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_-42: orvos gyógyító-mege!öZti-tevékenysé!Je körében nem alkal
'ínazhat olyan vizsgálati J/járást, gyógymódot vagy gyógyító 
e$zközt: . . · 
8l:-ámely_ az alkalmazás időpontjában az. orvi:Jstqdornányokna~ 
":---_.ne_mfelel_meg,_ __ , __ .. _._ __,_. _ _. .. _.,;: 

/Í) ,_aínelynek kockázata nagyobb az eljárás (ténykedésl_elmara.dá:: 
sáValjár6 kockázatná/,. és_.az_ eljárás kockázatának vállalására 
alapos_-ok nincs, _.- _ _ ____ -. 

c) · ámelynék elvégzésére megfelelő képZettsége vagy gYako_rl~ti 
készs_ége nincsr vagy amelynek elvégzés~hez hiányosak a tár
gyi feltételek, kivéve, ha közvetlen -életveszély áll fenn _és az 
más módon nem hárítható_ el. 

Az orvos gyógyító-megelőző tevékenysége körében csak olyan 
gyógyszert rendelhet és alkalmazhat~ amely gyógyszer hatóanya
gainak hatását, iav_allatait és_ : ellenjávallatait,' alkaln'iaZásának 
tiJódját· adagolását-, valamint-káros mellékhatásait és azok elhárí-
tásának módját ismeri." _ __ 

(i 972. évi 11. törvény az. egészségügyről 44. §. (1) és (31 bekez
dései 

* 
"Magyarországon gyógysZerként még nem ·alkalmazott-anyágat 
(készítményt) gyógyszerként--fOrgalomba hozatalának engedé
lyezése előtt- csak akkor szab á d emberen kipróbálni, -ha az arra 
ílletékes egészségügyi szerv a jogszabályban megállapítatt elő
zetes vizsgálatok alapján azt 'engedélyeZte.. Az anyagat {készít
ményt) csakaiokban a gyógyintézetekben sz{Jbadertiberen kipró
bálni, -amelyeket-erre-az egészségügyi sierv kijelölt.- u 

(1972. évi ll. törvény .. az egészségügyr9158.~ §_. (1) bekezdése.) 

* 
"Az orvos- a jogszabályokban-meghatároZott eseteket·-kivéve-:.:_ 
·csak a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvbe, a"Szf)bványos. Vény
minták Gyűjteményé"-be ( FOrmu/ae Norma/es~ a továbbiákb"an: 
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c í-

közzétett, a hazai forga- ·. 
gyógyszereket, gyógyá- : 

{a továbbiakban: gyógySzf!r) ·' 

UY.ógyszerek 1-end~léséné/ a Magyar Gyógyszerköny~ a Fo-No, _ 
az Utmutató, a jelen utasítás me/lék/etei, valamint a vonatkozó · 
jogszabályok elöírásait kell figyelembe venni. 
Kerülni kell a túlzott gyógyszeretiiS{ f/Jolypragmáziát). Több 
gyógyszer egyidejű rendelése esetén figyelembe ·kell venni a 
gyógysz_e~ek kölcsönhatását {hatástani összeférhetetlenség, 
gyógyszeres interakciók stb.}. · 
_Az orvosnak a_ szűks~ges győgy~~ert _a _leg_Szafr#ei:iJbb-_éS-·a leg
gazdaságosabb forfn'ában·lée/1 rendelni. ~ iJgyfotmái1 megfelelő 
gyógyszerek közül, a· kevésbé költsegeset --Ke/1-vá'tasztani. A ta
karékosság nem mehet a gyógykezelés hatásoSSágának rOvá-
sára.'"- - · - - - : - --

(A gyógyszere-k rendeléséről-és :ktadásái-ói'~~61Ó-32/197s .. (i:Ü. K. 
23.) EüM sz. utasításának 2. §-a) 

* 

vel kell kiadni. 

"Egy vényen /eg[eljebb- két gyó{JyS~er re~délhef{i,: Qiyan gyógy.,.," 
szer, amelynekvényéta gyógyszertárban .v(ssza-kelf-tartani, máS · 
gyógyszerrel egy vényen nem rendelhető. 
Gyógyszert _az orvos vagylagosan (,,seu"} is' -rendelhet. Ebbfin .. 
az esetben a gyógyszert a felírás sorrendjének figYeli~mbevételé-

Az orvosnak a gyógyszert olyan mennyiségben kell rendelnie, l."'i 
amely elegendö_a szakszerü__gyógykezeléshez a legközelebbi or
vosi vizsgálatig. Ha a legköZelebbi orvos; vizsgálatcsak hosszabb 
idő múlva válik esedékessé, az orvos- amennyibeh jogszabály J 
nem tiltja_-:-a gyógyszerlegfeljebb háromszori ismételt kiadá_sát is ~ 
előírhatja. Az egy alkalommal kiadható ÍJyógYszet:.mfmnyiségét ~1 
úgy kell megáll/#pitani, hogy az a 8-1 O napi szükséglf?tet álta/ábaf? '.'1· 

· ne haladja meg. ln{J_okolt. esetben_- ennél nagyobb ;-mennyiség_ 

J, r::::~~:Jfiit egy alkalommal kiadolt gyógijsier mennyísége J, 

nem haladhatja meg az egy gyári csomagolás mennyiségét, ille-
tőleg a 8-T O napi átlagos szükségletet." . 

(A gyógys,Ze'rék ·rénde!éséröl ·és'kiadásáról szóló ~2/i 976.-{Eü. K. 
23.) EüM. sz. utasítás 8.§. (6) és (7), ill. 12. §. (1), (2) pontja) 
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ELÖSZÓ AZ ELSÖ KIADÁSHOZ 

Az "ÚtmutatÓ a gyógysz_erkészítn;~_nyek r~ndelé~ére", "'"-~ k?
ábban hat kiadásban megjelent "TaJekoztato a gyogyszer~esz-1t: 
~ények rendelésére" cím ű kiadványhoz ~a.s~mlóan :- -az.:~llam! 
_egészségügyi ellátás.keretében_állampo!g_an JOQ.alapJán torténo 
gyógyszerrendeléssel. kapcsolatos, utasitasokat ,tartalmaz~, é_s 
tájékoztatást nyújt ·a gyógyszerkészítményekrőL A korábbJaktól 
eltéröen.ebben·a kiadásban az· importált gyógyszerkészftmények 
isszerepelnek,_ ·- .. .. 

A kiadványban külöh fejezetet alkotnak _a t~~s~o~Y-";eze~. ma
gyar' gyógyszerkészítmények, szerobaktenolog1~1 ~es~lt.':lenyek, 
gyógytápszerek~és tápsze.rek, ~reag_ensek!. valamint 1nfuz10s old~
tokr a magyar tern:"~é$_~etes gyogyv1zek, kotszerek, ragtapaszak es 
az iinp·ortált gyógysze'rkészítmények. 

A terápiás beosztásban és .az indikációk szarinti cs~p~.rto.sí~ás
ban a hazai gyógyszerkülönlegességek mellett utalas _tortemk a 
szabványos vénymintákra (Formulae N~r~al_es F~No) JS. , 

A gyógyszerkülönlege~sé~ek felsorol~sa!lal ~ c1"!ben a _k~szlt
mény neve, majd a gyárto eeg, alatta a kesz1tmen_v k!sze.relesl for
mája (formái) sze'repel. A cím jobb oldal_án a kesz1tl!l~~ynek az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) által Javasolt terap1as beosz-
tására történik utalás. . . 

AZ összetételben először a kiszerelés legk•sebb egyseg.~ (~ ta~~-· 
1 amp., 1 üveg stb.), majd annak hatóanya~a, nem .~ozof"!lbos 
segédanyaga van fe·ltüntetve a VI. Magxar Gyogyszerk<;Jnyv, •ll: az 
Egészségügyi Világszervezet által aJan~ott elnev~zes szennt. 
Azoknál az injekcióknál, amelyeknél a hatoanyag olajban oldott, a 
címszó alatt erre külön utalás történik {olajos inj.). . 

Ajavallatoknál általában csak a legfontosabb indikációk vannak 
felsorolva. 

1
. . 

Az adagolásnál megadott· adatok a legáltalánosabb a~ag_o a~' 
utasításoknak tekintendők. További részle!~k az egye~ ke_szltn;e
nyek használati utasításaiba n, ismerteto_1ben ~t~., talalhatok. 
A gyermekadagok testsúlykg-ra vonatkozo adagJa• ugy vannak 
feltüntetve, hogy a határértékekközüla magasabb adag szerepe l 
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~!~:~~~~E~~~~~!~;::~ hágy a korcsoporton b~lül testsúlykg-ra számítva a nagyobb, 
adagot. 

;j,•~"::~f'(:~~~z<;,";~ cím ű rovatban a kereszt jelzéS {~~- kábitó
. a rendelésre vonatkozó szabályozás, valamint a 

1 esetleges vény nélküli kiadhatóságára vonatkozó 
szerepel. Az ál~ami egészségügyi ellátás kei'etében az ille

tékes orvos:állampolgári jog alapjáll csak-az ebben a rovatban 
szereplö szöveg figyelembevételével rendelhet gyógyszerkészít
ményt. 

A csomagolás alatt.a külöribözö kiszerelések téritési -drja és a 
bonthatóság-(b.} van feltüntetve. , 
·A könyv néhá~ytá~láza!a hasznos'segítségetkíván_.nyújt~rii·az 

orvosna_k. ,.-Vég ul a _kt~d_vany:~_·gyQg_ysz~_r~_~{e'nd_~lésév_el foglal_
kozó--f~ntosabb rendeleteket~-·-llletőleg- utasítáSokat~tartalmazza. 

Az ,.Utmutató" f!legjelenése·után a "Tájékoztató-á.gyógyszer-: 
kés~ít":'ények_ rendelésére" VI. kiadása- és annak':két-.·pótfüzete 
hatalyat veszt1. · . ::• -

ORSZÁGOS GYÓGYSZER~SZETfiNT~ZÚ· 
1145 Bud'BpeSt;_lJZsoki u. 36/a. 

ELÖSZÓ A MÁSODIK K.IADÁSHOZ 

··.-A-Dr. Sittár Endre szerkesztésében hat kiadásban-__ megjelent 
:Tájékoztató a gyógyszerkészitmények .rendelésér-e"· ·c. ·kö_nyv_et 
;z 1977-ben megjelent- ugyancsak általa szerkesztett- "Utmu
tató a.:gyógyszerkészítmények rendelésére_~' _c. kiadvány követte. 
En-nek, ill. az 1978 végén megjelent 1._Pórtüzet kéziratának lezárá
sa (1978. febr. 15:) óta egyrészt a magyarországi gyógyszeryálasz
tél<:ban beállt változások, másrészt az egy_es gyógyszerek--korábbi 
'megítélésének módösulása szü~_égessé tették a javallatok, ellen
javallatok, adagolás stb. időszak-os felülvizsgálata· után szám os 
gyógyszeralkalmazási előírás megváltoztatását. _ . . 

Ezen változások indokolják a könyv· új_:kiadását..A_ második 
kiadás lényegében megtartotta a korábbi kiadások jól bevált,és 
megszekott felépítését és szerkesztési gyakorlatát. Célszerűnek 
tartottuk azonban néhány helyen ettől eltérni. 

Az eltéréseket az alábbiakban soroljuk fel-: 
:-:".-az összetétel helyett a gyógyszerkészitmények fejezetben- a 

hatóanyag{ok) megjelölést használjuk, és egységesen--mg-ban 
tüntetjük fel az 1 g-on aluli mennyiségeket; 

- Gyógyszerkölcsönhatás{ok} új rovatban kizárólag a klinikai 
gyakorlatban figyelmet __ érdeml_öket _soroljuk fel; a felsorolásban 
előforduló gyá'gyszercsop_c;ntokba ·tartozó. készítményeket (gyári 
nevükön) külön fejezetbe·-:gyüjtöttük; 

- a Figyelmeztetés új rovatmegjelöléS után azon ismereteket 
közöljük, amelyek szem előtt tartása fontos a gyógyszer rende
lésekor; 

- a külföldi gyógyszerkészitmények közüla hazaiakkal azonos 
rendelhetőségi feltételekkel szabályozottakat közös fejezetbe so
roltuk; 

- külön fejezetben ismertetjük azon külföldi gyógyszerkészít
ményeket, amelyek csak abban az esetben rendelhetők, ha a 
beteg gyógykezelése más - az előző fejezetekben szereplő -
gyógyszerekkel eredményesen nem biztosítható;· 

- bővült a Gyógyszerkészitmények terápiás beosztása: a 
könyvben leírt valamennyi gyógyszerkészítményt- tehát a kül
földieket is- magában foglalja; 
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_ a b~őVült' ter-ápiáS csopoi1:osítáSS81 me.ilöi:hetőnek tártottuk a ~
gyógyszerEik indikációk szerinti csoportosítását; 

,- a könyv új fejezeteként célszerűnek látszott -a gyógyszer-__ _ 
készitmények hatóanyagainak a szakirodalomban is hasmájatos ( 
·nevek szerinti mutatóját összeállitani és egyben alt is feltünte!ni, --~ 
ha a gyógyszerkészítményben á kérdéses- hatóanyag a- kompO
nense~ egyikeként-:- gyógyszetkombinációk_ban- szerepel; 

....: külön fejezetben felsoroljuk az előző kiadás, ilL az 1. Pátfüzet 
megjelenése óta az előállításuk, ilL behozataluk megszűnése miatt 
ezen kiadásba át nem vett gyógyszereket és Szerobakteriológiai 
stb. készltinényeket, ill. azon újonnan forgalomba- kerültekiJt, 
amelyek most-Szerepelnekels6-ízben;- _ · 

- az -egyes.fejezetek -könnyebb--f11_egtalál_éi:Sát szíil"BS: könyvjeJ:. _: 
zökkel kívántuk:eJőseQ(tEiril;\ -- ·:\.- :~:.:="}~.;_:r:_,:_-:;_j:;:-:·c.::;r--L- · ___ '._-2_ -.-:- · _. ,_<- · 

- :igyekeztünk köVetkezetesen alkalmazOFa 'Magyár} Tudi::ir'ná
nyosAkadémia Orvosí·'Szaknyelvi-és Hely6Sítási Bizotts-ága irányt .: 
mutató szójegyzéke Szarinti írásmódot. 

A kézirat összeállítói,' Jeirói éS lektorai munkájuk·során tBnúsí:.. 
t ott gondos munkája ellenéreoelőforduló hibáknak az:lntézet eimé
re- érkező jelzései lehetövé teszik a _hibajegyzék,_mielöbbi.--elké-
szítését. · 

* 
Ezen kiadvány 'meQjelénése után az:'.;.Útmutató- a gyógyszer- ··1'• .... -·-. készítmények rendelésére" l. kiadása :és.annak ·1.:Pótfüzete,hatá- _ 

lyátvesZti. 
A kézirat lezárásának ideje: -1980;'liJÍrilis 30.· 

ORSZÁ,GÓS Gy(jqySZERÉSZETI.INTÉZET 
Budapest V., ZrinYi u:· 3. ,. 
1051 ... . . 
levélcím: BuCiap~sf.5 _, ~ 

Postafiók 450 ~ 
1372 ~ 

l 
a'HBDH 
am p. 
ASKE 
b. 
BAO 
BBT 
BE 
C hE 
Ck 
CoE 
comb. 
db 
DCT 
ELISA 
FITC 
FoN O 
FSH 
g 
y-G T 
GLDH 
GOT 
GPT 
gran. 
gtt. 
HCG 
H DB-E 
5'HIIA 

RÖVID[TÉSEK ÉS JELZÉSEK 

Vigyázat, maximális adag!· 
a-hidroxibutirát-dehidrogenáz 
ampulla· 
antisztreptokiriáz-·egVség 
bontható csomagolás 
bazális 'savtermelés --. · 

ébredési hőmérséklet 

bőregység 

kolin~eszteráz 

kre·atin•kináz · 
koagulációs egység 
combinatum 
darab 
direkt Coombs.;.teszt 
Enzyme Linked Immunsotbent Assay 
fluorescein-izotiocianát 
Formulae Normales 
folliculuSstimuláló~ho'rmon: 

gramm 
y.:gJutaniW-tfan'SzferáZ · · 
glutamát-dehidrogenáz,. 
glutamát-oxálacetát-transzamináz 
glutamát -pi ru v át -trariszam i n áz· · 
granulátum >: · 

csepp 
humán chorio·gonadotrop hormon 
heparineid Bayer.:egység 

- ·-.- .. 5'-hidrOXi-indoJ.;ecetsav ,. 
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IE 
i nj. 
k 
Kl E 
kúp 
LAP 
lD H 
LF 
L h 
LH 
LHRH 
m 
masc. 
MAO 
MAO l 
MOH 
mg 

~g 

ml 
n (O, 1 n stb.) 
NE 
N IH-E 
NPH 
o 
old. 
o/v 
p 
PABA 
PAD 
Ph. Hg. 
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intra musculum 
intra venarn 
internacionális'egység 
injekció 
kórházi csomagolás 
kallikreini.naktivátor-.egys~g 
véQbélkúp 
leucin-a_rH~r:nidáz.·c!· · 
laktát-dehidrogenáz 
limes floecufans 
limes haemalySans 
luteinizáló hormon 
LH-releasing hormon 
meta 
masculinum 
maximális savtermelés 
monoaminooxidáz-inhibitor 
malát-dehidrogenáz 
milligrarrim 
mikrogramm 
milliliter 

normál {tized-.stb.,·normáiÓidat) ,. 
nemzetközi egység 
Nationallnstitutes of Heafth egység 
Neutral Protamin Hagedorn 
orto 
oldat·-

olaj a vízben (emulzió) · 
para 
paraaminebenzoesav 
sav-csúc~·pro<;tl!k.;::ió. 

Pharmacopei_a Hungar:ica (Magyar Gyógyszerkönyv) 

PMS 
po 
ip-Che 
RIA 
RIO 
RZ 
SAE 
s.cut. 
SI 

so 
SOH 
tabi. 
TE 
TGE 
TRE 
TRH 
TSH 
ts 
ts kg 
u 
USP 
VORL 
VMA 
v/o 
VRB 

pregnantmares szérumgonadotropin 
peros 
1jJ-kolinészteráz 
radioimmunassay · 
radiális immundiffúzió , 
Reirlheits.Zcihl 
scarlatina antitoxin egység 
subcutim 
Systeme·-lnternational d;Unités {új nemzetközi 
mértékegységek) 
sztreptodornáz 
szarbit-dehidrogenáz 
tabletta 
tuberkuli n-egység 
Tripton-glukóz-élesztő 

Turbidity Reducing Unit 
thyroid-releasing hormon 
thyroid-stimulating hormon 
testsúly 
testsúlykg 
unit (egység) 
The United States Pharmacopeia 
kardiolipin-antigén 
vanilin-mandulasav 
víz az olajban {emulzió) 
Violet-Red-Blue 

* 
+ erős hatású hatóanyagat (is) tartalmaz; 

++ fokozott figyelmet, adagolást igénylő hatóanya
got (is) tartalmaz; 

~ altatászert (is) tartalmaz; 
t!l~ kábítószert (is) tartalmaz. 

* 

• 
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,", Alkaloida_Vegyé_szeti Gyár, Tiszavasvári 
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Gyára, Budapest 
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1 A MAGYARORSZÁGON 
FORGALOMBAN LEVÖ 

GYÓGYSZER EK 
CSOPORTOSÍTÁSA 



1.1 AGYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
TERÁPIÁS BEOSZTÁSA 

Ebben a fejezetben -az Egészségügyi Világszervezet által java
solt terápiás beosztás szerint csoportosítottuk a könyvben sze
replő valamennyi hazai és külföldi gyógyszerkés~ítményt, to
vábbá-a szabványos vénymintákat. 

A_jelzés nélküli gyógyszerek a könyv 2.1 fejezetében leírt hazai 
és szacial-ista országokból származó.·gyógy~zerkészítr:nények,_, 

A-~-gal jelöltek a könyv 2.2 fejezetében szereplő;:nem szaeia
lista országból származó gyógyszerek. Csak abban ·az esetben 
rendelhetők, ha a beteg gyógykezelése más, forQalomba hoza
taira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosít
ható. 

A **-gal jelöltek a könyv 2.2 fejezetének táblázat8iban felsarah 
azon gyógyszerek, amelyek kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti 
(gondozóintézeti) felhasználásra kerülnek forga lomb"!. 
Dőlt betűvel tüntetjük fel a szabványos vényminták (FaNo) 

rövidített elnevezéseit. 

15 



. AKöZPONTI IDEGRENDSZER DEPRESSZÁNSAI 

Ana~thetica generalia 
Aether ad narcosim 
Brietal'* S.. h-..__ ~.,J". lA?~ H 
-Chloraethyl 10 
lnactin* 
Ketala r** 
Narcotan 
Pe11thraRe** 
Sombrevin 
Venobarbitai--
..VInydaJJ"~_ 

A 200 Hyj>i1otica;sedativa 
_ -Aibioman:: 

16 

-· Dlligal 
_:: DOt:lótyn 
-Etovat·-
~-Etovaletta 

Eunoctin 
G'utt. lia/er. c. meni:hol. FoNo-175. 
Gútt. V#getosed. FaNo 52. 
Heminevrin f36r**, ka~SZ!I:IIa** 

-- Hovaletten 
Hypnoval calc. 
lqf.. vater FgM-9 US. 
Klysm. ch/oral. FaNo 177. 
Klysm. ch/oral. pro ,in tant. FoN o 178. 
Leg at in 
Medivaler 
Mixt. chloralo-brom. FaNo 179. 
Mixt. sedat. FaNo 180. 
Mát sefi-st. esfftfJ. FeNe rst: 

- Neupon 
- Novopan 
--:--Noxyron 

PU. f'mmbacb ksAJe 191., 
Pi/. valerosed. FaNo 193. 
-l?u"' sedaus FoNq 189 
Pulv. somnifer. FaNo 190. 

-Sevenal ~ 
_ Sevenaletta 

' ·-_{ 

A 300 

. 
\ 

A 400 

A 500 

Sir. phosphobrom. FaNo 182 . 
Sci. b; om9irh fofHo 183 · __ - , q:;.. AJ.., 
Sol. brom_ír;Ja FaNo J 84. -(\- l ,.,l. /_;__j/) __ J_ 6W 
$g 1 pa;ata. FOIVo 1B'L ~ ....--"'"'V", --~-·(r..-~ t: { . 

- Somben . . s~ .~ ....--,.l=. ".f, 
'(yTardyl ~· ., c . 0 

- Tínct. valer.,.$.pÍk"FoNo 188. 
Valeriana com p. -c'~ 

Antiepileptica 
Antelepsin ~~ 
Oiphedan 
Epanutin** 
Heminevrin.por**, k~** 
Neophedan 
Ospolot-* 
Perlepsin. 
Ptimal ~ 

Sacerno- ~,-l ~~ 
Sertan 
Stazepin 
Suxilep 

Antiparkinsonica 
Aparkazin 
Dopaflex 
Kemadrin* 
Parkan 
T rem ari!* 
Treinblex< 
Viregyt-K 

Narco-analgetiCB 
Depridol - _ . ._,.,~_,.·,.-
Dipidolor 
Dolargan-
Do'matrin--

·_ _Fentariyl - _ · . , " 
· · -Gutt. aethylmorph. FoNo-11. 

Hydrocodin 
Morphinum hydrochloricum · -·· -
Morphinum hydmchloricum +'-Atrop1_num sulfu-

-ricum -· · 

17 



A 700 
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QXycodq_n ·:: . · 
-PÚ/v. codacetin. FaNo 25. 
f!u/v. ,coffacyl c. _codein. FoN o 27. 
Supp. anodyn. FaNo _35; 

Analgetico·antipyretiea 
Algopyrin 
AmidazóÍJhen 
Antineuralgice 
Azophenum coffein um citricum 
Barbarn id 
Co_lfar_it 
Dernalgon 
DemalgoniL-., ( 
Eggosalil 
Germicid 
Germicid C 
Hypanodin 
lstopirin _ 
Kalmopyrin 
Kari l 

aa)'B>ni!. nafh seuc FaNO 76. 
MICiiSdii -
Natriu·m .salicylicum 
Pu/v. ana/g. FaNo 19 .. 
Pulv. antidolor FoNo20. 
-Aitv. &tWili!111'3fg. FaNs. ~1. _ .; --
At4/ aespb 98#. eit;. FtJPlB 22. , 
Pulv. barbamidi c.omp. FoN o 23.' :-i-
Pulv. chinacisal. c. vit.- C FoN o ~4.--- - · 
Pulv. codacetín. FoNó 25. - -
..Pulv: coffacyt. -F-oNo-26. 
Pttlv. combinat-·FoN0-.28~--: 
.ga{va(ior-· __ . _b~ r .. __ - · 
Sol._ amídazoj:Jh. pro itif: Fof'íJo 74. -- t_ _J. . . ~ __ ro 1 
Supp .. ami 'a opb FeNuf3,36,M.~~ ,· ?· 

~u.J:,~!~:;~~~:::/:No 33. ' ~ 4~/':"' j 
Susp. sa/icylamíd.2% és 4% FaNo 16.'és 17. l>~ 

Analgetica alia l 
Divascan 
Dolor J 

l 

A 800 

8000 

B 100 

B 200 

cooo 

c 100 

Gutt. aethylmorph. FaNo 11. 
Kefalgin 
Pro b 

uarelin 
Ridol 
Sandomigran 
Stazepin 
Vasalgin 

Antivertiginosa 
Daedalon 
Daedalonetta 
T orecan 

~1J,IDEG1~SZER STIMUCÁNSAI 

Analeptica. r--o \ 
Ammoriía parna 
Coffeinum natrium benzoicum 
CgFeetiot"' 
Gutt. analept. FaNo 36. 
Lobelinum hydrochloricum 
Pi/. analept. FaNo 38. Pil.coff.FoNo39. k'·~-~~1:;,/.J, 
Spiractin ..............-í'·· 
Sympathomim 
Tátracor 
Tetracor-Epherit 

Psychostimularitia 
Airtedron 
Centedrin 
Enerbol 
GlUtaminsav 
Glutarec 
Sandomigran 
C!udpQGi'b 
' 

PSYCHOPHARMACA 

Anxiolytica 
Andaxin· 
Elenium 

19 



C 300 

C 500 

DOOO 

D 100 
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AiltiPSychotica ( Neuroleptica l r -, -~-
Ghlorprothixen ~~ k.u.t 
Dreperidol A"-J\, o-~ () .. '<-.....•.. 
frenolon J: ~~G{- d-~~A-V--
Haloperidol· · """""""U - · 
Hiberna l 
Hibernaletta 
!map ~ ' 
LeponeX-tabl.*, inj.** 
Melleril t 
Orap·'- __ .;.· --'--"-!:?.. t 

TiSercin -rP_ .. JA. 
Tisercin"etta f ~ T"'" ... --1~(!.-- , 
Trisedyl Tú-1' ""'.iti:t,q "h.kt' 
Antidepressiva 
Azaxazin 
Ludiomil .....:;. IL ·· .. ~ .. ·.. l 
Meliprainin - f 

Noveril inj.**, i 49 Wi~ eS drazSé* 

~~w .. ' 
Sapilent - · 

_Teperin 

N&~rove9t!tatív türietek.si9:oYszerei 
Belletova l 

~'~~'H;Na 
A KORNYÉKJ IDEGRENDSZERRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK .... 

Local_anaesthetiCri 
OO'fúú~iR . 
Corbecain : -_ ·:, 
Eleosacchar. anaesth. F~No l 
Lidecain inj. - :· .·,,- . __ , _ . ,. 
Lidocain-A~renalin ~.·.· ··.·. ~. ~ 
Neotonocam /4&vv~;.;,.. ·\,.~J. 

j 

J 

EOOO 

E100 

E 200 

FOOO 

mF 100 

Procainum hydrochloricum 
Susp. anaesth. FaNo 15. 

MYORELAXANTIA 

Myorelaxantia centralia 
Baclofen, 
MYdeton 
Myoflexin 
Relaxii-G 
Scutamil-C 

Myorelaxantia peripherica ~ 
Alloferin** :·.j ~ 
Fl(lxedyl** ~J<.. ol.. 
Peuttlen** •c.c·· c cc• • 

SPASMOL V11CA (lncl. antichalinergica) 
Atrapinum sulfuricum 
Bispan 
G_apon_a __ 
Gastrixan 
Gutt. methylhomatrop. camp. FoNo 13. 
Halidor 
Meristin 
Neapepulsan duplex 
Neatraparin 

~~~;~!rinum hydrachlaricum fte,~ ~~~ 
Pit. atropin. camp. FaNo 279. t. -- r 
Pu/v.,-antispasmodolor.-_FoNq-57. _ 
Pulv. iHttíspasz. fm la S8. ~ ~~~ 
Ridal ·· ' ' -~~ 
Scopolaminüm hydrobtamicum ,_. __ 
Steralgin ._ Q..-.. _, . ~-B-~ .... t ......,_ r,.~ 
Supp. spasmolyt. FoNo Crf'c~~ ·.,c cc,-11'"- l 1 
~ 
Triospan 
Traparin 
Traparin comb. 

Cholinergica 
o t l t ,. 
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H OOO 

H 100 
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ANTIALLERGICA {Inc!'. antihistaminica, desenSi::-
bilisantia) . . ' ~~"' 
Allergen um pollinare mixtum ,"::-:-:"'·;_,.- ·--
Antallerg 
Ca_lcimusc 
Calciphedrin · 
Calcium chioratum 
Calcium lacticum~-. 
98e~áletr 
Qaóda1?AóUá 
DehiStin 
Dithiaden. 
Epherit' 
FenistH , 
~ 
Mb1lt9Fft81'1* 
Perital 
Pernoyin 
Pernovihatta 
Pipolphen 
Sandosten r., 
Sandosten-Calcium inj.*, tabL ~A 

S.uprastin -.(~··.· .. · .. ·· .. f,:·<<·O Iaveg\d - · -
. '~· ,·.· ... 

SZ(VRE; ÉRRENDSZERRE, HATÓ GYÓGYSZEREK 
Pit. nicophyllin. FoNo 62. ~~ 
Pu/v. theophyllin. camp. FaNo 61. ~ ~--
Supp. theophyllin. FoNo 60. ~ • í 

~~~~g~~eophyl/in. co~:·.~::o:7~ ~ ~~ 
Cardiatonica --~_-l .. l Acigoxin 
CarditoXi n 

-€erl:lerFRcn 
Digoxín ~~ 
isolahid ·1 

j 

Panangin 
.~h. Si§ it. SsA<e 37 • 

..f< $tropharttOIIIUSC 
K-Strop~a.nt~si&~ 
.Su~. S;gJt. rono 46. 
Swpp. eligit. l01 te toJVa 41. 
Supp digit/ieubi. FaNo 42. 
Talusin* 

H 200 Antiarrhythmica . 1>~ 
Chinidinum sulfur1cum - · _- K-- l . , '( 
lsuprel:** . . . ~-d..........._e. A.., M.z 
Udocam~ u~--~.;t{"-- ) 
Praeainamid ~~~·-- -~- , __ - ---- ~>.- ~ .;ji ~-.N> .. _)_ )(_ 

~ Prop.ranolol . "** __ · _ _ ~·~r·~- :e... ; 
~(~ Tras•cortabl.,mJ. ~- (: '·· ~ ..• L.- J K . 
~~ V!sk~.R..o<, ~ ~...--~ 

H 300 ~zorúsér-tágítók 

H 400 

Amylnitrit 
Atriphos 
Chloracyzin 
Clinium 
Corinfar 
Corontin 
Corontin forte 
Niiroglycerin 
Nitromint 
Nitropenton 
Nitrosorhid 
Pulv. Qitrotheobarb. FoNo 59. 
Rigedal 
Rutophyllin 
Sensit 
Sorbon it 

Antihypertensiva-
Arfonad** 
Oepressan 
Diaphyllin 
Dopegyt 
Erpozid 
Erpozid forte 

23 



H 500 

H 600 

H 700 
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Hygróton 
f:fyperstat** 
Nepresol** 
Rausedyl 
Redergarn 
Régitin~* 
Sanegyt 
Sanatensin 
Tendor 
Trasicor 
Vasobroma·n 
Visken 

Antiartherto,cleroticá 
AQatheosan> 
Cavinton 
Devincan 
Etcpurin 
Intrajad .. :;;:,:.' 
Jodpapaverintheosan 
Prodectin 
Sol. kal j od. FoN o 53. 
Sol. kal. jod. camp. FaNo 54. 
Sol. theóbromojod. FaNo 55. 

Antivaricosica 
Aescusan 
Bivelin 
Doxium 
Glyvenol 
Hemödd 
Nodicid 
Noditran 
Reparon 
Supp. ad nod. FoNo 116. 
Supp. haemorrhoid. FaNo 117. 
Ung. haemorrhoid. FoN0431J.-,.,,,, ·'--"{; ... ,~~:, 
Venoruton 

va·soconstrictorica peripherica 
Ergarn 
HistazoJin 
Hypertensin** 

HSOO 

1000 

1100 

1110 

1120 

Naphazoli n 
Neo-Gynofort 
Noradrenalin 
Pi/. analept. FaNo 38. 
POR-8' 
Pulsotyl 
Rigetamin 
Secadol 

Vasadilatorica peripherica 
Acidum nicotinicum 
Bivelin 
Bupatol 
Cavinton-· 
Devincan 
Halidor 
Natrium nitrosum 
Paniveri n 
Pi/. nícophyllin. FaNo 62. 
Redergarn 
Stugeron 
Talazoli n 
Xavin 

A VÉR ÉS VÉRKÉPZŐ RENDSZER GYÓGYSZEREl 

Antianaemica 

Antimicrocythaemica 
Athenstaedt 
Con fe ron 
Fercupar 
Ferr!ecit* 
Ferroplex 
Gutt. ferrars. FaNo 254. 
Jectofer* 

. Pi!~ ferri .. red FoN o 258. 
Pi/. robor. FoNo259. --·-:-.r_ 

Sir. terr. ch/or. oxydul. FoNo 256. 

Antimacrocythaemica 
FolSav 
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~Si4/~k'6b~balamin 1 Human albumin 
Vitamin 81} PlazmaProtein 5% 

J 200 Véralvadásra ható szerek 1400 Vérpótlók (makromolekulájúak) 
Fluidex ~,40" 1210 Anti~o~gulalitia Plasmodex Bivelin Polyglukin Co Ifarit 
Rheomacrodex "'-""-""'' Heparin 

A GYOMOR-BÉL RENDSZER GYÓGYSZEREl 
Micristin JOOO Natrium citricum 

Shostakovsky 
t?vnc~mar U-vitamin 

1220 Antikoa_gulá_nsok antagonistái,-"·-.':>< J 100 Antisecretorica (lnct' antichoHOergica) Prota.min 1000* Atrapinum sulfuricum 

COagulantia l 
Bispan 1230 
Gapana Sebuli n 500** G8strixon fibrinogen** 
Gutt. methylhomatrop. camp. FaNo. 1_3. Konakion* Neopepulsan duplex Prothromplex 500** ·~ Neatraparin VitaminK i Tinct. be/lad. FaNo 56. .. 
Triospan 'H 1240 Fibrinolytica l Tropa ri n ·: KBbikin8Se*-* 

l 
T ropari n comb. 

1250 AntifibrinoiYtica J 200 Antacida, adsorbentia Acepramin Almagel Epszilonaminokapronsav 
~ Almagel A Gordox 

Alumínium hydroxydétum P AM BA 
Carbo activatus 
Carba activ. FaNo 71. 1260 Haemostyptica 
Gran. carba. activ. FaNo 72. Dicynone* 
Gran. magn. trisil. FaNo 269. Gelaspon 
Pulv. alumin. antacid. FaNo 271; PORS* 
Pulv. antacid. FaNo 272. Reptila_Se**- Pulv. -digest. FaNo 276. Spongo-stiul-** 
Pulv. neutracid. FaNo 277. Styptai1on*. · 

T opostasin* 

l J 210 Antacida cum spasmolyticis 
Pulv. a/cal. c. bel/ad. FaNo 270. 1300 Vér, vérfrakciók (gamma-globulinokés fibrinogén 

l Pulv. antacid. c. bel/ad. FoNo-273. -kivételével) 
l 
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J 300 laxativa 
Artin 
Bolus laxans 
Emuls. oLricin. FaNo 161. 
Emuls._paraff. c. phenqlpth. FaNo 162::
Giicetines végbélkúp 
Magnes. sulf. FoN o f 67. 
Natr. sulfuric. FaNo 168. 
Neocarbolax 
Ol: ricin.-FbNo 164. 
Paraff. aromat. FaNo 165.-_ 
Phenolphthaleinum 
Pi/. lax. FoNo 172. 
Pulv.'-CBt'Oli J;bNo:,zl4-..:t i,:~~- ·-~·.,;:-~c::";;·.:;_::; o_-: 
Pulv. purgaf'FoNo 169. 
Pulv. purgat. c. be/lad. FaNo 17p.-
Pulv. sennae camp. FaNo 171. 
Sir. fax. FaNo 166. 
Spec. faX. FaNo 173. 
Supp. fax. FaNo 174. 
lisasen A+ B 
Videx 

J 31 O Bélatotlia gyógyszerei 
Stigmosan 

J 400 Bélfertötlenítök 

J 41 O Antheim intica 
Combantrin* 
Decaris 
Gentieid 
Mintezol* 
Piperascat 
Ung. contra oxyur. FoNo.135. 
Yomesan* 

. ·Vermox ''" ,,_,,- --'~ 

J 440- Sulfonamida p. u. gastrointestinale 
Sulfaguanidin 

J 450 Chemotherapeutica alia 
Entercseptol 

"28 

J 500 

J 700 

J 710 

J 720 

J 730 

lntestopan 
Mexaform 
Quesil 
Susp: jocfc~loroxychin. FoN o 69. 

Antidiarrhoica 
Bolus adstringens 
Carbo activatus 
Carbo activ. FaNo 71. 
Gran. carbo. activ. FaNo 72. 
Pulv. Doverí c: -bísrit. FoN O '73.
Pu/v. obstíp. FaNo 74.'' 
Reasec 
Susp. bism. subSa/íc. pro in fari t. FőN o .-68._ 

Digestiva 
Pulv. digest. -FaNo 276. 
Sol. gastr. FaNo 266. 

Stomachita 
Betacid 
Optacid 
Tínct. amar. FaNo 268. 

Ch ol eretica 
Allochol 
Bilagit 
Bilaeid 
Cholagol 
Gutt. cholagog. FaNo 263. 
Pulv. cho/agog. FaNo 275. 
Spec. cholagog. FaNo 280. · 
Suprachol 

Enzymes digestivae 
Cotazym forte 
Dipankrin 
Lukullin 

- Mexase 
Pulv. pepsin; FoNO 278. 
Sol. pepsín. FaNo 276. 
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J_ 800 Antiemetica 
Oaedalon 
Daedalonetta 
Supp. antiemet. FaNo 63. _ _ __ ._. 
Supp. antiemet. pro infant. FoN o -64; 
Terécan-

J 900 - Emetica -

KOOO 

K 100 

K200 

30 

Sol. emetica FoNo 265. 

RESPIRATORICA ·'- ANTITUSSIVA 
ET EXPECTORANTIA. 

_ Antitussiv~" 
Baltix 
Codein-Acisal 
Codeinum hydrochloricum 
Gutt. aethylmorph. FoNo-'11: 
Gutt. codein. FoNo_12. 
Hydrocodin 
Libexin 
Libexin comb. 
Noscapin_ 

Expectorantia 
Aetherol. pro inhal. FdNo 216. 
Asaropact 
Biselvon oldat**, inj.**, tabi.* 
Codein-Stibium 
Coderetta 
Códerit 
Decoct. primul. FaNo 217. 
Decoct. sapon. FaNo 218. 
Diapulmon 
Elix. thymi comp. FaNo 220~; 
Erigon 
Expectin. ~'n";_;::f<-ci·-.,-_c 
Fagifor 
Gutt. expect. FaNo 221. 
Gutt expect. camp.: FoN o 222 •. _ -
Int. ipecac. FaNo 223. 
Int._ i peca c. pro. infant. FaNo 224. 
Mixt. pector. FaNo 225. 

K300 

K320 

K400 

Mixt. so/v. FaNo 226. 
Mucosolvin 
Pulv. codein. c. ·stib. FaNo 228. 
Pulv. expect. FaNo 229. 
Radipon · --
Sicol 
Spec. thymi camp. FaNo 230. 
Supp. brancholyt. FaNo 231.-
Supp. broncho/yt. pro infant. FaNo 232. 
Susp. terpin. hydr. FaNo 227. 

Meghűlés tüneti gyógyszerei 

Meghűlés localis tüneti gyógySzereL 
HistazoJin 
Naphazoli n 
Nasogutt. argent. prOt. FaNo 233. 
Nasogutt. ephedr. FaNo 234. 
Nasogutt. ephedr. pro infant. FaNo 235. 
Novorin 
Ung. nasa/. FaNo 237. 
Ung. nasa/. camp. FaNo 238. 

Antiasthmatica 
Anasthim 
Asthmamid 
Astmopent 
Bricanyl 
Diaphyllin 
Epherit 
lsuprel** 
Pi/. asthmalyt. pro infant. FaNo 50. 
Propylon 
Pulv. asthmalyt. FoNo 45. 
Pulv. asthmalyt. c. atropin FaNo 46. 
Pulv. bronchodil. FaNo 48. 
Pulv. dyspnosed. FoN o 49. 
Salbutarnol 
Solvasthmin 
Spec. antiasthm. ad fumig. FpNo.51. 
T onogen 
Zaditen** 
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K420 

LOOO 
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Antiasthmatica inhalatorica 
Astmopent aerosol 
Berotec aerosol** 
Euspiran 
Jnhal. a'sthmalyt. FaNo 43. 
lnha_l. isoPrenalin. FoNo 44. 
l rita l* 
SalbutamoJ·aerosol 

ANTINEOPLASTICA 
Alexan** 
Alkeran** 
Biosupressin 
Bh;~_ocio?"_*,-;;- -- -
Chlorbutin 
Cyclophosphamid 
Cytonal 
Cytosar** 
Degranol 
Efudix* 
Elobromol 
Estracyt** 
Ftorafur 
lmúran* 
Lanvis** 
Leukeran* 
Laupurin 
Lycurim 
Methotrexat in j.**, tabi.* 
Myelobromol 
Myleran* 
Natu lan** 
Phtoruracil 
Rubomycin 
Sarcb1ysin 
T ACE* 
Vinblastin 
Viiié-ristin 
Vumon** 
Zitazoniúm 
Zitostop_ 

MOOO 

M100 

M200 

M210 

M220 

ANYAGCSERE ÉS TÁPLÁLKOZÁS 

Anorexigena 
Desopimon 
Gracidin 

Oiaethetica (lncl. parenteralis táplálás, sóM és cu-
korbevitel és plazmapótlás) ~--,. 'f'"""" .. 
Acidigen 
Fructosol 
G lucasum 
Int. glucos. FaNo 281. 
Jnf. glucos. c. kafio FoNo 284. 
Int. gluciJs. safin. FoNo 283. 
fnf. invertos. 10% FoNo 284. 
tnf. natr. ch/or. FoNo 286. 
lnf. natr. fact. FoNo 287. 
tnf. natr. fact. c. kalio FoNo 288. 
lnf. safin. FoNo 290. 
Iso d ex 
Liotris 
Peridisoi1-0 
Peridisoi1-DK 
Peridisoi2-0 
Peridisoi2-SK 
Rindex 5 
Rindex 10 
Ringer-acetát S-5 
Ringer-laktát 
Saletanol D-5 
Saletanol D-1 O 
SalsolA 

Alimenta parenteralia 
Aminoplasmal L5** 
lntralipid** 

Tápszerek 
Linolac 
O riza 
RobébiA 
Robébi B 
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Robolaá MBOO Antihyperthyreotica 
Zamako Metothyrin 

M300 Antilipaemica M 900 Antihyperuricaemica 
ACidum Ílicotinicum Anturan* 

-'Mi,scleron Colchicin salicylat* 
;;~, "'·'·" Ketazon 

M400 U potropica Milurit 
""""'""'" Cocarboxylase 

lipoic acid mM970 Enzymes alia 
Methionin Quimotrase** 

"M500 Antidia betica mM,990 Hepato-protectiva 
Ad e bit Catergen** 
Bucarban Cocarboxylase 
Gilerna l Glutarsin 
Insulin Lipoic acid 
Insulin Novo* Methionin 
Insulin Novo Actrapi d* Rocmalat** 
Insulin Novo Actrapid MC* Sirepar 
Insulin Novo lsophane {NPH)* 

viz- ÉS ELEKTROLIT-HÁZTARTÁS GYÓGYSZEREl Insulin Novo lente* NOOO 
lnsul_in Novo Manatard MC* 
Insulin- Novo Rapitard* N 100 Oiuretica 
Insulin Novo Semilente* Aldactone** 
Insulin Novo Semilente MC* Brinaldix 
Insulin Novo Ultralente* Ch lorurit 
Insulin Novo ZinkprotamiÍl* Fonurit 
Oradia n Furosemid 
aterben HygrotOn 
Zinkprot-lnsulin Hypothiazid 

MannisolA 
M600 Anaboiica Metopiron** 

Neraboi Novurit 
Neraboletta Spec. diuret. FaNo 159. 
Nerobafil Uregyt 
Retabolil Ve_ros_pi_r:on 

M700 Antihypothyreotica N 200 Hórmona antidiuretica 
Ambinon* Hypophysis szippantópor 
Liothyronin Vasopressin orr-spray* 
Thyranon* 
Thyreotom 
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P 700 E-vitamin 
Vitamin E 

PSOO Vitaminkombinációk 
"•'' 

A,qua et sales niinerales Ca Idea 
Calcimusc Geravit 
Calcium-Sandoz Polybé 
CaldeS Polyvitaplex 8 ~.=· 

Dentacar Polyvitaplex 1 O 

Gran. ca/c. phosph. FaNo 293: . Rutascorbin 
Pulv. ca/c. lactophosph. FaNo 294. Vitaealan 

Vitamin A+ 0 2 
N 500 Alcalisarltia Vitamin A+ 0 2 forte 

Aikaligen 
Ammo_nium chioratum P 900 Egyéb vitaminok 
Natrium citricum Acidum nicotinicum 

Nikotinsavamid 
mNSOO Nephrolitholytica Panthenol 

Cystenal 
Gutt. antinephrolith. FaNo 158. QOOO NEMIHORMONOK ÉS HORMONHATÁSÚ 
Magurlit· · · GYÓGYSZEREK 

POOO VITAMI.NOK Q 100 Férfi hormonok 
Androral 

p 100 A-vitamin Raveron* 
VitaminA Retandrol 

P 200 B,-vitamin 0 200 Női hormonok 
Cocarboxylase Ambosex 
Vitamin 81 

l 
Limavan 
Limavanil 

P 400 86-vitamin 
Vitamin 86 

0 210 ösztrogének 
Akrafollio 

P 500 C-vitamin Dienoestrol 
VitaminC Hogival 

J Menotheosan 
P 600 D-vitamin csoport l Mikrofollin 

Tachystin _;~i Ovestin* 
Vitamin D3 

li,' Styptanon* 
lll Syntestrin 
;'&! TACE' 
$ 
··&i 
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0 220 

0 230 

0 231 

Progesztag ének 
Glanducorpin 
Hormafort 
Nercol ut 
Orgametril* 

·Orgasteron* 
TUrinal 

Contraceptiva oralia 
Continuin 
Postinor 

Contraceptiva oralia.cotnbinata 
Bisecu ri n 
lnfeculidin 
Ovidon 
Rigevidon 

Q 300 Gonadotropinok és a kiválasztásukat stimuláló 
szerek 
Choriogonin 
Clostilbegyt 
Pergonal 

Q 400 Uterotonica 
Bricanyl 
EnzaproSt 
Ergarn 
Ergametri n 
Glanduitrin 
Nea-Gynotort 
Oxytocin 
Partusisten** 
Sygethin 

mO 500 Egyéb hormonok és hormongátlók 
Calcitonin** 

38 

Cortrophin** 
Cortrosyn depot* 
Exacthin 
Grorm 
Hypophysis szippantópor 
Parlodel** 

ROOO 

R 100 

R 200 

IMMUNOLOGICA 

Sera et immunoglobulina 
Antibotulique serum A+ B** 
Antivenimeux serum** 
Diftéria elleni juhvérsavó 
Diftéria elleni lóvérsavó 
Diftéria elleni marhavérsavó ""'~-
Gamma-globulin 
Gázödéma elleni lóvérsavó 
HAVI G 
Pertussis elleni human hiperimmun gamma-
globulin _ . 
Rubeola elleni 'human gamma-globulin 
Tetanusz elleni juhvérsavó 
Tetanusz elleni lóvérsavó 
Tetanusz elleni szarvasmarha-vérsavó 

Vaccinae 
Adszorbeált deszenzibilizáló vakcina 1., ll., lll. 
Autovakcina 
Candida albicans 
Diftéria-pertusszisz tetanusz 
Diftéria-tetanusz 
Himlő-vakcina 
Kolera-vakcina 
Opsodermin 
Ozaena-vakcina 
Paratífusz A-vakcina 
Paratífusz B-vakcina 
Polymycin 
Polystaph 
Tetanusz-toxoid 
Tífusz-vakcina 
Tífusz-tetenusz 
Trichosan 
Typhenteron orális tífusz vakcina 
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S OOO ANTIINFECTIOSA 

S 01 O -/ Antiseptica 
Arugeen 
Hyperal 

5100 

5 200 

5 300 

5 400 
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Liquor forma/d. sa p. -FaNo 90.
Liqudr perox. camp. FaNO 242. 
Neamagnal 
Pulv. boropermang. FaNo 109. 
Ritosept 
Sol. kal. permangan. FaNo 98. 
SoLxanthacridín. FoNó 243. 
Sterogenol 

AntiprotOzoiCa -
Boragin 
Delagil 
Klion 
Klion-D 
Lomidine** 
Tindurin 

Fongicida 
CaneSten hüvelytabl. 
Nystatin 

Sulp_honamida 
Bayrena 
Potes_ept 
Potesetta 
Ouinoseptyl 
Salazopyrin* 
5alvoseptyl 
Sumatrolim 
Superseptyl 
Susp. sulfadímidín. FaNo 298. 
T riaseptyi-

Antituberculotica (l nel. aritileprotica) 
Cycloserin 
lsonicid 
Phtyson 
Pyrazinamid 

-:ZI 

5 500 

5 600 

5 620 
, ___ ....--

5700 

5 710 

Rigenicid 
Streptomycin 
Sulfone* 
Sura l 
T ebBform 
Tubacin 
Viomycin 

Húgyúti fertőzések chemotherapeuticumai 
Gramurin 
Mandelamin** 
Nevigramon 
Nitrofurantoin 

Chemotherapeutica alia 

Chemotherapeutica antivirális 
Morgalin 

Antibiotica systematica (si ne antib.ioticis antineo
plasticis) 

Antibiotica contra Gram+ microbia 
Arnpicill in 
Beacillin 
Carbenicillin 
Ceporiil** 
Dalacin C** 
Erythran 
Erythromycin 
Erythromycin lactobionat 
Geopen** 
Kef:lin** 
Lincocin** 
Lincomycin 
Maripen 
Meticillin 
Oleandómycin 
Oletetrio 
Oxacillin 
Oxybion 
Penicillin 
Pyassan 
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Prompteillio , 
5 900 Immunitást fokozó gyógyszerek Retardillin 

Mannozym . Semiciili n 
Neurolysin 1-11-111. Tetraolean 
Polysan Vancocin** 

Veg~cillin 
TOOO DERMATOLOGICA 

5 720 AntibiOtica contra Gram - microbia 
Antiinfectiosa topica ~~,,.-. T 100 Ampicillin 
Jód-párna Carbenicillin 
Sol. jodi spir. FaNo 97. 1 ~~o Ceporin** 
Sol. tricolor. FaNo 99. Dalacin C** 
Spir. jodosalic. FaNo 100. Geopen** 
Spir.- sa/ic. FaNo 101. Kanamycin sulfat 
Ung. antisept. FaNo 128. Keflin** 

Mycerin 
T 110 Antibiotica topica Palymyxiri '·B* 

Chioraeid kenőcS, sebhintőpor Polymyxin M sulfat 
Chlorocid H kenőcs Pyassan 
Dexapolcort N Semicillin 
Erythromycin kenöcs Streptomycin 
Flucinar N· Trobicin* 
Oxyeart , ... * Tubacin 
Pimafucin csepp*, krem*, huvelytabl. 
Pimafucort kenőcs*, krém**.---5 730 Antibiotica cum spectro lato 
Polcortolon e TC Brulamycin 

Chioraeid Tetran kenőcs, sebhintőpor 
Gentamvein Tetran-Hydrocortison kenőcs 
Nebcin** 
Oletetrio T120 Sulphonamida topica 

Reseptyi-Urea Rondomycin 
Ung. sulfadimid. FaNo 151. Tetracyclin 

Tetran B 
T130 Fungicida topica Tetran inj. 

