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Infúziós oldatokkal kapcsolatos technológia i, szervezési,
sterilitási tapasztalato k 1954-1974. között
DR SIMON FIALA JÁNOS, DR CSAJTAI MIKLÓS, DR ZALÁNYI SÁMUEL

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szerzők ún.
félaszeptikus technológiát ajánlanak infúziós oldatok
készítésére . Ezt elméleti és gyakorlati úton indokolják.
Vázolják a készítés és ellenőrzés módját a palackok
vizsgálatától és mosogatásától a sterilezésig . Legfontosabbnak a készítés olyan megszervezését

tar~ják,

amely biztosítja, hogy a desztillált víz előállításától
a kész oldat sterilezéséig 4 óránál több idő ne te(jen el.
A

szűrést

és a sterilezést célszerű olyari szakmunká8sal

végeztetni, aki a gépek karbantartását is el tu«ia látni
Az infúziós oldatok lezárására házilag elkészíthető gépet ajánlanak Az ajánlott módon lezárt oldatok, a

szerzők

vizsgálatai szerint, sterilitás szempont-

jából 3-5 évig

szobahőmér sélcleten

eltarthatók.

*
1954-ben az infúziós oldatok szériaszerű, folyan1atos készítése n1ég nen1 volt 1nindennapi gyógyszerészeti feladat. Alkalmazásuk ra az orvosi gyakorlatban tulajdonképpe n ekkor kezdett komolyabb igény jelentkezni és ekkor kezdték szélesebb
körben alkalmazni a konzerv vért is, viszont a
transzfündált betegek rendszerint infúziót is kaptak Az ilyenkor jelentkező lázas reakciók láttán
mindig felmerült a kérdés: vajon a vér, vagy az
infúzió váltotta-e ki. Az volt a meggyőződésünk,
hogy ezt a kérdést csak úgy lehet megnyugtatóa n
rendezni, ha az infúziót és a konzervvért is ugyanaz
az intézet állítja elő . Így került sor 1954-ben a vérkonzerv oldatok előállítása mellett az infúziós oldatok gyártásárn is.
Kezdetben, furcsa módon, sze1nben találtuk n1agunkat az infúziós oldatok eltartását szabályozó
rendelkezéssel, amely ekkor csak 48 órai tárolást
engedélyezett Ugyanakkor az azonos technológiával készült vérkonzerv oldatot, amelynek steril
eltartása legalább annyira fontos, szobahőmérsék
leten már 3 hónapig lehetett tárolni
Az ellent1nondás nyilvánvaló volt, ezért szerzők
egyike vizsgálatokat kezdett annak megállapítására, hogy megfelelő technológia alkalmazása
mellett mennyi lehet a tárolás ideje, elsősorban
sterilitás szempontjából . Egy-egy szériában készített 100-100 palack 400 ml-es 0,9% NaCl-oldatot
és 400 ml-es 5,5%-os szőlőcukor oldatot szobahő
mérsékleten tároltunk és 6 hónaponként ellenőrizve
sterilitását, 5 éven túl is sterilnek találtuk Az oldatokat a szok·v-án:,~/OS vértároló palackokban, piros
transzfúziós gu1nidugóval zártuk le. Ilyen hosszú
tárolási idő természetesen gyakorlatilag ne1n szükséges és a sterilitás mellett, bizonyos oldatokkal
kapcsolatban felvetődhet a stabilitás kérdése is.
A jelenleg engedélyezett 60 nap azonban nem teszi
lehetővé a megfelelő raktárkészlet kialakítását,
akadályozza a ritkábban használatos speciális oldatok bevezetését, így a fejlődést, a munkát. Hoszszabb tárolási lehetőség melett ui . ezekből is na-

ponta nagyobb sarzsok készülhetnek el és - a teljes kapacitás kihasználásáva l - be lehet tartani
azt az ajánlatos szabályt, hogy egy nap csak egyféle infúziót készítsünk.
Az oldatok tárolás alatti sterilitása a lezárástól
függ. Ebben döntő szerepe a gumidugóna)< és a
zárókupaknak van. A pere1nes, eg,yszer használatos
transzfúziós gun1idugó tökéletes zárást biztosít
akkor, ha a zárókupakkal kellő erővel, kellő stabilitással van leszorítva Ez ter1nészetesen kézi erő
vel nem oldható meg biztonságosan, ezért olyan
kupakleszorító gépet szerkesztettün k, amely a zárást elvégzi és auto1natikusan azonos leszorító erőt
alkalmaz. !gy a gyártásnak ez az oldala is egységesíthető A gép zárt rendszerben működik, kémiai
fertőtlenítőszerekkel lemosható, az aszeptikus helyiségben is elhelyezhető. Legfőbb előnye, hogy házilag, egyszerű anyagokból _elkészíthető és önköltsége csak 4-5000 Ft.
Főbb alkotórészei: barkács fúrógépállvány , kis
teljesít1nényű villanj1notor, fémvázas asztal, mű··
anyag tetős borítással.. Mindezek a kereskedelemben kö11nyen beszerezhetők, egyszerűen összeállíthatók A palackok lezárását műanyag görgő végzi
el, forgás közben ,Az alacsony fordulatszám veszélytelen használatot biztosít A gép kezelését
megkönnyíti beépített fékrendszere és lábpedálos

