GYóGYSZERÉSZET

128

15: évfolyam 4. szám

Gyógysze1észet 15. 128-133. 19'i'l

-----

DR SIMON GYULA

i

l

l 1'
'

'
'

_A szerző az egyedül dolgozó .falusi gyógy8zerész szeniszögéből fűz észievételeket a VI. .Magyai Gyógysze1 -

könyvhöz és a J?oNo V-höz
Kité1 a Sexta terjedebnére, nór1ienklalútájá-ta. K·iemeli az új .egédanyagok sok segítséget nyújtó gyakorlati ,jelentőségét. J?oglalkozik a gyógyszerek elta1"lhatóságával és tartósításával Bí1álja a „Sexta"
némelyik technológiai előírását, ,javaslatot tesz 11,éhány előirat megváltoztatására.. K\fogásolja, hogy
egyes készítményeket az új Gyógyszer könyvből kihagytak Hiányolja a gyakorló gyógyszerészek szélesebb köi ű igénybevételét a Gyógyszerkönyv szer kesztési munkájában, valamint gyakorlati tapasztalataik
és technológiai felkészültségük hasznosítását

Utalta1n már a „Sexta" terjedelmére. Ai111ak
ellenére, 11ogy már két év-e birtokunkba11 van,
J1em egy vezető állású szaken1berünk is nyíltan
és tiszteletie méltá._ds"'inteséggel bevallotta; még
nem jutott hozzá, hogy a Gyógyszerkönyvet teljesen áttanul111ányozza. Valószínű, hogy a gyakorló
gyógyszerészek nagyobb része ehhez még később
fog hozzájutni, ezért örömmel fogadtuk az Országos Gyógyszerészeti Intézet segítségét, amelyet
„A VL Magyar Gyógyszerkönyv új szempontjai"
cín1ű kiadvány·ával nyújtott szá1nunkra
Nemcsak az új feladatokhoz szükséges ismeieteket tette könnyebben hozzáférhetővé, de segítséget
nyújtott a Gyógysze1_könyv tanulmánvozásához is.
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Egy új gyógyszmkönyv megjelenésével együttBizonyos \·agyok abba11, hog~y a „Sexta" és az
azt kiegészítő FoNo V. szerkesztő bizottsága a leg- jár, hogy abba új anyagok kerülnek, az elavultak
n1esszebb1ne11ő körültekintéssel és a tudon1ányok
pedig kimaradnak belőle. Kevésbé szükségszeiű
világszerte rnhamos fejlődésének figyelembevételé- folyamat a már előzőleg is hivatalos alapanyagok,
v-el végezte n1unkáját. Talán ne1n lesz érdektelen, készítn1é11yek 11evének n1egváltoztatása. Ezt, nllnt
ha ismertetem, hogyan látja e hatalmas munka dr. Forraifné is írja, két ellentétes irányzat: i.a
nemzetközi nevek átvételére, illetve a n1eghonosoe1edményét p,gy gyakorló gyógyszeiész
dott
11evek fen11tartására ir-ányuló törekvések n1érA fontiekből természetesen az is következik,
hogy észrevételeiin között lesznek nem lninden te- legelése után dö11tik el''
Egyetlen gyógyszerkönyvi név megváltoztakintetben helytállók is, de szolgáljon mentségemül,
hogy azokat hivatásszerntetem diktálta . A „Sexta" tása több ezer gyógysz!'res edényzetet érint orszáhatalmas mű, meggyőződésem, hogy terjedelmében gos viszonylatban. Allványedényzetünk szinte
és szakmai színvonalában egyaránt vHágviszony- pótolhatatlan, kétszeri szállításuk, átfestésük, újraégetésük pedig még akkor is csökkenti élettartalatban is kiemelkedő .
A fejlődés szükségszerűsége, hogy a Gyógyszer- mukat, ha közvetlen törés nem fordul elő. Az új
könyv egy1e nagyobb mértékben kíván a gyári ké- szignálások - alacsonyabb hőfokon történő égeszítn1ények szabványává is válni Ez a törekvés tésük miatt - zömében nem felelnek meg az elő
logikus, hiszen a gyári készítmények egyetlen so- írt követelményeknek, és az áthidalási időszakban
rnzatát is betegek ezrei használják fol, fontos és nemcsak esztétikai, de néha szakn1ai sze1npontból
sem kífogástalan átmeneti megoldásokra kényszeközérdekű tehát, hogy a Gyógyszerkönyv ezt a
feladatot ellássa. A beteg érdeke és pályánk fejlő rülünk Mindezek érzékelhetővé teszik, mennyi
dése azonban egyaránt megkívánja azt is, hogy gonddal járnak és mekkora körültekíntést igényelszámban növeljük és minőségben javítsuk azokat nek az átszignálással járó tennivalók
Bizonyos vagyok abban, hogy komoly megfontoa galenikumokat, FoNo-előiratokat, melyek felvehetik a versenyt a gyári készítményekkel Ezen lások és szempontok indokolják minden esetben
i1en1 azt é1ten1, hogy konkuJrálni kívá11unk hazánk az előző gyógyszerkönyiri név 1negváltoztatását
örvendetesen fejlődő gyáriparával, mely a tudo- Valószínűleg csak azok kellő ismeretének hiánya
mány legújabb eredményeit alkalmazva, jelentős okozza, hogy olykm a szerkesztő bizottság ilyen
anyagi ráforditássaligyekszik a betegek gyógyszer- irányú döntését nem érezzük eléggéiI1dokoltnak Pl
igényét a legkedvezőbb szinten kielégíteni. A maIV. Gyógyszerkönyv
gisztrális gyógyszerkészítés is változatlanul szükBenzinu1n
séges az individuális gyógyszerrendelés érdekében,
V Gyógyszmkönp
különöse11 a gyern1ekgyógyászat, sze1nészet, bőr
Benzinun1 petrolei
gyógyászat és belgyógyászat területén. Így helyGyógyszerl{önyv
tele11 lenne, ha a gyógyszertárban készülő gyóg:yBenzü1un1
szer tech11ológiai, stabilitási és hatástani szen1pontból nen1 le11ne egyenértékű a gyári kéSzítn1ények,.. Haso11ló eset, an1ikor át111eneti név közbeiktatákel. A FoNo fejlesztésének az is célja, hogy az 01- sával érjük el a kítűzött célt, pl a nen1zetközi nevosok 111agiszt1ális vé11yirásához n1integypéldatár- vet, s így kétszer kell átszignáltatnunk az edémzeteket, egy helyett
ként szolgáljon.
