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ID. SCHÉDY SÁNDOR,
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI SZAKSAJTÓ MEGALAPÍTÓJA
DR KEM:PLER KURT

A szerző Schédy Sándor halálának 70 évfordulója alkalmából ismerteti a hazai szaksajtó megalapitójának
életét és munkásságát. Idézetek felhasználásával mutatja be a „Gyógyszerészi Hetilap" egykori alapítójának, majd negyven éven át volt szerkesztőjének küzdelmes életútját Kitér Schédynek a magyar gyógy-

nulmányait Alig 15 éves múlt ekkor. Tanítója és
Kautz Ignác győri gyógyszerész volt, akit
szakemberne1r""tmtottak Négy évi gyakornokság után tette le tirocinális vizsgáját; ezt követően még további két évet töltött ebben a gyógyszertárban. Is1neretei gya1apítására a fűvárosba
szerészet, a magyar gyógyszerészi kar érdekében vég- ment; ahol M atta László gyógyszertárában dolgozett fáradhatatlan, önzetlen harcaira és megálla- zott mint „ne1n okleveles" segéd. További egy
pítja, hogy karunk - Schédy halála után - hamar évi 1nunka után beiratkozott a pesti egyete1nre.
elfeledkezett róla.
Ismeretes, hogy ebben az időben az egyetemi
gyógyszerészképzés
kétéves volt . Schédy 1853-tól
*
1855-ig látogatta az előadásokat, de szúkös anyagi
helyzete arra kényszerítette, hogy ezen idő alatt
is gyógyszertári kisegítést vállaljon Munkaadói ekkor Müller Bernát és Schwachojfer Lajos voltak
Oklevelének megszerzése után (1855) még öt évig
vállalt állást különböző fővárosi gyógyszer tárakban Ivánovits, Scheich és Scholtz gyógyszertár-tu1ajdonosoknál Ezt követ{)en viszonylag kedvez{)
megoldás kínálkozott számára. Bér be vette a, budafüki - az akkori pro1nontori - gyógysze1tárat.
Mivel anyagi helyzete javult, így - a korabeli
közlekedési viszo11yok: ellenére is - tovább tar~
totta kapcsolatait a szellemi élet központját jelentő
fővárossal A falusi gyógyszerész eseménytelen,
egyhangú élete azonban nem elégítette ki Bizonyára ebbe11 az időszakban alakult ki benne a lnagyar gyógyszerészet felemelkedése érdekét szolgáló esz1nék konkretizálása és azok n1egvalósításá"
nak kidolgozása. Ainagyar g:yógyszc1észi k:ar üg·yeinek előbbre·vitelére a legalkaln1asabb11ak ~ országos érdckképvis'eleti szer\r létrehozatala 1nellett --ö11álló, n1agy~r nyelvű s.ajtóorgánun1 élct1·ehívását
tekintette. Úgy vélte, hogy ez utóbbi tervének
n1cgvalósulása előbbre viszi az országos egyesület
ügyét is A hatóságokhoz beadott, lapkiadás engedélyezésére vonatl{ozó kérvényét kedvezően intézték: a helytartó tanács 1861. november 7-i leiratában megadta az engedélyt a lapkiadásra
1902. augusztus 18-án, egyetlen nappal hetveSchédy alig múlt ekkor harminc éves; tettre
egyedik évének betöltése előtt halt meg az a gyógy- vágyó, eszmékben, elképzelésekben, segíteni és
szerész, akinek i1eve örökre összeforrt a magyar tenniakarásban gazdag. Alig néhány hét múlva
gyógyszerészeti szakirodalommal.
már meg is jelent a GYÖGYSZERÉSZI HETILAP
Schédy Sándor a Vas megyei Borostyánkő köz- első évfolyamának első száma. A keltezés: Pest,
ségben született 1831 augusztus 19-én Atyja 1862. január 2. A lap alcíme: „A gyógyszerészeti
Schédy István tiszttartó volt Batthyány Kázmér tudományok fejlődésének közlönye". Schédy Sángróf uradalmában; édesanyjának Tónay J ozefának dor neve 1nint „szerkesztő tulajdonos" szerepel a.
(a vármegyei tiszti föorvos nagyműveltségű lánya) címlapon
jelentős szerepe volt abban, hogy fia végül is az
Vállalkozása akkm is tiszteletre méltó lenne, ha
irodalom felé fordult. J\linthogy Schédy Istvánt rö- lapja - miként 1848-_ban Láng 4dolf Fe!enc nyitvidesen a kisbéri Batthyány-uradalomba helyezték rai gyógyszerész GYOGYSZERESZI HIRLAP-ja
át, így gyermekéveit itt töltötte. Gimnáziumi ta- ~ csak kilenc szán1 111egjelenését érte voh1a n1eg
nulmányait a tatai piarista, a győri bencés, majd a A fiatal szerkesztő azonban nemcsak bátor volt,
székesfehérvári cisztercita rend iskoláiban végezte. hanem kellően körültekintő is. Már lapjának első
1846 . szeptember 28 án kezdte gyógyszerészi ta- számában önálló közleményt találunk két neves
főnöke
kitúnő
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Than Károlyt6l és Felletár Emiltől.
Than alig másfél évvel azelőtt - 1860 október
25-én- foglalta el (még mint nyilv rk tanár) a
pesti egyetem .k~miai tanszékét. Felletár (ekk01
még tanársegéd) n1ái: a lap első szá1nában síkra szállt
annak érdekében, hogy a gyógyszerészek „országos
egyletben" tömörüljenek E gondolat egyik elő
harcosa - mint említettem .-.'. Schédy volt.
Abban az időben Magyarországon csak 627
gyógyszertár működött Az, hogy a lap nem szűnt
n1eg, elsősorban annak a néhány áldozatkész kollégának volt köszönhető, akik anyagi erejükhöz mérten támogatták a gyermekcipőben járó szaksajtót
Schédy teljes energiáját újságjának szentelte; a
budafoki gyógyszertárat sem bérelte tovább. Valószínű, hogy a két esen1ény - a bérleti jogviszony
megszűnése és a lapalapítás - okozati összefüggésben is volt. A budafoki gyógyszertár élére ugyanis
ebben az időben Sztupa György személyében új tulajdonos került
szakembertől:

