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J{észítés, .t\.z I keveréket a !I-vel összerázzuk. A
folyadékot 3-4 részletben a III- ban összerázással
emulgeáljuk.
Expedíc'iÓ; Sötét üvegben, „Használat előtt f6l:rázandó'' címkével.
Szignatúra _l\.z orvos kezéhez„ Duodenum··szondán
át adandó
Rendeléskor készítjük.
<4nthel1ninticu11i.
Gar gar·isma chlo1 ofonnii
(Gargarism. chlorof)
Oleum menthae piperitae . . . . .
X gtt
I Solutio sorboxaetheni 50S{i FoNo
1,0 g
, Chloroformium
....
2,0 g
II Aqua destillata
ad 250,0 g (246,8 g)
Készítés Az I oldathoz a II-t elegyítjük és összerázzuk.
Expedíció . Sötét üvegben, „Használat előtt feházandó'' címkével.
Szignatúra ; Külsőleg 3 evőkanálnyit Yz pohá1· víz·
hez, toroköblítésre.
Gar garis1na.

l

Az Emulsio filicis-t is, a többi emulzióhoz hasonlóa11, mechanikai e11ergiával, ú11 1ázó-111ódszerrel készítjük. A szorboxetén-oldat az egyébként nehezen diszpergálható páfrány-gyöktörzs
Jl-p.~.3Ae

khonatot igen jól emulgeálja. <\ régebben helytelenül ,,satnratio'' -nak mi11ősített k1orofor1nos
diszperzióban a kloroform emulgeálásá1a is kitűnőe11 bevált a szo1 boxetén. A készítmén.ybe11 a
diszpergált kloroform-cseppecskék ugyan hamarosan leülepednek, anélkül azonban, hogy egy
nag:y cseppé összefül:ynának níár egyszeri összerázással is egyenletesen rediszpergálható emulziót
kapunk
A fenti példák bemutatják, hogy ezzel az U]
segédanyaggal sok receptúrni nehézséget és inkompatibilitást küszöbölhetünk ki A felületaktív
anyagok bevonultak a gyógyszerészi gyakorlatba
és a fenti receptúrai példákkaJ kívántuk bemutatni
helyes használatukat
IRODALmI
l,

Gyógyszerészet 1, 14 7. (195 7)

(Egészségügyi "~1iniszté1iu111. Gyógyszmészeti és 1lfűszer
ügyi Főigazgatóság J.Vlűszaki fejlesztési Osztálya Budapest,
IX, Gyáli út 2-4)
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Der. Gebrauch des Sorbitan··Polyoxyaethylen-:l\fonostea1ats in der Itezeptu1.

PEST MEGYEI TAPASZTALATOK A GYOGYSZERTARHALOZAT
KORSZERÜSÍTESE TEREN
DR

KE.MPLER KUR1'

Az utóbbi időben örvendetesen emelkedett a
gyógyszertárhálózat fejlesztésével, korszerűsítésé
vel foglalkozó közlemények száma Bár ez az
e1nelkedés relatív, inert még n1indig i1em éri el
azt a kívánatos mértéket, amely a kérdés súlyához
úszonyítva joggal megilletné
>rein szükséges különösebben járatosnak lenni
a hálózatfejlesztési feladatok lebonyolításában
ahhoz, hogy elismerjük: a gyógyszertárak korszerűsítése igen bonyolult feladat, amelynél csak
a szakmai, n1űszaki, és nem utolsó sorban jogi és
pénzügyi szakemberek jó együttműködése folytán
érhetünk el eredményeket
Első lépésként jó tervnek J..:ell megszületnie, tern1észetesen a már említett sürgősségi sorrendnek megfülelöen. Elméletileg ugyan a szakvezetés ad- te1 vezési
progtamot, amit késöbb az építési prograni követ, és a
műszakiak feladata ennek 1naTadéktalan megvalósitása-; a-gyakorlatban azonban a jó terv csak állandó,
folyamatos együttműködés útján valósítható meg
Kevés ugyanis az a szakember·, akinek legalább körvonalakban fogalma van a műszaki megoldások lehetőségéről, azok gazdaságossági határár·ól, és még kevesebb azoknak a műszakiaknak a száma, akik egy-egy
gyógyszertár funkcióját közelebbről, a laikus embernél
jobban ismerik E felismerésből született meg már évekkel ezelőtt az; a javaslat, hogy a nagyobb tervezési mun};:át is igénylő, komolyabb volumenű korszerűsítések lebonyolítására központi tervező és beruházó szervet
kellene életrehíYni. Számítások igazolják, hogy ilyen
szerv fenntartása jobb és olcsóbb lenne a jelenlegi gya

