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Két··minisztériumi vándorzász~S·\· inagatartársa ·a közöns~ggel., (lv1~ndig . , 
is tehát mirtdent kiad barmikor 

' munk'éját úgy végzi, hogy 
elintéz, "ha nem kell bevárnia a gy6gyszertár ... Y' · ._, --,_ __ . 

Elősz;öt a Budapesti -Gyóg)rszert3r yá~I~i3f Y?q~:~fS 
gyógyszertárába látóg".atunk, amely a Szoctah~ta Egeszseg
üjgyért-mozgalom B. negyedévi. értéke!ése :'l}apJát;_ IT/-eg~a.pt_a,
a:z Egészségügyi Minisz.tér~um .v~ndorzas~laJat. M~--~---~~tw~s _ 
pillanatában megkap :a- pahkanak,- szti).te sug_arz:a · re!tdJ~ 
és tiszt3sága. El~ő -qfficiilai fienyomásunk:L,antmt ~e!J~blj~ 
kerülünk a tabot:átói'iUmba, az·.: anyagkarnraba, ~ pmc~be~ 
egyre fokozódik. Nincsenek rej_tett sark_ol;,_, a~ egesz $~~g~~ 
szertár valósággal egyszerre tarul a nezo ele.- A-y-.tz-sga1o· ~ 
szekrényben és az asztalon rendben sor~koznak -~ -kems~rek 
es felszerelések, mégis érezhető, hogy ttt rendszeresen VIZS-

gálnsk;ékely Szenél_rey . Zsófia a. v-ándorzás;J?s gyógy~zer·-t:~r 
vezetője elmondja, ~ogy már a~ I. n~gyedevi ver_senymo_zga
lomban is jól megalltak helyuke;i es ha_ nem IS ugr9tt~k 
az élre de a legjobbak között szerepeltek. A II. negyedev 
legfőbb' felajánlása szakmai jel}e~Ü v:,olt; Y~llalta,a De;-entrum
ból beérkező sósav és ammama tttralasat. Vallattak; hogy 
Könyvet vezetnek a lejárati időhöz k9tött gyógysz~_rekró~ 
és számontartják: mi mikor jár le? Ozu. Kolos Gyor~J:_"~e 
technika aki most került el tőlük, vállalta a matenahs 
kamrába'n levő állványedények átszigná!ását ·~s a c:I.of~m?s
védöburkolatok elkészítését. Ű maga ,mm! egesze~ JUTilUSig 
egyedül dolgozó gyógyszerész, sokfelé p-gazo mun,kaJ,a ,mellett 
sem nia:radt le az azorrossági vizsgalatok elvegzesebe~, a 
mintavételezésekben IS mindig a leglobb ~-os er:dme~yt 
érték el. .. Abban,-hogy'_a-gyógysz~rtar e~x;yt_:e egyo!l,t~}uen 
tiszta, elsősorban Szafai lst;J_~né tak_ar,Iton? n:unk.a]~nak 
van igen fontos szerepe. ~aJt;sban _volt 1· :-v~, hogy oda-
került és .szívvel-lélekkel tisztantartJa a _p<;.hkat. _____ ... _· 

Megkérdeztük a gyógyszertárvezetoto!: milyen -fel~ 
ajánlásokat tett és hogyZI_n ~észül a' III_:-~--_ e.~re- az egyre 
jobban kiszélesedö, erősödő és elmélyulo versenymozgalom~ 

ba~_- A tisztaság meiiífzését a· gyógysz:r!_ái} ~olle~tív~ e~U:Úín 
, iS egyik legfőbb feladatának tekinti~ Ktbovihk ~ VlZ~~alatokat_ 
sl:irűség-m~ghatározással is, és nemcs~k- a b~~rke~o_,, hane~ 
az itthon elkészített gyógyszereket Is- megvt~sgal]ak,- amt 
lé-nyegében a belső ellenőr~és-~iépítés~t is jelenb. Az orvosok
kal vató kapcsola:tuk'ilt meg ]öbb an es sz~r:v:ze~tebb~n ·_:m,e~~ 
erősítik: A takarítónő folyamatosao gyuJh a -pap1rost_--.es 
havonta beszolgáltatja _a MtH,:n~k. ~enyves ~tksa·· gx_ogy
szerész, aki egy hónappal ezelott ke:ult __ a &Yog):szertarba, 

"vállalta, hogy a körlevelekben levő mn:rden, va~tozas.t ke~esz
tülvezet, de r~sztVesz a gyógyszerek vJ_zsgalat~ban ~~.y~Ial
ják végül özV. Nyári Péternének, a: Jelenlegt technikanak 
elméleti és gyakorlati oktatását· .... 

A Pestmegyei Gyógyszertár_ Vállalat 

a pilisbsabai'gyi5gyszertárnak adta át az-~gészségü~yi M.iniSz
térium vándor:?ászlaját. __ .Ami~or, b~!lyrtunk_,_. mar. o.tt- van 
Veszelovszky J ~~os gyógyszer~~rv~zeto a~z.!al.~n a~yalla}a-!na~ 
~mind szakmailag,_ mind -polthkatlag kr_tu ... n?e?- ossze~lltt?J~ . 
versenyhí~adója. :Együt! olvass_uk- -~ · mm_ostt~t. Amt ~~ba 
van tehát;: az a megfelelo adottsa g h1anya-.es ne;n· a.kolleKttva 
hibája. Nyilván harriaros~n-meglesz ·a- savsz~kreny, a ,ha.~znál~ 
hatatla~ fi6kok -hely-ére tolóajtós _ szekrenyek ke"Szulne~, 
.ho-gy a kötszereket. _és_ a .Jegsz9k$éges~b~. Q.veg~~et az ,gf.~l
drtában:· is --elhelyezhessék: A Vallalat segr-t--a · legJobb--gyegye 
szertárnak,_. hogy_ .. még, jobb munkáL végezhessen, hogy:'nP 
m,aradjon le a {okozódó versenymozgalom~an. Mert ~ ~Y.C!g~
szeitár nagy utat- fett meg a mult negyedev- 3. kate~onaJ~~ol 
a mostani minisztériumi vándorzászlóig. Ez azt brzonyüp, 
hogy bele tud feklidni a versenybe és amit vállal, azt végre 
is hajtja. _ _ - . ., , --

-_ Mit tettek __ azé~t, hogy ennytre eloreugrottake~_, a. 
legjobb helyezést érték el? - , 

Már, az.l9Q2. ,d~_cemb~r 2-i felajánlásuk ugy. ~-apg~ot.t, 
hogy_ 'az összes _mega<fott_ versenypontok ~lapJa?- addig 
javítják a gyógyszgrtár__ munkáját, színvO_'}~la!, m1g, az az 
elsők közé kerül. Valójában kollektív fela]anlas volt,, hogy 
ezt a 'munkát addig és olyan körü_ltekinté~el, . sziv.ve,l-le:l~k!t!l 
folytatják, amíg az ellenőrző_ k?ze~ek m~g netp a1lapt!J3k 
az elért eredményt. A verseny klterJed a-_bsz~a,sagra~ gyo-&y
szer-készítésre, ellenőrzésre, gyógyszerel tartasra, u d van as 

segít.- · · 

Gyógyszert,árvezetö. 
»felelős vezető« elnevezés 

kellene határoznia. Hogy 
az 

a 
nem 
náljuk 
vezést. Ez 
akár csak 
felelősség mellett külsőleg is 
felelősség kötelező kialakítását. , 
sze tv ek' is helyeslik, hogy ez a masok 
zavarkeltő megjelöléseltűnjön a szakma "n,ómenldaturájál 

Az egészségügy kiváló dolgoz6i 
Alkotmányunk ünnepe alkalmáMl »az 

ügy !<ivál ó dolgozój<>« !<i tüntető je!.reny";ket · 
S.ándor dr. egél>zség>ügyi min>1szter adta at 
ségügyi minisztérr~um és néhány_ bud-arpesti, 
ügyi intézmény legjoöb do!gozó~nalc Az <;gesi 
ban 148 egészségügyi dolgozo; tudamanyos 
of!VOs, gyógys,zerész~ árpolónő, védónó és .az 
ügyi intézményekben dalgozó , , .. 
szalkmunkás kápt-a meg »az eges1zsegu-gy 
gozója« ·.kitüntető jelvén )"l. 

A m; sz~alkmá!Thk dolgvzói közül tizen lka>oták 
ikienrelkedö munká'jukért · ezt '" mag:as 
Baranyi J~zse! kön)"lelési eUenőr 

Gy. V.}, Dénes Lajos ~~~~~~;;~:~!?~~ ves m.J: Duhá Tivadm 
gyei Gy. V.); Lázár . 
gyei Gy. V.), Ligeti Viktor, . L. "'"'·>r·~\; 
vezelője (Buc1apesti Gy. V.), Madaras 
vezető ·(Kamámm megyei .Gy. V.), Mézes 
gyógyszertárv:ezető . (Gencsapáti, V as 
Er~sébet gyógyszerésztochnikws, a b~:!~~:~~~.; 
gyóg)"szertánban •a te.stápolási osztály 
And·rás föos.zlál"vezető (Gyógyért) .~?i'rm!lli 
dr. főosztályVezető h. (Gyógy<'"t, 
tá ly). . . . 

A kitüntetett kiváló dolgozókkal 
külön fogJ.alkozun.k~ 
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"Szocialista Egészségügyért"-mozgalom 
Sztálin elvtárs arra tanít bennünket, hogy 

a helyes irányvonal adva van, akkor minden 
adott feladat végrehajtásárit kell ossz: 

A Dolgozók Pártja Központi 
határo,zat.áb:m megállapította 

hibáit és ·a hibák meg
. Rákosi elvtárs a kövei' 

lényegél: 

'·,~,~ág~~:c~i~~~jl~~s az elkövetett hibák m alapJan most jobban, a reális lehető-
. törődve, a-dolgozó nép szükség-

rerneJ<, . életszínvonalának fokozott növelésév~l 

Rá'km;i elvtárs szavai fokozták 
· A dolgozók életszínvona

emelésér~ .. tett intézkedésekre az 
\eiT!eK munJKao>al, a dolgozó parasztok, az egészség

inég jobb munkával válaszolnak. 
nép szükségleteinek bőségesebb kielé
az életszínvonal emeléséhez szarosan 

:a gyógyszerellátás terén mutatkozó 
ád~~~~~~;~k felszámolása, a kifogástalan minőségű 
i ó készí tése. 

Egész
célkitűzé;;!". 

a 

egyre magasabb színvonalon, mennyi· 
és minőségbén egyáránt kifogástalanul 
a társadalom mind igényesebb gyógyszer· 

:k~;~~~~~:~~~·· Egészségügyért«-mozgalmunk az 
'' beváltotta . a hozzáfűzött vára" 
"!J:~i1;~u, ]el<ittős ered)llényeket ért el agyógy
:e csaknem minden · területén. A moz

tartalmában és kiterjedtségében is jelen
fejlődött; Békés megyél>en az első negyed-

évben a dolgozók 32% -a tett szacialista kötelezett· 
ségvállalást, a második negyedévben ez á szám 
68%-ra emelkedett. Vas megyében, de sok más 
kisebb megyében hasonlóképpen 'a dolgozók csak: 
nem 100%-a segítette munkafelajánlásával a ver· 
seny célkitűzéseinek megválósulasát. A felaján
lások általában a I l versenypont valamelyikének 
eredményesebb teljesítésére irányultak. Arriásodik 
negyedévben ezeken kívül a főfeladat az I 954. évi 
gyógyszerfogyasztási terv jó eikészttése vol t. A terv' 
készítési különösen a választási békeverseny ered
ményei segítették elő. A mozgalom eredményeként, 
ahogy ezt a Pestmegyei Vállalat értékelése közli, 
sokkal gondosabban és alaposabban mérték fel 
gyógyszertáraink az 1954. évi gyógyszer~zükség
letet, sok gyógyszertárban az azonosságí vizsgá
latok mellett már a szennyezési és tartalmi meg
határozást is elvégzik. Eltűnnek a gyógyszertárak
ból az évtizedes, selejtes, használhatatlan készít .. 
mények, a nem gyógyszertárba való .üvegek 
és állványedények, eltűnnek a. papírzácskókban 
raktáron tartott vegyszerek. A gyógyszertárak 
tisztábbak, rendezetteb)Jek, és ami talán a leg· 
szemléltetőbben mutatja a munká minőség~nek 
színvonalemelkedését, a mult félévi átlaghoz képest 
felére csökkent a vizsgálatra elvitt gyógyszerekben 
a kifogásolható készitmények száma. . 

Az elmult félév során fejlődést értünk el 
a munkaverseny szervezésében, ellenőrzésében és 
értékelésében is. A gyógyszertár-vállalatok ·szak
eljenőrei, elsősorban a szakfelügyelők, a· szak
s~rvezeti bizottságok egyre nagyobbmérvű segít
ségével ellenőrizték és értékelték csakne)TI vala
mennyi gyógyszertár munkáját. Baranya megyé
ben sikeresen valósítják meg a gyógyszertárak 
versenymozgalmának havonkénti értékelését .. Ezen 
a területen Győr, Somogy, Pest, . de különösen 
Hájdu megye van elmaradva, ahol a második 
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A GYÓGYSZERÉSZ 

d· b n Tészben a köz! ekedési neh_·. ézseli~k 
negye ev e · k'"'t tudtak miatt 30 gyógyszert~r mun aJa_ nem . ' 
, t 'k 1 . Az értékelés általában egyre alaposabb, 
~i eel~r~\ontszámok mellett messzeí;tenőenJigy~- . 
Jembeveszik a gyógyszertár forg~lmat, n;~nkaero
ellátottságát, felszerelését. A _gyogyszertan d?l\(o· 
zók ·érdeklődése és lelkesedes<; a_ .ve:seny ~~~t 
megmutatkozik a kótelezetts~g~allalasok . ej(yr~ 
emelkedő számában, értékes ta:talmuk_b~n, tova~~a 
a munka minőségének állando lavulas:o~ban. M]~~ 
több és több gyógyszertár tör !~1 a leglopbak koz:e 
az, első kategóriába. Igy FeJer megyeben. 6,r~l 
20-ra, Nógrád megyében l-ről 7 ;re,Som~gyban ?-ro 
12-re emelkedett a legjobb g~gY:szert_ar':k szam:;. 