Canesten Tetranetta inj. 
Chinofungin Tetraolean 

Tetrinfan Chiorasan 
Fungifen Vibramycin inj.**, szirup**, cs:eJ>P*'"-
Glycerin. borax. FoN o .86. 

5 740 Antibiotica antimycotica Mycosid 
Mycosolon . .. * Fungizone** 
Pimafucin krem*, huvelytabletta Griseofulvin forte 
Pimafucortkenöcs*, krém** Nystatin 
Sol. eastellani FaNo 94. Pimafucii1 steril szuszpenzió** 
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T140 

T150 

T 200 
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Sol. Castellanlsine,fuchsin. FaNo 95. 
Sol hexachlorOph. ·a,5% FoNo 96. 
Sol. tricolor. FaNo 99. 
Spars. h_exachlorophen. FaNo 112. 
Zinkundan 

SCabicida et pediculocida 
Neociklotox 
Novascabin 

local-antiinfectiva·aria 
Chiorasan 
Dermaforin 
Glycosept 
Shostakovsky balzsam 
Ung. borosa/ic. FaNo 131. 
Ung. sa/ic. 3% FaNo 148. 
Vagothyl 

Antiinflammatorica topica 
Biung 
Chioraeid H 
Depersolon kenöcs-
DexaJ)olcort N 
Dexatopic** 
Flucinar 
FiucinarN 
Ftorocort 
Hydrocortison kenöcs 
Locoid** 
lorinden A 
Lorinden C 
lorinden Tar 
Oxyeart 
Phenylbutazon kenőcs 
Ph logosam 
Phlogosol 
Pimafucort kenöcs~:'krém••-
Polcortolone TC 
Prednisolon kenöcs 
Prednisolon J 
Tetran-Hydrocm:tiso!l 

T 300_ _ /Ánaesth_etica topica et antipruritica topica 
/ Údocain kenöqs, spray _ 

Ung. anaesth. FaNo 126. 
Ung. ad prurit. FaNo 124. 
Uhg.- contra dolor._FoNo 134. 
Ung.lídocain. ad rhagad.-FoNo 145. 

T 400 /Adstringentia topica 
Al sol 

T 500 

T 700 

TSOO 

TSOO 

A/um. acet. tart. sol. FaNo 2. 
Bism. subga/1. FaNo 107. 
Burafix 
Ung. alumin. acet. tan. FaNo 1_25. 
Ung. rilfrig. FaNo 147. 
Ung. zinc. a/um. FaNo 154. 

Detergentia topica 
Deterg. Sulf. FaNo 118. 

Emollientes, demulcentes et protectantes 
Fomarex 
Plas1ubol 
Porciderm 
Ung. ad roanum FaNo 123." 

Keratolytica et keratoplastica 
Col/od. c. acid. salicyl. FaNo 84. 
Ung. diachylan sa/ic. FaNo 136. 
Ung. sa/ic. 10% FaNa.149. 

Dermatologica topica alia 
Azulenol 
Bórsavas sárga vazelin 
Dieneestral kenőcs 
Efudi~* 
Elastasan 
Excoriatin 
Forma/d. sol. FaNo 85. 
Linim. ca/c. FaNo 88. 
Neogranor:mon 
Ólom kaucsuktapasz 
Past.jecor. FaNo 119. 
Past. Lassari F.aNo 120. 
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Past. zinc. o/eos. FoNo-121 . . 
Past. zinc. oxyd. FaNo 122. 
Psoriasin 
Spars. antisudor. FoNo · 111. 
Spars. ichthyol. FDNo i 73; 
SparS. infant. FoNo 114. 
Spir. sa/ic. FaNo 101.' 
Spir. sa/ic. c. resorc. FoNo '102. 
Sudeol 
Susp. antiseborrh. FoNo 103. 
Susp. sicc. FoNo 104. 
Susp. zinc. aquoS. FaNo 105. 
Sus p. zinc. ·o/eos.-FoNo-106. . . .. 
Szalicilsavas katJcSUktaiJa'S·Z40%'-·-------" 
Trypsin sebhintőpor ." 
Ung: antierythem. so/ar. FaNo 127. 
Ung. benzosalic. FaNo 129. 
Ung. borosalic. FaNo 131, 
Ung. camph. ad pernion.-FoNo 732. 
Ung. chlorogen. FoNo-133. 
Ung. hydrarg. amidochlor. FaNo 140. 
Ung. hydrarg. ~ulf. FaNo 141. 
Ung. ichthyolsalic. FaNo 142. 
Ung. infant. FaNo 143. 
Ung. }od. ad pernion. FaNo 144. 
Ung. Mikulitz FaNo 146. 
Ung. stearin. FaNo 150. 
Ung. su/tur: sa/ic. FaNo 152; 
Ung. to/azo/. FaNo 153. 
Ung. zinc. oxyd. FaNo 155. 
Vasel. acid. bor. FaNo 156. 
Zen on 
Zinc.-gelatin. FoN o 157. 

OPHTHALMICA ET OTO-RHINO
LARYNGOLOGICA 

A_ntiinfectiva Ophthalmic8 et oto-rhino-laryngolo-
grca · 
Collyr. bor. FoNo 194. 
Gargarism. chlorogen. FaNo 240. 
Hydrog. perox. dit. 3% FaNo 241. 
Nasogutt. argent. prot. -FóNo 233. 

-------------~----

_:;%i)i' 

u 110 

u 120 

u 130 

Oculent. antisept. FaNo 210. 
Oculent.-borozinc,_ FoN o 211. 
Oculogutt. argent. acet. FaNo 195. 
Oculogutt. argent. prot. FoNo ·196. 
Ocu/ogutt. neonator. FoNo.:201. 
Otogutt.-boric. FoNo 245.· 
Otogutt. fungicid. FaNo 247. 
Otogutt. peroxyd. FoNo 248. 

Antibiotica ophthalmica et oto-rhino-laryngolo
gica 
Adrernyei ne** 
Chioreeid H 
Dibiomycin 
Oculogutt. chloramphen. FoNo-198~ 
Oculogutt. chloramphen. c. vit. A EoNo 199. 
Oculogutt. neomycin. FoNo 200. : 
Otogutt. chloramphen. FoNo 246. 
Otosporin* 
Pimafucin cseppek* 
Tetran szemkenőcs 

Sulphonamida ophthalmica et oto-rhino-laryngo
logica 
lrgamid* 
Oculent. sulfacetamid. FoNo 214;_ 
Oculogutt. sulfacetamid. FaNo 204. 
Otogutt. su/fadimid. FaNo 250. 
Septosyl 

Antiinfectiva ophthalmica et oto-rhino-laryngolo
gicaalia 
Hydrog. perox. dil. 3% FaNo 241. 
Liquor perox. comp. FaNo 242;· 
Ottan ldu** 

Ophthalmica et oto-rhino-laryngoiOgica alia 
Faringosept . 
Gargarism. chlorof. FaNo· 239.-· · 
Nasogutt. zinc. FaNo 236. 
Oculent. a/b. FoNo 209. 
Oculent. flav. FaNo 213. 
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Otogutt. phenol. FaNo 249. Nasogutt. ephedr. pro ínfant. FoNo 235. 
Ung. nasa/., FoN o 237. Novorin 

Oculent. tolazól. FaNo 215. 
U 210 Antiinfla~matorica ophthalmica et oto-rhino- Oculogutt. zinc. c. ephedr. FaNo 208. 

-laryngologica T onogen 
Ad~mycine** 
Depersolon szemcsepp, orr--és fü1C$epp vooo ANTIRHEUMATICA (Antiphlogistica) 
HydrOcortison-Chloro_cid szemkenőcs Exacthin ~",,_ 

locacorten-Vioform* 
Quimotrase** mV100 GlukokortikOid-tartalmúak 
Tanderil* Adresen inj.**, tabi.* 
Ultracort_enol szemkenöcs**,-szemcsepp* Celestone chronodose** 
Ung. nasa!._ camp. FaNo_ ?$8. Cortrophin** 

lo,CaJ8íi8~sth_eiiCB- ophth81nl'iCtret oto~rhii'lo-
Cortrosyf! -depot* 

U 220 Oepersolon 
laryrigologica Depo-Medrol** 
Oculogutt.- tetiacain. FoN o 205. Di-Adreson F aquosum* 
Ottan Obucail)* Di-Adreson F szuszp. in j.-** 
üticur Hydro-Adreson pro infúzió** 

Hydrocortison inj. 
U 230 Miotica Medrol** 

Chi n orto_ Oradexon inj.**, tabi.* 
Eppy*, Pol cortolone 
Ismeli n~ Prednisolon 
lsopto-Carpine 1_%**, 2%* Rheosolon 
Mintacol soh..ibil~* 
Neoesetin 

SopolcortH 

Oculogutt. Ph"fsost. FaNo 202. mV200 Nem glukokortikoidok 
Oculogutt. pilocarp. FaNo 203, Aciphen 
Ottan Eco* Arthrofluor 
Pilocarpin Szemolaj Bayolin 
Tosmilen* Benetezon 

MydriatiCa 
Capsoderm~ 

U 240 Delagil 
Cyclopent Donalgin 
Mydrum Gerosan' 
Oculoglltt. atrop., FaNo 19Z.:" lndometácinum 

Ketazon 
u 250 Vasoconstrictorica ophthalmica·et otó-rhino- Klysm. natr. Salic. FaNo 76. 

laryngologica Liním. ammon. FaNo 77. 
HistazoJin "! Míxt. antírheum. FaNo 78. 
Naphazoli n Naprosyn 
Nasogutt. ephedr. FaNo 234. Natrium salicylicum 
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Nicoflex 
Opodeldok 
Perem in 
Phenylbutazon tabi. 
Prolixan 
Pulv.-antirheum. FaNo 81. 
Pu!V . .Petersi FaNo 82. 
Rheopyrin 
Ruma Ion* 
Sol. su/furat. pro ba/n. FaNo 79. 
Spir. antirheum. FaNo 80. 
Tanderil krém>l<* 
Tauredon* 
Tofamid, ---"-_._.--' 
Ung. antirheum.-FoNo83~ 

W OOO IMMUNO·SUPPRESSIVA 
lmuran inj.**;tabl.* 

X OOO . V ARIA 

X 1 00 Diagnostica 

50 

Aggh.,Jtináló savók 
Anti-A,-Jektin 
Anti-D (anti-Rh0_) savó 
Antistreptokinase standard 
0-antistreptolysin kohtroll gamma-globulin oldat 
ASK l. (Streptokinase+_fibrin.ogen) reagens 
ASK 11. (Piasminogen+ Trombin) .reagens 
Bakteriális allergén-sorozat 
Borátos tompító-oldat latex-reagenshez 
Brucergen 
Cellamin 
Coombs-(anti-human-globulin) szérum 
Diagnosztikus baktériumszuszpenziók 
Elisa reagensek 
Emb_e,ri_é$ állati_plazm_a_f~tlérj~-~~tJlf~cJpitáló 
immunszérumok 
Emberi plazmafehérjéket-precipitáló·immunszéru
mok immunglobulin frakciója 
Emberi és állati szérunlfehérjé:ket precipitáló im
munszérumok FITC-vel jelzett immunglobulin frak
ciója 

x 110 

Tisztított_emberi és állati szérumfehérjék 
Gamma latex reagens 
Ha em iso l reagens 1.-11. 
Haemisol standard 
Ha'emolysin 
Immunglobulin standard 
Kardiolipin-antigén 
Komplement 
Lactacid 
Lactamin 
Upotrot 
Luesz pozitív kontroll-savó 
Normál emberi és állati szérumok 
Papain aktív 
Papa i nos anti-D 
Plasminotest 1., ll., lll. reagens 
C-polisaccharida 
Portáptalajok 
Pteridin 
Resistest korongak 
Serotroi-N 
Serotroi25-N 
Serotroi-P 
Serotyp - ~ · 
Staphylococcus afpha-antitoxin standard 
Staphylococcus atpha-toxin 
Stimalbumin 
0-streptolysin 
Trepotest 
Trombokináz 
Trypcasin 
Tuberkulin 
Tuberkulin tisztított 
Tuberkulinhoz hígító-oldat 
Tuberkulin-tapasz 

Rtg-kontrasztanyagok 
~mipaque** 
Barium su/t cond. FaNo 292. 
Cistobi l* 
Endobil 20 ml ínj:*, 30 ml inj.*~. inf.** 
Endocistobi l* 
Falignost 
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x 130 

X 200 

X 300 

Gastrografin** 
Intestibar 
Jadamid ~,300" i nj.*, ,.380" in j.**, inf.'t"* 
Jop_agnost 
Li_piodol Ultra Fluide** 
Myodil** 
Novobarium 
Opacister** 
Uramira 60%*, 75%** 

Diagnostica alia 
Acidatest 
.Hepanosticon*-~ 
lndigocarmin 
Mannisai B 
Me notest 
Patent Bleu* 
Pregnosticon "ali in"* 
Pregnostisec* 
Regiti n** 
Simplastin* 
Thrombokinase* 

AntidoÍUmok, chelat-képzök 
Cuprenil 
Dicaptol 
Edtacal 
Glucagon** 
Mestinon i nj.** 
Nalorphin 
Nivalin 
Protamin 1 OOO* 
Prophyledta 
Redimyl 
Toxogonin* 

Az alkoholizmus·gyógyszerej·~".o''" 
Antaethyl 
Anticol 

X 400 . Farmakoterápiát kiegészítő gyógyszerek 
Aqua destillata pro in j. 

X 500 

vooo 

Y100 

Lactobact 
Natrium chioratum i nj. 

Odontologica 
Dentacar 
Elmex 
Pharodoran 
Pírnatucin cseppek* 
Tinct. adstr. FoNo 244. 

EGYÉB GYÓGYSZEREK 
Hyase 
Hyason* 
Tabex 
Timidon 
Trypsin oldat, in j. 

Geriatrica, tonica etc. 
Arsotani n 
Geravit 
Strychinum nitricum 
Strychnotonín 
Yohistrin 

(Osszeállította: dr. Berendiné dr. Heller Katalin) 



1.2 A ,.GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁS" 
ROVATBAN ELÖFORDULÓ 
GYÓGYSZERCSOPORTOK 

A gyógyszeralkalmazás -előí,rásainak Gyógyszerkölcsönha
tás címszavai után leírt egyes hatástani és kémiai gyógyszer- _ 

A gyógyszeralkalmazás előírásainak_ Gyógyszerkölcsönhatás 
címszavai után leírt egyes hatástani és kémia_i gyógyszercsopor
tokba tartozó azongyógyszerkészítményeket sorolja fel az alábbi 
összeállítás, amelyeket gyógyszerkólcsönhatások szempontjából 
figyelembe kell venni: _ . 
Adrenergblokkoló vérnyomáscsökkentök: Dopegyt, Erpozid, 

Erpozid forte, Rausedyl, Sanegyt, Sanotensin, Tender. 
Amínog/ikozid antibiotikumok: Brulamycin, Gentamycin, Kana

mycin, Mycerin, Nebcin, Streptomycin, T robici n. 
Anabolikus szteroidok: Gerovit, NerQbol, Neroboletta, Nerobolil, 

Retabolil. 
Analgetikumok: 1.: 1.1 "Gyógyszerkészítmények terápiás bepsz· 

tása" fejezet A 600, A 700 csoport. 
Androgén gyógyszerek: Androral, Retandrol. 
Anesztetikumok: 1.: 1.1 "Gyógyszerkészitmények terápiás beosz· 

tása" fejezet A 100 csoport. 
Antacidumok: Almagel, Almagel A, Alumínium hydroxydatum. 
Antibiotikumok: l.: 1.1 "Gyógyszerkészítmények terápiás be osz· 

tása" fejezet S 710, S 720,-S 730, S 740 csoportok. 
Antikolinerg komponenst tartalmazó_ gy6gyszerek: Artin, Asth

mami d, Atropin um sulfuricum, Bellafit, Belletova l, Belloid; Bila
g it, Bispan, Dithescop, Domatrin~ Gapona, Gastrixon;. Hypano· 
din, Kefalgin~ Medivaler, Menotheosan,_ Meristin, Mexaform~ 
Morgalin, Neopepulsan duplex, Neotroparin, ReaseC~ RidOI. 
Scopolaminum hydrobromicum, Solvasthmin, Steralgin, Trio-:
span,·Troparin, Traparin comb. 

Antihipertenzívumok: 1.: 1.1 "Gyógyszerkészítmények terápiás 
beosztása" fejezet H 400 csoport. 

Antihisztaminikumok: Dehistin, Dithiaden, Fenístil retard, Mul· 
tergan, Peritol, Pernovin~ Pernovinetta, Pipolphen, Sandosten, 
Sandosten Calcium, Stugeron, Suprastin, Tavegyl. 

Antikonvulzívumo" enziminduktor hatással: Diphedan, Ep~nu
tin, Sacerno, Stazepin, Sevenal. 
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.-1xonális bénítók: 1.: adrenergblokkoló vérriyomáscsökkentők. 
Altalános érzéstelenítők: l.: 1.1 .,Gyógyszerkészítmények terá

piás beosztása" fejezet A 100 csoport. 

Barbituráttartalmú gyógyszerek: Agatheosan, Asthmamid, Bai
bamid, Barbitu_ralum, Belletoval; Belloid, Corontin kúp, Oem al- · 
gonil, Dorlotyn, Etopurin, Etoval, Etovaletta, Germicid-C kúp, 
Hypanodin, Hypnovai-Ca, legatin, MediValer, Menotheosan, 
Meristin, Novopan, Radipon, Rutophyllin, Salvador, Sevenal, 
Sevenaletta, Tardyl, Triospan, Triospan comb., Valariana 
comb., Vasalgin. -- . 

Benzodiazepiri~származékok: Ahtelf:!psiO, Gréndaxin, Elenium, 
Eunoctin, SedUxeri_i- Sta~epit~é: '-_ - _ __ _ -_ . 

Bé~ateceptor~f!á_tló~:'P_foprarló_lol; Trasicor-; Vis ken~ 

Centrális idegrendszeri stimulánsok: 1.: 1 ~ 1· ·;,GYóQyszerkészít
mények terápiás_ beosztása'·' fejezet 8 100, B 200 csoport, 

Digitáliszkészítmén'yek: AcigOxin, Carditoxin~ DigoXin~ ISOiáriid, 
K-Strophantomusc, K-Strophantosid, Talusin. 

Diuretikumok, erős hatásúak: Fonurit, Furosemid; Uregyt. 

Feni/butazon és $Zármazékai: Antura n,_ Benétazon · Ketazon 
Rheopyrin, Rheosblon, Tanderil. _ _-. ' ' 

Fenotiazinok; Aparkazin, Frenolon~ Hibernal, Hibernaletta, Hire
pio, Melleril, Multergan,'-Pipolphen~ Tardyl, Tisercin, Tiserci
netta, Torecan. 

Gang/ionblokkoiOk: Tabex.-
Giukokortikoidok: Adreson, Celestone chronodose,-. Depe-iSolon, 

Depo-Medrol, Di-Adreson·F aQu.,--oi-Adreson F siUSzp.~-Hydt
Adreson pro inf., Hydrocortison, Medrol~ OradexOO Polcorto-
lone; Prednisolon, Rheosolon, Sopolcort H. ' . 

Guanetidin és rokonvegyületei: Sanegyt, Sanotensin. 

Hipnotikumok.~ 1.: 1.1: "GyógySierkészítinények terápiás -beoSz-
tása" fejezet A 200 csoport. __ , , -- . " 

Kalciumantagonista: Corinfar, Sensit. 
Katekolamint depletáló gyó(jyszerek: ErpoZid,, Erpozid forte, 

Rausedyl, Sanegyt, Sanotensin, Tendor. 
Központi izo"!relax~'!sok; 't-:: :1 •. 1 "Gyóg'yszerkéSzítméftyek -terá.-

plás beosztasa n fejezet E 100 csoport. -- · · -
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Kumarinszármazék: Syncumar . 

Major trankvilfánsok: 1.: 1.1· "Gyógyszerkészítmények terápiás 
beosztása" fejezet C 200 csoport. 

Makrofid antibiotikumok: Erythran, Erythromycin, Erythromycin 
lactobionat, Oleandomycin, Oletetrin, Tetraolean. 

MAO,gátló: Nuredal. ... . 
Minor trankvillánsok: 1.: 1.1 "Gyógyszerkészitmények -texáPiás 

beosztása" fejezet C 100 csoport. 

Nem szteroid gyulladásgátlók: Benetazon, DonaÍgin, lndometa
cinum, Ketazon, Naprosyn, Prolixan. 

Nyújtott hatásU szulfonamidok: Bayrena, Quinoseptyl. 

Orií/is antikonci,J/ensek: -l.: ·1.1 "G\rógyszerkészítmériye~-terápiás 
beosztása" fejezet Q 230, Q 231 csoport. 

Orális antidiabetikumok: Adebit, Bucarban, Gilemal, Oradian, 
Oterben. 

Orális antikoaguláns: Syncumar. 
Öpiátok és származékaik: l.: 1.1 "Gyógyszerkészítmények 

terápiás beosztása" fejezet A 500 csoport. 
Osztrogének: 1.: 1.1 "Gyógyszerkészítmények terápiás beosz

tása" fejezet Q 21 O csoport. 

Paraszimpatolitikumok: 1.: Antikolinerg komponenst tartalmazó 
gyógyszerek. 

Penicillinek: Ampicillin, Beacillin, Carbenicillin, Geopen, Mari
pen, Meticillin, Oxacillin, Oxybion, Penicillin, Promptcillin, 
Retardillin, Semicillin, Vegacillin. 

Perifériás értágítók: 1.: "Gyógyszerkészítmények terápiás beosz
tása" fejezet H 800 csoport. 

Szalicilsavszármazékok: Acitophosan, Codein-Acisal, Colfarit, 
Eggosalil, lstopyrin, Kalmopyrin, Micristin, Natr. salic. entero
solv. 

Sebészi anesztetikumok: 1.: Általános érzéstelenítők. 
Szedativtiitli:Jk;• t: 1.1 "Gyógyszerkészítmények terápiás beosz

tása" fejezet A 200 csoport. 
Szimpatomimetikumok: Aktedron, Bricanyl, Centedrin, Ephe

rit, lidocain~Adrenalin, Noradrenalin, Propylon, Pulsotyl, Sal
butamol, Sympathomim, Tetracor-Epherit, Tonogen. 

Szimpatomimetikumok aeroszolja: Astmopent, Bricanyl, Euspi
ran, Salbutamol. 
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Szívglikozidok: 1.: Digitáliszkészítmények. 
Szulfanilurea antidiabetikumok: Bucarban,_ Gile_mal, Oradian, 
;::oterberi. 

·.Siulfonamidok: 1.: 1,1 ,.G_yógyszerkészítmények ter'ápiás be
''Ósitilsa" fejezet S 300 csopo-rt. - -- · · -

Tartós hé!tású szU/fonamidok: Bayrena,-QuinoSeptyi. 
ThyreOidea- müködésére ható szerek:- 1.: 1 ~ 1 ;,GyógySze-rkészit

mények terápiás beosztása" fejezet M 700, M 800 csoport. 
Tetraciklinek: Doxy~yclin, Oletetrin, Randomycin, Tetracyclin, 

Tetraolean, Tetran B, Tetran, Tetranette; Vibramycin. -
Triciklikus antidepresszánsok: Méliptamin;SaPilent; Tepérili. 

Vaskészítmények:_ Athenstaedt,_ Conferoó, Fer~upar,_ Ferrlecit, 
Ferroplex;Jectöfer~, '~-

(tisszeáilítottéi: Pálosi Marietta dr.) 

1.3 AZ ELÖZÖ KIADÁSBÓL ÁT NEM VETT 
KÉ.SZÍTMÉNYEK 

Az ,.Útrilutató a gyógyszerkészitmények rendelesér,e_" l. kiadás 
(197?t iU. az-;,1. Pátfüzet az l. kiadáshoz (1978)u megjelenése 
óta aZ alábbi gyógr.;zerkészítmények előállítása, behozatala, ill. 
gyógyszertári forgal_ma megszünt: 

Al Hazaí--és ·szóéia/ista országokból sZármazó gyógyszerkészit-
mények 

Ad1:oph0Sím-_tab'L 
Aljo_da_n_ tabi._ . 
Asztina _elleni_ ci ga rena 
Atheristcfeidt arzér'tes oldat 
Bromsulfan inj. 

~; Bupatol inj. 
Chioreeid Si nj. 
Chicrocidetta drazsé 
Coerulamin drazsé 
Colutaid szublinguálistabl. 
Cdrediol in j. -- · · 
Dithescop in j. 
EXan-git dr8zSé
Fibrinolysin 20000 E 
Fibrin szivacs 
Gestanon tabi. 
Gricin M tabi. 
HexamethylentetrcimJn 

tabi. · 
Hexetidin hüvelykúp,<oldat 
Higanykenöcs fehér 
Hirepin drazsé 
HOgival inj. 1 mg 
Hypnoval tabi. 
Jedostrum it tabi. 
Jedtheosan drazsé 
Kofka tabi. 

Koliniumklorid szirup 
Medobis olajós in j: 
Neo;adigan inj., cseppek 
Neoperhepar inj. 

20 gamma, 60 gamma 
Neotonocain inj.~Stabl. 
Niton tabi. 
Novifórm-cink szemkenöcs 
Pentilen tabi. 
Polybrom tabi. 
Rausedyl inj. 1 mg 
Stabetin tabi._ (helYette: 

Propranbiol tabi.) 
Synapleg tabi. 
Tannocarbmi tabi. 
Taxintabl. 
Tabaminal drazsé 
Tetracain tabi. 
Tetracor-Neocc;>d csepp 
Tetraolean kapszula 
Thyreoidea drazsé lll. 
Trypsimusc in j. 
Syntestrin inj. 1 mg 
Vas-arsotonin tabi. 
V esti n drazsé 
Vicalin tabi .. 
Xanthomycin drazsé 
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8) Nem SzoCialísta ·országokból származó gyógyszerkészft~ 
mények 

Adalat kapszula (helyette: 
: -Corinfar tabi.) 

-., Ád-niniYCin szemcseppek* 
Aminofúsin L-600 infúziós 

oldat 
Bayoli n kenőcs (hazai gyárM 

tás, azonos néven) 
~ric8rlyl aer'o-s·oJ 
B'iomthalein inj. 
Celestone chronbdose 

szuszpenziós i nj.* 
Celospor.inj. 
Cerubidin inj. 
Colimycin inj. 
CytoMMac_k in J. 
Dexatopic krém* 
Doxium tabi. (hazai gYártás, 

azonos néven) 
EndociStobil i nj. 30% 
Fasigyi1 tabi. __ 
Fenistil retard tabL {hazai 

gyártás, azonos néven) 
Furesis inj. 
Gestyl in j. 
Heminevrin· kapszUla*· 
Hygroton tabL-(házai g'yár-

tás, azonos néVen) 
Insulin extra tardum · 
Insulin NPH irij. (helyette: 

Insulin Novo lsophan 
[NPH] inj.) 

Insulin neerlaridicum 
J oduran U-S i nj. 

(Osszeállftotta: Makay Sándor dr.) 

Keflex tabi. 
Uoresal tabi. (helyette: 

Baclofen tábl.) . 
Lipofundin 1 O%, 20% (heM · 

·ly-ette: ·tntralipid 10%, 
20%) 

Lucidril _cJrazsé (100 mg, 
250mg)inj .. 

OttanAdrenalin 1% szem-
. _cs_eppek _ _ ___ : .. , 

·'Qrga_-Sferon tab1.'1 rlig· 
.l:"imafe~.~~xt·-linJrrteritum:-
Polymyxin B iri j. 
Propyliodon szuszpenzi_ó __ 
Prolixan kaJ)szula-(hazai· 

gyártás, azorieS né\(~]1) 
Prontobario ·szuszpe~_zió 
Raveron i nj. 
Rumalon inj. _ _ _ 
Sandosciii drazsé (helyette: 

T alusin drazsé) 
Solcosaryl _in j., ·keriOcs, 

zse_lé 
Suctinyl Astá ih j. 
Tanderil·drazsé·· , 
Thiactacid in j. --~5 mg! 50 ·f!-19 

(helyette: Lipoi~·acid ihj:,) 
UltracortenOt' · · 

szem kenőcs*-
Vibramycin kapsi:ulá 

(helyette: Pyassan 
kapszula) 

Viadryl G -~mp. 

* Kizárólag fekvőbet~g-gyógy_intézeti ü;ondozóintézeti) felhasználtisra van fo'r· 
galomban. 
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1.4 AZ ELÖZÖ KIADÁS MEGJELENÉSE ÓTA 
FORGALOMBA KEROLT ÚJ KÉSZiTMÉNYEK 

Az uÚtmutató a gyó'gyszerkéSzitmények rendelésére" l. kia.dás 
{1977), ill. az "l. Pátfüzet az l. kiadáshoz (1978)" megjelenése óta 
forgalomba került gyógyszerkészítmények: 

AJ Hazai és szociaÍísta országokból származó 
gyógyszerkészitmények 

Arnpicilli n granutatum szirup 
készítéséhez 

Antelepsin tabi. 
Arugeen spray 
Baclofen tabi. 
Bayolin kenőcs 
Bayrena szirup 
Benetazon tabi. 
Bricanyl elixír 
Brulamycin inj. 
Carbenicillin in j.* 
Corinfar drazsé 
Chlorbutin tabi. 
Oepressan tabi. 
Divascan tabi. 
Donalgin kapszula 
Doxium tabi. 
Elmex gél, oldat 
Falignost tabi. 
Fenistil gél 
Ftorafur kapszula 
Glucose int. 
Hygroton tabi. 

Intestibar szuszpenzió 
Upo ic acid drazsé, 

inj.* 
Lorinden C kenőcs 
Ludiomil drazsé, in j. 
Naprosyn tabi. 
Nicoflex kenőcs 
Nitrosorbid-tabl. 
Nitroglyéer1n tabi. 
Pergonal inj. 
Phtoruracil inj. 
Porciderm 
Postinor tabi. 
Prolixan tabi. 
Propranolai tabi. 
Pyassan kapszula 
Rigevidon tabi. 
Salbutarnol aerosol. szirup, 

tabi. 
Sorbanit tabi. 
Trasicor 80 tabi. 
Venoruton gél 
Zitazonium tabi. 
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B)~tfli/Tn:SZOJ:iálista bisi(l'gokból sZármazó 
_!Jf/;'tÓ,UY~~e,_r_.~é~~ítm_ények 

~~Berótecaerosol Intralipid 10%*,20%* 
- Catérgen tabi. Loco id kenőcs*, krém* 

Daladil C in j_.* Mandeiamin drazsé* 
Hepanosticon test* Opacister* 
Hapanosticon adsorbent* Parlodel tabL* 
Fibrinogen* T alusin drazsé 
Insulin Novo lsophane Zaditen kapszula*, 

{NPH int.} szirup* , 

(tlsszeállíiotia::t-1/akay SándOr dr.) 

* Ki;zárólag fekvőbeteg-gyógyinté;zeti {gondo;zóinté;zeti) felhas;zná!ásra v.an forga
lomban. 
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2 ÚTMUTATÓ AZ EGYES 
GYÓGYSZEREK 

ALKALMAZÁSÁRA 



2.1 A HAZAI ÉS A SZOCIALISTA 
ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ 
GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

ALKALMAZÁSI ELÖÍRÁSAI 

ACEPRAMIN EGYT 
in j., gran. 

1250 

Ható~nya'gr 8 g acidum aminodtproicum (20 ml)'.ainp.-ként, 
i1C90 g acidurri aniinocaproicum (240 g) _granUium"f;:)ao. 
JavallatOit: AZOn--k_ó,rállap__()tok,: 8m~tYek~en a. véfzékerwség 
okozója·_a_ kóros·a{l f~ka:zott fibrinplízis.- Elsősor:ban_ primer 
hiper{ihrinólízis okozta coagulopathiák gyógykezelése. Az ál
talános tapasztalat szerint olyan coaQulopathiákban_,is'jó te
rápiás hatás érhető el, ahol a fibrinolízis n~m fokozott. 
BelgyQgyászat: haeniophilia, _ leukaemiák, tbÍ"ombOpenia, 
cirrhosishoz társuló vérzékenység egyes ~seteibenrtrPmboli
tikus terápia során alkalmazott sztreptokináz, itt plt:~zmin 
okozta sülyos-vérzés esetén. · - -

Sebészet: nagy mellkasi műtétek, extrakorporális k~ringést 
igénylő beavatkozások, portocavalis shuntMrnűtétek_ stb._ _ 
Urológia: prostatacarcinoma, prostatahipertrófia'Jllicitt véQ
zett műtétek. 
Szülészet-nőgyógyászat: korai lepényleválás,·tenyeg"ető ve
télést kisérő vérZékenység. 
Ellenjavallatok. Gravidáknak ai: első- két trirrienonbarl~vala
mint veseelégtelenség esetén. A diffúz intravasCularis alva
dás talaján kifejlődött consumpti ás coagulopathiák esetében 
nem alkalinazható, ha.azonban·,a fibrinolizis.-is közrejátszik 
az alvadászavar létrejöttében, a kezelést Acepramin4erápiá
val kell kiegészíteni! 
Adagolás. Agyors felszívódás és kiválasztás.-miatt folyamatoM 
san kell adni, általában 4-6 óránként 0,05,M0~07 g(testsúlykg-ot, 
átlagos testsúlyú felnötteknek tehát napi 15-30 g-ot. (Egy 
csapott kávéskanál l g, 1 csapott gyermekkanál 2 g, egy csaM 
pott evőkanál 3 g hatóanyagnak felel meg.) Huzamos kezelés 
esetén a napi mennyiség a 20 gMot lehetőleg ne haladja meg, 
ilyenkor a beteget- elsősorban veseműködését- ellenőrizni 
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kell. A profilexist kisebb ménnyiség is kielégítőeh,biztosítja. 
Sztreptokináz-túladagolás esetén _1 (}....16 g Acepra hl in lassú iv. 
beviteleszükséges. AzAcepramint lehetöleg szájon át adagol
juk. IV. csaksürgős esetben vagy olyankor; ha az orális adago
lás nehezítettvagy lehetetlen.-Aziv. injekciótlassan (5-10 perc) 
keil beadni. Cseppinfúzió formájában csak iiotóniás konyha
só- vagy 5%~os glukóz-, v~gy Ringer-oldattal alkalniazhi:ttó. 
Mellékhiltások. · Élnelygés, hányingari hányás, ortosztatikus 
kollapszus, ritkábban erythema és hasmenés fordulhat elő, 
különösen a napi 20 g fölötti Acepremin-dózisok alkalmazá
sakor. Ergotamin-tartaráttal az ortosztatikus jelenségek javít
hatók. 

Figyéí'i:neztetés. Szívinfárktus_-_-:~s_.\~~ó,rt1f?óe'rllb,9_íiáS'.S:iC>Vőd
m ény ék esetén· ~s:~k --~IJ5Vtgy~-~-~~b'S~n:_ ad_a_g~l,h~itó. 
Mt!gjegyzés. _-~r- ·-,;;,7nJ:,lcJ.Zá_I-P!B9'~fe~ö-~Ete·g-Qyó_gyilitézeti 
(Qondozójntézeti)_ fell).asználás·ra_van_ :~ötQal_ombéih:_-A, ·gran. 
csak vényre adható ki. -Az orvos ákkor rendelheti, ha: azt a 
területileg,_ illető/eg ··szakmailág· if_leté'kes fekvObeteg~ellátó 
osztály, szakrende-lés (gondoZó) sZakoivaSa jaVasolja·:....:.Az or
vos rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalorhmal) ismé-
telhető-. · 

Csomagolás. 10 am p. (20m l) 27,80 Ft; 1 doboz. (240g) gran. 
14,30 Ft. 

ACETYLCHOLIN mF100 
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i nj. 
Hatóanyag. 100 mg acetylcholinchloratum-poramp,_:~ér:t~: 
Javallatok. Funkcionális és organik_us eredetű keririgési:elég
telenség; postapoplexi ás állapot, migrén; arthros_is, arthritis, 
ulcus varicosum. 

Adagolás. 50-200 mg im. vagy t>C. többször hetente, eSetleg 
naponta. Különleges esetekben tartós cseppinfúzió alakjában 
intraartériásan. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
,·zéseszerint.(legfeljebb három alkalommal)-ismételhető; 
Csomagolás. 5 am p. 3,20 Ft. 

ACIDOTEST Ch X130 
tabi. + drazsé 
Hatóa.nyag. 200 mg coffeinum n atrium benzeicum tabl.-ként; 
50 mg etaxazenum drazsénként. 

Javallat. Diagríosztikum a gyomor savtartalmárlak viz.sgái8tá
hoz. Minden olyan esetben alkalmazható, melyben a frakcio
nált próbareggeli javallt, de adható neuropathi_ás;vérz-é~:y
ségben szenvedö vitlumos, hipertóniás stb. egyéneknek is, 
akiknek a frakcionált próbareggeli alkalmazása:ellenjavallt. 

Ellenjavallatok. Súlyos máj- és ves9kárbsodások, továbbá 
gyomorresectio után, amikor is a vizsgálat eredménye nem 
értékelhető. 

Adagolás; A ·csomagoláshoz-mellékelt- részletes hasiri á lati 
utasítás szerint. Egy beteg egyszeri vizsgálatáhoiatestsúlytól 
és életkortól függetlenül 1-2-db koffein tabi. és: 3 db teszt
drazsé szükséges. Megfelel ö előkészítés után,: a vizsgálat- a 
hólyag teljes kiürítése után (ez a yizeletmennyiség netn kerül 
felhasználásra) -1-2 db fehér koffein tabi. bevételével kezdő
dik. 1 óra múlva vizeletürítés. Erre a teljes mennyiségű vizele
tettartalmazó üveg re felragasztjuk a csomagoláshoz me l lékelt 

Kontroll vizelet" szövegü címkét. Ezután a beteg kevésvizzel, 
~zétrágás nélkül a 3 db sárga teszt-dr~zsét bevesZi. A drazsék 
bevételétől számított 11/2 óra múlva a másik üvegbe.ismét 
vizeletürítés következik. A teljes mennyiségü viZeletet tartal
mazó második üveg re a csomagoláshoz mellékelt "1. 1/2 órás 
vizelet" Szövegű Címke kerüL Miután a vizel_etfestődését bizo
nyos faktorok befolyásolják, ezért a vizsgálat mielőbbi elvég
zése szükséges·. A Vízzel felhígított vizeletmintákból kb.'5 ml-t 
kémcsövekbe öntünk, majd azonos mennyiségben 25%-os 
sósavat keverünk. A 1 1/2 ótás vizeletet tartalmazó kémcső
ben a festékanyag jelenlétében piros elszíneződés keletkezik. 
Ennek intenzitását a csomagoláshoz mellékelt színskálával 
azohnal összehasonlítjuk. Pozitív-reakció esetében a piros·szín 
a színskála A-területének felel meg. Ilyen színárnyalatú-azon 
betegek vízelete, akiknek gyomornedve szabad sósavat tartal
maz. Az anaciditás a színskála B területénekfelel meg.AzA és 
B terület közötti színárnyalat hipaciditást, az A jeinél. norma
ciditást, illetve intenzívebb színárnyalat esetében hiperacidi
tás! jelez.- Anaciditásra utaló esetekben a frakcionált próba
reggeli elvégzése a helyes diagnózis felállítása érdekében 
szükséges. · 

Megjegyzés. + Orvosi rendelő részére. 
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f!~r-·:··· :'·:~:-_c:_i-i~t,~~:ÍI~_i·~:~~:j·-;·:~s~-rilaÓJ:i tabi:·+ 3 :drazSé J 2.- Ft; 1 csomSg 
~~i;:~;,_~:-;.:·-,-_::_._ tO:X.J2tá!Jt-+:.3:QraiSé)_20,-_Ft: ·· 
'.;,'(i,o' '"'i' 'o i'(;,/,~''' 
;t);\;;-~-(--.'-.·. ACii)llllll NICOTINICUM KGY HBóÖ; M 300; P 900 

c in j;; tabi. . , . . . . 
-·Hatóanyag. 25 m·g acidum nicötinicum· (5 m_l):-amp.-:-ként; 

50-.mg.acidum nicotinicum.tabl,-ként. 
Javallatok. Érspaztnus, mig~én, szulfamidok 'detoxikálása, fa
gyás, anaciditás, sclerosis multiplex. 
Ellenjavallatok. V érZésre való hajlamosság,. haemorrhagiás 
diathesis. __ .-. __ , ___ , __ ,- _,_,__ _ _ _ _ _ 
Adagolás •. Naponta ·vagy. másodnaponként 1 amp_1_ sc.,- i_m., i v. 
vagy naponta három·szor 1_ tabi; . - · 
Megje-gyzéS.-+ Csak Vény--re·adható--ki:·Az. ónios rendélke
zése szerint(legfeljébb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p.· (5 ml) 2,30 Ft; 20 tabL 2,- Ft, 100 tabL 
10,- Ft. 

ACIGOXIN KGY H 100 
, in j.; tabi. 
Hatóanyag. 0,2- mg acetyldigii:oXinum (2 ml) amp.-kérlt, ill. 

· tabl.-ként. 
-Javallatok._ A keririgési eléQÍelensé9 (kardiális dekompenzá
Ció) helyreáÍií~ása és a,kotnpenzáció f~,':l-~,~~rtás~_·_ 
Adagolás. A kompenzáció helyreállítására. az első (e_Setleg 
m_ásodik) napon .nagyobb ):idag -:- 2-3 .. ám p._ iv., _illetve·_-3-5 
tabi.- alkalmi:lzható, amit a-következő napokban akkor_ is he
lyes csökkenteni, ha toxikus jel~nség egyáltalán nem_mutat
kozik. A helyreállított koinpenzáció fenntartásához általában 
napi 1/2-2 tabi. szükséges. 
Mellékhat-ások. A me! lékhatásai megegyeznek más digitálisz
készítmé'nyekével: étvág~al~~-ság, ~-ányi"-g,er~ -látás_zavarok, 

"'bigertiihia;· bYaöyc·a tdi a':·· Az . i ng6fkéfjzéSf--és 'á i 'i ngervezetést 
kifejéietten csökkenti. · 
Megjegyzés._ ++ Csak v9nyre adható ki. -AZ orvoS ·rendel
kezése sze ri nt {legfeljebb három alkalommal} ismételhető. 
Csóriiagb!ás·.-s am p. -(2 rrtl)'2,- Ft;· 40tabL 2,- Ft. 

ACIPHEN Ch mV200 
kenöcs 
Hatóanyag. 2 g diaethylaminum salicylícum _(20 g) vízzel le
mosható ken·őcsben. 
-Javallatok. Krónikus pOiyarthritis ( reumatold arthritis}_, egyéb 
arthritisek és tendovaginitisek, arthrosis, myalg_i(;l. Spondylo
sishoz és spondylarthrosishoz csatlakozó neuralgiák St-b;,_ .. """,_ 
Alkalmazás. A fájdalmas területet meleg szappanos vízzelle
mossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel vékonyan bedörzsöl
jük naponta 1-2·szer. Akut gyulladás esetén csak száraz (fla
nell) kötést alkalmazzunk. 
Még]egyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. l- tubLis (20 g) 2,-Ft. 

AD EB IT 
tabi. 

Ch M500 

Hatóanyag. 50 mg f-butylbiguanidinum hydrochloricum 
tabl.-ként. 

Javallatok. Fel nőttkod diabetes kezelése-:- szulfanilkarbamid
készitménnyel {elsősorban Giiemallal) konibinálva -~· ha a 
'saját inzulintermelés még nem szün( meg, de Szulf'!_~i_lkar
bamid·készítménnyel egyrnagában a megfelelő anyagcsere
egyensúly nem elérhető. Etvágycsökkentő hatáSa,miatt·első

. Sorban kövér cukorbetegek. kiegészítő kezelése. Megkísérel· 
hető fiatalkori és labilis anyágcseréjű diabetesben az-inzulin
kezelés kiegésZítésére (csillapíthatja a vércukor.:.ingadozáso
kat, csökkentheti az inzulinszükségletet, javíthatja az inzulin
rezisztenciát). 
Ellenjavallatok. Acidózisos anyagcserezavar; tejsavas· acidó
zisra hajlamosító tényezők {szív- és keringési elégtele!"1ség, 
súlyos ventiliációs zavar,_ beszűkült vesefunkció, _súlyos_ an
aemia, anaerob fertőzések, májbetegségek); egyéb fertőzés, 
lát:<~s á_!la,pot,_t_erhesség. 
Adagolás. Egyérii megítélést igényel. Be'ái_Utása·; ill. átállítása 
csak gyógy,intézetben vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, 
állandó orvosi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett végezhető. 
Az átfagÓs kezdeti adag·na.ponta 2-3-szor1 tabi. (1.00-1_50.mg) 
étkezés után, kevés folyadékkal. A továbbiakban a beteg álla
potától függően 2-4' naponként·1 tabl.-val növelhetjük az 
adagot. 
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A maximális napi adag 6 tabi. (300 mg) 3-4-szeri elosztásban. 
A bevezetés idöszakában (10--14 napig) a napi vizeletcukor
ürítés ellenőrzése és néhányszor az é hgyomori vércukorvizs
gálat elvégzése szükséges, minthogy által_ában a ke.zelés 
10--14. napján dönthető el, hogy a beteg·reBQál-e a kezelésre. 
A további idöszakban (kb .. 2 hónapig) az ellenőrzés 1-2 heten
ként ·esedékes. · 
Napi fenntártó adagja leggyakrabbEin ·naponta 4 x 1 tabi. Az 
adag csökkentése vagy növelése csak megfelelő laborató
riumi ellenőrzéssei történhet; 
Inzulinról történő átállításkor _az inzulin elhagyása csak foko
zatos lehet. 
Mellékhatások. Tejsavas acidózis, étvágYtalanság, hányin
ger, hasi fájdalmak,- hasmenés; férytés sZájíz;.ámelyek az adag 
átmeneti csökkentésével -általában mérsékelhetők, illetve 
megszüntethetők. 

Figyelmeztetés. A tejsavas acidózis veszélye miatt féléven-
ként a vérkép, a máj- és vesefunkciók ellenőrzése szükséges. 
A felsorolt mallékhatások a tejsavas acidózis kezdeti tünetei is 
lehetnek, ezért észlelésükkor fokozott laboratóriumi ellenőr
zés szükséges. 
A kezelés alatt az étrendi előírások szigorú betartása e_lenged
hetetlen. A kezelési idősza~ alatt a béteg diétájéi és életniódja 
állandó legyen. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Rendelését utasítás 
szabályOzza (lásd 3.8 fejezet). Térítésmentesen kell rendelni. 
Ha az orvoS térítéskötelezettséggel_rendeli, rendelkezése sze-. 
ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 40 tabi. 2,- Ft. 

AESCUSAN 
drazsé 

H 600 
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Hatóanyagok. 4 ing áesdnum, 2,25 mg thianllnum hydro
chloricum drazsé nként. 
Javall8tolc:. Vénás p-angás, vénatágulat, vil! ;sz,erEok arar1vér:'c~ 
az alsó végtagok ödémáinak adjuváns kezelése. Braclhia,lgiia, 
ulcus cruris, trombózis és phlebitis megelőzése. 
Adagolás. Naponta 3x1 drazsé étkezés előtt; makacs esetek
ben 3x2 drazsé. 
Megj~gyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,30 Ft. 

' 

i 
l 

AETHER AD NARCOSIM Ch 
Hatóanyag. 100 g aether a_d-narcosini-üvegenként. 
Javallat:_ Narkózis. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás.-1 üveg (100 g) 3,50 Ft. 

AGATHEOSAN 
tabi. 