ko1latnál, mely szerint egyes gyógyszertári központokban kis beruházási csopo1 tok foglalkoznak ezekkel a
kérdésekkel. Ugyanakkor a megadott tervezési feladatok megoldására tervezőket vagy tervező ilodákat
vesznek igénybe Lehetséges, hogy az en1lített 01szágos
ter'\ ező és be1 uházó szerv létrehozása a dccent1u.lizálás
fol,y tán több nehézségbe ütközik.
Az elképzelés pedig n1a is időszerű, sőt talán még idő
szerűbb, mint \.'EÜaha. A.rról van szó, hogy miért kell a
20 Gyógysze1tá1i I(özpont minden egyes szakvezető
jének és 1nűszaki emberének, aki helyenként csak 1nellékfoglalkozásként végzi Eozt a teendőjét, újra és újr·a
ol~an nehézségekkel 1negbü·kóznja, amelyek nélkül
sokkal g~yo1sabban jutnának eredményre.
A. nehézségek már a tervezéskor kezdődnek I-Ia
tökéletes is a megoldás, nyilvánYalóan sokkal drágább
azt esetenként. niegtervezni, nlint kész dokun1entációkból az a11a alkalmas és legjobban felhasználható részt
kiválasztani Szán1os olyan, apróságnak tűnő, értékben
sokszo1 jelentéktelen cikk szükséges egy-egy g5 ógyszcrtár felépítése és b,erendezése során, amjt hel;y ben
ncn1 lehet beszE.rez.ni. !gy azután a szóbanfo1gó, nehezen beszerezhető anyagot vagy elhagyják, \.'agy n1ás,
ke'i ·F:·s bö a1l;:ahnas 1negoldást kell helyette választani
A harmadik eset az, hogy hatalmas és felesleges többletköltség á1án elkészíttetik az egyébként készen beszerezhető, sőt sok esetben szabványosított szerelvényt„
IIog-:; csak eg;r néhányat soroljak fel: a fiókok kihúzója, an1ely ol:yan megoldású, hogy egyben a címke
elhelyezésére is szolgál (cse1·élhető módon); elágazócsap a palackgáz'\ezetékhez, amivel a Bunsen-égő is
üzemeltethető (egyébként a gázcsővezetéknek a inunkahel-yre, táraasztalba \aló vezetése is szinte megoldhatatlan probléma vidéken) ; a máI korábban említett
„G YÓG'S'.'SZERI.ÁR" betűfeliiat, a _különböző hu1 koló-
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an:yagok: egyes csen1pofajták, mettlachi lapok, pvc
\--agy gumiszőn:1- og ; llf;ffi is beszélve más, nag;) obbszabású megoldásról, mint a1nil) en pl. a savszokrénnyel
kombinált veg)ifiilke, kózilift., amely többszintű elhelvezés esetén nélkülö:;:hetetlen sib Ez csak eg}'néhány példrt-. ~4.._ legnagsobb lehetőségek
a bútorzat terén vannak. _Az természetesen llreális
javaslat volna, hogy egy típust megtervezzünk, és azt
a továbbiakban •áltoztatás nélkül alkalmazzuk, hiszen
ahány gyógJsze1iár, annyi különféle helyiség, és a korszerűsítések zömét nem új építkezés, hanem épületek
átalakítása útján végezzük„ }i_ gJ·ógyszertárak kÜ1sze1ű
sítésé\· cl hivatásszerűen foglalkozó központi szerv azonban bizonyos idő U1.ú]tán kialakithatna oJ:yan inegfelelő
bútor típust, mel3 et pl 1 méteres szeJvénJ ekre felosztva, a mindenkori helyiségbcli viszonyoknak megfelelően lehetne alkalmazni oly módon, hog;y csak ki
kellene válogatni az egyes tipizált szelvényekből azokat
a darabokat, amel-yek éppen szükségesek. Ily 1nódon
fokozatos:an elérhető lF:nne az, hogy a jelentősebb létesítménJ-eket, akár új gyógyszeJtá1ról, akár korsze:rű
sítésről van szó, az illetékes Gyógyszertári Központ,
nrint beruházó egyszerűen megrenclelné, megadi;·a azt,
hogy milyen forgalomra, vényszám1 a épüljön, eg;yszó„
ya] milyen leg~'en a teljesítőképessége. A tervezés