. A »Gyógyszer~st<c augu;;ztusl ~.,;~ma ban, _ko: 
zölte a megyék legjob~. S. gyogys~ert<Irat. -~ gyogy. 
szertáraink, melyek közill ~ok -~~r ~z ::s~~J~~
évben is elnyerte az EgeszsegugyL . · , ·· ·. 
vándorzászlaj át, példaképei valan;~ennyl gyogys~ey· 
tári dölgozónak. A s~ocialista m~~kave:seny e~ 
azonban a versenyben nyertesek. ~ot el esser se~
teni a. gyengébbeket,. át kell a~_I?k m!;ln amo .. -

'k t és tapasztalilksere ut1an kozvetlenul 
szerel e · ··· d't • k feJ"lcltebb 
a gyakorlatbim kell előre~"!z 1 ~mo .. a · .· .· ·. · 
munkamódszerek bevezet es<; t. . ·" , · · ·. , . ; . 
• . A budapesti 1308-as gy~~yszertar koll.~~h2'a]a 
kifogástalan szakmai · rnunkap ;nellett/ul~n'i~~~ 

gy gó tisztas~ával és peld"s ren leve.. o: I:1 ~z első helyre. A Vörös. Cs,i~)a\'f"gyógy~zer~ar 
igen sokat fejlődött, sza~;nm ;nuk~d~e kt_fog>l~
talan szervezett, tervszern t_oV:"bbkJOp~est bÚttt1! 
a gyógyszerészek és techrnl;:ak .resze;e. . pr~ 
munkát végezve szervezte meg ·.es feJles~h"ered 
ményesen a belSő vers~ny;nozgalmat. R;n szerj'Se~ 
foglalkozik szakmai kerdesekke! a »Gy~gyszeÍesz<\ 
ben és ezzel· valarnennyi gyogyszerta~l do go;:o 

, 'bbk' . -. 't secrit1· elo" A 709-_es gyogysz_ertar, tova epzese b' · , · , . • d · t -- · 
ínely harmadik hel yezest ert e; el "Bu ap:;s ~· 
mintaszerűen oldotta meg a, "~elso . ellenor~J'St 
és a raktárkeszlét nyilvántart~s.at. M~ntas~br-~r 
szervezte meg és végzi a gyogyszertaron e u l 
továbbképzést. , .. 

K,iemeljük a veszpreml 
rnely ITlegyei viszonylatban 

rnények közölt e~' r1~tei;e;él ta~z~·. y~ft~{i~j~k~~PA kicsi, a többi ~",;""· 
130.000 Ft 
sze:rtá_rvezetö 2 

a 

gyógyszerész .. összes _bejövő 
szereket rn~vizsgálja .és 1gen akhv~~-
a továbbképZésben. ,,Pontos .. rnunkapval ·.. .·-
a tökéletes gyógyszerellátásért és nyugodt, n~vt~o

. hatású magatartásával a betegeke~---~egnY?.~ ~ l\ 
A pápai 25'Ös gyógyszertár v<;ZeiOJ~nek UJJiasal 
majdnem minde~ hó_napban targ:talJa a yerse~y· 
b. 'tt ·a· g· A siofokl . 50-es gyogyszertar n gy 

. rzo s - · · kt' k' J bonyo-f Imát mintaszerű kolle 1v mun ava ... , 
,f[-~a le zökkenőmentesen, kifogástalanuL -F~la,v~n: 
la,sla_1·kat példamutatóan teljesítették l!dvanas~agkl 

, , · .. dül' -hel · gyogyszertara vers~11yre h1vtak kl az u . o Y1 . . . · · 

154 

gyógyszerkés~ítményekgalenusi·gyártásának kérdéséhez 
· Irta.: A, A .. Mihajlov provizor (Charko'v) 

·anyagok (alkaloidák, szívre- . 
glükozidák, . flavonglükozidák,. fenolgliikozi" 

szaponinok, vitaminok stb.) gyártásának fejlő-

zisz stb. nem került be a gyógyszerkŐnyvbe. A 
gyógyszerkönyvben hivatalosgyógynövények közölt 
olyanok is szerepelnek, melyeknek összetétele még 
tanulmányozásra szorul. Még ma sem tudjuk pél
dául egész biztosan, milyen eredeti anyagokat tartal
maz a piros gyűszűvirág. 
. . A gyógyszerészeti intézetekben a hallgatókhem 

részesülnek kellő kiképzésben a drogok fitokérniai 
kutatása területén. Nemsajátítjákela hatóanyagok 
kivonási és. tisztítási módszereit. Rendszerint meg
elégszenek azzal, hogy a galenusi és neogalenusi ké
;szítmények gyártására szakembereket képezzenek 
ki. Mindez odavezet, hogy a gyógyszeripar gyakran 
csak a gálenusi készitmények gyártására szorítközik: 

A galenus i készí tmények védelmére G, J a. 
Kogan professzor a· következő érveket hozta fel : 
>>A gyűszűvirág, anyarozs, tavaszi hérics stb. kivo
natai is. bebizonyították, hogy a kivcmatot képező 
anyagkomplexum sajátságos jelentőségű, mert néha 
felülmúlhatja a szintetikus termék hatását, máskor: 
pedig azzal együtt a hatás kiegészítése végett aJkai-· 
rnazható.« (Aptyecsnoje gyelo, 1952. l. sz. 24. o.), 

Felteszem a kérdést : vajjon ki és mikor hasz
nál a digitoxin hatásának »kiegészítése végett« még 
digitálisz-tinktúrát vagy forrázatot, vagy pedig az 
ergometrin és .az er.gotoxin hatásának »kiegészí:lése · 
végett« kivonalot vagy forrázatot? Az sem világtís 
milyen »szintetikus termékekről<< van itt szó. Az 
eddig szintetikus .úton előállított vegyületek; .mirtt 

A fitokémiai félkészitmények (füzetek; \j!lktú- ismeretes, a !4-es szénatórnon nem tartalmaznak · 
kLvonatok, esszendák stb:) széleskörű alkalma- . hidroxil-csoportot, pedig nyilvánvaló, hogy a gyágy
évszázadokon keresztül azzal magyarázható, . hatás elérése szempontjából ez nélkülözhetetlei:Jül 
előállításuk igen egyszerű: K,özülük számos ftíntos hatáshordozó csoport. Ismeretes az is, hogy . 

kés:litrnéliy gyógyszertárakban is előállítható, nemis . kisérletek folytak ugyanezzel a céllal több egyszeru 
a gyógyszerészi igazgatós~gok laboratóriu- laktonnaL Ezek közül több vegyület békakísérle
A kémiailag tiszta vagy maximálisan meg- teknél eleggé hatásosnak bizonyult, melegverű álla

.isztíto·tt természetes anyagok izolálásanöyényi dro, tokra azonban teljesen hatástalan .. Mint tudjuk, a·· 
· akkor is nagyon bonyolult műve]eí, ha kenvallatoxin részletes szintézisét sztrofantidinből . 

'i~·~;'[!h:~~~k~i\iyonási módszerek, szakképzett' káde- és 1-ramnózból sikérült megoldani. A nyert vegyület 
'e . laboratóriumok vagy üzemekállnak élettani hatása azonban szintén lényegesen kisebb,· 
rend~k~~~~~~>gyáso<qf mint a természetes konvallatoxiné. . . . 
: használt nagyszámúnö- A legtöbb galenusi késZítmény kétségtelenül 

c:~~~;~~~~,~~:~!~; 1tanulmányoztak. ·. "sajátságos jelentőségű«, mivel néhányat közülük, 
"' még százat sem mint például.a valeriánagyökér-tinktúrát, az erdei 

páfránygyökér kivoriatát stb. valószínűleg még so
káig fogják használni kizárólag .galenusi készítme, ·. 
rtyek alakjában. De olyan galenusi készítrnények, 
mint például a digitális-tinktúra·, adonis-kivonat 
stb:, melyek különböző hatóanyagokat tartalmaz-· 
nak, csakegyetlen galenusi formában nem használ-

_nc•vény·vi!;ígb•ól sok. 'i haták. Az orvosi praxis részére ezeket a bonyolult. 
gy·ógyni)vi"]y, ·· \ elegyeket egységes termékekre kell bontani, sőt 

olyan új gyógyszeralakokat kell belőlük létesíteni, 
amelyekintravénásan és szubkután egyaránt all<al
mazhatók. · 

Sok· galenusi készítmény a kísérő anyagokon 
kívül (szaponinok stb.) nagymennyiségű ballaszt
anyago! (különböző gyantaféléket stb.) is tartalmaz, 
ezek huzamosabb használat folyamán gyakran nem-
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!dv:ánatos ltlelléktüneteket (görcsöt, gyomoffaF: használata által. megjavul az· alvás 
dalmát)váltanak ki. . . . ·. ..~_.··,·.. közérzet, a toxikus tünetek azonban, 

; Szam9s galenusL,készítmény (pl. a konva1léi:t, sztrofantinnal való kezelésnél észlelhetők, 
adonil én, gilaién stb.) bomlandó ·és az eltartástól nak. · 

-függően veszít élettani és gyógyító értékébőL , . Nem kétséges, hogy a tiszta 
Ezek szerint tehát az a kérdés, hogy a kivoná- egységes glükozidák, alkaloidák, ~~:~:~~~E~~ 

tok •. linktúrák és egyéb galenusi alakok előnyöseb- természetes anyagok s.: 'élE~sk<örű 
bek-emint az egységes hatóanyagok, továbbra is értékes gyógyászati hatásaik 
vitatha'tó marad. · · . vezetni. 
i ··De álljunk meg kissé .azoknál az előny(\knél, . Ennek alapján küzdenünk kell a 

·amelyeket az egységes'állapotban izolált természetes ellen,· az olyan galenusi készítméryek 
ar(yagok vagy a növényi drogokból a legnagyobb- ellen, amelyek a növényi drog összes 
fokú tisztítással előállított készitmények nyujtanak . mazzák. Gyógyszerészekádereink 
a tudománynak és az orvosi gyakorlatnak Példa- kémiai kutatás irányába kell 
képpen maradjunkazoknál a növény~knél, amelye, növényi nyersanyagokból ne csak 
ket a szerzőiclézett cikkében megemlí tett. Mint.isme- (kivonatokat, tink.túrákat . . 
retes a digitalis levelei három szívreható glükózidat hánem az egységes, vagy m'txünális:m tisztítnit 

· tartalmaznak, nevezetesen:. digitoxint, gitoxint és mészetes anyagok elválasztását 
· gitalint. E három. glükozidának mennyisége, vala- függ a fito!>émiai 
'l11int a digitálisz-levelek minőségi összetétele, mint sának fejlődése. Magától <'rt.eti\rlí 
tUdjuk, a növény•fejlettségi állapotától, a begyűjtés esetekben, ha valamilyen nö•vénv 

•idej~t91, a termőhf]ytől, a száritástól, a feldolgozás nem ismerjük ele~g~g~é~, ~ya~g~y~E~~.~I~1~1~[~~~:~~ · és eltartás módjátólfüggően 'változik. Ezeknek avál' sára alkalmas módszerünk 
tozá.soklliik erősingadozásait farmakológiai vizsgá- kell elégednünk 
lato kkal. meg sem lehet állapítani, mivel a. biológiai tok, koncentrátum\)k 
ertékmegMtározás Jl~m nyujt .felvilágosítást a glü- nem jelenti azt, hogy a 

> ko:iidtíelegy összetételéröl minőségi s~mpontból, mény alakjában na,iw<umuu. 

. hanem csak avizsgál.t készítmény vagy drogegyüt- azt is állítani, hogy a növényi a~::r~~~~~g:~: 
· 'teS; hálóértékének (toxicitásának) megállapítására termékeken kívül csak a tiszta l 

sibrítli'ozik Csak a tiszta és egységes digitáliSZ' nek megbízható gyógyszerek. 
• kég];Íl!nények ö~szetételét .lehet minőségileg meg-. Ami pedig a >>galenusi gyógyszerészi kbsiíi:n 
állapitank · .. ·. ·. ·• .. · .. · ·· -•. · · . · . . · · · .. · · nyek« elnevezését ille~i, _G., J a. Kogan 
-·. Ennekabonyolult elegynek szélválasztasa azért jegyzi meg, hogy ez a k!feJezes nem mE,~fE1el·ö:I)e 
#ükséges, mert gyógyászati_ szempontból távolról javasolt »gyógyászati« elnevezés::~:~~~~t~~ 
sem köZömbös, hogy az adott »galenusi« készítmény bizonyos készítményeket nemcsak 

. az erősen kumulálódó digitoxin-, vagy a könnyen hanem tápszerként és 'háztartási 

.. kiiíriilő gitalin-Irakdót tartalmazza-e; · · .. ·.·.. ...•.• nálnak: Kogan még az;~is~~~~~~~5~ : · , ASzovjetunióban forgalombakerült a jól tárol- galenusi készítményeket 
hat(} »Kordigit« nevíí készítmény, amely a könnyen nyeknek nevezzük. Ez 
kiifrülő gitalin-frakciól tartalmm~za. Ezt a készít,· szerencsés, mivel sok 
ményt évek óta eredményesen használják. . . ._· bonyolult művelettel jár. Pid. a 

· . •c Ugyanez a helyzet az adonisz galenusi készíte albúmin-oldat, a ferrojodidos-szirup, a 
ményeinél is, A tavaszi Mrics, mint ismeretes, két anyarozskivonat, a vasas almakivonat stb. 
ktistályo$ glükozidát tartalmaz: a .cimarint és.az többféle, nemcsak fizikai, hanem bonyolult 

· adonitoxint. ·Ezek mind. fiZikai és kéniiai, mind műveleteket is igényel. 
. hafásb.elitulajdoríságaikbankülönbözrtekegymástóL Véleményem 

' T~nulmányözás szempontjából· is fontos. ,a nyekböl nyert összes 
. növényk drogok glükozidáinak, ·alkaloidáinak és készítményeknek nevezni.)de . 
egyéb ·természetes vegyületeinek izolálása. Amíg a félkészitmények: . tinktúrák, kivonatok, 

. kuiatókiende.lke*~J'" c§akg!!l.xnu_~l készítméliYEC~ _ tumoksth., minda tiszta hatóany1.1gok': 
álltak~ nemvolt médjukban szigorúantudományos, alkaloidák stb. Az eredetű 

mindent átfogó (kémiai, farmakológiai és klinikai) ból eliíállított:,'e~·:s:~a~i!~~~~~~~~~~!~~1:i~~r~~;~~:! vizsgálatokat végeznkiiyenvolt a helyzet sokgyógy- nyeket pedig~: 
növéonyéF és ·bizonyos fokig a gyöngyvir,ággal is. Jene elnevezni. Az 
Csak a .magas biológiáí értékű és az összes eddig gyógyszereknél, melyek közé az ovarin, 
ismertglükozidákat hatásban felülmúló, kristályos placentinstb. félkészítményeket és az eg:ysége~ 
kortvallatoxin izolálása után vált lehetövé annak szetételű hormonokat soroljuk, még 
alapo~;;!anulmányozása és az értékes konvallária- »endokrin~készítmények«. elnevezést. 
készitmények előállítása. · . · Ennek alapján a gyárak elrtev•ezése 

A• Swvjetunióban ·. forgalombahözták többek kémiai -készítmények gyára«,n»~:~~f~:~~~~ek:: 
közölt ·az intravénásan alkalmazható »Korglikon« szítmények gyára« és »endokrin 
nevű gyöngyviráglevéJckészítményt, amelyasztro- · lenne. (Megjelent az Aptyecsnoje gyelo, 
fantin összes terapeutikus tulajdonságaival rendel- 2. számában.) 
kezlk,. sőt nyugtatóhatása is van. E készítmény Fordította:. 

J 56. 

· A GYOGYSZEiffiSZ 

· Paraaminohen.zoesav-·és~terek · azonossági vizsgálata . 
éstart~lmi.meghatározása 

A műtétiterÜiet érzéiitelenítői közül a· mull ·· kezik szabad amino-csoporttal, nem adja a dia' 
.ou---- második felében felfedezett kokain volf az ;wnium reakciót. . Ezért a diazonium-reakcióba 

minden kezdeti fájdalom nélkül érzés- meg tudjuk különböztetni a tetrakaint a norkilintól 
. Sok előnye ll;lellett nagy . hátránya, és a prokaintóL A három készítmény közös: reak

erősen mérgező. Ezértolyan helyi érzéstele- ciója, hogy sósavval megsavanyított vizes oldatuk 
előállításáí·a törekedtek, melynek alkalmazása- · jód-oldat hatására megzavarosodik A zavarosodás 

áll fenn a mérgeiés veszélye. Ilyen helyi oka bonyolult .szerkezetű perjedid képződése. 