EGYT 

A 100 

Hatóanyagok. 250 mg theobrominum, 20 mg phenobarbita
lum, 5 mg pentaerithritylum tettanitricum tabl.-ként. 
Javallátok. Arigina pectoris, stenocardia, arterioscle-rOsis, 
neuroSis'cordis. 
Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
Figyelmeztetés. Főleg járművezetők, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnekmegfelelően-előírt adagban szed hetik, ·iJI. alkalmaz
hatják. 
Megjegyzés. + Csak-vényre adható- ki. Az- orvos .rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 

-Csomagolás. 20 tabi: ·2,- Ft.-

AKROFOLLIN KGY 0 210 
olajos inj. 
Hatóanyagok. 5 mg oestradiolum propionicum~ 30 _mg alco
hol benzylicus 1 ml-es amp.-ként. 
Javallatok. Primer és szekunder amenorrhoea, ra ro- és hypo
menorrhoea, menorrhagia, genitális hypoplasia, kasztrációs 
és klimaxos tünetek, ablaktáció. 
Adagolás. Primer amenorrhoeában: Naponta l-3 mg vagy 
3 naponként 5-10 mg kúraszerűen. A kúra alatt {20-:25 nap) 
adagolandó összmennyiség 3D-60 mg im. A kúra utolsó 5-7 
napján célszerű a kezelést sárgatesthormon-adagolással ki
egészíteni. 5-10 napos szünet után a kúra 3 ízben megis
mételhető. 
Szekunder amonorrhoeában, valamint raro- és hypomenor
rhoeában a ciklus középidejében (annak 11-12. napján) 10-
1omg-ot adunk im. Ha a vérzés megindul, a kezelést több hó
napon át megismételjük. Ha a kezelés eredménytelen, a pri
mer amenorrhoeánálleírt adagolási mód alkalmazandó. 
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;'·Menorrhagía esetén_a vérzes első :napjá_tól-&-10 mg napön'
ként:im.-_a._-Jnenstruáció.v_égéig .. _..,_ ----: _ -_- ,, 
Genitális hypo'plasiában a ciklús 16-26. ·napjBig ·naponta 2;mg, 
ö_sszesen ~.O mg i~_: Eredm~nytelenség _esetén adagelását a 
Ciklus ~leJen kezdJ_uk, ~s ~eth~v_onk~nt -összesErn· :ao.- rhQ-ot 
adunk--!"-:; A ~ezel_es utobb1 modJa.goí-t_to_lhatja-.az-gvuláe:iót. · 
Ka~ztrac1os es klimaxos tünetek befolyásOlására havonta 
3-::5--1 0-szer 1 mg im.- esetleg androgénekket kombi_nálva-:
-adhat~~ ~zükség~s egyé~ tüneti kezélés kiegészítésére'. · 
A laktac10 megszuntetesere, az előrehaladott terhesség meg
s~akadás_a v~gy szülés után azonnal-5-10 mg, majd ezt.köve-
toentovabbl2-3 napon át-naponta 5-10 mg.-.- · 

~egjegy~és .. + ... 'Fsak vényre. __ adh~tó ... ,ki, __ .Az-Qrv:osA·endelke
zese szennt (legfeljebb_három alkalomm81):.ísmételhető. 
Csomagolás. b. 5 amp.-(1 ml) 3,60 Ft. 

AKTEDRON 
inj., tabi. 

Ch __ B200 
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·Hatóanyag.- 10 mg amphethaminum phosp_h_q_ricurTl _(1: ml) 
amp.-ként; 5 mg amphethaminum phosphoricurTI tabl.-ként. 
Javallatok. Fokozott szellemi vagy fizikai teljesítmény_~iváltB:
sa, fáradékonyság, kimerültség, nervózus és klimaxoS dep
resszió,_ e~mezavar depressziós szaka, enyhé_bb melankólia, 
narcoleps1a, altatószer-mérgezés, alkoholizmus morfineiVo-
nás, enuresis. ' 
Adágolás. Reggel vagy -{;Iéi előtt, étketéS:után -1-2 -tabli, ill. 
1/2-1 amp. sc. Alkalmazása délután vagy: este kerüleÍldő. 
Figyelmeztetés. A gyógysz-er bevétele; ilL alkalmaíása'után 
a-.10 órán belül, vagy folyamatos-sZedése, ilh kezelésesetén 
a kúra_ időtartama alatt járművet vezetni~ magasban vagy ve
szélyes -gépen dolgozni tilos. -Aikalmazásának,_ ill. hatásának 
tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megje9Yzés.- ~* Gsak'vényn~·adtiató ki egYszeri alkalom-
mal. -~-. - ··-" , 
Csomagolás. b. 5 am p. 2,- Ft; 10 tá b!. 2,- Ft.· 

ALBROMAN 
tabi. 

Ch A 200 

Hatóanyag. 300 mg bromvalerocarbamidumtabl.~ként 
Javállatok. Főleg idegesség és kimerültség okozta álmatlan
ság. Neurózis; neuraszténia, alkoholizmus, kliinaxszal kap
csolatos ingerlékenység. Fülzúgás, pruritus. _ Sajátos gyer-
mekgyógyászati javallat.' neuropathia. , 
Adagolás. Átlagos adagJa felnötteknek nyufJtatónak ~Bp~ 
3 x 1-2 tabi., altatónak naponta 3 tabi. lefekvés előtt. Gyermek
adagok: 2-12 hónapos korig 3x1/3-1/2 tabi., 1--6 éves korig 
3 X 1/2-1 tabi., 7-14 éves .korig 3 X 1-2 tabi. naponta. 
Mellékhatás. Kábultság, hányás, szédülés, huzamosabb időn 
át.történő adagolás esetén acne. 
Figyelmeztetés. ·Alkalmazás-a :·fokozOtt' eiŐvi'gy_áiatOsSi3got 
igényel, ezért főleg járműVezetők,- magasban vagy vészélyes 
gépen dolgozók csak az orvos által·- az:egyéni érzékenység
nekmegfelelően-előírt adagban szed hetik.- AlkalmaZásának 
időtartama alatt tilosszeszes italt fogyas·ztani. 
Megjegyzés. ~ Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b .. 30_ tabi. 2,40-Ft. 

ALGOPYRIN 
in j., tabi. 

-ch A 600 

Hatóanyag. 1, ill. 2,5 g novamidazophenum (2 ml·*eS, il_\; 5 ml
es) am p.- ként; 500 mg novamidazophenum tabi.- ként. 
Javallat-ok. Mindennemű fájdalmas állapot. Ízületi és izom
reumatizmus, lumbago és· ischias. Neuralgia, meghűléses 
betegségek. 
Adagolás. Felnőtteknek: 3-4-szeniaponta 1-2 tabi. vagy 1-2-
szer naponta 0,5-1-2 ml im. Heves fájdalmak esetén 5 ml im.; 
görcsös fájdalmak esetén (kőkólika) 5 ml iv. Gyermekadag ok: 
2 hónapos kortól. 14 éves.-korjg 4Q-30 mg/tskg/die.per os, ill. 
1 Omg/kg· im. 1-2-szer naponta. 
Megjegyzés. A tabi. vény nélkül is ki adható. A?. i_C~j, csakvény
re adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 am p. (2 mi)3,60Ft; b. 10Damp. (2 mi)72,-Ft; 
b. 5 am p. (5 ml)6,40 Ft; 10 tabi. 2,50 Ft. 
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ALLEAGENUM POLLINARE MIXTUM 
. 1-cll~lll in j. 

s GOOO 

tiatóá_iíyag~: BiOJOgiaHa~;rellenörzött fO:-, gabona- és virágpor=-" 
,~,~h1P,P~l>"·. ._ , .-..- -- - - - . _:_ -. 

.:Ji:lvallatok.' Szénan.átha; ·specifikus deszenzib_ili_~álá_s.· 

Ad8Öci1áS.· Kízá-fóla9 _·sc:-A kez~léSt_ai:_ ~--C~O-máQpláS_:I'e9-9YenA. 
gébb ampullájával kezdjük, majd 'a nagy_obb-koncentrációjú 
F, -G és H inje~ciók· következnek;-· Eleinte ·hetenkent-·3-szor 
~ésö~b hetenként egyszer, majd-kéthetenként -1 inj.-t adunk: 
Altalaban az am p. egész tartalma injicíálható, különösen érzé
keny e_gyéneknek azonban ajánlatos a mennyiséget esők-
kentem.·. __ ~- . ---

~~ll~kha~á~ok. E!ly~e:al_fe·rgi_áS:1tijnet~_k_-.:<_a'si:tm_ás:·p_á_h<;ls,zok, 
borp1r az;mJ. _hely~n);-:':ltlJelyekjelent.~ezéseko'r ~.kezeiést meg 
kell s~a~J_tam, ~aJd.,:kJsebb kancentráció -adásával -folytatni. 
H~. az mJ. ?eadasa-utanazonnal allergiástünetek mutStkóznak 
(koonye~es~ ~osszullét) a kart .. az oltás helyétől proximálisan 
le kell kotm es 0,5-l-m/.1_ ezrelékes-adrenalint-kel.f. apni sc. 

Figyelmeztetés.Jv. nem adható. A kezelés alatta virágpor be- ~ 
lélegzését kerülni kell. _ ., _____ ; _ ~-.-

rJ!egjegyz_és. + Csak vény~e adható ki. Az orv-os rencten<:S
zese szennt liegfeljebb hárb'm- alkalöri1mal) iSmételhető ...... 
Az, a szakr7ndelés. (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyogys~er Jav~lla!aJ s~erinti- betegség esétén a beteg gyógy::. 
kezelesere teru_letJ!eg es szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 3x_12 amp. 84,10 Ft. 

ALLOCHOL 
drazsé 

M J 720 
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Hatóan_yag~k. 5 ':lg extractum urtica_e siccum,_ 40 mg extrac
tum ·al/u sat1va s1ccum, 80 mg .extractum feL tauri siccum és 
25 mg carbo medicinalis drazsénként .. 

Javallatok Máj és 'epeutak akut_ és-krÓflik_liS megbetegei;fései 
val8iriint krónikus atóniás obstipáció.- ·. - ' 

Adagolás.' SzokáSOs-adagja 'felnőtteknek, napÖhta ·J-4'·afka
lommal 1-2-drazsé~ étkezés után. A kezelés időtartama 3--4 
hét.-

Szükség esetén .a kúra 2-3-szor megismételhető .3 hónapos 
szünet közbeiktatásávaL_ - . 

MegjegYzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,1 O Ft . 

· ALMAGEL és ALMAGEL A Ph 
émuiZió 

J 200 

Hatóanyagok. Alm'age_!: 6,80 g alumínium hydroxydatum, 
2,35 g magnesium hydroxydatuin, 27,20 g D-sorbi~~lum 
(170 ml) ízesített, konzervált vizes szuszpenzióban. -",:..:,---~"' 
Almagel A: 3,40 g aethylium aminoben_zoicum,. 6,80 g alumJ
nium hydroxydatum, 2,35 _ g magnesium hydroxysiawm, 
27,20 g 0-sorbitolum (170 ml) ízesített, konzervált vizes szusz
penzióban. 
JaV8IIatok. Gyomor- és nyombélfekély; akUt éS króriikUs.gast
ritis;hiperaciditás, másodiagos colitis, bélfelfúv.ód;3:S::rekesz
sérv, oesophagitis, gyomorégés, enyhe epeúti ~s- májbántal-
mak, enyhe króhikus Székrekedés. _ _ · 
Gyógyszerszedés (hosszan tartó per os kortikosz~ero,id~, PAS-, 
fenilbutazon-; szalicilát-, reszerpin-~ Vinca-alkaloid -stb. keze
lés) következtében fellépő gyomor- és bélpanaszók:mefjelö
zése. 
Adagolás. Felnőtteknek reggel; délben, este étkezés előtt 1/2 
órával valamintelalvás előtt 1-2 eseti_ eg 3 mérőkanállal (5 ml). 
Megelőzés céljából-alkalmEmként 1/2 órával a fenti gyógysze
rek bevételét megelőzően 1-2 mérőkanállal. A napi adagok 
ösSzesen nem haladhatják meg a 1D-12 mérőkan_áhwi:meny-: 
nyiséget. Gyermekeknek koruknak megfelelöen keve5:ebb. 
Olyan kórfolyamatokban, amelyekbell a~ beteg hállyingerröl. 

'-hányás_ról vagy jelentős fájdalomról_ panaszkodik, a_ kezelést 
rendszerint Almagel A-val kezdik el, majd az akut panaszok 
megszüntével áttérnek azAlmagel alkalmazására. 
GyógyszerköiCsönhatás. AZ Almagel A-va\ egyidejüh:~g-szul
fon'ámid nem alkalmazható (a norkain csökkenti a szufon
amid hatását). · 
Figyelmeztetés_. Cukorbetegeknek is adhatók. 
rv,~gj_egyz~~· Vénynélkül }s kiadhaté!k. __ _ 
Csomagolás. Almagel (170 ml) 8,70 Ft; Almagel A (170 ml) 
9,10 Ft. 
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AlSClt. é c. EGYT .. 
ikenöcs 

T 400 

-;t~a:tö;arlya;g. '270-Jl)9 aluminium aceticum tartaricum boricum 
'·r- :C18;g)vazelin típusú ken9csben. ~- -- ;-, 

,, -~(!\;.45;-9-gS -tubus._ 2,5-szeres hatóanyag-ffiennyiseget-_tartl:ú-
maz.} _ . - ·- ---' .. -. _ 

_,--.-_ . ;J·~y~i-~~tó_k._'EríY_~é_o 8 hhs~~Pti ku_s ~ a·ds-ztri rag e_nSJi_(i~!!ő ke ri öcs. 
Alkalm_azás~ Külsőleg. 

Megjegyzés. Vény:nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 1 tubus (18 g)2,c. Ft; l tubus (45 g)3,- Ft. 

ALUMINIUM-HYDI!OX·Y,OATlllllk EGYT "". J•.200 
tabt;·por 
Hátóári\i8~j". söb -m~{--alutnfí-tiúnl hYdfö·?Cú.iatlfii2.· tabVként; 
100 g por dobozonként. 

JáV811atOk:Hiperaci.~iiiiS~ pyrpSis, ul~~~ VS:ntriC~li et.du_o.deni. 
A~agolás_. Étk~~és e_löt_t és után a po(ból '1-ké-Shegynyit·,-a iabl.
bo/2-2 db-ot;o/ szetra_gva /e nyelni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 

éSom.~go~ás .. ~:_50-tb'í. 2,"'- Ft;_ b, ·wo _g por~}:-"-.F(' 

AMBOSEX . KGY Q 200 
slíblíhgl.lalís tab1. 
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Ha1:68ríy~~ok. o~Oó~ !119_.a~thYhiloestr:~·dioiwnl;.:4 iri9Jn_8thy1-
testosteronum tabl.-ként. · :. --~- ) · 

Javallatokw Klima~~~ ~i:av~rok, klimaxos- arthfiÍ;~~~:fr~_~_iditás, 
hypophysa_e~ c~cnex!a~ _kiJmaxos_hólyagiQkontinencia,.pros
tatahJpertrofla, mvoluc1os .melan_kólia, klimaxos oS_titis. defor
man~, o~teoporoSis senilis, otosclerosiS; RaYnau.i17kór,_ ulcus 
ventr1cuh et duodeni. · · 

Adagolás. Naponta 2~4f:Bbl.-f#.·hyeiV al'~: h~IYe_znT_:·_ _ .. 
~egjegy~és. + C_sak .. vériyre-·'adhatá" ki: Az·órvös···nmde1ké~ 
z ese sze n nt·(Jegfeljebb három a1kalbmmal)'is:mét8lhetö. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

·--~ 

AMBOSEX PROLONGATUM KGY 0 200 

olajos í nj. 
Hatóanyagok. 1 mg-oestradiolum benzoicum, 4 mg oestra
diolum phenylpropio'nicum, 20 mg testestercnum propioni
cum, 40 mg testostera num phenylpropionicum, _40 mg tes
tostercnum isocapronicum (1 ml) amp.-ként. 
Javallatok. Klimaxos kiesési tünetek, férfi vagy női klimaxszal 
kapcsolatos osteoporosis, arthritis, inkontinencia· .. _:Sp_2qc!yJg_
sis,_involúciós melankólia, pe ritéri ás keringési zavarok, ostitis 
deformans, osteoporosis senilis, Raynaud-kór, angina pec
toris, ulcus vantriculi et duodeni, Cushing-kór, hypophysaer 
cachexi8. és panhypopituitarismus. Chiari-Frommel-szind
_róma. 
Adagolás. Általában liavonta-1 ml (1_ am p.) sZükséQ9s_. Osteo
porosisban havonta 2 ml egyszerre vagy két adagban.Kiz_áró
lag im., mélyen a farizom ba adható. 
Megjegyzés. + Csak vényre adhf,ltó ki. Az orvos rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető: ' 
Csomagolás. l amp. (1 ml)2,80 Ft, 25 amp. (1 mi)70,'-Ft. 

AMIDAZOPHENUM Ch A 600 
tabi. 0,1 g és 0,3 g 
Hatóanyag. 100, ill. 300 mg amidazophenum tabl.-ként. 
Javallatok. Antipiretikum és.analgetikum. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: fe bris rheumatica. 
Adagolás. Naponta felnőtteknek 3-4-szer egy-e!:;IY 0,3, g-os 

-~- . .. . . 
. Gyermekadag ok: 2-12 hónapos korig 8) lázas áll 8 pot (hyper-
pyrexia) szüntetésére- néhány órán át, ill. kellő hatás eléré
séig, de semmiképpen sem ·folyamatosan- 39 °C felett órán
ként, 38-39°C között kétóránként-egy-egy 0,1 g-os tabi.; 
b) tartós kezelésre, lázzal járó megbetegedésben naponta 5-
ször egy-egy 0;1 g-os tabi.; 
f:.-.14--éV-eS ·koriQ a) a 'láz megszüntetésére: mint fent, de más
fél 0,1 g-os tabi.; b) tartós kezerésre: naponta --s~ször másfél 
O, 1 g-os tabi.; c) reumás lázban: 70-50 mg/tskg/die 5--::-6 rész
re elosztva, hetekig. 
Mellékhatás. -Hányás, cyanosis, görcsroham jelentkezhet 
(utóbbi kettő túladagolási tünet). 
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angina agranulocyto-

A~~~Óf:.í.1 ~~ B 8100. 
----:kizáfólá~f belélegz8Sre 
, .Ható8nya_9: __ 1 ml an:tinonia_ S()luta_tO% (J)ólyázŰttl-anlp.-ként 
Javallat. Ajulás esetén els_9segélynyújtásra. - . 

Alka~f!Jazás:·Szükség _eset_~n_1 -~':flP· tBrtal~át belélegeztetni. 
MegJeg_yzés;-Vény nélkül- i_S:liadható 
Cs(nriagolás. b. 3 df)' 2,- Ff ._ 

AMMONIUM.CHLORATUM 
drazsé 

B N 500 

1-ÍatÓa_nY~o- 5áo mg ammonium éhior~t'um 
drazsenkent. 

bélben oldódó 

Jéllvall~tok. A !:iQ-vegyületek vizelethajtó_.l:latásának fokozásá
ra. A VIzelet sava nyítására (spasmophiliti;ietáriia·stb.). · 
Adagolás. Naponta 6X1-4 drazsé. 
Me!gje9VZés.Vény nélkül iS'kia"dhatÓ.· 
Csom~golás. b. 20-drazsé 2,-~~----

AMPICILLIN Ph ~o;:S'720 
~-__ gran~latum szir~p készítéséhez 

Hatóanyag._3 g ampicilfinurri (30 g)~gran~-l-8tum·b-~n. 
~aval!a~Ok. Ampicillinérzékeny kórokozók á It~ l kiváltott ·akut 
e:; kronrk~s-f~-:tőzés':k: Haernaphilus ·influenzae 'okozta kró
mk~s- b~onch1t1s tartas· kezelése olyan esetben, amikor más 
ant•.~•?trku_mok (tetrac~klinek) ellehjavalltak;' krónik1Js húgyúti 
f~rt?zesek-,..-salmonellas--eredetü entero:colitisek;---sh'i_~j'e118fár'~.
tozesek; _aL,:--epeutak fertőzései. 
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Ellenjavallat. Penicillin~ és cefalosporin-túlérzéke~ység. 
Adagolás. Feln~tteknek átlagos adagja 10- ml 6 óránként. 
Gyerm~keknek atlago~ ~da~ja: 1-3 ml (50-150 ·mg)'testSúly
kg-onkent naponta, 6 orankent•4 egyenlő .részre elosztva. 

Az_ üvegbe 4 adagoló mércényi .(40 ml) vizet töltünk és jól 
összerázzuk,- hogy- egyenletes szuszpenziót nyerjünk: 1 nl! 
szuszpenzió 50 mg hatóanyagottartalamaz. -
Mellékhatások. Hányinger, hányás, hasmenés és bőrkiütés, 
melyek rendszerint átmeneti .jellegűek; csak ritkán-: válnak 
olyan súlyossá, hogy a kezelés megszakitását szükségessé 
tennék. Enyhe-átmeneti SGOT~emelkedés, anafilaxiás Shock, 

. vérképzőszervi károsodások: anaemia, thrombocytQ~, 
leukopenia. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása ·kerülendő bakterio
sztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor (per cOS adáskor ·rttkáb
ban~--mint parenterálls adagpiás esetén)_ súlyos, sőt halálos 
anafilaxiás sho.ck előfordulhat,_. elsősorban- allergiára,-hajla
mosakon.'Ezértasztmás, a!Jergiás-anamnézis esetén fokozott 
óvatosság ajánlott. 
Májkárosodás és elégtelen_veseműködés esetén az-adagokat 
különös gondossággal kell megállap_ítani. _ 
Ho_sszan tartó kezelés·során(aj án latos -a-máj-.és:a·:vesefun_kció, 
valamint a vérképző re'ndszer időnkéntLellenőrzése,; 
Az elkészített szuszpenzió hűvös-helyen, fényt() l -védve "C-cél
szerűen hűtőszekrényben -7 napig tartható ei.-Használ_a~ előtt 
fel kell rázni. 

-- Megjegyzés. + Cs.ak vényre 8dh8tó ki eQySzeri atk~i-Oinmal. 
Csom8golás. 30 g. Térítési dij 1.: Feljegyzések. 

AMPICILLIN Ph s-rHr; s 720 
in j. 
Hatóanyag. 500 mg ampicillinum amp.-ként. 
~avallatok. Am{Jié:'illinre érzékeny __ kó_rOkozók~ ,(Ha6ri1öj"Jhi l us 
influenzae, Neisseria gonOrrhoea, Neiss·eria m~eningitidis, sal· 
monella, shigella, Proteus mirabilis és E. coli; alfa- és- béta
hemOlitikus streptocóccusok,'enterococcuSok egy-és törzsei, 
:QjpJococcus. pneumontae, penicillináz-neigatív staPI:Jylococ· 
cüsok; clostridium, Bacillus·anthracis) által kiváltott légúti-, 
húgy-·és epeúti, valamint gasztrointesztinális. fertőzések, a 
genitálék fertőzései, endocarditis, myocarditis, meningitis. 
Ellenjavallat. Penicillin- vagy cefalosporin-túlérzékenység. 
Adagolás. A poramp. tartalmát 5 ml aqua destillata pro injec
tione-ben fel kell oldani. Szokásos adagja felnőtteknek napon-
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ta 3-4 x 500 mg,_-gyermekeknek testsúlYkg-onként napi 56-
150 mg. 
lm., iv. és iv. cseppinfúzióban is adható. 
Mellékhatások. Hányinger, hányás, hasménés és bőrkiütés, 
-m~IYek.·ren'dszerint átmeneti· jellegűek, csak ritkán vátnák 
olyan:súlyossá, hogy a kezelés megszakitását szükségessé· 
tenné~~-Enyhe· átmeneti SGOT-emelkedés, anafilaxiás--shock, 
·V~rképz:őszervi károsodások: anaemia, thrombocytopenia, 
1-eukopenia. 
Gyóg·yszerkölcsOnhatás. Együttadása·.- .ketülendő bakterio
szt;ati.~us.ah~ibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
-_figye~meztetés. PenicillinkeieléskOf.·;(,Jer--os·.-adáskor .-ritkáb
ban, ·_ mi nt parenteJ'áJJs:- adagplás:oesetéri} ·;sú IY.os,; :s'őt' ·hálá Ios 

'anamaxiás- shock:él_őfordulh'Bt;:,-elsösorban··-a,llergi_áfa ---hajla
mo·sa~on. ·Ezért asztmás;--allergiásanamnézis ésetén fokozott 
óvatosság .ajánlott. 
Májkárosodás-és e_l_éQtelen veseműködés esetén az adagokat 
küiPnös gondossággal-kell'megállapítanL .. : ' 
H~ssZan tartó-kezelés s-orátl.ajánlatos·a.máj-·'és ·a vesefunkció, 
valamint a vérképző rendszer időnkénti ellenőrzése; ,_.: 
-Megj~-g~;--+ KizáróláQ'fékvőbeteg-gyógyintézeti'(go'rldo-
Zóintézeti} fél_haszriálásra, · -.-. --:.".' 
Csomagolás. 5 ;lm p. (500 mg) 22,60 Ft. 

'"-. - - -· 

AMVlliiiTRIT PARlliA EGYT H 300 
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kizárólag belélegzésre 
Hatóanyag. 45 mg amylum nitrosum (pólyázott) amp>'k'ént. 
Jav811atok. Angina pectoris, spasztrkus migrén, heveny agyi 
a n a em i a, ko~a,i:fi_rl1 ér g ez és es etén, _el~őse.~-~-lynyú jt~sra ·:,, . 
Alkalmazás~: A_párnába ·csomagolt ·amPul,lát öss.ze·tör_n~ ·és a 
-gőz_t ·bel'élegezni._Szükség esetén _112:..:...1 óra, m(l"!va-·ismé-
telhető.- · 

Figye1R}~zte"té.~~-~-i_per1:óni;:~ esétén kollaps~úsi~~kozhat·l 
IVI.!!Qj~gyz_és. __ . ~ -.. Csak: vé ilyr-e .. adható: Jei.: .Az Alfvos.·.r'Emclel ke
zése Sl:erint Hegfeljebb három alkálommal}·iSinételhetO. 
CSóín~gtJJás. s-db 2;..:... Ft. 

~ ------'----~----

,,;;;; 

ANASTHIM KGY c , 'úKi<í.po . . _, .'-' 

ln j. ·- _ -,--- _ .. -- _- -. ·-<-":- _ --_-_:·_.--<:.::c--:_·;:"_'_; :--\~1~,"';:-::.::.o.~:;.:;,:-'-:.~p 
Ha~óanyagok. Ó,6 N~ hypophyseos PartiS ;p~:\~t~fíO~.i~l-1~'ra~_
·t~m, 0,5 mg adrenalmum, 1 mg chlorbut~ilolum, u;.-m1ramp.-
kent. · · · · · __ ,. ·· --··-- ··"-' 
Javallat. Asthma bronchiale. .:>··-"":::-;;c '~'-11 

Adagolás. Roham esetén 1/2-1- ml _ _.sc_.--_vagy._-im_~--'L~ 
naponta 3-szor. - - · --

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéSeszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető;·' 
Csomagol_ás. b. 5 am p. (1 ml) 3,1 O Ft. 

ANDAXIN 
tabi. 

EGYT 

Hatóanyag. 200 mg rneprobamatum tabl.-ként. 

c 100 

Javallat: Neurózis, endo~ és pszichoreaktív depr-essZiók (anti
depresszáns kezelés kiegészítése). MUtét előtti IÍyugtatás. 
Praemenstruumban jelentkézö idegesség. 12:omr81axánsként 
reumatizmusban, spasztikuS tónusfokozódásban. 
Gyermekgyógyászatban: neuropathia. 
Ellenjavallat. Akut interrhittemí porphyria-, túlérzékenység. 
Adagolás. Felnőtteknek: .naponta 1_:-3-szor 1-2 tabL_· Altató 
adagként lefekvés előtt 2-3 tabi. Pszichózisokban a Hibernal
és Rausedyl-kezelés mellett, depressziókban antidePresszán
sok mellett adjuvánsként alkalmazható. 
Gyermekeknek: 2-12 hónapoS korig 20 mg/tskg, naponta 
3-5-ször, 1-14 éves korig 1 O mg/tskg naponta 3-5-ször. 
Mellékhat8s. 'ÁlmoSság, fára'dtSágérzés, izomtónus-csökke
nés, fejfájás, izgatottság, szédülés, ataxia, látáSi zavarok. 
GyóQVSzerkölcsönhatás. ÓVatosan adható: 
-orális antikOagulánsokkal éS ösztrogériekkel- '(hatáSukat 

csökkentheti); 
- központi izomrelaxánsokkal (hatásukat fokozza, kivétel a 

karizoprodol, ennek izomrelaxáns hatását csökkenti). 
Figyelmeztetés. Túlérzékenységi reakciók (bőrtün9tek, eset
leg bronchospazmus, anuria) jelentkezésekor a kezelést meg 
kell szakítani! Magasabb adagok hirtelen megvonása apilep
tiform görcsöket vált ki! 
Hosszan tartó kezelés esetén, az orális antikoagufánS adag~ 
jának újrabeállítása szükséges! 
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Huzamos alkalmazásakor hozzászokás lehetséges!'-;-;'._._-,'.:~ 
A gyógyszer bevétele után vagy folyamatOs szedése esetén a 
kúra időtartama alatt járművet vezetni, magasban vagyveszé
lyes·g~pen-dolgozni tilos. AlkéÍimazás·áriak, ill. h8fásának idő
tártama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megje'gyzés. + Csak vé_i1yre adható kL Az orvo_s rendelke
zése· sz_erint (legfeljebb ~árom alkaloinmal)- isniételhetö. 
CSo'rnagOiás-.'b. 20 tábi.-2',30Ft. 

ANDRORAL 
tabi. 

KGY 0100 

Hittóanyag. 1 O mg_ m_ethylte~oster.on_u_rry sublingualis_.tabl.
ként. 
JavaifatOk. HYpog-enit~-!iSmus masC~linu'S, eunuchoidisinUs, 
kasztráció utáni, kiesési -tünetek;_ késői pubertás, ._férfi ;klimak
tériu,ITt_.és kísérö pszichés tünetek, . potendaZavarDk; ._.egyes 
al akla!: f'rostatahipertrótia; _-:- Mastodyf'lia, _kró.ONUs. rn~~topa
thia,. ,end_om_etriosiS, pubertas pra,ecox, kli_maXiaiJ:Bi-ok,-Carci
no'm~ manlm~e . .:_·Egyéb,_ne:rn hormonális eredetű me9bete
gedések: angina pectoriS, perifériáS .keringési --zavar, .. ulcus 
Ventriculi et doudeni, os~eoporosiS, csökkent calluskép_zödés, 
acrle'Vulgaris, pruritus-seniJis: ·'"· · ·- _ · ' --

-_EII.enj~vallaÍok. PröstataccircinOFna- ·absZolút éilé'n)avallatot 
kéJ?~z_._ _ · · · 

Ad~Q~iáS.- :A~drogénteráPiq céljaÚa -által_ ában naponta 1-
2 tabl.-,_prostatahipe_rtrófi;flban napi -J-:-3 tabi. -Mammacarcino
mában:napi 3--5_tabl. g.,...._1 O hétig a nlütét után, majd _az adago
lá_s_napi 1_~2 tabl.-ra c~ök~~nthető. Egyéb java_ll_atokb_~l:t€!.szük-
ségle_t_szerint inc;HviduáliSan napi.1~~_tab_L _____ .. , _ ·. 
Megje9vzéS. + Csak vényre adh_ató. 'ki. Az q~VpS_ .rt;ndelke
zése szerint (legfeljebb h il rom alkalommal)_ iSmé~elti8tö. _ 
cSomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. ' 

ANTAETHYL 
tabi" 

X 300 
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Hat6ányag. 500 g disulfiramum tabl.~ké-~t; 
Javallat. Alkoholizmus. 

-·-Adagolás. Egyéni, csak gyógyintézet javaslat~ -alaPján. 

Megjegyzés. + Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területi~ 
leg, illetöle_g szakmailag illetékes fe_kvőbeteg-ellátó osztály, 
szakre_nd~les (gondozó) szakorvosa Javasolja.- Csak vényre 
adhato h Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 3,60 Ft. 

ANTELEPSIN l A 3oo 
tabi. 0,25 mg és 1 mg 
Hatóanyag. 0,25 mg, ilL 1 mg clonazepamum tabl.-ként. 
Javaflatok. önmagában is, de főleg más, korábban hatásta
lannak -mutatkozó antiepileptikummal együtt adva a követ
kező rohamformában: Lennox~szindróma, West~szindróma 
bilaterális masszív myoclonus, elemi és komplex tünetegyüt~ 
tessei járó parciális rohamok, terápiarezisztens valódi absen
ce-ok, tónusos-donusos rohamok, fotoszenzitív _epilepszia. 
Adagolás. Individuális; függ az életkortól, akiinikai képtől és 
az egyéni tűrőképességtöl. A kezdő adagokat, főleg a. kezelés 
elején jelentkező mellékhatások csökkentése,-. ill. elkerülése 
érdekében ( átlagosan 3-4 hét alatt) fokozatos-an kell emeilii a 
szükséges fenntartó adagok eléréséig. Javasolt napitenhtartó 
adagok: felnőtteknek 3-8 mg, gye':mekeknek_ 1 __ ~ves korig 
0,5-2 mg; 1-5 éveseknek 1-4 mg; 5-16 éveséknek~-3:....5 rrig. 
A napi adagot 3--4 részre kell elosztani. 
Mellékhatások. Fáradékonyság, ataxia, somnolentia, _ járási 
zavarok, izomhipotónia, melyek rendszerint a gyógyszeres 
kezelés elején jelentkeznek és a kezelést tovább folytatva ál
talában csökkennek, majd spontán megszűnnek. 
Csecsemókön, kisgyermekeken fokozott nyálelválas;.o:tás és a 
bronchusok hiperszekréciója. 
Az epilepsziás betegek magatartászavarát általában kedve
zően befolyásolja. Ritkán agitáltság, ingerlékenység vagy 
agresszivitás figyelhető meg. 
Figyelmeztetés. Főleg csecsemökön és mozgásszegény kis
dedeken a légutak szabadon tartására fokozottan ügyelni kell. 
Alkalmazása korai terhességben megfontolandó, de megton
tolandó az a körülmény is, hogy maga a terhesség, de a 
gyógyszeres kezelés megszakítása is a betegség rosszab-

. bodáSához vezethet. 
A gyógyszeres kezelés, ill. a gyógyszer hatásának időtartama 
:alatt alkoholt fogyasztani, járművet vezetni, magasban vagy 
veszélyes gépen dolgozni tilos. 
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Megjegyzés. + Cs?k vényre_ adható kL_ Az _o:v_os. rende.~ ke~ 
zése szerint {legfeljebb harom alka~ommalhJsmetelheto .. -
Epilepsziában szenvedö bete!ilnek az_t_d.eg-:-elme_~?-akrenQ_el_~s 
(gondozó) szakorvosa, vagy jav.aslatara a kezelo orvos- (kor~ 
zeti, üzemi orvos, körzeti gyermekorvosO térítésmentesen 
ren.delheti. 
Csomagolás. 50 tabi. (0,25 mg)5; 1 O Ft; 5Ótabl. 11 ,O mg) 
10,20 Ft. 

ANTICOL P X 300 

tabi. . . . . ... . 
Hátóanyag •. 5öo mg disultira_mtim tab_!>~~pt. __ 

Javallat~_Aikoholi~_m~s' -:-__ -_ -- ___ ----- ,----. :::_----,- .. - _ 
Ada'g_(JiáS. ~gVéni, -Csá1(-gy~g-yihtéz~ti'beállítás_a1Bpj~~-t · 
MegjeiJYZés, '-+_ CS:Bk v_énY:re·_ádható_ ki~---~· o:vos.--renöe_~ke~ 
zése szerint ·(legfe_ljebb három alkalo!:"m.al) l~me!e_lheto. -
Az orvás-akkor rendelheti, ha-azt a terulet1leg; 11leto:leg szak~ 
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon
dozó) szakorvosa· jaVasolja. 
CSotnagOiá~-._20tabl.-3;60 Ft. 

ANTINEURAI.GICA EGYT A 600 
tabi. 
HátOanyagok. 50- mg -coffeinuln, 200 mg amidazopher:"~um, 

--.-300 _mg phenacetinum-tabl.-ként. -
JaVáliaf.ok: -Fájd81mak, neUralgia; láz. · 
Ac.Íagolás. Na·p:Q-nt'a ·1:-:-:~-szqr {:-2· _ta~!. 
Figyelmeztetés. Tartós alkalryu~zásakor a vérkéP időn_kénti 
ellenőrzése szükséges~ -
Megjegyzés. Vény nélkül is -kiadható. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft: 

APARKAZIN EGYT 
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drazsé, 50 mg es 250 n\g;Tnj: .. 
-HatóanYag. 50 mg, ill. 25o mg QiethazinUm_hy~t~cht,oricUm 
drazsénként; 250 mg diethazinum .11vdrochloncum (5 ml) 
amp.-ként. .__ -
J~vallatok; Parkinson-kÓr tünetkomplexuma_(egYaráót hatá~ 
sos mirÍd a postencephalitises, -mint a szenilis .formákban). 

A:dagolás. A per os adagolást egyénileg kell beállítant szigo~ 
ruan ragaszkodva ahhoz, hogy a kezelést kis adagokkal kezd
jük és lassan emeljük az optimális határig.- E-leinte- az esetek 
súlyossága szerint- napi 100-150 mg-os adagokat adjunk 
4-:-5 részre osztva, me!yek közüla reggeli adag-a legerősebb. 
Később a napi adagot 4-5 naponként 1 00---150_mg-mal__em-el
hetjük a könnyű, 250-400 mg-mal a súlyos esete~ben. A leg
magasabb napi adag a kórkép súlyossága sZ:e~int_,-500-
1500 mg között lehet. _ · · ·--'--,~-~,:,;-&"'~ 

Parenterá/is alkalmazása cSak ritkán szükség_es. Gyors hatás 
elérésére 1/2-1 amp.-t injiciálunk im. vagy lassan iv; (pl. tor
ticollis, oculogyriás roham esetén). 

MeiJékhatás. Főként aZ adagok-túl gyors emelések~r·s~inno
lentia vagy részegséghez hasonló- tünetek, -toVábbá· ataxia 
paraesthesia, szájszárazság, hányinger. Hossza-n tartó keze~ 
lé~_kor_ orvosi felügyelet, időnként vérkép- és viz61etvizsg_ála_t 
szukseges, mert olykor agranulocytosist és vesekároSodást 
észleltek. 

Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele vagy folyani~8t0s sze
dés esetén a kúra időtartama alatt járművet vezetni, magas
ban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. Alkali-nazásának, 
ill.- hatásának tartama alatt tilos szes;zes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. ++ Parkinson-kórban 'és -szindrómábari Szen
vedő betegnek a kezelőorvos [a körzeti·, ü.zemi orvos,_az ideg
elme szakrendelés (gondozó) szakorvosa j _térítésmenteSen 
rendelheti. - Csak vényre, egyszeri alkalommal_ adható ki. 
Csomagolás. 50_drazsé {50 mg) 2,20 Ft; 20 (25_D mg) 3,40 Ft; 
5 am p. (5 ml)2,20 Ft. . 

ARUGEEN 
spray 

S010 

Hatóanyagok. 0,12% chlorcresolum/'0,04%·-. chlorOPheilum, 
47,837% propanol um, 2% propylenglycolum, 0,003% hlethyl
rosanílinum hydrochloricum és 50% diflu_ordichlormethanum 
palackonként. 

----JáViillat>PlirikCió, oltá·s, fnjekCÍó, iilfúz.ió adása .és véivétel 
előtt a bőrfelület fertötlenítése. 
Ellenjavallatok. Fenolszármazékokkal szembeni érzékenység. 
Himlőoltás előtt nem alkalmazható. 
Adagolás. A p81ackot függőlegesen tartva vagy enyhén meg
döntve kb. 1 O cm távolságról az adagolószelep kétszeri lenyo-
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_ másával--'a __ fertőtlenítendő bőrfélül~tre. p~rme_~ezi!n~;-;_rri_~jd 
30._másodpercig várunk, hogy a fertotlemto-hat~s_kl!eJ.IOdJek. 
Élő-anyaggal történő-oltáskor a permet.megs~aradasat_- kb. 
1perc-megkellvárni.· , .. , ., __ 
Méllékhatás; Allergiásvreiéikció, különösen fertőtlenítőszerekre 
való érzékenység _eSetén. - _ _ _ _ 
flgVehri_-eztété~. A.palack nv.omá~,-~~~~ -~~n, -~~~1'!~-szbba~.ö
mérSékleten, hőhafástól védVe kell·t~rolnli _fel_~YI~nl vagy tuz
be doblii nem szabad. Gyermekek elol el kell zarn1. Csa~ a tel
jesen ki ürült tartálY dObható el. Forró tárgyra· vagy l_angba 
permetezn'itilos. _ . ,__ _ _, 
IV_Iegjegyzés. __ + ._()rvosi_ re_n~~lé) :reszére._ 
Csomagollis.l palack(130,g),12,80~t. 

AQUA DESTILLAT A B ·X 400 
pro iilj. 
Javallat. Oldósz_er .. _- _ _, ~--·- -
Megjegyzés.- Csak vényre adható. ki.:t::z..o~os r~!ldelkezése 
szerint-(legfelje~b három alkalommal) 1smetelhet~. 
csoinagoliis. b.'10 anip. (5 ml) 2,30H; b. 10 amp:(10 ml) 
.2,90 f't; 100 amp. (10 ml) 29,- Ft• •·• 

ARSOTONIN .Ch y 100 
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inj:,tabL . . , ·. . . . . 
Hatóanyag.-:50 :mg natrium rriethyla'i'soriic~ín -~1-:mwamp.
ként; 3 mg caldum methylarsonicum tabl.-kent. 
Javallatok. Különféle anaemiák, leukaemia, rekonv~le~z

- cencia, neurasthenia·, Base·dow-kór, malária, tbc, psönas1s, 
lichen ru ber, ekzema chronica. 
Adagolás. Felnőttekne_k. naponta vagy máso~naponként 
l:.amp. sc.; 1-:-9 tabi. _efllelkedő_ adagolásban. vagy. hosszabb J' 
iO~n át naponta :3~szor 1.-:-~_t<'~~.l .. :-,_ . . .-:. :.' 
Gyermekada[/Ok naponta: 10-15 éveseknek: 1-Sta'bl.,,-5--1?. ·:-· 
éveseknek:_ 1/2-4-tabl.,-·1-5 €veseknek:-1/~3,tabl,7 B!ll_e:_lkedo .,~ ::

1
. 

adagolásban: __ ._,. -._. >: _. __ .:- .. ~,: . . - .~1 Megjegyzés. ++ Csak venVi-e aOt_lató~ki. A_z or_yos ren._d_elke~ . , 
iése szerint (legfeljebbhárom alkalommaO 1Sflletelhet~. ·'_; __ !, 
Csqmagolás. 20 am p. (1 ml)_ ~~- i=t; _1Qq Ü1bl. 2,- Ft._ 

1 

ARTHROFLUOR 
kenőcs 

B mV200 

Hatóanyag. 50 Ing natriurÍ1 fiuoratum (5Ö g) vízzellemOsható 
kenőcsben. 

J3Vallatok. DegeneratíV' izületi elVáltOzása\.<, ·spondylosfsok, 
arthrosishoz társuló arthritisek. Gyulladásos izületi kórfor
mák, poszt-traumás arthritisek, valamint·myalgiák·es_etében 
terápiás kiegészítésként. · ---- -c--:0'='" 

Alkalmazás. Naponta egyvagytöbb (2~3) alkalommal_ a fájdal
mas testrészt (ízületet) és környékét vékonyan be kell kenni 
és a kenőesőt bedörzsöl ni.- A kezelés legalább egy héten át 
folyt~tandó. ..~. .. 

FI9Yelmeztetés. Ken-őcsö~ ·kéZzel . a· Sz~ITihez_ .. _dYóJni _ _)leim 
szabad! · .. · · · 

Megjegyzés. +. cSak vényre ~dható íd~ Az orvoi5 · ;end~lke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (50 g)'3,'- Ft. 

A RTI N 
drazsé 

B J 300 

Hatóanyagok. 16 mg aloinum, :32 mg_ phe'riolphthaleinum, 
4 mg extractum strychni siccum;- 4 mg ipecacuanha,e_ radix, 
2,4 mg extractum belladonnae siccum drazsénként. 
Javallatok. Akut és krónikus--obstipáció. 

Adagolás. Felnötteknek este lefekvés előtt 1-3 drazsé. 
Megjegyzés. Vény nélkü! is kiadható. 
Csolna'goláS; b. 2Ó drazsé: 2,- Ft. 

ASAROPECT 
cseppek 

KGY K200 

Hatóanyagok. 5 mg a'ethylmorphirilím hydrochloricum, 
25 mg chininum __ hydrochl_oricum, 25 m_!;l dl_::e:phedrinum, 
500·mg·asari -europa eH heröaé "(25 rill)_ decoctumában. 
Javallatok. -Bronchitis catarrhalis acuta et· chronica, bron
chitis chronicá spastica és bronchiectasia eseteitién köptető
ként; adjuváns kezelésre asthma bronchialéban, egyéb anti
asztmatikum há:sználata mellett; 
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Ad8Qolás. NaPi 3x5 csepptő13x10 csepplg-emelkedő:adag-
b8ri: . 

. FigyEdineztetés.-1:-lasznála,t _előtt felrázandó! 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
ki_Sebb gyári ·csomagolás- v<:~;g)f. annak .megfele_lő _mennyiség 
adható ki. · 
Csomagolás. 1 üveg (25 ml) 2,- Ft; 

ASlHMAMID EGYT K400 
tabi. 
H-atóBhya(ltJk·. --0,35 mg atroiifrluirr sliifúricUm, 10Q ___ mg 
the9phyllinu111--: 2f>Otpg_-~fl:li~_aZC?JtD.~,nu.IJ;I._4:R'!l,s;J p~pay~~!-f?Um 
hydroChloriCum,-40 tng phenoDalbitálUm'tébl.-kéöt. __ 
.~avallatok. As~hm.a bronchiale, migrén,-_stenoé_~xdia,. · 
'Adagolás •. r~iapÓ_riia .1-2-Szér 1-2tabt~ - · .. 

Figyelmeztetés. Főleg jármüvezetők, magasban vagy v~szé
lyes gépen dOlgozókcsak az orvos által- az egyéni érzékeny-
ségnekmegfelelően-előírtadagban szedhetik. -.-': .. __ . 
MegjegyZéS. ++ Vény nélkül_ egy alkalommal legfeljebb !'l 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő·mennyl-
-ség'adható_ki.-~ · · · 

_Csom~QOiá~. 20 tabi. 5~10 R 

ASTMOPENT p .• f.400 
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in j. 
Hatóanyag. 0,5 mg \)rdPrenalinu·m;' ~i:Ulf.át's_Ó · töt~{áj~ban 
(1 ml) amp.-ként. · 
Javallatok. Asthma bronchiale és bronchospa_;zmussal _já_ró_ ·-:i 
más megbetegedések. A szív vezetéses' zavarai,"-AV-bfokki. :::::1 

Morflagni-Adams-Stokes-szindróma, . kardiális- hypodyna- --~ .•. !' 
mia, digitálisz-tú,ICI_dago_lás következtében fe\lépö_ braqycar-
diac Adjuvánsként szívmegállás es~tén. .. .l 
Ellenjavallatok-;:'T achycard iával--kapc,s_olatos--kórképek~-Jtipero~ , . ~J 
tenzió,_thyreotoxicosis:. __ -____ ~- ,_.___ . __ .-_- __ ___ "J 
AdagoláS._ Felnőtteknek _1-2_ am p. sc_.:_. vagY, im:_>vaQ\i' í/2- -~~·. 
1 amp. (0,25-0,5 mg) lassan.iv~ ----= -,. __ .-_,_: -~, 
Gyiú-m"ekekhi;k 1/2-1 am p., sc .. vagy_,mélx._e.!,l.im._- '· ~:~ 
Csecsemőknek0,2-0,3 ml (0,1-0,15 mg). ::~ 

tv. cseppinfúzió formájában is alkatmázható 5%-os ·glukóz
oldattal vagy fiziológiás konyhasó-oldattal hígítva . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos MAO-gátlókkal 
(hi_Pertóniás krízis veszélye.) Az Astmopent kezelés _csak két 
hé_ttel a monoamino-oxidáz-gátlókkai. Végzett terápia befeje
zése után kezdhető meg. 
Kerülendő együttadása'bétareceptor-gátló~kal_(hatását ant<!
gonizálják). o:...:-:::: .. "'-*"'-
Megjegyzés. + Kizárólag fekvöbeteg-gyógyintéZeti·(gondo
zóintézeti) felhasználásra. 
Csomagotás_;-_10 amp. '(1 ml)_ 7,10 Ft. 

ASTMOPENT 
spray 

p K420 

Hatóanyag.15 mg orciprenalinum sulfuricum ml-ként. 
Javallatok. Asthma bronchiale és egyéb bronchiális kontrak
cióvaljáró betegség. 
Ellenjavallatok. Tachycardiával kapcsolatos kórképek, ~i per
tenzió, thyreotoxicosis. 
Adagolás. Az adagoló szelep egyszeri megnyitásával 0,75' mg 
hatóanyag kerül ki a palackból. Az asztmátikÍJs roham-kezde
tén, majd öt perc eltelte után még egy'adag·otl<:éll belélegezni. 
További adag csak az első adag .b.elégzése óta eltelt négy óra 
után adható_. Ha a 4 órás időszakban ismételt roham jelentkez
ne, abban az esetben más gyógyszert (efedrin, aminofillin 
stb.) kell alkalmazni. 
Gyógyszerkölcsönhatás. 1._: Astmapant inf 
Megjegyzés. + Csak vényre adható-ki. Az 'orVOs· fi:mdelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető_. -
Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg Siák
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés {gon
dozó) szakorvosa javasolja._-.Asthma bronchialéQ_an ._szen
vedö betegn·ek a tüdöbete9-gondozó, belgyógy.ászati, gyer
mekgyógyászati szakren·delés.szakorvosa, valamint a_ belgyó
gyász-, gyermekgyógyász csoportvezető főorvos- ~órházi ja-

. vaslat alapján-térítésmentesen rendelheti:· · 
Csomagolás. 20 ml-_es palack 18,- Ft. 
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ASTMOPENT 
tabi. 

p K400 

Hatóariya'g. 20 mg bréfpren81inum tcibl>=ként:··, _ 

Javallatok_.- 'As~hma_, brónchi_a_l,e és -b~ory~~osp'ái:iriüssa( járó 
má:~i"''negbete~;Jedések. A· szív ve_zetése_s_ zavarai, j ~V~blokk, · 
Mo_r!J_agni-Adams--:_Stokes-l5zind~óma,_ :--~ardiális ·· hyp()dyna
mia;digitálisz-túladagolás követkéztébeh'felléJ)ő b,'radV_cai"dia. 

Ellenjavallatok. Tachycardiáya! kapcso!atoslórkép_e~, hiper-
tenzió, thyreotoxicosis. ____ . _ _. __ -= ._ _ .• 

Adagolás. Szokásos napi.adagja-fetn6ft~knélr:.- 2,4sz"er 1-
2 tabi., gyermekeknek: _6 év felett 24szer 1/2 tBbl:, O éves kor 
alatt 2-:-4-szer 1/4 tabi. 

· GVógyszerkölcsönlíaÍás. ·Í:: Astínof)eÍit fhj.· 
Megjegyzés. + Csakvényre·adható·· kL Ai orvbs-'f9ndelke
zése szérint (-legfeljebb három alkalommal) isniételhetö.;
Csomagolás. 20 Uíbt-5,20 Ft. 

ATHENSTAEDT B 1110 
oldat " 
Hatóanyag~ 1'0 tl·-ferrum ~Xydatum-_sa·~-bharatum--[~10_00 mg 
Fe (lll)] 500 g_:szeszes-vízes oldatban. 

' Javalhitok; Chlorosis·,- ITrásodlagos anaemia, lábadozás. 
Ádagoi&s. Fi;/nőtt8kmikfiaponta 3-szor_1 eVőkanál. -Gyerme~ 
kSknek3-Szor 1 gyeiin-ekkanál. · , 
Me_gjegyzés. Vénynélkül is kiadható. 
C~omagolás. 1 ,üveg (500 g) 4,1 o Ft. 