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Ene szolgálhatnak példaként:
lV. Gyógyszerköny'
Acidum diaethylbaibituricum
_.:_1._cidun1 phenylaet-hylbar bitu1icun1
\r G-yógyszerkönyv
Bar bituralun1
Phenobar bituralun1
VT Gyógyszerköm'
Barbitalum
Phenobar bitalun1
Sajnos, nátriun1vegyületeik ne\ e 111ég 111ost is
eltér a nen1zetközi elnevezéstől (Barbitalun1 Nat1icun1 -- Bar bitalnatriun1, illetve Phenebarbitalum Natricum - Phenoba1bitalnatrium)
Ide kell sornlnom még az egyébként igen jól
siker ült Chlo1 butanolun1 elnevezést - a 11en1zetközi névtől egyetle11 betűre szorítkozó eltérése
már jelzi egy későbbi, újabb átszignálás szükségességét, de ana is utal, hogy a most hiYatalossá lett
Alcohol cetylstearylicus neve se1n lesz hosszúéletű
Nen1 érzeni következetesnek a kén1szerül szolgáló alkoholok új Jnagyaros nevei (n1etanol, p19panol) mellett az alkohol (abszolút) elneyezés fenntartását azért se1n, 111ert valan1ivel több víztartalo1n esetén 111ár szesz néve11 szei:epel Az etanol
elnevezés megfelelő százalékos jelzésekkel talán
egséi telműbben illeszkedne be a Sextának ebbe a
iészébe
Mind szakmai, mind didaktikai szempontból
kiváló az illóolajokat a zsírns olajoktól mái nevükben is n1egkülö11böztető „Aetheroleu1n" elnevezése. Sikerét talán éppen a vele kapcsolatos hibák
jelzik; az 1969 évi extrahálókönyvek ugyanis rnár
az összes illóolajat ezzel a névvel tüntetik fel, de
bizonyára sok gyógyszerész - köztük n1aga1n is
- ennek megfelelően szignáltatta át edényzetét.
S.ijnos, a Sextában nem hivatalos illóolajok esetében ennek sem1ni jogi alapja nincs
Tekintettel arra, hogv a nem hivatalos illóolajok
közül kötelezőe11 tartandók az Oleu1n aurantii,
Oleu1n ros1narini és az Oleun1 thvn1i, és feltehetően
1nég sokáig használatban lesz11e:k az Oleun1 Bergan1ottae és az Oleun1 Ge1anii - talán helves lenne
kiegészítő rendelettel biztosítani azt, hogy an1enynyiben az utolsó gyógyszerkönyvi követehnények11ek 1negfelelnek, ezek is Aetheroleun1 elnevezéssel
kerülhessenek a gyógyszertári forgalomba Így
biztosíthatók lennének ennek az új elnevezésnek
má1 en1lített előnyei
A Fuchsinum esetében feltétlenül indokolt volt
az itt n1egtévesztés1·e is alkaln1as „basicun1" jelző
elhagyása, bár a „Quinta" kezden1ényezése alapján a Rosanilinun1 chlo1atun1 elnevezést is várhattuk. A valóban bázikus tulajdonságokkal rendelkező Adre11alinum esetében ezt inkább a ne1nzetközi név indokolhatja Az adrenalin - mint eddig,
ezután is - sósavas sója alakjában van jelen az
Injectio és Solutio Adrenalini 0,1 %-os készítményekben, de a „hydrochlmici" jelző elhagyása
ezeknél 1ninden bizonnyal nemcsak a ne1nzetközi
elnevezés átvételét jelenti, hanem a gyógyszerkönyvtől joggal megkövetelhető precizitást is
szolgálja ugyanis mindkét készítmény 0,1 %-os
ta.rtalmi jelzése tiszta adrenalinra yonatkozik
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A n1eghonosndott chre\· ezések tiszteletben tartásával kapcsolatban 111egen1lítenén1, 11ogy vala"
hányszor spi1ituszt ]:(érnek a gyóg-yszertár ban,
va,n eg:y- félbeszakított reflex1nozdulaton1 az alcohol fölé, míg tudatosodik bennem hogy ez az el11e-vezés a közhaszná]atba.n a denaturált szeszt jelenti
Itt en1lítené111 n1eg, hogy talán 1ná1 n1ost helyes
lenne előkészíteni és kidolgozni a sen1 kén1i<:Li,
sen1 nen1zetközi elne1;;-ezések tekintetében r1en1
hehtálló Acidum hvdrochlmicum néY és az ebből
adÓdó sok ,,hvdrochlm:-i_c~11" (és néhá1i-y „hydrob10111icu111") jelzős gyóg-y5zerelncvezé8 helyesbítését, vala1nel}"ik következő gyóg:;-sze1könyvbe11 történő felhasz11álás céljára. _>'\z Acidu1n chloratu1n név beYezetésével a sav és sóinak Jü,,atalos
elnevezése teljes öszhangba kerülne (Nat1iun1 chloratu1n, Benzalkoniurn chloratu1n stb.)
A jelenleg „hyd1ochloricu1n" (hydrob101nicun1
jelzővel szernplö vegyületek feltétlenül indokolt
megkülönböztetésére a „hydrochloratum" (hydrobron1atun1) inegjelölést javaslo111
l\iiután a Sexta a „Főzetek és f(ará.zatok" fejezetben ide sorolja a tinktúrnhígítással készülő
készítményeket, el kell fogadrmnk a FoNo V.-ben
szereplő Infusu1n Ipecaeuanhaek és Decoctun1
Saponariaek neveit, bár ezek az úi :FoNo-ban
már vagylagos kapcsolatukat is elvesztették a
klasszikus technológiával Ezeknek az eredetileg
csak a inagisztrális n1unka n1egkönnyítésére be' ezetett készítményeknek vitathatatlan előnye a
hatóanyag-tartalo1n ingadozásának 111egszü11tetése Tekintettel azonban arra, hogy összkivonatany.agába11 eltérés van a hígított szesszel és a csak
vízzel kioldott anyagok között, továbbá, mert
feltehetőcna csak az illóolaj szolubilizálásárn hozzáadott segédan,yag is közrejátszik abban, hogy a
szeszben oldódó kivonatanyagok a nagy folhígítás
miatt már 'izes oldatnak tekinthető készítményekből sem válnak ki, talán találóbb lenne a Dilutio, vagv Solubilizátum (Solvizatum) Ipecacuanha.e, illetve Saponariae eh1e,;ezés. Így élesebben
elválaszthatók lennének a valódi, 1nég klasszik:us
technológiával készülő füzetektől és forrázatoktól
Végezetül a FoNo \T.-1e átté1ve a. Pulvis cotfacyli és Pulvis coffacyli cum codeino előiratok
összetételét a „coí/f/cacyli" clnc\'czés talán hívebben fejezné ki

