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HOZZÁSZÓLÁS AZ EDDIG MEGJELENT CIKKEKHEZ 
\' ÁSÁR ZSUZSA 

Kollég:í,immal eg)'ütt nagy érdeklődéssel olvastuk 
a GYOGYSZERESZET-ben az utóbbi hónapok
ban több ízben megjelent cikkeket, közleményeket, 
melyek a gyógyszerészet történetével és niúltjával 
foglalkoznak Úgy értékeltük az ilyen tárgyú cik
kek szinte re11dsze1es n1egjele~ését, nllnt folytatá
sos közleményeket, de ha tévedtünk volna, akkor 
érdekes és hasznos lenne állandó jelleggel felszínen 
ta1tani az érdeklődést szakn1ai n1últunk iránt 

Az egyik legutóbbi cikk éppen a kecskeméti 
gyűjten1é11yt isn1ertette, an1ely itt, szen1ünk előtt 
jött létre alig két éves kitartó és lelkes munka ered
ményeként, olyan halk szerénységgel, hogy mi is 
alig tudtunk róla. A sok érdekes anyag azonban 
felkeltette érdeklődésünket és mi, fiatal gyógysze
részek, többen elhatároztuk, hogy ha már az 
anyaggyűjtés munkájából kimaradtunk, legalább 
az anyag feldolgozásához felajánljuk segítségün
ket, hogy ebbe a nagyo11 érdekesnek ígérkező mun
kába bekapcsolódhassunk. Az eddig raktársze
rűen begyűjtött anyag feldolgozása, rendszerezése 
mellett úgy gondoltuk, hogy alkalmunk nyílik 
n1ajd annak alaposabb n1cgis1nerésére, sőt érdekes 
történeLi-kuLa.tó n1unkák végzésé1e is 

Enge1n szen1ély sze1int 1ögtön az is1ne1 tető cik
keknek az a n1ondat.a ragadott n1eg, an1elyben 
nyúlhájról, kutyazsÍI1ól, sárl{ányvé1ről esik szó 
Jóllehet a mondatban feltett ún szónoki kérdés 
nen1 vár választ, n1égis ezen a ponto11 kísérele111 
111eg a, belekapcsolódást a 1nunkába. Így n1áris be
szán1olhatok néhá11y érdekes iégi elnevezés e1·ede
téről, tartaln1áról' Ezt különösen a n1agan1 l{orosz
tálya, a fiatalabb gyógyszerészek kcdYéért teszem, 
remélve, hogy az ő érdeklődésüket is sikerül felkel
teni il:yen irán:yban 

Nézzük tehát a n1últko1i cikkben en1lítctt neve
}{et: Axungia Cariis = kutyazsír (Mivel axu.1igia= 
zsír; tulajdonképpen kocsikenőcsöt jelent, az 
a~ci8 = tengely, és ungo =kenek, latin szók összeté
teléből szá1n1a.zta.tva.) .A régi g:yóg_yszerkönyvek: 
szerint n1indenféle állat zsírja felhasználható volt 
gyóg_ysze1!1ek vagy gyógyszer-alapanyagnak a ké
szítésére. Igy azután az Axungia L1epol'is - a nyúl
háj - sem tekinthető furcsaságnak, bár ha falu
helyen egy-egy iégin1ódi öreg néni vagy bácsi nyúl
hájat kér, ma n1á1 legtöbbnyire bórsavas vazelint 
ad a gyógyszerész "A_z Jixungia Pol'ci vag:y n1ásik 
nevén Adeps Suillus (disznózsír) a magyar gyógy
szerkönyvekbe11 egészen az 193-4:-ben n1egjelent I'T 
kiadásig hivatalos gyógJ-szer-alapanyagh.:ént szere
pelt Előállításáról, vizsgálatáról és a •rele szen1ben 
tán1asztott követcln1énvekről a következőket ta
láljuk: „Axungia Porci, Adeps Suillus=disznózsír 
~;\_ közö11séges se1tés házi válfajánal{ (Sus Sc1ofa 
Domestica) bélfochából és vesetájékáról enyhe hő
vel kiolvasztott és vízzel jól kin1osott zsi1adék. le-

vegőn oxigént vé-ve fel csakha1nar nlegsá1gul, savi 
ké111hatásúvá válik, n1egavasodik, n1iértis savaso
dása elkerülése végett, por cellán, vag:y bádogedény
be11 hűvös_helyen tartassék!'' - utasít az 1871-be11 
megjelent I Magyar Gyógyszerkönyv rendelkezése 