folyamán szoros kapcsolatot tartana a tervezéivel, és
többszö1i tanácskozás útján n1.ódjában volna szakmai
szen1pontjait érvényesíteni
A1nellett, hog;,: ez jelentősen tehe1mentesítené az
egyes Gyógyszertári Központokat, további, ne1n elhanyagolható előnyt jelentene a jogi biztonság is. Az
eddigi tapasztalatok alapján általánosságban ugyanis
az a helyzet, hogy az építkezések nen1 készülnek el idő
ben, És n1.inőségük nagyon sokszor kifogásolható„ A
Gyógyszertári Központ a legtöbb esetben tehetetlen a
kivitelezővel szemben; nem tudja kötbérpe1 útján a
szerződésben vállalt jobb és gyorsabb munkára serkenteni, egysze1 úen azért, me:rt maga is - sok esetben jogi hibát köYetett t~l : egy-egy tervet vagy hatósági
engedélyt nem szolgáltatott időben, valami jelentéktelen n1.ódosítást hajtott végre, - és a kivitelező má.1
mentesül kötele7.ettségének kötbérteThes teljesítése
alól. Vis7.ont a Gyóg~vszertári l{özpontok általában képtelenek arra, hogy az építkezéssel kapcsolatos minden
legkisebb aktust előbb még jogi szempontból is felülvizsgáljanak, miután az már szakmailag, inűszakilag és
pén:t.ügyileg rendezve van
Ebből következik, hogy a kivitelezővel szemben a
Gyógyszertári l{özpont nincs felvé1 tezve hosszú gyakorlatban kialakult, minden lehetőségre kész ismeret~
halmazzal Így a kivitelező oda összpontosítja erejét,
ahol jobban megs7.orítják, több a veszteni való kötbére,
és másod- \.'agy harmadrendű fontosságúként kezeli a
Gyógyszertári l{özpont építkezéseit Egy, csak ezzel
foglalkozó központi szerv viszont a különleges kérdésekben is tájékozott lenne, és legalábbis egyenrangú
félként állna szen1ben a kivitelezőkkel
Végül- de nem utolsósorban - egy központi szervnek bizony{·na módjában állna megfelelően fizetett,
nagy tudású, gyakorlott tcrvezöket foglalkoztatnia
Tapasztalataink azt bizonJitják, és ez nemcsak
gyógyszertá1i viszonJlatban érvényes hogy a jó,
éss7.erü megoldásokat tartalmazó teri;· jelentős megtakarításokat ered1nényez a kivitelezés költségeiben De a
jelenlegi 1350-2100 forintos besor·olással csak kivételes esetben lehet kellő tudású, gyakorlott szake1nbert alkaltnazni, jóllehet az i11eiménytöbblotre kifizetett költség sokszorosan visszatérülne
""'i,TéleménJ'""cm szerint nem lehet még egy több részből
álló cikkso1ozatnak som feladata, hogy műszaki alapossággal ismertessen alkalmazott vagy te1 vezett meg··
oldásoka.t Nemcsak a ierjedelmesség szól ez ellen,
hanem elsőso1 ban az, hogy a túlságosan részletes leírás
nem tarthat számot az olvasók többségének érdeklődé
sére. Vitathatatlan tény, bogy .a specializálódás korát
éljük. Ez alól a mi hivatásunk sem kh,étel, ha szakosításunk nem is éri cl olyan fokot, mint például az orvosoké, mérnököké, de akár az építőmunkások vagy szerelők szakosítása. Ha eddig eljutottunk, a gondolatsor
kö\.·etkező lépése csak az lehet, hogy igyekszünk és7.·
szerűen meghatározni a szakosításnak azokat a hatá-
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iait, ameh,ck előreviszik h:i.\ aiásunk fejlődését. :~;h il.
"\ánvaló, hogy szükség yan olyan g:yóg~·Szcrészeli::re
akik a hálózatfejlesztés lebonyolításá"\'al foglalko:n1a.k'
de nE:m vagyok meggyőzöd\ e arról, hogy nem ei:ólra.'.
\;ezetöbb-·e inkább o1yan Inűszakiak kiképzése, a.kik
tökéletesen tisztában vannak a gyógJ-sze1tárak műkö ..
dósével.