Schédy vállalkozását nemcsak a gyógyszerészi,
hanem az orvosi körök is örömmel fogadták Ezt
tanúSítja szá1nos, a szerkesztőhöz intézett üdvözlet és jókívánság.
Lapjának programját „Előrajzu11k" cÍlnŰ vezércikkében adta meg Ha azt vizsgáljuk, melyek voltak azok a legfontosabb kérdések, amelyek megoldását célul tűzte kí maga elé, leghelyesebb őt magát első vezér cikkéből idézni: „A Gyógyszerészi
Hetilap főiránya leend: az általános orvosi, gyógy·
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szerészi stb vegytant legújabb álláspontján terjeszteni. - Lapunk különösen a gyógyszerészeti
gyakmlat közlönye leend Minden e gyakorlat teközlése által szolgálarén felmerülő újdonságok
tot vé!ünk tehetni a magyar gyógyszerészet emelé··
sére. Atültetendjük irndalmunkba a külföldi szaktudósok munkálat&it - Közleni fogunk továbbá
gyógyszerismei, növény- és tern1észettani czikkeket. - Tárcánkban tért nyitunk minden olyan közleménynek, mely gyógyszerészi rendünk ügyeit
miután pedig ügyünk fölvirágzására nézeilleti.
tünk szerint csak az országos gy-ógyszerész-egylet
létesíthetése adh;ttnameg a valódi lendületet: min·
den igyekezetünket felhasználandjuk, hogy ezen
oly rend1úvül üdvös intézmény ne tartozzék a jámbor óhajtások közé. - Őrködni fogunk gyógyszerészi rendünk jogai fölött Ismertetni fogjuk a kül- és belföldön megjelent
"
szakkönyveket
Ezt a progra1not bizvást magáévá tehetné valamely ma induló szaklapunk is
Schédy prngramja nemcsak prngram maradt: ő
ezt hűségesen és becsületesen ineg is valósította
Erről tanúskodnak újságjának megsá1gult lapjai
Stílusa - akkmi mértékkel - egyszerű, világos;
a hangvétele nyugodt, mértéktartó Bár a későbbi
évtizedek során n1egszaporodott a gyógyszerészeti
szaklapok száma (és ezeket a később alapított sajtótermékeket részben az ő tanítványai szerkesztették), négy hosszú évtized alatt lO:ptársával csak
egyetlen alkalommal keveredett nyilvános polén1iába. Ba1átságos természete n1indig a találkozópontokat kereste; békét akai t, kerülte az ellentéteket, a haragot Bizonyára ez is egyik inagyarázata rendkívüli népszerűségének. Ezt igazolják a
róla írt nekrológban a következő sorok: „Nincs a
magyar gyógyszerészi karnak ez ideig olyan sikere
vagy törekvése, melyhez az esz1nét, az h11pulzust
ne Schédy adta volna meg. Egy generácziót megért,
egy generáczió kölcsönözte tőle a helyes és a jó elérését czélzó ideákat."
Nemcsak fáradhatatlanul dolgozott a kar szolgálatában, hanen1 önzetlenül is Kartársai mindig
a legnagyobb jóakaratra, szeretetteljes támogatásra találtak nála. Ennek is tulajdonítható, hogy
anyagi helyzete sohasem volt szilárd: ahogy jövedehne szaporodott, úgy nőttek kiadásai is. Mint
laptulajdonos és szerkesztő, nagyvonalú és nagy·
lelkű volt a szerzőkkel, különösen a fiatalokkal,
pályakezdőkkel szemben. Ám a közügyek felkarolására sem sajnálta a pénzt Ismét egy nekrológból
mindig akadt, aki támogatását igény·
idézek: „
be vegye, s vagyont áldoztasson föl vele ügyszeretetének" [ l ].
Nem csodálkozhatunk tehát, hogy ugyanezen
nekrológban a következő sornkat is olvashatjuk:
„Nem tudjuk, miképpen rendelkeztél sorsod hűsé
ges osztályosa, gyámolító hitvesed sorsáról, de ha
segítő karra szorul, ne fájjon érte szerető szíved,
hogy el lesz hagyatva. Amit neked meg nem adhatott a magyar gyógyszerészet, neki meg kell adnia:
gondtalan életet, hogy ha fájó szívvel is, de legalább megnyugvással jöhessen ki sírod fölé imád"
kozni." - „Ez a mi fogadásunk koporsódnál
Schédy életfelfogását jellemzi a következő idézet,
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mely lapjának 1897 március 28-i számából származik:
„Tudomásunkra jutott, és sajnálatunkra a
«Gyógyszerészi Értesítő» legutóbbi számában is olvasható, hogytöbbekáltal tervben van véve Schédy
Sándort, a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztőjét a
magas kormánynak kitüntetésre ajánlani Régente
volt már ily irányú mozgalom, ti. 1865-ben, a midőn a személyjogú gyógyszertárak ügyében közreműködésével oly szép eredményt mutatott fel, sokan elhatározták, hogy Schédy Sándornak a jelzett
módon rójják le hálájukat. De ő akkm megköszönve a jóindulatot, hivatkozott arra, hogy ő kötelességet teljesített, amidőn kartársaink érdekében felemelte szavát, kérte a kezdeményezőket,
hogy kitüntetése érdekében ne fáradjanak. Most,
32 év múlva, úgy látszik, ismét kezdenek ilyesmivel foglalkozni, miért is kötelességünknek tartjuk
els'ő sorban megköszönni kartársaink ez iránti f8,radozásait és figyelmeztetni őket arra, hogy a