Ill
Csak elis1noréssel adózhatunk azoknak a tudo111ányos és kutató1nunkát végző ka1tá1sainknak,
akiknek munkája lehetővé tette új segédanyagok
felvételét a Sextába
Alint gyakorló gyóg.J sze1ész, elsősorban a 11ézagpotló pilula-kötőanyagokrn gondolok, mert
bizony komoly megpróbáltatást jelentett Amvlum liquefaetummal pl. a Pilula rnbornns elkészítése, de rövid állás után ragadóssá ''ált és összeállt az e]készítéskm megfelelőnek látszó Pilula
tonisans is
Ugyancsak nagy könnyebbséget jelent szán1unk1a az Unguenturn infantun1 és a Pulvis cornbinatus stabilitását s ígv elta1 thatósági idejét
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hatszorosára i1övelő La.nalcolum és Acidum silicicum colloidale a.Jkalmazása
Bizo11yosan nagy jövője lesz a jelenleg csak kis
területen· alkalmazott szolubilizáló anyagoknak
is. Gyak01latilag ugyan a Küttel által is javasolt,
Jnaxin1álisan 5~~-os alkabnazhatóságuk - anrit
kellemetlen ízük indokol - , ritkán elegendő a recepturában általába.n 1e11delt ai1yagmennyiségek
tényleges oldatba vitelére, kiváló nedvesítő, felületi feszültségcsökkentő, viszkozitást növelő stb.
tulajdonságaik biztosíthatják egyi:e szélesebb körű
technológiai alkalmazásukat Gyakorlati példaként a gyalnan rendelt hajregenerát01t említeném
Ebbe11 a Sulfur p1aecipit:atun1, .A.Jnn1oniu1n chlo1atun1_, Plun1bu1n acetiu1n c1ystallisatun1, Spiritus
\ini concentratus, Glycc1inu1n és Aqua destillata
összetételű k:észítn1énybe11 néhá11y gra1nn1 Solutio
sm boxacthen:i 50% hozzáadásával hasonlíthatatlanul finomabb kéneloszlatást és kedvezőbb ülepedési sebességet érhetünk el
Ja·vasolnán1 a Suspensio zinci aquosa FoNoelőiratát 1 g Sorboxaethenurn laurinicun11nal kiegészíteni, n1ert ez az illóolaj egyenletes eloszlását
biztosítaná

IV.
A Sexta, kibő-vített rendelkezései, az évenként
újra ellenőrizendő vagy megújítandó, még inkább
az eddíg idők01látozás nélkül felhasználható alapanyagok és galenikun1ok 5 évenkénti új1aellenő1zésének kötelezettsége fokozott gondot és felelős
séget ró a, gyógyszerészekre Ennek n1egoldásában
a GYÓGYERT és a központi raktárak úgy segíthetnének, hogy tá10lásra is alkalmas edényzetben szállítanának, a felettes szervek pedig azzal,
hogy a gyógyszertárat felhatalmaznák a tárolásrn
alkal111atlan cson1agolásban érkező anyagok 1ÖBzJetes vizsgálat nélküli visszaküldésére.
Nyilvánvaló ugyanis, l1ogy a jövőben biztosítani l{ell: az új szállítn1ányú anyag csak teljesen
kiűtített, megfeleliíen kitisztított edényzetbe impleálva legyen rnktározható. Aránylag egyszerű
módszenel biztosítható az is, hogy új szállítmányok első impleálása előtt az officinai edényzet is
üres és megfelelően tisztított legyen A raktári
edényzeten, amikm abba új szállítmányú anyagot
in1pleáltunk, az üveg nyakára gun1iv al cin1két
erősítsünk fel, i11el-yen az anyag vizsgálati száma
szerepel Ez a jelzés figyehneztet arra, hogy új
szállítmányú anyagról lévén szó, ebből csak kiü1ült és kitisztított officinai edényzetbe szabad
i1npleálni. Az első - fentiek szerint Végzett in1pleálásk01 - a raktári készlet megkülönböztető jelzését eltávolítjuk. Ezzel az egyszerű módszerrel
nen1csak a különbözö vizsgálati szárnú anyagok
keveredését akadályozhatjuk meg, de biztosíthatjuk beérkezési sorrend szerinti felhasz\rálásukat, és elősegíthetjük a gyóg~yszerkönyvi szempontok gyakorlati énényesülését
A gyógyszerek eltarthatóságával kapcsolatban
nen1 egészen érthető, hog~y· an1ikor a galenikumoktól n1egköv etelhető n1inin1ális stabilitási idd
eg:.r év, és en11ek megf8lelően a Gyógyszerkönyvböl a. FoNo-ba ke1ült át .a 1nost n1ár 3 hónapig
készletben ta1tható lTnguentun1 infantu111, ho-

