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Alábbia.J~ban helyt adunk egy1é8zl d1 J{olozs C'.<;aba ka1tá1 sunk 'tilál kii:áltbtt, Gs riyilL:ánvalóan általá
nosabban is 1 itatott ténuí1 ól í1 t dolgoza,tának, .,;alarnint Oláh 1 mr·e ka1 tá1 sunk vele vitatkozó hozzászólá ~á·
na!; é8 J(oloz8 d1. 'cála.Bzainak i8. Utóbbinak azért, mert újabb a.datokat ta1'tal1naz téziseinek védelmébeJ1
J.fagunk 1é~·zéi öl rncg jegyezzük, hogy 'ln inden objektío vitát tanúlságosnak tartunk, n1ég akkor is, ho
(/ ritalkozók egyik(w;el vagy n1.ási'.káral (esetleg rnindkettőt:el) ne1n éJt.ünk- egye/.. Az adott vi'ta e'3etében
uz az állá"ipontu.nk, hogy a "8zrtlagcsoniagolá8" eltc1 jedé8e igazolta 'f)anr1.ak előnyei a- kla.sszikus cso1nri·
golás~~ jo11nálckal 8Zen1.ben, '! ezek az előnyök bizonyos ronatkozásokban nagyobba-k, rnint a hát1ányoJ,
[ dö[r.özber1 a „ '1Zalagcso1nagolá8'' reszíteU ÜJ pe18pektivikus jele·ntöségéből, rninthogy n 1nélyhúzott, átnyo1nócso11i.agolá8 (Tiefzicluxrpru)u1ng _: dubblepacking) hódit helyette egyr'l nagyobb teret Ez a. 8Zala.gc.son1.a.·
golá'I h1'.gú!11iai elrJnyei J//(·llrtt annál ~ol,'lial kisebb hely·· é.s- té1·igényű
Sze1 kesztőség

.--iz utóbbi időben rnegnövekedett a föliába Cf:io1nagolt g,yógyszereink: szán1a és ezzel olyan újabb
ké1dé8ek merültek fel, melyekkel foglalkoznunk
kell a jövőt illetően. Szeretnék a szalagcson1agolások elte1jedése esetén előálló elhelyezési problé111ák egyes kérdéseire rávilágítani, dc hibát követnék el) ha, ez 1negelőzően nen1 vetnén1 össze az elő
nJ-öket, nielyelcct ez a korszeríí cso1nagolási n1ód
nyújt a gyógysze1tá1akban, a kiadás és tárolás fű
lvan1án kolctkezó többletn1unká„Fal Hze1nben

círnkét i~ég ne1n gyártanak an1~ly t?zekcn 1neg1agad, JYlep:··
oldhat;ó fűzőgópkapoccsa.l vagy a föliák tasakos kiszolgáltatásával, do főleg ez utóbbi anyag- és időpazarlássa.J
jár. A címkézés főleg az Ol'vosi rendelvényre kiszolgril··
tatott fóliás csö111agolásoknál nühezíti munkánkat, mü1t
amilyenek éppen az utóbbi időben fOrgalomha hozo1 t
Rut.asco1 bin és Noxvron tablettáké. Ha tehát a jö\ 6
útja a fóliás cson1agÓlások szapo1ítá.sa - an1i va.lószíníí
a fentebb említett előnyök rniatt is - , akkor előbb la·
lán azokai' a tablettákat kellene ily inódon cso1nagolni,
amelyek kézi eladá.sban és is da1abonként is kiadhatók:
általában a 29/19ü0. (Eü . K l(i) Eü1\f sz utasít.ás i-nt~l
lékleteiben felsorolt tablettákat