:;:~;E~:1~~~~~~~eg~lés~~zbs:o~r~á~1t állították elő.' Ezekközűl Meyer-oldattal (alka:Joida reagens; kálium-emlíleJ11 még: Anesztezin jodomerkurát-oldat) a nerkain nem ad csapadékot; 
lséisa,,as pro kain), alipin, tuto- a prokain és a tetrakain esetében fehér csapadék 

~;\~~:"~'tn:':![~!~~.h.E~'r~~!~-, A felsorolt helyi érzés- válik le. Ennek magyarázata, hogy- a. prokain 
. kivételével mind paraamino- és tetrakain, melyek ú. n. műalkaloidáknak tekint-

Maga, a. paraaminopenzoésav hetők, mivel az oldalláncban bázikus tulajdonságú 
-vitamin c- nem érzéstelenítő hatású,.a bakté- nitrogénatomot . tartalmaznak, a Meyer-oldattal 

riumok életműködésénél . játszik fontos· szerepe t. · vízben rosszul oldódó higanyos komplex et· -képez-
A nagyszámú észterek közül csqk annak a három nek az alkaloidákhoz hasonlóan. · 
készítmétiynek a vizsgálat~val fogla!kozom, _ame- · A három készítmény közös jellemző' reakciója 

. lyek a kés?ülő· V: gyógyszerkönyvben hivatalosak . - mellyel a kokaintól különböztethetők meg -, _ 
· lesznek. Ezek : . · Norcainum,· .Procainum hydro- hogy kénsavval megsavanyított vizes oldattikhoz 

chloricum, Tetracainum hydrqcfúoricum. néhány . csepp O ,l n káliumperll;langan(lt-oldatot 

NHz' 
l 

/"-.:. 
J .•. ·.-11 
~/ c ··c.·.· '' • . / Hz- Hs .• 
. C()().CH2.CH2:N".:.CH -CH · HCI 

. . - ' 2 •----3----· ~ 
Nercainum 
p-amino~ 
~m.oe~av-.' 
etilészter -~ 

Procainuni' hydrocblOriCÚrrÍ p~arnino
be~zoesaV~dietilaminoetanol sósavas sója 

' . _, --" --- .'- -\ - -

- · ·· . Nfi>CH2 -CH,-CH,-CH'3 

j~ ' -. 
·~J ' :< . 

1 .·. ·· .. ycH. 
._ COO.Clf,..CH,..N".:. · HCI 

. . CH3 
TeÍracaillum :hy'droclÍlor,_ -
P"'butilarílinobenzoésav ., 

\ __ dim.etilaminoetanol'.sós~v_~ sója 

'" · A képletekből jól látható, hogy anorkain 
és a prokain szabad aromás primér aniin-csoportot 

• tartalmaz, a tetrakainnál a .. primér amin-csoport 
. egyik hidragénje butilgyökkel van szubsztituálva. 
A nerkain és a prokain tehát . !jiazotálliato. Az 
anyag kis részletét sósavban oldjú,k, majd nátrium
nitrit ·Vizes oldatával elegyítjük Másik kémlő
csőben lúgban kevés ,8-naftolt öldunk és a két 
kémlőcső tartalmát összeöntjük Piros sz(neződés 
vagy csapadék keletkezik, az oldat pH-ját<írfüggően. 
A k~pződő vegyület a:fu-festék. {L: A Gyógyszerész 
195L 4 7. ol1al.) Mivel a tetrakain nem rendel-

~· Dr. Fegh~A-nt/zt ·:· Hetyl--érzéSiele~itö- szé;ek -~zerkezi!ti 
' át.Mjnt<5se. A· Gy~gyszerés~ 1950. 10. szám. 

cseppentve, az eleinte rózsaszínű oldat a norkaiÍI' · 
és prokain esetében csakhamar sárga, a tetrakain 
esetében pedig barnássárga. lesz;_ ezzel szemben. 

· a kokainnal ibolyavörös csapadékot képez. A meg, 
különböztető reakcióra azért van szükség, mivel 
felületes vizsgálat esetében az érzéstelenítő hatás 
folytán a készitmények összetéveszthetők. . 
, A felsorolt közös reakcióken felül az egyes 
készítményeknél még a következő reakciókat végez'. 
hetjük el. A nerkain .etilcsoportját kimutathatjuk 

.. az etilacetát reakcióval. A készítmény néhány 
cg-nyi mennyiségét kevés ecetsavval és tömény 
kénsavval melegítve, ecetsavas etilészter szag · 

. érezhető. A tömény kénsavnak e reakciónál hármas 
szerepe van.· Egyrészt elhidrolizálja· a molekulát, 
amikor is paraaminobenzoesav és etilalkohol kelet
kezik, másrészt vízelvonó es katalizáló. hatlist 
fejtve ki élősegíti az ecetsav és etilalkohol közölti 
reakciót. · · 

CH3COOH+ C,H,OH~ CH3COOC,H5 + H,O 
. A reakció, mint az egyenletből is látható, 
egyensúlyra vezet. Hogy a reakció! a felső -nyil 
irányába tudjuk eltolni, a keletkező vizet el kell 
vonnunk. Ezt segíti elő a tömény kénsav, amelynek 

· ezen felül katalizátor szerepe is. van. . · 
A prokain és tetrakain sósavas sójának hatá

rozott olvadáspontja van, de a bázis is .azonosít~ 
ható külön olvadáspont meghatározással. Asósavas 
sóból lúggal (a prokainnál, nátronlúggal, a tetra

:, kainnáJ. ammóniával) felszabadítjuk a prokain-, 
\illetőleg a tetrakaín-bázist. A levált csapadékot 
\szűrőre gyüjtve és kiszárítva meghatározzuk ·a 
·bázisok olvadáspontj át. 

:Megkülönbözteti) reakciója a tetrakainnak, 
hogy vizes. oldala 25%-os káliumrodanid-oldattal 
kristályos csapadékot ad. Átkristályosítás és kiszá
rítás után a csapadék olvadáspontja meghatároz
ható. · · 
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K GYÓGYSZERÉSZ 

A prokain lés;tetrakain sósavas. sója vizsgáJa:t~c; 
kor eziislniháttal a klorid-ion! is kimutatbaljuk 

· K paraaminobenzóesav-észlerek tartalmi \]leg
balározására használt módszerek több csoportna. · 
sorolhatók. Tekintettel ezek nagy számára első
sorbim azokat szerelném felsorolni, amelyek kéSzü.! ő 
V, 'gyógyszerkőnyvünkben hivatalosak lesznek. 
A prokain éS télrakain alkaloida jellegüknél fogva 
a &hulek-féle ú. n. rövidített alkaloida-megha tá, 
rozással is illérhetők Ennek lényege, hogy a bázist 
kistérfogatú vizes oldatában 3IT!móniávalleválaszt- · 
juk .sósavas sójából . és kloroformban kioldjul<: 
Az elegye t ki izzítolt nátriumszulfáttal összerázzuk; ~ 
ez megköti a vizet és ezzel a kloroformos oldatot 
elválasztjuk a vizes fázistóL Akioraform elpárolog
talása után az alkaloida-bázist ismert fölösmennyi~ 
ségű savbán oldjuk, majd a sav· feleslegél lúggal 
.visszamérjük. 

Másik módszer szerint a sósavas prokaint 
sósavkómponensén keresztül határozzuk meg, .. A 
készítményt szeszben oldva és kloroformot adva 
hozzá, fenolftalein indikálása. mell~tt lúggat titrál: 
ju~.f A lúg a sósavas prokainból kiszorítja a sósav

··réSzt, a keletkez{í Ptűkain,bázist--: me! y olygyenge 
!(tg,' hogy á titrálás t nem zavarja ~ a kloroform 
tartja oldatban. . -x· . 

. . .. A norkain meghatározása a Koppeschaar-féle 
fenolmeghatározás nUntájára történik. A nerkaint 

sósavas közegben ismert 
tatva, dibrómnofkain képződik 
amíno-csoporthoz orto helyzetben lépo· ,~;~~~e~~~ 
A brómfelesleget jodometriásan ;.., 
Az elegyhez káliumjadidot adva, a 
nátriumtioszulfát -oldattal ,titráljuk. 
súly a molekulasúly negyedrésze, 
kulában a két hidrogén helyébe belépő 
atom mellett a brómozás során még két 
hidrogénbromid is keletkezik. 

A még igen sokféle ~~~~~~~i~:~~r=~ feltétlenül ki kell emelni a 
azo-festékképzéSerr alapuló 
ro~ást. E meghatározás lényege, hogy a t~~~i~ 
próbáját elhídrolizáljuk és az így 
p-aininobenzoesavat diazotáljuk, majd' 
kopulálva, azo-festékké alakítjuk. Az 
szűrőre gyüjtjük, kimossuk, 
gravimetriasan mérj iik. E 
szigorúbban .ügyelni kell .a 
pontos betartására, ellenkező esetben 
a reakció nem megy kvimtitativen végbe, 

A felsorolt azonassági vizsgálatok és 
meghatározások csak a tiszta anyagok ·v '~'El"'m~ 
vonatkoznak. Gyógyszeres kéverékek vrj~~~~:~~ 
természetesen tekintettel kelllennünk a 
egyéb komponenseire is. 

. . . -

A gliceriri mint oldószer alkalmazása 
a kenócsök készítéséb('n · 

!Í'.·. ~:· 
re · · .írta: Tm;iay István dr. 

!.·.l_l_ •. : · A kenö'cskészítés a magisírális ~eceptúrában, a gyógysze: 
1, ~_-: ré)zeu·gy~kor1atban-gyakran·előfordul. A véri)r_t készítő g}róg-y-
i··· sze_rész_.feladata. ·a-:renQelt kenőciöt a- korszer(í gyógyszerész-

t.'f:~·-·· technológiai ismetetek és _rnüfogások helyes alkalmazásáv-al 
L. oly módort elkészíteni, hogy az a mégkívánt legnagyobb·gyó_-
1<: ·' gyJtó-hatást biztosítsa, : :. . .· , ' ·-~ 
tt.:_•-~-· _ . A ken.őcskészítésnéllégfontosabb a-hatóanyagok tökéletes' 
- ·etOsztás'a -az-a18.panyagban.- Minél finOmabban oszl'atjuk·eLa 
f;;.: hatóanyagot, az-annál nagyobb felületen jut közvetlen érintke-., 
[::. z;éSbe.a beteg bőrfelülettel, tehát anrtál nagyobb- a kenőcS gy ó-_ 
t'··.- .gyító-_hatás_a.- Hogy a gyógyszerész a rendelt kenőcsöt jól és 
1.',~-·:._:·s .... :.·;- · hely~n tudja_e~készíténi; ismernie kell a: kenőcsben alkalma-
'· zott'; hatóanyagok. fizi-kai, .kémiai és· farmakológiai ·tulajdon-
ll:" ságáHs, (!) . : . .. . . . . . , .· ·.. . . · .·. .. < 
l: A· (iermatológiábau .gyógyszer.ési-technológiai- szempont-
:U~:" _ .... ból 'hároll!féle_. kenőcst-ípust: ismerlilik : . . · _, 
~~'"'"'''-'~-·- -·-- ---,--1-·--·oldatos --. · 
t~ 2~ -emulziÓS. 
lJ: 3. -sZuszpenZiós kenőcsöket 
j!:': . _ -.. l_. Az oldatos kellőa.söknél-a hatóahyagot_ a megolvasztott 
~R .. alapanyagban_ oldjuk __ fel._ ~ gyógyszerésznek tehát_. ismerDie 
~iL. kell a bőrgyógyászatban ·alkalmazott gyógyszereknek -a -kötön;. __ 
", · séges:_:_ _hőmérsékleten való_ oldékonyságát is a különböző 
l; · kenőcSalapanyagokban. 'l(öztudomású, ·hogy -pl. a mentol, 
:ll' kárilfor_ gyapjúzsírban és- vaielil)ben jól oldódnak (kb. \L 2o....:so%); a .bórsav, rezor.ciq,-szat~cn nem.otdódik. (2.) -~- -· 
:fL- '· -::A hatóany,ngok nagyrésze a· szokás9s kenőcsalapan;ragok-
1J};-,:. ban __ rtzelegítve jobban_ oldódik-. A melegen _való oldásnál azo h-
4i;~-- ban előfordulhat, hogy kihülés után ,a_ hatóanyag a túftelített 
:.·.·]
1

'_,_;._ .. · .. •.·.- oldat-bart kikristályosodik és .a kenőcs .érdes lesz. Az ilyen 
kenöcsök alkalmazásávaLnemcsak .a .kivánt gyógyító hatást 

!ft-:·. nem hidjuk ·elérni, hanem· aZ érzékert _y, gyuladásos· bőrfel ü-av:· leterr még mechanikai sérüléseket is o~pzhahink. ,_ ·-. -- -::~ 

~;y---

w 
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port 
csak 
Ily módon, 
a sZuszpenziós a finotriarr 
nagysága 100 tn'ikron alá csökkenthető. · 

Az V. gyk. előírja (3.), hogy >áZ oldáshoz hasZrLált 

az etdűrzsölé$hez használtAcit)iéki:m; p~i·3ffill _meri~Yi'-
3z alapanyag súlyából- vo~j-~k le és- a:véri'fre·]egy~zzt1k -. 

oldósZe~ 
V.gyk. 

szuszpenziós 

A GYóGYSZEMSZ 

azonban- meg kell említenem, -hogy a bórax gyenge SaviJak a 
:bóisa~,riak. erős bázissal; nátrOnlúggal képezett sója, tehát 
vízbeli -hydrolizál, azaz gyengéÍl; lúgos kémhatással oldódik. 
pH-ja 8,5----"'9~ között van.- -Glicerin jelenlétében a bórax gli
cerinbOrát képződése közben oldódik, s -az- így, kapott oldaL 
savan§ú kémhatású. pH-ja 3-4 között van. Tehát fel kell 
hívni az orvosok figyeimét -arra, hogy a bódx alkalmazásával 
kétféle·terápiás hatást lehet elérrii aszerint; hogy a kenőcsöt 
gliceriri hozzáadásával vagy anélkül készítjük. Közismert, 
hogy a bórsav bakteriotróp hatáSa glicerin jelenlétében foko
zott, tehát lesznek olyan esetek, amikor a bórax-kenőcs ·elké
szítése, glicerin, illint oldószer alkalmazásával nemcSak gyógy
szerésZ-teéhnOiógiai,_· hanerp terápiás szempontból is előnyöS. 
Felkérésünkre a glicerin, mint oldószer alkalmazásával készí
tett kenőcsöket a soproni közkórház bőrgyógyászati és gyer
mekgyógyászati osztályán klinikailag is kipróbálták és jó 
eredményeket értek el velük 

Amint említettem, a glicerin a- különböző kenöcsökbeh 
és alapanyagokban ~könnyen. eloszlatható és feltűnő a kevés 
glicerinnel készített- kenöcsök szép fénye ~és jó állomáJ:Iya. 1 

Evvel kapcsolatban felmerül t az a gondolat, hogy nem alkal
mazható-e· a viszkózus glicerin mint oldószer olyan kenöcSök 
készítésénél is, amelyek a gyógyszerészi gyakorlatban gyak
ran előfordulnak, és amelyeknél a vízben oldqtt hatóanyagok
nak a kenőcsalapanyagban törtértő eloszlatása alkalmával 
merülnek fel nehézségek, vagy amelyeknél a stabilitás foko-
zására lenne szükség. - ~ 

Ezek a kenöcSök : 

l. Ungu. 3.rgenti nitrici; . 
2. Ungu. kalii. jodati cum jodo, 
3. Ungu. cOntra scabiem Fo. No., 
4: Ungu. alurn.inii acetici Fo. No. 

l. U nguentum ar,ge~Ú nitrici 

.-Jviikulitz-kenö~ 

vesz fet _ · . Alkalmazása: A kenőcsJohann von Miku_litz osztrák se
bőrkiütések ellen az oryösok g)raktan · bésztől kapta a nevét, aki 1850-től 1_905-ig élt. Fertőtlenítő 

kenőeSőt a· következő előírás szerinf: · ·és sebgyógyulást, silrjadzást elősegítő kenőcs. A fertőtlenítő 
, hatást _a benne levő ~ezüstnitrát okozza, a grfmulá'ciót el.ősegítő 

hatást a perubalzs_amJejti ki. AJrissen készített kenőcs kissé---
Natrii borici 

grammata decem (10,0) 
Adipis lanae hydrosi -
Vaselini flavi 

aa grtunnúila quadraginia quinque,{45,0) 
·M. L:. ungu~ntum. , 
D. S. :-_Kenőcs. 

a Gyk. 