«Gyógyszerészi Hetilap» szerkesztője nem reflektál
ily kitüntetésre, mert 36 évi nehéz munka eredménye
nem egyéb, mint az öntudat, hogy karunk érdekében
dolgozott" (Eredeti kiemelés [2]).
Élete végén azonban súlyos csapás érte Egy
másik nekrológból idézek: „A legnagyobb munkaképesség közepette kiesett kezéből a toll - örökös
munkaképtelenségre lett kárhoztatva. Elhomályosult a szemevilága akkor, amikor még nagyon sokat
akart és tudott volna is dolgozni Orvosok kezére
került, kik az operációban látták csak a megvakulás ellen az egyetlen mentséget . - 1898 tavaszán
remegve vártuk a műtét eredményét és örömmel
adtuk hírül, hogy Schédy bácsi ismét visszanyerte
látóképességét. . Visszanyerte, de eltiltották az
írástól
~~zután már csak ta11ácsaival és gazdag
tapasztalataival szolgálta gyermekként szeretett és
dédelgetet lapját.
Még csak egyszer vete kezébe a tollat. Ezt az utolsó írását nem lehet meghatottság nélkül olvasni: »Negyven esztendővel ezelőtt alapítottam a Gyógyszerészi Hetilapot Fiatal
férfi voltam akkor, tele munkakedvvel, és munkabírásban eiős. Megrokkant, félig megvakult, reszkető kezű öreg ember vagyok ma, akinek nem.sok
keiesni valója van már e földi ,életben; boldogsága
csak az emlékezés, öröme csak a pihenés
Az
emlékezés, kedves barátaim, a magyar gyógyszerészet történetének küzdelmes negyven esztendejét
tárja fel előttem. Küzdelmeket, amelyek a magyar
gyógyszerészet jóvoltáért folytak, és amelyekből
az én csekélységem és az én lapom sohasem vontuk
ki magunkat Hasznára voltunk-e a karnak, azt
ítéljék meg önök, tisztelt kartársaim Az én lelkiismeretem nyugodt Akármit tette1n, akármit írtam, mindig előttem lebegett az a cél, hogy a gyógyszerészi szakmának és az én kedves kartársai1nnak
üdvét mozditsam elő
l\fa, negyven esztendő
keserves munkája után, megfogyott az én erőin és
azokat a gondokat, amelyekkel egy lap föntartása
jár, úgy érzem, már nem bírom el. Ez okból meg
kellett válnom a Gyógyszerészi Hetilap gazdasági
vezetésétől Lapomat átadtarn egy fiatalabb, munkabíró egyénnek, az én kedves öcsérnnek; Varságh Zoltán-nak„''
Búcsúja további részében a sajtóban szokatlan
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őszinteséggel