\ eolofán \agy alufólia. cson1agolású gyógyszc1ek kiY1iló higiéniai inegoldásnak bizonynltak, n1e1t minden
egyes darab h01·rnetikusrin ll.árt elhelyezösú, llf-!Ill kell a
gyogJ szei tá1 ban kiszárnolni és átcson1agolni A tisztaság n1elll-~tt - a fólia fclda1abolhat.ósága1'é\,én - inunkaidó- és bizon~ o:.:; fokü anyagn1egtaka1ítást is clé1 hetünk
\_ n1incll'n egyes tablettát ma.gában foglaló osomagolóan~ agon 1ajta '\annak a g:yógyszot jellcn1zői, így nen1
kell attól ta1 tani, pl., hogy a dobozából kihullt gyógyszt-_1 t csctlt=:g inás céha f(;lhasználják Nyil,,án a gyá1ipa1
1 észé1 e is előnyös, n1e1 t g:yors ós tl,1·1nelékf;nységénél
fog\ a a növekvő igt:nyek~·t fennakadás nélkül ki tudja
f:légiteni
~Ieg kell azonban f-!tnlítcnein, hogy a gJ·ako1latlan
fogyasztó - n1árpedig a. betegek zön1ét ezek jelentik nehezen boldogul az clúg szívós celofán cson1agolássa.l,
1nidőn ki a.karja bontani Más1·észről viszont előnyös ez a
tulajdonsága a gye11nek-g;vógysze11né1gezések megelŐ··
zésc sze1npontjából
::\Iég nen1 százszázalékosan inegoldot.t- a nyorr1da··
technikai 1·ész„ Szen1et erőltető a felüatok elolvasása, s
ina inég inkább csak a színe alapján lehEtne gyo1san expediálni, scn1mint a felüata után. ~4.. szÍl1\'81iáció lehető
SégE: korlátozott és eg:yes8k. mái most jelzik az ezzel
kapcsolatos problén1át, mint pl. a Rutasco1 bin és a
.
X oxyron tabletták esetében.
Expediálá.suk szempontjából többlct111unká.t jelent az
a körühnén} hogy nem lt-·het az 11tasításl 1áü ni Ül\ an

Az előbbieknél élesebben vetődik fol a fóliába
cso111agolt gyógyszerek elhelyezésé11ek kérdése
n1ind raktári, n1ind officinabeli viszo11ylatban
Az utóbbi évekbe11 igyekeztünk a hagyo1nányos
- körben futó polcos állványzatú - berendezéseknél célszei l\bb, az igényeknek jobban megfelelő
elhelyezést biztosifani. Ezt célozták a fo1góko10ngos, kivehető fe1·de fiókos, ·valan1int rögzített csúszócsatornás rendszerű berendezések. A fóliák elterjedésével ezt az iráni zatot is kritika alá kell
vennünk a jövő gy·ógysze1 tárában, n1ert n1egítélésen1 szerint - az alábbi 111é1 ések alapján - az
újfajta cson1agolású készítn1én)rek g,yo1s kiadását
inár ne111 segítik elő. Talán vissza kell té1nünk a
hagyo1nányos polcos állványzathoz, n1elyen a jelenleginél teijedelmesebb, de könnyebb súlyú csomagolások gyakorlatiasabban, főleg az egyrn növekYií
forgalon1nak inegfelelőcn, nagyobb n1ennJriségben
helyezhetők el. Esetleg a csúszócsatornás n1egoldást kell előtér be helyeznünk, inel:ynek csator11a.szélessége a.z egységessé vált nagyságú fóliala1Jok
n1éretét ·veheti fel 'l\1inden bizonnyal ·cala111il)ren
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Jíegjegyzé;; a.) ~4..z R jehi oszlop alatti ü1Lékck a „1égi oson1ag0Lls1a \OlHLlkozó adatra 1nint l00-1a szán1ol\a
1ntlt-at.iá.k az „új" oson1agolás 1nogfclclő 1clatív é1tékeit
b) A Codt-Jin-stibiun1 ta.bletta a 'I'axin ,.,1égi" esomagolásához hasonló c.son1agolásű; Ta:xinb61 ,.1égi" cson1a:2"olás
iná1 nen1 volt clé1het6, a Codein-Rtibin1n tabletta pedig „űj" cson1agolá.sban ne1n készül