Íg:y a 1észletes 111iiszaki leírások hel:yett n1eg111a1adok a n1űködési sajátosságok isn1e1tetésénél
Szeret11ék ezzel 11ozzájárulni az előzőekbe11 ja\:·a ..
solt közpo11ti te1 vezőrészleg n1unkájá11ak n1egsze1 ·vezéséhez.
'\fa már elfogadott álláspont, hogy megfelelő
szükséglet esetén (havi 2-3000 magisztrális >ény
felett) külön „gyógyszerkészítőhelyiséget" építünk
.Az sem ':"ita tárg,ya 111a n1á1, hog·y ebbe11 a helyiségben nen1 áll1,,-a, hanen1 ülve \:·égzik inn11k:ájukat
a gyógyszerésZek és tecl1nikusok ~-en1 egysfges
azonban az álláspont abban a kérdésben, hogy
milyen legyen az ü!i5munkahelyek kialakítása ;
nevezetesen 111ilyen a kapcsolat a gyógysze1~sz
és a technikus n1unkahelye között, és n1ilyen a
táraasztal beosztása.
.\z eddigi 111egoldások: azt rnutatják. hog)
egyetlen, esetleg két i1agy asztalriál oly inódon
~lnek a dolgozók, hogy az asztalt körülveszik
Igy kétségtelenül biztosít'a van a hely jó kihasználása,. a forgókorongon elhel:yezett állYányedények több munkahelyet szolgálnak ki egyidejűleg (1násrészt ez néha hát1á1ryos : an1ikor k:etten
nyúlnak ugyanazért az anyagért) Magunk is ezt
a megoldást választottuk Cegléden Használat
közben derültek k:i en11ek a. hátrányai "A fo1gókorongok - a csapágyak hibája következtében -időnként akadoznak, de ettől függetlenül, +öbb
az edényzetben bekövetkező káreset is
Az
asztal 4 gyógyszerész és 2 technikus szán1ára
készült, n1unka közben azonban ezek zö1ne inesterséges fényt kénytelen használni Erre pe1sze
korábban is gondoltunk, hiszen nyilvánvaló, hogy
ha eg:y asztalnak: 4 oldala van, abból nem mind a
4 kaphat megfelelő természetes világítást, balról
Ezeket a hibákat igyekeztünk kiküszöbölni
Gödöllőn
Itt 3, egymástól teljesen független
munkaasztalt építettünk Ezek mindegyike bahól,
igen bőségese11 kap te1111észetes fényt l~zt az
előző közleményben 1 közölt fénykép is jól émékelteti .A g:yógyszerészi asztalhoz köz\·etlenül
csatlakozik 1-1 technikusi asztal, kivéve a harmadik munkahelyen, ahol erre nem volt hely
)\z asztalokra. csak polcokat szereltünk, és a.zokon
helyeztük el az állván,yedényeket, háron1 sorban
egymás fölött, oly módon, hogy a legfelső is jól
elérhető ülve A polcozat az asztalnál ülő gyógyszerésszel szen1ben és jobbja felől húzódik, így
egybe11 azt is biztositja, hogy a technikus a szükséges segéda11J·a.gokat (pl Talcu1n, Ext1 liquir1:tiae,
Faex stb ) ülve elérheti Az erőshatású szmek
szabályos elhelyezését redőnyös szekrényke biztosítja .A. fo1gószék1ől könnyen elérhető a hátul
elhelvezett köv·etkező ülőtára elsi5 fala, arnehet
felha.Sz11áltunk üvegek, tégelyek elhel~yezésér~;
Ezzel igyekeztünk megnövelni az ühe elérheto
gyóg1Tszerek hatósugarát
1
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Eg:y 111u11kahelyet „szakosított1111k", a1nennyiben itt helyeztük el a kenőcsök elkészítéséhez
szükséges edényeket . Abból indultunk ki, hogy
sokkal könnyebb felállni és átülni a másik munkaJielyhez egyszer, mint 2-3, esetleg még több
aii:yagé1 t elme1111i. Ez is csak akkor ·válik szükségessé, 11a egyetlen gyóg;yszerész recepturázik,
hiszen egyébként a vényeket már eszerint lehet
elkészítés céljából elosztani
Elképzeléseink 11el:yességét, és a tára használhatóságát csak a két gyógyszertár dolgozóinak
kölcsönös tapasztala.tcseré,je tud11á végérvé11yesen
eldönte11i
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gozhat Ugyanebből az okból az összes kábítószereket is a gyóg:yszerkészítő hel:yiség ben hel.·yeztük el (a specialitásokat is).
A vényátvétel, illetőleg kiadás ceglédi megoldását változatlan formában alkalmaztuk Gödöllőn,
és fogjuk alkalmazni a jövőben is. Itt lényegében
nincs inásról szó, n1int eg:y- véle1né11yünk szerint
bevált - átadószeluényről (lásd a rajzot) Ez kb
60 egyforma rekeszből áll, mely mind az officina,
niind a g~yógyszerkészítéi oldaláról csappa11tyús
ajtócskával záródik. Méretük kb. 20 X 18 x 25 cm,
íg_y inajdnen1 1ninden rnagisztrális gyógyszer befogadására alkalmasak A rekeszek meg vannak