gyan válhatott galenikun1n1á és kerüll1eteti a
FoNo-ból a Gyógyszerkö11yvbe - s ne1n is az évente, ha11e111 az ötévenként újra elle11ő1zendők sorába
- az alkaloidákat is tar tahnazó J\fixtma pectoralis
Sajnálatos az is, hogy - feltehetően a cukor minősége miatt - legfeljebb 2-3 hétig javasolt el"
ta1 tani a Scxta szerint készülő egyszerű szirupot is
Kijele11ten1, hogy n1int 1ninde11 pályánk színvonalát emelő és a betegek gyógyszerellátását magasabb fokon biztosító intézkedést, helyesnek és
szükségesnek ta1ton1 az aszeptikus és steril gyógyszerkészítés elsajátítás_á.t, a szükséges feltételek
n1egteren1tését és szemléletünk ilyen üán·y-(1 kialakítását is Hozzáfűzön1 azonban, hogy kon1olyan
meg kell fontolni, vajon helyes-e lehetőségek hiányában az ilyen gyógyszerek elkészítését megkíYánni. A jelenlegi felszereléssel egyes részfeladatok - megfelelő elméleti és gyakorlati felkészülés
után -- elvégezhetők ugyan, azonba11 a cél nünimális megközelítését is (föleg kis gyógyszertárakban) csak a vény zárás utáni elkészítése biztosíthatja . Munkaidőben, esetleg patogén mikroorganiz1nusoktól sen1 1nentes n1unkahelyen, "'\Tárakoztatott betegek társaságában kielégítő eredmén:)
nem érhető el Az ilyen körülmények között végeztetett n1unka a n1aximálisan n1egkövetelt és
lelkiisme1-etesen ·végzett előkészítő részfeladatok
erechné11ytelénségét okozva, alááshatja az egész
k:ezden1ényezés belső 111eggyőződése11 alapuló g1· a, ..
k:orlati 111egvalósítását.
A gyógyszerek eltarthatóságát, stabilitáH<it a
ta1tósítószerek növelhetik„ Itt csak a Solutio conse1vans alkalmazásá1a térek ki. ~Ten1 ta.1to111 szerencsésn_ek új előíratát, me1 t a 1nég l{evésbé oldódó
új alkatrész nemcsak a tiszta oldat készítését teszi
nehezebbé, hanem hefolyásolhatja a tartósító hatást is a kicsapódással já1ó koncent1áció-csökkenés következtébe11 }j.feglepő az a határozatlanság~
an1ellyel ezen a téren n1ár a , Quinta", n1ost l)edig
a FoNo területén találkozunk
Szerepelt a FoNo IV.-ben az Aqua stahilísata s
ezzel készült a Solutio brombar biturali, 1 hónapos
eltarthatósággal A FoNo V. -bői kimaradt az Agua
stabilisata, viszo11t az e1nlített és nlég néhán"- kéSzítn1én:y előíi:atához kiegészítő re11delkezés írta
elő a Solutiü conscrvans all{ahnazását U g:'> anakkor ·változatlanul n1eg1naradt a „tendeléskor
készítendő" utasítás is
Tekintettel arrn, hogy minden olyan F0No-készítn1ényhez, an1eiy-hez Solutio conservans van elő
ír-.;;,,-a, lényegében ex ten1pore kellene elkészítenünk
kifonalt desztillált vízzel annak oldatát, s csak
lehűlés, esetleg szűrés után magát a gyógyszert,
gyakorlati szempontból jobb megoldásnak Játszik
az é1intett készítn1ényekhez inegfelelő százalékbim konzerválóoldatot tartalmazó desztillált \Ízet
készletben tartani. Ezzel nen1csak a betegek \ árnkoztatási idejét csökkenthetnénk, de utólagos
szűrés nélkül is tiszta oldatokat nye1nénk és a
ta1tósító hatás is n1a1adéktalanul érvényesülne
}fár említettem a tartósítás nélkül készülő,
2,-3 hétig készletben tartható eg~yszerű szirupot
""Htanulmányoz\a az előirntokat úgy láttam, hogy
nllnde11 eg~yszerű szi1 upot ta1 taln1a.zó FoNo-elő
irat tarósítv a készül, ki..--éve a füzeteket és fo1ráza1
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kifügástalan \olt, ine1 t a natiun1bro11lld vízta1tal1na a legtön1é11yebb szesz hígítására szolgált..
_4._ i1atriumbron1id előzetes kiszárításána.k ehendelése tehát - legalábbis technológiai szempontból
- 11cn1 \rolt szükséges.
Féheér tésre adhat alkalmat & Ji oN o-ban szereplő
előiratoknak a G~yógyszerkö11yv technológiai példatárává történt előléptetése
Bá1 a Sexta határozotta.11 kil11ondja, 11ogy em1ek:
alkaln1azására csak akkor ke1 ülhet sor, ha az
orvos a kenőcsalapan·ya.got i1en1 jelöli n1eg, sz-Ül;:ségesnek ta1ton1 ezt_megen1lítieni, 111ert továbbltépzéson elhangzott, és ·eIIügadott vélen1ény szerint függetlenül attól, hogy az 01 vas esetleg n1ás
alapanyaggal ie11delte a, szalicilsavat \·agy higan:ysót, azt a FoNo-előiratban sze1eplő kenőcsalap
anyaggal kell elkészíteni Ezt a feltétlenül a korszerű és hcl}' es technológia all(aln1azására hán:yuló
v éle111ényt <:tzért hozta.111 fel, n1ert 1nindaddig, n1íg
a,z 01vosolt ezt 111agukévá nen1 teszik, ''"eszélyeket
rejt magálmn Gondoljunk csak a1rn, milyen eltérő hatása, lesz egy- "'Fazelinnel rendelt 20%-os
szalicilsa,;·as kenőcsnek, ha ezt a rendelésnek megfelel6en, Yagy lTnguentun1 oleosun11nal készítjük el
Sajnálattal búcsúzom a Scxtából kihagyott
néhány készít1hénytől Az egyik a Sirupus hypophosphorusus con1positus 1\Ten1 ta1tozott a i1ag;y
forgaln1ú készít1n"ényekhez, de eg:yéni tapasztalataün alapján is állíthaton1, hogy önn1agában is
v
jó Jmtású készítmény volt, a vele készült }lixturn
-"- Scxta a fejlődés kö\etelményeinek megfele- sedativ·a pedig tt legkiválóbb nyugtató és egyben
lően sok újat hozott a kornzeiű segédanyagoktól
idegerősítő hatású gyógyszereink közé tartozott,
a, technológiai előí1ásokon át a pontósabb vizsgánn1elynek eg:fené1 tékű pótlásá1a 2 -3-féle gyári
lati módszerekig _!\'Ieglehetősen ellentétes ezzel az készítinény egyidejű rendelése szükséges. Ne1n yia szűkszavúság, an1ely a Gyóg:ysze1kön.yv techno- tás azonban az sen1, hogy az előirat-változásolt
lógiai el6í1ásait jcllen1zi
so1á11 kialak:ult készítn1ény stabilitás tek:intetébc11
Bár a g~,óg,yszerkönyvi előíratol{_at egyiclejűleg oln1arad inég a. I 1\T g'\;ógysze1könyvi készítmény
több hel:yen is ellenő1iztetik, n1égis előfordulhat n1ögött is
na.k hibák llven volt J'l. a: Quintában a Solutio
:\lég ke\résbé érezhetjük indokoltnak a Sirupus
jodi spirituosa, EL Sextában a :iliixtura pcctoralis kalii guajacolsulfonici kihag\ ását a Sextából Ez a
készítésn1ódja Nen1 lehetetttisztá1 asziírni_ a Quinta k6szítn1ény évtizedek óta bevált, ina is ke1esett
hipofoszfitos szirnpját
cikk Csak példaként említeném, hogy fő alkatlde kell so1olnon1 az 1:Jnguentun1 oleosun1 ké- része az eg;.:ik körzeti 01vosunlr gser1nekek szászítésn1ódját, a1nelynél utólag a „subagálás" inód- n1ára, gyak1·an I endelt 1nagisztrális gyógysze1 énelt;
szerét javasolták. 1\ifegen1líten1 a sok: nehézséget ennek eredn1ényeként az Erigon sziru1J fü1galn1a
okozó ·Lrnguentun1 h:yd1osun1ot is 1'~nnek - kísé1·- nálunk 30%-lml csökkent Ugyancsak fő alkatleteink alapján - legmegfelelőbb készítésmódjául 1észként szerepel 111ásik körzeti orvosu11k egy küa kenőcsalapan} agnak a teljes megolva.dásáig lö11böző er6sségben gyern1ek:ek és felnőttek 1 észére
végzett 111elegítése, 1najd kihűlésig k:e,;-erése és eg-ya1ánt gyak1an rendelt ''ényelőiratában, an1el.)--,
1násnapi hon1ogenizálása bizo11yult. A ken6cs '\-ÍZ- nek pótlására leg>ilább hárnmféle gvógvszer-különmegfartó képességét legkedvezőtlenebbül a hőin lcgesség lesz szükséges
gadozás befolyásolja Bizo11yítja ezt, hog,y· az offiJlcgítélésen1 szerint különösen a 111ásodik kécinában a legjobban elkészített kenőcsből is Jü,ált Hzít1r1ény olhagvása n1ég nen1 \.olt időszerű Fo1a ·y-íz, n1íg a 11őingadozásnak legkevésbé kitett rak- gahnuk alakulása, országos viszon:ylatba.n ne1n istárban változatlan állapotban eltartható volt
meretes előttem, de hehi keresettségük alapján
Ide ki\· ánkozik niég a,z a gyakorlat során kia.- ug}ancsa.k ko1ainak láton1 a Plun1bun1 accticu111
lakult tapasztalat, hogy a. polyoxaethenumsztearát basicun1 solutun1, a \ 7aselinun1 cholesterinatun1
ne1n 1nincle11 pilula elkészítéséhez a leg1negfelelőbb, és az állatg:vóg:yászatba11 használatos Tinctura
de a.hol - n1int 1nár en1litette1n i-, - hézagpótló, g,entianae 'kihagvását a,z új G>ógysze1könJ vből
ott se111 legtön1ényebb, hanen1 hígított szesz, ,-agv .AJtalában talán hely-esebb lenne a légi keresett
ennek glice1i11es aa partes kev:-eréke biztosít.] a. a készit111én~·ek n1egjavítása, \'ag\"- jobb, de legalább
legkedvezőbb megmunkálhatóságot
azonos é1 tékű korsze1 űbb készítn1énJ ek előzetes
Ezt g> akmlatilag igazolja, hogy a Pilula b10m- bevezetése, és csak 111egfelelő elterjedésük utá11
ha1 bita.li Jf"'oNo az eredeti elői1at sze1int készít\:-e kellene elhagyni -a 1 égi készítn1énsekct