) 

barna, későb b barnásfekete színű és erősen perubalzsam· 
.)llatú. Régebben a Jarmakológusok véleménye az volt, hogy 
-csak a frissen; ·ex tempore, készített kenőcs hatásos,· ú jabb 
vizsgáJatok szerint >azonban nemcsak a redukált ezüstoxid
tartalmú -kenőcs, h~nem még -a finom eloszlású fémezüst is 
baktericid hatású. (K_atadin hatás, oligodinámiás hatás.) -Ezen 
okok miatt engedélyezi az Vo Gyk. a ·kenőCs készletben tar
tását olyan mennyiségberi, amely kb.- két hét alatt felhaszná-
lásra kerül. · ,. · -

R p. 

Előírása: 

Argenti nitrid 
gramma_ uhum (1,0) 

Aquae destillatae 
- . grammata triá (-3,0) 
Unguenti ziiici oxydati 

grammata~octoginta sex (86,0) 
Balsami- peruvtani . 

grqpzmata decem (10,0). 
M. f. : unguentum 
D. S. : Kenőcs, 

_Készítése: A kenőcs készítésénél közismert, hogy már az 
ezüstt}gr~t vízben yaló oldását is óvatosan kell végezni. -Az 
ezüstmtratot előzőleg el kell porítani, mert dörzsöléskor az 
e:tiüstnitrát-kristályok ai edényből könnyen kipattannak. 
OVatósa~: kell vége,zni a tömény vizes ezüstnitrát-oldatnak a 
cink-kenocsben való eloszlatását is. Keverés közben gyakrali 
előfordp_l, hogy nagyobb cseppek záródnak a kenőcsalap
anyagba, amelyek ,a dörzsölés közben alkalmazott nyomás 
következtében az edényből -könnyen -kifröccsennek. . 

A kenőcskészítés alkalmával felmerülő nehézségek .-ki
.küszöbölésére az előirt ezüstnitrát oldására megkíséreltük viz 
helyett glic:rin,_ m!nt o!dószer alkalmazását. Azt tapasztaltuk-, 
hogy az ezustmtrat: glicerinben dörzsölés közben olyan gyor· 
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san és tökéletesen oldódik, hogy 3 g v!z hel~ett az el§lrt) g 
ezUstnitrát old~ára 1-_' g __ glicerin alkal~azasa is -"~eg~es. 
A ~licerines ezüstnitrát-oldat eloszlatasa az elmrt.: cmk-· 
kenocsben minden nehézség-nélkül végezhető, anélkül,_·hogy 
keverés -közben az: o idat az.- edénybő~ kifrö~kölne. A: peru
balzsamot utólag élegY'ítjük a -kenőcshoz. A fnss kenőcs ebb~n 
az esetben is kiSsé barna színü, később' óyá~ }TIUlva ~b~rnas
fekete· színűvé lesz az ezüstnitrát redukalodasa ~ovetkez-

. és az így liapoU pépes 
egyenletes kenöccsé 
hozzáadva, az 

tében. - - . : :· '-_ . . -;. - ·;.r' : 
: A Mikulitz-kenőcs glicerih,- mint oldoszer alkalmazasaval 

történő készítésével kapcsolatban- ~eg ·kelt említenem, hogy 
ennek külOnösen az adeps lanae htanya mtatt van_ fok~zott 
jelentős-ége. Az O. K. I.__ anyagtakarékossági okok miau·
ugyanis engedélyezte a-.Gyk:.-ben hivatalos a~er,s l~ae-:!a! ... 
talmú cink-kenőcs helYett az 5%"-os ciiJ-kvazelm alkalm!i.za_sat 
is .. A vazelin rossz vízfelveVőkép€:?ség~ miatt ebben·a !ol!l~Y. 
vizes ezüstnitrát-oldat eloszlatasa meg nagy?bb neh~zsegg~l 
jár .. A ·gti_cerines ezüstnitnit-oldat azonban -c!n~v_aze!!r:t.b~n ts 
könnyen eloszlatható, tehát- glicerjn alkalmazasaval kulon,o~~p._ 

·-,_~-·az. állatgyógyászatban . jelentős --adeps lanae megtakantast 
tudunk elérni. 

2. Unguerítdm kalii jodati: cum· jodo 

Alkalm'azás~: 'A reszorbcióS--kenOcsOk típusába tarto~ik, ' 
de alkalmazzák a: bőr gombás betegségeinél is (he;pes, p;ty- · 
riasis), továbbá mélyreható börizgatóké~t ,fagyásnal,_ orbane
nál és- specifikus hatásánál fogva golyvanaL 

Előírása: 

Rp. . 
Jodi puri 

gramma unuin (1 ,O) 
Kalii jodati 
Aquae destillatae 

aa grammaia decern (10,0) 
Unguenti simplicis 

grammata octogitiiq. (80,0) 
M. f. : ungúen_tuqi 
D;- s; : Kenőcs~ 

· Készít;i;.: A jódot és jódkálit kevergetés. közben fel
Otdjuk· __ -az előírt _mennYiségü vízben, majd _óvat?~an mkorpo

-ráljuk. ~_rendelt :ke'nőcs-al~panyag~a. A, vtzes· !Od_?~~~to~ az·, 
, urtgu-simplex nehezen veszt fel. ErntaU egyes k~lfol~t eyogy: 
~erk:önyVek (a X. amerikai, brazil és ~p~~~ol) !l.l_t1d ~J?~káh 
oldá!'ara a glicerint alkalmazzá_k.' A .J od JOdkalt -]elerüet~ben · 
~ glicerinben ·dörzsölve feloldódik és könnyen elo~Iathato az 
ungu. _ simplexben anélkül1 hogy k~verés _közl;_~n _::z .?ld~~ -az. 

\mgu: argenti nihici-n~Jeírt módon az e~,enybC!l ~~f~rC!cs~o~ne. 
Tehát technikai okok miatt ezen kenocs keszitesenél .ts a 
glicerin mint oldóSzer alk?lrna~~sát- java,slom. · 

3. li'ngtie'ntum._i:Oniiti ·scabiem Fo. No. 
. -'. ..• 

vényininták -- kÖzött !Ü~ a
hatása awn alapsZik; 
szulfidok keletkeZnek, 

Az előírt 
leterr nem 
A vazelin 
Allás közben 
a beteg érzékeny 
Ezen okok miatt 

A 
gyakran· előfordul. 
igen hátrányos, 
Célszerű lenne a 
amely mellett a 
hogy a ha!,ásinl~?.z}tása 
folytattunk ilZ 
eredményéről az 

Ha az előírt 
rint alkalmazunk; 

' dörzsölés közben 
kémhatása lúgos 
man-_porított és 
sima pasztává 
előírt 

4. Uniz1J!3ntum aluminii. acet(ci Fo.- No. 

Alkalmazása: Hűsítő kenőCS, amell~~~a~z1~~~~~~ltft csök sorába tartozik.. Gyakran.rendelik 
sére más kenöcsökkel keverve is; Emiatt 
a gyakorló gyógyszerészre nézve,. hogy .miriden. 
ex tempore kell készítenie. ' -

Előírása: 

R p. Aluminii acetiti tartarici · solUti 
Aquae destillalae . , 

· aa grammaia deéem (10,0) 
Adipis lanae anhydrici--

- Vaselini HaVi 
· grammata quadraginia (40,0) h~,;;·;;l~ltiti:ié;~i reagálva azt víz

a riihatka.járat~Uba 
k~ldltez~5 kénhidrogén a rühes• · 

pet_~it is elPuSztítsa. 

M. f. : unguentum . 
D. s: : Keilöcs. 

RP- .. . . ' 
SulfuriS pulverati 

grUmmata viginti i (20,0) ' 
Kalii carbonici 

grammata decem (1.0,0) 
Á_quae destillat~e '. 

· grammaia quinque (5,0) 
V aselini flavi ~ - · . 

grammaia octogitiia quinque (85,0) 
M.· f. : ungúentum ' -
D.· S. : Kenőcs. 

Ké~zítése (S) : A gondoSan elporíto'tt és szitált kén~órt 
eldörzsöljük ~ káliumkarböf.Iát forró vízzel készített. oldataval 

j 60 

· t. -~agy vi~iko~it~-ií~ái-,·_-~dgv~A~Ori'ffYe11 .- etk~~er~etö ~-,. 
kiilönbö~ö lí:éilös_safapanyagokKaJ· ~ __ 10.%_-ot meg ·:neirl'-l:icila'dó '; 
mennyiségben való·. alkalmazása esétén .feltüriően szép, _fényes ; -
és jó állományú, __ homogén kenőcsök~t.kapunk. '',- , ----: '·.-·_, , 
- 2. Bórax éS rezórcin tartalmú kenőcsöknél U jah li:: típusú 
savanyú·-kémhatású kenöcSöket -tudUnk a·börgyógyászok ren-
delkezésére. bocsátant ~ _ _: _._: · . _ . .:; , 

3. Az uÍ-tguentum a'rgenti. nitrici és az· unguenh.irD.~ kalii 
joi.ati cum jodo készítése könnyebben és gyorsabban· vé· 
gezhető, , . · . · , 

4. Az unguentuín oohtra:·Scabiem és -az un@erit~m:altl· 
minii _a cetici stabilitása- annYira- fokozható; -hogy' -készlet-ben 
tartása -engedélyezhető. ólyan 111ennyiségben,'- amely egy·h,ónap. ' 
alaH kerül felhasználásra. · 

AGYÖGYSZEillisZ. 

s~·abbak, triint a jelefilegi elé)i'r3tok, 'de_. nem ,.történik utalás. 
aria, hogy a javasolt újítáSOk milyen inértékben javUOtták 
meg a kenöcsök hatásfokát. öSszehasonlító klinikai vizsgálatok 
hiányában tehát semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül 
az, hogy a javasolt újtípusú kenOcsök készítéséhez országos 
viszo_q~latban komoly mennyiségü glicednre van szükség 
(egyedul a budapesti klinikák a javaslat alkalmazása esetén 
evente 50-70 kg glicerinnel többet fogyasztanának 1). 

Tanay dr. Dobsa kartárs által készített bóraxos kenöcsön 
kívül glicerines készítést jaVasol az ezüstnitrátos kenöcsnél, a 
jód-jódkftlis kenőcsnél, a sárga rühkenőcsnél és· a Burow.:. 
kepo~nel, amelyek mindegyike hivatalos lesz az V. Gyk.-ben. 
Nez~uk m_ár most azt, hogy glicerin 'nélkül gondosan és szak
s~ruenkeszített kenőcsöknél van-eszükség víz helyett glice-
rm ~ozzáadására? -. 
·; ,Ung. arg. nitric. Az ezüstnitrátot mint minden nagykris~ 

. l. Csipke Z.: Mit-:'kell'túdnurik a_ -~enőcsök- korszerü ké- < talyu vagy darabos gyógyszeralapanyagot, »pro recept ura« 
szítéséről. A Gyógyszerés'z, 1951.<12. 279.' . dlfrv;z porrá dörzsölve töltjük be az officinai edénybe. Az eztist-

2. DtÍf.}id L.: A kenőCsalapa'nyagok:oldó -hafása.-Aüyógy~ . mtrat 0,5 Sr. hideg- és 0,1 sr. forró~ vízbeli oldódik. l g ezüst-
s~rész, )953: ... '6, 101. -> . ' ' . ' . ··. nitrá_t feloldásához dörzsölés nelkül 3 g víz helyett tehát l g-ot 

, · irodalom : 

3. Kedvessy Gy.: Az V. Magyar Gyógyszerkönyv yeszunk_.(esetleg ameleg vizet csepegtetve adjuk hozzá), amo-
»Unguenta« c. cikkelyének ismertetése. A Gyógyszeréfz, 1951 _ zsa~a~ kissé rázogatva minden manipuláció nélkül gyorsan fel

oldodik. Ha a tágasabb dörzscsészét használjuk és e_nyhe 9' l9?. 111elegen ineglágyított cink-kenöcsöt kisebb részletekben 
4. Zemplén G.: Szetves ::kémia, 1952. ke_verj_ük az oldathoz, úgy a -kifröccsenés · veszélye sem- a 
5 .. l(. Ii. Bl:zuer-.: OrganisChe Analyse. Leipzig; ·!950~~ Mikuhtz-kenöcsnél,- sem a jódos jódkáli-kenőcsnél nem 'fenye-
6. Jsse!(utz- B.: (}yógysZer:tan. 1953~ g~th:t bennünket. Az OKI újab b. határozata gyapjúzsírral 

- · · - - k;szult cink-kenőcs használatát írja elő. Az' oldat emulgálá-
7· Bártfay M. ::A IV:'lii.agyar GyPgyszerkönyv kenöcsei- sarrak tehát nincsen ·akadálya. -CinK-V.a:zelin _esetén - ha az 

nek vizsgálata. GyógySzerészdOktori értekezés. Magy. Gyógysz. orvc;:>s ezt ·írja elő ~a jaVasolt gliceiines el dörzsölés fokozza 
Tud. Társ. 'Ért. 1938.- 5, 459:~: · _ __ · a diszperzitást és astabilitást. 