megírja, hogy továbbra iS a lap fö„
kíván maradni, mert amíg az ő neve
áll a lap élén, addig a Magyarországi Gyógyszerész„
egylet által megszavazott évi tiszteletdij ezentúl is
őt illeti, és öreg napjainak nyugalma függ attól,
hogy főszerkesztői járulékait megkapja. Az országos egyesület ugyanis - amelynek létrehozatala
érdekében Schédy oly sokat dolgozott - 1875. évi
közgyűlésén a Gyógyszerészi Hetilapot a hivatalos
egyesületi lapnak nyilvánítva „
méltányosnak
szerkesztője

véli, hogy úgy anyagi, mint szellemi fejlesztése s
élénkebb rnozoghatása végett, egyletünk támogatásában is némileg része8'iiljön . .- ." A tiszteletdíj évi 300
forint volt, de az egyesület éVTől évre külön utalványozta azt a szerkesztőnek Csak az egyesület
gazdasági megerősödését követően, 1896-ban emelte határozatra a közgyűlés azt a javaslatot, hogy
„ ezt a tiszteletdijat, amíg a lap jelenlegi szerkesztője, idősb Schédy Sándor a lap élén áll, egyszer és mindenkorra állandósítják."
Élete alkonyán azonban mégis csak arra kényszerült, hogy félretéve büszkeségét, gyógyszertári
jogosítványért folyamodjon Családja ellátatlansága, a vagyontalanság vitte erre az útra, amelyet
korábban elítélt Azt vallotta: „Én nem folyamodom kollégáim nyakára. Ha lapszerkesztő vagyok,
ki a kollégáim támogatásából élek, akkor méltánytalanság lenne tőlem, ha b:j,rmelyiknek a jövedelmét csonkítaná1n is meg." Es a1nikor - elvei feladásával - erre mégis rákényszerült, élete legkeserűbb csalódása érte A hatóságok négy új budapesti
gyógyszertári jogosítvány kiadását vették tervbe
A kialakult gyakorlat szerint a Budapesti Gyógyszerész Testület ajánlása döntő súllyal esett latba
a pályázatok elbírálásakor.. A Testület azonban a
négy hely egyikére sem ajánlotta Schédyt. . !
Elete vége felé magas (királyi) kitüntetésre ter·jesztette fel az Országos Gyógyszerészegylet vezetősége. Amikor a közgyűlés e határozatáról értesült
fáradtan mondotta: „Nem kitüntetés kell nekem,
hanem koporsó " A kitüntetést életében már nem
is kapta meg Betegeskedése ui nem szűnt meg-,
bár szemét - mint említettem - Ottava Ignác
professzor kezelte - sőt meg is operálta - , a
műtét után is sokszor dőlt ágynak. Korábbi kiegyensúlyozott, tréfálkozó, jó kedélyállapota is
megromlott Halálfélelem is gyötörte 1902 augusztus 17-én, vasárnap délután az udvaron sétált
üldögélt. Megszédült, és leesett a székről Bal oldala. teljesen megbénult Röviddel éjfél után családja körében meg is halt. - 1902. augusztus 20-án,
a Kerepesi temetőben kísérték utolsó útjára.

