-, illetve illóolaj-tartalma teszi jogossá.
A fekete mályvarózsát tüdőre javallták, és ma is
használják a légzőszervek hurutos betegségeinél.
A „has nyugalmára" rendelt növények mindegyike
tartalmaz cseranyagot, melynek adstringáló hatása
jól értékesíthető a gyomor-bél traktus hurutos
megbetegedéseiben. A macskagyökér nyugtató hatását a pestis okozta görcsök csillapítására használhatták Az egyik legrégibb ismert gyógynövénynek, a kamillának gyulladáscsökkentő hatását értékesítették a gyógyászatban. A kamillán kívül az
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„anyarnéhre" volt használatos afehérliliom, a.fekete
üröm és a kapor is. Az eddig ismertetett gyógynövények indikációja ÍB azt tükrözi, hogy a gyógyítás
elsősorban a tüneti terápián alapult, az orvostudomány akkori fejlettési szintjének megfelelően.
Ezért használhatták a beléndeket „daganat ellen".
Bódító hatásával csillapíthatta a beteg fájdalmait,
de okát nem szüntette meg. U gyarúgy alkalmazhatták a füstikét „ bélpoklosságra" Ezt a növényt
is használják a népgyógyászatban bőrbetegsé
gekre. Még Varr6 könyvében iB szerepel mint
„bőrtisztátlanságokban" hatásos szer [17] l\fárpeilig ·a bélpoklosság komoly bőrtisztátalanságok
kal jár együtt
Az azonosított növények között 15 olyan található, amely hivatalos a Ph. Hg. VL-ban. 9 növényt n1a 1nár a népgyógyászatban sem igen használnak, 55 növényt ma is alkalmaznak. Feltűnő,
hogy ezeknek csaknem 50%-át, azaz 21 növényt
ma is azonos n1ódo11 használnak Ez utóbbi tény
származhat a népi tapasztalatok továbbélésébői,
de a régebbi tudományos eredményekhez való ragaszkodásból is Ezt a feltételezésünket alátá1nasztja a már említett Lebenste·in-könyvecske,
mely kb 200 évvel korábbi, mint az általunk vizsgált irat, de a benne szereplő növények irn,likációja
nagyon sok hasonlóságot mutat a Batthyánylevéltári adatokkal. Ugyanezt tapasztaltuk, amikor Diószegi Sámuel 1807-ből származó Magyar
Füvészkönyvével végeztük az összehasonlítást [18].
Megállapításunk nem újkeletű, mert a XVII század gyógyszer kincsét kutató Grabarits is arra a következtetésre jutott, hogy kb. 400 éven át, egészen
a folvilágosodás okozta újításokig, a gyógyszerkészítés és -felhasználás nem mutat lényeges változásokat [23]
A vízégetésre vonatkozó technológiai észrevételek:
Az eddig ismertetett növényekből égetett vizet
készítettek A desztilláció során azonban csak a vízgőzzel átdesztilláló illó és aromás anyagok foghatók
fel. Olyan növény nincs is, amely ne tartalmazna
legalább nyomokban illóolajat . Ez azonban csak az
esetek egy részében azonos a hatóanyaggal. Valami
mindig átdesztillált, de nem biztos, hogy az értékesebb anyag is megtette ezt . Az olyan növényekből készített égetett vizek hatása, melynek hatóanyaga kémiai tulajdonságai miatt nem desztillált
át, erősen kétesnek nevezhető . Megjegyzendő, hogy
a vízben oldódó hatóanyagok egy részét a vízgőz
magával ragadhatta a desztillátumba. Elődeink
számára a desztilláció univerzális eljárás volt és
biztosra vették, hogy az a növény, amelyből hatásos főzet készíthető, égetett víz előállítására is feltétlenül használható A vízégetést valamennyi növény esetében optimális eljárásnak tartották
Az alkalmazott pontos technológiáról azonban
kevés feljegyzés maradt [19, 20, 21]. Ismerjük afolhasznált növényeket, eszközöket, de pl. nem tudjuk ''
vajon meddig végezték a desztillálást, az először J
felfogott részt elvetették-e, és közvetlen vagy közvetett, azaz áramló vízgőzzel való desztillálást alkalmaztak Ez utóbbi kér dés ben az eszközök azt
bizonyítják, hogy a desztillálás közvetlen módját i
1
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Indikáció