ATRIPHOS KGY H 300 
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i nj. 
Ható_anyag. 20- mg aci_dum aderiOsintriphóSphoricum ·-'- nát
riumsó' alakjában .;_·(2 m·l) amp.-ként. 

;Jávatt~tókhc..'·Kaíi>iOrüieTekeia'köHi~lifKní~i~"d~~yeirg·orcs,eJ;
angina pectoris, .corona_ri8trónibózi_s, infarktus, .. hipertónia_, 
paroxizmális tachycardia, claudi_cati()_ intermittens, hemicra
IJ_ia, Raynaud-féle betegség, vérkerin'gési zavar. 
Adagolás. Naponta 1-2 am p. im. Kúraszerü· adagolás: 30 na
pon át naponként 1 amp. Paroxizmális tachycardiás r:oham 
alatt 1-2 amp. iv. óvatosan! 

Mellékhatás. A roham megszünésekor igen gyakran rövid 
ideig tartó (1-2 mp) asystolia.is felléphet, amely azután a nor
mális ritmusnak ad hely_et. 
Megjegyzés. + Csak vényre· _adh~tó ki. Az_ o~os re~_delke
zése szerint {legfeljebb három alka!ommal) 1smetelheto. 
Csomagolás. b~ 20 ám p. (2-ml) 13,-_ Ft. 

ATROPIN UM SULFURICUM EGYT-B F OOO;~ "1 00 
in j. 0,05% és O, 1%, tabi. 
Hatóanyag. 0,5-mg ill, 1,0 mg atrapinum sulfuricum (1 ml) 
amp.-ként; 0,33 mg atropinulTI sulfuricufTl tabl.-_k-ént. 

-Javallatok. Sima-izomgörcsök, hiperaciditás, kóros -izzadás, 
asthma bronchiale, mérgezések (morfin, pilokarpin, légyölő 
galóca stb.). 
Adagolás. Naponti;11 am p. sc. vagy 3~szor 1~2 tabi. 
Ellerijav811atók. Glaucoma, prostatáhipertrófia. · 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. A-f.~~os rerl"delke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal)1siiletelheto. 
Csomagolás. b.10 amp.-(1 ml) 0,05% 2,-__ Ft; b. 50amp. (1 ml) 
0,05% 10,- Ft; b. 10 am p. (1 ml) 0,1%2,- Ft; b. 50 am p. (1 ml) 
O, 1% 10,- Ft; b. 50 tabi. 2,- Ft. 

AZAXAZIN 
tabi. 

M C 300 

Hatóanyag. 25 mg 2-(4-methyl-1-piperázinyl)-:.10-inethyl-3,4-
-diazaphenoxazium dihydrochloricum tabl.~ként. 
Javallatok. Pszichiátríában: különböző eredetű enyhe fokú 
depressziók kezelése; cyclophreniás, astheniás, szomatoQén 
depresszió és anxietás, más eredetű depressziós állapot, ktfe
jezett motorikus izgalom vagy érzékcsalódás nélkül.· Schizo
phreniában más szerekkel (neuroleptikum, inzulin)-együ_tte
sen alkalmazható, továbbá tartós neuroleptikum-adagolás 
esetén fellépő depressziókban: 
Jó tolerálhatósága következtében alkalmas súlyos szoma
tikus betegségekben, valamint idősebb betegek kezelésére is. 
Ambuláns kezelésben is használható. Súlyos depressziókban, 
melyeket alvászavarok kísérnek, egyéb antidepresszívumok
kal kombináltan adagolható. 
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Adagolás. Kezdő adag 25-50. _mg (1::-2 tabi.)" __ ez_ nap_onta 
25-50 mg-mal emelhető. Optimális_Jlapi_adag:_ 150-200: mg 
{6-Btabl.). Maximális napi adag: 400--500 mg.. _ -.-- · 
A kezel_és időtartam€}: .-egyéni, átl9-_gos~n 1_~_J. 1/?_ h~nap. 
A fenntartó terápiát n·apí 2~75'mg {1-3 tabL) a·l_kallllaZásáVál 
szü'kség esetén 1 évig, szUnetek· köZbeiktéltás_a' nélkül, -lehet · 
folyti;ltni. Szedatív hatása miatt-este-is· adagblhi:ltó:' · 
Mellékhatások. Fejfájás, émelygés, hánYás, meÍyek aZ adag 
csökkentésével megszűnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatás. M0noan1ino0xictá·z~béríftókkai 
együtt nem adható. 
Figyelmeztetés: -At:axazin-kezeléS csak' 1 hi:· hétter:a·-:·rftöno

. am inóoxid áZ::g á_tl O_kka r Végzetner-apJá'DS_fÉ!jéZé·s_e·: ütátt · ·kezd
hető meg!-- --- --- -·- /----~-"·. ---- ... -· -·-···--- -·---- --- · 
MégjegyzéS. ·+ Csa-k ·Véáyre adh.ató ki; Az'ofvos refidélke
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
orvos akkor rendelheti, ha ·azt a területileg,.,illető.leg szakmai
lag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztál_y, szakrendelés-:(gon-
dozó) SZf)kqrvosa javasolja. · 
cSoirlciQ"Otás. so ta bt: 4,so-Ft. 

AZOPHENUM COFFEIN UM CITRICUM 
tabi. 

A A 600 

Hatóanyag. 500 mg azophenum coffeinum.citricum tabl.-ként. 
Javallatok. Migrén; fejfájás. 
Adagolás. Naponta 1-3-szor 1-2 tabi. 

·Megjegyzés. Vény nélküLis ki adható. 
Csomagolás. b. 20 tabi. 2,- Ft. 

AZULENOL B T 900 
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'ketiőcs 

_J:fi1J9.i;t.riv11s, __ 30m g" a.z\JJ~rtu_:m . { 2Q,.g i .. vp):_e ti.d:ú PJ-1~-~J'e:nl?~.shen .. 
JavaÍiatok.- Sarjadzás elősegítése;:portioerózió, ulcus·cruris, 
égési és fagyási seb, decubiti.Js, a bőr: röntgen'besUgárzás 
alatti kezelése. 
Alkalmazás~ Vékony'an·a beteg testfelületre k~iini,
Megjegyzé~.;:Vény nélkül is kiéidható:< 
Csomagolás. l tubus (2o' g) 2,---:-:Ft. 

i 
i 

l 
'· 
l 

l 
l 
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BACLOFEN 
tabi. 

p 

Hatóanyag. 1 O, ill. 25 mg baclofenum tabl.-ként. 

E 100 

Javallat. A sclerosis multiplexes Izommerevség és az _egyéb 
eredetű spinális izomgörcsök kezelése. Cerebrális eredetű 
izomgörcsök esetén_is alkalmazható. 
Ellenjavallatok. Pszichózis, .epilepszia, terheSség -elsQ-?:h-afl='-
mada. 
Adagolás. Általában a kezdő adag naponta 3 x 5 mg. Az egyes 
adagokat-azután háromnaponként 3 x 5 mg-mal emelik, amíg 
a ma~imális adagot (3D--75 mg/nap) elérik. A táblettákat aján
latos étkezés közben bevenni. 
Mellékhatások. Kábultság, szédülés, hányiger, há-riyá~~'kfriÖ
nösen --a kezelés kezdetén. Agyi vérellátási zava-rok -esetén 
vagy idősebb betegeken: depresszió, eufória, Zavartság és 
hallucináció. Előfordulhat izom hypotonia, mely az (:!dag csök
kentésével - esetleg a nappali adagok csökkentésével és az 
esti emelésével- megszüntethető. 
A szedatív hatás különösen a cerebrális spaSticitás miatt ke
zelt betegeken jelentkezhet. 
Gyógyszerkölcsönhatás_. Csak óvatosan adfJgo/ható.v~rnyo
máscsökkentőkkel (a Baclofen is csökkenti a vérnyor:nást). 
Figyelmeztetés. Különös óvatosságat és orvosi felügyeletet 
igényel alkalmazása cerebrális eredetű görcsös állapOtokban 
és idősebb korban, továbbá gyomor- és nyombélfekély ese
tén. Parkinson-kórésathetotikus állapot kezelésére nem alkal
mas. 
Megjegyzé-. + Csak vényre adhai:ó ki. Az orVoS rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető._- Az 
a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógy
szer javallatai szerinti betegség esetén a beteg_ gyógyszere
lésére területi_leg és szakmailag is illetékes. 
Csomagolás. 50 tabi. (10 mg)38,- Ft; 50 tabi. (25 mg)90,- Ft. 

BALTIX EGYT K 100 
cseppek 
Hatóanyag. 500 mg clofedanolum hydr.ochloricum {10 ml} 
üvegen~ént. 

Javallatok. Akut ·és krónikus köhögés. Krónikus bronchitisek 
okozta pharyngealis köhögés, tonsillectomia utáni köhögési 
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inger.-Pieuritis, tüdőtumor,_szilikózis okozta köhögés,·sp-eci-: 
fikus tüdőfolyamatoknál is, főképp ahol a kodeinszárma~ékok 
-megszokása már fennálL Bronchoszkópia, bronchogr~fia, 
tüdőtöltés előtt profilaktikusan. · 
·Adagolás,. FillnOtteknek n~p·öótcr-3-4~s-Z_er·2o-:36_ .. _csepp, kevés. 
vízZel vagy- gyümölcslévei. __ Gyermekf!__~nek--h_áponta __ 3~szor 
5-15 csepp, csecsemőknek 3-szor 5 csepp. - · 
MegjegyZés; .. + Vény nélküfegy atkalonlmanegfetjebb a reg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható.ki. 
Csomagolás~·1-'üVeg (10 in'l)'2,...:.ft. 

BARSAMID 
tabi. 

Ch A 600 

Hatóclnya·gok. 130 ing,bf;irbitahlatriUm; 284 mg amidazciphe~ 
num tabL"-ként. 
JavallatOk. Fájdalomcsillapítás, lázcsillá'Pítás, migrén, neUral
gia, dysmenorrhoea, reumatizmus, arlhritis, műtét utáni fáj-

_-dalmak. · · 

Adagolás. Felnőtteknek napo_nta·'i-3_-szor ,. tabi_:__ __ .. ! .. · 

Gyerinekeknek napontá 1-6-·éves korban -2--:3-szor 1/~1/2 
tabi.; 7-'-14 éves korban 2--'-3-szor 1/2..:...1·tabletta. 
Figye_lmeztetés. Főleg _j~rmüveZetők; ·fT!_agasban val]Y:-veszé
IYes f1épen dolgoz~?k csak az orvos által ":': .. a~ 13gyéni érzékeny
ség_nek megfelelöen - előírt_ adag_ ban szedhet1k! Al~almaza
sának időtartama alatt tilosszeszes it81t fogyasZtani: 
Tartós a Q ás esetén a vérképet időnként ellenőrizni kell. r 

Megjegyi_é's. i }0 veny nélkü(e9Y'álkátornmállegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy ánnak megfelelő m·ennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft. 

BAYObiN·· A mV 200. 
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kenöcs 
Hatóanyagok. 2500 H DB-E heparihoidum, 5 g aethylenglyko
lum monosalicylicum, 1,25 .g ·benzylium nicotinJcum (50 g) 
lemosható kenőcsben. 
Javallatok. Ízületi gyulladások~ arthrosis; spondylosis,_spon-:
dylarthrosis esetén fellépő izom- és végtagfájdalom,- izomláz 

és zúzódás, zárt baleseti sérülés, contusio, haematoma, 
distorsio, továbbá tendovaginitis, epicondylitis, bursitis, radi
culitis,·neuritis, fibrositis, myositis. 
AlkalmaZás. A fájtlaJmas 'testrészt vékony_ rétegben bedör
zsölni, _általában naponta 2-3-szor. Ha' a bedörzsölés a túl 
nagy fájdalom miatt nem lehetséges, 'elegendő a kenőcsöt 
csak könnyedén a bőrfelületre vinni. Az alkalmazás módja _ 
mindig ·a betegség lokalízációjától, ill. a beteg_állapotátót.fü9@t-" 
Keringést javitó hatása fürdőkkel fokozható. 
Figyelmeztetés. A kenöcs szembe vagy nyálkahártyára ne ke
rüljön, mert erős vérbőséget okoz; alkalmazása után kéz
mosás javasolt. 
Me'gJegyzés. + Csak vényre adható 'kL Az O:rvos- rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (50 g) 6,80 Ft. 

BAYRENA A 
szirup, tabi. 
Hatóanyag. ·"4, g sulfametbXydiii:Zimim "(40- rnl) szirUpban; 
500 mg sulfametoxydiazinum tabl.-kétít~: 
Javallálok~-. Légúti_ fertőzések_ (brbnchWS7 brön;CtJOpneurno
nia). Szájüreg, garat,_melléküregek, fül fertözés_e_: .-:- Urogeni
tális rendszerfertőzései (cystitis,- cystopyelitis, pyelitis,-pyelo
nephritis, prostatitis). _.:.:.. Epeútfertőzések (cholecystitis, Chol
angWs). '-A ·böf Coccusok okozta fertőzései (phlegmonék). -
Enterális'--infekciók. Sebészeti mütétek előkészítése- (vastag
bél~. eperhütétek) . ....:. Erysipelas, actinomycosis kezelése. -
Vírusbetegségek szeklinder bakteriális fertqzései. 
Profilaxisként hosszabb kortikoszteroid-kezeléskor a bakte
riális szekunder infekció kiVédésére, asthma bronchiale ese
téna-bakteriális légúti fertözéS megakadályozására. Hosszan 
tartó kezelésekre, pl. krónikus, reci_div húgyúti infekció, króni
kus prostatitis kezelésére, krónikus bronchitis akut exacerba
tiójánakmegakadályozására. 

Ellenjavallatok. Máj- és veseel_égtelenség, vérdyscr'asia, szul
fonamid-túlérzékenység, a terhesség első har.madában és 
utolsó heteiben. 
Adagolás. 
Felnőtteknek: első :nap 2 tabi.,_ máso-dik naptól1 ta b/;' reggel, 
étkezés után. 
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l 

6-'10 30 10 1/4 
10"-13 20 10 1/4 
13-'16 . 20 10 1/4 
lil-20 20 1() 1/2 
20"-30 20 10 1/2 
3 ().'.45 15 7 3/4 

Kisgyermekekkezelésére aszirup-adása célszerű. Az adagoló~ 
kanál (5 ml) 500 mg sulfametoxydiazinum· hatóanyagortiu"..: 
talmaz. 
A naPi adagot célszf?rű reggetegyszerre beadni,: étkezés után. 
Súlyos esetekben az_ első_ napi:adag _1/3~dal növelhető. 
A tünetek megszűnése után még_ :2-3_ napig adagölandó._Pro
fi/axis céljára elegendő _a_ fenntártó adagot ~adni. Huzamos, 
hónapokig tartó kezelésre is alkalmazható. · - · 
Mellékhatások. Rossz közérzet; tSjtájás, ., gyOrTiorpan~szok, 
gyógy~zerexanthema. Vérképzőrendszerr károsodás _(leuco
penia, trombocitaszám és folsavszint csökkenése). Májkáro-
sodás. ~ 

Gyógyszerkölcsörihatások. Kerületidő az e{jyüttadáSa:- orá
lis antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódáSa)"; 
- fenyteinnal {szérumszintje tdxikusig emelkedhet); 
-orális antidiabetikumokkal (hypoglykéfemia .veszélye); 
..... PABA~származékokkal (a sí:ulfonamidhatás Csökkenése); 
- szalicilátokl<81, ·fenilbUtazonnal- és naproxennel (a szulfon-

amid komponens szérumszintjéttoxikus értékre emel hetik). 
Figyelmeztetés. Koraszülötteknek, újszülötteknek és-·csecse
mőknek 3-hónapos korig nem adható! 
Laktáció ideje alatt- az első 3 hónapban-- riem Bdható! Ha 
azonban minden antibiotikumra rezisztens és szulfonamidra 
érzéke·ny törzs okoZZa a fertő:Zést.--akkor-aZ anya kezelése aiati
éS az azt követő 3 napOn át ai: újszülöttnek más.-anya tejét 

Korlátozott vesefunkció. esetén - a kumuláció veszélyének 
elkerülése végett- csak redukált adagok adhaták (a plazma
kancentráció meghatározása ajánlatos). Hosszan tartó keze
lés alatt a vérkép (a trombocitaszám is) rendszeres eflenőr
zéseszükséges. Ha a lcúra alattexanthema keletkezik, a gyógy
szer szedését azonnal be kell szüntetni. 
A kezelés ideje alatt a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel
ről gondoskodni kell. 
Óvatosság ajánlatos a szer adásában: folsavhiányos anae
miában, krónikus aikaholisták kezelésekor és _immunszup
presszív szareket szedő PCP-s betegek kezeléSekot: , __ . ."_;;".;.,., 

Megjegyzés. ++ A tabi. csak vényre adható ki, egyszeri 
alkalommal.- A tabi. csak_vényre adható ki. Az orvos rendel
kezése szarint (legfeljebb 3 alkalommal) ismételhető. 
~somagolás .. 1 üveg szirup (40 ml) 5,- Ft; 8 tabi. 4,10 Ft. 

B.EACILLIN B s 710 
tabi., szuszpenziós i nj. 
Hatóanyag. 200 OOO NE benzathinum benzylpenicillinum 
tabl.-ként; 1 200 OOO NE benzathinum benzylpenicillinum szá
razamp.-ként. Oldószer: 5 ml aqua destillata pro injectione 
amp.-ként. 

Javallatok. Penicillinre érzékeny mikroorganizmusok (első
sorban streptococcus, gonococcus) által okozott enyhe és 
középsúlyos fertőzések (angina, ill. tonsillitis, erysipe/as, scar
latina, pneumonia, gonorrhoea, szifilisz, továbbá actinomy
cosis, mély pyodermák, otitis media stb.). 
Streptococcusfertőzések megelőzése, ill. a recidiva megaka· 
dályozása, elsősorban reumás láz, chorea minor és nephritis 
esetén. Endocarditis-profilaxis műtéti beavatkozáskor. 
Ellenjavallat. Penicillinallergia . 
Adagolás. Per os: megelőzésre: t8rtós megelőzés céljára tel
nőtteknek napi 2 tabi. a reggeli étkezés után; gyerekeknek 
általában napi 1 tabi., streptococcusfertőzés közvetlen veszé
lye esetén kétszerennyi az adag (a második adag a déli étkezés 
után). Streptococcushordozás megszüntetésére napi 3-6 tabi. 
1 O napon át, egész napra elosztva, étkezések után. 
Kezelésre: a beteg kora, ill. testsúlya és a betegség súlyos
sága szarint felnőtteknek általában napi 3-6 tabi., egész napra 
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Gyermekeknek a táblázat szerint: 

Elsö nap :_ , .Második naptól 

Ko c Testsúly '·· . . ·.· ... 
(kg) hl g/kg 

tabi.,- adagOló-
mg/kg 

tabi., a~agoló· 
kanál sziruP kanál szirup 

. ... ·.· , ... , 
;• . 

.... .· ... . 

3-12 hó 6--10 30 1/2 . 10 1/4 
1- 2 év 10'-13 20 1/2 10 1/4 
2--4év 13--16 . ; 20 3/4 10 1/4 
4- -s·év 16--20 20 3/4 10 . 1/2 
-.6-1űév: 20'-30 . ·;20 1 .. 10 '· l 1/2. 
1<l'-14év 30'-45 •. 15 .. ·1112 . 7 L 3/4 

Kisgyermekek kezelésére a szirup adása célszent Az adagoló
kanál (5 ml) 500 mg sulfametoxydiazinum ·hatóanyBgot tar
talmaz. 
A napi at;tagot célszerű reggetegyszerre beadni, étkezés után. 
Súlyos esetekben-az_első napi ad;;~g 1/3-dal növelhető. 
A tünetek rnegs~ű~ése után még}-3_ nap_ig a_daf)b_la,nd_ó.-Pro
filaxis céljára elegendő a fenntartó adagot-adni: Huzamos, 
hónap()kig taf'!:ó kezelés~e is alkalmazható. d 
Mellékhatások •. Rossz közérzet;- fejfájás; :.gyomorpanaszok, 
gyógyszerexanthema. Vérképzőrendszeri''károsodás·-.(leuco
penia,_ trombocitaszám és folsavszint Csökkeriése).- .Máj káro-
sodás. ~ 

Gyógyszerkölcsörlhatások. Kerülendő aZ-együttádáSa,'-- Orá
lis antikoagulánSOkkal (antikbáQulális-hatás fökozódáSa)'; 
- fenytoinnal fszérumszintjetOXikusig emélkedhet); 
-oráliS ántidiabetikumokkal (hypoglyka'emiaveszély'é); 
--PABA=-Szárínazékokkal (a szulforiamidhatás cSökkenése); 
- sZalicilátokkat-'fenilbutazi:mnal·és naproxennel (a szulfon-

·amid-komponens szérumszintjéttő:Xikus---ért:-ék-re-enlelhetik). 
Figy'elnieztetés.- KoraSzUiötteknék;· Ujszü!öttekriek.-és· cse.cse~ 
-mökliek 3 hónapos korig--nem adható! -
Laktáció ideje alatt- az első 3 hónapban·.:... nem adhatól Ha 
azonban minden .antibiotikumra rezisztens és szulfonarrHdra 
érzékeny törzs okoZza aJertőzést.'akkor.az anya-kezelése alatt 
és az azt követő 3 napon át az újszülöttnek rriás ~anya tejét 

adjuk, végső esetben mesterséges táplálása (Robébi) szük~ 
ség es. 
Korlátozott vesefunkció-esetén - a -kumuláció veszélyének 
_elkerülése végett- csak redukált adagok adhaták (a plazma~ 
koncantráció meghatározása ajánlatos). Hosszan tartó keze
lés alatt a vérkép (a trombocitaszám is} rendszeres ellenőr
zése szükséges .. Ha a kúra alatt exanthema keletkez_ik, a gyógy-
szer szedését azonnal be kell szüntetni. , 
A kezelés ideje alatt a megfelelő mennyiségű foly8ff8k6"é\Fitel~ 
ről gondoskodni kell. 
Óvatosság ajánlatos a szer adásában: folsavhiányos anae
miában, krónikus alkoholisták kezelésekor és immunszup
l?resszív szereket szedő PCP-s betegek kezelésekor. 
Megjegyz8s. ++ A tabi. csak vényre adható ki, egyszeri 
alkalommal.- A tabi. csak_vényre adható ki. -Az orvos rendel
kezéseszerint (legfeljebb 3 alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás.-1 üveg szirup {40 ml) 5,- Ft; 8 tabi. 4,10 Ft. 

BEACILLIN B s 710 
tabi., szuszpenziós i nj. 
Hatóanyag. 200 OOO NE benzathinum benzylpenicillinum 
tabl.-ként; 1 200 OOO NE benzathinum benzylpenicillinum szá
razamp.-ként._ Oldószer: 5 ml aqua destillata pro injectione 
amp.~ként. 

Javallatok. Penicillinre érzékeny mikroorganizmusok (első
sorban streptococcus, gonococcus) által okozott enyhe és 
középsúlyos fertőzések (angina, ill. tonsillitis, erysipelas, scar
latina, pneumonia, gonorrhoea, szifilisz, továbbá actinomy
cosis, mély pyodermák, otitis media stb.). 
Streptococcusfertőzések megelőzése, ill. a recidiva megaka
dályozása, elsősorban reumás láz, chorea minor és nephritis 
esetén. Endocarditis-profilaxis mütéti be8vatkozáskor. 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. 

Adagolás. Per os: megelőzésre: tartós megelőzés céljára fel
nőtteknek- napi 2 tabi. a reggeli étkezés után; gyerekeknek 
általában napi 1 tabi., streptococcusfertőzés közvetlen veszé
lye esetén kétszerennyi az adag (a második adag a déli étkezés 
után). Streptococcushordozás megszüntetésére napi 3-6 tabi. 
1 O napon át, egész napra elosztva, étkezések után. 
Kezelésre: a beteg kora, ill. testsúlya és a betegség súlyos
ságaszerint felnőtteknek általában napi 3-6 tabi., egész napra 

97 



98 

elosztva, étkezések után. _Gyermekek terápiás napi adaiJja 
30 00{}-70 OOO NE/tskg. . 
A tabl.-kat a láz megszünése, ilL a tünetekvisszafejl9dése után 
is még _legalább 2-3 napon át kell adrli. -
Paren~erálisan: Ha a beteg -állapota súlYos; a __ kezet est pa ren~ 
terálisa_n kell· kezdeni. Az egyszeri és napi ada_got a beteg· álla-
pcita·szabja nieg. . ___ , __ _ _-
Szifílisz kezelése: 2,4milliö NE keZdő adag'utátt3~4 na'poriként 
1;2 millió,-összesen-s,4 millió'NE 15-16nap alatt. 
Endocarditis-profilaxisra elegendő műtéti beavatko:zások 
előtt és után 600 OOO NE 'egyszeri befecskendezése. 
Mellékhatá_sok. _TúlérzekenYséQi · r~_élkdók,: éu)i"thein8,. urtica
ria, Ouincke~ödéiTia, anafilaxiás shciék. - _ · _ 

GYó9~~-efkörC§&TI:~~t~s;, "E9V~tt~dás:a.:~e·fu,eridlr:~ bakt~~io
sztatikus anti bioti ku_ nib'kka 1_, Pl,' ~19f8<nlfeii i kOl! a_ l. _tetra ci kl i rlek
kel (hatáscsökkenés). 

Figyelmeztetés. Penicillirikeieléskor' súlyos, Sőt ·halálos 
anafilaxiás shock léphet fel, főleg aHergiára hajlamos egyéne
ken, ezért allergiás, asztmás anamnézisű betegek penicillin
kezelésekor óvatosság ajánlatos. A részleges penicill_ill- ·éS 
cefalosporin-k.eresztallergiára klinikai és-laboratóriumi ada
tok vannak. 
Beaciti in injekció alkalmazása előtt- az e·setle-Qes túl ériékeny
ség megállaj}ítására skarifikációs bőrpróbát kell végezni. Fo
lyamatos Beaciliin-kezelés esetén ez csak a kezelés megkezdé
sekor szükséges. (A skarifikációs bőrpróba elvégzésérevonat
kozó tájékoztatás a csomagoláshoz mellékelve-van.) 
Megjegyzés. + Csak vényre-adható kL ·Az ··orvos· re-nde1ke
zése szerint a tabi. {legfeljebb három alkalommal) iSrTiétel
hető. A szuszpenziós inj. csak egyszeri alkalommal adható ki. 
Reumás lázon-átesett l8 éven aluliak gondozására~a-tab/.-t a 
kezelőorvos (a körzeti gyermekorvos, körzeti orvos. gye'imek
szakrendelés siakorvosa) kórházi java'slat alapján-térítésmen
tesen rendelheti. 
A szuszpenziós injekciót az iiltézet ~észletéből kell térítés'men· 

. ~~~e..n. ·-~-i.~"d_!]t,~ .. l?.9t:: }~!i' J)_ e.mi.9.9.1J .. d_Q_zp!J.~n .. _gyQg_y~~~L~.t~.~ ,}:l:J~:tt 
álló nemibetegeknek. 
Csomagolás. 12 tabi. 4,60 Ft; 1 200 OOO NE +1 amp. (5 ml) 
oldószer 4,60 Ft, 

.-;;; 
,--; 

:,1 l - --'."'.' -iP; 

BELLETOVAL 
tabi. 

A C 500 

Hatóanyag. 0,25 mg 1-hyoscyaminum sulfuricum, 50 mg 
butobarbitalum tabl.-ként. 
Ja~all8tok. Neurózisban szorongás, feszültség oldása. Prae
menstrumban jelentkező idegesség oldása. Dysmenorrhoea. 
Gyermekgyógyászatban: vegetatív dystonia, hyperhydr_c:).~is, 
hyperthyreosis, chorea minor. - ''--'~,\~'$'"'" 

Adagolás. Felnőtteknek: naponta 1-3-szor 1 tabi.; gyermekek
nek: 1-6 éves korig 2-4-szer 1/3 tabi., 6-12 éves korig 2-4-szer 
1/2 tabi. 
Mellékhatás. Kipirulás, szájszárazság, nyelési nehézség. ak
komodációs zavar, fénykerülés, tachycardia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő az együttadása: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás csökke-

nése); . 
-triciklikus antidepresszánsokkal, valamint amantadinnal 

(kolinerg hatás fokozódása). 
Figyelmeztetés. Down-szindrómában az esetleg atropinérzé
kenység miatt óvatosság indokolt.- Orális antikoagulánssal 
együtt szedve a vérzési időt ellenőrizni kell .. 
A gyógyszer bevétele után vagy folyamatos szedése esetén 
a kúra időtartama alatt járművet vetetni~ magasban vagy 
veszélyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának. illetve hatá
sának tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyz~. -++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel
kezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft," 100 tabi. 1 O,- Ft .. 

BELLOlD 
drazsé 

KGY C 500 

Hatóanyagok. 0.1 mg 1-hyoscyaminum sulfuri cum, 0,3 mg se
ca lis __ cornu_ti __ alkaloidae tatales (ergotoxinban kifejezve), 
30 mg butoba'rbitalum drazsénként. 
Javallatok. Vegetatív zavarok, hyperhydrosis, tachycardia, 
vasoneurosis, hyperthyreosis, dysmenorrhoea, asthma bron
chiale. 
Ellenjavallat. Glaucoma, prostatahipertrófia. 
Adagolás. Naponta 3x1-2 drazsé, kúraszerű adagolásban is. 
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Méllékhatás.-H-uzamos szedés esetérl a szem alkalmazkodása 
Csökkenhet, ami a gyógyszer elhagyása után spontán meg
Szűnik, 

-·',:;g·yei.:.:Í~ZÍéÍé~~ 'i=őiég járm-űvezétök,-magaS~an vagy veSzé
Jyes gépen doiQO~ók csak az orvos által- az .egyérii érzékeny
Ségnek megf!31elően- előírt adagbari szedhetik. A gyógyszer-

- 'tel e!;Jyidej'üleg al_koholtfogyasztani~il_~_~'-- . ·._ -_ 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki:_AZ.-orvOS-f-end8:1ke
zése szerint (legf~ljebb három alkalommal)'ismételhető._ 
Csom~golás. b. 50_ drazsé 3,_50. Ft. 

BENErAZON 
tabi. 

s mV200 

100 

Hatóanyag. 250 mg tribuzonurn_-tabl.-ként~ 
Javallatok. Az érrendszer gyulladásos betegségei: főleg phle
bitis, varicophlebitis, thrombophlebitis, -akut és krónikus 
trombózis, poszt-trombotikus szindróma. -
A mozgásszervek gyulladásos és degeneratív. betegségei: 
polyarthritis chronica progressiv.a,_ spondylarthr.ifis _ankylo
poetica, arthrosisok, discopathia,-spondylosis. Arthritis u rica, 
hyperurikaefl!iás állapot. 
Ellenjavallatok. Abszolút: a-vérképzés elégtelensége, mani
feszt fekélybetegség, súlyos szívelégtelenség, a máj és.a vese 
súlyos működési zavara, terhesség. 
Relatív: enyhébb szív-. máj- és veseeJé·gtelenség,_ ~achexia, 
fekélybetegség az anamnézisben. -

Adagolás. lndividuális,_a betegség típusától éfta,beteg álla
potától függ. A kezdő adag általában napi 1 g (4x-1 tabi.), sú
lyosabb esetekben napi 1,5 g (3 x 2 tabi.). Az állapot javuiásá
val ez az adag csökkenthető. Hosszan tartó ke_zeléskor általá.,. 
!Ja· n napi 2-3 tabi. elegendő. · 

Mellékhatások. Gyomorpanaszok, folyadékretendó; főleg 
tartós szedéskor a vérzési idő meghosSzabbodása. 
GyÓgysl:erkölcSönhabísok. -csak -óvatosan· adható oráliS·anti
koagulánsokkal, orális antidiabetikumokkal (hatásukat -nö
veli).-

Figyelmeztetés. Ha egyidejűleg Syncumar adása is szüksé
ges, úgy az utóbbiból a szokásos adag felét vagy harmadát 
kell csak adni,-és az alvadási időt Quick-teszttel kell ellen'őriz
ni. Ha a beteg már előzőleg elkezdte a Syncumart szedni, 

l 

........ Il 

először csökkenteni kell ennek adgját, úgy hogy a Quick
teszt értékei az élettani értékek 50--60%-ára emelkedjenek, és 
csak ezután kezdhető el a Benetazon adása. A Syncumar 
adagját ezután a Quick-teszttel végzett rendszeres ellenőrzés 
eredményeinek megfelelően módosítjuk. 
HaSonló óvatosság és a vércukorértékek gyakori ellenőrzése 
szükséges Benetazon és az orális antidiabetikumok együttes 
alkalmazása esetén is. ·-'~~,~ -,=:..;;"""" 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 9,70 Ft. 

BETACID 
pasztilla 

KGY J 710 

Hatóanyagok. 100 mg pepsinum, 400 mg betainum hydro
chloricum pasztillánként. 

Javallatok. Achylia gastrica (anaemia perniciosában is), ana
ciditás, hipaciditás, gastrogen diarrhoea, rothadásos dys
pepsía. 

Adagolás. Felnőtteknek 1-2 tabi., gyermekeknek 1 tabi., cse
csemőknek 1/2 tabi., vízben oldva étkezés közben vagy után. 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 10 tabi. 2,- Ft. 

SILAGIT 
drazsé 

Ch J 720 

Hatóanyagok. 60 mg natrium choleinicum, 20 mg phenol
phthaleinum, 80 mg hexamethylentetraminum, 20 mg papa
verinum hydrochloricum, 1 mg methylhomatropinum bro
matum, 7,5 mg mentholum drazsénként. 
Javallatok. Cholelithiasis, cholecystitis, cholecystectomia 
utáni panaszok. 
Adagolás. Naponta 2-3-szar 1-2 drazsé, étkezés után. 
Megjegyzés. ++ Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. b. 30 drazsé 2,- Ft. 
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BILOCID 
tab~c· 

KGY J 720 

HatO'anyag. 500 mg oxymethylnicotinamiduin tabl.-ként., 
Javallatok. Cholecystitis, cholangitis;· ·hepatitis· epidemica 
utáni cholepathia, cholelithiásis, gastroduodenit~s. enteritiS 
acuta. _ 
Adcigofás.LökéSterápia: 2-4 napig 3-Szar 2 tabi. étkezés után, 
majd napi 4 tabL-val folytatjuk a kezelést. Súlyos esetekben 
2 óránként 1 tabi_. · 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad.ható. 
Csomagolás. 20 tabi. 5,50 Ft. 

BIOSUPRESSIN 
kapszula 

B LOOO 

Hatóanyag. 200 mg hydroxycarbamidum kapszulánként. 
Javallatok. Krónikus myeloid .leukaemia, elsősorban annak 
akceleráltfázisában monoterápiában. Egyéb profiteratív meg
betegedésekben főleg kombinációs kezelésre. Melanoma 
metasztáziss_al. Nagy kiterjedésü, terápiarezisztens psoriasis, 
psoriasis ad erythroderma vergens, €rythfoderma psoriati
cum, psoriasis pustulosa. 
Ellenjavallatok. Máj- és vesékárosodás, cyiopeni'a, terhesség, 
továbbá ha citosztatikumok és immunszuppresszív szerek 
adása kontraindikált; fertilis korban csak vitális indikációban 
adható. 

Adagolás. Tumorok esetében: a) váltakozó terápiában So mg/ 
testsúlykg egyszeri adagban minden harmadik nap, Vagy 
b) folyamatos terápiában naponta 20-30 mg/testsúlykg (pl. 
70 kg-os betegnek naponta 3X2-3 kapszula). 
Psoriasis esetében: napOnta 20-30 mg/testsúlykg (pl. 70 kg
os betegnek 3 x 2-3 kapszula/die). Intermittáló kezelés:' egy
hetes kúra után 1 hét szünet. A klir:tikai :Választó!_ függően 

· 2"--3i<úra:·- ··-- '" · ... ",.-.. ~."-' -- .. --*·--"---~"·-· ···· 

Mellékhatások. Gasztrointesztinális zavarok (étvágytalanság, 
émelygés, gyonlor'nyomás), bőrpír, átmeneti hematológiai 
tünetek (anaemia), néha ideg-rendszeri zavarok. A szérum
húgysavszint emelkedése előfordulhat; 
Kombinációs terápia. Egyéb citosztatikumokkal Va]ó-égyütt
adásakor a napi adag az 1,0 g-ot nem-haladhatja meg.-
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Figyelmeztetés. Krónikus myeloid leukaemiában már a fehér
vérsejtszám 20 OOO-re csökkenése esetén, egyéb indikációban 
4000 alatti fehérvérsejtszám és 100 OOO alatti thrombocyta
szám esetén adását abba kell hagyni. 
Megjegyzés.-++ Kizárólag- fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon
dozóintéZeti) felhaszhálásra van forgalomban. 
Csomagolás. 250 tabi. 96,80 Ft. 

BISECU RIN 
tabi. 

KGY Q 231 

Ható~nyagok. 1 mg aethynodiolum diaceticum, 0,05 mg 
aethyniloestradiolum tabl.-ként. 
Javallat. Fogamzásgátlás. 

Ellenjavallatok. Hepatitis utáni állapot, májműködési zavarok, 
cholecystitis, trombóziskészség, súlyos organikus szívbeteg
s.ég, krónikus colitis, diabetes mellitus. Az endokrin mirigyek 
egyéb betegségei. Mal_ignus tumor, elsősorban emlöcar
cinoma, továbbá laktáció és intolerancia. 
Adagolás. A menstruáció első napjától számított 5. ·napon kell 
elkt;!zdeni és 21 napon át napi 1 tabl.-t kell beven,ni_ mindennap 
azonos időpontban, lehetőleg este. Ezt követőEm-7 nap szüne
tet kell tartani. Szabályos reakciókészs~g esetén a kezelési 
szünet 2-5. napján menstruációszerű vérzés· mutatkozik. 
A hétnapos tablettaszedési szünet eltelte után a következő hét 
azonos napján ismét el kell kezdeni a tabi. szedését-tekintet 
nélkül arra, hogy a vérzés tart-e még- és ismét 21 napon át 
kell szedni. Az' egyes kúrák kezdete tehát mindiQ a hét azonos 
napjára esik.- Ainennyiben a 7 napos kezelési szünet végéig 
sem jelentkezne vérzés, el kell dönteni, hogy újabb tabletta
szedési idöszak megkezdhetö-e. Ez az alkalmazási mód folya
matosan ismételendő. A fogamzásgátló hatás rehdsieres sze
dés esetén az egyhetes tablettaszedési szünetre is kiterjed. Ha 
a tabi. bevétele egy napon elmarad, ezt a lehető leghamarabb 
pótolni kell és a következő tabl.-t szakott időpontban be kell 
venni. 2 tabi. bevétele között 36 áránál hosszabb idő ne teljen 
el, különben az ovulációgátló hatás folyamatossága nem biz
tosított. Az ovulációgátló hatás kifejlődéséhez kb. 1 hétre van 
szükség. A kúra első hetében tehát a fogamzásgátlásra bizton
sággal számolni nem lehet. 
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Mellékhatások. Fejfájás, hányinger, mellfeszülés, testsúlynö
vekedés, bélpanaszok a kúra kezdetén előfordulhatnak s-a ké
sőbbi ciklusokban többnyire megszűnnek .. 
Figyelmeztetés. Varicositasban, epil8psiiában, hipertoniá
ban, depresszióval járó pSzichiátriai kórkéPekberi- alkalma
Zása körültekintést igényel. 

Megjegyzés. +-Csak vényre-adható ki .. Az. .orvos· rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. Ren
delhetőségét külön utasítás szabályazza (3.7 fejezet). 
Csomagolás. 21 tabi. 2,90 Ft. 

BISPAN 
tabi. 

Ch F OOO; J 100 

Hatóanyagok. 5- mg -;sopropamidum jodatüm, 60 mg- drata
verinum hydrochloricum tabl.-ként. 
Javallatok. A gyomor-bélhuzam mctoros es szekréciós:funk
ciójának zavarai, gastralg_iák, akut és krónikus hiperaeid Qast
ritis, pylorospasmus, ulcus vantriculi és duodeni, colitis, me
teorismus,' cholecystopathia,-· cholangitis;-_-cholecystitis, az 
ureter és a húgyhólyag görcse, a rnéh simaizomzatának gör
csével járó állapotok {dysmenorrhoea stb.). 
Ellenjavallatok. Glaucoma·és_prostatahipertrófia. 
Adagolás. Átlagos adagja--felnőtteknek akut esetben szükség 
szerint 1-2 tabi., krónikus esetben kúr<;~szerűen 3-6 héten át, 
naponta 3-szar 1 tabi., amely adaQ_-i:l klinikai_ állapotjavulásá
val arányosan-fenntartó adag ra csökkenthető.-A kúraszerű 
adagoláskor a hatékonyság és tűrőképesség figyelembev8te
lével egyéni adagoláSra törekedjünk; 
FigyelmeZtetés. A kezelés alatt az étrendi, a nyugalmi stb. elő
írások betartandók. 

Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő meilnyiség 
adható ki. 

BIUNG B T 200 
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kenöcs 
Hatóanyagok. 1 g ammonium bitumensulfonicuro, 2 g zin
cum oxydatum (20 g) vazelin típusú kenöcsben. 

Javallatok. Gyulladásos beszűrődéssei és viszketésset járó 
bőrelváltozások, heveny és idült ekcéma, pernio, congelatio, 
decubitus. 
Alkcilmazás. A beteg testfelületre kenni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g) 2,- Ft. 

BIVELIN KGY 
i nj. 

1210; H 600; H 800 

Hatóanyagok. 0,3 mg dihydroergotoxirlum aethansulfoni
cum~ 200 mg p·aminobenzoi·N-diaethylleucinol methansul
fonicum (5 ml) amp.·ként. 
Javallatok. Thromboemboliák megelőzése és terápiája._ Akut 
thrombophlebitis, phlebothrombosis, tüdőembólia, artériás 
embólia. 
Adagolás. Trombózis veszélyében profilaktikusan, továbbá 
felületes végtagtrombózisban és phlebitisben 6-8 napig napi 
2 am p. adható im. Kifejlődött trombózisban nem teszi nélkü
lözhetövé az antikoagulánsok alkalmazását. Profilaktikusan 
azonban önállóan is alkalmazható. Súlyos, mély trombózis
ban tüdöembóliában, antikoagulánsok- mellett 4 napig 
2 x i am p. cseppinfúzió 400 ml fiziolóQiás konyhasó-oldatban 
vagy 5%-os glukózban (az infúzió tartama 9D-120 perc). 
Továbbiakban a beteg állapotától függően napi egy -amp. 
infúzióban, majd naponta 2X1, később 1 x1 amp. Bivelin im. 
Figyelmeztetés. Kizárólag izomba vagy lassú cseppinfúzió
ban adható. Vénás adása ellenjavallt! 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki.~ Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5x5 m\10,70 Ft. 

BOLUS ADSlRINGENS 
tabi. 

EGYT JSOO 

Hatóanyagok.150 mg albumen tannicum, 150 mg bismuthum 
subgallicum, 300 mg bo\ us alba tabl.·ként. 

Javallatok. Akut fertőzéses bél megbetegedések, hlérgezéses 
gyomor- és bélbántalmak, krónikus enterocolitis ( rothadásos 
és erjedésas dyspepsia, gastrogen diarrhoea). 
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Adagolás. Naponta 3-szor 1-3 tabi. 
Megjegyzés; Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,- Ft. 

BOLUS LAXANS 
tabi. 

EGYT 

HatóanyagOk. 20 mg extractum rhei siccum, 50 mg sulfur 
praecipitatum, 100 mg sennae folii pulvis, 400 mg bal us alba 
tabl.-ként. 

Javallatok. Obstipáció, flatulentia, meteorismus, bélerjedés, 
inte'sztirlális autointoxikáció. 
Ada·golás. Nap'OnÚ{-:3~SZor 1-...:.a-;t_a.~l_etta_; '~tkezés· útáh- Vagy 
esetenként 1-4 tabletta. -- <' · • • • · 

M~~ijegfzés.-Vény nenCíH is -kiádhBió~ 
Csomagolás. 40 tabi. 2,- Ft. 

BORAGIN Ch s 100 
hüvelytabletta 
HatóaílYagok. 250 m9 acei8rSo1Um, 30 mg aci_dum bOricum 'i 
hüvelytabl.-kfmt. ;-Í 

2 Javallatok. Flour al bus~- különösen trichorilorias-colpitiS, va- :c 
Iamint _a hüvelyfal míiködési gyengeségé.n alapuló- minden ! 
egyéb fluor. Hüvelyi mütétek előké~_zítése. _ ,,I 
Alkalmazás. Kezdetben naponta 1-2-~abl;;-mély_en a hüvelybe 
vezetve. Abban az.esetben_, ha a folyás napokon belüLnem -· 
csökkenne, naponta 2, esetleg.3 tabi. is.behelyezhető a hü- J 
velybe_. A keze_lést követő reggel ülőfürdő; hüvelyöblí~és he
tenként egyszer. Ha szekréciós rendellenes~ég miatt a tablet-
ták nem esnek szét, akkor célszerű azokéit behelyezéS előtt 
vízbe mártani. 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel
kezése szerint (legfeljebb három alka_lommal) ismételhető; 
Csomagolás. 15 tabi. 2,70 Ft. 

BÓRSAVAS SÁRGA VAZELIN B T 900 
Hatóanyag. 1 g_ acidum boricUm _(19 g) vazelin bari_. 
M8gje_gY?.E_és. Vény nélkl:il iS_ kiad ható; · 
CSomagolás. 1 tub~,Js (2()_ 9} 2$- F,t. 
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BRICANYL EGYT K 400; Q 400 
elixír, i nj., tabi. 
Hatóanyag. 30 mg terbutalinum sulfuricum (100 ml) elixír
bari; 0,5 mg terbutalinum sulfuricum (1 ml) amp.-ként; 2,5 mg 
terbutalinum-sulfuricum tabl.-ként. 
Javallatok. Asthm8 bronchiale, bronchitis chronica, emphy
sema és a tüdő hörgőspazmussal járó megbe_te_g~~é_sei. 
Fenyegető koraszülés, abortus imminens_tünetek (16;-Téitf~: 
ségi héttől), cervixinsufficientia és cerclage-műtét esetén az 
idő elötti kontrakciók megszüntetésére. 
Ellenjavallatok. Hyperthyreosis. Tachycardiával járó'·szívrit
muszavarok. Terhesség alatti erős vérzés, korai lepényleválás 
és intrauterin infekció, pyelitis chronica. 
Adagolás. Asthma bronchia!éban: iéinöff:eknek _1h __ -_ amp. 
(0,25 mg) sc. legfeljebb háromszor naponta, ill. naponta 2-3-
szar 1-2 tabi. 
A szimpatomimetikus aminokkal szembeh i érzékenység lehe
tősége miatt a betegek kezelését ajánlatos napi 2,5 'mg-mal 
(1 tabi.) kezdeni. Ha megfelelő hörgőtágulat nem jön. létre, az 
adag 2 tabl.-ra növelhető. - · 
Gyermekeknek: 3 éves kor alatt 2,5 ml elixír; J-,..6 éves korig 
2,5-5 ml elixír, ill.1/4-1/2tabl.; 7-15 éves_korig 5-10m! elixír, 
ill. 1/2-1 tabi. naponta 2-3-szor. _ / 
Az elixír adagolására a dobozban elhelyezett adagolómérce 
szolgál. 
Szülészetben: a kezelést iv. tartós cseppinfúzióval kell beve
zetni, ameilynek ajánlott max. időtartama 8 óra lehet. 
Az infúzió összeállításakor 5 mg Bricanylt (1 O am p.) 1000 ml 
izotóniás glukóz vagy izotóniás nátriumklorid-oldattal elegyí
tünk. (Az oldat 1 ml-e 5 ~-tg terbutali nt tartalmaz.) 
A gyógyszer adagelását egyénileg kell meghatárOZf1Í a h_atás 
és. tolerancia figyelembevételével (7-10 !J-9/perc). Altalaban 
ajánlatos az infúziós kezelést 1 O ~-tQ/perc sebességgel kezdeni. 
Ezután 1 O percenként 5 1-19-mal növeljük az adagot a perce~
kénti 25~-tQ eléréséig. Ezt az adagolást 1 órán át ke_ll_folytatnl, 
majd:-30 .percenként 5 j.tg ... mal csökkentjük az adagot a. leg
kisebb hatásos fenntartó adagig. Utókezelésre, újabb fájás
tévékenvség profilaxisára 3 napon keresztül sc. 250 (.lg-ot 
(1/2 amp.) adunk 4-szer naponta. Egyidejűleg 3_x5 mg ta~~.-t 
kap a beteg tünetmentességig, max. a terhesseg 37. hete1g. 
A koraszülés egyes eseteiben használt egyéb kombinációs 
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·. ·kezelésre alkalmas gyógyszerekkel (prosztaglandinanta9o-
nisták, gesztagének, alkohol stb.) együtt adható.· 

. Mellékhatások. A szimpatomimetikumokra ·.érzékeny· egyé
neken tremor;.-paJpitatio fordulhat elő. Ezek tartós orális keze
lé,s folyamán rendszerint az ei,Ső hét~n megsZünn"ek. 
GYógySzerkölcsönhatások . .Tilos együtt adn/:_ 
-halogénezett anésztetikurriokkaf-(kardiális arrhythmia): 
- MAO-bénítókkal (hipertóniás krízis); 
-adrenalinnal status asthmaticusban; 
- bétareceptor-blokkolókkal (egymás hatását antagonizál-

ják); . . .. 
- kortikoszteroidokkal glaucomában, tartósan (szembelnyo

más.fokozódása)._-
Kerülendő az-egy_ütiádás: 
- anyarozs-alkaloidokkal ( extrérTI m·aga_S vérliyomás.:.emelke-

dés).; . 
-egyes antihipertonikumokkal, guanethidin és Származékai, 

reserpin, alfa-methyldopa (a hipotenzív hatás csökkenése); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (szimpatomimetikus ami

nok hatását fokozhatja), glaucomában együttes adásuk 
tilos. 

Csak óvatásari adagolható: 
-digitálisz glukozidokkal (ka-rdiális arrhythmia);' 
- inzulinnal és orális antidiabetikumokkal (véré'ukoiszint vál-

tozása). 

Figyelmeztetés. Adása óvatosságat igényel hipertónia, myo
cardialis insufficientia esetén.- -A beteg szimpatomimetikus 
aminokkal szembeni érzékenységére figyelemmel kell lenni; 
Diabetes mellitusban alkalmazva szükségessé válhat az inzu
lin vagy orális antidiabetikum adagjának újra beállítása. 
Túladagolásesetén: 0,5-1 ml/perc (max. 5 ml) iv. proJ)ranolol. 
Megjegyzés. + Az ínj. csak vényre adható ki. Az orvos ren
délkezésa szerint (legfeljebb három alkalomrhal) iSméteJhető. 
Az elíxlr és a tabi. csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése_ szerint (legfeljebb hárOm alkalommal)' ish"i8telhető. -
-Asthma--'bronchialeban·-~szenvedő -betegeknek·a--tüdő'beteg'" .. 
gondozó, belgyógyászati, gyermekgyógyászati ·szakreödelés 
-szakorvosa, valamint a belgyógyász, gyermekgyógyász cso
portvezető főorvos kórházi javaslat-alapján térítésmentesen 
rendelheti. 
Csomagolás. 1 ü:veg elixír {100 ml) 4,30 Ft; 10 amp. (1 ml) 
3,70 Ft; 20 tabi. (2,5 mg) 2,90 Ft. · 
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BRINALDIX 
tabi. 