fiókos 111egoldás lesz a jövő útja, 1nc1t kiadásrct
készen ezek a cson1agolások nagyobb 1nennyiségben nen1 hahnozhatók eg)''Inás fölé, elJentéthen a
dobozos készítményekkel, melyek saját súlyuknál
fogva ·vagy gun1igyű1 űvel összcl{ötve a szükségletnek 111egfelelő 111agas halon1ba 1akhat6k a polcon
l\iérésein1 során öss:teha.sonlítotia1n néhán.?, inég
±E:llelhető készítn1énv gyűjtőcso111agolásánal{ aJaptei ületét, térfogatát és súlyát az új, fóliás gy ííjtő
cso1nagolá.séva] E;;,ek közül a súly nen1 játszik különösebb szei:epet g]Ógyszcrtá1i viszonyok között;
jnkább a, többszintes raktá1akba.n és a szállításnál
Számunkra a ténylegesen elfoglalt rnkterület éstérfogat jelc11tds, 111crt építési no1n11ttivá.ink nen1
teszik lehetővé a gy- óg';;-sze1 tá1 ak te1 ületének nag'í, fokú növelését
E1edt-:ti hiá11yában a Taxin tablettához kénJ- tek:n
\·Olt.arn az ugyancsak 0,20 g r..;ülyú Codein--stibiun1 tabletta GO db··or.-> gyűjtőcsornagolását \-enni összehasonlítási alapul U gyanezf- a közvetett inódr..;ze1 t l(-JlH-1t0tt
volna alkahnazni a többi, i·égóta használt frlliás kószít1nénynél (lCa1 il, Andaxin), a1nelvekLől csakncn1 lehe1 uf.lcn i égi c:son1agolAsút fellelni, - Jc úgy gondolo1n, a
néhány vizr.->g.ilt anyagnál talált átlag ezelu e vonatkozólag is t-Jlfog:adhat ó ugyana/J:al a J-(íi·ési hihá \· al, auH-Jll:y cl

Dl~ OC ()J<

,--_ÉJ:{ OX\-1{ É'f E<-+-}\.lt0).I._\._ I ()C_HÁ_F J.t\S
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(1969)
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Lg)- SZfJl ií és gy 01s rnódsze1 t dolgo:11 ak ki, 1nuull~ e J
nJ- ers IlÖ'\. ényi d1·ogok a g~ Ó_g)- szcrüÍl ban '\.ékonv1étegkl'o1uatográfiásan at:onosíthatók 5G-fL:lc 11Ö'\ 0n\ iclt-:ntifikálása végezhetó f,zzel a inódsze11cl Ezek a kÖY·etkezú
hatóanyagokat ta1 talrnazzák: é tcrikns olaj, alka.lo-íd,

a közve1:0tt inú1cs já1na B:cl.)- ebnek találtan1 a,z _·-\l_:;\)·
pyTin tablettát is ide so1 olni, n1ert végső so1on a n1:1.gyon
ízlés0s és kotS:t,ClŰ új uson1a.golúson belül azonos ti1n1sú
fólia foglal helyet

"q_ szán1ok önn1~gukért bcHzélnel{:

a:.-; új cso1na.anyagok ] z3c1o-ka1 tölJU helyeL fügla111ak el
és a n1egn6tt térfogat is 53<_Yo-nyi J<~zzel sze11111en a
régi csonmgolások (fiola+doboz) súlya 31 %-bl
nagyobb a fó]jár-; eso1nagolásokénál. Tény, 11og} a.
iakterületigény több n1int kétszerese <1 ko1ábbü1ak
s cn1iatt n1á1 elő1e szán1olni kell bizonyos hclyproblénuikkal n1ind a.z anvag1aktá1ba11, n1ind a g' (';\!Tszcrkiadóban
golásű

(GyfJ1-;S'o1J1on;JJlC(!:lJCi _Tanác~ Gyógysze'i tá; i

Központja 5/11-e< gyógy.szertára
Gi;l5r, Wilhelm Pieck u. 2)