Indikáci6

Növény

xvu

sz. -ban
Pásztortáska

a has

nyugal-·
mára

Ia1talmaz

Növény

Ma

XVII.
sz„-ban

gyomor- és bélvé1 - glikozida, kolin,
csersav, K-só
zés, n~éhvérzés,

Tartalmaz
Ma

Beléndek*

daganat
ellen

asztma, fájdalomcsillapító, nemalgia ellen

hioszciamin,
szkopolamin

Árnika

daganat
ellen

izzasztó, vizelethajtó, fertőtlenítő,
bőrgyógyászat

illóolaj, keserű„
anyag, cser anyag,
kolin

v~rnyo1nás„
csökkentő

Pacsirtafű

a has
nyugalmára

köptető,

a has
nyugalmára

vérhas, skorbut,

ama1uin

keserűanyag,

szaponin,

cs~rző-

anyag

bélhurut

berberin,
C-vitamin

Ma.cskapestis
gyökér*

nyugta.tó, idegcsillapító

il16ol:;.i•, alkaloid,
csetzoanyag

·vízi·
torn1a

bőrkiütés

inustárolaj, illó··
olaj!, A-, C··,
D„vita1nin

Sóskabo1bolya

Hársfa*

pestis

anya1néh1e

izzasztó, diureti· ,, ill6olaj, cseranyag,
szaponin, tokoferol
ku1n, gyo1no1 . és
idegerősítő teák,
gyulladáscsökkentő, görcsoldó

Tisztesfű

daganat
ellen

vese- és hól:jag-

betain, trigonellin,

betegség, asztma

kolin, illóolaj

netek

vese„
hon1ok

légcsöhurut, vizelethajt6, májtisztító

nyálka, ásványi
sók

Petrezselyem

veseho1nok

diw·etikum,
szton1achiku1n,
ka11ninatívu1n

ill6olaj, nyálka.,
cuko1

I'\:ecskerágó

''esehornok

kauvsukszerű

anyag
vízhajto, hólyagbántahnak

Fehérlilion1

anya··
n1élu·e

népi: vét1né1gezés,
gör;csök

illooh1j

Fekete
ribiszke

vesehon1ok

l(a1nilla*

anyt11néh1e

gö1csoldo, gyulla·

illóolaj, cseranyag,

Gyeunek·

dáscsökkentő,

keserűanyag

diw·etikun1,
'ízi··
betegség ama1 u1n, epehajt6

izzasztó, mnésztést
javító
bélfC1 egűző, gö1 csoldó, idegerősítő,
étvágyjavító

ill6oh"J,,j,
anyag

ICapor

anyaméhre

szton1achiku1n,
kar1ninatívnrn,
diu1·etikum

illóolaj, p1'0tein,
.a1nin

Foltos
bfu-ök

daganat
ellen

külföldön: gö1 es
ellen, szedatívun1,
ncu1 a.lgia ellen

koniin, illóolaj,
enziin, savak

ta1axacin, tejnedv,
inulin

Füstike

bél·
poklos·
ság1a

diw·etikum, bőr··
betegségekre

íun1;1iin,
a.nyr1g

Ionna

kő

ellen

sztomachikuni,
bedö1zsölés1·e,
l'eu1na, lázcsilla pító

illóolaj

Bo1·ostyán

kő

ellen

epe, vese, gyomorés légzőszervi
betegség

kese1 űanyag, cser··
anyag, szaponin

keserű-

anya1néh1·e

Feketeüröm

láncfű*

illóolaj, cseranyag,
1utin, C-vitamin

keserű·

\

*Ph Hg. VI.-_ban hivatalos

választották. Mindebből következik, hogy az iratban szereplő aromás vizek hatástani értékelését
modellkísérletekkel lehetne elvégezni, és ily módon
tovább lépni a kutatásban.
Az a tény, hogy a XVI-XVII. században nagymértékben elterjedt a desztilláció, komoly előre
lépést jelentett a gyógyszerkészítés területén, és az
új gyógyszerforma elterjedését eredményezte. Az
előállított égetett vizek tartalmazták azokat az illó
és aromás anyagokat, melyek a főzetek és fo1rázatok készítésekor veszendőbe mentek Ez utóbbiakkal szemben sokkal tartósabb készítmények voltak
Az 1745-ös Pozsonyi Torkos Taxa pi 1-2 évben
jelöli meg lejárati idejüket [22l Esztétikailag is
kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeztek: a gyengén opálos, vagy színtelen aromás vizek kellemes
ízükkel és illatukkal hamar megnyerték a betegek
bizalmát . A vízégetés gyakoriságából arra is követ-