Schédy irodalmi munkássdga
Legföbb érdeme - mint említettem - a Gyógyszerészi Hetilap megalapítása, és egy emberöltőn
át végzett szerkesztése volt . Szerkesztői munkáját
az akkori körülmények között, az akkori olvasó
szemével ma nehéz ·volna értékelni. Egy évszázaddal ezelőtt az életritmus alapvetően más volt, de
már a XX. század elején is jelentékeny változáson
estek át a sajtóval szembeni korábbi elvárások
Tö1nören kifejezve: „
a gőz és a villany átalakította az olvasóközönség igényét". Schédy nem
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tudott ezzel szükséges mértékben lépést tartani.
Írása ne1n volt tömör, de alapos; ne1n volt rövid,
de jót írt.
Irodalmi működését - mint egész életét - teljes egészébe11 „Hetil~p"-jának sze11telte; így inás,
önálló írói hagyatéka kevés. Az alábbiakat említem
n1eg:
„A magyar gyógyszerészetre vonatkozó törvények
és szabályok gyűjteménye" Ennek az 1887-ben kiadott munkának a hézagpótló voltát az bizonyítja
legjobban, hogy a gyógyszeuíszek egyetemi oktatásában is fölhasználták
„A niagyarországi gyógyszerészet rövid története"
Ez az írás 1897-ben valóban rövid - mintegy
3 ÍVJ1yi - terjedelemben jelent meg Olvasmányos,
adatokban bővelkedő munka, mely megérdemelt
elis1nerést szerzett alkotójának.
„A Magyarországi Gyógyszerészegylet huszonöt évi
története" cÍlnen már terjedeln1esebb - mintegy
12 ívnyi - kötete jelent meg, ugyancsak 1897ben Erdekesen írja le azokat a meg-megújuló,
szakadatlan küzdelmeket, amelyeket elődeink vívtak az egyesület megvalósítása érdekében
Megemlítem még, hogy Schédy adott ki elsőként
hazánkban évkönyVllek tekinthető Gyógyszerészi
Zsebnaptárt.

át önzetlenül szolgálta a néhai újságíró. Legújabban a síremlék javára Hoffner Hugo tokaji gyógy„
szerész gyakornok juttatott el hozzánk 60 fillért,
amely összeget a már begyűlt 40 korona síremlékalaphoz fogjuk csatolni."
Ebben az időben 20 korona volt a szaklapok
éves előfizetési díja A teljes ellátáson kívül 80-150
korona volt egy old gyógyszerész havi fizetése vidéken. _Az országban 1534 nyilvános, közforgalmú
gyógyszertár működött 1901. december 31-én..

Közéleti tevékenysége

Dr. K K e mp 1 e r : Sándor Schédy sen., the founder of the Hungarian pharmaceutical professional press
On the 70th anniversary of the decease the life work
of the founder of the first Hunga1ian phru·maceutical
journal is recalled. The laborious course of the life
of the füunder of the farmer "Gyógyszeré8z;i Hetilap"
(Pharmacists' Weekly) having been edited by him
through 40 years is reviewed using citates of contem··
po1a1y literature. The na1ne of Sándor Schédy sen., the
untiring and alturistic \Vorker, his struggles for the progress of Hungarian pharmacy and for the wellfitre of his
colleagues has not been honoured properly by the pOS··
terity

Talán irodalmi működésénél is nagyobb jelentőségű az országos egyesület életrehívása érdekében kifejtett közéleti tevékenysége Ez fejeződik
ki búcsúztatásakor:
„Te mindent: anyagi erődet, ifjúkorod lelkesedését és egy egész élet munkásságát adtad a gyógyszerészet ügyeiért; és mit adott neked a gyógyszerészet?" - teszi fel a szónoki kérdést egy búcsúztatója. - Az igazság szomorú; a sajtóban közzétett
felhívás ellenére, hónapokkal halála után ezt olvasha;oju~ a Gyógyszerészi Hetilap 1902 december 7-i
szamaban:
„Schédy Sándor síremlékére lassan gyűlnek a fillérek; hetek múlnak el, míg egy-egy beétkező adományról elszámolhatunk Pedig ki állíthatja azt,
hogy a hazai gyógysze1észi kar nem adósa a magyar
gyógyszerészeti szaksajtó megalapítójának; ha
mással nem: kegyeletének nyilvánításával. Azonban a látszólagos közöny daczára sem adjuk föl
reményünket, s bízunk abban, hogy kérő szavunk
megtalálja azokat, a kiknek érdekeit évtizedeken