o-,

rn.::ts:r.et

500
/>'~

16

...,,.....

V~NYLÁDtKA
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1 áb1a„ Átadószekrény offiaina-.felőli nézete (A niegadott 1tié1·etek centiniétm·t j'elentenelc)

Az ún. gyorstárn beiktatását kerültük A kézieladás előre be nen1 csomagolható részének: lebonyolítására az officinában elhelyezett mérleg
és állványedények szolgálnak, bár utóbbiak túlnyomórészben csak a helyiség gyógyszertár-jellegét
hivatottak kidomborítani A kézieladási cikkek
legnagyobb részének ugyanis előre csomagolva,
kiadásra kész állapotban kell tárolnia Felvető
dött az az elgondolás, hogy ezt a mérleget alakítsuk ki gyorstárának, ahol egyszerlíbb vényeket
azo1111al el lel1et készíte1;ii. li„ fő-városban bizo11:yá1a
cél1avezető ez a n1egoldás, vidéke11 azonban sokkal ritkább az „átfutó" beteg, és a forgalomnak
sokkal nagyobb százalékát teszi ki az ismert
orvos ismert vé11,yfo1mulája Íg:y nincs akadál;ya
annak, hogy nagyobb inértékben lehessen előre
csomagolva készletben tartani azokat a gyógyszereket, amelyeket egy-egy orvos gyakrabban
rendel 1\1.ásoldalról viszont a gyorntárával az elkülönített gyógyszeikészítő legnagyobb előnyét
veszítjük el : nevezetesen azt, hogy itt a gyógyszerész a külső forgalmi viszonyoktól függetlenül,
nyugodt légkörben, minden siettetés nélkül do!-

szán1ozva, és 111indkét oldalon azo11os szá.mn1al
ellátott dobozt tartalmaznak A doboz olyan
méretű, hogyha az ajtó mindkét oldalon be van
zárva, akkor annak szo10san nekifekszik A dobozon elhelyezett szán1 111agasságában az. ajtón
kerek nyilás van, íg;y a dobozon le,-ő szám is
látható. Miután a doboz két oldalát különböző
színűre festettük, zárt, ajtón át is azonnal megállapítható, hogy a kérdéses számú gyógyszer
elkészült-e 111ár, vag:y sen1 J~z a gyógysze11'e
várakozó betegeknek is módot ad a.na, hogy
figyelemmel kísérjék gyógyszerük elkészítését, és
ne zavarják felesleges kérdezősködéssel a kiadást,
ill. átvételt végző gyógyszerészt (Dr. B ö 1 cs
Béla gondolata ) A vényeket különben „tikett"
iendszerrel veszik á.t ; erre ugya11 elég nel1éz
volt a vidéki közö11séget rászoktatni, de a leírt
rendszerben a legnagyobb biztonságot nyújtja,
amellett gyms is
Az alábbiakban kité1ek még néhány olyan
elvi-szakmai kérdésre, ahol álláspontunk nem
egyrezik szószerint az idevágó jogszabályokkal,
vélemén:yii11k szerll1t azonba11 az élet követelmé-
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nyeitől való elzárkózást jelentené a jogszabályok
merev alkahnazása
·
Így a bűzös anyagok tekintetében a vonatkozó
8360-2/1954 EM: sz. utasítás 40. §. (1) bekezdése
kimondja, hog,y „az erősszagú vagy bűzös szereket
külön bádog vagy üvegedénybe téve, a többi
szerektől elküiönített helyen kell tartani"
A
jogszabál:y merev alkaln1azása esetén i1agyo11 sok
kenőcsöt lehetetlen volna elkészíteni anélkül, hogy
200mm-----~