keztethetünk, hogy valószínűleg elég nagy terület
gyógyszerellátását biztosította. A vízégetést feltétlenül olyan műveletként kell értékelnünk, amely
annak idején - az említett hibái ellenére - új,
széles körben elterjedt gyógyszerformát eredményezett. A hibákat a növényi hatóanyagok tulajdonságainak hiányos ismerete okozta . A vízégetés
során nagyon sok gyógynövényt dolgoztak fel, és
alkalmaztak a gyakorlatban is . Az összegyűjtött
tapasztalatok egy része ma már csak a népgyógyászatban él Érdemes tehát foglalkoznunk a népi
gyógyászattal, mert a babonákon és tévhiteken túl,
számos értékes, a gyakorlatban bevált tapasztalattal szolgálhat a modern gyógyszerkutatás számára
is. Ez az igény meg is fogalmazódott a IIL Országos
Gyógynövény Konferencián Ezzel a gyógyszerésztörténet újabb segítséget nyújthat a mai gyógyszerészet számár a
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A .n. a M: ApoM.a1n11qeon1e

eoőbi

e XV!-XVII es

.„._.
A_EJTOp Ha. OCHOBe H_e60JTbIUOi1: JIHT'~PJ,TYPbI__ ):~a.~:r -.-K.aP.::-.
Tl1HY 0 „C)l(HraHHH BO,[{bI" (rronyqeHHH apoMaTHLJ8CKOtí
BO,TJ;bl), KOropoe npoBO.ll,HJIOCb B ITOM8CTbe C8MbH SarTB:HH
B 3arra,!:lHOÜ qacJI-f 3a,IJ;YHai1:CKOi1 06.naCTH B XVl-XVII BB.
npencraBJI.HeT HCITOJTb30BaHHbI8 npttfiOpbI, CpaBHHBaeT
COOTBe1CTBYI01I{He 3arr11CKI1 apXHBa baf'f.HHH e naHHbIMH
KHH»<I<H Jle6ettrn1e11Ha Yc1attaBJIHBaer, qro B ro epeM.H

149

cm:ttraH11e BOi.lbI 6b1.JI IIpou;eccoM. pacnpoc1patteHHbIM BO
BceH EBpOne
4JapMau;eBJ'HqecKOi1 roqKH 3peHH.H OI{eHH„
saeT T8XHOJIOfHIO 11 4JapMaKO JIOI HIO; cpaBHHBaeT ITOf(a38HHff B XVII Bexe H cero/lHH