„A zsír leginkább vízzel, timsóval, liszttel lehet 
han1isítva" írja róla a Kaza.y-féle Gyógyszerész·eti 
Lexikon, „míg fehér színt NaOH vagy Na2C03-al 
való elszappanosítással igyekeznek adni neki, ava
sodását pedig N aCl-al szándékoznak megakadá
lyozni. Ezen fertdzések, hamisítások felisn1erhetők 
a zsír f8lolvasztása által, n1idő11 a víz, a liszt az alsó 
részen gyűlnek össze, n1íg a sós alkatrészek -vízzel 
kioldhatók, és abban kémlelendők." 

An1i pedig a sárkányvér porát ( Pulvis 1..'!angunis 
Draconis) illeti, valóban nem kellett a mesék biro
daln1ába kalandozni sárkányé1t, elegendő ·volt a 
Calan1us rotang kúszócserjének gyü1nölcsfalából 
kiizzadó gyantát összegyűjteni Ez a i1övény Bor
neó és Szu111át1a vidékén honos. Ritkább sárl{ánv
vért szolgáltattak a Pterocarpus draco és a Dra
caena draco, illetve egyes rotang-pálmák gyümöl
csé11ek gyantái A sárkányvé116l n1ár Dioscol'ides is 
tesz en1litést cinnabaris néven. A gyanta porát fes
tékanyagként alkalmazták a gyógyszerekben, de a 
nép piros színe alapján belső vé1zések, n1éhvérzések 
g;yógyításá1 a n1int orvosságot használta Ugyan
csak a hiedelen1 en1elte gyógyszerré a Sanguis 
Hirci néven isn1crt szá1a.z kecskcvért, 1nelyet né
mely vidéken különböző nevek alatt kértek ijedt
ségre, belső vérzésre, sőt vérszegénységre. Dc hosz
szú sorát lehetne 111ég isn1e1tetni a 11asonló, furcsa 
ltészít1nén:ycknek Ilyen ér(lekességek: közé so1 olo1n 
a különféle gyógybornk és borral készült gyógysze
rek kutatását is A kecskeméti gyűjteményben 
legalább kilencféle „Vinum" feliratú állványedényt 
találtam Most csak néhányat sorolok fel (mert is
mei tetésükkel egy másik cikk keretében fog!alko
zon1), úgys~intén a régi, gyógyszer tári súlyogysé
gekkcl is I111e tehát néhány boros készítn1éily: 
V inuni "Antin1onii H·uxley, V iniun Coca (a rnai Coca
Cola őse), T1 ·inuni CascaJ'a Sagrada, Vinurn Col
chici V i-nuni Stibio-tartaJ'ici, V inuni Coridu
ra1u:;o, Vinuni Pe7Jsini, Vinuni Szan1-0rodni, Vi
nu1n JJ1alagen,se, Vinu;n Rhei. Ter111észetesen ezzel 
nem merült ki a gyógyszerkönrekben szereplő hi
vatalos, borral készült gyógyszerek listája. Nagy 
érdeklődéssel és örömmel folytatjuk kutatásainkat 
a lnáI en1lített kollégákkal, és szeretnén1 ezúto11 is 
fclhív11i figyehnét fiatal gyógys:.-;e1észka1társai111-
nak, akik közül talán többen is érdeklődnek ha
sonló szórakoztató és egyben hasznos isn1eretbő-vítő 
inunka i1ánt, nézze11ek kö1ül kissé saját n1unkal1e
lyük környékén-padláson, pincében -hátha talál
nak olyan eszközt, régi feliratú edényt, an1it n1a 
n1á1 nen1 isn1e1nek, de hozzáértőknek lneg111utatva 
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kideritl1ető lenne értékük, és n1agyarázatot nyer
hetne érteln1ük. Így tanultuk n1i is Lóránd ~fll ándor
tól, gyűjteményünk létesítőjétől és gondozójától. 
Ahol pedig. csak egy-két ilven iégi darnb keiührn 