8. Némedy· i. éS DeAntórilM.: AgyóiYászatic'élraSzánt: Ung. kal: jod. c. ,-··o.'do. Ha. a j'ódOt olyan j"ódkáliyal, m, 
kénes kénőcsökrőL A GyógysZerész, 1949. _-1~, 467, · _ ~nnak kis részlet'ével dörzSöljük össZe, amelyet »pro receptura« 

··_._ : '-- ; · I_ITipleáltunk be.- -úgy hideg vagy. meleg vízben a j-ód gyorsan 
dr közlemé.nyé.hez' e~ bőségesen feloldódik. A megömlesztett egyszerű kenöcs 

• tagasabb ínozsárban óvatosan kevergetve fröcsögés nélkül fel-: 
veszi a vizes oldatot és tartós keveréssei finomafl diszpergáJt 
kenöcsö_t- kapunk. -

Ung. contra scabiem. A szénsavaskáliumot finnman elpo
'rítjuk és az átszitált kénport hozzákeverjük, majd 5 g hideg 
víz~el összedörzsöljük. Az, így kapott fihom pépet meglágyi
tett vazelinnel keverjük _össze egynemű kenöccsé. A- vaZelin 
4~15% vizet vesz fel. A szénsavaskáliuril csak egyenlő meny-
nyiségü hideg vízben oldódik. Ha- forróVí~zel dörzsöljükel, a 
hamuzsír egy része kihűléskor a kenőcsben ki fog kristályo-

; .sodni. Egy'eseknek az a véleménye, hogy a kristályosodás nem 
következik be, mert _a káliumkarbonát a kénnel már a készh
téskor reagál és poliszulfidkén- keletkezik, eb ben a for.niában 
ném ·felel meg.- Tény az, h"ogy a kén lúgokban kémiai átalaku
lással mint alkáliszulfid idővel felolQódik és mint ilyen-fejti ki 
'ántiscabietikus hatását. A vegyfolyamat azonban· alkálikar~ 
bOnátokkal nem a készítéskof, hanem csak lassan és főként 
akkor következik be, _amikor a keratclitikus lúg hatására az 
ép epidennisz~sejtekben levő glutationnal és ciszteinnel keve~ 
redik (masszírozás)._ Végül lényeges, hogy ehhez a v_egyfolyamat
'fwz vízre van szükséfft Ezért sem helyes tehát ennek a készit., 
!Uény;-9-ek az előállítására glicerint alkalmazni. A sárga rüh
. kenöcsben a diszperzió kielégitő, a folyadékcseppek öss:z;e
folyása nein gyors, amit a:z is igazol, hogy az V. Gyk. határid6s 
f?'észletbentartását engedélyezni fogja. 

.-: .. -- Ung. al. acet. tart. sol. Ha a Burow-kenőcsöt gyapjúzsírral 
:kellő gondossággal készítjük, úgy a folyadék diszpetziója jó; 
stabilitása kielégítő és 3-4 hét elteltével is csak 2·0· mikronos 
cSeppek keletkeznek. Az_ V. Gyk. ·határidős készletbentartásáJ 
IDeg fogja engedni. A- Javaslat tehát tárgytalan. Feltételezve 
azt~ hogy a glicerin a Buraw-kenőcsnél is fokozza a stabilitást. 
ugyanekkor a nem párolgó glicerin csökKenti az antiflogisz-

. t!kus_hatást. A tubusolt »Alsol-krém« előirata nem lehet döntő· 
ebben a kérdésben, mert a gyulladást csökkentő hatásán kívül 
általánoss<}gban mint bőrápoló kenöcsöt használják s így a 
·hosszú tárolás miatt a Stabilitás fokozására valóban szük
s'ég van. 
· Összefoglalva az elmondottal5:at, szúkségesnek tartom' a 

glicerin alkalmazását bóraxos-kenőcsöknél; megengedhetőnek, 
de nem feltétlenül szükségesnek a Mikulitz- és a jódos jódkáli
kenőcsöknél; feleslegesnek a Buraw-kenőcsnél és nem meg-
engedhetőnek a sárga rfihkef!őcsnél. · · 

Csipke Zoltdn dr. 
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Egyszerű kolorimetriás mód.szer a ?ipo~o;-zfitos .., ... u~ .. ~ 
· vastartalmának meghatarozasara · . 

· Munkám során gyakran szükséges lett volna 
,elbírálni, hogy a syr. calc. hypophosph. camp. 

_:c megfelel-e a követelményeknek olyan szempontbol, 
hogy nem tartalmaz-e sok ferri-vasat. 

A törzsoldatból 0,20-17 ml gs~~ti{~!!i:~~: 
za tot készítettem, kémcsövekben . ( 
0,2-0,5 ml-kint haladva) olymódon 
vas(UI) klorid-törzsoldathoz l ml 
2 ml 0,1 n ammon. rodanid-ot, valarr.lint·''túr( 

· A gyógyszerkönyv előira!a is figyelem!!'"! ~a_n 
az oxidáció meggátlására azáltal, h<:gy k~s~!l~;t 
enyhe melegítéssel írja elő, a cukor mvertalodas~t 
a redukáló képesség elérésére C}troms.av. hozza
adásával segíti elő, világ?sság?n !aro.ItatJ_a -~ hang
súlyozza, hogy a készítmeny sargaszoldszmu legye~. 

· vizet adtam, hogy az oldat 20 mllegyen. · 
!lymódon egy kolorimet~izál_ás:a 

színsorozatot nyertem, melyek szmeJ_Jek 
közé esett eddig, tapasztalatom szennt, 
szirup vas(Ill)'tartalma. 

:Ezután a szirupot . kell Ezen eltartási és készítési szabályok ismerete
ben köztudoinású az a hiedelem, hogy a megbarnult 
szitu)' vas(Ill)-tartalma maga;. a bekövet~ez~tt 
oxidáció révén. Figyelemt;>el k1se~te111 a ~yogyert 
V. által szállí !ott és a . hazilag . k~zult ~-Z!fupo~~~ 
és, azt tapasztaltam, hogy sza~alysz~ru k;';sz;t~s 

előkészíteni olymódon, hógy l ml sziru11ot 
. csőbé'teszünk és ehhez az előbbihez hm;onlóa 

ugyancsak l ml R sósav, valamint 2 ml 
NH,SCN oldatot adunk és azt vízzel 20 
kiegészítve összerázzuk · 

és eltartás mellett is változik a szm a zoldessargator. 
a barnáig. Kűlönösea áll ez a Gyógyért V. kész! l- · 
ményeire, melyek minden esetben csaknem sotet-
barnaszínűek. · 

A kérdés tisztázására ösztönzött továbbá az 
a kőrülmény is, hogy újító bizottságunkhoz. b<;é~
kezett a syrup. calc. hypophosph. camp. keszile
sével kapcsolatosan egy javaslat (dr. !:'e111enes 
Pétertől), melynek lényege az, hogy eloszar ~z . 
előírt cukormennyiség ötödrészét vízb')!' feloldJa 
és hozzáadja a citromsavat, rövid ideig tartó 
melegítés útán ezen híg cukorolda_tban_ old~!J_a 
fel a ferrolaktátot és a többi alkatreszt, es ve~ul 
a errkor hatralevő részét. A javaslattevő szen!lt 
igy ·•a cukor fokozottan invertálódva az ezuta~ 
hpzz:íádQtl,. valószínűleg részben·· · vas(III)-ma 
:Oxlaá1ódb1t . ferrolaktátot redukál ja és az általa 
készített szirup zöldessárga ·színével bizonyított
nak látja, hogy annak vas (II I Hartalma alacsony. 

Siükségesnek tartolt<J.m olyan módszer kidolgo' 
zását, mellyelegyszerűen kivihető módon meghatá
rozhatóm a syr. calc. hyposphosph. camp. vas(III): 
tartairnáL · 
· Abból az ismeretes vas(Ill):reakcióból jOdulc 
taní ki; hogy gyengén savanyított ·Oldat~ amma~:. 
ródanid'dal vötös színeződést ad, amil kolon-

. gondoltam felhasználni. A reakció 
· ·. tapaszlf!la(omszeri.~l_~ s:zirupc 

anyagok nem befolyásoljak. 
A módszer kiviteléhez riem kell más· mint 

egy nagyobb kémcső-állvány és 40-50 kémcső.·. 
.· .. A vas(III)-tartalmat l ml szirupban hatá

roztam meg, mert az a tapasztalatom, hogy _ez 
20 ml-te hígítva vízzel nem akadályozza a szm
összehasorilítást, ha a leolvasás villanyfénynél 
történik (sárga színszűrő pótlására). 

M.indenekelőtt jodometriásat:. megtítrált :k~-
50%-os vas(Ill) kloridból olyan torzsold~~ot~es.~l
tettem (kb. 0,30 g ad 1000 ml), amelyboJ k~zult 
hfgítási sorozat az alábbiakban ismertetett modon 
jó összehasonlító színskálát ad. 
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A kolorimetrizálás olymódon történik, vill;ú1y~ 
fénynél (a ~árg~ ~zín kiküsz?böl~ével), 
színskála. kemcsovet a Vlzsgalando sZ!rup 
csövének színével felülnézetben hasonlítjuk 
fehér alapon. 'Tapasztalatom szeríni a· n 1Ó(!sz~i 
pontossága ±20%-on belül van. . 

A vas (Il!)-tartalmat l ml sziru~ra vor1atl~Z' 
tatva fémvasban kifejezve. gammakban 
meg. 

A vizsgálatok megkezdésekor 
akartam tisztázni, hogy milyen 
van: l. a . vas(lll)'Üírtalom ,a 
2. Í! szirup színe az eltartással, 3,a ·~~i[u'I)-Itartál•:li 
az eltartással,. 4. a vas(III)-tartalom 
móddal, 5. az elkészített· .. . Ph1;a'tai:~~~~Ít~~~ fel-rolaktát miooségével, (vas(! i-

l Ennek eldöntésére alábbi módol1 kb;zíl:etl:~ 
illetve szereztem be szirupokat: L 
szerint, de a citromsavai előr<e á cukor ""ion5.,7f.:fíj 

. téve (az újítási javaslat s3~rint), ll: Gvóf'•,ért·. 
készítménye, !IL OKI,elmrat s.z .erir1t öiJ-I!Uc:~ 
készítve, IV. OKI ,előirat SZ<~ir~it:~:~~;;~~~~ 
V. OKI-előirat szetint, · de . a 
a cukorhoz téve (újítási javaslat s~ek~i~tv;~_I} 
VII. OKJ-előirat szerint 60-80'-on 

A ferrolaktátot. olymódon vizsgáltalp 
hogy 0,50 g-ból, 100 ml.?ldatot ké_szítettem, 
megfélela .szirupban1evo·ferro!aktat ko:ncE~nt:r;\,1; 
nak. A ferralaklát vizsgálatát a 
módszer szerint egyidejTil eg végezt~m. 
a táblázatban közölt időpontokban az v n·.·.·~··>' 
tetett tárolás mellett vizsgáltam. 

·A táblázat adataiból alábbi 
hatjuk le: . . 

l. A szirup vas(IIJ)-tartalma 
ferralaklát minőségétől, bár az 
redukció révén tetemesen csökkent. 
előállított szirup színe összefüggésben van a· 
laktát vas(III)'tartalmával. 

2. A világos helyen eltartott 
tartalma állandónak mondható 

I. 

Készítéskór 
1953. l. 30. 

világos 
zölde~$ga 

36 

helyen elta.rtva · Sötét helyen eltartva 
1953. IV.. 9. . l !953. V, 27, · 

barnás~ 32 sárga· 83 
sárga 
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Sötét. helyen 
eltartva !953:. V. 27. 

Sz í ne 
Vas(lll)t. 

r-ban 

világos 30 
barna 

sárga 240 

H ... barnás- 74 barnás- 26 barnás- . ·77 Világos 24 barnás~ 78 
sárga sárga sárga- barna" sárga 

sárga 96 világos- 26 Sárga 192 sötét- 42 sárga 300 
barn á barna 

48 
1 

sárga 240 sötétebb 96 barnás- '26 sárga 160 világos-
sárga sárga barna 

30 sárga !35. v. sárga 90 világos~ - 38 . sárga 122 -sötét" 
barna barril:l 

Szirup l Ferr.-laCticum, rhelyet a készítéshez A feloldott ferr. ladietim A belőle készített szirup 
-'~-·1 

.használtak o,5g: 100 ml~,..l ml 

l 
l. l Vas (1!1} tart. száma s#ne oldódása súne l Vas (III) tart. színe . _ -;-ban _ : "(-ban 

l 

l l 
l 

[. 'kissé barnás - l lassan oldódik hairrássárga 313 zöldessárga 36 "i' 

iV,, v. l 
lassan oldódik . l· barnássárg·a 368 hatna 

l l 
sárga ' 96, 96, 90 

VI. zöldesfehér jól oldódik 

l 
Zöldessárga 165 világos·- 33 

barfia l nJ~sz1,1.I ·oldódik 597 
zöldessárga· • VII. barna barnássárga 4ű2 

' . . \. 

Iefor,gá>;a alaft, viszont a sötét helyen eltartott Találgatás volna aztlatolgatni, hogy mi)yen 
s:árup vas(Ill)-tartalm11 · riő. eredményre. ve;zetn.ek további. 'kísérleteim soráll 

3. A világos helyen · mÖgött a kiilönbözfi. alkatrészek kihagyásávaLelkészített 
.-ltar·tnlt szirúp 4 hónap barnaszínűvé vált szirupok színváltozás11i és vas(III)-tartalom válto-

ell<mére, hogy -tartalma nem válto- zásai a huzamosabb tárolá~ . folyamán, mégis 
. . eltartott készít-"' fontos lenne eldönteni, .hogy gyógyászati szempm* 

csaknem . megőrzieredeti színéf~!> ból milyen hatástani eltérést eredményez a ;va,s(U)c 
ellenére, hogy vas(III)-tartalma lényegesen ionok vas(III)-má oxidálódása. .. · .. ·, .•, 

noielke(iett: . . Ezt a kérdést azért volná érdemes Íisztázni, 
forralással vagy a cukor ~lőzetés inver- rnert tudnunk kell; hogy a maximálisan .kb. 10% ~s 

'"'''"'v"'· készill t szirupok vas(III)-tartalma nem vas(III)-má alakulását követi,e valami gyakorlati 
,~:~~[lényeges eltérést az egyéb módon készül- változás (hatáscsökkenés). a gyógyszer. hasUJ.ál· 
t szemben.' hatóságát illetőleg. Valószínűnek tartom ugyanis, 

Mindezekből ·alábbi következtetéseket von- hogy az··· oxidáció lehetőségeinek meggátlására, 
lé: ' ';:illetve . megelőzésére. fordított. munka, nem lesz· 

· . L A szirup vasGII)-tartalma nem függ a arányban az elért hatástani eredménnyel. .. ·.· 
'ké'sZítés módjától (nyugodtan forralható, az újítási · . Viszont, ha az ilyepirányú hatástani .vizsgá, 
J~i~~ii~' módszere nem jelent számottevő előnyt), Jatok értékelése indokolttá· tenné, hogy a készít
.<: a felhasznált ferrolaktát minőségétől és mériy a lehető legminimálisabb vas(III)-at tart.,.l

eltartástól. . . mazza, akkor a készítés során célszerű volna a. vas 
2. A régi . szirup színe nincs összefüggéshén (lii)'tartalmallecsökkentenj, illetve az oxidácfót 

vas(III)-tartalmávaL . . ·· 11ieggátolni .. erősebb redúkálÓ~anyagök alkalmafá' 
A barnulás! valószínűleg a jelenlevő mangán- láva\ (esetleg erős ásványi savval invertálni a cuk

a tine!. strychni színanyagai (esetleg a cser- rot, vagy fémvassal savanyú közegben redukálni): 
okozzák. Ennek eldöntéséte új abb kísérle~- ' Ez esetben sziikség. esnek tartanám a sziruppal 