1. ábra „Békéscsaba" típusú infúzió8palack··lez4_.ró gép
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A lezáráshoz zárt kupakot célszerű használni,
így a gumisapka, kupaklakk stb használata is elkerülhető Úgy gondoljuk tehát, hogy gépi lezárás és megfolelő gumidugó használata mellett a támlás ideje a jelenleginek többszörösére növelhető.
A tárolás hő1nérsékletét illetően a szobahőn1érsék
letet megfolelőnek találtuk
A tároló üveg n1inőségével kapcsolatban I11egemlítjük, hogy az előírt vizsgálatok mellett az oldható szilikátok ellenőrzését tartjuk szükségesnek
Intravénásan alkalmazva ui. kis lnennyiségű· szilikát is veszedelmes lehet a fehérje kicsapó tulajdonsága 1niatt„ A szilikátok mikromennyiségének kimutatásával is foglalkoztunk és azt tapasztaltuk,
hogy az módosított molibdenát-reakcióval elvégezhető.

Az infúziós laboratóriun1nak mindenekelőtt
nagy mennyiségű, friss desztillált vízre van szüksége. Az oldatkészítést ui . úgy kell megszervezni,
hogy a desztillált víz elkészítése és a inár kész
oldat sterilezése között ne teljen el 4 óránál több
idő. Ennyi időn belül marad a desztillált víz, ill. az
oldat hiztosftn pirogénmentes [8] Mindehhez egyrészt megfolelően képzett és gyakorlott, lelkiismeretes sze1nélyz~t,_ n1ás1 észt 1negfelelő felszerelés
szükséges,
2. ábra. „Békéscsaba" típusú infúzióspalack-lezáró gép
belső szerkezeti képe (oldalnézet)

3. ábra. „Békéscsaba" típusú infúzióspalack-lezáró gép
működés közben

megoldása, így a gépbe a palackok berakása és kivétele álló helyzetben történik A gép termelékenysége kellő gyakorlat esetén 8-10 palack/perc
Az 1-3. ábra ezt a gépet mutatja be

Ami a s;:o;e111élyzetet illeti, a rnunka fizikai és technikai
jellege n1iatt helyesebb, ha azt fél'fiak végzik Ideálisnak látszik erre a célra szakn1unkás állások létesítése
Ezek a dolgozók - n1inőségi n1unka 111ellett - a gépeket is karbantartják, gyors hiba.elhá1ítást tudnak végezni, biztonságosan kezelik a tf;ohnikai be1 endczéseket. Az oldat ste1 il betöltése viszont inkább női feladat

A gépi berendezés: nagy teljesítményű Simaxdesztillálók ioncserélő előtéttel, hőlégsterilizátor
és szekrényes típusú autoklávok Ez utóbbiaknál,
ha nem hűthetők úgy kell kalkulálni, hogy a forrón
kiszedett üv-cgek szétrobbanásának ·veszélye n1iatt
naponta egy sterilizálási menetnél több nem végezhető Az Intézetünkben alkalmazott autokláv típusa: Chirana (Prága) Aut 27/IV Hasznos belső
tere 0,33 m 3 , melyben kb. 140 db 500 ml-es palack
helyezhető el. A hőlégsterilizátm MLW 9525-000
típusú, NDK- (Berlin) gyártmányú fonó levegős
sterilizáló auto1nata, külön ste1il tárolóval. A sterjlizátor ban és a tárolóban 100-100 db 500 ml-es
pal'ack helyezhető el.
A palackokat infúziókészítéshez ismételten fölhasználjuk, így tisztításukra igen nagy gondot kell
fordítanunk. A mechanikai tisztogatás után, 1nely
a címkék, oldatmarndványok eltávolítását jelenti,
a palackokat meleg, 1% ammóniumlaurilszulfátot
tartalmazó oldatban áztatjuk 1-1 óráig, 2-3 egymás utáni edényben Ezt folyó vízzel való alapos
öblítés követi Megjegyezzük, hogy az igen lúgos
trinátriumfoszfát alkalmazását nem tartjuk helyesnek, egyrészt mert az üveg falát megtámadja,
másrészt ismert szabály az analitikából, hogy lúgot
az üveg felületéről csak savval lehet tökéletesen
eltávolítani Ez viszont egy munkafolyamattal
többet jelentene.
A végső öblítést friss, pirogénrnentes vízzel kell
végezni. Ezután következik: az üvegek sterilezése,
mely célra a hőlégsterilizátort tartjuk ideálisnak