EGYT 

Hatóanyag. 20 mg elapainidum tabl.-ként . 

N 100 

Javallatok. Különböző eredetű ödémás állapotok (szívelég
telenség okozta, terhességi, nephrosisos, poszt-trombotikUs 
ödémák, májcirrhosis okozta ascites). Praemenstruációs pa
naszok és elhízás. Hi pertóniában egyedül vagy más y_érmo:o-: 
máscsökkentökkel kombinálva. Tartós kortikoszteroid-KeZelWS 
okozta folyadékretenció. 
Ellenjavallatok .. Fennálló hypokalaemia, hyponatraemi_a; hy
pochloraemia. Akut glomerulonephritis, uraemia, súlyos. ve
sekárosodás. 
Adagolás. -Gopdos orvosi ellenőrzés méilett. egyéni rn'egíté
lést igényel. Atlagos adagja felnőtteknek naponta l:-2_tabl. 
reggel, étkezés után. Az adag szükség esetén 3 tabl.-ra emel
hető. Fenntartó adagja másodnaponként 1 tabi., esetleg na
ponta 112-1 tabi. 
Mellékhatások. Nausea, fejfájás, gasztrointesztinális pana
szok, bőrpír, enyhe fáradtságérzés előfordulhat. 
Figyelmeztetés. Bár a káliumveszteség csekély, hosszan tartó 
kezelés - májbetegség, diabetes - esetében tanácsos a ká
liumsi:intet, ill. a vércukrot és a napi c~korürítést ellenőrizni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 15 tabi. 6,80 Ft. 

BRULAMYCIN B S730 
i nj. 
Hatóanyag. 40 mg tobramycinum (1 ml) amp.-ként, szulfátsó 
formájában. 
Javallatok. Súlyos bakteriális infekciók, amelyek'kórokozója 
tobramycinre érzékeny. 
A tobrarnyeln hatékony a következő kórokozókra: E. coli, Pr.o
teusok, PseUdomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, 
Serratia, Providencia, Citrobacter speciesek. 
Alkalmazása indokolt a felsorolt kórokozók által kiVáltott alsó 
légúti fertőzésekben (pneumonia, bronchiolitis, súlyos bron
chitis); 
bőr-, csont-, lágyrészinfekciókban beleértve az égéseket; 
urogenitális fertőzésekben (pyelitis, pyelonephritis, epididy-
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mitis, prostatitis, adnexitis, a méh és méhkörüli szövetek gYUl
ladásai); 
gasztrointesztinális _ fef!őz_ésekben, beleértv~ ~ ___ periton_itist; 
a központi idegrendszer fertőzéseiben (me-ningitis) és SfJpti
caemíában. 
Endocárdítísben nagyadagú ·parenterális· pénicillinnel_ ·vagy 
cefalosporinnal kombinációban .. _ -
A kezéléS_:tehetőleg rhikrohiálóQiai,\iils{j'álat:és::az·-antibioti
kumérzékenység meghatározása után történjék;-sürgős eset
ben a kezelés megkezdhető bakteriOlógiai eredmény hélkül is. 
EllenjaVallat. Allergiás túlérzékenység tobfar'nycinn'el szem-
ben. · 
Adag:olás.lv. vagy im. a~ható, 7~10 napon, át.--S~okáso's,riap_i 

·adaja fe/nőtteki1ék-:2-3'-~mg/tskg~'-Súlyost'esetékben--4-5-mg/ 
ts kg,' majd a· klinikai kép javulásakor 3 tng/tskg;· cseCsemőknek 
és gyerintikeknek 3-5 mg/tskg. 
A napi adag 3 egyenlő részletben·adagolandó.-Cs()kkentvese
funkcióban az adag 1 mg/tSkg, az egyes adagok-köZ9"tti:idö
tartamot a vesefunkció--szarint szabjuk meg, _az ·alábbiak 
szerint: 

Se-ki-eatinin-- · Beadások 
KN 

' 
Karbamid intervalluma 

mg% mmol/1 mg% mmol/1 .,. 
:520 _::57,0 _::51,3 S110 8 

20- 29 7,0-10,4 1;4-1,9 110-168 12 
30- 39 10,6--14,0 2,0-2,8 176-247 18 
40-49 14,4-17,6 2,9--3,7 256-;!27 24 
50- 74 18,0-26,6 3,8-5,3 335-468 36 
75-'-100 27,0-36 5,4-7,2 477-636 48 
"'100 ;:::36 ;?;7 ,2 ~636 72 

Ha lehetőség van rá, helyesebb a szérum tobramycinszintjé
nek meghatározásával ellenőrizni az adagolást oly módon, 
hogy a maximális szir)t (1 órával-a beadás után) 7-8 ll-Qiml 

·1e·gyen. ··tnfúziós ·adagolás: ·esetében ·-·az::- egyszerr,,. adagot 
0,9%-os NaCl:- vagy 5%-0.$ szőlőcukor- oldatban (100-200 ml) 
hígítva, gyermekek esetében arányosan_ kisebb volumenben 
alkalrnazzuk. A hatóanyag konce"ntrációja általában -1 mg/ml 
alatt legyen. 
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Mellékhatások. A vesefunkció változása (a. karbamid-N, 
maradék-N, szérumkreatinin-értékek. emelkedése, ... oliguria, 

:1 

cylindruria, fokozódó proteinuria), elsősorbali · vesekárosa
dott betegekben, az ajánlottnál nagyobb adagok alkalmazása
kor fordulhat elő. Ototoxikus hatás: vesztibUiáris károsodás 

. (szédülés, fülzúgás, fülcsengés}, halláskárosodás főként na
gyobb adagok,- ill. tartós alkalmazás esetén várható; 
A nephro- és ototoxicitas kockázata kisebb ép vesefunkciójú 
betegekben, továbbá-az előírt adagolás és-kezelési Időtartam 
betartása mellett-. , _ ,-,~-:.:""-'·"""~ 
Esetenként megfigyelhető volt a kezelés alatt a·transzamiíláz 
értékek (SGOT; SGPT) pozitfvvá válása és a szérumbilirubin
szint.~n:-elkedé~e, a_nae!'Tlia, leuko- és thrombocytoPenia, láz, 
bőrkiUtesek, urt1cana, VIszketés, fejfájás, bágyadts'ág,-hányás. 

GyógYszerkölcsönJ"aatások. Kerülendő az egyilttadása_; egyéb 
r:~ura: és n:phro:t~xi~us antibiotikumoJ:<:kal, pl.,aminoglikozid 
es pohpeptid antlbiOttkumokkal, Ceporinnal (ne_uro~ éS~fleph~ 
rotoxicítás fokozódás);..., Furqsemiddel és Uregyt_tel (otOtoxi
citás fokozódása). 
Neuromuszkuláris blokkolókkal pl.- tub6kurarinnal, szukcinil
kolinnal történő együttadásakorfennáll az izomrelaxáns hatás 
fokozódásának lehetősége (légzésbénulás veszélye). 

Figyelmeztetés. Az aminoglikozidokra· jellemző- potenciális 
toxicitás miatta betegek gondas klinikai megfigyelése szüksé
ges. Kimutatható vagy feltételezhető vesekárosodás esetén, 
ill. ha a kezelés során a kezdetben ép Vesefunkció romlásának 
jelei mutatkoznak, különös óvatosság ajánlott és rendszere
sen ellenőrizni kell a vese és a VIli. agyideg müködését. 
Ren ál is, vesztibuláris vagy akusztikus funkcióromlás észlelé
sekor a_ kezelést abba kell hagyni, illetve az adagolást meg~ 
felelően módosítani kell. 
Koraszülötteknek és újszülötteknek a vesemüködés éretlen
ségemiatt csak különös óvatossággal adható. 
Túladagolás vagy toxikus tünetek esetén peritoneális vagy 
hemodialízissel gyorsítható kiürülése a vérből. 
A kezelés alatt nem érzékeny mikroorganizmusOk előretörése 
előfordulhat. 

Terhesség alatti alkalmazásáncik veszélytelenségét még nem 
igazolták. 

Csomagolás.10 am p. (1 ml) 
1 O am p. (2 ml) 

Megjegyzés. ++ A térítés díját és a rendeihe'töség szövegét 
""miután ezek a kézirat leadásakor nem álltak rendelkezésre
a könyv Feljegyzések c. fejezetében közölj ük._ 
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BUCARBAN 
tabi. 

Ch M5ÖO 

Hatóanyag. 500 mg carbutamidum tabl.-kér:at_. 
Javallat;- Felnőttkori diabetes .mellitus,.amikor-az. im:ulinter
melés nem sz;űnt meg. 
Ellenjavallatok. Acidózisos allyag.cserétav~i-Ok,· ígY- praeComa 
és éoma diabeticum, fertőzés, lázas állapot, veSe.:.,· ilL májmű
ködési elégtelenség, műtét, terhesség.- Juvenilis diabetes 
mellitus kezelésére nem alkalmas. 

A~agolás._~_eállítá_sá,-íll. átállítása kizárólag gyógyintézetben 
vagy szakorvosi járóbeteg~rend_elésen,_ állandó ()rv~si_é~ labo
ratóriumi eUenöt:Zé~:fn.el!_ett; ~gy_~n,í;!i:'.~_g_ítél~s_'al_.~pján_'{~gez
hetö;·lnzulinróltörtérl6 -átállítá~kot_-at:i_nzulin:-_elhaQyása~ foko-
zatoslegyén. _ , · · ._ --, -·> _____ ·' 
Általános· adagolási irányelv: naponta 1/2...;...3 tabi., maximáli
san 4 tabi. étkezés közben vagy közvetlenül-utána.- A beweze
tés időszakában (5-6 napig) a napi vizeletcukor-:-ürítés __ mérése 
és néhányszor a vércukorvizs{:fálatelvégzése szükséges. A ke
zelés bevezetésének további időSzakában (kb. 2 hónapig) 1-2 
hetenkénti ellenőrzés .szükséges.-Az adag--csökkentése -vagy 
növelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzésrneiJetttör
ténhet. 
Az adagolás megszüntetésének szUksége esetén a kezelés Gi
lemallal_ vagy Gilemai-Adebit kombinációva l, vagy inzulinnal 
folytatható. 
Mellékhatások. A'szulfanilkarb'amidok0 közül-a:Jeggy8krabban 
okoz mellékhatásbkat. ElőfordUlhat ·csontVelőártalom·:(agra
nulocytosis), valamint allergiás reakció, fejfájáS,_székrekedés, 
gyomor-bél_ panaszok, nagyobb· adagokoalkalmazása során a 
pajzsmirigy müködési zavara. 
Gyógyszerkölcsönhatá_sok. Kerülendö·eflyüttadás'a_: 
- szulfonamidokkal, szalicilsav-, fenilbutazon-, kumai"inszár

mazékokkal, MAO-bériítókkal, bétareceptor-blokkolókkal, 
kloramfenikollal, guanetidinnel és rokonvegyületekkel (hy
-poglykaemia.veszélye);-

- vizelethajtókkal {elsősorban tiazidszármazékokkal), 'korti-
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koszteroidokkal, feniteinnal (hcitását csökkenthetik). <P 

Figyelmeztetés. A gyógyszeres kezelési' időszak alatt a beteg 
diétája és életmódja állandó legyen:Az étrendi-előírások szi-
gorú betartása-elengedhetetlen;_ _·- _ _ 
A kezelés alatt a vérképet rendszeresen ellenőrizni kelL AJkai-

mazásának időtartama alattszeszes italt fogyasztani tilos, mi
vel esetenként alkoholintolerancia fordulhat elő. 
Megjegyzés. + Csak vé-nyre adható ki. Rendelését utasítás 
szábályozza (1.: 3.8fejezet). Térítésmentesen kell rendélni. Ha 
az orvos térftéskötelezettséggel rendeli, rendelkezéseszerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csom-agolás. 20 tabi. 4,1 O Ft. 

BUPATOL KGY H 800 
i nj., tabi. 
Hatóanyag. 50 mg bam_ethanum sulfuricum (1 ml) amp.-ként; 
25 mg barnathanum sulfuricum tabl.-ként. 
Javallatok. Obliteratívverőérbetegségek: arteriosclerosis ob
literans, angiopathis diabetica, thrombangiitis obliterans 
(Buerger:.kór). Raynaud-kór, scleraderrnia diffusa. Érbeideg
zési zavaron alapuló kórképek: acrocyanosis, acroparaes
thesia, digitus mortuus, dysbasia angioneurotica intermit
tens. Poszt-trombotikus vénás és nyirokkeringési zaVar, ulcus 
cruris, decubitus. Hipertóniával, arteriosclerosissal kapcsola
tos fejfájás, sZédülés. 
Ellenjavallatok. Kardiális dekompenzáció, coronariasclerosis, 
stenocardiás panaszok, szívinfarktus utáni állapot, hipotónia. 
Adagolás. Általában naponta 3-5xÚ2-1 tabi., kúraszerűen, 
több héten, ill. hónapon keresztül. Súlyos esetekben céi!Szerű 
a kezelést im. injekcióval elkezdeni (az első adag 1/2'amp., 
a második 3/4 amp., majd naponta 1-2 amp.) és később 
áttérni per os adagolásra. 
Mellékhatás. Nagy adagok alkalmazásakor átmeneti kipiru
lás, izgatottság, izzadás, remegés léphet fel, mely az adagok 
csökkentésekor megszűnik. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfe~jebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. 2,- Ft; 20 tabi. 2,- Ft. 

BUROFIX 
tabi. 

A T 400 

Hatóanyagok. 2,2 g calcium aceticum (1. jelzésű) tabl.-ként és 
3 g aluminium sulfuricum (ll. jelzésű) ta bt.-ként. 
Javallatok. Fájdalmas duzzanat, gyulladás, zúzódás, rándulás 
borogatására; bőrgyulladásokban a bőrfeszülés enyhítésére. 
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Alkalmazás. Külsöleg. Az l. és ll. jelzésű csomagolásból 
1-1 tabL-t külön-külön 1/4-1/41iter vízben oldunk és össze
öntjük borogatáshoz~ 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
CSoíriag9lás. b. 4 tabi. 1. + 4 t~bL 11. 2,'- Ft. 

CALCIMUSC KGY 
in j. 
Hatóanyag. 500 mg- calcium gluconicum (5 ml} ~unp.-ként. 
Kétsz~res mennyiségettartalfTlél.z_a 10 rJli-_es_am~.: 
Javallatok. Vérz~s, Q)iu_Hadás~s~;anergiásJ)_~tégSéQek,· aszt
ma, _urticaria; haeh:JoPt9_e_, --szé~umbefe\}Ség; ·:·adnexitis, az 
-idegrendszer--túl~rZékenysé9i· 'e~--'"izQalrrri ·;áUaPöta/ tetánia, 
spasmophyHa,- hype~emesis··gravidartim~- rachitis~- u~teoma
lacia, csonttörések;-. szeptikus· álfapot; oxálsav.:,·· =prokain-, 
ólom.:; arzénmérgezés; parathyreoidea-kézelés adjuyálása. 
~dagQ_Iás. Felnőttekne_k.; na·p~nta 1_-:-;3-szor:_~fo' rnl iiTi,:- vagy 
IV. Gye~rr7_ekeknek: nap~mta 1-3"'sz()_r_2-:-5_ml im. 
Figyelmeztetés. Az oldBtban e_setleg_t&t~.!~ató kiváláS az am p. 
me:leg vízbe helyezés~veJ néhány percalatt oldódik.'Kizáról8g 
kristálytiszta oldat használható:: .. - _- · - :. :- · _ -
MeQjegyzés. Csak vényre adh~tó ki.' Á?::.orvos ~ende_ll<ezése 
szerint (legfeljebb három alkalo'mmal_)_ isinételhetö. --
Cs9mllg9lá$, b. 10 amp. (5 mi}4,2ő.Fi;b, 5() amp. (5 ml) 
21 .• - Ft; b. 10 amp. (l O ml) 5,20 Ft; b: 5<famp. (10 ml)26;- Ft. 

CALCIPHEDRIN 
tabi. 

GOOO 

Hatóanyagok. 285 mg calcium. J)hoSphoricum, 24 mg dl
ephedrinum hydrochiOricum, -28 mg caldum gluconicum 
tab!.-ként. -
Javallatok. AllerQiás betegSé\] ék, gyulladások. 

] 
l 
l 

Adagolás.-3-szor.naponta 1 tabi. , .. -_j 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Ai. Orvos· refldelk9-
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételh8tö. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft.-

CALCIUM CHLDRATUM B GOOD 
i nj. 
Hatóanyag. 500 mg, ill. 1 g caldum chioratum {5, ill. 10 ml) 
anlp.-ként. 
Javallat. Kalciumterápia. 
Adagolás. 1 amp. iv. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendet~e 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismét~lhetö.~ 
CS9mag91ás. b. 10 amp. (5 ml) 2,70 Ft; b. 10 amp. (10 ml) 
3,20 Ft; b. 100 am p. (10 ml) 32,- Ft. 

CALCJUM LACTICUM 
tabi. 

B 

Hatóanyag. 250 mg cálcium laeticum tabl.-kérlt. · 

G OOO 

Javallatok. Urticaria, szénaláz, jodizmus, haemorrhagiás· dia
-thesis;·asztma, hipertónia. A szervezet mészveszteségének 
pótlása: szoptatás, osteoporosis, tbc.- esetén. 
Adagolás. Naponta 3-5-ször 1-4 tabi. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b. 50 tabi. 2,- Ft. 

CALCIUM-SANDOZ A N 400 
pezsgőtabl. 

Hatóanyagok. 300 mg calcium carbonicuril, 2,.94 g calcium 
lactogluconium (=500 mg kalcium) pezsgőtabl_.-ké'nt. , 
Javallatok. Kúraszerű kalciumterápia: ostéOpotosis;_kalcium
anyagcsere-zavarok (tetánia, rachitis, spasmophilia), exszu
datív gyulladásos folyamatokban adjuvánské~t. 
Ellenjavallat. Veseelégtelenség. 
Adagolás. Szokásos adaQja felnőtteknek naponta 2-:-3-szOr 
1 pezsgötabl. Gyermekeknek naponta 1 pezsgőtabl. 1 pohár 
vízben feloldva~ - . 
Osteopoiosis esetében felnötteknek naponta 3-sz or 2 p'ezsgö-
tabl., 1 hónapon át. · 
Fenntartó kezelésesetén naponta 2-szer 1 peisgőtal;ll. 
Figyelmeztetés. A tablettákat 1 pohár vízben (2 dl) feloldva 
kell bevenni. Napi több mint 1000 NE D-vitaminnal együtt ad
va, a Calcium-Sandoz pezsgötabl. adagját napi 2 tabl.-ra kell 
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csökkenteni és a vizelettel ürített .kalciummennYiségát ellEut
őrizni kell. 
Megjegyzés~ Csak vényre. adható ki. Az -orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
CSomagolás. 20 pezsgőtabl. S,W Ft. 

CALDEA 
tá b l. 

A P 800; N 400 

HatóanyagOk. 500 NE axerophtholum, 750 NE ergocalcifero
lum, 400 mg calcium phosphoricum, 200 mg calcium laeticum 
tabl.-ként. · 

Javallatok. Rachitis, csontany_ag~ser&-záva:~_,_terhes_anyákn'ak 
a gravid_itás második'-fj31ébenf'-te~~~i_~t:\:s-J]asr!í~óPhlliá:'-csbht-
törés, exszud8tív diathesiS. Rachitisprofi taxis. · 
Adagolás~- N'api_ adagja feln/Jttekfle!c.~~ gyermekeknek:2-3, 
csecsemőknek 1-2 tabi. _ 
Megjegyzés .. + vény néikül egy alkáiOmma'i legfe-ljebb.~ leg
kisebb gyári csomagolás vagy· annak_ megfelelő meniiyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

CANESTEN "'GYT S 200 
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hüvelytabletta 
Hatóanyag. 100 mg clotrimazolum tabl;-ként.: 
Javallatok. Különbözö candidafajok, főleg Candida al.bicans, 
valamint trichomonas_pkozta fluor és -_colpiti.s. KQiönböző, 
Canest_enre.érzékenY kevert fertőzések esete i. 
Ellenjav8~1atoJt.,Esetleges_:túlérZékeny$ég. 
TerheSség __ esetén az első 3 hónapban adcig'ol_ása __ me:gfélnto
landö, bár_serTimiféle utalás fl_incs teratogén vagy: embrio
toxikus hatására. 
Alkalmazás. Naponta 1 tabi. eSte,-mélyén a·hüvely6e bevezet
ve, hat egymá_st követő·napori'keresztül. SZüksé·g esetén_napi 
2 tabl.-is alkalmazható (reggel és este 1-1), ~12 napon·át. 
A--reinfekCió ·--etke'rülé'á~r ve_g~'tf SzükSéQes ~irparrneregyldeijü 
lokális keZelése-Canesten kenőCcsel. Az-_intrav_aQ_ináli_s _appli
káció kiegészítéseképpen ajánlatos_ a vulva éS·a'z anális terület 
napi kétszeri Canesten-- kenOcéset· való ··keZelése.· Makacs 
trichomonasfertőzések eseteiben mind-a beteg, mind,a part
ner kezelésére ajánlatos kiegészítésképpen .orálisan met-roni-
dazolt (Kiiont) adagolni. , 

j 
l 
J 

l 
l 

Mellékhatás. Ritkán előforduló nyálkahártya-irritáció. 
Megjegyzés. + CSak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerir_it (l~gfeljebb h~roin alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 6 hüvelytabletta 10,80 Ft. 

CANESTEN EGYT T130 
kenőcs, oldat 
Hatóanyag. 200 mg clotrimazolum (20 g) vizzel ternoSható 
kenőcsben; 
200 mg clotrimazolum polyoxaethenum 400-ban (20 ml) üVe

'genként. 
JaV811atok. Minden bőrmycosis, melynek kórokozói: 
- dermatophytonok (pl. trichophyton'- és microsporumfajták, 

Epidermophyton floccosum); 
- sarjadzógombák (pl. Candida albicans,-ill. egyéb candida

fajták); 
- penészgombák és egyéb gombák, amelyeknekszerepük van 

a bőrmycosisok kialakulásában. 
A Canesten-kezelésre leggyakrabban reagáló kórképek: 
erosio interdigitalis mycotica, trichophytia superficialis cor
poris, intertrigo mycotica, gombás paronychiák, valamint: 
Candida-vulvitis, balanitis, továbbá pityriasis versicolor. Bár 
nem gombás eredetű, reagál az erythr'asma. 
Ellenjavallatok. Esetleges túlérzékenység~ 
Terhesség esetén az első három hónapban alkalmazása meg
fontolandó, jóllehet semmiféle utalás nincs teratogén vagy 
embriotoxikus hatására. 
Alkalmazás. A fertőzött területeket kenőccsel vagy oldattal 
naponta 2-3-szor vékonya n bedörzsöl jük, m. beecsetelj ük. 
A bőr fiziológi ás adottságai és a kórokozók kedvezőtlen loka
lizációja miatt a·gombás fertözéseket a tünetekmegszünése 
után legalább 14 napig tanácsos utókezel ni. A sikeres keZelés 
időtartama általában: 
dermatomycosisok esetén 3-4 hét, 
erythrasma és-pityriasis versicalor esetén kb. 3-hét, 
Candida okozta vulvitis, ill. balanitis esetén 1-2 hét. 

Mellékhatás. Ritkán előforduló börirritáció. 

Figyelmeztetés; Az általános higiénés_szabályok betartására 
(pl. mosakodás után a bőr szárazra törlésére) a beteg figyei
mét fel kell hívni. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki.· Az orvos rendelké
zésa szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
CsomagOlás. 2,0 g kenöcs 4,30 Ft; 20 ml oldat,5,60 Ft. 

CAPSODERMA B mV200. 
kenőcs 

Hatóanyagok. 20 mg capsaicinum, 500 mg cam.phora, 5ÓŰ mg 
aetheroleum tere~inthinae (20 g) vazelin_ típusú kenöcsben. 
Javallatok. Arthrosis (osteoarthrosis), myalgia, spondylarth
rosishoz csatlakozó neuralgiák, krónikus polyar:thritis (reuma
to id arthritis), egyéb arthritiSek és tendovaginitisek-megnyu-
godottszaka; ~ _-: __ --:- _____ -.<-' _-_--: ·<·''_·--.<· .-:--:-- _-
Ellenjavallatok. Minden:·gyulladás-aktív:-:_szaka,.-·Capsode-i-ma 
kenöcs á_ltal okozott ízületi folyamat aktiválódása. A bőr túl-
érzékenységi reakciója,' · 
Alkalmazás. A fájdalmas területet langyos szappanos vízzel 
lemossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel vékonya n -beken
jük. A kezelést 3 napon át naponta egyszér.-majd kétszer-reg
gel és este-végezzük, a· panaszok megszűntéig;~A gyulladá
sos fellobbanás szubakut szakában vizes párakötés alkalmaz
ható. 
Figyelmezteté_&: A bekenés után'a kezeket meleg-vízbéli, szap
pannal alaposan meg kell mosni! 
Megjegyzés. Vény nélkül iS kiadható. 
Csomagolás. 1.tubus (20 g) 2.50 Ft; 
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CARBENICILLIN P 571 0; 5720 c1 
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i~. ~ 
Hatóanyag. 1,0 g carbenicillinum (nátriumsó formájában) ~1 
amp.-kén. t. 'Q 

J~vallatok. Húgyúti fertőZések, pyelonephritis, a légzőtraktus ~ 
fertőzései, sebészetibeavatkozás után, septicaemia, bakteriá- - :;:;j 
lis endocarditiS,.osteomyelitis,.pedtonitis, meningjtis... -,j 
Ellenjavallat. Penicillin- vagy· cefalokspodrin-tü

1
'.1éri:éken

1
ység. ,-,-~-~ -" 

Terhesség esetén és kisgyermekekne a ago asa meg onta- " 
lást igényel. · y,,. 

Adagolás. Felnőtteknek napi 4-8 g, súlyos fertőzések esetén ;;;' 
maximá-lisan ,30 g/nap. lm. alkalmazás: 1-2 g carbenicilli nt -
2 ml aqua dest. pro inj.-ban kell oldani és mélyen az izomba, ,-,:~ 

·.•.• .. ·•.·.! :.O:;j 

--- ---- ----- --- -------- -~-'-~-_,jt' 
- '-':'{j"- -

6 óránként. tv. alkalmazás: 1-2 g carbenicillint 10-20 ml aqua 
dest. pfo inj.-ban kell oldani és lassan (3 perc alatt) beadni. 
Gyermekeknek aszokáSos napi adag 10D-300 mg/kg (kortól 
függöen) im. vagy iv., több részletben. 
Az alkalmazás megkezdése előtt el kell végezni az érzékenv
ségi vizsgálatot. 
Az adagolás általában 2-3 tünetmentes nap után hagyható 
abba. -:~:.:--_•_.,.~~ 

Mellékhatás. Allergiás reakció, hányinger, hányás, átm-eneti 
SGOT-emelkedés. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet (gondo
zóintézet) részére van forgalomban. 
CSomagoláS. 1 amp. (1 g}+oldószeramp: (24 'ml) 10,30 Ft. 

CARBO ACTIVATUS 
tabi. 

EGYT 

Hatóanyag. 250 mg carbo activatus tabl.-ként. 

J 200; J 500 

Javallatok. Bélhurut, tífusz, vérhas és egyéb fertőző gyomor-, 
bél betegségekben. Mérgezések esetén a még f~l nem ;:;zívó
dott méreg adszorbeálására. 
Adagolás. Szükség szerint 2-3·szor 2-6-tabl.-t kevés vízzel le· 
nyelni. -
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b. 25 tabi. 2.-Fi. 

CARDITOXIN 
tabi. 

KGY H 100 

Hatóanyag. O, 1 'IT! Q digitoxinum tabl(ként. 
Javallatok. A keringési elégtelenség {decompensati~ cordis) 
helyreállítása és a kompenzáció'fenntartása. 
Adagolás. A kompenzáció heÍyreáflítására ajánléltcsa keZelést 
nagyobb adaggal (napi 5-..:.s tabi.} elkezdeni, amit a következő 
napokban csökkenteni: helyes akkor:_is, ha semmi toxikus je· 
lenség nem mutátkozik. A helyreállított kompenzáció fenntar
tására napi 1-1 112 tabi. szükséges általában. Kumulációs ten
denciája miatt krónikus fenntartó kezelér.r--Jr célszerű heti 1-2 
szünnap beiktatása. 
Figyelmeztetés. Aszívvezetési zavarai esetén adagolása nagy 
óvatosságet igényel. 
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Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 40 tabi. 2,1 O Ft. 

CAVINTON KGY H 500 
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inj., tabi. 
Hatóanyag. 5 mg vinpocetinum tabl.-ként; 1 O mg vinpoceti
num (2 ml) amp.-ként. 
Javallatok. Orálisan: különbözö: eredetű (posztapoplexiás, 
poszttraumás vagy szklerotikus} agyi· keringészavarok pszi
chés vagy neurológiai_-_tüneteinek: ellllékezészavarok, apha
sia, apraxia, mozgászavar-;-- szédülés~-fejfájáS -csökkentéSe, a 
klimaktérium-szindráma vazovegetatív tüneteiriek kezelése. 
Hipertenzív encephalopathia, intermittáló vaszkuláriS-céreb
rális insufficientia, angiospasztikus agyi kórképek, továbbá 
endarteritis cerebri. 
Ischaemiás aQyi károsodásokba ri, előrehaladott aQyi art8rio-
sclerosisban a kollaterális keringés javítása. ... -
Szemészetben az érhártYa és ideghártya vaszkuláris~ elsősor
ban arteriosclerotikus, ill. angiospasmus okozta- maculade
generáció, parciális trombózis, érelzáródás következtében ki
alakuló másodiagos zöldhályog. 
Fülészetben korral járó vaszkuláris vagy egyes toxikus (gyógy
szeres) halláscsökkenés, labyrinth eredetű szédülés. 
Parenterálisan: kizárólag cseppinfúzióban. NeurOlógiBi indi
kációban olyan akut, gócos ischaemiás cerebrovaszkuláris 
kórkép, amelyben a vérzéses eredet biztonságQal kizárhátá 
Ellenjavallat. Orálisan: terhesség. 
Parenterálisan: súlyos ischaemiás _szívl;letegségek, .súlyos 
szívritmuszavarok. Terhesség. _ 
AdagÓiás. Orálisim: NBponta __ 3x1--:-2 tabL a··fennf:artó adag 
napi 3x1 tabJ., hosszabb időn keresztül. 
Parenterálisan: kezdő napi' adag 20 rrig·JaSsú csepplritúzióban 
(2_am_p. __ ta_r::talm.a.500:-::.l0_00 ml_infúzió~.o:.ld;:iJQ~nJ Jofvn<t~lya .. A 
továbbiakban aszokásos napi adag 30,_mg (3 amp. tartalma-
500-1000 mt infúziós oldatban), lassan cseppinfúzióban in
fundálva. 
Amennyiben a beteg állapota szükségesséteszi:-ésa-tOieran
ciája·megengedi -,óvatosan emelve az adagot, a tizedik na~ 
pon az infúzióban adott napi· ·összmennyiség_ ·elérheti az -
1 mg/tskg-ot. A készítmény iv. és im. nem alkalmazható; 

Gyógyszerkölcsönhatás. Az eddigi tapasztalatok szerint a 
tabi. interakciót nem akóz, ezért kombinációs kezelésre is 
alkalmas. Az injekció he'parinnal inkompatibilis, ezért az intú
ziét olyan beteg nem kaphatja, aki heparinkezelésben ré
szesül. 
Mell~khatás. Kismértékű vérnyomáscsö_kkenés, ritkán tachy
cardia, extrasystole. Tartós kezelés esetén a vérképet idön-
ként ellenőrizni kell. ".:::::'''':~ 

Figyelmeztetés. Parenterá/is alkalmazása során az ampulla 
szarbitaitartalma miatt diabeteszesek vércukorszintje_ a .keze-
lés alatt ellenőrizendő. --

Megjegyzés. + A tabletta csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése sze ri nt '(legfeljebb három alka-lorrlinál) ismétel
hető. Az injekció csak fekvöbeteg-gyógYintézeti felhilszná
lásra van fo"rgalomban. 
Csomagolás. 1 O am p. (2 ml) 14,- Ft'; 50 tabi. 23,- Ft. 

CENTEORI N 
tabi. 

KGY B 200 

Hatóanyag. 1 O mg methylphenidatum hydrochl.óricum tabl.
ként. 
Javallatok. Gyors szellemi kifáradás; a koncentrációképesség 
hiánya, gyenge emlékezés, a koordinációs és asszociációs 
képesség elégtelensége, depressziós állapotok (klimaxban 
vagy rekonvaleszcenciában), föhn-panaszok. Az elmegyógyá
szatban reszerpinkúrák olyan eseteiben, amikor a feszültség 
megoldódása_mellett stimuláló hatás is kí\'ánatos. 
Ellenjavallatok. Magas vérnYomás, agyv9rzésre való hajlam, 
angina pectoris, hyperthyreosis. 
Adagolás. Az átlag·os napi adag 2x1 tabl.,_depressziós állapo
tokban esetleg 2X2tabl. Általában ne alkalmazzuk 16óra után, 
hogy az alvászavarokat elkerül jük. 
Figyelmeztetés. A gyógyszer alkalmazása után 8-1 O órán 
belül_ vagy folyamatos szedése, ill. kezelésesetén a kúra idő
tartama alatt járművet vezetni, magaSban vagy veszélyes 
gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama 
alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. tfl* Csak vényre adható kf egyszeri alkálom
mal. Rendelése és gyógyszertári kiszolg-áltatása tekintetében 
- az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter. 4/1980. 
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(VI. 24.) EüM-BM számú-együttes rendelete alapján-a-kábító
szerekre vonatkozó szabályozás'(3.5 fejezet) érvényes. Lásd a 
könyv Feljegyzések fejezetét is. 
Csomagolás. 10 tabi. 2,- Ft.-

· CH.INIDINUIVI SÜ.L.FURICUIVI · • · A 
tabi. 

H 200 

Hatóanyag. 200 mg chinidinum sulfuricum tabl:-ként. 
Javallatok. Extrasystolia', arrhythmia·ábsoluta, pitvari reme
gés, paroxizmális tachycardia. 

EllenjaV8_UatOk. Szhtb:l~~-~ ~~-:S_ú,IY_~_S-d~_k9fT!_P~-9-Zá?_iO_:_ 
AdagC)h~s. Naponta:1~s1:fk-1-_ t~_tit:;ff,kóz:a1:os~ri:émel~e, vagy 
este 1 tabi. Nyolc·nap után szünet. Ennél nagyobb_adag_alkal
mazása csak gyógyintézetben ajánlatos. 
Megjegyzés. If.- Csak-vényre adható ki. Az orvo's re-ndelke
zése szerint (legfeljebb) három alkalommal) ismételhető._ 
Csomagolás.10tabL 2,-Ft. 

CHINOFUNGIN Ch T 130 
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spray 
Hatóanyag. 1 g tolnaftatum (125 g) olajszerű folyadékban. 
Javallatok_.- Dermatophyton_ ·okozta szupe_rficiális mycosisok: 
els9sorban erasio interdig italis mycotica;tövábbátineaversi
color, trichophytia superficiaiiS, epidermophytia -inguinale, 
ekzema mycoticum, rUbrOphytia, intertri go mycog'e'nes. Oriy
chomycösis adjúváns kéí:elése. 
Ellenjavallat. NYílt sebbefúvása ellenjava lit._ 
Alkalmazás. Szappanos, melegvizes lem-osás 'után naponta 
2-szer permetezünk a gondosan leszáritott bőrfelülehe 15--
20 cm távolságról a függö legesentartOtt palackból. 
Mellékhatas. Börirritáló,-ill. ~zer:í~ibilizál:ó.,ijatása _elhal}yagol-
ható.. -
Az aeroszol véletl_en belégzésé 'nem ártalm ás, le9feljébb eny
hén irritáló ( köhögtető l lehet. 
Figyelmeztetés. A permet aszeffibe ne kerülJön. 
Megjegyzés._~_+ Csak~-vényre. adható kL Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb-h-árom _alkalommai)_JSri1ételhétő., 
Csomagolás. 1 fémpalack (125 g) 8,60 R · 

CHINORTO Ch U 230 
szemcseppek és forte szemcseppek 
Hatóanyag. 0,83 mg, il. 1,67 mg p-nitrophenylium diáethyl
phosphoricum.(5 g) parattinum liquidumban. -
Javallatok.--Atropin és vele rokon vegyületek által okozott 
pupillatágulás. Elsődleges heveny glaucomáS roham. Idült 
glaucoma, pilocarpinra érzéketlen esetek is, __ tová_bbá.Jill9~
pin okozta hurut. Szürkehályog rnűtéti utókezelése. ösSZ6férö 
kancsalság, továbbá rejtett összetérítéssel járó szemkifára
dás. Szemhéjszéli tetvesség és a szem légyfertözése~ 

'Adagolás. Becseppentéshez az alsó szemhéjat-ujjunkkal le
húzzuk és-az.igy megnyílt kötöhártyazsákba:egy cseppet ej
tünk. Abecseppentés után a szembo_gárö_sszesz_űkü_lés~_rn_iatt 
néhány órára vagy egy napra sötét látás'támadhat. Általába' n 
célszerű a cseppentést este, lefekvés előtt végezni. 
Figyelmeztetés. Hosszú ideig tartó alkalmazása vagy túlada
golása·szem- és fejfájást, néha hányingert, hányást és.has
menést okozhat. Ilyenkor a cseppentést a tünetek megszűné
séig ki kell hagyni. A szemtünetek ellen 1 %-os homatropin
vagy 0,5%-os atropin-szemcsepp alkalmazható, naponta 
többször is, kivéve a glaucomás vagy glaucomára gyanús 
szemeket. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
~ése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
A glaucomás betegnek szemészeti szakrendelés szakorvosá
nakjavaslata esetén a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos) térí
tésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 5 g szemcsepp 2,1 O Ft; 5 g _forte szemcsepp 
3,30 Ft. 

CHLORACVZIN 
drazsé 

M H 300 

Hatóanyag. 15 mg 2-chlor-10-(3-diaethylaminOpropionyl)
phenothiazinum hydrochloriCuni draisél'lként. 
Javallatok. Coronariasclerosis, krónikus coronariainszuffi
ciencia. Ritmuszavarok, kamrai extrasystolia kezelése. Kró
nikus obstruktív légúti megbetegedés, krónikus· bronchitis, 
különösen olyan esetekben, amikor egyidejűleg coronaria
tágító vagy antiarrhythmiás hatás is kívánatos. 
Az angina pectorist nem szünteti meg, de tartós szedés esetén 
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csökkenti a rohamok gyakoriságát és intenzitását.· Jó ered
ménnyel alkalmazható szívinfarktus után. 
Ellenjavallat. Máj- é_s vesemegbetegedések. 
Adagolás. Naponta 3-4-szer 1 drazsé. A kezelést 1().".20 napos 
kúrákban ajánlatos végezni, mely szükség esetén meghosz- · 
szabbitható.· 

Mellékhátások. Szájszái"azság, szédüléS~ dVspSJ)Siás ·pana
szok, esetleg paraesthesia. Ezek a tünetek rendszerint nem 
akadályozzák a készítmény - esetleg csökkentett dózisú -
alkalníazását. 
Megjegyzés.+ Csak vényre'adható ki.··Az órvos· rendelke
zése szeri_rit (legfeljebb hárOm a1kalommal)jsmételhetö. 

·· Csoma9olás. 30,.dra'zS'é-:2,.:.··Ft. -~- "· __ ._,;:._· .. -

CHLORAETHYL Ch A 100 
Hatóanyag. 100 ml aether chioratUs palackonkérit. 
Javallatok. Külsöleg. Inhalációs bódítás, fagyasztásos érzés
telenítés. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 100 ml2,70 Ft. 

CHLORBUTIN 
tabi. 

M LOOO 
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Hatóanyag. 2 mg chlorambucil tabl.-ként .. 
Javallatok. Krónikus lymphoid leukosis (főleg leukaemiával 
járó formája), lymphogranulomatosis. 

Ellenjavallat. A máj és emésztőrendszer megbetegedései. 
Sugár- és egyéb citosztatikus kezelés után közvetlenül nem
alkalmazható. Jelentős leukopenia esetén a kezelés.fel_-kell 
függeszteni és vértranszfúziót, valamint a Jeukopoesist ser-
kentőszereket kell-alkalmazni.__ · -
Adagolás. A leukOcytosis fokátó1 fü9_Qő8n éltalábán mipí egy
sze_rí 2-1 O mg; a perifériás vérben ·a·leukoCiták szárriától füg
gően a napi egyszeri adag a kö:'etkező: 

JOOOOQ--400000/mm': 8-10 rrtg 
200000-300000/mm': 8 mg 
150000-200000/mm': !Hl mg 

_:J 

J 

~l 

l 
j 
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100000-150000/mm': <Hl mg 
50000-100000/mm': 4 mg 
50000/mm3 és alatta: 2 mg. 

A kezelés időtartama 3-6 hét. Ha a leukociták Száma 2500Q--. 
·20000/mm3.:.re c·sőkkel1, ferintai-tó kézeléSre lehet áttérni 
(2 mg minden második napon, vagy 1-2-szer hetente) a beteg 
általános és hematológiai állapotától függöen; Ha :a· léi.Jko
citaszám a továbbiakban nem változik lényegsen>~I'"W~t 
ideiglenesen fel.lehetfüggeszteni. A kezelés hosszú ideig foly
tatható, de egy kezelési periódus ne legyen 250 níg-n·ál több. 
A kezelési szünet tartama a vérsejtszámok alakulásától függ. 
Csontvelö-hypoplasiában a napi adag O, 1 mg/tskg. 
A ·készítmény kortikoszteroiddal kombinálható. _·Megeíöző 
citosztatikus vagy sugárkezelés után másfél-:-két ·:hónappal. 
fokozott figyelemmel, kisebb adagokba'n adható'.- -
MellékhatáSok. Leukopenia, anaemia, thronibocytöpenia, 
gyomortáji fájdalam·, hányinger, hányás. 
Figyelmeztetés. KúraszerG alkalmazása esetén a vérképet he
tente legalább 2-3-szor, fenntartó kezelésben 1-2 hetenként 
kell ellenőrizni. -

Megjegyzés. ++ Csak vényre_ adható ki egyszeri alkalom
mal. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a _területileg, illetőleg 
szakmaileg illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 100 tabi. Térítési díj 1.: Feljegyzések 

CHLOROCID EGYT 5 730 
drazsé, inj., szirup 
Hatóanyag. 250 mg .chloramphenicolum drazsénként; 1 ,O g 
chloramphenicolum porampullánként (5 ml aqua destill. pro 
in j. oldószerampullával); 1,50 g chloramphenicolum,.palmitát 
só formájában (46 ml) szirupban. 
Javallatok. Kizárólag olyan megbetegedések, amelyeket más 
antibiotikumra .. nem vagy nem eléggé reagáló, de kloram
fenikoira érzékeny mikroorganizmusok okoznak: salmon·etlo
sisok (typhus abdominalis, salmonellaszepszis, súlyos para
tífusz. A és 8), rickettsiosisok (typhus exanthematicus, Q-láz). 
Haernaphilus influenzae okozta súlyos fertőzések (meningi· 
tis), ornithosis, olyan Gram-negatív pálca vagy anaerob bak
térium okozta szepszis, amely egyéb antibiotikumra nem rea
gál. 
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Ellenjavallatok. Chlorocid-allergia, az élet első. két_ hónapj8 
(gray-szindróma veszélye), vér~épzören,dszeri _ ká~osod~sok, 
i:nájbetegségek, veseelegte_le'lseg,_ glukoz-6-fC?szf~t-:c;leh•dr?
ge_n_á_z, g_lukuronil_-tran~Z!'e:raz v~gy meth~'!l-99_1,o~l~:-red,~:J~taz 
hiány_a, besugárzás utan~_allapot; terhes_seg _es szules ut~~~ el-
sö60"i'tap;___ · ____ -_,·_, _'_. __ ·é:-_· .. : •. :. _ -- · 
Adagolás. Átlagos étdagj(lleln6ttelp1J~/f.49 r:ng/t~st_~_!Jiykglnap, 
négyszerre-elosztva {6 óránként).._,Gyermekn_ek _50 mg/test-
súlykg/nap,_ugyancsak négyszem~ elosz:tva: _____ _ 
A kezeléS időtartama a 10 napot lehetőleg ne haladja.meg. 
Typhu_s, al?dominalisban_ felnőttnek a telj~s adag~- g( nap. Ezt 
az adag_ot:.ajánlatos -1---:2 nap alatt fokozatosa~ elern• •• a HeJ?C
heimer-rea~C_ió kiyé_désf!re. A láztal_<3_n_s_ág })ekovet_~ezeseutan 
(3-:-7. _mm) .. i"_e~i-d_iv:~:cá'_l~~rül_é_S_é~e:~~~~~filé~ 271Jl~-m~~i1J1álisan 
14 napig _kE!H folytatf!!~-
MellékhatáSok. Csontvelő-depresszió, vérkéPz9szervi :-árta
lom (aplasztikus, .h_ipopl_as?tikus anaemia, granulocytopenia, 
thrombopenia, leukaemiába y aló átmenet is lehetség~s)_:.Gyo
mor-bél tünetek (hányinger, hányás, glossitis-stomatitis, 
diarrhoea, enterocolitis); neurotoxikus tünetek (fejfájás, eny
he depresszió, zavartság, opticus- és periféfiás neUritis);_ túl
érzékenység_i reakció, (láz, kiütés, ~rticaria, ap~fil_axi~. Typh~s 
·abdominalis kezeléseben Herxhe1mer-reakcto), gray-szmdro
ma (halállal végződő szövöd_mény, hasi distensio -hányással 
vagy anélkül, fokozódó szürke- cianózis, 16gzési-keringési 
elégtelenség tünetekkel). -
Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt t;dn_i: .. . 
- csontvelő-károsító gyógyszerekke_l-(verkepzq--rends,zer- ar-

talmának fokozódása); ___ __ _ _ -
- penicilfinÍwl, tetracillinnel, szulfona.midokkal (hcitásCSök

kenés). 
Kerülendő az együttadás: 
- orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás· fokozó-

dása); 
- orális antidiabetikumokkal (hypoglykae_mia veszélye).; 
---: fenit()i~_na_l (~_~é~u_rn~~intje_toxikusig.emel_kedhet). 
'figyelnle:Zteiés. AllerQ.iáSdiatheslsben adását inértegefni kell. 
Profilaktikus céllal nem adható! 
A -csontvelő-depressziót okozó- me! lékhatáSa dózisfüggő, 
reverzibilis formájában a kezeles megszakításával gyógyul. 
Nem ·dózisfüggő irreverzibilis formája a kezelés -b~fejezése 
után hetekkel alakul ki, ezért a beteg állapotát ekkor is c~lszera 
ellenőrizni! 

A"'-iív immunizálás alatt nem adható! 
Egy éven belül ismételten csak gondos kivizsgálás után, ellen
őrzés me !lett adható. 
Az injA mélyen az izomba kell adni! 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
maL 

CSomagolás. b. 40 drazsé 20,40 Ft; b. 1 üveg (46 ml) ~-z:,i,mp 
4,50 Ft, 1 poramp. + 1 oldószeramp. 2,40 Ft, 50 poram-p>F"'Str 
oldószeramp. 120,- Ft. 

CHLOROCID 
kenőcs 

EGYT T 110 

HatOilnyag. 75 mg chloramphenicolum (5 g)vazelin tíPusú ke: 
nöcsben; a 15 g-os tubus háromszoros mennyiségena·rtal-m= . 
Javallatok. lmpetigo, pyoderma, ekzema impetiQinosum, 
ectyhma,-ulcus cruris, folliculitis, sycosis vulgaris, otitis ex:.. 
terna. 
Ellenjavallat. Allergiás diathesis. 
Alkalmazás. Külsöleg. 
Mellékhatások. Helyi túlérzékenység, égés, viszketés, maculo
papulosus bőrkiütés, urticaria, angione_wotikus ödéma. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán rezisztens mikroorga
nizmusok, gombák túlnövekedésemiattfelülfertőzés lehetsé
ges. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás.1 tubus (5 g) 2,- Ft; 1 tubus (15 g) 3,- Ft. 

CHLOROCID EGYT T110 
sebhintőpor 

Hatóanyag. 400 mg chloramphenicolum, 240- mg carbami- '-..__ 
dum (8 g) szóródobozonként. ' 
Javallatok. Profilaktikusan,- fertőzött felületen véQiett mütéti 
beavatkozás, valamint ·szennyezett sérülés. Renyhén gyó
gyuló fekélyek, sérülés és mütéti gennyesedés, felnyitott fu
runculus. Égés minden stádiuma. 
Ellenjavallat. Allergiás diathesis. 
Alkalmazás. A sebhintőport a seb megtisztítása után a sebre 
hintjük, és száraz, steril fedőkötést alkalmazunk. Adagolásá-
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nak mennyisége a seb nagyságától függ (10:-15 g egyszerre 
maximálisan). 
Mellékhatás. Helyi túlérzékenység, égés,·-~isi:ketés, ma·culo~ 
papuicsus bőrkiütés, urticaria, ·angioneurotikus-ődéma. 
'Figyelmeztetés. A keze~és fOlyam áh ·rezisztens· !Tiikl'ooi"ga'niz
hlusok, gombák túlnövekedése miatt felülfertözés lehetsége-s. 
Megjegyzés.-+ ·csak vénVre·adható-ki.-_Az orvos rendelke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalomnial) ismételhető. 

Csomagolás. 1 szóródoboz (8 g) 2,10 Ft. 