·~~~~~~: állítottam be, . mangánklorid, tinct. í;l kinin hozzáadása J;Íélki:il elő- szemben támasztott követelmények közt megaqni 

~~~::t~;!J~~~~~~~~:~~;~ citr01nsav invertáló szerepé- a megengedhető legnagyobb vas(III)-tartalmat- is nélküle elkészített szirupot mljgamma, amit eddigi vizsgálataim alapján matci· 
ideig. málisan '100 gammában szabnék meg. · 

Érdekes,· hogy legállandólíb a Gyógyért Küttel Dezső dr. 
készített szir~p. · gyógyszerész-szakfelügyelő 
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az 
koiJ(éi·em:iálmn alakul ki, ame-· 

i~~~~~rJ~~~~~:~l~a·. közös kérdéSek 
szaktudás emeléSe, 

emelése, tudo' 
tanácsadás az ellen.' 

s nem utolsósorban. a· 

164. 

gyógyszerellátása 
összefügg ezzel az· 
és a középkáder
valamint a háló-

ellenőc,ése is. 
szakma minden 
· azoknak a·máf 

amelyeket a 
iövilh<enjnég 

á:W11-

személyzete le:kkJt;o:rr~áll[~t.~a-~éS~o~a:~za~::f:~~~~~] · ri um· ezekre a t: 
egyetemi előadókat· Most 
ban laboratóriumunk egyik . 

, olyan közleménye, amelynek célja a jobb 
eredmények elérésére, - a hibaforrások 
Egyre több gyakorlati éS 
megbeszélünk Egyetemünk 
elmélet és a gyakorlat 
törekszünk, ami nélHk~ül!:,a,~~~~~~~~h 
lista ~~:i~~~~fies~' ~;a~:"~1:~~i~~:~"~:;,~~t.,':~; LneiCI ."'i~ cialista h 

·oalenusi 

toha körülmények ro~i::~~~~h::!i~;~~~::~~ déSének lehetőségei 
hogy Egyetemünk tartson · számon, 
minden új kezdeményezést. Mi viszont """"'v" 
nek átadjuk mindazokat a tapasztalatokat 
szerészeti tudomány továbbfejlesztéséhez, 
hez csak a gyakorlat adhat egyre.újabb sze1mp<?n 
kat. · · 

. A Budapesti Gyógyszertár Vállalat 
ki, hogy ezt a kapcsolátat szervezetten 
lesztve a. szakma minden területén ere:dnJéiJyelkl 
gazdag együttműködéSt létesítsen, 

, . Hartai 
főgyógyszeréSz,-~B~daltl 

Fritz Gusztáv . . 
fonyódi előadásának ísmertetése< 

, Fritz professzor előadásában 3 
'g)rógyításában szereplő -
mechanizmusát ismertette ... 

-.-vérszegénység), :·mint. neve is
gyógyíthatatlan betegség volt. 
·és:idegrendszer_i -- valamint sok 

kvantitatív ~s kvalitatív 
vértestek száma erőSen 
ertékekig, a vérben ~retten 
blasztek - jelennek m:eg. 
tartalma nagyobb ei a-
(hyperchrom . teszi 

· vérszegénységre :· 
szám -ellenére is. 

.at1aemia p'.erniciosa 
·a vas mellett még egy 
étielő tényező két rinyag 

· nek egyikét a táplálékból (hús, 
ez: az extrinsic- factor ; a ·másikat 
i·ntrinsic factor .. Akár az 
hiányzik, _zavar. keletkezik a 
vörösvértestek, makrociták 
érlelő tényező ép élettani 
szívódva, a májban 
pei-niciosa·ban a 

A 
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szünk izgatni. E Célra elsŐ~orb.an, ·az adrenalin jön szanu .. 
tásba. . . Az asztmások diszpnOejának közvetlen ·oka az,. 
hogy a-- légutak Iumene siűkül és- a -levegő útjában felhalmo~ 
zódott nyálka is fokozza áz akadályt. A szűkület egyrészt 
a hörgők simaizomelemei görcsös összehúzódásának 
a következménye, másré~zt a nyálkahártyának Oe'démás 
duzzanatával függ össze. Miridkét' tünetre és így magára 
az asztmás rohamra.leggjorsabban·hat az adrenalin. 'Ennek 
a kitűnő bronchustágító- szeirnek azonban közismertek a 
hátrányai is. Nevezetesep_ az igen :rövid ideig tartó- hatás 
és érzékeny egyéneken · az általánOs adrenerg izgalomból 
eredő szívdobogásos vérnyo'niásemelkedés. Megvizsgálták 
hatásosság szempontj~ból, az· adre;nalin társhormonjának, 
a noradrenalinnak vagY_ arteí'enolilak viselkedését _:is .. 

A két anyag közötti különbség azonban inkáb h kvanti
tatív· mint kvalita tiv természetű, tehát a noradrenalin- nerri 
alkalmas asztmás rohám_ :megszürltetésére. Sikerült azonban 
előállítani a noradrenalinnak isoproPyl származékát, ·amely' 
fok9zott mértékbenrendelkezik-az adtE:nalin terápiás tulajdon
ságaival, ugyanakkor hatása -hOsszabb ideig tart és nem 
emeli a vérnyomás_[ .. :Wőnye még, hogy -kevésbbé toxikus. 
Ez az új gyógyszer ·»propylon« néven kerül fOrgalomba. 

Jól bevált asztma7készítmény 'az asthmolisin, ·amely 
adr~milin és hypophisis hátsólt~9enY kivonat kOmbinációja.·· 

Nemrég került forgalomba egy' új kombinációjú_- anti
ast}1maticum, a Solvasthmin, -mely egyrészt paraszirnp_atikus 
gátló,- másrészt szimpatikus izgató és értágító anyagokat 
tartalmaz. Legújabb, törekvés az ACTH bevezetése a tüdő
asztma.-tefápiájában, ez·,azonbawmég,~sak kísérteti stádium: 
ban van~. · 

GYOGYSZER:J!;SZTECHNIKUSOK 
ROVATA· 

Gyógyszerek mennyiségi átvétele · 
A gyógyszertárakba érkező árut a gyógyszertár .-mind 

mennyiségileg, mind minőségtJeg, köteles átve_nni. A fenTiálló 
rendelkezések értelmében a beérkező gyógyszerek menn)riségi 
átvétél~t vizsgázot( technikus végezheti, éppen- ezért ezzel a 
kérdéssel mai közl~ményüpkbE}Q>.· béható3.n .kívánunk_' -·fog-
lalkozni. · ·· • ·. · 

A gyógyszereket_a-megyei, niétve Budapesti Gyógyszertár 
Vállalat Anyagraktára szállítja a gyógyszertáraknak. A szál
lítmány· át'vételekof- még. kell állapítani, hogy ·_a csomagok 
sértetlenék-e és a csomagoláson látszariak-e sérülések,_ töiések, 

:kifolyt anyagok-nyomai._ Sérül~-~~etén még a postás, il1etve 
: az árukihordó _jelenlétében vegyünk fel jegyzőkönyvet az ész-

lelt hiányosságróL · ' 
Az _áru kicsomaliölását célSzerűen :(,l materiális kamiában, 

vagy a laboratóriumban végezzük.el, hogy a tárolásra szOlg'áló 
szekfények-kéznél legyenek, illetve a lévizsgál_andó anyagokat 
rögtön. _a lab.oratóriupü. vizsgálóasztalra helyezhessük el. _A ki-

. ·csomagoláskor helyesenl· árunk el, ha a gyógyszerféleségeket 
.. · azonnal _csoportosítjuk.- _speidalitásokat, magisztrális gyógy

.. szereket és:galénikumokat ábc-szerjrit·-helyezzük az asztalra, 
- külön csoportosítván természetesen a tápszereket, kötszeteket 

A gondos kicsomagolás. után -keZdünk az áru memlyiségi ;i~~~~~~~~i~~~~~~~~~~l~ -és gyógyászati segédeszköZöket -::._ , •!l,ienlli_a , átvételéhez. Célszerű-a_ megrendelés -_m:ásolatát és a defektus
..__, . ~ könyvet magunkhoz v1:mni, ellenőr~zve·, hogy a szállító cég le

(szállította_-e az ·altalunk megr.endelt_-árl).t (nem maradt-e ki ad-
minisztrációs tévedésból valami).- Ao szabályosan vezetett 

: defektuskönyv alapján_ azt is elleTiőrizhetjük, hogy a gyógy:
. szertár. a rende~és · megtételekor nem felejtette-e ki valamely 

. küszöbölhetj ük, ogy nem. szűkkeresztmetszetű és bőségesen 
beszerezhető gyógyszerekből áruhiányunk legyetr. 

;Specíalitások átvétele 

. A gyári készítményeket darabszámra-vesszlik át. Qgye
lúnk .arra, hogy minden egyes csomagolás sértetlen legyen. 

:A fennálló rendelkezések értelmében- a,gyári készítményeken 
-fel kell tüntetni többe~ között a törzskönyvi -számot (Tsz.) és 
gyártási számot (Gysz.), A gyártási szám .ellenőrzésekor-.ve

-gyük _elő a kivönt készítmények list~j~t és. nézzük meg, hogy 
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nem kerüh-e- tévedésből· forgaloinból- _kiVont .késiitmény- -a· Ie·-, 
szállított áru közé. E feleslegesnek tűnő munkánk igen nagy
jelentőségű gyógyszerellátásunk szempontjábói.- Ne"!_TI győzz.J]:k 
eleget hangoztatni, hogy miután a gyógyszertár az. utolsó. 
állomása a gyógyszernek,: ahol az még. szákképzett emberek 
kezében van, mielött kikerül a gyógYulást váró dolgozó törne..:: 

· g~k kezébe._ Meg kell mindent tennünk; hogy gyógyszerellátá
sunk biztonságos legyen. Ezen a helyen kíváríunk -rámutatni 
-arra, hogy gyógyszertár-vizsgátalaink során nem_ egy gyógy
szertár-ban tapasztaltuk, hogy predzen felfektették és nyilv_án-: 
tartották a körlevelekben leközölt kivont áruk listáját, és ezál~ 
tal az átvételkor az ellenőrzés ·gyors és pontos volt. J ava_soljuk, 
hogy .mi11den gyógyszertár kövesse ezt a példát. · . 

f .· A --gyári-kész:ítmények közül azok; amelyekidővel bomlást 
szenvedlle,k, lejárati idővel vannak ellátva:_ (Felhasználható 

:.·.i •• -ig.)- A lejáratos készítmények: ~- szérumok (Szerobak
teriológiai · készítmények), vitamin9k, hOrmonok,- szerv-; 
kivon~tok·(organoterápiás ké_szít_mények, pl. Thy_reoideá'.tbL), 
egyes glikozid_ák ·(Digitalis), valamint a tápszerek. _. 
· Tudnunk kell azt_ is, hogy a _gyártási szám mindep. esethen 

tájékoztathat bennünket a gyógysz§Jl k'észítési idejéről, rriert: "-, 
~ gy~rtási szám első két számjegye tTI:lnden esetben. a gyártási_· 
~vs:amot,. a második két- számjegye pe~ig a gyártás hónapját 
Jelzi, _pl. az 5306 .. _. Számm'al kezdődő gyártási készítményt 
1~5~.-június_ hóban gyártották. A hiva,talos specialitási taksánk 
pedtg- feltunteti a gyártástól számított felhasználhatósági 

. időt. - . . . 
. Ariierinyiben az árJ átvételekor a készítményen a gyárt_3.si 

~z~!ll· _törzskö~)rvi ~z-~m, ·vagy a lejáratosoknál aJej-ára:ti hat~r-
.- Ido nmcs_ feltuntetve, hívjuk fel azonnal erre a· gyógyszerta.r
vez~tő -figyeimét.- HeJyezZük ·· ezén készítméfryeket. Jdílön_ 
csoportba, mert ezeketvissza kell küldenünk becserélés végett .. 
~gyanígy járunk él.az.esetleg forga16mból ·kivOnt készítmé
.nyekk:I_ts. A rövidlejáratú készítményeket szintén kül~~_--eso
portosJt]uk,_ hogy leheiőleg· azonnal- exped~ciór.a 'kerüljenek, 
,Ezált~l a_selejtképződést nagymértékben-_ csökkenth~tjü~. 
Leg_yunk figyelemmel-ai áru ~tvételériél arra a körülményre Is; 
ho_gy. egyes· speciaJitás'ok pL Germicid~tá.bletta l O-e~ és- lOO~aS 
CS()magolásban is __forgalomba kerül._ Alaposan "néZzük meg,: 
hogy astámlánszefeplőtétel egyezik-e <lleszállitottal, Ugyanez 
vonatkozik a _különböző hatáserősségben_ forgaJómban levő 
gy:ógysierekre; is, _pl. ._a-Sevenal tbl. ·o,IO és ü_,3ü._g~qs· hatás
erpsségben . .-ketül forgalomba; ·vagy' -pL a Glandubolin in j. 
lQ-.000-es és 50.000-·es erősségű_ is lehet. 

kell forditanunk arra is, hogy_- a,_. Szállító cég -~ 
által megrendelt ·minöségü 'árut szállítc.?tta-e le: 

s:ulfuricuni Ph. Hg. IV.~et_ ~ndeltünk, rtero· 
· suliuricum technicum-ot stb; Amennyi-' 

Vennénk észre, azcinnal közöljük ·a 
hogy az esetleges tévedést meg-_, 

Az ··üvegben. leszállított- g)iógyszerek edényiete sérülés-. 
mentes- és bontatlan· legyen. A." magisztráliS -készítmébyek 
cikkcsoportjába tartozó készitmények között is -vannak le
járatosak; Igy-pl. 'fL menthae pip, semen. lini~ folia belladQri'
'nae, hyoschyfl111i, strammomi stb. A- galenusi, készítmériyek 
közül Jej.áratos· a t-inct. digitalis stb.. .5' ~ 
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Az alapanyagoknál és galenikumoknál .ell<,l1öriil 
azok vizsgálati számmal el· legyenek 
edényzet mérete pedig egyezzen a számlán feltütlletet 
méretével. Pl. megreklamál juk, ha 3./kg-os üveget 
és az áru 2 kg-os üvegben érkezett. -·r . 

A továbbiak során legyünk figyelemmel, hogy 
üVegbe töltendő«, »sötét helyen tartandó« f_elírásü 
ket is külön csoportba helyezzük, hogy ~~~~:.~~:: 
megfelelő elraktározásuk lehetőleg .n 

Végezetúl megemlítjük, '?rn~:;e~Íle~~~~sh:G~'i1~~' lönös gonddal kezeljük és még á· 
a laboratórii.tmba, ahol nyílt lángot 
mielöbb robbanásmentes kannákba 

A kábítószerek átvéteh'ivel nem 
foglalkozni, tekintettel <_1-rra,F_,hogy 
iezettek és_ feltétlenül szükséges, hogy a 
gyógyszerész vezesse. . 

A következő számban megjelenő rovatunkban a 
gyógys~erelrakás kérdésével foglalkozunk.. 

·'' A GyógyszervizsgálóLabor,CJtó~'il 