230 °C-on 30 percig sterilez ve az esetlege s pirogén
anyago k általába n lebomla nak, a palacko k fala
szálmen tes lesz, az esetlege s szennye zés1nar adványok az üvegfal án előhívódnak, és az ilyen üveget
már betöltés előtt selejtez ni tudjuk
Az infúziós oldatok készítés után azonnal hő
kezelhetők, ezért gyártás uk során ne1n a.nnyira a
teljes aszepsz is, mint inkább az antipíro genitás
szabály ait kell betarta nunk Ezek közül legfontosabb a 1nár e1nlítet t 4 órás n1axitná lis gyártás i
idő, ezen belül a folyania tosság, a 1nunka futósza lagszerű
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I. táblázat•
Az infúziós oldatok lC1 tnelét:ének és fogyasztá sának
alakulás a a 410 ágyas békéscsa bai kórházba n 19541974 között
Év

19541955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1953
1964
1965
1966
l 967
1968
1969
1970
Jn'll
1972
1973
1974

inegszer ·vezése

A bakteii ális pirogén anyago k keletke zésének
n1echan izmusáb ól követke zik, hogy az csak nedves
közegbe n megy végbe, szárazb an nem [3, 2J. Ezéit,
ha a készítés hez használ t lombik okat, szűrőket
teljesen száraz állapot ban tároljuk , szükség telen a
felhaszn álás előtti sterilez ésük Szükség es viszont
fiiss, szűrt, pirogén111entes desztill ált vízzel való
alapos e1mosá suk: a pirogén anyago k ui vízben
általába n jól oldódn>Lk, így öblítéss el eltávolí thatók
[6].
Megjeg yezzük, a megfelelő aktív szénnel való pirogén1n entesíté st 1ninden infúziós alapany aggal
még a NaCJ-d al is elvégez zük [7, 4] Valószínűen
nek is köszönhető, hogy a békéscs abai kórházb an a
beszá1n olónkba n szereplő 21 év alatt infúzió okozta
pirogén reakció nem volt. A sterilez és megfelel()
kivitele zésénel{ ellenőrzésére igen bevált a Browne cső (Albert Browne Ltd, Leicest er, Anglia) , melyet
az autoklá v különböző részein egy-egy palack oldatában helyezü nk el, és melyne k színe pirosbó l
zöldbe megy át akkor, ha a hőmérséklet legaláb b
25 percig 121 °C volt Eszközö k, steril csomag ok
ellenőrzésére az Autocla ve Tape No . 1222 szalago t
alkalma zzuk, melyen egy fehér csík színe lesz barna
fenti feltétele k esetén .
A baktei'i ológíai ellenőrzést a Ph.Hg. VT. Bzerint
végeztü k, azzal a különbs éggel, hogy kéthete s inkubáció s időt alkalma ztunk Teljese n egyeté1 tünk
Bertala n és Schrarn [1], JJfohr [5], és Tarnásk a [9]
vélemén yével, alcik közlen1 ényeikb en hangsúl yozzák, hogy a sterilitá st ellenőrző bakterio lógiai laboratór ium a ~?-ai kórházi gyógys zertár szerves tartozéka A KOJÁL és a kórházi laborat óriumo k
azért nem 1ninden esetben alka.Imasa,k ilyen vizsgálatok végzésé re, n1ert teljesen n1ás laborat óriumi
feltétele k szükség esek a sterilitá si vizsgála tokhoz,
n1int fertőzött anyago k bakterio lógiai azonosí tásához
Az I. táblázat és 4. ábra az infúziós oldatok összfügyasz tásának és termelé sének alakulá sát 1nutatja, ··a 410 ágyas békéscs abai vái-osi kórházb an
1954-1 974 között
Mint látjuk, ez idő alatt a fogyasz tás kh 25szörösé re 11őtt, bár a kó1 házi ág,ylétszán1 lényegé ben nem változo tt. 1971-be n ii1tenzí v osztály alakult, ettől kezdve a felhaszn álás ugrásszerűen növekede tt Az infúziós oldatok félesége is lényege sen
bővült. Míg 1954-be n csak háromfé le, addig 1974ben rnár tizenha tféle infúziós oldatot kellett készf.
teni. Könnye n belátha tó, hógy ennyi fajta készítményt inár csak nagy sarzsok ban, hosszú tárolási
idővel lehet előállítani,
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4. ábra. Az infúziós oldatok tcr nielé.sének és fogyasztá Sának
a1akv.lása n 1-10 ágyas békéscsa bai kórházb( tn 1954-19 74
között
Az 1974-b0n készítet t ste1il oldatok a következők
voltak: Infusio glucosi, InfUsio glucosi 10, 20 és 40o/0 -os,
Infusio sa!ina, lnfusio glucosi sa.Jina, Infusio glucosi
cun1 ka.lio, Infusio nat1ii chlorati, Infusio natrii lactici,
Infusio nat1·ii lactici salina, Infusio nat1ii lactici cum
kalio, n1olá1is· !{Cl-old at, inolá1is NaCI-ol dat, Injeotio
Procai~i 0,5, 1 és 2%··0S