elő, az is szép dísze lel1et a gyóg,yszertárnak, 
irodának vagy ügyeletesszo bának ; szakn1áriknak: 
és 11agyo1nányainki1ak: teszünk szolgálatot és szer
zünk nagyobb n1egbecsülést ezzel 

(Bács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központja 12/4-es Gyógyszertára, Kecskemét) 

É1kezett: 1968 XI 30 

JAVASLATOK AZ ÚJ TECHNOLÓGIA ALKALJUAZÁSÁRA AZ INFÚZIÓKÉSZÍTÉS TERÜLETÉN 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által közre
adott új technológiai elvek alkaln1azása 111ég ne1n 
megoldott probléma az infúziókészítés területén 
A gyógyszertárnnkban alkalmazott és igen jól be
vált megoldások is111e1tetésével szeretnék hozzá
járulni ezeknek az elveknek széles körű elterjesz
téséhez. Csak azokat a megoldásokat isn1e1tete1n, 
amelyeknek az alkalmazásával rendkívül kis 
alapterület és egyszerű területbeosztás ellenére is 
biztosítani tudjuk a dr Éllő István útmutatójában 
lefektetett koiszerű elvek jó gyakorlati alkalma
zását. Gyógyszertárunk kb. fél éve dolgozik az út
mutatóban javasolt technológia sze1int. 

Infúziós részlegünk alapterülete 30 m 2. Maximá
lis teljesítménye havonta 650 liter infúziós oldat. 
Régi kórházakban, ahol az infúziós részlegek kiala
kítását a kevés pénz mellett még a rendelkezésre 
álló kis alapterület is akadályozza, gondolom hasz
nosítani lehet az 1 ábrán látható berendezési és 
alaprajzot. A bemosakodó alapterülete 2,5 m 2 , 

az oldatkészítőé 12,5 m 2
, az autoklávozóé pedig 
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1 áb1a. 1. Súnax·-készülék, 2 fo11:alóüst, 3 lel8u1gató, öb
lítő, 4. hőlég8te1 ilizátoi, 5 autokláv, 6 mű8ze1 szekrény, 

7 sziró1noto1, 8 öltözőfizekl'ény, 9 1nosdóka.gyló 

A legtöbb előnyt nyújtó megoldást Simax-ké
szülékünk üzemeltetésénél vezettük be. Az épület 
alags01ában levő hőközpontból az autoklávozó he
lyiség 2,5 atm nyomású gőzt kap Az egyszerű, tű
szeleppel zárható gőzvezeték házilag készített, réz 
hűtőspirálhoz csatlakozik Az így kapott, gyakorla
tilag ionmentes és steril kondenzvizet egy hőálló 
üvegtartályba gyűjtjük Ez a tartály biztosítja a 
Sünax ellátását Természetesen ionme11tes vízzel a 
Simax nem működik; beindításához 10%-os NaCl
oldatot használunk Ezzel a módszeITel a készülék 
3-4 hónapig sem igényel savazást. Az alkalma
zott megoldás elvi vázlata a 2 ábrán látható. A 
inódszer egyszerűsége, olcsósága, üzembiztos és 
gyo1s működése és nen1 utols_ósorban a házi meg
oldás lehetősége miatt feltétlenül megérdemli, 

2 ábra. 1„ be8ózás, 2 kondenzvíz, .3. túlfolyá8, 4 hűtő·ríz 
ki, 5. hűtővíz be, 6„ hűtőcíz be, l„ hűtöríz ki·, 8. gőz be.. 