Jelenlegi 111 unka helye:
uiegyei Tandc s Gyógy~ · ,_-, 1~j-Ze1n1Jlén
..:Íbu
soclJicn
fr{? i J{ö:jJOnt, Jliskolc, .l{azinczy út 17,1a
Éi kezelt: 196[)

n

11

glikozida, 11;, álka, ':i:taponin (;S kese11ia11yag: . \_ uÖ\ t. Hy\- ..
ket. 95 ti_: -os alkohollal \unják ki a1nnlónia jc'le:11h'.1 t:· he:n
Ebből Gpl-t \isl'.nek ft~l ekti\ált lcn1ez1e <~S -n-butano1-1i
p1opanol-a11unónia cJegyé'l.:cl fnJ-tatják (10 01;·1), 111;.1.jd «
lenu_zt inugsz~-ríí ják. _A._ len1ezek0t i::;lőszü1 napfénJ ln rJ.
lenú1zik, n1a1d ult-1aiLolya fCnJ ben. _,_!!_._ ülblázat.1 1_.,J a
incgfCJclő d1og kik01eshulö }---:zután a lt:Jnt-·:zf1köt klo10fü1n1os a11tin1on-t1iklo1iddal pt:unetezik bu, inajd -10
pf:1cig 110°--on ~1á1ítják A„z f-\1u_h11én;.ck ug)-ancoJ_d~ a
tt\blú.zatból lcolYa,.,hatók (02G)
D1 ,\:epc'>-y _A_n [,' i 1
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YlL \SZ OLtH UIRE HÓZZ Í.SZÓL.í.S\Rl
F.gysze1ii technikai p1·oblC1nát fr,h ető dolgozato111 azon
alapt?-J-cl{t \-ita1·ja a T-1:0/ziíszólris' ,. hog:y a fóliás cson1ngolt-lsú g~óg)SZE·ick t(;1hódítása köYE--J-kt-:J:1~bc-u \Ú1ha1-ó
hclyigc'in~ -nÖ\-c·kE_d{sl n1ri1 1nost ajánlatos tf.-:kintethc
\Enni a jfi\-ő g)og;-,s;:c-_1tá1ainak tc1\C:Z('SCJH-·l Rz(1intf
fZ 1nl:g nEn1 időszr.1íí
H-og~ n1E-;l1ll) itc_ idiísze1 ii, azt bizon, ít,ják al.íbbi Ós/.IC'\ ételei111, 1n~:lyck a <lolgozaton1hoz is kapcsolódhattak
\. olna, ha iná1 akko1 cszlelc111 a jE lcnsc~gckE-Jt 1._~ g~- anis az
utóbbi időben te1jErleln1csE-:bbé \-t:i.lt több to\-ábbi gyóg\
SZ(:l -különk gésség---csornago1Asa
lT g>· anaz a tabletta
csrtlcg ken6c:s usoinag:oltis újabban nagyobb 1L:1fügat1i
c:so1nag0Iúsban jelenik 1neg 1ninJ- ko1ábban A.z új cson1agoltísok tö1edc~k 1l;szc-~ - cl kHll is11H-1nc1n - kisf·bb
lett, 1nl:t,ós a hel)ig6n, -11Ó\·Ckcd6snE-k u1ost cg) úja.bb t( ny(-·ziljl ine1ült fc_l
.A.zt, hogy a f(n n1~ltf-n \ czr::s új S/,c111pontjá\ al állnnk·(
szcnibcu, a1niko1 a hosszúkfts r::sornagoltisok helyett a i·ö\ idebb dc sz<~lE:sebb dobozok kc1 ülnek el6tc~.1 b0, ,.ag~
cso1nagolóan') ag-g) ái tó ü-chnikai k(1ch~s -- nen1 iudha1 juk '!'ón\ azonhn11, bog:-- kcvrisbc"; jól hE-:l')t-/.hetók cl
111int a hag) on1án3 osnak tc·kinthető fo1 inájúak, du 111indcncsE-·t1e adott tá1olólH·h-cn az új cson1agolású kc:iszí1
111(;l1J ckböl ke:\-esebb iC1 cl 1nint a ko1áhbiakból
'fáblá.:zaton1ba. usak azokat a. g;i-ógJszc-~1ekc1 \·ehet·-c111
Jel, n1E:ly c-kból n1c':g iégi cson1agolást is 1a.lúlta1n Hozzri.\ etóleges P1ecln1én)'ként az látható azonban, hog;-.-' a yizs··
gált n(~hány készítn1én) e::ltó1é:.;;einck átlagakcnl a.z alap
te1i-Uet- növekedése 32~{J-of-1, a fé1fögat nth-ckf,dést· G:'i
százal<:kos (lJ túblúzat)
00