•1------ --1'

---------------...., 5=

2. évfolyam 10. szám

Ezek egyformán megfelelnek a kézieladási és
recepturai szükségletnek A bádogdobozok segítségével lényegesen könnyebbé válik a drogok lemérése, és ugyanakkor megtakarítható az a
tekintélyes területveszteség, amely a fiókban elhelyezett dobozok velejárója
Ha be lehetne szerezni megfolelő méretű szita.
betétet a her bás dobozok aljába, akkor tárolásuk
valóban kifogástalan volna.
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.:3. áb1rt ..J. 1
előzőleg

jelű

niüanyag fiúk gyóg11sze1különlegességek Tészé1e (Az

i1e kelljen a

bűzös szekré11.yből előszedni

a hozzávaló an.yagot .l\. n1agunk: részéről n1egelégedtünk azzal, hogy jólzáró edényzet, esetleg

-tubus alkaln1azáSá\ral a szagá1taln1at csökkentsük, és csak azokat a bűzös anyagokat helyezzük
el külön e célra szolgáló jólzáró szekrénybe,
an1el.yek csak ritká11 I1asználatosak, vala.1nint a
tartalékot, míg a gyakrabban előfordulókat az
ülőrnunkahely polcain.
A drogokat az officinában csak kézieladás
céljaira előrecsomagolva tartjuk A ritkábban elő
forduló drogokat viszont a gyógyszerkészítő helyiségben, alkalmas bádogclobozokban helyeztük el.

.:1~ jelű

fiók

ettől

csak n1éteteiben különbözik)

A sze1obakteriológiai ké.szí'G1né11:yek szabáI.-yszerű
elhel,yezését n1ü1den nagyfo1galml1 gyóg~ysze1 tá1 unkba11
elektro1no~ 11űtőszekré11y_ segítségével
valósítottuk meg Evi átlagban 2--3 híít6szek1én;y beszerzésével belátl1ató idő11 belül elérl1ető,
hogy legalább a szérumtöbblet tartására kijelölt
gyógyszer fáraink a legjobban megfelelií körül111ények között tárolhatják a 11őre érzékeny
készítmé11;yeket.
Bár a drogokat csomagolatlanul nem fiókok·
ban tartjuk, a nagyforgalmú gyógyszertárakban meghagytuk a fiókokat Eltekintve attól,
hogy a cso1nagolt teafélélc 1nellett még szá1nos
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más zacskózott anyagot is fiók<:ikban tartunk
készletben, ige11 nagyszá1nú fiók ·válik szükségessé
a nagyforgalmú (helyileg K,-s) törzskönyvezett
gyógyszerkészítmé11;yek tárolására is . ..c\ g,yakorlatban jól bevált ez a rendszer, különösen ha
figyelembe vesszük, hogy redőnyzár mögött erős
hatású készítmények is kiadásra kész, gyorsan elérhető és ugyanakkor jól elkülöníthető formában
tárolhatók (Megjegyzem, hogy az angol-fiókok e
célra nem alkalmasak) Mindebből következik,
hogy a fiókok száma a korszerű nagyforgalmú
gyógyszertárakban jelentős mértékben növekedett
Ebből a felismerésből született az a javaslat,
hogy e nagyszámban szükséges fiókok elkészítésére
a hagyományos faanyag helyett új lehetőséget
keressünk A különböző, préselés útján előállítA 1 jelű fiók gyógyszeikülölegességeknek
A 2 jelű tárnfiók .
B jelű állványfiók
A. műanyagfiókok másik nagy előnye a tisztántarthatóság; a mosható műanyagfiókok vízszintes és függőleges határolófalainak éle nem derékszögbe11, 11ane1n eny-he ívben találkozna, amivel
végre megnyugtató módon megoldódnék a sarkok
és belső élek tisztítása is
Sajnos mindezideig nem akadt vállalat, amely
belátható időn belül vállalta volna a szükséges
présszerszámol{ elkészítését, és az első sorozat
legyártását A szükségletek országos összeegyez/J.-p l{eMnAep l{yp1n
Di, ]{lut Keniple'I
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ható műanyag-fiókok alkalmazása kedvezőnek
látszott erre a célrn Eltekintve attól, hogy a,
fáva,l igen kívánatos takarékoskodnunk, a megfelelő mennyiségben legyártott műanyagfiókokkal
lényeges megtakarítást érhetnénk el A· fából
készített fiókok ugyanis gyógyszertári célra akkor
megfelelőek, ha azok kívül-belül dörzsölt, teljesen
sírna kivitelben, keményfából készülnek (Ellenkező esetben már újonna11 sen1 keltenek tiszta
benyomást, és ez a látszat idővel csak fokozódik)
A dörzsölt kivitel azonban igen munkaigényes,
ezért költséges. Mindezt kiküszöbölné a műanyag
fiókok bevezetése. Három, esetleg négy méret
szabványosításával ez a kérdés teljesen inegoldható len11e Szabványosításra az alábbi 111éretel{_
jöhetnek szóba :
Szélesség Magasság Hosszúság
í 5 n1111
165 mn1
85 mm
175 lllnl
85 mm
250 llllll
200 n1n1
170 mm
300 mm
tetése utá11 nagyobb ine111i:yiségek elkészítésé,;·el
az árat tovább lehetne csökkenteni
Remélem, hogy a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos néhány tapasztalatunkat sikerült olyan formában közreadnom, hogy a felvetett javaslatok,
11acsak részbe11 is, elősegítilr a g~yóg,yszertárak
korszerűsítésének ügyét
(I-'est 1negyei Tanács Gyógyszertári Központja,, Budapest,
T'IJI., ]{iss József u 8)
Érkezett: 1957. XII 31
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A BRÓMACETOKARBAMID MEGKÜLÖNBÖZTETÉ SE
E
A BRÓMVALEROKARBAMIDTÓ L1
BRANTNER