A legfejle ttebb mszágo kban egy kórházi ágy
egy év alatt 25-30 liter infúzió t fogyasz t [9].
A békéscs abai kórház már elérte ezt a forgalm at.
Az infúzió azonba n ne1n egyszerűen inennyi ségi
folyadé kpótlás t jelent Az erre szoruló beteg jellemző ionokat vesztet t, ezek helyes pótlása csak a
vérelek trolitok megfelelő és folyama tos kontrol lja
mellett lehetség es. A folyadé kot és ionokat ennek
n1egfelelőe11, tehát igen gyakran individ ualizálv a
kellene pótolni Erre a gyógys zerköny vi készítmények nem nyújtan ak lehetőséget A fejlődés további lépcsőjeként tehát fel kell készüln ünk egyedi
infúziós oldatok készítés ére. Mivel ez a sterilez és
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mai módszereit tekintve lehetetlennek látszik,
olyan törzsoldatokat, továbbá 1 / 2 , 1 / 3 és 2/s izotóniás alapoldatokat kell készítenünk, amelyekből az
orvos ex tempore egy fecskendő segítségével az
osztályon a beteg elektrolitszintjéhez tudja alkalmazni az infúziós terápiát Törzsoldatokként - a
szá1nolás egyszerűsítése iniatt is - n1olá1is oldatok
készítése a célszerű. Így pl. moláris KOi, NaCI,
Ca01 2 , Na-Iaktát-oldat, alapoldatként pedig félizotóniás N aCI, szőlőcukor, fruktóz, v. szar bit készletben tartása egyszerűen megoldható
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Ible npe.n;JIO)l{€HHbIM cnoco6oM paCIBOpbI IIO HCCJie.n;oBaHHHM aBTOpOB /'\'10}I(HO xpaH11Tb rrpH KOMH3THOit TeMrrepaTYpe B Tetrett11e 3-5 JieT

D1. J. Simon Fiala, Dr S Zalányi and
Dr. M. Csajt a i: Technological, organizational and
stability experiences with solmions for iritravenou.s infusion
obtainerJ, between 1.954 to 1974
Since 1954, the compounding of solutions für intravcnous infusion has become an allday task of pharmacists. A so-callesd semiaseptic p1ocedUie is reco1n1nended
on the g1ound afthe past years' experiences and motivated by practical and theoretical evidences . The pro··
duction p1·ocess is related fiam the purification of container and their control until finished sterilization It is
rega1ded of p1iinary iinpo1tance that the production
process beginning with the distillation of water and
finishing '"·ith the st.e1ilization of the sealed containers
must not la.st longe1 than 4 hou1s. The filtration and
st.e1ilization should be practicaUy performed by the
san1e ope1 a tor, who is skilled in and comn1issioned with
thEJ n1aintenance of the appa1atuses. Ji„01 the htll'n1etic
sealing of the conta.ine1s a sünple apparatus is described
which \Vas developed by one of the autho1s and which
n1ay be prepared in any \Vorkshop,. The solutions for
infusion p1oduced, sealed and sterilized as described,
1e1nain suitable fOr nst-1 fo1 3-5 years if p1eserved at
roo1n tt-!1npera.ture
])1 J S i 1n o n F i a l a, Dr.. S. Z a. 1 á n y i, D1 „ M
C s u. j t a i: Die rnit J nfusionslösungen zusammenhdngenden technologischen, organ1:satorischen nnd Stabil?'.tiitt1-Er fahrung zwischen 1954-1974