A :o-zt:1ző dolgozatában az1- a gondolatot 'eti le;], hog) a
;:::;áiipa1 által be'\·Ec:Zü1ett fóliás cson1agolás elte1jedése
fro1noly tá1olrisi p1oblé1nákat okozhat a g\ ógyszet tá1akl_in_n

,
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AnJ(.Jkt-t„ hog;. tcljE-'8 1né1tékb.=:n csatlakozo1n a szc1zÓn( k a. fóliás, ilk t\- e alufóliás cso1nagollisok előny: eüc
\ onatkozó n1cgállapításaihoz
különös tokintettf·l
·Jzok higiénikus \oltára. - - , nE.n1 láton1 n1cgalapozottnak
a:;~t a vélc1nén:;-61-, hogy· ez kornol;. tá1olási nf-_.hézséget
okozhatna - legahi.bb is belátható időn belül -- a gyógy'':'.'.CJ tárakban
Nen1 szahad ugyanis figyehnen kh·ül
hagyni, hog~ a fólüís cso1nagolás t?1hódításának iitr-:n1(
n1Unnk icndkí\ ül lassú 1:3ec·:slése1n sze1 int G ·-8 ?\ alatt
inindösszc 15-félc kös:dtinénJ hcz alkahna/,ott a gyáJ ipai
ilyEn e:son1agol1íst ]~z alig Ó1'i El a g,-óg' szci -különl(-_gcs·
''ét'!C k _l_ ?·~-át
-.
(-~~ :_í_.1 ipai unk kczdcun~n;. czósl;t a l1úloza.1 i kollégák
;-_ ·!111e lt·lkc sedésscl fogadta, c~s sokan nagyobb tf n1pöt re·
1n1.~ltünk u fóli:is cson1agohisok clte1jFdésc-, illE,tvc szá1nuk növek1_ d0se t c1 i:iletén l3r:vczeiésU kkel lE-JhctŐ"\-' é
\-ó..Jt a ta.blc-:tták könn}- ü c~s tllÜn obiológiai szen1ry E-1zést 61
is llll'ntcs kE-1zclésc nc1n0sak a gy ógysze1 bh ba.n, üanern
ini';[! inkább a hct.cgek kö1ny czctében
Y-ahtnlf-JllllJ i technológiai szakkünJ- v hangsúlyozza a
1"'1 b!et1 üs készít rn(;nyek l'l6HJ (i között, hogy azok kön3 ··
uycn kezelhetök, a dolgozó bt:f·eg is inagával ho1dhatja
stb. Ez utóbbi előny a fóliás cson1agolú.sokkal 1ncig fokozottabb 1né1 tékbcH l;l \ c:nycsül, hiszen l--lég a betegnc k
a. napi adagot 1nagánál liutanin azzal a tndat1-nl, hog\
clz 11álrniko1 azonosítható
-_-\_ fCntiek alapján - vélc·n1l;ll)·e1n sze1int - s:ze1íél01.t
kü.1·os 10nn(-1, ha e ininclcn szen1pontból n10gfE-Jlelő cscnnaL[Olás elt.c1jedését állíL6lagos tá.1·olási nehé;-;ségeinkr u hi··
vatko'.l'.;va akadályoznánk„ 'Ta}ó igaz, hog;y adott típusú
bútorzatban HEJJ1l tá1'0lható a:lonos n1c11113.iség a hagyo1noínyos ~s il fóliás cson1agolásokbóL :Ez azonban legfel.1cbb a. l<ia.dóhely isé-gek.gyako1 ibb utántöltésc~t igényli,
nn1i pedig n1egfelel6 sze1-vczéssE-1l n1egolílható. l(e\-ésbc\