munkakö.zó·s?ége 

Hozzászólás a középkáderek 

A GYÓGYSZERÉSZ: 

. . Á1~aJán?s ~zokj.ssá tet~em, ·hogy_- fuinden ·inunkatOiyalTla_:-- · 
tot, akt elvegzi, ·az alá is .írja. Az .adminisztráCiós·_ munkánál 
m~g a hav-! pé':lzforgalmi ívét,iS ·az "írj~- alá,' aki össiéállította, 
~ en. ugy_ 1rom alá, mint ·aki-dl~nőriztem_.-Enn_ek igen jó 

apomorfin injekciós öl dat át aszeptikusan .készítjük. (a sósavas 
apomorfint. melegítés nélkül.steril körűlmények között oldjuk 
a·.-sterit: vízben). 

_ . . . . . van a feltilősségérzetfe, _-'és a technika' büszke a 
munkaJara lS. . · , , 

. Ha szeretettel és ·-türelemmel- foglalközunk -középkáde
remkkel, a munkánk elism~rése nem marad el. CSak így.tud
tam elhozni a legutóbbi ~ vezetői értekezletünkről a. Egész-_ 
ségügy~ Minisztérium v.ándorzászlaját,_ minden gyógyszertál-i 
kollekhva -legnagyobb kitüptetél5ét ,és -a pénzjutalmakat min-
den munkatársam -résiére.-· _ · · _. ·. --

Bevezetőben-- azt- -irtam,: .. -hogy.>a.-.gyógyszerészet jövője iS 
benne _van Dvorszky. igazgató_ b~szédében.- 'Beim e·_ van;_ és ez 
mindig jopban és jobban mégmut"atkozik.~·Gondoljunk csak 
az előtárás _ szacialista gyógyszedárakra1 ahol egy gyógyszerész 
egy vagy tobb-technikával dolgozik ·<~:z.előtáránál·, sa kö_z;önség 
zakla,tásától távo~, a csendes officinában késZíti-? gyógyszerész 
a sok figyelmet követelő" ·magisztrális -_gyógyszereket ; itt is 
tech!likák segédke_znek. Ha így leSz már rnindenütt, s _á g.yógy
sze~eszt ·font~s receptura~ ~.unkájában nem' fogják zavarni ~ 
»Kerek l Ft-ert tejkrémet« -, akkör a külső szemlélő is tudo~ 
rnállyos foglalkozást·fOg látni_ á gyógyszerész mimkájáb.3.n, s 
akk~! lesZ a gyógyszerész a. társadalom-fokozottabbap:meg
becsult dolgozója. Hogy ez így legyen és _ide fejlQdjön,, _a ver
senymozg-alom· sarkalatos pontjává kell._tenni a középkáderek 
oktatását. - ·' · 

. . C~glÚ~ Béla gy: vezető, 
9/50-~s- gyógyszertá.r:, Siófcik 

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ 
MíJHELYÉBŐL 

Sósavas apomorfin injekciós oldát~ 
A receptúrái gyako'rlatb3.n sok· t?pr~ngésf o koiott az 

·alábbi . v'ény elkészítése : · 

Rp .. Ápoinorphil!·~ hYdrOchirir_. 
ctgta víginti. .(0;20) 

· Aquae. destillatm~ 
·. · · gta viginti (20,0) 

M.' t ·sol. fittra et steriL 
b~ S.: --Prq: inj~Ctione~ -

Egyes külföldi gyógyszerkönyvek steril szüréssel készít
tetik az injekciós oldato!, ez azonban a gyógyszertári,gyakor
latb·an nehezen valósítható meg. HG hatására a vízben ·oldott 
oxigén gyorsabban oxidálja a vegyületet. tehát az oldat 
még tindaliozás eseién is megzöldül. IrodalÍ:ni adatok szerint 
az oldat savanyítása - mint általában az alkaloidák eseté
ben,- gátolja az apornorfin bomlását, tehát ezirányban 
helyes~n indultak el a kartársak. A savanyítás azonban egy
magában nem elegendő, hanem oxigénelvonó anyagot is 
kell a rendszernek -tartalrnaznia. A IX. dán gyógyszerkönyv 
szerint 0,3% 0,1 ·n sósavval savanyított oMatban 0,1% 
nátriumpiroszulfitet (nát-riummetabiszulfit) oldunk és a 
készítményt 100 fokori 15 percig melegítj.ük. Ez a. rövid 
hőhatás nem biztOsítja a készítiTiény sterilitását, ezért az 
oldatot aszeptikusan- kell készíteni. 

· Kedvessy Gydrgy dr •. 

Specialitások jelzése 
-A júliusi szerkesztőhizottság anyagából-

A specialitások hibátlan' elhelyezése érdekében bizonyos jel-_ 
zésekkel kellene ellátni a.gyógy_szerkülönlegességeket úgy,. hogy 
például . 

a. nem keresztest egy kis kör jelezze, 
az egykeresztest egy kis háromszög jelezze, 
a kétkeresztest egy_kis négyszög jelezze. 
A különféle, fontos tdbbi jelzést ennek keretében alkalmaz-

zák, pl. . 
a kábítótart-alom :. a négyszögben }}K« -betfí, 
altatószer : a háromszögben ·»Á«- betü, 
csak vényre adható·: körben" »V« betű stb. _ 

· Enne"k beVezetése sok zavart tísztázna. Még gyógyszeré
szek is sokszor tévédnek a gyógyszerkülönlegességek elhelye--
zésénél, így pedig a technikák is hibátlanul elhelyezhetnék a be
érkező újabb gyógyszereket· is. 

J njekciós dobozok_ felirata_ 
Injekciós dobozük elhelyezése olykor helyszűke iniatt 

csak úgy oldható ffieg.gazdaságosan, hogy hosszában vagy szél
tében fektetjük a dobozokat 

Ezért javasolorii, hogy az összes injekciós doboz 2 oldalim 
is (elülső és a bal oldalon) jelezzék a doboz tartalmát ·· 

Tekin!~~ az ap~iú~~-tfn. bPffilékonyS~á(· _~agy 6\r~to~Ság-'-
cral fagtunk annak_ elkészítéséhez. _A 1\.őbányai_ Gyógyszer~ 

- fu-ugyár __ ampullázot_t .- st~ril kéts:?erdesztill:ált __ ·v~.zéb~n -oldot
tuk:.a_z .anyagot.-_ .és_, a:~:tökélet~&en _. ti?t.ta,_: yj~z~níí-: .. Ql~atot a. 
dán_ Leo iri.zulill gumisapkás ·üvegjébe töltve,_ ti_ndallozással 
60. fokon pr~báltuk sterilizálni~·;Awnhan:~~r. az elsö$ percny,i 
melegí~éstöl is sötétzölddé _vált _<lz: oldaJ, -~---. -_ _ .. '_. ' 

Néhány injekciós-dobozon e~ régóta megvan, de a leg-
többö,n hiriCs. -

Jó lenrie ez az~rt is, meft a lapos injekciós 'dobozokat jObb
és biztonságosab fektetni, különben könnyen előreesnek; így a · 
selejt (törési selejt) kiküszöbőlését is- el~rjük. 

újból' elk:é_sZítettü-k ·az oldatqt n/7SO :_-sósavas- ·yízzel, _ de 
még így is halványzöldes árnyalat{t-_lett 11 tindallozás __ utáp_. 

. Ezt a készítményt már felhasználta az--orvos, a ·készíh;nény, 
hatásosnak bizonyult, aZonbán mi- még n~m ·vagyunk, meg
elégedve !JZ efedménnyel, triert P. hascinló' gyári készítmények 
teljesen víztiszták voltak. , -'' 

Arra góndortunk,_ hogy as;;eptiku~ eljáfássill, 4üsterilezés 
nélkül talán hatásosal;Jb és jobb··készítl!lényt tudnánk._ aZ
orVOs '_.kezébe· adni; --.d~-- megfelelq .S?-akkö_pyvek -.hi~nyában_ 
nem tudjuk az apomorfint száraz állapotban sterillé . tenni 
(bomlás- néiküll) •. Kérünk-- erre vonatkozó útbaigazítást, 
vagy esetleg- újab~- riiódszer leírását,_ amiver a- vénYJ a -_teljes 
hatásosság fenritartásávar rendszeresen ·ei- .-.-t~djuk--,kész-íteni._-

Kéki Eiviti 
15/35. gytár.. f, v. 

- Krériler--_Endre 
15/47. gytár. f. v;-

Ismereté;, hogy a sóSavas a:pomoifi_n ·tevegőTI, küiöriöseii 
fény·és hő halására zöldré Siínezödik. 'A változáS ·oxidációval 
kapcsol3tos. Oldatban ·az oX:il)áci'ó gyor-s. "Minthogy_ á· sósavas 

f'ap>omorfin -oldatban- kis;-m€mnyi~ű-lú.g .. hatására .is.- könnyen 
a_ báziS'_~'pedig _könnyebben ·oxidálódik, ·-mb:t 
feltét1enü11úgmentes üvegben kel~ .készíteni 

gyógyszerkönyv-i szöVegterv .SZerúit ·3--~óSa'vas 

'-;b 

DoboZolt;· folyékony sp~cialitásók csomagol(lsa 
A dobozban lévő, folyékony specialitások nagyrésze a 

ross~ulzáró dugók következtében szivá~gás veszély_éne& van. 
kit~ve. Ezt az állaridó jellegű szivárgást fokozza és elöSe.€Pti 
jelen kőrülmények közöt-t ezek bizonytalan elhelyezése; t. i. 
a dobozak külsején nincs olyan jelzés, mely tájékoztatás~ adna 
hogy milyen helyzetben áll az üveg a dobozban. Egyes e~ tekben 
nYiitránvaló a. felírás el4elyezéséből aZ "üveg, illetve a doboz 
állítá~i módja, a zavar ott kezdődik, amikor a felirat hosszanti:' 
-irányú és e téren nagy az össze-viss'?aság l PL, hogy az _üveg 

· a dobozban.álló helyzetben legyen, a 'Neo-Adigan~t úgy k~ll 
elhelyezrii, hogy felirata fentrőllefelé olvasható.; a Pulsoton::.t, 

: Tetracor-ffordítva, hogy lentről felfelé olvasható-: a Sympa~
tomim-ot változatosan kell elhelyezni, a 10 g-ost lentről, a 

- '30--í;-ost fenü-öl olvaShatóai-L Viszont az Ergarn soL .felirata .ké~_ 
oldalán ellentétesen halad, hogy a zűr fokozódjék, igaz,_ 
hogy ennek -gumidugój-8. jól zá'r. . 

Legfőbb ideje lenne hogy. az Országos Központ végleges, 
megoldást keressen és megállapítsa az -üvegek egységes elhe
lyezését és az olvasási irányt, hogy ebből nyomban megállapít
ható l~gyen az üvegek jó elhelyezése. úgy vélem, jobb a lentről 
félfelé olvasható felirat, mert így a balról jobbfelé haladó sor: 

.. rendben e1helye~ett specialitások .iobban olV?-shatók, ez_ a 
sorrend a szemnek m~gszokottabb. Es-pl. az át19s 'feliratok is 
lentről felfélé haladnak : Ferrop1ex, :Ferrocuprin stb.' 

Végeredményben nemzetgazdasági szempóntbóllényeges 
e kérdés' megoldása, mert sokszor látjuk~ hogy ~ folyadék 
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mód, adódnék art a,_ hogy figyelemmeHegyenek ~rre a kérdé$re a 
koibeeső raktározásnál is é;; így t:ámogassák a ·gyógysiertáraJc 
minőségi :rounkáját .·~_a_ selejt _csök~k~ntésével. .. _ ·. --- '. 
.. _ · Na·gy gyógyszertár~· vezetőit, olykor kiilön érte~ezletre 

kellene .hívni, hiszen ·a problémák 'eléggé hasonlóak,_ mégis'él~ ·-. 
térilek_~z átlag.tól,.megoldásuk egymás-segítségével jobb lei:n)e: 
Ugyártcsak kézenfekvő . .lenne, :hogy _-a· nagy_ gyógyszert.ánlk · 
vezetöi- 2-3 havonként ·tapaszta1<1tcserére-menjenek-.. hasolll6 
vagy ,nagyobb fÖrg~bnú;gyógysiertár~kba, esetleg Budapfi;tre. 

·. · Agyógys~erÜrifil;kok kihasználásamhidinkább csökken'' 
a.-- z.ae3kós- ·gyógyszertárolás. megs~üntetése .óta. ·A IV. gyk. _.: · 

-- szerin~.a-steril·kötszerekszekrénybentartándók és így a gyógy--·: · 
szertárak ellenőrzése .is ·ehhez- ragaszkodik:- Viszont pl. BuAa~·-; 
pesten az -516-qs·gyógys~rtár:officinájál;l~n ·-!l. steril k~ts~k _'. 
feliTatos fiókokban vanrtak;s ha ez jó.Bu4ap~sten~· _akkor ors~~-
gosan·beve~thetőez·a kézhez·közelálló:megoldáS:; J,..ényegesei,J 

-- csökkenne·ezze1, egyúttal a fiókok.felhisinálási ·:gohdja; ·, :, -;;. · .. · 

-_ _ ,..·_A GYógyszertári Kö~Pont.á~'oi-szdgoS]élléili~k~zliJnie~~~-J:e)I: 
· ,.oadja.ki nyomtatásban agyó_gys~ertárakrészére. íi5Y:Pt hav~nla: ,_ 

egysZer: jól áttekinthető ala~ban kaphat~ák ~eg a:gyó,gySZe:r.:,·: 
tá~ak országszerte· az újab b -rendelkezéseket;-_ ~r.változásök:i~ •. , 
nagyobb lélekzetű összefoglalókat. Jobban kidoroborodnek . 
igy az Országos egyöntet.űség. A kerülete~ külön -kivál1ságaik;a:~>: 
eddigi körlevelekben küldhetnék tová)Jlira i&. · '').', : .. 

sihutil ·JíiMs ..•... · .•.. 
gyógys~ertárVeZető . snge~v4r. -

Báí-~~~a.- in. 

Új gyógyszertár Ceglédbereelen 
-: 1'926. óta egy. sötét, nedves heiyiségben;. kofs~rütle'nü,l 

·."be'rendeiett és- felszereli gyógyszertárbau kéSzítették és 
adtak ,ki a gyógyszereket Ceglédbercelen, -·amelyhez, nem 
összefüggően; szoba~konyhás személyzeti .-lakás:. tartozott.'·_.-_ a 
Ugyanolyan-korszerUtlen -és elöregedett mint. a -patiká: Be~.;-., A 
jár-tunk ebben a régi gyógyszertárban . és ·csodálkoztunk,." 
:hogyan_is_gyakot~olhatt:=J. itt a gyógyszertár vezetője felelősség.~· 
-·-~eljeS egészségügyi hivatását? _ _ '. .. . _ . ____ :,_ . 

Nyilván ennek a legfőb h szempontnak :figyeiembevételé.. ···~tci.ir~~l~:::~~eí!d~i1~~~r~;:~~ll~~ . vef hozta létre most a· Pestmegyei .Gyógyszertár Vállalaf _ 
:·,3~ ~egye~ háló~at legnagyob~szabású létesí~nJét;y_ét .. J7!entő.':· 
· _sege annál. nagyobb,, mert kis forgalomra szarnitanak ·es. kW 
· moly befektetéssel valóSjtották meg ezt a korszerűen beren:-' 

-dezett -és· -felszereli gyógyszertárat az_ egybeépített moderJ.t: 
-és kén'yehhes' gyógyszerészlakással együtt. 6X5 méter: 
-rtagyságú tágas, világos officina, a tárán.és végig a párkánya~ 
kon eternitlap .. Tudomásunk szerint országos viszonylatban 
is- éZ·-· az· első Olyan. »~gyszemélyes« gyógyszertár, ahol az· 