tokat Komoly aggályomnak kell kifejezést adnom
a csecse1nő-előíratokkal kapcsolatban e nllatt,
főleg nyá1i időszakban Ilyenkm ugyanis egy 12-13%-os, jó táptalajul szolgáló cukornldatot
adunk ki, amelyet esetleg mái 2-3 hete nem színig
töltött, többször nyitogatott üvegben szobahő
mérsékleten tárolt, konzenálás nélküli szirnpból
készítettünk, s amelyet a beteg csecsemő még kedvezőtlenebb eltartás mellett még 5-G napig szedni
fog (Infusun1 I11ecacuanhae p1 o infa11te és Decoc-·
tun1 Sapona1iae pro infante)
)fogfigyeléseim azt bizonyítják, hogy az említett készítn1ények k:onzervált sziruppal készítve
7 nap múlva is kiistálytiszták marndtak, vagyis
adott hígításban a Spiritus anisatns 5 cseppjében
levő szorboxetén 6s a 20 g szirupba11 levő nipaészterek: i1e)J1 összeférhetetlenek.
Mindezek figyelembe> ételével Índokoltnak látszik az egyszerű szirup gyógyszerkönyvi előiratá
nak Solutio co11servansszal való kiegészítése. Ez
mindenesetre több kockázattól és selejtképző
déstől 111entesíthetne be11nü11ket, n1int amennyi
különmunkát okozna az esetleg előforduló Decoctun1 prin1ulae, vagy Infusu1n vaJerianae elkészítéséhez szükséges konzerválatlan szirup ex
ten1pore elkészítése és ilyennek 3-4 heti szükségletet fedező n1ennyiségű k:észletbc11 ta1tása a diluendun1okkal készítendő szirupokhoz
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Nen1 tarton1 szere11csésnek a J\Iixtura i)ecto1alis
új előiratában az elixir n1ennyiségének 50%-os
növelését, Ennek egvetlen elfogadható indoka a
stabilitás fokozás_a lehetett
Bár a sexta a készítn1énvt az öté"'·en.ként ellenőrzendők közé sorolta, úgy gondolon1 - hivatkozva az előzőekben 1ná1 leírtakra ~ ez helyesbítésre szorul Hátrány·osa11 befolyásolta vis;ont
a l{észítn1é1Ty ainúgy sen1 kelle1nes ízét
Itt c1nlíten1 nreg, hog:y- a.z eredeti g·yógyszerkö11vvi elóiratra való felkészülés 111iatt valószíniíleg ~ok gyógyszertárb an, központi raktárban fekszik el 1 inctura saponariae Talán egv időleges
vagvlagos készítési engedél} elösegíthetné ezek
hasznosítását
A fenacetin kihagyása aligha indokolja a Pulvis co1nbinatus új összetételét (l1iszen több előirat
ba11 változatlanul 111egn1aradt), \riszont inegfosztotta a FoNo-t a.z egyetlen, sen1 koffeint, sen1 barbitu1 sav-szárn1azék ot nen1 tartalmazó .Por készít1