.\ monoacilezett karbamid (monoureid) lúggal
n1elegítv-e ka1ban1ido11 át an1111ó11jára és a inegfelelő
sa\' sójá1a bon1lik
C\H2 -00-NH-CO--R + KaOH ~
~ l\H 2 CO - KH 2 + l\aO - CO - R
1 HOH

i

2l\H3 + 00 2
.\ brómacetokar bamid (brómdietilacetilkar bamid) I, illetve brómvalernkarbamid (brómizovalerianilkar bamid) II esetében ez a, reakció még
annyiba11 módosul, 11og:y az a-szénatomon kötött
brón1 is hidrolizál a-oxisav keletkezése közben
XaOOO - CHBr - R + XaOH ___,,
_, XaOOC-OH-R+ XaBr
1

'

OH

1 A_ G-3.óg;ysz.=1és7. S:ra1{(SOpoTt 1958
tudon1án:yos ülésén o1hangzott előadás.
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__\_ b101nid 111ellett l esctébe11 dietilglukonsa-.;,;--só,
a 11 esetében izovale1 ia11ilglukonsav-só keletkezik
Z e r ni k [lj a lúgos oldatuk fo11alásakor beköYetilletve a b1on1id-ion keletkezését használja fel kiniutatásukhoz A„z utóbbit AgBr
alakjában azonosíttatja _:\legkülönböztetésük1e a lúgos
oldatuk átsavanyíiásako1 keletkező két oxisav a clietilglukonsa\, és az" izovalorianilglukÜnsav szaga közti eltÉrést ajánlja
liííg Z e r ni k a sze1\'esen kötött b1ó1not hidrolízis
után salétromsavas közegben ezüstnitráttal mutatja ki,
addig u D_\.B \Tl, o;.-oJn,niint a. Pb.Hg \i a lúgos for1alás
hatásá1a ionizált lnonlirlot savanvíi.ás után klórosv ízzel oxidálja, 111ajd a k~:--Ietkezett 'b1ómot kloroformba
rázatia át
Y' i eb ö e k [2] 1nár kifejezettt:1n 1nE,gkülönböztetű
reakciót aj{1nl eg~ részt an1rnóniától g:yengén lúgos
közegb~n ezüsinitráttal, másrészt -2\Tcssler-r·ea.gensseL _4._z
utóbbi nyilván a reagens lúgosságának hatására \égbenrcnő hidrolízis termékekÉnt fellépő arnrnóniát regisztrálja
a) :Jielegen készített, majd lehűtött oldatuk eziistnitrát- oldattól opálosan megza\-arodik: l csepp 2 m
an1mónia hatására a bró1nacetokarban1iclból pillanatok
kcző arnnióniaíejlődóst,
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