CHLOROCID-H EGYT T110;T200;U 110 
ken'őcs 

HatóanYagok. 37,5 mg hydr~cortis~~~~ -~cetic~~.---50 mg 
chloramphenicolum (5 g) vazelin típusú kenöcsben. 
Javallatok. Szemészetbim: keratoconjunctivitis phlyctaÉmu~ 
losa, allergiás keratoconjunctivitis, krónikus conjunctivitis, 
tavaszi hurut, keratoconjunctivitis sicca, keratitis parenchy
matosa, keratitis rosacea, sclerokeratitis, keratitis punctata, 
keratitis- disciformis, a szem égési és ma rási sérülése, szem~ 
héj i dermatitis és ekcéma, krónikus blepharitis, iritis, akut és 
krónikus iritis glaucomatosa, iridocyclitis, posztoperatív uvei
tis,_ ophthalmia sympathica. 
Börgyógyászatban: impetigo, folliculitis, sycosis_ vulgaris, 
ekzema nummulare, atopiás ekcéma, ekzema seborrhoica, 
neurodermatitis minden forrnája, allergiás dermatitis és ek
céma (különösen·a kentakt esetek), anagenitális ekcéma, pru
rigo, lichen simplex acutus, erythema multifor'rrié,-lupuS_ ery
thematodes lokalizált alakja, alopecia areata.-Egyéb derma~ 
tosisokat kísérö nedvező ekcémás elváltozás. 
Dyshidrosis. Otitis externa. 
Ellenjavallatok. Allergiás diathesis. Hypopyon-ker8titis és -iri
tis. Bármilyen eredetű, nagyobb terjedalmű szaruháll)hiány. 
Keratitis dendritica és herpeszostercorneae. Tfachoma.Átfú~ 
_ród~~}'-~-~;z_ély~JJ!t~~ uJc..llt?.~l3rp~m:>J:'!~~t~!l.·. . ~"---"·-~--~-
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Alkalmazás. Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően naponta 
1-3 alkalommal. 

Mellékhatás. Helyi túlérzékenységi- reakció, viszketés, ·égés, 
m_aculopapulosus bőrkiütés, urticaria. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán rezisztens.mikroorganiz
musok, gombáktúlnövekedése m iattfelülfertőzés lehetséges. 

Nagy felületről a ·hidrokortiwn felszívódhat és általános ha~ 
tás t fejthet ki. A sejtsarjadzást gátolja, ezért renyhén gyógyuló 
sebekre hosszabb ideig ném alkalmazható. 
Óvatosan használható friss szaruhBrtyahegek esetén! 
Megjegyzés: ++ Az orvos akkor rentlelheti, ha azt a -terüte
tile{f illetőleg szakmailag illetékes_.:fekvöbeteg-ellátó osztály, 
szakrendelés {gondozó) szakorvosa javasolja. -~Csak vényre 
adható ki, Az orvos rendelkezése szerinC(Iegfeljebb_,;hárem 
alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g) 3,30 Ft. 

CHLOROSAN 
,ken·öcs 

EGYT T130;T150 

Ható·anyag. 1 ,O g chlorquittaldolum (20 g) lemosfuitó-kenöcs~ 
ben. ---- - "", 

JavallatOk. Bőrgyógyászat: staphyiOCóCcus, streptococcuS és 
gombák okozta bőrfertőzések,_ ill. társfertőzés'ek:· impetigo 
contagiosa, ekzem~ impetiginosum .és mycbticum, sycosis 
staphylogeneg,; folli.culitis_, mycosis interdigitalis. 
Gyermekgyógyászat: írnpetiga bullrisa {j:lerilphigOid), pyo~ 
derrnia és a fent felsorolt bőrfertőzések. 
Sebészet: gennyező sebek és a környező ·börielület profilaxi-
sa, declibitus.-ulcus crUris. · 
Szülészet-nögyógyászat: a laktáció folyamán ·fel_léj)ő -'mell
bimbó-berepedéS és· az emlő gyulladásos me-g betegedésé
nek megelőzése és terápiája-(mastitis, abscessus mammae). 
AlkaÍrilazás. Külsőleg. 
Fi9yelmeitetés. Á nyálk8hártyát _i9zató hatása miatt a szem és 
az orr megbetegedéseiben nem alkalínazható! A:kezelendő 
bőrfelületen a kötéscserét általában 24 óránként-kell-végezni. 
Kötés előtt a hámfoszlányokat és pörkőket .le ·kell- tisztítani. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad~ató. · 
Csomagolás.--1 tUbus kenöcs (20.g) 2c Ft. 

CHLORPROTHIXEN S C 200 
inj.; tabi. 15 mg és 50 mg 
Hatóanyag. 50 mg chlorprothixen (2 ml) amp.-ként·methan
szulfonát (monohidrát) alakjában;--15 mg, ill. 50 mg chlor
prothixen tabl.-ként sósavas só alakjában. 
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Javallatok.- Féleimi depressziós szindróma, különbözö ere· 
detü káros feszültségi állapot, depresszív és·-schizophren pszi
chózis, a neurózisok egyes eseteL Más psz:ichofarmakonnal 
végzett kezelés kiegészítése. Mütét előkéSzítése~- ·operáció 
utáni állapot. -.1:-1\fperemesis gravida rum~_·- Diagnosztika_i és-te
rápiás beavatkozás_ elöt1;. - · 

EUenja_vaiiBt()k._ -Alkohol-· és barbiturátmér;gezés;; .narkotikus 
-·hafású:analgetikumok egyidejű alkalmazása; kollapszushaj
lam, epilepszia, parkinzonizmus, ·a vérképzés aplasztikus el· 
változásai, a májparenchyma megbetegedései_ (hepatitis epi
demica), elégtelen vesemüködés, dekompenzált szívmükö
dés, cerebrális vazális elégteleríség. 
Ada9oiás .. lndividuális, a betegség- jellége siefiót;·· N~ii;óiis
ban naponta 1-3-szor 15 mg, pszichózisban naponta~24szer 
.1:-2·ta_I;JI,d50 mg7·os): Az egész nap{-a!iagC?t-úgy_--kel!·:~!ps_ltani, 
hogy annak nagyobbik része a lefekvés elötti ·ktöre-,essék. 
Gyermekgyógyá_sza:t:Qan testsúlykg:-_onként napi_J~2 mg~ot al-
kalmazna_k. _, _ - __ ·, ---.-- --.-- :.·.· ____ ·,:\·:-~:--;, 
Injekciót akkor)llkalmazunk, ha a per os adagolás nehézsé!;) be 
ütközik vagy a _kezelés_kezde.tén, _ha _gy()rs hatáS szüks'éges. 
Adagja 1-3.amp. mélyen irrl.,-_szük'ség esetén naponta négy
szer. 

MellékhatásOk. Érzékeny-be_tegeken_és nagyobb a·d::tgók'h~tá
sára, főleg az adagolás első napjaiban szájszárazság, szívdo
bogás é$ .tachycardia,- vérnyomáses~s._. al_us_zékonyság~ Muza
mos alkalmazásakor a sz_ed~tív-hipnoti~IJS-._hatás 10--:14-nap 
múly~ eltűnik és csak az anxiolitikus, ill. antipszic~oti_ku!; Jlatás 
marad fenn. Előfordulhat ortosztatikus _hipotónj~_:é_s_·k;o_Hap
szus, valamint' extrapiramidális tün-et is. Ritkán--·szérúrilbili
rUbTnSzint~emEllkedés, granulocytopehia.léphet fel.· 

Figyelm"~ztetés~- Klorp~otixen ak~~~---kallápszuS -kezelésére 
n·aradrenalint vagy.angiotenzint adjunk. ,_ ... 
Különösen nagYobb dózisokkal V~QZett hossz~b>b_kezelés_ese· 
tén a májfunkció és a vérkép időszakos ellenő-rzésészükséges. 
Hírtelen fellépő láz és gyéngeség ·azönnBii Vérképellenőrzést 
és a gyógyszer szedésének·abbahagyását·indokolja:-
Aikalmazása fokozott elővigyázatosságet :i_génye!_,g'épjárf!lű
vezetöknél, magasban vagy veszélyes gépeh dolgozóknáL 
Alkalmazásának, ill. hatásának-tartama alatt tilosszeszes italt 
fogyasztani. 

.:Me9jeg\tzéS;. ~ A'15.mg-os.tabt cs-ak,vényre adható ki. 
Az orvos rendelkezése szerínt (legfeljebb három alkalommal) 
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ismételhető. -Az a szakrendelés {gondozó) szakorvosa ren
delheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti bet~gsé_g es.etén a 
beteg gyÓgykezelésére területileg és szakmadag -~llet_ek~s. -:
Az. 50 mg-os tabi. és az i nj. kizárólag fekvöbeteg-gyogymtezet1 
felhasználásra van forgalomban. · 
Csomagolás. 50 tabi. (15 mg) 5,90 Ft; 50 tabi. (50 mg)15,30 Ft; 
10 amp. (2 ml) 14,80 Ft. 

CH LORURIT Ch N 1 00 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg chlorothiazidum tabl.-ként. _ __ _ __ 
Javallatok. Kardiális és renális eredetű_ödémák,'_rriájci_rrhdsis 
okozta ascites és ödéma, praemenstruációs és praeeclamp
siás ödéma, vízretenció& obesitas,-valami_nt.a kortikos~teroid
kezelést követő ödéma. Elősegíti - kombmalt adagola~ban .
más vérnyomáscsökkentő szerek hatását, sőt egymagaban IS 

vérnyomáscsőkkentöen hat. _ . . 
Sajátos gyefmekgyógyászatí javallat: nephros1s. 
Adagolás._ Egyéni. A szokásos adag felnőtte~nek __ 1-4:_tabl. 
(0,5-2 g) ·másodnaponként v~gy a. hét e~;~y~ast_ koveto 3-5 
napján. Viszonylag gyors hat~s~ ~1at~} -k~sz1t~enyt este;: l"'! e 
alkalmazzuk. (A diuresis a bedast koveto 2 ora mulva kezdodik 
és 12 órán át tart.) 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos. kO'rig· ~-szer 1/4 tabi.; 1-6 
éves korig 2-szer 1/2 tabi.; 7-14 eves kon~. 2-szer 1 tabi. _(reg
gel-délben) 2-5 napig, utána 2-4 nap szunet, vagy masod-
naponként. _ . . _ . 
Fenntartó kezelésre hetente kétszer 1-1 napra a fenti adagokat 
adjuk. Testsúlyra számított adagja 15-20 ~g/kg/die, test
felületre számított adagja 50Q-700 mg/m2/d1e. 
Mellékhatás. Émelygés, hányás, bőrkiütés; hosszab~ id?n át 
történő adás esetén hypokalaemia (izomgyengeseg, u:l_eg
rendszeri tünetek, jellegzetes EKG). 
figyelmeztetés .. Hosszabb .i dön át adagolva a .hYP?~alae'!li~ 
elkerülésére ajánlatos a káliumiont naponta_ 1-6 g kalium Citn-
cummal pótolni. . H • 

Elhúzódó kezelés esetén-gyermekeknek 1s fontos a bo_seges 
káliumbevitel: 'gyümölcs, főzelék, csokoládé (esetleg 1~2 ~ 
KCI naponta, ostyában, vagy kálium-acetát adása az-al_abbi 
ízesített oldat formájában: Rp.: Kali i acet. sol. gta. 16,0, Strup. 
simpl. gta 24,0, Aqua dest. gta 60,0; ebből egy kk megfelel 
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0,20 g KCJ~nek. Csecsemő testsúlykg~onként és naponta 1 ·kk-
Jal, gyermek fele ennyit kaphat). . 
F?leg jármüvezetők, magasban vagy veszélyes Qépen dolgo
zek csak az orvos által - az egyéni érzékenységnek megfele~ 
lően- előírt adagban szed hetik. 

Megjegyzés. -+ Csak vényre adható ki. A_z orvos rendelke: 
zés~ szerint (legfeljebb három alkalommal} iSmételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 3,50 Ft. 

CHOLAGOL 
oldat 

s J 720 

Hatóanyagok. 250-p1g pigm~.nta:/adic_i.s.-~urcutria_e~ _10 mg 
frangulaemodinum;· 200·mg magnes_itirri salicyliCürti, ·6;16 g 
mixtura ol_eosum ;:~ether, 10 mg ·mehtholum, 1,0· g_-13Piritus 
concentratissimus oliva olajban. 

Javallatok. Cholelithiasis,- cholecystitis chronica. Az epeutak 
operáció i (cholecystectomia, cholecystotomjaJ.utánj ·áUapot. 
Májcirrhosisban a szubjektív panaszok enyh~ítése. 
Adagolás. Az epeutak krónikus m_egbetegedése_iben_.éS· epe
hólyag~operációk utáni állapot kezelésére naponta _2-3-szor 
3-5 csepp, kockacukorra cseppentve 1/2 órával ai:_étkezések 
előtt. Epekólik8 esetében egyszeri adagként 20 csepp, kocka
cukorra cseppentve. Gyomorégésre hajlamos betegek étke~ 
zés közben vagy étkezés után vegyék be. -

Figyelmeztetés. Az alapbántalom specifikus kezelését- nem 
pótolja. 

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml) 4,20. Ft. 

CHORIOGONIN KGY 0 300 
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inj. 500 NE és 1500 NE. 
Hatóanyag. 500 NE, ill. 1500 NE gÓhadotrophiOum chorioni~ 
cum szárazampullánként;·P;z ·old6szsramp.~han--(2 tili) 1'4~4 Tn g 
natrium chlor.atum. - - · 

Javallatok. Juvenilis rhetropathia. Preklimakteriális és ivar~ 
érettkorbeli metr<;>pathia, amennyiben azok természetét nem 
régen végzett endemetrium szövettani vizsgálat tisztázta. ·Pri
mer és szekunder amenorrhoea, cikluszavarok (hypo-,;olygo~, 
polymenorrhoeák). Ovulációs zavarokból (hiányzó . .vagy késői 

tüszőrepedésből) származó meddőség. Habituális és immi
nens· abortusz a terhesség első harmadában. Cryptorchis~ 
mus, dystrophia adipoSogenitalis, hypophysaer cachexia, 
Simmonds-kór, alopecia. 
Ada"golás. IridiViduál iS. Szabálytalan, ciklust nem tartó vérzés 
esetén· (metropathia juvenilis) 4-5x1500 NE im. 1 hét alatt. 
Menstruációs zavaresetén általában 2-5 naponként 1.:..1 am p. 
im. Amennyiben a vérzés a sárgatest elégteleri.'m-tlk-ödése 
miatt elnyúltvagy szabálytalan, a ciklus második felében 2 hé
ten át 1-2 vagy 3 naponként 1500 NE. - CryptorchismuSban 
500 NE 2-3-szor hetenként, szükség esetép néhány hónapon 
keresztül.- Eunuchoidismusban és hypogenitalismusban fel
nőtteknek napi 70G-1500 NE 3 hétig, amennyiben_ hatás mu
tatkozik, még 3 hétig_ azonos adagban,_ nap_i _50Q-1000 NE 
adandó további 2 hónapig.- Dystrophia adipa,sogenitalisban 
heti 2-3~szor SOG-1000 NE. 
Megjegyzés. + Azorvos akkorrendel heti, ha.aztaterületlleg, 
illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szak
rendelés (gondozó)·szakorvosa javasolja. -Csak vényre adha~ 
tó ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három a.lka
lommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (1_500 NE) + 5 oldószeramp. (2_ ml) 
20,10 Ft; 5 am p. (560 NE) + 5 oldószeramp. (2 rnl) 7,90 Ft. 

CUNIUM 
tabi. 

KGY 

Hatóanyag. 60 mg-lidoflazinum tabl.-kéht. 

H 300 

Javallatok. COronari-asclerosis kÖvetkertében fellépő angina 
pectoris. Miokardiális infarktus,- ill. recidiva ·profila_xi~a_. 
Ellenjavallatok. A szív ingerképzési és ingerületV«:letésl zava
rai. Miőkardiális infarktus akut szakasza. Terhesseg. 
Adagolás. Napi adagja;_3x1 tabi.; célszerű ehh9Zaz __ adaghoz 
fokozatosan eljutni: a_ kezelés első hetébe~_ naponta 1_ tabi., a 
második héten naponta 2x1 tabi., a harmadik héttől_ kezdve 
naponta 3x-1-tabl,-, a-kúra befejezéséig. 
Mellékhatás. Fejfájás, szédüléS, fülzúgás, e_~et_l~g_. átfÍ1eneti 
emésztési zavar. · 
Gyógyszerkölcsönhatás. Szívglikozidok, diuretikumok, .i.ll. 
mellékhatásként ritmuszavart okozó készítményekkel egyut
tes rendelése csak különösen körültSkintő ellenőrzés. mellett 
ajánlatos. 
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Figyelmeztetés. Ha az EKG-görbén a. 0-T SZakasz megnyú
lásaJátható vagy ha kamrai extrasystolék lépnek fel. akkor az 
adagot cs.ökkenteni kell. 
~e~}egyzés. +.Az o~os.akkor rendelheti, h'a'aztaterületileg, 
1lletole~ szakma1l~g • Iletekas. fekvőbetegellátó .osztály sza"k
r~n~eles (g~:mdozo) szakorvosa javasolja.:-:-_Csak vényre-adha-· 
to k_1. Az:. orvos_ rendelkezése_ szerint_{legfeljebb .. _három al ka

. lommai) ismételhető . ..-, Rendelésére, adagolására az Orszá
gos K~rdiológiai l~tézet által összeállított_ Médszartani levél
ben (lasd ·3.16.1 feJezet) foglaltak az iránya dák. 
Csomagolás. 50 tabi. 17,70-Ft. 

CLOSTILBEGYT 
tabi. 

EGYT 0 300 
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Hatóanyag. 50 mg clomifenum citricum_tabl.-ként. 
Javallatok. Ovuláció kiváltása ·anovuiác'iós .Ciidusú ri"l5Kben, 
terhesség elérése-célfából. _ . 
Centrális hypOthalamikus eredetű anov.ulatorikus ciklus-zava
rok, különbözö eredetű szekunder amenóTrhOéák, ill._ oli_go
menorrho_ea;- P.,O~contraceptiv amenorrhóea;:·gaiB'ctorrhoea 
(ha a tumoros eredet kizárható); Stéin-Leventhal-tünetcso-
port; Chiari-Frommel-szindróma; oligospermia. . __ 
Ellénjayallatok. Terhesség. Májbetegség vagy a m··ajfUhkció' 
zavarai. Ovariumcysta, neoplasiák, valamint az agyalapi mi
rigy működésének kiesése. Különbözö -eredetű, -nem .meg
magyarázott vérzések. Átmeneti látáskárosító hatása miatt 
járm_űV8zetőknek, magasban vagy 9éPen ~_olgozók.nak Szín-
tén _e_llenjavallt. . __ _. _ 
Adagolá$. Adagját és a kezelés időtartamát előre.megszabni 
nem leh~t, mert az:_ a betegtípustól, ilL az ovarium érzékeny~ 
ségétől ( reakcióképességétő l) függ. 
Ha a beteg ciklusosan vérzi_k, a kaiélést ·;:~-cikluS _S.:·r:tápjáil cél-
szerű elkezdari i. . , -~- · '-- __ ._, -- - · 
L k'Ur8b~ú1,:· s'ö ·m_glCHe·"ii'CfB9b8:n '5·~~~a'Pii]";''kO~tl~~-kflllfk81 ·es 
laboratóriumi vizsgálatokkal figyelve ·ai: -ovariális- válászt. 
Az ovuláció általában a ciklus 11. és 15. napjaközött követ
kezik be. 'Az esetben, ha a fenti-kezelés-hatására nincs:ovulá
ció, ~kkor a ll.,kúrában a következő-ciklus·s. napjátóH5napo.n át 
napl;100 -mg-ot-·kell·-adagolnL Hacekkor -sincs ovuláció, akkor 
ugyanezt a kú r át. ( 1 00 mg/ die) még egYszer meg lehet iSmétel-

ni. Sikerteienség esetén-3 hónapos szünet után még· egy 3 hó
napos kúra ajánlható. További kezelésnek azonban nincs ér
telme. Az egy ciklusban adott gyógyszermennyiség a 750 mg
ot lehetőleg ne haladja meg. 
Postcontraceptiv amenorrhoeában 50 mg/die az adágólás. 
5 napi kezelés általában már az első kúra során eredményes. 
Oligospermia esetében 50 mg naponta, 6 hétig. - -

Mellékhatások. Szédülés, fejfájás, émelygés, hányirí'gef;-'flt.: 
kán hányás, depresszió, fáradtság~ idegfeszültSég·; álmatlan
ság, hízás, alhasi fájdalom, vas()motortünetek. A kezelés so
rán tapasztalt hőhullámok, valamint látászavarok a szedés be
fejezése után megszűnnek. Előfordulhat a petefészek_cystikus 
meg-nagyobbodása is, különösen .Stein~Leventha"Fszindró
mában. Ilyenkor-az ovar~umok 4-8 cm nagySágúak lehetnek, 
ezért az alaphőmérsékletet ellenőrizni kell,-és amint bifázisúvá 
válik, a kezelést-abba kell hagyn L Hosszabb:kúra esetén rever
zibilis hajhullás e_lőfordulhat. Ritká11 urticaria vagy.allergiás 
dermatitis, mellfájás, dysmenorrhoea. A-vizelé~ ml!!nnyisége 
és gyakorisága is fokozódhat. Ikerterhesség .. <;:lostilbegyt
kezelés során is előfordulhat. 

Figyelmeztetés. A kezelés megkeZdése előtt- ajáhiBtciS máj
funkciós próbát végezni·. A terápiát mindíg gondos nőgyógyá
szati vizsgálat előzze meg. Olyan esetekben célszerü.a készít
ményt alkalmazni, amelyekben a viZelet összgonadotropin
értéke a normális szint alsó határa alatt van vagy normális ér
tékű, az ovarium normálistapintatú_. a pajz.Smirigyés a .. rn_el_lék
vese működése pedig rendezett. Peteérés elégt91Emsége ese
té n a terméketlenség egyéb lehetséges okát ki kell zárni, vagy 
a gyógyszer használata előtt kezelni·kell. Az esetben;--ha·.:az 
ovarium megnagyobbodása és cystás átalakulása a kezelés
kor megállapítható, a kész.ítményt addig adagolni nem sza
bad, a'míg az ovarium normális nagyságú nem lesz. E?:után a 
kúra adagját vagy időtartamát csökkenteni kell. Az ovarium 
rendszeres vizsgálata a kezelés ideje alatt ls szükséges~ 
Clostilbegyt hatására az ovuláció sokszor nehezen időzfthetö, 
és ezt követően gyakori a sárgatest-elégtelenség, ezért a 
fogamzás után ajánlatos profi_laktikus _ progeszteronkezelést 
kezdeni. . 
A gyógyszer csak állandó nőgyógyászati __ ellenőrzéS _mellett 
szedhető! 

Megjegyzés. + Azorvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, 
illetőleg szakmailag illetékes fekvőb.eteg-ellátó osztály, szak-
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i-€Hidelé'S":{gbildozó}szakorvosa javasolja.- Csak-vényre ad
ható· kL-Al orvos-rendelkezéseszerint (legfeljebb három alka

-'lori1inal} ·ismételhető. 
.-· -~_!!l()':'JIB9~?1ás. 10 tabi. 2,- Ft. 

COCARBOXYLASE" M4oo; mr\11 9so; P 9oo 
i nj; 

Ható~nyag. 50 mg coca_rbóxylase poramp.-ként. 
Javallatok. Hepatikus vagy diabetiku& eredetű acidosis, ·dia
betikus vagy hepatikus coma_, mérgezések,-cororiaria-elégte
lenség; miokardiális infarktus_ utáni állapot, keringési elégte
lenség, praeeclampsiás>állapot,.eclampsia,·:diftér_ia; v()rheny, 
tífuszos eredetű,J~za·k; a-perifériás-idegrendszer:gyulladásos 
állapota,-polyneuritis;- a központi ·idegrendszer.bizonyos káro
sadásai (agyvérzés), a perifériás rendszer paralysise. 
_Adagolás:·5o-:-1_00 m __ g_ iv.;:i~.-Vagy sc. Diab'etikus·comá:-és ec
lampsia_ esetén· 100 mQ iV. -a'dandó. A dózis-megismételhető, 

'ha-szükséges eQy óra múlva és ezután folytatható 50 rtl'g-os 
injekciókkal. Diabetikus coma esetén a specifikus diabeteses 
kezelés nem szakítható meg. 
Eclampsia el!öetén a speciáli:;; kezelést egyidej_űleg- kell a.lkal-
mazni. -
'Megjegyzés. + ·csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint ( legifeljebb három alkaló'mrilal) ismételhető. 
Cso_inagolás. 3 porain p: (50 mg) + oldószer-'_8,50 ·Ft. 

CODEIN-ACISAL 
tabi. 

A K100 
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HatóariYagok. 20 m'g codeinum_phosphoricufn, 500 mg aci
dum acetylsalicylicum tabl.-ként. 
Javallatok. A légutak hurutos- m8gbetegedéseL Köhögés- és 
fájdalomcsillapítás. · : _ 
Adagol_ás. 3-szpr 1-:2 tabi;..Jlaponta .. -
Figyel~eztetés. Főleg 'járnlüvezetők; magasban vagy-veszé
lyes gépen dolgozók csak az_ orvos által- az egyéni-érzékeny
ségnek megfeleiDén-előírt adagpan szed hetik. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvo·s · rendelke
zése szeri_nt (legfeljebb hár,qm alka.lommal) ism_ételhetö. 
Csomagolás. b; 1 O tabi. 2,50 Ft. 

CODEINUM HYDROCHLORICUM 
tabi. 0,01 g és 0,02 g 

A K100 

Hatóanyag. 1 Omg, ill. 20 mg codeinum hydrochloricum tabl.
ként. 
Javallatok. Köhögés~ és fájdalomcsillapítás. 
Adagolás. 3-szor 1-2 tabi: {0,01 g) vagy 3·SZŐr 1 tabi. {0,02 g). 
Figyelmeztetés. Főleg járművezetők;_ magasban:·vagy.'.:.V:e~ 
lyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek megfelelöen- előírt adagban szedhetikó 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki ·egySzeTi alkaiommal. 
Csomagolás. b. 10x0,01 gtabl. 2,-Ft; b. 1 Ox0,02 gtabl.2,50 Ft. 

CODEIN-STIBI UM 
tabi. 

A K200 

Hatóanyagok. 20 mg codeinum hydrochloricum, 50 mg sti
bium sulfuratum aurantiacum tabl.-ként. 
Javallatok. Kínzó, száraz, köpet nélküli köhögés csillapítása. 
Adagolás. 3-szor 1-2 ta b L napOnta. 
Figyelmeztetés. Főleg járművezetők, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az·orvos által-aZ-eQYéni érzékeny-
ségnek megfelelően-előírt adagban szedhetik. -
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orVos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) isrhételh8tö. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,50 Ft. 

CODEREITA 
tabi. 

A K200 

Hatóanyagok. 0,05 mg acidum priril.ulae, 5 mg codeinum 
hydrochloricum, 5 mg dl-ephedrinum hydrochloricuni tabl.
ként. 
Javallatok. Akut és krónikus bronchitis, laryngitis·c_atarrhalis, 
pneumonia, tüdőtbc, emphysema. 
Adagolás. Napi adagja: 1-3 évesnek 3-4-szer 1/2-1 tabi. 
3-6 évesnek-3-4-szer 1.,..-2 tabi. Nagyobb gyermeknek célsze
rűbb a Coderit tabi. adása. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 10 tabi. 2,- Ft. 
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CODERIT 
tabi. 

A K200 

Hatóanyagok. 20 mg · Codeinum hydrochloricum, 20 mg dl
ephedrinum hydrochloricum, 2,5 mg acidum primulae.te~bl.
ként. 
Javallatok. Akut és krónikus_ b-r-onphitis; le~ryilgitis-cata~rhalis,· 
pneumonia,_tüdötbc, emphysema. 
Adagolás. FeÍnötteknek: naponia 3--szor·1.:_2 iB b!.; gyermekek
nek: 7-14_.,-éves korban naponta 2-3.;.stor 1/2~1 tabi. Kisebb 
gyermeknekcélsZerűbb a Coderettatabl. adása. 
FiQ\'e:IRieztetéS·. __ Fölet;{jál:milve_zetök,_.rnagaS~an ,v:BQ~y vészé
lyes _g:ép_eri dolgoz()k csak az_o~os_~lt~L..:_az_~9Vénr érzékeny
ségnek megfeJelő~r:t-,e.Jöht.~d-~_gb~n s~_t:!dh_eti_k. 
Megjegyzés. +.CSak vényre adhB.tó'kC-Ai ·orvos reádeikei
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,50 Ft. 

B 100 ·.'.: inj. _ _ j 
COFFEINUM NA TRIUM BENZOI,CUM B 

Hatóanyag .. _ 200 mg COffein um ·natriu-llJ benzeicum (1 ml) •.•~ .. 
ampl.-ként: ' ~ 

Ja_vallatok. Alkoholmérgezés, fenye_gető _légzésbénulás,_ szív- ~ 
mi:iködés erősítése és szabályozása, vérnyolnásemelés, col- ·.~V! .. · 

~·L . . J 
Adagolás. 1-2 ml sc., im., iv. naponta 1-2-szer, esetleg. több- _1fl -w ször. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkeZése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 

l 
,f 
'-'k' 

Csomagolás. b. 10 amp. (1 nil) 2,- Ft; b. 50 amp. (1 ln!) 10,-Ft. i 
-~ 
$j 

COFOCAIN KGY 
-.:;;;, 

D 100 .1 
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i nj. 
Hatóanyagok. 28;4 mg· Cofféinúm, 40 mg-procainum hYdro
chloricum (2 ml) ampl.-ként. _ 
Javallatok. Különbözö, ·feltehetően gócfertőzés_ ere_deta ízü
let-, izom- és idegfájdalom,fejfájás, ·érgörcs. 
Adagolás. ic., ill. sc. 0,5-2 ml; im. 1-2 ml; iv. 0,5-:-2 rilllassan. 

l 
5 
i 
• 

Figyelmeztetés. Alkalmazás előtt a prokainérzékenység kizá
rására intracutan próba végzendő. 
Megjegyzés. + CSák vényre adható ki. Az-örVos· rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml) 2,- Ft; 50 anip. (2 mf) 20,- Ft. 

COLFARIT 
tabi. 

EGYT AsoQ;t~o 

Hatóanyag. 500 mg acidum acetylsalicylicum mikrOkaJ>szul_á
zott tabl.-ként. 
Javallato_k.-Érbetegsé{J'e-k profilaxisa é's terápiÍij_i;i_;._trÓm:bózis
vesZély a vénás ért_ei-ületen (v,isszértágulat, műtét utáni álla
pot); az artériás érterületen, elsősorb_an _a.tr,o_~_bózisveszély 
rizikófaktorainak veszélyeztető jelleg·ű fennállása (így pl. 
progrediáló arteriosderbtikUs_ folyamatok}; thrombé)ph<lebi
tis; vénás trombózis-. 
Reumatikus kórképekbe-n: fájdalom és gyulladás. 
Ellenjavallatok. SzaliciláttÚiérzékenység, haemorrhagiás dia
thesis. 
Adagolás. Érbetegségekben: a felületi Vénák-gyulladáSOs fo
lyamataiban általában 3 x 2 tabi. naponta. Az-akút szak lezajlá
sa után 3 X 1 tabl./die, 8 ni3pig. Vénás trombózisban általában 
3 x 1 tabi.! die, legalább 2 hétig; visszaesés esetén tartós keze
lés ajánlatos. Artéri ás trombózis profilaxisára 1-3tabl. napon
ta. Posztoperatív kezelésre általában 3 x 1 tabi. naponta. Az 
adagot ilyenkor egyszerre vagy a nap folyamán részletekben 
lehet bevenni. A COifarit-kúrát a mütét elött·egy nappallehet 
kezdeni és az első felkelés után legalább 5-8 napig folytatni. 
Reumatikus betegségekben felnőttek szokásos adagja napi 
3:>:: 2 tabi. 6-8 órás időközökben. Szükség esetéo,az adag nö
velhető, de a napi 4-5 g-ot ritkán szükséges túl.léj)tÍi. 
Mellékhatások. Gyomor-bél panaszok, ill. vérzés, túlérzé~ 
kenység vagy túladagolás esetén acidózis (.,magas" légzés 
stb.) 

Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő e{JyüttadáSa_: 
- orális antikoagulánsokkal (antikoagu,láns hatás fokozódá

sa); 
- bétarecepcOr-blokkolókkal (a -gyulladáscsökkentő hatást 

nagymértékben gátolhatják); 
- feniteinnal (ennek szintje a szérumban toxikusig emelked

het); 
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,-~ fenibutazon nal ( uicerogén mallékhatás fokozódása, hyper-
urikaemia); 

-:--_heparinnal (antikoaguláns hatás-fokozódása); 
--PAS-sai (PAS-koncentráció emelkedik, toxikuS'tUnétek); 
-. _szulfonamidokkal, különösen a nyújtott hatást,.~akkal_ (a szul-

fonamid-toxicitás növekszik), · 
Csak óvatosan adq!Jolható: .. 
-orális antidiabetikumokkal (hypOgkykaemia veszélye); 
- szteroidokkal (ulcerogen mellékhatás fokozódása). 
figyelmeztetés. A Syncumar, ill._ Hepatifl hatásátnem pótolja! 
Igy ezek alkalmazása elsődleges fontosságú niaradi . 
Gyomqr~.é:s bélfekélyesetén :-: gqnd_os o_ryosi e_IJenőrzés ·mel
lett -~ kivéte_lessen _alka_Hn_~~ható._-Jerh.~Sség i~e~e :alatt~:külö~ 
nösén anri~k korai _szakáb"(in csa'{(s_Zi_Qoilfán):tlérlegelt o.rvosi 
j_avasl81:át_ gzedhetl:L -:-- -_ -·-·-,.'-:, : :->- ... _./>_, •. ~----}.-., ~~_.-: '_·:·"---~:-"- _:, -: -. 
A szülés·Várhat? _terminu.sa·-_el,őtti_ 4_~é~ben _ádá$~_ ~érül_~_hdő. 
Olyan mütétek előtt, amelyekbell riláximáliS }ntra6peratív 
Vérzéscsillapítás szükséges, lehetőleg ne ·alkaln'lázzuk.- Colfa
rit-kezeléskor ép alVadási rendsier eseté_ben a· vérzéSi idő 1-2 
perccel meghosszabbodhat. A proti"ombin- '(Ouick-) -időt az 
ajánlott Colfarit-adagok általába·n nem befolyásolják. Alkal
mazásával. egyidejű alkoholfogyasztás fokozhatja a vérzés ve
szélyét. Diab~tes esetén szükségessé válhat az_ orális antidia
betikum adag1ának újrabeállítása. A szteroid csökkentése 
vagy elhagyása után tanácsos a Colfa~it adagjátcsökkenteni 
az acetilszalicilsav-kiválasztás csökkenése miatt.: · ~ 
Hosszabb_ időn keresztül vagy magasabb adagokban csak or
vosi ellenőrzés me/lett szabad-alkalmézni.-
A tablettákat egészben, vízzel lenyelve-- vagy_ Jolyadékbán 
szétesve, étkezés után kell bevenni. Ezt követően kb.Jél pohár 
folyadék (pl. tej) ivása·ajánlatos; 
Megjegyzés.-.Csak véhyré adható ki. Az orVos· rendelkezése 
szerint (legfeljebb hárbm alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 3,60 Ft. 

CONFERON Ch 1.110 
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kapszú-Ifi -----~--- --~~--

Hatóanyagok. 250 mg ferrum, solturicum oxydulatum 
(=50 mg elemi vas), továbbá 35 mg natrium dioctyl-sulfo
suc_cinicum kapszulánként. 
Javallatok. A szarvezet bármely okból kialakUltvashiányának 
megszüntetése, illetve megelőzése: 

- fokozott vasveszteség: meilorrhagia, metrorrhagia, gyo
mor- és bélvérzések, légúti és húgyúti vérzések, rendszeres 
véradás;- mütéti vérveszteség;-
nagy Vasszükség let: terhesség,szoptatás, a szervezetnöve
kedése, fejlődésa; 
elégtelen vasbevitel: csecsemőkor, vasban szegényétrend; 
csökkent vasfelszívódás: gyomorresectio utáni állapot, 
achlorhydria, steatorrhoea, egyéb mal_absorptiós,._s __ ?jf!dró-
mák. , - - "--"'"='-~ 

Adagolás. Átlagos adagja felnötteknek és serdü_lökorúaknak 
naponta 3X1 kapszula ( = 150 mg elemi vas); gyermekeknek 
3-6 _éves korban 1-2 kapszula ( = 5G-100 mg elemi vas), 
7-12 éves korban 2X1-kapszula ( = 100 mg el~mi "as) napon
ta, étkezés után, legalább fél pohár vízzel egészb~n leDyelve. 

. Csecsemöknek és kisdedeknek 6 -hónapoS kortól Í1api fél-1 
kapszula, 2 részletben bevéve. A kapszula tartalmát kevés szi
rupban (pl. málnaszörpben) vagy kávéskanálnyi .gyümölcs
ízben el keverjük, és egyszerre a negyed ét, ill. felét adjuk be ét
kezés után. 
A kezelés időtartama látens (aná_emiával ríem járó) vashiányt 
betegségben 8-10 hét, vashiányos vérszegénységben leg
alább 3-4 hónap. 
Mellékhatások. EnYhe gyomor-vagy bélpanaszok (röV'id ideig 
tartó gyomorgödri nyomásérzés, hányiriQer, hányás, hígabb 
székürítés vagy1székrekedés) előfordulhatnak, _és az a:dl:ig át
meneti csökkentésére rendszerint elmúlnak. A székletet feke
-tére festi. 
GyógysZerkölcsönhatás. Kerülendő az együttadása tetracik
linekkel (kelátképződés következtében mind_ az antibiotikum, 
mind a vas felszívódása Csökken). 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 kapszula 5,60 Ft. 

CONTINUIN 
tabi. 

KGY Q 230 

Hatóanyag. 0,5 mg aethynodiolum dia·ceticum ·tabf.-ké'nt. 
Javallat. Fogamzásgátlás. Elsősorban laktáló nők részére és 
azok számára javallt, akiknek- anamnézisében tromboembó
liás megbetegedés szerepe It. 
Ellenjavallatok. Terhesség, pubertás, májműködési zavarok, 
Dubin-Johnson-szindróma, Rotor-szindróma, anamnézisben 
idiopátikus terhességi icterus. 
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Adagolás. Az első tabi. bevételének időpontja a menstru-ációs ~······· 
ciklus első napja. A továbbiakban napi_ 1 tablettát kell szedni 
fo~yamatosan (menstruációk_ idején is) azono;;,.napszakban 
mmdaddig, amíg a fogamzásgátlás biztosítása kívánatos. 
Mell~khatások. A nők többségének panaszt. ném-okoz~ Egye~ ·J 
seknek közti vérzést okozhat. Ez többnyire csak ·átmeneti és 
nem indokolja a k!Jra megs_zakítását. 
Me.gjt!gyzés. -+ ·RendelhétöSég'ét a--:.:..:.-ffiódOSítOH-:..:::·23/1973. 
(Eü. K._ 17.) EüM számú utasítás, valamint az EgéSzségügyi 
Minisztréium 89 560/1979. (Eü. K. 1980.-1) szám ú közlerilényéw 
ben foglaltak szabályozzák (1. 3.7. fejezet)~-
Csak vényre adható kL Egyszeri alkalomniál 3 hónaPrá ele
gendő gyógyszermennyiség,'rendelhető;, 

CsOni8gOiiíS;-4it8bf 2;.; R.-_:, 

COR80CAIN KGY D 100 
i nj. 
Hatóanyag. 80 mg procainum hydrochloricurri 0,2 mg o~di
oxyphenyl-propanolaminum hydrochloricum (2 ml) · ámp.-
ként. · · ·· 

~aV!'IIatok.· J:i61yi érzéStelenítés hipertón.iásoknak: adr~nalin-
erzekenyeknek is:. __ · -

Adagolás. Kisebb sebészeti beavatkozá~kOr:. és foghú~áskor 
1~am~ i 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az- orVos- 'rendelke
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető_. 
Csomagolás. b. 20 am p. (2 ml) 3,50 Ft. 

-:~ 
j] 

:j 
~fit 

~~ 

l 
-~ 

COREDIOL KGY B •!ii 
csepp 100 1 
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Ható

1
a
1
n
1
yakgoVk: 2k,5 ~ ni~~t~am1 _idu_m (10 ml) oldatba_n~ ·.'.~·"·· •••. • ..• • •• 