ménytől

Csak néhány példát ragadtam ki azok közül,
an1elyek - n1eglátáson1 szerint - gyóg3rszerkészítő tevéken.ységün k további csökkenéséhez \-ezethetnek
Ilyen folyamat pedig nemcsak pályánk jövőjét,
szakmai fejlődésünket veszélyeztethe ti, de az individualis gyógyszerrend elés csökkenésével a betegek
inagasabb szintű gyóg-yszerellát ását is

VI
v·an a Sextának ltét olya11 ltezden1ényezé se,
amelyekkel nemcsak egyetérteni nem tudok, de
kimondottan veszélyesnek taitom pályánk jövője
szempontjából Az egyik az MSZ-minőségű anyagok beengedése a gyógyszertárb a Azt még esetleg
megért.enén1, hogy átn1cneti időre -- gyerniekgyógyászati kiterjedt rendelése és n meglevő
készletek hasznosítása miatt - engedélyeznék a
i1en1 gyógyszcrltöny vi 1ninőségű n1álnaszi1up hasz~
nálatát. Értl1etetlen azonban előtten1, hog:r ezt a
- gyakran n1ár beérkezéscko1 sen1 biza]o1ngerjesztő ·- készítményt l<'oNo-előiratokban (Suspensio salicylan1idi 2 és 4%-os), sőt 5 évig eltartható galenikun1 (}~lixiriun1 tonisa.ns) készítésére is
alkalmaztatják
Úgy tudo1n, kíváló ízfedőképcssége indokolja a
hasonlóan MSZ-1ninőségü anyag felhasználásáY al
Alkahnazásai
készülő kakaószirup bevezetését
közül sen1 a l\fixtura sedativa con1posita, sen1 a
Solutio an1idozophe11i pro infante ízfBdési szükséglete nem indokolj a bevezetését, s feltehetően
a Suspensio sulfadi1nidini ízfedését is n1eg lehetne
oldani gyógyszerköny vi n1inőségű anyagokkal
Alátán1aszthat on1 aggályaünat a. Bara11ya n1egyei Gyóg~yszertári Központ szakn1ai beszá1nolójában foglaltakkal, melyek szerint a Solutio amidazopheni pro infa11te kakaósziruppa l készítve 3 nap
Jnúlva penészes lett, s ezen a jégszekrénybe n tartás sem segített, (Utalok itt az új Solutio conservansszal kapcsolatban már leírtakra, amel;rnt itt
az eiősen ülepedő, nagy \•olumenű csapadék felületi megkötőképessége is fokozhat)