·egyetlen tárát áttetsző· üvegfal választja. -el- a· gyógyszerre vára~-: 
, koióktól. A régi gyógyszertárak csaknem l 00 drogos fiókjával 
szempen itt:mindössze 26 nagy és 7 kisebb drogos fiók maradt.: 

A megszúnt régi gyógyszertár bejárata . 

' 
gyógYszertárba belátogattunk: I;i'g)léltük a bereO-
felszerelést és- a kis' gyógyszertári kollektíva -múllká

a gyógyszerészek kényelfilesen, a legtöbb helyen 
lakásaiba is és örömmel_ legeltettük szemünket 
tartozó gondosan megművelt kerteken. (Nem 
Piliscsabán mondta' a gyógyszertár .veZetője: 

1e~,;~:Z~:~;.;5sem _merte volna, hogy egyszer ilyen ·gyönyörű 
?· háromszobás -lakásban élhe-t -a -csal-ádjávaL) 

vetettek._ fe~ .régen tartogatott problémáka_t. 
-~~~;~~~~.~i gyógyszertár vezetője elmondta, hogy 
H van a legközelebbi -orvos. Mit csináljon

segítenie kell és tudna· ·ls. segíteni? . . . _Ez 
orvqs így is hetenkénfkijár_Mesztegnyő're. 
gyógyszerésznek el kell éi-nie telefonon az 

ismertetett tünetek alapján_ utasíthatja 
az _általa bemondott gyógyszer .kiadására. 

közlekedési lehetőségeken mú1ik, .- hogy'-: az· orvos 
megy-e ki vagy a -beteget_ szállítják-e el hozzá .. A párt és 
a· tanács harcoljon érte;- hogy. minél előbb orvos·;.kerüljön 
.ME,szl:e~'"Yéire. A gyógyszerész nem vizsgálhatja.meg a bete-

orvosságot -sem. készíthet. Csak ait adhatja :ki,. 
a beteg kér és ami orvosi vény_ nélkül is kiadható. 

NÉHÁNY JELLEMZÖ FELSZÓLALÁS 
A FEJÉR MEGYEI GY. V. ÉRTEKEZLETÉRÓL 

Zaránd Mihály dr., a 3/53. sztálinvárosi gyógyszertár 
vezetője helyesnek tartja, hogy meghatározott időközönként 
összehívják a felelős vezetőket, ahol megbeszélik velük· 
az előttük álló feladatokat; s egyben inegadják a lehetöségét 
annak, hogy ők is bíráljanak Ennek a közös harcQs munk&~ 
nak láthatjuk az eredményét többek között a 3/53. új sztálin
városi gyóg~·szertár felállításában. Már nem kell a gyógyszer
tárban szükségmegoldásokat keresni, mert a gyógyszereltartás, 
munkaerő és egyéb tekintetében a vállalat minden nehézséget 
megszüntetett. Eddig is öröm volt Sztálinvárosban dolgozni, 
de most még nagyobb. Bejelenti, hogy a gyógyszertár dolgozói 
az elmult_ héten munkaértekezletet tarto~tak,-melyen megvi-. 
tatták, hogyan tudnának még tökéletesebb munkát v-égezni 
A közelgő Alkotmány-ünnep tiszteletére minden dolgozó 
felajánlást tett. A takarító kartársnők felajánlották, hogy 
a betegektől visszahozott üvegeket még, aznap kim_ossák, 
ezzel az üveghiányt meggátolják. A pénztáro~ok segítenek 
a vények ellenőrzésében. A technikák elsajátítják a kenőcs-

. készílés technikáját. Az admiriisztrátor a pf. kimutatások 
l O naponkénti lezárását, a gyógyszerészek a retaxa' kérdést 
állandóan szem előtt tartják. J?Dlitikai és szakmai tovább
képzőt tartanak hetenként. A raktárhelyiség rendbe_ntartását 
is vállal ták. Ezek a felajánlások is azt mutatják, hogy nálunk 
milyen lelkesen dolgoznak, hogy meghálálják pártunknak, 
kormányunknak ezt a·munkahelyet. Hogy· a 3}53. és arnegye 
többi gyógyszertárainak munkája is javuljon, a 3/53. gyógy
szertár dolgozói kihívják versenyre a 3/2. székesfehérvári 
gyógyszertár dolgozóit. Versenypont : a meglevő hibák, 
hiányosságak teljes felszámolása augusztus 20-ára. Kéri 
Zaránd kartárs a többi gyógyszertár vezetőjét, ők is csatla-
kozzanak a versenykihíváshoz. . 

Kerger Júlia, az egészségügy kiváló dolgozója, a ?J/2. 
székesfehérvári gyógyszertár vezetője a gyógyszertár dolgozói 
nevében elfogadja a 3/53. gyógyszertár versenykihívását. 

Kerschbaummayer László, a 3/2. gyógyszertár beosztott 
gyógyszerésze köszönetet mondott, hogy a váHalat megadta 
a lehetőséget arra, hogy bekerülhetett a megye egyik leg
jobb, legnagyobb gyógyszertárába, ahol a minisztérium 
által kitüntetett vezető és egy nagyon jó kollektiva lesz 
segítségére a tovább-tanulásban. 

Jeges Antal, a 3/3. székesfehérvári gyógyszertár vezetője 
megköszönte a vállalat bizalmái, mellyel őt mint fiatal 
gyógyszerészt gyógy,szertárvezetéssel megbfzta. Elméleti és 
gyakorlati téren mindent el fog követni, hogy· a bizalmat 
ki~rdemelje. 

Fenyves Róbert, a 3(53. gyógyszertár b. o. gyógyszerésze 
bejelentette, hogy gyógyszertáron belül párosversenyt indí
tott-ak, melynek lefolyásáról írásban résZletes jelentéseket 
fognak küldeni. . · 

\ Takácsi Nagy Géza, a 3/2. gyógyszertár beosztott gyógy
szerésze a vállalat fiatal gyógyszerészei nevében szélalt fel. 
Üdvözölte Némedy dr. egyetemi adjunktust. Kérte, tolrnácsolja 
kérését a fiatal gyógyszerészek nevében az egyetemnek. 
A magyar gyógyszerészképzés világviszonylatban is az _elsők 
között áll. Mégis a most készillő s rövidesen életbelépő V .. 
gyógyszerkönyv óriási feladatainak csak akkor tudunk teljes 
egészében megfelelni, ha fiatal gyógyszerészeink megf~elő 
gyak;orlattal is .rendelkeznek, s nemcsak elméleti képzettség
gel. Kéri, t~gye lehetövé a minisztérium és iz egyetem, 
hogy a gyógyszerészhallgatók már egyetemi éveik ,alatt: is: 
szerezzenek gyakorlatot. , 

Az idősebb gyógyszerész-kartársaktól ).<érte, .hogy. a~ 
kik;erülő fiatal gyógyszerészeket fogadják szeretettél·. ~3-
fürelemmel tanítsák őket. A fiatalok pedig az V. gyógyszer-
köriyv életbelépésekor legyenek a kartársak segítségére~-

A BUDAPESTI GY. V. 

ilugusztus l-én adta át. a vándorzászlókat és osztotta ki. 
a könyv- é.s pénzjutalmakaL Az ünnepi értekezletet a vállalat 
kultúrcsoportjának színvo'nalas műsora vezette be, amely 
után Szenimiklósi Pál a Gyógyszerészi Bizottság nevében 
nagyvonalakban ismertette a II. negyedévi versenymozgalom· 
eredményeit és hiányosságait. Ru:zsits József, a vállalat
-igazgatója osztotta· ki a· jUtalmakat és felhívta ai értekezlet
részvevőit: . vegyenek . példát a kitüntetett dolgOzókról, 
adják át és vegyék át munkamódszerüket, hogy a Ill. negyeq-



évben a Szocialista Egészségügyér-t -· rm~:oz~· ~~g~~a.~lo~rn~á~~fJ~~~~\- ~~~~~~él 
még komolyabb"·sikert érhessünk el a g-
megjaví t ása terén;\., · ·-

EZ A MOSÍ. MEGINDÜLT ROVAr ,•·. 

is n!}itVci- -:áll _fnimiúi _g~ogYSzeri&-t cW[goi6·_- előti ... -_'A
kívánsiíga híVta életre ---de csak--a -mindenkit,érdeklő ea~rlitli'·és 
közös problém~k töl~~ik meg.valóban élő ~artalof!Lmal. 

úfíTÁSl ROVAT 

GYöGYSZERTÁR VÁLLALAT_ BACS-KIS~UN MEGYE 
Temesváry-György szakfelügyelő sz:érum-ládákkal kapcSO .. 

·latos újítási javaSlata. . _ " _ - . · 
Az_. újítás'Jényege, hogy a' gyógyszertári állván._yz~tok ,0 

<ital_~~ításán~l _.fel,szabad_uló fió~_okból készült el __ a _SZoérurnok 
eltarfásához SZÜkséges láda~- amely- tolós fedővel van é1látva,· -
ezáltal- a szérumok sötét helyen tárolnak és a láda hűvös,. 
helyre elhelyezhető. 

GYÖGYSZERTAR_ VALLALAT BORSOD MEGYE 
· Menner György ügyeleti táblázata. 
A tábláZaton a gyógySzertár dolgozói számot kapnak: 

KülönböZő szíriűre festett gombokkal van megjelölve a délM 
előtti; 'délútanr-·munKaidő;- ·osztott· rrü.t.nkaidő; ·-a szabadság 
és a szabadnap a dolgozó számamellett. _Az-ügyeleti tábla 
használatáVal a gyógyszertár ·dolgozóinak egy _heti .~e'osztása 
ki van függesztve és ·mindenki tudja,-· hogy ki melytk napon 
mikor szolgálatos. · -

_Szalay _Endre: Ovegtaitó· polc-
- 'Rendeltetése: a beérkezett ·gyógysieres üvegek ··törés

mentes és tiszta el tartása. A beérkezett- üvegeket. el hel yez ni, 
nem ki~ dolog úgy, hogy számolhatók, tisztán elt3.!"thatók 
egy helyen, törl:'smentesen, nagyobb mennyiségben tárol
haták legvenek. A feladat megoldása :-Iényege,- hogy 20X?.O 
mm átméÍ'őjíi faléret szegezünk a polcra, megfelelő mélység
beii' és arra fektetve_ helyezz_ük_el az .üvegeket ·úgy, hogy a 
fenekük fel wm támasztva. Ha több sorban helyezzük. el 
egymás felett az üvegeket, saját Súlyuknál fogva szájukkal 
a fal felé tartanak és így neme~hetnek le a polcról. Fenekükkel_ 
mindig kifelé álljanak, így könnyen átszámolhaték: Szájuk 
lefelé irányul, így ha kimosott állap_otban helyezzük el őke:; 
hosszabb idő alatt sem porosodnak be és :egy-egy. polc akar 
a mennyezetig is megrakbató, lebullás·veszelye·nélkül. T-_.lgyan
ezt a márlszert alkalmazhatjuk .a táraasztal-Iiókban, hol 
· pátfeneket -helyezünk- el és ebbe i·aktár6zzuk az expediá~ 
fásra szánt- -tiszta ·üveget, törésmentesen, kéznél. J gy a gyógy
szerész egy lépés megtétele nélküL hozzájut a tiszta _üveghez. 

KOmlóssy l stvánné: O res. üvegfiolák, felhasználása 
Az ·üres üvegfiolák ·nagyszerűe:n haszilálhaták 'kémcsövek

kéht. A tapasztalat szerint jól bírják ·a melegítést; nem törnek 
el könnyebben mint a rendes kémcsövek 

Stalay· Endre: Normál cseppentő 

átmérőjű - - _ ·. __ felel 
cseppek valóban- szabályosak: 

Goldsdunidt' Pál:- Gyógyszertári edényzet 
rögzítése 

Minden HáZtartási Bo1tban beszerezhet,ö zolmanCI 
írj3 -fel a tárasúlyt. Rontás es.etén 
letörölhető. Zsíros edénveket hen:iines 
a festendő területeQ. FűtÖtt.helyiséghen .kb; 

t ' J . 
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· Felelős szerkes?Jt/j:.SZékelfl1en6 

Szerkesz!öbizottság: Andris,k(i József dr.,. 
dor, Kádár Tibor dr., Kedvessy György dr., 
dr,.. _l(ooács _László dr.;.Kun _.FerefiC,. Ljgeti 

- Nógrádi Lászlóné, V ég h Antál dr. · 

Szerkeszt/Jség: GyógySzertári ~~~~lt:~~f~~:~~~ letö Orvootudornányi Ositályán,-1 
dugóba toljtik .bele, 

. az· L talpai egyriiástOl 
. 8--16- óráig. Tel.: 113-642 és 310-923; 

ir.ányban álljanak Ame:r:niyiben __ a -~_dl.lgót_ 
az ·üveg szájáha:- helyezzük és vízszintesig -dörttjük, ,vagyis 
a cseppentő .'ék)_ csö függó1egesen·tefelémutat,_ a- folyad:ék 
csepegni' fog, a másik csö swlgál a levegő ellátásra---Amennyl
ben a cseppentő cső felfelé néz, úgy a másik csövön véko,ny · 
sugárban folyrti fog a folyadék. A csepegéS -gyorsaságát 
szabályozni lehet az ék előre vagy_hátrább húzásával~ Legjobb 
úgy beállltani, hogy olvasható sebességgel csepegjen. A faék 
'nyelét a tengely körül megcsavarjuk, s . .a már. előre __ bevágott 

Kiadja : Egészségiigyl_l(önyv. és- J:,apk!adó V. 
Budapffil, V., N.ádor-u. 6.1. 

Telelon! 383-198, 383-a26 
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N. I. Borisrov: A ·gyógyszerlár:i dol,gozók .akfi.vi,tásá~a'k és- alilrotó 
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A gy.ákortó gyógyszerész miihelyéhőJ 

A 80!-es f~rös Csiflaf!-JZYc?mrszertár mUnkaközŐSsél!e:_ 
lA veny -utJa a Ikes-z gyogyGrerig - - - _ ;_ 
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Kristó Nagy lstváfr: A beteg ember kimeliele es meglbeosiilés,e 
·Gyógyszerésztechliiküsok tOV<dta ; 

Budap_esti Gyógyszervizsgáló /Jaboraiórium mtm'k.aközöss-ége: 
· Ktszerelt gy~gyszerek, 6elbészeti !kötszerek és gyógyJ

tás oéJljá;ra szolgáló .els-z.közö'k elralktállo_zása - - -

Szocla,f.ilsta EgészségÜgyérl-411oz·g<aiOITh. - Horváth ZolláJn dr.: 
A h.ajdúszoib()SZ<lói gyógyszertá-rW:zetléii értekezJ,et - MUrá-

- nyi Dénes: Továbbiképző előadáook. (2. borító ol:dall) ·. , 
KüJtt,el De"zső dr.; Egy szaldelü·gyelő jegy-veteilbőL - Sz.a~mai 
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169 

170 

17i 

172 

!73 
174 
!76 

179 
!80 

180 

181 
183 

!84 

ÉVFOLYAM 10.· sz. 169-184. OLDAL BUDAPEST, 1 OKTÓBER 1 

Előfizetési ó~: l évre 39.- Ft; példányonkénti eladási ór: 5.50 

MEGJELENIK HAVONTA 