ava a o . er ennges• es egzesi zavarok, kollapszus . szív- ~---

~~~~~;::~1~~~~~-oJ.rr,é~g~~~-sr -~-s~!)m_~_,l?~o!1$~P-_i_~J~tJ?r9.n~i:lit_is, __ ,;~ _ 

Adagolás. NaPonta 3·x l&-:60 csepp. ?l~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kí. -Az orvos rendel ke~ 'i: 
zé~e szerint (legfeljeb_b három alkalommal) _ismételhető_. --~ 
Csomagolás. J üveg (1 O ml) 2,- Ft. J 

>!3 

.. l ... ·.····'···.l· __ ,_ . 
> 

~;

'' 

CORHORMON KGY H 100 
in j. 
Hatóanyag. 1 mg cordis Endractum siccum {1 ml) amPI.-ként. 
Ja_Vallat. Myopathia cordis chronica; kompeOzáció fenntar-
tása. · 

Adagolás. Naponta 1-3 amp. im. vagy szőlőcukor:..oldattal 
hígítva iv. 
Megjeg'yzés.- +. ·csB'k vényre adható· kf- AZ orvb~. ;~~~d~e
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) isméte.lhető'. 
Csomagolás. 1 O amp. (1 ml) 2,90 Ft. 

CORINFAR l ·H 300 
drazsé 
Hatóanyag. 1 Omg nifedipinum draisé~ként. 
Javallatok. Krónikus- ischaemiás szívbetegségek, különösen 
az angina pectoris-tartós kezelése és a rohamok megelőzése. 
Ellenjavallatok. Akut miokardiális inféirktüS~- kardióg-én shock, 
pitvari-sinus sZindróma, terhesség. _ -
Adagolás. Individuális. Szokásos a_dagja 3x1 draZsé naponta. 
Fenyegető angina pectoris- roham· esetén-:t{'gyorsabb hatás 
céljából a drazsét szét kell rágni és- rövid ideig a szájban tar
tani. A két bevétel közötti időtartam 2 őránál nem lehet keve
sebb. 
Mellékhatások. Fejfájás, arcpír, melegSégéfzés,-,.-Szédülés, 
émelygés, fáradtság. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Antihipertenzív szerek -és béta
receptor-blokkolók hatását erősítheti~ ill. kiegészíthetL 
Figyelmeztetés. Súlyos coronariabetegségekben szükségEls 
más antianginás szerek adása is. A rohamok esetén nitrogli
cerin mellett bétareceptor-blokkolók alkalmazása ajilnlatos. 
Szívglikozidok a Corintar-kezelés alatt is szedhetők. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az a szak_ren,delés 
(gondozó)- szakóf'/osa rendelheti_, aki a gyÓgysZer javallata 
szarinti betegség esetán a beteg gyógykezelés~re területileg 
és szakmailag illetékes. , 

Csomagolás. 50 drazsé 35,90, Ft. 
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CORONTIN Ch H 300 •.ri.• 

drazsé, forte drazsé, végbélkúp J 
Hátóanyagok. 15-rrig prenylaminum laetiCum .dra·z-Séilként; i 
6,0 mg_p_renylam_i_num ta~icumforte d"ra~sénként;_50:..m~ p~e~ . ~ 
nylaminuril-lacticum, 30 mg phenobarbltalum végbelkupon~ 1 
ként.. . . ' . . ·.· . . . • · •l 
Jav.allatok. Ailgina pectoriS, organikus_ és_ f~nkci9n~_lis ere- ,~ 
detO éoronariaelégtelenség,. neurovege~~tíy:_ eredetil _ coro- I 
n·ariaszindrómák.-- Kedvező hatás észlt;!lhe_tő perifériás érszO- _j 
kületeSetébenis.-- _ _ ·:· . __ --_,: . ""' 
Ellenjavallatok. A szív súlyos atrioventricularis és intraventn- -~ 
cularis vezetési zavarai. 

Adagolás.- Az angi_pa __ peCtoris_ szindróf!t~ k~nny_ej)b.-e.~.e~ei~e.,n 
kezdetradag felnötteknek általában napOnta 3x2 cJrazsi3. su
lyosabb. eseteib~n (g~akori, tart~sabb.~jsz_~k~~ .,:o~a!llo_k) na
ponta 2-3 x 1 'forte· drazsé :étkezes ·utan, -az- eJSZakal roham
mentesség-_biztosítására-elalvás- előtt· még 1 végbélkúp. Ké
sőbbiek során elégséges, ha _az- ada_golást-_ az.egyénenként 

-megállapítpttfepntartó ada~okkal folytatjuk. A.t:rápiá~ere~
mény'biztosítása megkívánJa a rendszerEliS és tobb. heten at 
tartó adagolást. . 
Fi9Yelm·ezt~és;J_ao:mg-Ot fneghal~dó_ napi_-adag ·c-Sak Orvosi 
ellenőrzéS-menett alkéllmazhatóJ._ _, . __ : 
GyÓgyszerkÖicsönhatás. Óvatosan adható: vérnyomáscsök-
kentökkel (hipotenzív h_atás fokozódhat). · 

. 'Me!gjegyzés .. ·-·'+,-.drazsé;- -til. :végbélkúp:_- Csak .vényre adhci:tó 
ki. Az orvos rendelkezéseszerint (legfeljebb-háro_m_alkalom-
mal) is_m_ételfiet_ő,._ _,_ ., _____ ... - __ ,_.._. __ ,,,-_-_ --~\ 
Csomagolás. 30 dra·zsé 2.- Ft;--20 forte drazsé 2,50:ft; 10 kúp ;yg 
2,30 Ft. fi 

-:~ 
j}_ 

COTAZYM FORTE EGVT J 730 '~ 
tabi. ._;;: 

__ .tf~~-ó..@nY~9.9.k~~ 1j0 __ _mg .. #i!!1P~~~Jin1Jf!t ,.t~::,_ .§!?j:nrL~.~f~f!~fl1 ---~::! -
tél. tauri_ ·siccum, 1_5 r:n_g_ celtulas,e~conc_entr~tum tabL-kent. --~~ 
Javallatok. Daganat va-gy idült.-Qyul!~dás_ ?~oZta _pa!lcreas
elégtelenség, bél- és epeutak _bántaJma, kr.omkus m~JQyulla
dás, sprue (Jipázhiány következtében), zsírmtoleranc1a, flatu
leritia, meteorismus. 
Adagolás. A pancreasbetegség súlyosságához és a fogyasz-
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tott táplálék emészthetőségének igényéhez· igazodjék. (Az 
emésztőfermentekteljes hiánya esetén 6 tabi. elégséges 50 g 
zsír, 100 g tojásfehérje, 250 g keményítő és 480 mg cellulóz 
bontásához.) 
Általában 1-:-2 tabL-t étkezés közben. vagy közve~lenül evés 
után, kevés vízzel; szétrágás nélkül kell bevenni. 

Megjegyzés. Csak vényre 8<:fhat~ ki. Az orvos:_ren_delkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhet!?._.: -iS:"'~;~~ 
Csomagolás. 30 tabi. 6,30 Ft.· -- · 

CUPRENIL p X 200 
kapszula 
H8tóanyag. 150 mg D-pénicillarninum __ kaJ>Szül_~hként. 
Javallatok. A réz metabolizmusa mia'tti h8pBtolentikllláris 
degeneráció '(Wilson-féle betegség), továbbá ólom---'és tal
liummérgezés. 

AdagOlás. Felnőtteknek é~ idös8bb gyermekeknek n~p_i 900-
1500 mg.lgeil súlyosesetekben a· napi adag 4000 mg-1g emel
hető. Gyermekeknek 6 hónapos kor után 2-szer 250 mg. 
Mellékhatások. Allergiás.- reakciók {Viszketés,' kiütés), fejfájás, 
nausea és lymphadenopathia_, egyeis esetekben va_s~iány. 
Mallékhatás esetén a napi adagot csö_kkenteni_ keU vagy a ke
zelést időlegesen szüneteltetni. Ezután a kezelés _folytatható, 
először alacsony, majd fokozatosan emelkedő adagokkaL 
Figyelmeztetés. A kezelés alatt a vérkép ·elle'nőrizi3ndö . 
Megjegyzés. + c·Sak vényre adható ki. Ai.' ory_os rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhetö.-Az a 
szakrendelés (gondozó)· szakorvosa rendelheti, ak_i_ a--gyógy
szer javallatai szarinti betegSég esetén a beteg gyógykezelé
sére területileg és szakrnSilag illetékes~ 
Csomagolás. 50 kapszula (150 mg) 60,40 Ft. 

CYCLOPENT U 240 
szemcsepp 
Hatóanyag. 50 mg ,8-dietilaminoetil-(1-hidroxiciklqpentil)
-fenil-ecetsavészter-hidroklorid (10 ml) izotóniás·oJdatban. 
Javallatok. Mydriasis, cycloplegia. 
Ellenjavallat. Glaucoma. 

Adagolás. 2 cseppet a kötőhártyatasakb~ cseppenten i. 
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fiQyelmeztetés. Hatása alatt gépjárművet vezetni tilos. 
· MegjegyzéS; + Orvosi rendelő részé~e; 
-_Csoinagolás·. 1-üVeg (10 ml) 2,- Ft. -· 

CYCLOPHOSPHAMID ·• 
drazsé, irif 

l. OOO 

HaÍóáriYag~-- So mg Cyclo_P:~()spha-midtJm __ draiSériként, ill. 
200 mg ·ampl.-ként. . 
Javallatok. Főleg lymphogranulomatosis, lymphosarcoma
tosis, krónikus lymphoid és myeloid leukaemia, _m_yelor"l}_a 
multiplex. Eredményes lehet egyéb tumorok kezeleseben 1s. 
Mütétek utáni recidivák és metasztázisok kivédése .. 
Ellenjavallato_k::,_:leu_kopen_i_a,;_:_:_throl1,1~-o_cy1;op~_n_i~, __ anéiemia, 
máj~_ésyeSe_rn~Qbe.t_eg,edes.: __ .. _- __ ; .. -- __ · ·.- ... <-~ 
Adagolás.- felnőttekqek a. kezelé$;-napi_-_100 m_g_ -iv.·~:yagy im. 
adásával kezdhető, niajd-a 'tOrőképesség figyelembevételével 
200 mg-::_i_g_ emelhe~ö. A fenntart{> adag napi 1-3Arazs~vagy 
hetenként két-alkalommal ,2-4. drazsé. GyermekekadagJa ara-
h'{osa_n_kisébb._.. - .. _ . , _- .. ,___ ._. · -
Mellékhatások. Hányás, szédülés, fejfáj Bs, gyengeség, melyek 
a.készitmérly beadása után egy ór~val pBrenter~lisa_n ~dag? It 
50Jng ··ss-Vitaminnal_ és 25 mg HitJ:ernallal megszüntethetok, 
ill_.'-é~ök~enthetők; Ritkán hajhullás.,_ ___ _: __ ,-:_.-
FigyeJmeztet:és.A vérképet rendszeresen ellenőrizni kel Vs ha 
a leucocytaszám _2500:-3000,_,m. _a .thrombocytasz~m 80 000-
100,000 alá-CSökken, a kúrát fel kell .fü'gQe'szteni. ,, 

. ·Me{Íjegyzé~.::++ A-drazsé csak véh:Y,re_adha'Íó ~(9g'fSz8ri al~ 
kalöminai .. ....:Az a_szakr:endelé,s (gondozó) szakorvo_sa rendel~ 
heti_; aki a gyógyszer javallatai sz~rinti_beteg~ég eS:etén a bet.e~ 
gyógykezelésére·te.rületileg és szakrhailag illetékes;- Az mJ. 
kizárólag fekvőbeteg~gy-ógyintézeti _(gondozóintézeti) felhasz~ 
nálásra. 
C~omagolás. 50 drazsé i 2,50 Ft; 1 O am p. 2,50 Ft: 

CYCLOSERIN Ch 
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tabi. . 
H8tóa0\ra9. '250 mg cyci!Jseri'num (i:ycloserinuf:n bitBrtaricum 
alakjában) tabl.-ként. _ , , 
JaYallatok. Főleg a tüdőtub~rkulózis- kró~ikus;- ·INH-val _és 
sztreptomicinnel szemben rezisztens forma1. Alkalmazhato a 

húgyutak és a nemiszervek fertőzéses eredetű megbetegedé
seiben is, ha más készítményekkel a kezelés sikertelen volt. 
Ellenjavallatok. Veseelégtelenség; epilepsZia~ súlyos, cere
brosclerosis, pszichózis az anamnézisben. 
Adagolás. Attagos napi adagja felnőtteknek 3 tabi. Ha- eZt az 
adagot a beteg jól tílri, 4 tabL-ra is emelhető. Napi tg-náUöbb 
semmiképp nem adható. 
Ajánlatos a kúraszerű adagolást napi t tabl.-val kezde-J:li-~a 
melléktüneteket nem okoz, az adagot másodnaponként foko~ 
zatosan további 1 tabL-val növe1ni. Ezáltal kb. egy hét utáq e_ l
érjük a megkívánt átlagos napi adagot, azaz 3 tabl.-t. 
Kombinált kezelés: Csak egyéb antituberkulotikummal kom
binálva alkalmazható. Rigeniciddel, _T ebeformmal .törtéhö 
együttadásakor gondolni kell a_ neurotoxicitás fokozódására. 
Mellékhatások. Idegrendszeri eredetű tünetek, neurotikus és 
pszichés zavarok, fejfájás, szédülés, remegés, álmatlanság, 
epileptiform görcsök stb. Ezen tünetek az adagOk csökkenté
sével vagy óvatos szabályozásával megszüntethetők.·N_yug
tatók vagy görcsök esetén antiepilepsziás szerek adása is 
szóba jöhet. 
Figyelmeztetés: Ambuláns kezelésesetén különöse_n fontos a 
betegek megfigyelése a központi idegrendeyzeri mellékhatá-
sok szempontjábóL ~ ___ 

Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbete"g-gyógyintézeti (gondo
zóintézeti felhasználásra van forgalomban. Az intézet készle
téből kell a betegnek térítésmentesen kiadni. 
Csomagolás. 40 tabi. 40,1 O Ft . 

CYSTENAL 
oldat 

s mN900 

Hatóanyagok. 10 mg aglycona rubiae tirictura, 150 mg 
magnesi um salicylicum, 6,15 g mixtura oleosum aethereo
lum, 800 mg sp iritus vin i (10 ml) oliva olajban. 
Javallatok. Nephrolithiasis megelőzese és kezeiSse, f()leg 

_ azok az esetek,.amelyekben a kövek spontán távozására lehet 
számítani; a vesemedence és húgyhólyag incrustatiós folya
mata; urat-diathesis és a húgyutak szekunder fertőző beteg
sége. 
Adagolás. A húgyutak krónikus betegségeiben, különösen 
húgykövekkel és másodiagos infekciókkal társult incrustatiós 
folyamatokban naponta 3-szar 3-4 csepp cukor ra cseppentve 
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kb. fél órával étkezés előtt. Vesekólika-rohamok keZelésére 
egyszeri adagként 20 csepp adható. Ismétlődő rohamok ese
tén az adag átmenetileg napi 3-szor 10 cseppig- emelhető. 
Mellékhatások. Gyomorégés, amely rendszel-int elmarad ha a 
Cystenaltétkezéssel egyidőben vagy ét kéz és közben veszik be; 
Megjegyzés; + Csak vényre adható .ki. Az orvos- rendel ke~ 
zése szerint (legfeljebb hárOm alkalommal} ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml) 4,20 Ft. 

CYTONAL LOOO 
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inj. . 
Hatóanyag·._ 250_mg y:ízm,ent~S (18t~iuril~_iaet~YI_~ilboe_st~Oium 
diphosphOi-icum {5 rrill-amp.:..ként. · · 
Javallat. Prostatacarcinori"la -és metasztáziSi:ii. . _ . 
Elletljavallatok: lcterlis, emelkedi3ttif-8ns:z_afniO'áz~~ktiVi1:ással 
járó májműködési zavarok. 
Adagolás. Indivi-dUális~ lassan (mirlimum &.:-10 perc a1ait) iv. 
Kezdő adag: cachexiás betegnek 2-3 napig napi J 25 mg, to
vábbi 10 napon át napi 250 ITIQ, majd az ezt,~Ö\f~Ő_J4 _n_apon 
át napi 2x250 mg. Fenl)tartó 'adag: a s:ZérumfOSZfátáz-Szint 
normalizálódása után 1-2 hónapig heti 3-4 alkalommal, majd 
ezt követően 2-4 hónapig heti 2 alkalommal és a köVetkező 
hónapokban heti_ eQy alkalommal 250 mg. Fiz_i~ailag J9·_álla
potban levő betegek kezelését 5-1 O napon át napi 500 mg.:.mal 
lehet kezdeni, majd 10-20 napon át napi 250 mg adásával 
folytatni. A szérumfoszfatáz-szint- normalizálódása után az 
előzőekben leírtfenntartó kezelés folytatható. A napi adag-fi
ziológiás konyhasó-oldattal készített iv. cseppinfúzió_fO'rmájá~. 
ban -max. 1000-1500 mg-ig emelhető. 
Mellékhatások. Az anális és genitális tájékon néhány percig 
tartó _égőéizet, viszketés, fájdalomérzet és bizsergés. A·mel
lékhatások csökkEmthetők, ill. elkerülhetök, ha a napi 500 mg
nál nagyobb adC~gokat fiziológiás_konyh·asó-oldattal készített 
cseppinfúzióban adják; -
tibidif-·-és"pótenciacsökkenés." 
sebb-pigmentálódása, enyhe gynaeco·_mastia; Ritkán gasztro
intesztinális zavarok, fejfájás, enyhe szédüléS, perifériás ödé
mák, hidegrázással járó hőemelkedés. Icterus és a transz-
amináz-értékek emelkedése, l · keze-
lést az értékek normalizálódásáig kell · 
ten i; 

Paravénás adás esetén heves lokális reakció jelentkezhet. 
Figyelmeztetés. A kezelést célszerű fekvőbeteg-gyógyintézet
ben megkezdeni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal. 
- Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti; aki a 
.-gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére területileg és·szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 5 amp. (5 ml) 15,60 Ft. '·'''"'""-

DAEDALON KGY A 800; G OOO; J 800 
tabi., végbélkúp 
Hatóaityagok. 50 dimenhydrinatum tabl.·ként; 100 -mg di-
menhydriilatum_, _1 00 mg ch lorbutanol um kúponként.- . 
JaYiillatok. _légi- és- tengei-ibetégs_ég és egyéb okOkbóf: (ter~ 
hesség, uraemia, sugárbeteQség, inhalációs narkózis;-·_Jaby
rinthitis stb.), fennálló nausea és hányás. Meni9re-szindróma. 
Adagolás. Feln6tteknekf 1-'2 tabi. v~gy 1-2 kúp 4-6 óránként, 
a beteg állapotától függően.- Profi laktikusa n kinetcsis meg
előzésére egy_ ór(lval az utazás mégkezdése _előtt. 1-2 tabi. 
vagykúp. Gyermekeknek:7-14évesnek112-1 tabl.,ill.1/2kúp 
naponta 2-3-szar. Kisebb gyermekeknek lásd: Daedalonetta. 
Mellékhatások. Enyhe álmosság, bágyadtsáQ, amely koffein
nel vagy Centedrinnel ellensúlyozható. 
Figyelníeztetés. Főleg jármüvezetők, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek megfelelően-előírt adagban szed hetik! Alkalmazásá
nak időtartama alatt-tilosszeszes italt fogyasztani. 
MegjegyZés. tabi. +:- , kúp * -Vény nélkül-egy alkalommal 
legfeljebb a legkisebb gyári csomagolá_s vagy annak meg
felelő mennyiség·-adható ki. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2.- Ft; 10 kúp 2,50 Ft. 

DAEDALONETTA KGY A 800 i G OOO; J 800 
végbélkúp gyermekeknek 
Hatóanyagok. 25 mg dimenhydrinatum, 25 mg chlorbutano
lum kúponként. 
Javallatok. Hányinger, ill. hányás csillapítása (angina, ace
tonaemia, heveny gastritis, lázas betegség, otitis media, 
grippe esetéQen) posztnarkotikus hányinger csillapítása. Légi
és tengeribetegségben profilaletikusan is. 
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-AdiiQofás)·1-12 hónaposnak naPo·nta-1/2 kúp, ·1-7 éveSnek 
. -<-·riaponta-2-:-3-szor 1 kúp; Profilaktikusan (kinetosis megelőzé

Sére) 1 kúp 1/2 órával az utazás megkezdése előtt. Nagyobb 
gyerm~knek I._: . .Oaedalon. __ _. · 
Mellékhatás. Enyhe álmosság, bágyadtság.-: -
MegjegyZés> •i::- Csak vényrá· adható. ki.''Az·orvos· rendelkS~ 
zése szerint {ISgfe·ljebb-háré:uÍl.alkalo"'"!mál) ismételhető:: 
Csomagolás. 10 kúp 2,- Ft: 

DALGOL KGY A 200 
cseppek . . . . , 
_Hatóa,~,ya~. :1 O -9_~ fl}f?t,~_Y:!P_~n-~n'?-~lJ:f!l/'!J ?·"l)_lf ()l_d~tl;>·~-~~ .-- .: 

_ .Jayallatok. Kü1Önl:)Öz_cffé_l_elmf,_-.id6g_6~-.--áfl8p~t _és: cily_ás_zavar, - -~ 
J~Jimaxos_panaszok;~Sg·et:atív dVstoni~; a_sthffl_a brOfl(;hi_a_le. j 

· ·sajátós gyermek{Jyő{JyásZati ja'~alfat:. neuropathia·:_ : 
'Adagolás. ÁtlagoS'n8p_i adaátelnöttÓ~k3-szor-20_C_s8pp -kevés 

:vízben vagy kockacukbrra cseppeiltVe., _ -: > _ ,, ·-' ·- _ .-~:,_-_:-..-
Gy_ermekiidagok:"'l: h§rl-apos k0rtól1~-~ves korig-: __ 2~f.<~sepp/ 
ts~gf:di~t _?-:-~f~szr~ __ ekJs~a (édes -~9-~~-g-~a~)_._ 
Mellékhatás._ Hányás (kellemetl_en _íze niiattL álmosSág, -tá-

. r~dtságé_rzés,_~e,nyhe pupilla_reakció, ,!)ystagmu_s, --~~tl;öslátás, ·"' 
~:~~:=: csökkent ar.cizomtóhli:;,_-. ~ysarthria, nyelvremegés, 1! 
Gyój;jysze·rJ<ölcsÖÍlhliÍás._ kerDI~ndö ~~gyÚtad~,s~---b'a('ílhürá- '-;.J 
tOkkal (a-Dál_gól teXicitását 'riöV_~li). · _, --- _ ·_ _ . . "-_. 5

:;; 

FigYelmezteté_~. ,.A- gyógyszer 81kaiJ11~~ásan8k, _i_i_l.:-h,atá~imak .:.~.f.II 
tartama a.l~:tt tilos szeszes_italt fogyasztani._A gyógyszer.bevé
tele, ill. alkalmazása után 8:-10 órári-'belül,.vagy folYamatos 
szédése, ill. kezeléS' es-etén·a kúra;időtáftama aiBtt}á_rművet 
vezetni, magasban vagy veszélyes gépen doiQozni tilos. 
Megjegyzés. + Csak venyie adható.· ki. Az ·orvos -rendelke
zése_ szerin~ (legfeljebb három é!lkalommal) ismételhető. 
Csorr\agOiás. 1 \.íveg {15 ml) 3,50 ·Ft. 

"'•\,:. .:, ', 

DEKARiS KGY J 41 o 
tabi. 50 mg és 150 mg 
Ha~óanyag: _qo r:ng, ilL: 150-mg· levamisolum__(só.savas só alak-
jában) tab_l.-ként. . - . 
J~vallatok. Ascariasis,- horogféreg~fertözések; 
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Adagolás. A kezelés a diagnosztikai székletvizsgálat után egy
szeri orális adagból áll. 
Felnőtteknek: 1 db 150 mg-os tabi. Gyermekeknek: adagja 
2,5- mg/testsúlykg. Pl.: 8-10 kg-os gyermekeknek 112 tabi. 
(50 mg-os), 10-20 testsúlykg-ig 1/2-3/4-1 tabi. (50 mg-os). 
Célszerű a gyógyszert este bevenni. Hashajtó adása a Decari5-
kezelés után nem szükséges! Ha az ellenőrzö székletvizsgálat 
indokolttá teszi, akkor az első kezelés után- két'héttei_,-JI1~-
mételhetö. - -

Mellékhatások. Nausea, hányás, fejfájás, diarrhoea; 
Gyógyszerkölcsönhatáis·. Upofil anyágaknak (szérl4eiraklo
rid,t~traklór-etilén, kenopódiumolaj, klorofom, éter stb.) De-
cari·sszal együtti adása kerü_lendö. __ --, _ ,_,- ~- . ·· · 
Figyelmeztetés. Alkalmazásakor- és- utána_ legalátib ,24- óráig 
szeszes ital nem fogyasztható. 
Megjegyzés. + Csak vényre_adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 2 tabi. (50 mg) 2,- Ft; 1 tabi. (150 mg) 2,- Ft. 

DECOSTERD N 
olajos í nj. 

KGY N 300 

Hatóanyag. 5 mg d8soxycortonum-aéeticum (1 hl l) amp.-ként. 
_:Javallatok. Mellékvesekéreg hiányos működése (Addison
kór), általános asthenia és ezek kapcsán fellépO izoingyenge
ség, valamint hipotónia. Elhúzódó rekonvaleszcencia,. Sim
monds-kór, röntgenkater, égés utáni toxaemia, sho.ck. Súlyos 
esetekben (diftéria, tífusz, pneumol)ia, grippe,. tbc) célszerű 
C-vitaminnal együtt adni. 
Ellenjavallat. Hipertónia, ödéma. 

,Adagolás. Hetenként 2-3x1.amp. im. 
Figyelmeztetés. Tartós kezelés beállítása, ami csak mellék
vesekéreg-elégtelenség esetében indokolt, csak intézetben 
történhet. 
Megjegyzés. ++ Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területi
leg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, 
szakrendelés {gondozó) szakorvosa javasolja. - Csak vényre 
adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. (1 ml) 8,70 Ft. 
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DE GRAN OL C/1 LOOO 

inj. ··· .•.... · ·.· .. · . .. . . . .. . . . .. . 
:-,''tl8tóanyág. 50 mg ·mannoinustinum dihydrochloricum szá
. ··r~_;~·rrtp>ként; . oldószer: 5 ml natriu,m· ~h_lo_ra~lJm- i nj. 0,9%. 
--J&Yallat~- Kl-ónikus lymphoid. leukaef11_18,-H0dgkin-kór, n0n7 
-HOdgkin ly~_phomák, myelonia~ myt::osis tung-oides~ 
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Ellenjavallat. Vesé-és májárt3tom; csontvető.:kárÍ;Jsodá-s:
Adágolás. Altalában a felnőttek napi adagja 50 m9 iv. Leg
célszerűbb adagolása: másodnaponkénti 100 mg, ha rpellék
tünetetnem okoz. ft:z összadag_. á_tt~:~táb_an_ 60~00_ mg; l_egfel
jebb 1,~_01) mg: Tum_or jeU_eQ(i,li~emoblastOsisos ,n:u~gb~tege
dések, pl. lymphosarcorp;a,, plas,r:t:H;)<;:_ytoma_ eseté_n._1. OOO_,mg, 
legfelj~~:IJ·.)_ 2QQ_ T,~;~-~-~,~!_!r_~if!~'~!~}ll~,yer~~R-~~-'-~ti~~~~~:rnel
lett-. Daganatos me'Qbete~_ödéSeK _riiütéti oe,avatkOzása_ 'ese
tén, a mütét előtti_három napon át hB.pi §O·mg; a· inűt~t napján 
100 mg és a műtét utáni öt alkalommal napi 50 mg; azaz össze
sen 500-mg az-adag. 
Csecsemők . és gyermekek f1Bpi_- adagja . testsú!ykg-onicént 
2-1 mg iv. másnaponként,- 6-8_ alkalommal. 
MeJiékhatások. Émelygés, hányás, fehérvérsejt- és throm-
b_ocytaszám~csökkenés._ __ . . 
Gyógyszerkölesönhatás. Kortikoszteroidok egVid-~jci. adása 
erősen megfontolandó (a me_llékvese~éreg működéséie kifej
tett gátló hatás [tumorstimulálás]), valamint feni/butazon 
adása is, éigrailulocytosist, oxidatíV foSzforiláció g·átlást·okozó 
és tubuláris réabszorpció-~ ilL szekrécióQátló'll·atás·a miátt. 
Figyelmeztetés._ Kifejezett; t9~éi'Íiéi-S~jt~· vagy __ : thföínbocyta
szám-csökkeinés es,et_é_n ~i_a·d~golást_azorlnal_qe_:kell s:z.üfú_iatni. 
Paravénás injiciá/ása súlyos ·nekrózist okoz. Sugárkezeléssel 
együtt csak gyógyintézetben fekvő beteg esetében- alkálmaz
ható. 
Megjegyzés. If! Csakvényre adható-ki egysi8ri-alkaldmmal. 
Az-orvos akkor rendelheti,:,ha_azt a területileg,_ illetöleg_szak
mailag illetékes_-fekvő_beteg-ellátó_osztály,,szakrendelés (gon-
dozó) szakorvosa jav_asólja. " , ·~< 
Csomagolás_. 5 üveg (50 mg) ::+-_-ol_dószer .10,-:ft; -, 

DEHISTIN 
tabi. 

EGYT GOOO 

Hatóanyag. 50 mg tripeilenaininum hydrochloricum tabl.
ként. 
Javallatok. Allergiás_eredetű betegségek 
Adagolás. Felnőttadago'k: Naponta &4---szer 1~2 tabi. 
Gyermekadagok: Naponta 2-12- hónapos_·,korig:.-';2...;g"'SffT 
1/4 tabi; 1-6 éyes korig: 2-3 szar 1/2 tabi; 7-14 éves _korig: 
2-4-szer 1/2 tabi. · 
Mellékhatás. Álmosság. 

. Figy~~meztetés. _ F~leg jármtJvezetök, magast?ön vaQ_v_iveSzé
lyes gépen dolgozak csak az orvos áltál-- az egyéni -éríék_eny
ségnek megfelelően-előírt adagban szedhetik l Alkálmázásá
nak időtartama-alatt tilosszeszes italtfo'gyl:lsztáni,. 
MegjegyZés. + Vériy riélkül egy alk810inm81-Je·gfeljébb·a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő -mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,80 Ft. 

DELAGIL EGYT-A S 100; mV200 
i nj., tabi. 
Hatóanyag. 250 mg chlorochinum phosphoricum (5 ml) amp.
ként, 250 mg chlorochinum phosphoricum tabl.-ként. -
Javallatok. PolyarthritiS·Chronica (reVerzibilis destruktiV'-Ellvál
tozás nélkül), gerincoszlop eredétü gyökneuralgia. Malária, 
amoebiasis, lupus erythematodes, fotodermatosis. 
Ellenjavallatok. Nem amöbás eredetű májárta lom, gasztroin
tesztinális kórképek, vérképzöszervi elváltozások és a· közpon
ti idegrendszer megbetegedései. 
Adagolás. PolyarthritiS chronlea esetén 10naPig 2x1-:tabl., 
majd naponta, később másodnaponként 1 tabi. Maládában 
profilaktikusan az elsŐ' héten két különbözö napon 2-2 tabi., 
ma~d. hetenkérit minden _hét -_azonos napján _2 tabi. Tef_ápiás 
·célra_: 12 tabi. három riapon bélüL Az első napon, elsö-alka~ 
lomm·al4 tabi., majd 6-8 óra múlva·2·tabl., a második és har
madik napon naponta egyszer 3 tabi. Súiyos esetekben (ce_
rebrális formában) a kezelést 1~2 am p. iv. cseppinfúziójával 
kell ·k-ezdeni, majd 6-8 óra múlva ezt az adagot hasonló mó
don .vagy im. meg kell ismételní. Ezután a kezelés per os foly
tatandó két napig, 2 x 2 tabl.-val. Amoebiasisban 7 napig·3x2 
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tabi., majd ú jabb 7 napig 3x1 tabi. pro die, utána 2:-6 hó'nápori 
át hetenként 2 x 3 tabi. Lupus erythematodes e~eteben napon
ta 3X-1 tabi. Fotodermatosisban szükség szennt heteken~~
resztül naponta l-tabi:, majd hetente 2-3 tabi.- Paren~era(1s 
kezelésre im. naponta 2 am p.. ,___ . _ _ _ _ _ 
Cseppinfúzióban pro die iv. által~ba~ 1-2 _amp. __ 5~-s~er~s 
hígításban adandó~ Szali_cilátokkaLes kere~hormon-kf:!SZitme-
nyekkel együtt is adható. : · 
Figyelméztetés. A kezelés butazolidin-és aranykés~ítmények
kel kombinálva óvatosságat igényel, mert az -egyuttes alkal
mazás súlyos bőrelváltozásokat okozhat.- -_; _ " . 
Delagil-kúra-alatt a .vérkép·.folyamatosan:_eJ_Ie~onz~n.d~.! ;. . 
Hosszan tart{) _kezei~Jr~g(á'1~.r~95~fz~r~_s,_~_z,~_rn.e.szett e:l:lenorzes 
is_S.zü~séges;-_-_ ·---.----,- .... -,.- __ ,_ ·.-:_-·_;:1;_:-:_~- _- _ .. 

M-egjegyzés~:+._ :Csak-·vérlyre adható· ki;-~ o~os_ ·reö_delke
zése.szednt-(legfeljebb há~om alkalommal~-lsmetel.h~to. 
Csomagolás; 5 am p. (5 ml) 3;"' Ft; 30 tabi; 4,40FI; 

DEMALGON Ch A 600 
tabi., végbélkúp 
HatóanyagOk. 27o' mg amidazoptwnüm, 1'80 mg bromacéto-· 
carbarnidum tabL-ként és kúponként. - --
JavallatOk. Fájdalomcsillapítás,. fejfájás, rlé'uralgia;:n«:uriti~, 
ischias, tabeses krízis, dysmenorrhoea,- post~~ract1ós es 
p_ostoper.atív fájdalom,- r~umatizr:nus, ,-polyarthnti_S, -.endocar
_ditis, _influenza, pnel!m_Ofll~ ~sete•t:l_e!l~-
Adagolás.- Felnötteknek egysze.ri: adag 1-_2 ~ábL;~ill.- ·1'-'2- kúp. 
Ez az,adag. erős_. fájd~!rpak éS:-?Italu~ elöJ~e,zett al111atlansag 
esetéh._o_aponta t()bbgör-(H::~~e_r)_adh~~q._ __ _ _ _ ' 
Gyermekekriek naponta 1-:6 ·éves korban 1--:3:-szor 1/4-:-1/2 
tabi. _vagy végbélkúp. 7-14 éves ~or:ban 1-3-szor._1/2-1 tabi. 

l 

vagy ___ végbélkúp. :" '- '. -. ' _.- _, 
·.·.· Fj9Yelmeztetés. TartóS; adás e_s_etén-a_ vér~~p_e~- idön~_ént:e:llen- ::r 

·ödzni kell. Főleg jármOve2;ető,k, '!1-~.g~~b,c;u"! YfJ.~Y_ y~~.~e_lyes ___ ·J1·•.• ... ·· .•.• ·.· •. ·•···.· ·- gépen-'dOl9~öZOk:cs·a~·~aZ"C?fVO:~-- ~~~~I:,., ~~}~~yef!r:·e_~e~~~W~ég:. -:~:~il 
nek'rilegfeletően,.... elöírt·a~agban_sz~dhetlk! -~lkalmaza!?anak l 
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időtartama alatt tilosszeszes italt fogyasztam. '_;:. 
Megjegyzés. tJt. Vény nélkülegyalkalommalleg_feljebbale~- · .. ·.• 
~~~~t~:~Í.ári csomagolás va~y,_annak me~~elel~ m~n~y1seg }:i. 
Csomagolás. b. 5 kúp 2.~ Ft; b. 1 o tablc 2.~ Ft: C?j 

.::~! 

. ·~·--,~-w 

\!: 
- - --- ~,- ~: .... 

·f:)t:.--

---- --- ----- -- -o-,_~--é'f& ~-

DEMALGONIL Ch A 600 
in j., csepp 
Hatóanyagok. 60 mg allobarbitaluni, 400 mg· amidazophe
num, 600 mg urathanum (2 ml) amp.-ként. 
450 mg allobarbitall!m, 3 g amidazophenúm, 4,5 g orethanum 
(15 ml) üvegenként. 
Javallatok. Fájdalom,· reuma; postOperativ_állapotban.mp~ 
pótlására. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: hyper'pyrexia_, lázas 
eclampsia. 

Adagolás. Felnőtteknek: 1-2.amp. im., 1 amp. iv. lassan _be
fecskendezve, ill. 30-60 csepp na_po11ta többször. __ -
Gyermekekegyszeri_adagjf}: 2-1_2 hó_napos kortg (lO __ tska-ig): 
0,1 ml/tskg im.; 1--6 éves korig 1-1,5_ ml im_.; 1~1_·4 éveskorig 
1,5-2 ml im. Csecsemöknek 10 kg testsúly felett iS Csak 1 ml-t 
adjunk. 30 kg testsúly fel_etti gyermekek_nek_ 2 ml adható. 
Görcs (lázas görcs) szüntet9sére Sévenallal együtt (l. ott); 
Figyelmeztetés. Tartós·adtts esetén a vérképet időnként ellen
őrizni kell. Főleg jármüvezetők, magasban vagy veszélyes 
gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékenYség
nek_megfelelően- előírt adagban szedhetik l Alkalmazásának 
időtartama alatt tilosszeszes italt fogyaSztani. 
Megjegyzés. * Csak vényre adható KL Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) isniételhető. 
Csomagolás. b. 5 am p. (2 ml) 2,1 O Ft; b. 50 am p. (2 ml) 21,- Ft; 
1 üveg (15 ml) 2,- Ft. · 

DENTOCAR 
tabi. 

Ch . N 400; X 500 

Hatóanyag. 0,5_mg natrium fll!oratum ( = 0,23 mg F) tabL"'ként._ 
-Javallat. Caries dentis megelőzése. 
Adagolás. A napi adag a fogyasztott ivóvíz fluorid..:ion-tartal
mától fü_gg.- Ha az ivóvíz fluOridion-tartalma lite_renként nem 

'haladja meg a-0,25-mg-ot, napi adagja: terhes.és szoptató 
anyáknak4-szer 1 tabi.;·Csecsemökn'ek1-szer-,1 tabi:; kisgyer
mekeknek 1-6 éves korig 2-szer 1 tabi.; iskolás gyermekeknek 
6-14 éves korig 3-4-szer 1. tabi., lehetőleg étkezés közben. 
Abban az esetben, ha. az ivóvíz fluoridion-tartalma 0,25 és 
0,50 mg/liter között van; a Dentacar tabl.-t csak kisgyereknek 
és iskolás gyermekeknek adjuk a fent említettadagolás szerint. 
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Amennyiben az ivóvíz fluoridion-taJ~a~lm~a;~:0~,~50~i~E~~~~ között van, akkor a napi adag: 
iskolás gyermekeknek 2-sze r 1 tabi. Ha 
talma ennél magasabb~ a Deiliocar tabi. 
-g es, sőt esetleg kárOs is-1ehe~. 
Ffgyelmeztetés. Kerülni ke_ll a tabÍ.-k rendsz'ertelerl bevételét 
és a kellő _elővigyázat nélküli túladaQolástegyafánt. Ri;:m(jszer
telen bevétel esetén hatás nem várható,·a túladagolá_s viszont 
egyrészt heveny mérgezéshez (főképpen egyszeri nagy adag 
bevételekor), másrészt (huzamos túladagolás esetén} foltos 
zománc képződéséhez vezet. _Éppen ezért nem szabad az 
egy-egy napon e/ma_:ra_dt tiJbJettákat· öSszegyűjteni-s: utólag 
egyszerre pOt/ólag. bevenni._;·-:·<-:--.-: 
MegjegYzés~--+- :--N-in~~- gV_ó~~V~'f~rt'á~rf ::·-.;:org~IOmbán~_ ,--QYer
mekközösségekben {csecsemő;: ésgyermekotthpnok,nap_közi 
otthonok, óvódák;iskölál()-és_a terhes rendeléseken az adago
lás az egészségügyi hatqság· irányításával t~rténik. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,." Ft; 500 tabi. 20,- Ft, 

DEPERSOLOI\I KGY mV100 
in j. 
Hatóanyag. 30. mg maZipredo_num hVdrochloricun'l (1 _ ml) 
amp.-ként. 
Javallatok~ ElSősorban OlYan aku't k6rkéJ)ek, am·ely_ekb~n a 
gyors glukokortikoid-hatás életmentő: égés~ traUma, mütéf 
vagy intoxikáció következtében fellépő shock. MiOkar'diális 
infarktus shock stádiuma. Súlyos allergiás állapot, anafila_xiás. 
shock, transzfúziós shock, status asthmaticus, súlyos_gyógy
szer-túlérzékenység. Fertőző betegségek kapcsán· féllépő 
toxikus állapot. (Kortikoszteroidok huzamosabb élk81tnatása 
megfelelő antibiotikum védelmében:)!Akut 

. (pl. 

általános 
szüntetése. Májcoma. 
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Ellenjavallato_k. Vakcináció időtartama. 
A huzamos kezelés ellenjavallatai·megegyezne•kk0~1~::~i~~;~; szteroid.;.kezelés ismert ellenjavallataival: ulcus v 
duodenL Osteoporosis.- Cushing-kór. Th,romt>o<•mba,Jiás l•ai-+\~ 

Iam_. .Veseelégtelenség. Súlyos hipertónia. Herpes simplex. 
Vancel la. 
Aktívt~c. ~átenstbc-b_en CsaktuberkulosztatiiÚJmokkal együtt 
a?hato. Diabetes mell1tusban csakabszolút indikációvagy fel
te:telezett_inzulinrezisztencia kivédésére adjuk. Fertőző beteg
seg_e~ben_ csak óvatosan, spe_cifikus_ kemo-, ill. antibiotikus 
terap1a mellett alkalmazható. 
Terhes~égben, ~ü lőnösen az első harmadba O _a gfukok-ort-ikei-:. 
do_k adasa_relat1ye ellenjavallt, mert károsíthatja a magzatot: 
merlegeln1 kell a terápia várható előnyét és hátrányát .. 
Adagolás. Felnöttek egyszeri adagía: . 
Shock_ba'! ~0-90 mg Depers_olon (1-3 amp.) la_ssan iv-.\agy 
csepp~nfuz1óban. Szükség _esetén kivételesen magag;~Qb.ada
gok 15t?:-300.mg (5-10 amp.) is adhatQk .. Amennyiben-áz·iv. 
adagolas nem megoldható, adható mélyen a glute~lis-izom
z~t~a. Ilyenkor azonban számolni kell a hatás lassú bb kialaku
lasaval! 
Szü~ség esetén a kezelés megisméte-lhető (3~0 mg IV., eset
leg 1m. adásával). 
Egyéb indikációban 3()...45 mg (1-1 1/2 am p.) az ajánlottegy
szan adag lassan IV._ vagy mélyen a gluteális izomzatba. 
Ha az anamnézisben pszichózis szerepel, magasabb dózisok 
adagolása körültekintést igényel.. _. 
Az akut állapot enyhültével célszérli ai<.ezelést csök-kenő dó-
zisban Prednisolon tablettával folytatni. _ 
Gyermekek egyszeri adagja: 
2-~? ~ónaposóknak 3-2 mg/testsúlykg iv. vagy mélyen a glu
tealls Izomzatba; 
~-14éveseknek2-1 mg/testsúlykg iv. vagy méiyen a g!uteális 
Izomzatba. 
Az injekciót lassan (kb. 3 perc alatt) kell beadni. Szükség ese
tén 20-30 perc múlva megismételhető. 
M~llékhatások. lm. alkalmazva helyi érzékenység (átmeneti 
fáJdalom) és infiltráció előfordulhat. 
A ~uzamo~ k?zelés mallékhatásai megegyezőek a kortikoszte
rold-kezeles _Ismert mellékhatásaival: csökkent ellenállás fer
tőzés~kkel szemben, hipertónia, glycosuria, hypa:kala.emia, 
n_egat1v N-mérleg (katabolizmus},_ mellékvesekéreg-kimerü
les, osteoporosis. Hiperaciditás, ulceratio. 
Gyógyszerkölcsönhatások. A többi kortikoszteroidokhoz ha
s~nló.~n a Depersolon esetében is számolni kell gyógyszer
kolcsonhatások lehetőségével. 

157 



Kerülendő együttadása: 
- barbituráfokkal- Addison-kéros betegnek (krizishez Vezet

het). . 
óvatosan adandó: 
-·orális antidiabetikumokkal O:iipoglykBéiTiia veSzéi'Yél~ 

· :_' antikoagulánsokkal '(antikoaguláns hatás n·öv8kedése); 
- szalicilátokkal _(cSökkenhet a .plazma-. szalicilátkonéentrá-

ciója; a·mellékhatások összegződhetriek;·PL okkulfváizés); 
- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikosztéroid-hatás); 
- diuretikum'okkal {fokozott hypokalaemia). 
Figyelmeztetés. Közvetlen életveSzélyesetén lehetőleg·iv. al
kalr'naiandó'l 
HosSzan tartó kezeléS~-p·r;az·e~etleges-:·~yjJok;;~.la_emia ki_~8dé
séreielté11enül--szükSé-geS káliuri'i·-á.dáSa·;·_Akatabol_izlllus·és_-az 
osteoporosis v~szélyé~ek · ~sökkeritésére: esetl_eg_ · egyi_dejü 
Neraboi (Neroboletta} adása szükség8s~ A kúra·osorán·rend
szeres vérnyomásmérés, vizelet~ és székletvizsgálat 'kívána
tos. Végül pedig a sze rt csökkenő adagokban hagyjuk et. Befe
jező kúra utáni ACTH-adás is mérlegelendő_-(bör.próba!). 
Orális -antidiabetikumok, valamint antikoagulánsok ·adagját 
célszerű-újra beállíta·n;- a kortikoszteroid-terápia alatt. Diureti
kumokkal_együtt adva fokozottan figyelemmel' kell· kísérrii a 
szarvezet elektrolit-háztartását {káHutnsó __ Pótlása). Szalicilá
tok egyidejű adásakor; ha csökkentjük a kortikoszteroid-ada
got, a szalicilát adagján'ak egyidejű· csökkentésére }s_ szükség 
lehet (a kisebb adag szteroid kevésbé csökk~nti avérs~alieilát
szintjét). 
Megjf!gyzés. ++Csak vényre adható ki'égVSZed_,al_kalom.: 
mal. Eletmentő hatása miatt tanácsos a készenléti. táskában 
tartani! 
Csomagolás. 3 amp. 8,80J't; 50 amp. 147,00 Ft. 

DEPERSOLON 
kenőcs 

KGY T 200 
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Hatóanyag.:25 _mg · rilazip~edonurn; t)ydroc:hlg_rjclih:tJ.T.~-.g)Je.~
mosható kenőcsben. 
JaVallatok. Az ekCéma kűiO'nbözö- forinái, az 811ergénre.:és a 
lokalizációra való tekintet nélkül. Dermatitis különböző alak
jai: mechanikus és kémiai _ártal_ITJak okóztB 'b~rgyulladá_s_ok, 
sug-árdermatitis, dermatitis solaris. Otiti_~- eXterr1a, intertrigo, 
neurodermatitis, lichen ruber plahus, dyscoid lupus.·-erythe
matodes (DLE) psoriasis vulgaris, alopecia areata. 

Alkalmazás. A kenőesőt naponként 2-3-szor vékony rétegben 
·~-bőrelváltozás terü.letére_kenjük, vagy okklúzív ·kötés formá
Jaban alkalmazzuk. 

Mellék~atás. Nagy bőrfelületen és hosszabb ideig használva 
felszívadhat a hatoanyag és általános hatást fejthet ki. . 
Megjegyzés. + Csak vényre ·adh8tó ki. Az orvos ren-delke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhetiL:_::i;,ö,~· 
Csomagolás. 1 tubus (1 O g) 3,30 Ft. · · ·· 

DEPERSOLON KGY U210 
orr- és fülcseppek 
J:latóa~yagok. 25 mg -~~-Zipredonum-hydroqtitOriclim~·-25'-mg 
l1doc~1num hydrochloncum, 50 mg dl-ephedrinúrh:·-hydro-
chloncum {5 ml} alkoholos-vizes oldatban.· · 
~a.~allatok. Rhini_tis allergica,_az o_rrnyálkahártya·heveny vagy 
1~ult gy~lladása~ __ ödémája •. melléküreg-gyulla~ások; ·_fühnű
tetek~t kovető utokezelés; allergiás mucopurulens, mesoty-m
panalls folyamatok. 

~~k~lrilaz~s. Naponta több íz~en 4-5 cseppet-a hallójáratba, 
Illetve orruragbe cseppentünk. 
Elle!ljavallat. Csecsemőknelkés gyermekeknek nem alkalmaz
hato. 

-Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos· rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml) 3,30 Ft. 

DEPERSOLON KGY u 210 
szemcsepp 
Hatóanyag. 15 m9 maztpredonum hydorchloricl.im"-{5-mÜ vi
zes oldatban. 
Javallatok. A mellső segrTientUm -ICUiönféle; _e-lsősorbSil -~ller
giá_~,_E!r~detü gyulladásai, továbbákémiai és fizikai ártalmak 
okozta Izgalmi állapotok. ConjunctivitisvernalisésfolliéulariS 
keratoconjunctivitis rosaceae és phlyctaenosa. Keratitis-pa~ 
renc~v:matosa ·-és disciformis, keratcplasztikai · mütét -után. 
S~lr:!ltiS, episcleritis. Elülső uveitis: iritis, iridocyclitis külön
bozo formai. Ophthalmia-sympathica. 
Ellenjavallatok. Herpes- --simplex corne8e, to~ábbá minden 
olyan szemészeti megbetegedés, amelyben a szaruhártya 
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hámfosztott vagy érzéketlen. Ulcus serpens corneae, vírus :.1".: .•. · 

okozta gyulladások, keratocoojunctivitisepidemica korai stá
diuma. Glaucoma. :i~ 

Alkalmazás. A-kórkép súly()sságának megfelelően naponta .~.~·.;·.·.• 
1-3-szor 1-2 cseppet az alsó áthajlásba cséppenteni. . '% 

Kombínált kezelés: az ado~ kórképnek megf_elelöen, az esetle- .~ 
g es f~rtözés leküZdésére és a szövőd1J1ény~~ kivédésére egyé- ·
ni javallat alapján, célszerű a ketélést a·ntibiotikumokkal,-értá- _, 
gítóval vagy etilmorfinnal kiegészíteni. Hátsó folyamatokban ti 
belsőleg is adandó prednizolon! fi 
Blepharitisben Hydrocortison_szemkenőcs ajánlatos. :<:1·· 

~:~~~~~~~~J!Z:el:~~2~~~k~z~~;~·.· .. hajlamos betegeken '.:. 

Figyelmeztetés. Égések-és sZaruh~rtYa-telrÍ1aró~dáSOk'kezelé- ~ 
sében individuális mégítélés alapjárl_alkalmai:ható az össze~ i 
n övések meggátlására. Sze~é_szeti m~tétekután csak a _fnűtét il 
napjától számított 475. r~aptól ke_zdve __ célszerű a készítmény i 
alkalmazása. Hosszan tartóalkalróazása_csakszakorvoSi ellen- ~ 
őrzés mellett ajánlott! cl 

i. Megjegyzés. +_Csak vényre adh,a_tó ki .. Az orvos _rende_! ke- ió 

-iése Szerint (legfeljebb három alkalommal)_ ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml) 2,40 Ft. 

OEPRESSAN 
tabL 

H 400 

Hatóanyag. 25 mg dihydralazinum suftúricum tabt-ként. 
Javallat. Főleg egyéb antihipertenzív szerakkel (bétablokko
lók, szalurétikumok) kombinálva a hipártónia- középsúlyos, 
súlyos és malignus formáinak, a vese eredetű és terhességi 1 
hipertóniák kezelése. . .. _ _ -~ 
Ellenjavallat. Coronariasclerosi-s,- ·akUt k8rdiális í-nfa-~ktus, an
gina pectoris, súlyos szívelégtelenség, dihidralazinnal szem
beni túlérzékenység: __ Kifej~zett a'therosclerosis esetén csak 
ketlö'körüttekihtés:sel Eidható: 
_AdagOlás. lrÍdivÚ:iuális .. A kÉl~elést-céiSZerÓ-napi 3><_1/2 tabi. J 
adásával kezdeni, majd fokozatosan napi 4~szer 1 1/2 tabl.-ra i 
emelni. A_maximális napi·adag-a 200 mg-ot_ne haladja meg. "l 
Mellékhatás. Különöse·n a kézeléS: elé!jéli Vagy nagyobb ada- 51

I 

gok esetén fejfájás, szédülés"gyengeségérzés, nausea, tachy-
160 cardia, amelyek maguktól ·vagy az adag csökkentésére meg- ;J 

''l 
'l 

szűnnek. A tachycardia bétablokkolók adásával kedvezően 
befolyásolható. 
Figyelmeztetés. A megfeleilö-gyógyszeradagok.beállításán-ak 
ideje alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen 
dolgozni tilos. 
Megjegyzés.+ Csák vényre adható k:i. Az oryos_ren~elke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) .ismételh~~i:S·""--,-~ 
Csomagolás. 40 db tabi. 4,80 Ft. ·~ ·-~ 

DEPRIDOL KGY A 500 
inj.,tabl. 
Hatc)anyag. 10 m9111ethadonum _hy~ro?hÍoi"icUm- {1 mi}:Sfn.p.
-ként, 5 mg methadonum hydróChloricum taöi.-Ként. 
Javallatok. Fájdalomcsillapítás és görcsoldás. Morfin helyet~ 
tesítése. 
Adagolás. Naponta 1-2-szer 1 am p. sc. vagy im.; ill. 1-3.:szor 
1 tabi. 
Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele. ill. alkalmazása után 
8-10 órán belül; vagy folyamatos-szedése;-iiL kezelésesetén 
a kúra időtartama alatt járművet vezetni, magasban .vagy ve
szélyes gépen dolgozni tilos. 
Megjegyzés. ~~ Csak vényre adhatÓ ki egyszeri alkalom~ 
mal. 
Csomagolás. b. 5amp. (l ml) 2,-Ft; b. 50 amp. (1 mi)20.-Ft; 
1 O tabi. 2,- Ft; 100 tabi. 20,- ft. 

DERMAFORt NE EGYT T150 
sebhintőpor 
Hatóanyagok. 15,2 mg pyoktaninum aureum, 36 mg hydrar
gyrum amidochloratum, 36 mg hydrargyrum chioratum mite, 
36 mg hydrargyrum oxydatum flavum, 112 mg zincum oxyda
tum, 376 mg bismuthum subnitricum (lO g-os) szóródobo
zonként. 
JaVallat. Sebhintőpor. 
Megjegyzés. Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a leg-. 
kisebb gyári csomagolás vagy ann-ak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b. 1 stóródobodlO g) 2.-ft; b. 1zacskó (100 g) 
10,-Ft. 
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! __ 

[)ESOPIMON 
tabi. 

EGYT M 100 

Hatóanyag.-25 mg chlorphenterminum hydr()chloricum tabi.· 
ként. 
Javallat. Adipositas. 
ElleDjaVana:tOk. _-KisVérköri hipertenzió;:·cör ~~pultTiomile, g1au· 
coma~ hYí)EH1hVr'éöSiS;·-c- ~-- ·--·~--- · <•o 

Adagolás. Naponta 2-3x1 tcibt étkezés·etött, kaláriaszegény 
diéta mellett. A megfelelő hatás elérésére rendszerint napi 
2 tabi. (reggel és délben) elegendő. 
Mellékhatá_sok. Mydriasis, a Szembelnyomás _ fokozód_ása, 
~zá jszáraz~~-9~J18 ~:s~<;~{. ,9 P~~~ p_áf~9f_djarrhoea, hasi .. fáj~a hnak, 
nehéZség _a_~\liZelés ·-_ke~p_ere.Kéf~;'fejfáj~~;.-_ urticaria; ·szédü_lés; 
kb. azonos aráirYban fOrd_Uf -9Jőiálrriatlanság,·idegesség~· vala
mint aluSzékOnySág és nyugtató: hatás~-'> ~ 
Figyelmeztetés. Terhes, valamint szoptatós anyákríak nem 
adható, továbbá MAO-gátlókkal véQzett kezelé$_sel- egyidejü
leg sem alkalmazható. 
Szív- és érrendszeri megbeteg~_dések, hipertónia esetén csak 
óvatosan és állandó Of\(OSLfelügyelet mellett ~d ható. Dekom
penzált betegeket a Desopimon-kúra megkezdése elött_kom
penzálni-kell. 
Bár a központi idegrendszeri h_atás miiiimális, ai érzeimfleg 
labilis, gyógyszer-h.ozzászokásra hajlamos egyéhek kezelése 
fokozat!_ orvosi felügyeletet igényel. 
Me9ie9Yzés. ++ C;Sak vériyrÉ! adható kL Az orvOs _rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismétélhétö. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,50 Ft. 

DEVINCAN KGY 

-------------
El!enjavallat. Drá/isa~: 

=~~;~~~:;~~lis nyomásfokozódással együttjáró agytumorok; 
Parenterálisan: 
-intrakraniális nyomásfokozódással e .. . .. 
-valame_nnyi szervi szívbántalom k .. (Y~~Jaro agytumorok, 
s~g, ~s friss infarktus utáni állap~t u onosen.szívelégtefen-

- barm1Jyen eredetű or 'k . : 
- repofarizációs EKG-efe:~~~ss~~vntmuszavar, 
- hypokafaemiás állapotok ' 
- veseelégtelenség ' 
-terhesség. ' 

Adagolás. A készítmény-ad 1 .. 
!is. Akut neurológiai esetek~~~ ~sa~ak által_án<_?s_ ~ódja orá
fm._ . assu cseppmfuzloban, majd 
Oral!san.· naponta 2-4 tabi 2-3 e " . 
A fennt~rtó adag napi 2-3X1.tabl gyenlo reszre elosztva. 
Vegetat1v neurózisban az ·r · 
Parenterálisan: a kezdő ~~a :~'aaJag napi_1/2-11/2tabl. 
cseppinfúzióban (fél am ~ ag maximum 5 mg lassú 
oldatban infundálva). Ez:~ a~:a~m: 500-1000 ml infúziós 
15 mg-ig. A tüneti kép ·avulás g ~ ozatosan emelhető napi 
ható, naponta 2-3 afkalomm la 1 utan a kezelés im. is folytat~ 
ható! a ampulla. lv. nem alkalmaz-

Mellékhatás Extrasyst 1 t h 
gyadtság. · 0 e, ac ycardia, vérnyomásesés, bá-

Figyelmeztetés. Orális adá k t · . 
ban, organikus szívritmuszasv~:b nss mfarJ<:tus utáni állapot
kalaemia esetén fokozott ell - a_n. reseelegtelenség, hypo-
Megjegyzés . ..r.. A tabi ken~rzes EKG) mellett adható. 
d lk . T . csa venyre adhat. k- Az 

e . e~ese szerint (legfeljebb háro lk 1 o l. . orvos ren-
Az tn}. csak fekvöbeteg-gyógyintém ~- 1• lohmma!) ~smételhetö. 
galomban. ze 1 e asznalasra van for-

Csomagolás. 5 am p. 2,- Ft; 50 tabi. 21,50 Ft. 

DEXAPOLCORT N p 
T110; T 200 spray 

Hatóanyagok. 4,5 mg dexameta 22 . 
sulfuricum (40 g) palackonként. zon um, ,5 mg neomycinum 

Javallatok. Allergiá · b . 
dermatitisek, strept~c~~c~~o~r~~oe,as hde,rmatosis, külöriféle 

' s ap Y ecoecusos eredetű 
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pyodermatitis és kevert pyodermatítisek. Gyerrnekkori_ kon~ 
taktésfoglalkozási ekcéma, egyszeríi seborrhoeás -és-orbán
cos acne, röntgensugárzás utáni dermatitis, 'elektrokoagulá
ció utáni fekélyképzödés, streptococcusos és_ staphylococcu~ 
so~_impetigo,_.folliculitis, tályog,_bakteriálisdermatitis és epi-. 
de_rmitis, exszúdatíy és há_rn~sos pyod.erma, bi;l_kteriális inter
trigo, a ·láb visszeres-Jekélyeinek exszudatív-:komplikációja, 
égés, fagyás,-a nyálkahártya vesic!Jiaris eróziója. 
Ellenjavallatok. Morbilli, közönséges· herpes, ·bárányhimlő, 
bőrtuberkulózis, rubeola. 

Alkalmazás. A spray 1 rilp-ig tartó kilöv911ése Q,otsr:ng_dexa
metazont és 0,0375 mg_ neomic_in-:-szul_fátot.ju~at k!J_. 40 «;:~2 fe
lületre. A·kezelen-dő:tetüteteu:...3·-mp~ig·k~all·pérmetezni_;·A_tü
netektől függően a·kezeléstnaponta-1-4-alkB:Ior'nriiBI kell meg~ 
ismételni. 
Mellékhatás. Gyakori alkalmazása esetén_ a bőr kiszáradása 
és összehúzó érzés-jelentkezik. ___ , 
Megjegyzés. + Csak véQVre adható ki. Ai orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb hái'om alkalommal) ismételhető.- Az 
a_szakrendelés (gondozó) szakorvosa.rendelheti, aki a gyógy~ 
_szer_javallatai szerinti_-betegség esetén a beteg gyógykezelé
sére területileg és szakmailág illetékes. 
Csomagolás. 40 g-os pa la ck 14,40 Ft. 