15. évfolyam 4. szám

A 111ásik kezdc1nén·yezés a gyóg:yszerek hatásszerinti elkülönítésére yonatkozik. A nem
keresztesek. keresztesek és üres keresztesek r1yitott
polcoko11 és csak soronkénti elválasztású gyógyszer tári e]hel:_yezésének e11gedélyezésc inagisztrális
an·ya.gok „,-jszo11y1atában ne1ncsak a hizto11ságos
gyógvszerkész ítést veszélyezteti, de a.z ~'\lSZ-n1inő
ségű a11.}·agok felhasználásáv al együtt alátán1aszthatják az olyan nézeteket. hogy a gyógyszerészet
elsősorban ke1eskcdeln1i tevéker1:rség ~i\_n11ál ke,-ésbé é1 thctő az ilyen engedn1énv·, 1ne1 t 1nagiszt"
rá.tis g:_vóg,v-szere~~zon:yla.tába11 a hatáser6sség
szc1inti elkülönítés lelietüsége ininde11 gyógyszertárban biztosítva ,:-an, inivel az álla1nosítás öta
alapvető feladatként szo1galn1azták n1egte1cn1tését.
A törzsltönvveze tt készítn1énvelt közül a ne111
keresztesek é~- az erős hatásúak "elkülönítése n1cgoldható, de az er{)s hatásúak to,;ábbi cso1101tjait
esetleg csak új ábécé-kezdésse l tudjuk elkülöni--reni egyn1á.stól. A 6ryógy·szer-különlegességelz nyitott polcoko11 tartását - tisztánta1tásuk nel1ózségeitől függetlenül is - idegennek érzem a gyógy1:>zertár jellegétől és azt zárt, "\·ag~- zá1ható szekrényekben, fiókok:ban oldottuk n1eg
Gyakorlati sze1npontból ''iszont szigorúnak ta,itorn, hogy a törzskönyveze tt kétkcresztes k:észít-·
inényeket a raktárban is el kell ltülönítcnl, amikor
onna11 11em expediálunk. A gyógyszergazd álkodás
igén~.rének 1negfelelően ugyanis célszerűen lejár atos
és nem lejá1atbs csoportosításb an 1endczné11k el a
készít1nényeke t, két ahc-ben.
A havm;ta kétszeri készletfehétel t és a készletek
áttekinthetőségét megnehezíti, hogy a kétkeresztesek elkülönítése ezek újabb két ábécés elhelyezését teszi szükségessé, külön szekrényben.
A Sexta gyóiysze1készí tési i1ár1jclvei közül
kettővel kí\-áno1t bőYebben foglalkozni
~'1..z első az oldatok készítésé1e vonatkozilt Helyes, hog·y itz esetleg szükséges sc1nlegcs oldószer
111ennyiségét szá1nításba ·vesszük, H így a, 11atóanyag-koncent 1 áció egyezni fog az 01Yos clgondoe1 ősség

lá~á,,-al

(}yako1lati s%en1pontból ncn1 kielégít{) a felhasználható oldósze1 5°/ci-os n1egkötése, 111ert ez
nen1 n1indig elegendő. Példaként egy itt g\;-ak1an
clőfürduló orvosi ,:-ényt hozok fel:

Rp. Amidazopheni gta 5,0
Codeini hol.
Ephedtini hcl. aa gta 0,20
Sirup kalii guajacolsulf
mixiiii thymi comp aa gta 100,0
Bn11ek a ,:-énynek n1egf8lelő elkészítéséhez elő
ször 10 g 96o/ci-Os szesz szükséges, az an1idazophen,
utána, 10 g víz akodei11és efedrinoldásáh oz, tehát
összese11 a g:.: óg:yszcr teljes n1en11yiségének kb
10%-át kitev6 semleges oldószer Meggyőződésem,
hogy az an1idazophcn forra)ása a sziruppal vagy
elixinel nem helyes Megfelelőbb volna tehát,, ha a
g}: ógysze1 ész az alkatrészek oldását az általa leg1neg··
felelőbbnek ítélt semleges oldószer(ek) olyan menynyiségével végezhetné, a1nel3r a hatóanyagok oldott
állapotban tartását is biztosítja A felhasznált
oldószer(ek) inennvisége ~ a1nen11yiben a \:ény

1971.