ku11ens eikkukből a. kiadóban 111.tg\ obb n1cnn1:is<\gckct
tá1 olni cgyl:;bkc'int suni célszc1 ii
·
'
?\ cn1 ta1 torn valószínünek \ iszont, hogy a fóliás cso1nagolá-s a gyo11uclnné1 ge;i:0sek inE-Jgl-Jlőzésl-t szolgálná
_f{:llenkezőleg_! A tet:Szet{ís eso1nagolás, zö1gö anyagok
\ onzóak a g~y-e11nek szán:uba A kibontás1 illetőleg a
gyermek türehne; sokkal kita.1tóbb, n1int a felnőttc'.
.. \_ g~·e11nek-gyógysze1n1ó1gczésck szán1ának csi'>kkont6:--él' -· \'élernényen1 SZfJiint -- csak szívós ogöszségilg) i
Íl-;h ilágosító n1unka, felelősségteljes, 1(-Jlkiismuiutes kö1 113-ezet (a gyógyszf:-'lek E-Jlzárása) e1Echnén)t:zheti, c-;z pf>
dig sen1111iképpcn sen1 lehet· e::gvszt-níícn cso1nagolüsiE-1chnikai ké1dés
H:el"\- t.elcn volna ,. aliunel~ gy ógJ sztr készítn1én3- t
külső Jnt-gjclenési fo1n1ája alapján expediá.Ini a gyóg:\ ..
szer tá1 ban ! J~lkc1 iilhetotlenül g} óg::vsze1cSf;n~khf\Z \ czctnc.
Túlságosan ko1ai lenne a11a köyetkeztctni, hogy pár
dti~ ab --· (~\·cntc inintcgy két - alufóliás cso1nagolásban
forga.lon1ba ke1 ülő gJ ógs sze1 különlcgE-Jsség a gyógysze1 tárt:<k bővítését kívánná. IIch,csen kialakított tá1olúht:!}E:ken nen1 jelE-JnthE-~t .komof:vabh tárolási p1oblémát
ineg az Hein, ha \ alószínfítltnül i-övicl idő alatt gyóg)--sz~rkincsünk l 0 (Y~ -a. ke1 ülne nagyobb alapte1 ül etet elfoglaló új csornagolásban f(n galo111ba
(iszintén icn16len1, hogy g:- óg) sze1ipa1nok a jö\ <íbcn
ÚJl,y-amatosan mind több fóliás cs_o1na.golással lát. el hennü;1kE~, n1cly sok előn:yös tvla.jdonsága inellet.t készít1ne.ny-e1nk hírnevét is ö1cgbíti A nehézségek többnyüe
(,~uk látszólagosak, és eltö1pülnek a:z előn",'-ök niE:llctt

]{olo;:•» rr~aba Jfi-,'kolr, f(u-:lnr::y út lf/a

])1

l _[ táblá::r1t
.\·r;hrí-nu lottíbbi gydgy-<:z1.1la':8.ZÍ/1nény ,,!du~1:1zil.u-:' <;,~,
"újabb'' cson1,a,golásának 1aktá11~gl;J1y1
(? X ) C'WIJl(l(jOÜÍ8b((.n)
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_lftgjlgyzés lásd az I id/Jlrízatban (/)alatt (az R j~lú
oszlop a „1·égi" cso1nagolás1a inin1 100-ra \ onatkoztatott
1·elatÍ\ ch t?koket adja)

(Baianya. 1negyei To-ncícs Ci'!)ógyszl1;trí1 i J{üzpontjo
10;"?-as gyógyszettáia. Péc.s, ['jnn.szes)
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