e

J Á d á 111 : A roniat'ic u 1ater s in the XV I th to XT?-I 1 th
century
Based on the scarce availablc literature sources,
a description is p1esented of the so-ca.Jled „waterb1anding" tec:hniqucs (i. e of the prepa.1ation of a101natic \vaters by distilla,tion) \vhich \vas being practioiesed
du1ing the XVIth through XVIIth century The tools
described in the archives of the Batthyány family are
compa1ed to the data of the Lebenstein booklet. The
conc:Iusion has been d1a\vn that „\vater-b1a-ndibg" has
had been a gene1ally applied procedure throughout
Europe The procedure is evaluated frorn pha1maceutiea.l-teehnologica.l point of vie\v and a cou1parison is
presented betw'een the phar1nacological indic:ation of the
a1 on1atic \\'aters at tha.t tirne and today
J. Á dá 1n: Aroniatische }Vd8ser iln XVI bis XVJI
Jahrhunden:
"'\Te1fri.sserin besc:lnE-Jibt aufgrnnd de1 seltenen Literatu1qucllen die sogenannte „\Vasse1b1E-Jnnerei" (d h. die
Herstellun_g von aron1atischen \Vasse1n durch Destillie1ung), die- an den Transda.nubian Batthyány-Güte1
,vahrend <les XVI bis XVIT Jah1hunde1tes geübt
\vo1dcn 1va1 Die Geriite die in1 Batthyány-A„1chiv
beschrieben sind, werden rnit den Angaben des sogenannten J_,ebenstein-Rüc:hleins verglichen \rerfasserin
bestatigt, dass die „YVasserb1ennc1ci" in jenc1n Zcitalte1
in Europa allge1nein ver b10itet \var und gibt eine pha1 „
1nazeutische,
tf1chnologisChe,
pha11na.kodynamische
beurtcilung de1 aron1atischen Wasser jener Zeit. Unte1
anderen vergleicht sic die Indikationen des XVII Jal11hunde1tes n1it den Gegen\vfütigen
*J Á d á 111 : AroniaJ akvoj en la _XJT I-X17I1-a
jarcento
La aűtorino s1ubaze de a1kiva esplo10 kaj lnahnulta
konccrna bibliog1afio donas infonnon p1i la „akvobruligado" (p1oduktado de aron1a akvo), kiu estis
fltrata en la okcident-t.ransdanuba bieno de Ba.tthyánJen la XVI-„XTTIJ-a ja1cento Si p1ezenta.s la uzitajn
ilojn, kcHnparas la koncernajn notojn de la Batthyányarkivo kun la indikoj de la Lebenstein-librBto. La aűto
rino konstatas, ke en tiu 0poko la akvo-bruligado estis
en la tuta Eúropo disvastiginta p1occdo. Si taksa.s el
fa1rnaciista vidpunkto laű teknologio kaj n1edíka1nentoefikni_aniero; kaj ko1npa1as la hodiaűajn indikojn kun
tiuj de la XVII-a ja1cento

(Vas megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 9700 Szombathely, Savaria u. 24.)
Érkezett: 1978. I. 18

A DIAZEPAM-J'\TJEKCIÓ ÖSSZEFÉRHEIÓSÉGE
ÉS STABILITÁSA KÜLÖNBÖZŐ
HÍGÍTÁSOKBAN, NÉGYFÉLE INFÚZIÓS
OLDATBAN
111arilyn E. ll!Iorr1:s
669-6 72 (19 78)

Atn. J, Hosp

Phann . .33 [6],

A sze1ző a diazeparn-injekció összeférhetőségét és stabilitását vizsgálta tízféle hígításban 5% Dextrose,
nonnálsó, Ringer- és Ringer-laktát infúziós oldatban
Az elkészített oldatokat 21 órás vizsgálatnak vetette
alá, n1elynek során ellenőrizte az oldatok tis?.tasá.gát
és pH-ját. A tiszta ·oldatokat szűrte és 24 óra elteltével
UV.spektrofoto1néte11el vizsgálata. Azokat az oldata„
ka.t, a1nelyek 24 ó1án belül csapadékosak lettek vagy
hatóanyag-ta1ta.11nuk nern ·volt 1negfelelő ( :2'::: 90°/o),
gyakrabban vizsgálta

l : 20-nríl (5 ing 20 inl-bcn) kisebb hígítás esetén
azonnali csapadékkiválá.st észlelt nünd a négyféle
oldatban. Az 1 : 20-as hígítás alkaln1azásako1 4 órá.n
keresztül elfogadható volt vala1nennyi vizsgált oldat
hatóanyag„tartalina. 1 : 40-es hígításban (5 n1g 40 n1lben) a diazepa1n stabil volt lc:gkcvest-~bb 6-8 ó1áig n1ir1d
a négyféle oldatban Nagyobb hígításokban 1 : 50,
1 : 75, 1 : 100 (5 n1g 50, 75 és 100 1111-bcn) az injekció
összEférhEtŐ és stabil ,-olt n1ind a négj-félE: oldatban
2·1 ó1á.n keresztül
.A szerző ezek után n1egállapítja: további tanulrná.n) ok szükségesek ahhoz, hogy a diazcpan1-injekció
használata infúzióban elfogadható legyen. Néhán)esetben viszont szükséges a diazepan1-injekció infúzióban való adás<:t Ih enkor a feni crnlített infúziós oldatok használatát ja:-va.solják legke\ escbb 1 : 4-0-es hígításban Ebben az E:S0tbE-~n 6 órán belül, l : 50-es hígítás
esetén pedig 24- 61án belül ff·l kell használni az oldatot
Dobroióczky Pál