elkés:,..:ítése ezt lehetővé teszi -· ne haladja n1eg a gyógyszer egész inennyiségének 5%-át
Úgy gondolom, hogy az ilyen bizalmat tükröző
J eüdelkezés__ ösztönző hatása fükozná a gyakorló
gyógyszerésze k aktivi_tását és sok hasznos észrevétellel segítenék elő a legmegfelelőbb gyakmlat
kialakítását
":\_ n1ásik rc11delkezés az osztott porokra vo11atkozik. A Scxta az eddigi 2 g helyett 1 g-os felső
hatá1 t szab n1eg a kézzel, illetve géppel oszthatóság tekintetében. A rendelkezés alapvető hibája,
hogy a hatá1értéket súlyban adja meg, holott a porok kéz7.el vagy géppel v-aló biztonságos oszthatóságát nen1 a súlya, hanen1 a térfogata szabja ineg
A gépi osztás lehetőségét - eltekintve néhány titkán előfmduló, pl k1istályos vagy túlságosan
tapadó állon1ányú készít1nén,ytől - nyilvánvalóan az fügja n1egszabni, hogy a 10 po11a eső 111enynyiség az osztás pontosságát biztosító 1nódon
belefé1-e az osztógép vályújába Talán felesleges
megemlítenem , hogy lesznek 10 g-nál súlyosabb
porn1ennyisége k, a.111elyek géppel könnyen oszthatók, ugyanakkm előfordulhatnak 10 g-os vagy
annál kisebb súlyúak, amelyek géppel nem lesznek oszthatók
Az ige11 nagy térfügat1í po1okra vonatkozóan
t~Llá11 érden1cs volna n1é1legelni olyan n1egoldás
bevezetését, hogy a rendelt 30 vagy 50 pm helyett
annak kétszeresét: 60, ill 100 port készíthessünk
és azt megfelelő használati utasítással (tehát az
eredeti 3 Xl pm hel}ett 3 X2 pmt feltüntetve)
adjuk ki.
Befejezésül n1egen11íten1 azt a javaslaton1at,
hogy a jö,őben a gyógyszertárn kat közvetlenül
érintő részeknek, valan1int a FoNo-nak már a
szeikesztésébe n is sokkal szélesebb körben és több
hizalon11nal vegyék igénybe és hasznosítsák a gyakorló gyógysze1·észek tapasztalatait, kezdeményezéseit és technológiai felkészültségét
Bízom abban, hogy gyakmló gyógyszerész kollégáün 11ozzászólásai kiegészítik dolgozaton1at saját teiületükön észlelt problémáikkal , és így segítszerkeszséget nyújthatunk: a Sexta és a FoNo
t6bizottságaina Jr abban, hogy n1egisn1e1jé]r gyakorlati n1unkánknak azokat a területeit, a1nelyeken
további segítségükrn, iészletcscbb irányftásukia
van szükségünir
inegfelelő
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Di G·J S i 1n o n: So1ne p1uctical connnent.s on the
VIth Editio11- of lht Hu1iga1 ian Phr.u nía.iopoeia and on the
Vth Edit1'.on of the B'o1 mulae J..~·011nall~
The extent, no1nenclahne and asso1 hncnt of n1ono.
g1aphies ad1nitted to the na1nerl uon1pendia arc discnssed f1·on1 thc vie-.;v poinl of the vilage apothecary The
p1aotieal ünpo1 tanue of thE-' llt-J'i\'ly adopted auxiliary
inate1ials is en1phsis0d So1ne probl01ns of Lhe shelf lif{_;
and p1ese1vation of d1ugs arc p1e3ented and suggestions
atc offe1ed fo1 t.he n1o<lification of sevc1al technological
p1esc1iptions Son1f; objections a1e n1ade againRt the
dEJa.tion of f'eve1al p1cparations and the necessity to
d1cnv in also 'i ila.ge pha1n1acists into the editory \Votk
of llC\V Pha11nacopoeia s is uxplained, in 01de1 to 111ake
bette::r usH of ibcü p1actical expericnces and technologica.l kno-.;v-ho\V
S i n1 o n: J{1 dischc .Be1ne1 kungen au~· dc1
Gy
1)1
Sich/. de~ p1 akti~1.)ie11 A.potheke1 EJ zu1n VI. [Tnga1 iw,hen
A1 zneibuch und zu dcn _11~011nulac l'!J"o11nales TT
Der Vc1fassE:1 nntcrbi·eitt,t seine kritischen Bcrne1kungen Y-Un1 VI. Unga1isc:hen Ál'Zneibuch und den Fo11nula.e Nounales y~ vorn c:csichtspunkt des allein a.1beitenden Do1fapotheke1
Ji.:1 diskutic1 t den U1nfang und díe No1nenklatu1 cles
A1zneibuches und hebL diE; g1ossc pi aktische Bedeutung·
der ncuen JiilfsstoffC hervor E1 geht auch <lie F1age von
Stabilitat und l{onse1vie1ung ein, behandelt kritisoh
einige ttJclinologisohen Vo1soh1iften des Ar:zneibuohes
und unte1 b1citet stiiue V 01schli'.ige 1:u1 .i\.nderung 'einiger
Ii.ezeptu1·en.. De1 y~ c1fasse1· bcanstandct u A , dass
einigc Zube1tJitungcn in das neue i\.J zneibuch nicht
aufgenon1n1en -.;vurden, dass diEJ p1aktisch ta.tigen A po·
theke1 nieht intensive1 in die 1-tedaktion des A1zneibu-·
ches einbezogen sind und da.ss ih1e p1aktischcn E1fah1ungcn und technologisehe Gclö.ufigkcit nicht f;ntspJE)chend ve1"\\.f-_;1tet ·we1den
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..:\. sze1ző kolo1iinet1iá.s Inódszct t dolgozott ki a bTómtünolkék és az atropinszulfát közötti ieak0ió alapján
igt:n kis n1f)Ill1:)Íségli (0,1 mg/tabl) aiiopinszulfát kole-

T{ özpon(ja
10/21-" gyógyszertár Hosszúheténif)
Érkezett: 1969. X 31

iiinet1iás n1cgha.tá1ozásá1 tt pH 6,2-t;S pufíEnoldaLban.
), 111é1éseket 420 11111-en kell 'i· égezni. A Lan1bert- Beertö1vényt 8-lfi µ.g/1nl-·tJS koncent1ációta1t on:1ányban követi a reakció .A fotomct1 álást legcélszt-:1 ííbb pH 6,.2-es
értékkel végezni ....\. inódszert így nen1 za\. arja sem a
fenil-etil-barbitn 1sav, a diallil-ba1bitu1s av, a kaloiumkarbonát, a n1agnéziu1nkarb onát, a sziné:zékanyago k
közül néhíin~· és az il1atan3 agok, scn1 a leggyakrabban
alkabnazot t vivőanyagok (0116)
D1 Csontos A.nd1 á.s