Anhand E1 íah1ungen de'1 ve1gangenen J ahre, e1npfehlen Verfa.sser die sog halbaseptische Technologie. Dies
1viid auf theoretischem und pxaktische1n Weg begrün··
det. Die Art der Bereitung und Kontrolle, angefangeil
von de1 Untersuchung und Reinigung der Flaschen bis
zu1 Sterilisierung wi1d kurz beschrieben Als wichtigster
Punkt wird eine dera.rtige 01ganisiexung der Bereitung
beurteilt, welche niuht mehr als 4 Stunden von der
He1stellnng <les dest Wasse1s bis zur Sterilisiernng in
Anspruch nimn1t Es ist zweckmiissig, 1venn die Filtration und St,erilisiernng von einem Facharbeiter durch~
gefiih1t 'vhd, der auch die Instandhaltung de1 Appa.1ate
vo1 so1gen kann„
Zln AbschlieSsung de1 InfUsionslösnngen wi1d eine
zuhause he1stellba1e J\íaschine en1pfohlen, welche eine
N euer ung des einen Ve1fasse1 s ist. Die auf die en1pfohlene
\\Teise ve1schlosscnen Lösnngen können laut Untersuchnngen der V1:;1fasser 3-5 Jahre lang bei ZinnneI··
te1nperatu1 aufbewahrt werden

(Városi Tanács Kórháza, Megyei Vérellátó Alközpont, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20
és SZOTE Egészségügyi Szervezéstani Intézet, 6720 Szeged, Dóin tér 10)
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ÚJBÓL „FELFEDEZETT" ÉRZÉSTELENÍTŐ
SZER KÍNÁBAN
DGK Őst. Ap.-Ztg. 20, 825 (1975)
A China Reconstructs cíµiű fOlyóiiatból vett értesülés
a kínai 01 vosok 111ár nincsenek a hagyon1ányos
na1kotizáló eljárásokra és az akupunktúrára utalva
Sikerrel alkalmaznak egy gyógynövényt, melyet 111á1
1700 évvel ezelőtt bo1 ba keverve adtak műtét előtt bete„
geiknek. A drogot egy Datura-fajhoz tartozó növény
szolgáltatja és a belőle készült kivonatot szájon át kapja
a műtét előtt álló beteg De injekció alakjábari is alkalmazható. Az érzéstelenség öt perc alatt beáll és öt-hat
órán át tart, de egy fizosztigmin-injekcióval - n1elyet
a hazai datu1a- és belladonna-n1érgezések esetén ellen··
n1éregként is adnak - 5 vagy 10 pete alatt n1egszÜll··
szer~nt

tethető

Kínai orvosokrnáx száznál több műtétet végeztek sikeresen ezzel a. régi és n1ost „felfedezett" narkotizáló szerrel (39)

RE

,
A „QRYO-SEBÉS)';ET" INDIKÁCIÓH
ES HATARAI A FEJES NYAK TUMORAIBAN
Holden, H. (Cha1ing C1oss Hosp. and Med. School
London, W. 6.) Proc. Roy Soc. Med. 67, 76 (1974)
Orv Heti!. 116, 3, 168-169 (1975)
A sze1ző általánosságban tekinti át az elé1hető ered1nényeket, melyeket sok tényező befolyásol. A jóindulatú
elváltozások c1·yo-sebészet útján jól gyógyíthatók Rosszindulatú daganatoknál a hatás el6re ne1n látható, de fáj··
dalmat csillapít. Az eredrnényt befolyásolja:
a) a megelőző kezelés;
b) a tumor típusa és biológiai viselkedése
A jól 1neghatá1ozható rosszindulatú daganatok jobban reagálnak a fagyasztásra, mint a szétterjedők.
A cryo-sebészet alkalmazható: 1„ jóindulatú daganatok„
nál, főleg bőrön, ahol a hegesedés nem kívánt; 2. sebészetileg vissza1na1adt vagy kialakult, eredménytelen
sugá1kezelés utáni tu1norok esetén; 3. olyan idős vagy
legyengült betegeknél, ahol a sebészeti beavatkozás ne111
1negoldható (15).
Szabó Gabriella