IRODALOM
1 GyógyszerésziErtesít6- 10 (34), 536 (1902) . Gyógyszerészi Hetilap 36 (14), 220 (1897)
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rr ne p: lllaHiJop llleiJu cmapmuü, oc-

uosameAb eeHc.epcKoií {/iap.MaqeemuqecKoü neqamu

AsTop onnchrsae1 )J{H3Hh H ii;e511eJibHOCTh lllatt.n;opa

IlleiJu, octtosaTeJUI BettrepcKoH rrpoipecc00HaJihHoll neqan1, no CJIYqaro '70-n ne1ttetí ro.n;osn:t:HHhI ero cMeprH. Asrop U:llTHpYeT cospeMeHHHKH-tpapMaQeB1bI ,U:JUI IIOKa3aHH5I rpY,ll;HOii )f(H3H€HHOÜ TIYrI1 OCHOBareJI.sI

„Gyógyszeré-

szi Hetilap"

<I>apMau;esn1qecKoro E)f(ette,u;eJihHIIKa), KTO
6bIJI pe.u;aKropoM YKasattttoro rrepHo.a;nI<a e Tellettrre copoKa
ner. Asrop paccKasbIBaeT o HeYTOMHMoií, 6ecKOphtC1Hoil
6opb6e ille.o;H B HHTepecax neHrepcKoií cpapMan;HH H neH-·
repCKOí'O cpapMau;eB1HqeCKOro ctiaKYJibTeTa H YCTaHaBJIHBaer, q10 cpaKYJihTeT .-- nocne ero cMepTH - ÓbICTpo sa6hIJI ero

Dr K„ K e m p 1 e r : Sándor Schédy sen. Begründer
der ungarischen pharmazeutischen Fachpresse
Zwn Anlass <les 70. Jahrestages seines Ablebens \Vird
das Leben und Wirken von S. Schédy sen, Begründer· der
unga1ischen pharmazeutischen Fachpresse in Erinne·
rung gerufen. Aufgrund von zeitgenössischen Zitaten
wird der mühsame Ikbensweg <les ehemaligen Schriftleiters der „Gyógyszerészeti Hetilap" (Pharmazeutische Wochenschrift) verfolgt. Hervorgehoben werden die
Kiimpfe, die er im Interesse der Pharmazie und des Apo·
theke1standes uneigennützig durchgefochten hat. Be··
dauerlich ist, dass sein Lebenswerk nach seinem Tode
bald in Ve1gessenheit geriet.

(Pestrnegyei Tanács Gyógyszertári Közpon(ja, Budapest XIV., Uzsokiu 36/a)
Érkezett: 1972 VI 5

HÁROM ÚJ AOETILSZALICILSAVKÉSZÍTMÉNY VIZSGÁLATA
Pharm. Acta. Helv. 47 (2-3),
Veys, E„ és mtsai
115 (1972).
~.i\. szerzők a Belgiumban 2152-TH (Gatalgix), Ac·5230
( Acenterin) és Sp-189 ( Rhonal) néven forgalomba hozott 3 új készítmény vizsgálatáról számolnak be . A ké·
szítményeket 20-20 betegnek adták, és a szalicilátvérszintet mérték. A betegek mindhárom készítményt

jól tűrték. Leggyor.sabban a 2152-TH jelű készítmény
adott nagy vérkoncentrációt, de az gyorsan csökkent.
A gyomorban nem oldódó Ac-5230 jelű készítmény ha
tása késleltetett, de ezzel is magas plazmaszintet értek
el.
~4..z Sp··l89 jelű terméknek mind a felszívódása, 1nind
a kiürülése lassú volt.
A három készítmény ko1nbinációjával optimális ha·
tás érhető el (078).
Dr Szepessy Angéla