DIAPHYLLIN GLUTEOSUM KGY H 400; K400 
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in j. 
Hatóanyag. 240 mg aminophYIIinum, 100 ~g norcai_num 
(1 ml) amp.·ként. . . . · 
JavallatOk. Asthina cardial e és b'ronchiale, kÚJ.nikUs bronchi
tis, arteriascierotikus és hipertóriiás eredetű keringési zavar, 
claudicatio intermittens, .de~ompenzált vitium, kardiális és 
nephrogen ödém_a. 
Ellenjavallatok. Masszív miokárdiát'is károSodással egyÜitjái-6 
kardiális arrhythmia súlyos formái. 
Adagolás. Naponta 1 amp. kizárólag im. 
Kombinált kezelés: antihipertenzív szerekkel_együttadva vér
nyOmásesést okozhat! 
Mellékhatás. Fejfájás, hányinger, álmatlanság, palpit~tio, 
rángógörcs, fehérje- és vérvizelés, idegesség, purj:>ura. 
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Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adandó antikoagulánsok
kal (alvadásgátló hatás gyengülése). 
Más teofillin; ill. purinszármazéket tartalmazó gyógyszerek 
együttadása yáratlan_reakciót válthat ki! 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három _alkalommal) ismételhető. -
Csomagolás. 5 am p. (1 ml) ·2,- Ft. 

DIAPHYLLIN VENOSUM KGY H 400; K400 
in j. 
Hatóanyag. 240 mg aminophyllinum (5 ml) amp.:-kéJ1L 
Jav_allatok. Asthma cardia lé és_ broncbiale,_krónikus bronchi
tis, arteriascierotikus és hipertól1iás eredetű keringési iávar, 
claudicatio intermittens, dekompenzált vitium, kardiális és 
nephrogen ödéma. 
Ellenjavallatok. Masszív miokardiális károsodással együttjáró 
kardiális arrhythmia súlyos formái. 
Adagolás. Naponta· 1 amp. kizárólag iv., lassan befecsken~ 
dezve. 
Kombinált kezelés: antihipertenzív szerakkel együttadva, vér
nyomásesést okozhat! 
Mellékhatás. Fejfájás,- hányinger, álmatlanság, palpitáció, 
rángógörcs, fehérje- és vérvizelés, idegesség, purpura. 
Gyógysze'rkölcsönhatás. óvatosan adandó antikoagulánsok
kal ( alvadásgátló hatáS gyengülése). 
Más teofillin-, illetve purinszármazéket tartalmazó gyógySze
rek együttadása váratlan re~kciót válthat ki! 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. -Az orV-os rendelkezése 
szerint (legfeljebb há_rom alkal'ommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 amp. (5 ml) 2,- Ft; b. 50 am p. (5 ml) 20,- Ft. 

DIAPHYLLIN M; EGYT H400; K400 
tabi., végbélkúp 
Hatóanyag. 150 mg aminophyllinum tabl.-ként, 1 kúp 360 mg 
aminophyllinumot tartalmaz. . 
Javallatok. Asthma bronchiale, bronchitis asthmatiCa, a·rte
riosclerotikus és hipertóniás eredetű keringési zavarok, clau
dicatio intermittens, dekompenzált vitium, kardiális és naph
rogen ödéma . 
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Ellenjavallatok. Massziv miokardiális károsodással együttjáró 
kardiális arrhythmia súlyos.formái. 
Adagolás. Naponta 2-szer 1-2 tabi:; -naporltéi 1-2-kúp. 
f<.ombinált kezelés: antihipertenzív szerekke_l együtta(jvaNér
nyomásesés~-o.kozhat! - . ; . 
Mellékhatás.- Fejt8jás,- hányingfilr, --áltri"atlánság; · palpitatio, 
rángógörcs, fehérje--és vérvizBiés,- id6gésség. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Óvatosan adandó antikoagulánsok-. 
kal (alvadásgátló hatás gyengülésJ9). 
Más teofillin-, ill. ·purinszár'mazékot tartalmaZó gyogyszérek 
együttadása váratlan reakci át válthat ki! 

~egjegyz~~-Vé_~Y fl~_lk~l is ~iadh_at6. 
Csómagol á"' 20 tanhí;2o Ft; ihotábl. 21 ,i Fi; fo kilp 6;30 Ft; 
100 kúp 63,,- Ft. .. . . . · .·· ·· • .·. . 

DIAPULMON 
olajos i nj. 

Ch K200 

Hatóanyagok. 60 mg chininum anhydricum, 50 mg c;amph_ora, 
160 mg mentholum, 0,4 ml aetheroleum eucalypti olajos ol
datban {2 ml) amp.-ként. 
Javallatok. Bronchitis, bronchopneumonia, hiposztatikus és 
posztoperatív pneumonia, bronchiectasia, tüdőabscessus és 
-gangraena, grippés tüdőkomplikációk megelőzése~ pertus
sis, asthma bronchiale, tbc-sek vegyes fertőzése, nikotinabu
zus, laryngitis, rhinitis esetén inhalációbari is. 
Adagolás .. Felnőtteknek naponta 1-2~szer 1-4 ml im.:A-kúra 
1-3 hétig tart. _ _. 
Gyermekeknf!_k.~ csecsemőknek riaponta eQyszer ·0,3 ·ml; 5 éves 
korig 0,51T_11; 12 éves koriQ 1 ml. " -- ·_ __ ----. 
Inhalációs alkalmazása: 20-30 Cseppet forró vfzf)e cSePpent-
ve, befélegezve; -- -,-. ··' 

MegjegyzéS. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 1 O am p. (2 mO. 4,-:-- Ft. 

DIBlOMVCI N M U110 
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szemkenöcs 
Hatóanyag. 30 oooNE-(30 m9)-chlor1:etracVC'ii~um baSiéum 
(3 g) lanolin-vazelin típusú kenöcsben. 

Javallatok. Trachoma. Tetraciklinekre érzékeny kórokozók ál
tal kiváltott conjunctivitis, blepharitis, keratitis, folliculitis 
palpebrarum. Ulcus corneae. 
Alkalmazás. Akut gyulladások esetén naponta egyszer, 
egyébként másodnaponta egyszer borsónyi mennyiSéget 
felkenünk a felső szemhéj alá, majd a· csukott szemhéj_köny
nyed masszírozásával egyenletesen eloszlatjuk-a_ ~en_ő_cs_öt. 
T rachomában a kezelés időtartama 2-5 hónap. ..-.~~--:?:~ 

Mellékhatás. Igen ritkán dermatitis jelentkezhet. Tartós ada
golás esetén allergiás conjunctivitis léphet fel. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. ·Az orvos· ·rendelke_
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhétö; 
Csomagolás. 1 tubus (3 g) 2,- Ft. 

Dl CAPTOL Ch X 200 
Olajos ihj. 
Hatóanyagok. 100 mg dimercaprolum, 200 mg benzylium 
benzeicum oleum pro inj.-ban {1 ml) amp.-ként; 
Javallatok. Nehézfémniérgezések, elsősorban arzén-,·arzeno
benzol-mérgezés. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat~: acródynia. 
Adagolás. Heveny mérgezés esetén felnőtteknek első nap 
4-6-szor 1 am p., a 2--4. napon 3x1 amp., az 5-6. napon 1 am p. 
Befecskendezés mélyen, intrag/uteálisan. 
Gyermekadagok: 2 hónapos kort611 4 éves korig 3-2 mg/tskg/ 
dos. im., 2-6-szor naponta (a naponkénti_ injekciók számát 
fokozatosan csökkentjük 6-ró/2-re, kb. 1 O nap alatt). 
GyógYszerkölcsön hatás. Vaskészítményegyidejű-adása kont
raindikált. 
Megjegyzés. +- ~sak vényre adható ki_. Az_ orvos rend9lke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető_. 
Csomagolás.-1 O am p. (1 ml) 6,50 J:=t. 

DIENOESTRO L 
kenőcs 

B Q 210; T 900 

Hatóanyag. 20 mg dienoestrolum (20 g) vazelin típusú ke
nőcsben. 

Javallatok. Az ovarium diszfunkciójából eredő tünetek percu
tán kezelésére: ciklikusan fellépő ekcémák, pruritus, kraurosis 
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vulvae, acne vulgaris és rosacea, ulcus_ cruris,,Jagyási sé
rülések. 
Ellenjavallatok. Nem hormonális' eredetű elváltozások -(tbc, 
cachexia). 

·Alkalmazás.· Ciklikusan jelentkező ekcémák, pruritu.s és-krau
rosis esetéÍl a hüvelybemenetet éjs:zakára-és:szükség sze"rint 
regge1 is a-.kenőccs·el·be kell.lcenhi. ACne·:vulgaris·és rosacea 
esetén a beteg területet hasorllóan -kezeljük. AZ- emlőbimbó
rhagadok kezelésére bórsav-oldattal történt lemosás után kb. 
babnyi mennyiségű -kenőccsel-bevont steril gézlemezt alkal
nlazunk; _colpitis vetula_rum esetén kenőccsel fecjett talllp_ont 
helvezürík a hüv~lvbe~Yéi:kerin9ési_ zavardk tol_vta·n nehezen 
gyógyuló _fe_kélye~et ·_(ulcus __ cru~is) __ :é,S}~ , fag_y_~-~i,. sérül~~-eket 
a seb környékének--megtisztítása ·utan a_-kenöCCSel bévont 
steril gézlemezzel fedjük. A kötést naponta Váltjuk a teljes 
behámosodásig. Gyógyulás esetén (sarjképződés) néhány 
napig közömbös kenőesre térünk át, azután ismét az előbbit 
alkalmazzuk. 
Megjegyzés._ + Vény nélkül egy alkalommalleQfeljebbaleg

- ~is_ebb gy~ri _ csoinaQolás yag_y ~-~[lak: ,ITl~g_telel~-~ r:n_ennyiség 
adható ki. 
Csomagolá~.· 1 tubus (20 g) 2,- Ft. 

DIENOESTROL B 0210 
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tabi. 0,5 mg és 2.5 mg 
Hatóanyag. 0,5 mQ, ill. 2,5 mg dienoéstrólur'n tabl.-ként: 
Javallato.k. ProstatacarcirioiÍla, ma'ri·lffiacarCirlörii8bóf-er9dő 
csontmetasztázisok (2,5 mg-ostabl.). Másodrendü~--alternatív 
javallatának tekinthető a klimaktérium-szindróméi, ill. po_szt
men·opauiális ösztrogénhiányos zavar, ·amenótrh·oea;·sterili-
tás, uterushypoplasia (0,5 mg-os tabi.); · · 
Ellenjavaliatok. Rákos- h8jlamosságra vall6-családi ana'mné
zis._Terhesség. Terhesség-ala_tt ~l_k~_lmazva __ a leán_yutód_okon 
hüvelycarcin o mát okozhat._ _ , 
Az. eiÍllő jóindulatú, szubjektív pan-aszOkat okoZÓ elváltOz-ásai 
(mastopathia), hipertónia, thromboemboliás -hajlam, vala
mint az anamnézisben szereplő sárgaság, hepatitis. 
Preklimaktériumos, rendszertelen menstruáció esetén: csak 
szövettani diagnóziS után adható. 
A tartós ösztrogénadagolás postmenopausában csak gondos 

mérlegelé_s és n?g\:'ógy~s~-~l}enőrzése me ll ett javasolható, az 
endemetnum tulstrmulacroJanak veszélye miatt. 
Adagolás. 0,5 mg-os tabi.: 
Menopausa enyhe tüneteinek kezelésében szakaszos adago
lás ~élszerü, pl. az első héten napi 3x1 tabi., a második héten 
na~r 2?,<"1 tabi., _a ha~_madik ~-éten napi 1 tabi. Ezután néhány 
hetr szunet, amrg a tu netek UJra nem jelentkeznek. 
Néha kisebb adagok is elegendők. Súlyosabb tünetek::,UZ:ületi 
folyamatok, pszichés zavarok) kezelése esetén a ferlti 8dagok 
kétszerese is indokolt lehet. 
Amem::rrhoea esetén az adagolásra a tüszőhormon-kezelés
ben kovatett általános irányelvek a mértékadók. Ajánlatos 
naponta 4 x 1 tabL-t három héten át adni. Egyheti szünet Után 
-az adagolás megismételhető. 
Ste~ilitás esetén, amennyiben ~zt genitális hypöplasia okozza, 
napr 2 tabi. az adag, amely mrndenkor a ciklus első felében 
adandó. A ciklikus adagolástterápiás alapelvnek kell tekinteni. 
2,5 mg-os tabi.: -
Férfiaknak (prostatacarcinoma) a kívánt gyógyszerhatás elé
réséig (6-8 hét) naponta 6-8(!) tabi. (15-20 mg). Azután ele
gendő napi 3(!) tabi. Kedvező visszafejlődés esetén az öSztro
génszint napi 1 tabf.-val is fenntartható. Műtétre alkalmatlan 
f?leg öregkori prostatahipertrófiás vizeletürítési panasz ese~ 
teben naponta 3x1 (!) tabi. szedése elegendő. Adysuriás 
panaszok enyhülése után naponta 1 tabi. 
Nőknek: Klimaxkoron túli emlőrákból kiinduló csontáttétes 
megbetegedésekben 4-6 héten át napi 6-8 (!)tabi. A huza
mosabb szedés után beálló hormontelítettség esetén _ ha 
menst~uációs tünetek stb. jelentkeznek- a napi adagot csök
kentem kell, vagy a készítmény szedésétabba kell hagyni, ill. 
tesztoszteron adagolásával ellensúlyozni. Klimaxkoron belül 
abban az esetben adjuk, ha a tesztoszteronkezelés nem járt 
eredménnyel. 
Egy 2,5 mg-os tabi. a legnagyobb egyszeri ada{Jn~l (2 '",g) töb
bet tartalmaz! 

Mellékhatás. Nausea, esetleg hányás, amely az adag cSökken-
tésével mérsékelhető. _ 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- A 
2,5 mg-os tablettát az orvos akkor rendelheti, ha azt a-terü
letileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osz
tály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 20 tabi. (0,5 mg) 2,- Ft; 50 tabi. (2,5 mg) 3,1 o Ft. 
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inj., tabt 
H 100 

Hatóa~yag. 15 mg digoxinun;t (_15 ml) oldatban;-0,5 mg digo
xinum (2 ml) amp.~ként; 0,25 rn9 digoxinum tabl.-ként. 

._J~_valla-tok._ A_. ~ei-in_qési.€/~_gtefé_raséQ_ {kardiá_lis dék~rilpenzá
CIO) hel_yrealhtasa ~sa kompenzáció fenntartása_ .. _ _ _ · · 
Sajáto_s -UYf}_l?!!ekgyógyásza_tí j;i,'vallat;_ -:_~a_chypardiával_ járó 
szJvelegtelenseg valamennyi formája~ amelybf:ln gyors_digitá
liszhatás kívánatos. 

Adagolás. Felnőtteknek: a kompenZáció helyreállitására az 
~~s~ {esetleg a más~dik) napon nagyobb adaQ,2-2 112 amp. 
IV., 111.40-60 csepp, Jll.-4--6 tabJ.,-_a~it a_kövétkező napo_kban 
csökkent~ni kell ?kkor is," ha :_se:mr;ni--t_oxikus._-.jelenség :·nem 
m utatkoz1 k~ A h_el_yreá ll í t ott_ kom p,elg~kió, fenntartására áJta lá~ 
ban napi 10-::-20csepp, ill. 1,...2tabl. szükséges. Tekintettel-arra, 
hogy_ gyorsan _,.eliminálódik, a fenntartó kezeléSkbr-~szünetek 
beiktatása nem indokolt, csak intoxikációs _jelenségek fel-
léptekor. -.; _ , -
Gyermekeknek: dígítalízá!ó Vagy telítő adag-(2-hóriapos-kortól 
14 éves korig): per os: 2-1 csepp/tskg. lm. vagy ív.: 0,1-
0.06 ml/tskg. 
Gyors digitalizáláshoz a fenti összmennyiséget általában 
~óra al.att adjuk be úgy, hogy·az első adag az-összmennyi
segnek kb: egyharmada (esetleg. fele), a fennmaradt:mennyi
séget pedig egyenlő adagokra etosztva alkalmazzuk, 6-8 órán~ 
kénti adagokban .. Lassú digitalizáláshoz a telítő adag_ össz
mennyiségét 5-7 nap alatt adjuk be, napi 3-4 egyforma 
adag ban. _ , . 
Fenntartó adag: mindhárom korcsoportban á Italábéln a telítő 

, adag egynegyede. 

M~llékhatás. Hányás, szédülés, látászavar, bradycardia, bige
m Jn pulzus, extrasystolia. 

MegjegyZéS. ++- cs-ak vényre adható ki. Az Orv~s·reridelke
zése sze ri nt {legfeljebb három alkalommal) isrriételhető. 
Csomagolás. l üveg (15 ml) 3,20 Ff; 5 amp. (2 ini) 2c Ft; 
50 tabi. 2,20 Ft; 250 tabi. 11,- Ft. 

DIPANKRIN 
drazsé 

KGY J 730 
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Hatóanyagok. · 150 mg pancreatinüm, so· ·mg duodenum 
siccum.bélben-oldódó drazsénké nt. 

Javallatok. Achylia gastrlca, dyspepsia, a pancreasmüködés 
csökkenésével vagy kiesésével járó emésztési zavar, has
menés. 

Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 drazsé étkezés közben. 

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b. 30 drazsé 2,- Ft; b. 100 drazsé 6.70 Ft. 

DIPHEDAN 
tabi. 

EGYT 

Hatóanyag. 100 mg ph9nytoinum tab!.-ként. 

A 300 

Javallat. Genuin és organikus eredetű epilepszia (petit mal 
kivételével). . 
Ellenjavallat. KrónikUs vérkép.Z:ösZ:erVi megbetegedés, colla
genosis, májkárosodás. Terhesség. 

Adagolás. Individuális. Felnőtteknek: napi adagja 1 tabL-ról 
fokozatosan emelkedik napi 3-szor, esetleg 4-5-ször 1 tabL-ig 
is. Gyermekeknek: 4 éves korig 2x1/4; 6 éves korig 4x1/4; 
12 éves korig 2x1 tabi. naponta. 
Egyéb antiepileptikummal, valamint fenobarbitállal kombi~ 
nálva is adható! 

Mellékhatások. Hányinger, ataxi~, beszédzavar, fáradtságér
zés, dekoncentráltság, hományos látás, nystagmus, fejfájás, 
álmosság, tremor, insomnia, gyermekeknél gingivaérzékeny
ség és hyperplasia. 
Rítkábban: hirsutismus, rachitis, csontritkulás, osteomalatia, 
lupus erythematosus, lymphadenopathia, leucopenia, throm
bocytopenia, granulocytopenia, agranulocytosis. 

Gyógyszerkölcsönhatások. Óliat?san a.dható: . _ . 
- klórdiazepoxiddal, klórpromazmnal,- kloramfemkollal, IZO~ 

niaziddal, nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel, ösztrogé
nekkel, szulfonamidokkal, szultiamma1 (a fentcin toxicitása 
fokozódhat, hatása erősödik); 

-D-vitaminnal, folsavval, kortikoszteroidokkal, orális antidia
betikumokkal (hatásukat csö_kkenti); 

-orális antikoagulánsokkal {a fenitein toxicitása fokoZódik, az 
antikoaguláns hatás csökken); 

-triciklikus antidepresszánsokkal {epileptiform rohamok je
lentkezhetnek!). 

Figyelmeztetés. Az antikoagulánsok és az orális antidiabeti
kumok adagolásának újra beállítása szükséges! Bőrtünetek 
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jelentkezésekor a kezelést meg kell szüntetni. Egyéb antiepi
leptikumról_fenitoinra, ill. feniteinról más antiepileptikumra 
áttérni csak fokzatosan és szakorvos ellenőrzése mallett lehet, 
a_rohamhalmozódás veszélye miatt! A keze_lést megszüntetni 
csak több évi rohammentesség után, szakorvos irányításával, 
EEG-kontroll mellett, fokozé!tosan szabad!- A teljes· vétkép 
havonkénti ellenőrzése _szükséges (csontvelőártalom!). · 
A gyógyszer bevétele után Vagy folyamatos szedése esetén a 
kúra időtartama alatt járművet vezetni; magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának idő
tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. + Csak vényre _adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint legfeljebb három alkalommal_ismételhető •. ..,.. Epi
lepsziában szenvedő betegnek .az-. ideg--:elme_.szakÍ"endelés 
(gondozó) szakorvosavagy javaslatára a-kezel_ő_ofvOs (kö_rzeti, 
üzemi orvos, körzeti gye~mekorvos) térítésmentesen rendel-
heti. -

Csomagolás. 25 tabi. 2,- Ft. 
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in j. 
Hatóanyag. _15 mg pirittamidum (2 ml) amp.-ként. 
Javallat. Fájdalomcsillapítás, külön-öSen_ mütét utáni 'fájda-

) 
. .., 
.l 
-*~ 

Ellenjavallat. A morfin és morfinszármazékok-fsmert ellen- J 
~;:~:!:~.A beteg életkorának,- általános állapotán~k és a fáj- ~~ 
dalom intenzitás-ának figyelembevételével az átlagos egyszeri _!i 
adag, felnőtteknek: 15 mg im; leromlott vagy idős betegek- :'Ji' 
nek 10 mg im._-:- Szükség esetén egy alkalommal ismételten zi 
adható 1 Q-:-15 mg im. ,!B.e .•. •.· 
Mellékhatás: Hiperszenzibilis betegeken légzési depresszió! ""'' 
okozhat, amely 1 0--15 mg Nalorphinnal azonnal megszüntet- -;~ 
hető. _ :_!; 

lom. · 

Figyelmeztetés. Intravénásan· ne.-a/kaltitazzuk, mert az intra-___ :-;~ 
vénás injiciálás légzési depresszió! okoz! .0~

Megjegyzés. *~ Csak vé-nyre adható ki egyszeri alkalom- -~i 
~L l 
Csomagolás. 5 am p. (2 ml) 3,60 Ft. ;If:· 

l 
~"-' 

DITHlADEN 
tabi. 

s G OOO 

Hatóanyag. 2 mg trans-4-(3-dimethylaminopropy!iden)-4,9-
-dihydrobenzoe thieno (2,3-b)-thiepinum hydrochloricum 
t?t_bl.-ként. 
Javallatok. Rhinitis aliergica (rhinitis vasomotorica, polleno
sis), pruritus, Quincke-ödéma, allergiás dermatitis és ekcéma, 
alimentáris és gyógyszerexanthema, rovarcsípés, .-r:n~én 
egyes formái. - ____ , __ ,":' · · 

Ellenjavallatok.lnfekciós, allergiás típusú asthma bronchiale. 
Adagolás. Individuális, a betegség jellegétől és a beteg tűrö
képességétől függ. Eleinte nagyobb adagok adása célszerű, 
felnőtteknek naponta 2-3x1 tabi. Ha az aluszékoily-ság nem 
jelent akadályt, ennél nagyobP adagok is adtí:atók. Később, a 
hatás elérése után a kezdő adagot csökkenteni lehet. 
1--6 éves korú gyermekeknek naponta 2-3 x 1/ ~ 1/2 tabi., 
7-14 éves korig naporita 2-3x1/2-1 tabi. adható. 
Figyelmeztetés. Alkalmazása fokozott elővigyázatósságot 
igényel. Jármüvezetők, veszélyes gépek mellett dolgozók 
nem szedhetik. Alkalmazásának ideje alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalo/mmal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 4,50 Ft. 

DIVASCAN 
tabi. 
Ható8nyag. 2,5 mg iprazochromum tabl.-ként. 

A 700 

Javallat. Különböző típusú migrén megelőzése. A legkedve
zöbb hatás a közönséges migrénnél érhető el. A már kialakult 
migrénes rohamokat nem befolyásolja. 
Ellenjavallat. Terhesség. 
Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3X1--2 tabi. 
~-A-~kezelés időtartama a migrénes rohamok gyakoriságától 
függöen 6-8 hét és fél év között változhat. 
Mellékhatások. Ritkán gyógyszerallergia, kisfokú étvágynö
vekedés, testsúlygyarapodás, ritkábban alvászavar. 
Figyelmeztetés. A kúra időtartama alatt a vizelet vörösesbar
nára színezödhet. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos .·rendelké~ 
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 60 tabi. Térítési díj l.: Feljegyzések~ - -

DOLARGAN Ch Asoo 
inj:; tabi., 
Hatóanyag. 100 mg~pethidin~ni hydróchloricum-(2 ml) _amp.
ként. 
25 mg pethídinum hydrochloricum tabl.-ként. 
Javallatok; Erős fájdalom és görcs; morfin helyettesitésére 
főleg ep~- és vesekólikában. __ 

Adagolás. f.e/nőtteknek n_api 1~3-szor l __ :~a_b_f._..vízt;,~n ·o.ldva, 
étkézés után._._ Szü_kség ____ sz~_rint._~~P,i _ _,_1~~-~zo_r- 1;--;-~_, tn.l- iZomba 
vagy bőr ·alá. {lv.-:_-_ 10. ml_ 10%-oS :SzölőClikOr~ -Vagy:.élettani' 
konyhasó-oldattal híg_ítva;_-lassan, 2~3 perc al~tf) .. ~- __ - · 
Gyermekeknek. 2 hóriapcs kortól14 éves korig·:_mütéfésetén 
vagy egyéb, nagy fájdalom enyhítésére 1 mg/kg/dosi sc.; az 
ún.' litikus-. koktélban (Hiberhall8J- és- Pipolphennel''-együtt): 
2 mg/kg/dosi sc.- A tabi. használata a gyermekgyógyászat-
ban kerülendő. -
Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele, ill. alka·lniazáSa útán 
8:-10 órán belül, vag_y folyamatos szedése, ilL keze_lés-eSetén 
a kúra időtartaina alatt járművet vezetni, magasban vagy 
veszélyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásá~ 
nak tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. ~~ Csak vényre adható ki egyszeri _alkalom
mal. 
Csomagolás. b. 5 am p. (2 ml) 2,40 Ft; b. 50amp. (2 mi)24,-Ft; 
1 O tabi. 2.- Ft. 

DO LOR 
ta b l. 

KGY A}OO 
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Hatóa_nyagok._ 20 _mg_._ aethylmo'rphinum hydrochloricum, 
:39.Q .. mg.;~_n:lJQa;c:ppli\3Jl4m~ __ ,3_Q,Q,.mg .phe_naceti_nun:i.tabL:ként., ... ~1i 
Javallatok. Migrén, fogfájás',: neuralgiás-fájdalom. ,':;q& 

;-§§_', 
Adagolás. Naponta 1-3-szor 1 tabl. 
Figyelmeztetés. Tartós alkalmazásakor a vérképet időnként 
ellenőrizni kell. _ 
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen--~iolgo-

zók csak az orvos által - az egyéni érzékenységnek meg
felelően-előírt adagban szed hetik, ill. alkalmazhatják. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal)'ismételhető. 
CsOmagolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft. 

DOMATRIN Ch A 500 
inj., tabl. 
Hatóanyagok. 1,5 mg methylhomatropinium bromatum, 
0,84 mg thebalnum hydrochloricum, 1,5 mg codeinum hyd
rochloricum, 1,76 mg papaverinum hydrochloricu'!l, 9,1 mg 
noscapinum _ hydrochloricum, .26,8 mg morphi.num. hydro
chloricum szeszes-vizes oldatban (1 ml) amp.-ként;. 
2 mg methylhomatropinium bromaturn, 0,21. mg thebainum 
hydrochloricum, 0,38 mg codeinum hydrochlor.iCum,-0.44 mg 
papaverinum hydrochloricum, ,2,28 mg, noscapinum -hydro
chloricu_m, 6,7 mg morphinum_ hydroch.loricum tabL-ként. 
Javallatok. Narkózis bevezetése, gyomorbántalmakkal kap
csolatos fájdalmak és görcsök, bélvérzés, epe-, vesekökólika, 
dysmenorrhoea, éjjeli izzadás, angina pectoris. 
Adagolás. Erős kólikáS fájdalmak szüntetéSére 1/i--f am p., 
narkózis bevezetésére 1-11/2 amp. sc. Naponta 2-3~szor 
1~2 tabi. 
Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 
8-1 O órán hel ül, vagy folyamatos szedése, ill: keZelésesetén 
a kúra időtartama 'alatt járművet vezetni, magasban vagy ve~ 
szélyes gépen dolgozni tilqs. 
Megjegyzés. ~* csak Vényre adható ki eg',Ís.eeri_ alkalom-
mal. . _ , . , 
Csomagolás. b. 5x1 ml ariip. 2,- Ft; 1 O tabi. 2,- Ft._ 

DONALGIN KGY mV200 
kapszula 
Hatóanyag._.250 mg acidum.niflumicuili kápszulánként. · 
Javallatok. izületi folyamatok: reumatold artritis, coxarthro
sis, spondYiarthritiS ankylopoetica; akut köszvéhyes arthritis; 
nem ízületi folyamatok: bursitis, tendinitis, epicondylitis; 
traumák: törések, ficam ok, zúzódások, a sportorvosi gyakor
latban előforduló izületi fájdalmak, periostitis, lágyrészsérü
lések; 
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egyéb. fogászati· prO_cedú
beavatkozások, JUD felhelyezé-

g_inQi_vost<;>~~-t.i_tis, 

i 1 ulcus cruris.-
. Terhesség, DonaiQin-táférzékeh\iSég. A 9y~
traktus fennálló fekélyes Vagy haemorrhagiás--meg-

betegedése. Vese- és·májbetegségek. Gyermekeknek adása 
ellenjavallt. · 
Adagolás. Átlagos napi adagJ"a·3-szor 1 kapszula; étkezés köz
ben -vagy-étkezés· után; a. -kéipszuMt -szétrágás nélkül,:_. egész
ben ke_lllenyelnL S~lyos-esetekben.--különöSen·krónikliSgyul
ladások akut- fellobbanás·a:-esétén1 leh8tir napr-adBgöf'4,kap
szulára- növefoL Ennél· nagyobb adagot nem-·célszerü adni, 
mert·a_- terápiás--hatásilem-nő szignifikánsan;·ugyanakkor 
fokozottan szamolni kell ·a mallékhatások -megjelenésével. 
A javulás beáUta- után a fenntartó adag napi-·17 2- _kapszula. 
Akut köszvényes arthritisben a kezdő adag két kapszula, két 
óra múJva- ú jabb egy kapszula, majd- két óra eltelte után. még 
egy: kapszula .. Továbbiakban-s_zükség szerint napi2-4X1- kap
s_zu_la_. 
Szteroi_ddal·kombinált- kezelésben a szteroid 8dagj8:-sZámot
tevően csökkenthető., ezáltal annak mallékhatásai ritkábban 
jeléntkeznek. 
Mellékhátás_ok_: Háf_lyin-g,er, hányás;_hBS.riJ.enés;_gy0ri1Űriájás; 
az adagok csökkentésekor rendszerint mérsékl_ódnek,_súlyo

- sabb esetbe_n a kezelést átmenetileg szüneteltehi keJL 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő az eiJyüttadáS oiát;s anti
koagulán,ssa! (megnyújthatja a protrombinidöt). _ 
Figyelme'ztetés. Ha az ariam-OéziSben- a- gyOIT.oi-.:.:.béi traktus 
fekélyes megbetegedése szerepel, csak rendszeres-orvosi el
lenőrzés me !lett alkalmazható és mindíg mérlegelfli kell a te
rápia előnyét és a kezelés kockázatát. Tartós adagolása 'vese
károsodást okozhé!t, ezért a. vesefunkció, továbbá a véi"kép és 

~P májfunkció időnkénti-ellenőrzése szükséges.~ 

H 6 

Megjegyzés. + _Csak Vém/ré ádfiátO 'ki~ AZ.orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismétélhetö. 
Csomagolás_. 30 kapszula-12;.90 Ft. 

DOPAFLEX 
tabi. 

EGYT A 400 

Hatóanyag. 500 mg levodo pa tabl.-ként. 
J8vallatok. Elsősorban Parkinson-kór és különbözö, nem 
gyógyszeres etiológiájú Parkinson-szindróma, továbbá min
den olyan hypo- vagy akinesis, ·amely nem a hangulati élet 
vagy tudatzavar (pl. depresszió, somnolentia) talaján,ai~Jc:i. 
Ellenjavallatok. Súlyos, dekompenzált endokrin, renáli~. he
patikus, kardiális és pulmonális megbetegedések,- ·sÚlyos 
neurózis, glaucoma, vérdyscrasia és pszichózis, valamint 
azokban az esetekben, amelyekben a szimpatomimetikumok 
adagolása ellenjavallt. 
Ad_agolás. Az adagok nagyságát szakorvos határozza- meg, 
ezert a kezelést és a terápiás adag megállapítását-_legalábbis 
az első két hétben -.naponkénti orvosi ellenőrzés m811ett kell 
végezni, ha pedig ez nem valósítható meg, akkor fekvöbeteg
gyógyintézetben. Az optimális mennyiséget fokozatosan -le
hetőleg a táblázat szerinti óvatos adagolást követve -'- kell 
megállapítani, úgy hogy az első hét végére a beteg-1 g-ot 
(2 tabi.) kapjon. _ , 

Idő 
1. és 2. nap 
3. és 4. nap 
5. és 6. nap 
7. nap 

Napiadag 
-250 mg (1/2 tabi.) 

500 mg (1 tabi.) 
750 mg (1 1/2 tabi.) 
1 g (2 tabi.) 

A tabletták napi mennyiségét kezdetben 4-6, majd 3-4 rész
letben, étkezés közben lehetőleg étellel vagY némi folyadék-
kal ajánlatos bevenrii. · 
Célszerű az első napi adagot 2x125 mg (2x1/4 tabi.) mennyi
ségben adni. A kezeJés második hetében-az adag fokozatosan 
tovább növelhető. Altalában 3-4 g/die-(6-8 tabi.) mennyisé
gig. Napi 6 g (12 tabi.) is adható; szükség esetén még Emnél is 
több. Akinesiában általában 1,5 g/die is elégnek bizonyul. 
Egyéb esetekben a tünetek alakulásától függően kell az opti
mális fenntartó adá~fot megállapítani. A Oopaf/exszel végzett 
kezelés szubsztitúciós terápiaként fogható fel, ezért tartósan, 
kúraszerűen kell alkalmazni. A fokozatosan emelt napi adagok 
a 8 g/die mennyiséget nem haladhatják meg. Adagolásá! csak 
fokozatosan. szabad megszüntetni, ill. félbeszakítani. Ujabb 
adagolás megkezdése után is fokozatosan célszerű növeini a 
napi adagot. 
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Mellékhatások. Az adagok nagyságától és az egyéni·toiSran
ciától függően: hányinger, hányás, álmosság, étvágytalan
ság feszültségérzés, hipotenzió, kivételes.en előfordulhat or
tos:tlatikus kollapszus és szívritmuszavar. T~ladagolásesetén 
choreoathetotikus moz.gászavar, haHucináció_ és leukopenia 
jelentkezhet. Ritkábban: psz_iChózisra· emlékeztető tünete~, 
·depresszív paranoid--állapöt; ill. hip·ománia··(pl.'fokozott sze
xuális ösztönzés-).·.-Amellékhatások.a __ kezelés.során néha az 
adag átmeneti csökkentésével megszűn~e~~ -ilL tol~rábili.ss_á 
válnak. Ellenkező esetben, ill. azok fokozadasa eseten.·a kurat 
fokozatosan félbe kell szakítani. 

Gyóg·yuer_kölcsönhatások. --Ti/OS-együtt ad!Ji: ·-
- piridoxinnal (a levodopa hatásátmegszünteti)~_ 
--MA_O~.inhibitorokkai_ (hipertó_nia-·-kialakulásának--NeSzelye); 
Óvatosan adható:--·: ; -- - · - -- -- ~- ·' ,_ -- - · 
--sZimpatomimetikumokkal (hatásuk fokozódhat); : 
-·reszerpinnel. -·gan:gliónblokkolókkal;. axonális bénítókkal 

(hipotónia veszélye). 
Figyelmeztetés. Műtétek eSeterv éf~éstelerlítés álkat~azás~ 
előtt 24 órával a Oopaflex adagolását meg kell ·sz1Jntetm. 
A Dopaflex-kezelés megkezdése előtt 2 ~étte_l-a MAO-inhibi~?r 
adását meg kell szüntetni. Szimpatom1met1kumokkal egyutt 
adva -a Szívrnüködés és a keringés ellenőrzése, a szimpatomi
metikum adagjának esetleges csökkentése -szükséges. Más 
antiparkinzonos·készítményekkel együttes kezelésesetén az 
adagokat nem kell feltétlenül redukálni.·Gyomorfekély, görcs~ 
készségesetén elővigyázatossá9 szükséges. Terhes: s~opt~to 
anyáknak, továbbá 12 éven aluli _gyerr:nekekn:k. a _kesz_1!meny 
adagolása nem ajánlatos. Ha ·a beteg :anamneztseben mfark
tus coronariainszufficiencia és ritmuszavar szerepel,:;-rend
sze'res keri_ngés_i és EK;(3-vizsgálatok_at kel_l-végezfli. __ ,A_ beteg 
neurolóQiai, psziché:s. és a_ belgyógy,ászati állapo,t~t. sz?ma- · 
tikus. és laboratóriumi -vizs~;~álattal időnként ellenon~m kell 
(vérkép, máj~ és vesefunkdór A_ gyógySzer óevé~?-l_e ~-a-gy fo
lyamatos,szedése esetén a ~l,lra tdo~artama alatt!a~mu_vetve
zetni, magasban vagy veszelyes.g_epen ~olgozn1.ttlos_. Alkal
m az_á,s_ánqk,...i.l_l." hat&s.án.ak .té!rta rna.a l a:tt,Jtl.o~Lszas_ze.s __ JtaJt_ .fo
gyasztani. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható -ki egyszeri alkalom
mal. Parkinson-kórban és szindrómában szenvedő betegnek 
a kezelőorvos (a körzeti,·üzemi orvos;,az ideg-elme szakren
delés [gondozó] .szakorvoSa) térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 50 tabi. 33,- Ft. 

DOPEGYT 
tabi. 

EGYT 

Hatóanyag. 250 mg methy!dopt,~m tabl.-ként 

H 400 

Javiillat. Enyhe és középsúlyoS-hipertOnia. Mind_álló, mind 
. fekvő helyzetben csökkenti a vérnyomást. Orális alkalmazás
kor hatása_ 2 óra múlva jelentkezik és 6-8 óráig tart, bár a 
maximális vérnyomáscsökkentő hatás ne_m mindig jelentke
zik a kezelés második napjáig._ A terápiát <iü~_gyéb an!iblp~~ 
tenziv medikációk fokozatos elhagyásával célszerű bevezetni, -
az alkalmazott mennyiség fokozatos- kellő terápiáShatást 
biztosító- emelésével. Kisebb adagjai kombinálhatók diureti
kumokkal és bétablokkolókkal. 
Terh13sségben az egyéni érzékenység figyelembeVételével al
kalniazható. 

euenji:ivallat~ Phaeochiomocytoma, depresszió, aktíY-~1:\epa
titis, máj- és veseelégtelenség. 
Adagolás. Egyéni beállítást igényel. 
Kezdő adagja felnőtteknek: általában az első két napon estén
ként egy-egy tabletta, mely adag kétnaponként egy-egy tabL
val emelhető a vérnyomás kellő csökkenéséig. A maximálisan 
alkalmazható napi adag: 8 tabi. A kellő hatás ·elérése .. után 
- ugyancsak kétnap()nként- ,a napi adag_ egy-egy tabl.-val 
csökkenthető a megfelelő fenntartó adagra. 

Gyermekeknek: az ajánlott kezdeti adag1 Omg testsúlykg-on
ként, 2-3 részre osztva naponta. Amennyiben szükséges, 
napi 65 mg/kg maximumig emelhető az adag. 
Mellékhatás. Központi idegrendszeri mel/éktünetek (álmos
ság, fejfájás, gyengeség, szédülés, magasabb adagoktól- ál
talában napi 2 g felett...:. parkinzonizmus); 
cardiovascularis melléktünetek (bradycardia, ortosztatikus hi
potónia, ödéma); 
gasztrointesztinális m(J!/éktünetek (hányinger, hánVás, p'uffa
dás, székrekedés~ hasm_enés, enyhe szájszárazság, .fájdalmas 
vagy .. fekete". nyelv,_ hasnyálmirigy-gyulladás, nyálmirigy
gyulladás, májártalom); 
hematológiai melléktünetek (pozitív Coombs-teszt;. haemoly-
tikusthrombocytopenia); . 
egyéb malléktünetek (inípotencia, csökkent libidó, .gyenge 
izületi és izomfájda:lom, allergiás jelenségek: ismeretlen_ ere
detű láz, bőrkiütés) .. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt adni: 
-1-dopával (a dopaminszintet emelő hatása csökken); 
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- MAO-bénítókkal (hipertóniás krízis 'kialakulásának- v'eszé~ 
lye). 

óvatosan adható: 
- kinidinnel, pi-okainamiddal; prenlla'minrial (hiPOte'tlZív-hatás 

fokozódása); _ _ . 
. ;_·acetazolamiddal, major' trankvillánsokk~l;: ·triciklikus ·anti

. depress.zánsokkal (hipoterízív hatás gyengülése_). · 1 

FigYelmeztetés. Ajánlatos-a kézeléS_.~I-l:>ö,~i().hetében direkt 
Coombs-teszt (DCT) vizsgálattal, továbbá_ tartós Dopegyt
kúra során 1/2-1 évenként az esetiéges autoimmun hemoli
tikus anaemia lehetöségét kizárni. 
A katekelamin-próba hamis Pozitivitását okozhatja, és így y 
-tévesen- ph.aeochromocytofna gyah_úját keltheti. t:olyadék- 11

• 

retenciót okozó_tlatáSá :m_iatt:ödém:a_,kel~_tke_zh.et_. _anJ~Iyet diu- g 
retikumok alkalmaZása _enyhít.-J:la az 'ödéma súl_VoSbbdikVagy ~ 
szívelégtelenségré 'utaló jelek észl_e_lhetők, meg_kelfSiakítani a 
kezelést. - · 
Halotánnarkózisban a hep'atOtoxicitás veszélye és· a -hiPno- ." 
tikus hatás fokozódhat. 
Főleg járművezetők, magasban: vagy veszélyes gépEiri- dolgo
zók csak az oJVos által·- az egyéni érzékenységliek megfele- ··b 

lően_-_élőírtada_gban szedhetik. li 
Megjegyzés. + Csak vényt_e adható ki. Az oJVoS_ reildelke- )/ 
zése szerint Hegfeljebb háróm alkalömmal) ismételhető~ ~ .. -.) 
Csomagolás. 50 tabi. 5,70 Ft. ~-~'-\ 

:_ij 

DORLOTYN 
tabi. 

Ch A200 · 
rf·i 
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Hatóanyag: 200 mg aíliobarbiÍ~i~·rrd:'ábl.-ként~ 
Javallatok. N·yuQtatás, ·altatás,_ tartó'si altatás. 
Adagolás.- -szeda'tívumként napo'ntá·'kétszer ·1/~1/2 tabi., 
hipnotikumként-1 tabi. lefekvés·előtt fél órával. 
Tartós altatás: az adagolást3x1 ta bt.-val kezdjük, tnajda szük- -\ 1 

~~ges~e_;!. kép~ st _e_rn_eljük~ _illetv~--~ök_ke_n,tj __ ük :~_z_ a_d_a_~()t __ a -~~- _:,-4 
teQ 8fla-po1:a és tUrökéi)essé99 figyelS"mbSVéietéVéJ: ~ - -- ·~:f.f 
FigyelineztetéS._ A Qyógysz~r b~vétele,:ill. atkaliTiazása __ után·_;:;~-·· 
8-10 órán belül, vagyfolyamatos szedése_.._ ill._ kezelése,seté.n a_:·:_: :-_1

1 

kúra időtartama alattjárművet vezetni, magasban vagyveszé- .::< 
!yes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tar- ·)n 
ta ma alatttilos ·szeszes italt fogyasttaní.: '-~ 1 

Cé''il 

l 

Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

DO XI UM 
tabi. 

B H 600 

Hatóanyag. 250 mg calcium dobeisililtüm tabl.-ként. , _ 
Javallatok. Retinapathici diabetica, Pi-imervaricosita~:te;~
ségi visszeresség, adjuvánsként a felületes és inély'throrhbo
phlebitis kezelésében.- Poszttrombotikus szindróma'; lábszár
fekély, éjszakai lábikra görcs, az ún. "nehéz láb'', bokátáji_duz
zanat, purpurás dermatitis. 
~dagolás. SzOkásos naPi adagja 2-3_Xttatil., éikezé~ közben. 
A keze_! és időtartama egy héttől több hónápig te'rjedhet, a be
tegség jellegétől függően. Gyermekek a fele ·adagot kapják. 
Mellékhatás. Átmeneti gasztrointesztinális panaszok. 
Figyelmeztetés. A terhesség első 3 hónapjában szedése nem 
ajánlatos. 
Megjegyzés. A térítés díját és a rendelhetőSég· szövegét- ni i
után ezek a kézirat leadBsakor nem álltak -rendelkezésre -
a könyv Feljegyzések c. fejezetében közölj ük. 
Csomagolás. 20 tabi. 

DROPERIDdL KGY C 200 
i nj. 
Hatóanyag. 25 ·mg draperidaium (TO ml) amp.-ként. 
Javallat. Neuroleptanalgézia Fentanyi inj.-val ko_m_bin_álva, el
sősorban idős, leromlott, rossz általános állapotban leyö labi
lis keringésű betegeknek. A posztoperatív szakban jelentkező 
pszihés nyúgtalanság kezelése. A különböző eredetű iiltoxiká
ció, shockos állapot, valamint súlyos égés kcihlplex kezelése, 
szíy-, máj- éS vesekárosodás esetében is. Különböző típusú 
narkózis előkészítéSe, eszközös vizsgálat, endoszkópiás vizs
·g-álát. --· 

Ellenjavallat. Parkinzonizmus. 
Adagolás. Felnött.eknek: Műtéti előkészítésre:- 2,5-5 mg 
(1-2 ml) im.-15--45 perccel a mütéti beavatkozás megkezdése 
előtt. Mütéti érzéstelenítésre: 15-20 mg (6-8 ml) ív. Műtéti ér
zéstelenítés fenntartására: hosszabb mütéteknél 2,5-5 mg 
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(1-2 ml) ismételt adása is-szükséges. Posztoperatfv szakban: 
2,5-5-mg (1-2 ml) im. Ez azadag-szükség esetén 6 óránként 
ismételhető. : __ ,. " , , . 
Gyermekeknek: Műtétí előkészítésre: O, 1 mg/tskg rm-. a mütéti· 
be;avatkozás megkezdése előtt. Mütétí érzéstelenltésre~· .. O,~-: 
0,4mg/tskg ív. vagy 0,3--0,6 mg/tskg im. Ezen níenilViSéQék·a~ 
beteg állapotától függöen módoSulhatnak. 
Kombín_ált kezelés:> Fe_ntanyl ·i n j. -val ,korrtbil)áltt_at6·.megfelelö 
aneszteziológi_~i felkésZültség eSetéil. · - · -
MellékÍlatás. _Extrapiramidális tünetek, amelyek antiparkin
zon-szerekkel megsiüntethetők.- Túladagoláskor. vagy jelen
tős hypovolaern i ában nagyobb -v~rnyo-másesés alakuihat ki. 
Túladagoláskor analeptlkl:Jm, szi'm-pati_koJl1im_étikum _:Ei'dásá
va 1.- hypovol aemiábé! J_l_--,m!9gfelelö_:-Y()IU .f!l~_n-:PPtl_á~sa _1-_ ~z_: áll a-
pofjól-befol_v_áSólhcítő{_·-:~_, . ___ _ ____ ~-"<~---'~,;~ ____ .. < -,--_.--
GyógyszerkölcS~ntia_táS. óyatOsim ~acfhatÓ :~~nz~CÚázePinek-
kel (hatásfokozódás~~ ' " · -

Megjegyzés._++_ Kizárólag fekVöbeteg-9yó_{Jyifltéz8ti (gon-
dozóintézeti) felhasználásra van :forgalomban-: ---
Csomagolás: 50 am p. 00 ml) 104,:- Ft. 

EDTACAL s X 200 
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i nj. 
Hatóanyag. 2 g caldum-dinatrium edeticum (1 O ml) vizes ol
datban. 
Javallatok. Akut és krónikus nehézférriinérgezések~.-küiö~Ö~ 
sen ólom-, tórium-, kadmium-, króm és mang~n- stb. mérge-
zés. 
EllelljaV_aUat~_ Ves·ebetBQSégek:· ' 
Adagolás; Az adag- nagysága és a·_kezeléS -idejé' 8 ·mérg'ezés 
súlyossá9ától függ_. Ólomrnérgeiés-'esetén szokásos adagja 
négynapo_nként'15 ml iv. __ a kH_nikai tür:aetek teljes_megszün
téig. _Súlyos akut mérgezés~_kben-at __ elsönaJJ'.:célszerü csepp
infúzió_alkalmazása:_-15 mfinjekci_ós ólda_tot fiziológiáskony
hasó~ vag'y .glUkóz-oldattal 1-0ŰO ml-re.hígítva 'két részletben 
{7,5 ml Edtacal500 ml~ben) infundálni. A kezelés-szürieteiben 
ajánlatos vaskészitmények adagolása. 
Figyelmeztetés. A kezelés alatt- legalább hetente egyszer a 
vesen1űködést ellenőrizni keii._Ajánlatos-_a'nehézfémek elimi
riác_lóját is nyomon követni. A-meg;h_atárdzásokat-elegendő a 
keze!P.s kezdetén és-végén elvégezni; · 

Megjegyzés. Kizárálég fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásrci. 
Csomagolás. 1 O am p. {1 o-ml) 11,90 Ft. 

EGGOSALIL 
tabi. 

.EGYT A 600 

Hatóanyag. 500 mg.salicylamidum tabl.-ként. ;;:,--'~""" 
Javallatok. Hűléses és reumás megbetegedések, fejfájás és 
egyéb fájdalmak, lázas állapotok, polyarthritis. 
Adagolás. Naponta 3 x 2 tabi. 
Figyelmeztetés. Az ellenjavallatok, a mellékhatások és a 
gyógyszerkölcsönhatások tekintetében figyelembe veendők a 
Colfarítnálleírtak~ 

Megjegyzés._ Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. b. 30 tabi. 2,- Ft. 

ELASTOSAN B 
cinkenyv-pólya 

T 900 

összetétel. 4% zincum oxydatum, 0,06% natrium choleini
cum tartalm_ú 70-80 g cinkenyvvel imprégnálrj:lólya. 
Javallatok. Ulcus cruris, varicositas; ekééma. 
Alkalmazás. A pólyát használat előtt két tapálcára helyezve, 
n'éhány percig-lefedett edényben gőzölgő víz fölé hely,e?zük. 
Utána a pólyát zsindelyszerű menetekkel a megbetegedett 
végtagrészre csavarjuk. Enyhe simogatásra_ a pólya:.anyaga 
alapjához letapad és egyenletes,_ rugalmas masszává válik, 
amelyet 7-14 napig hagyunk a betegen. A pólyát'levágással 
vagy meleg vízben való áztatás után lecsávarással téVölítjuk 
el. Ulcus cruris, nedvező ekcéma a pólyázás előtt sterilen 
kötendő. 

MegjegYzés: Vény ·nélkül is kiadhaió. 
Csomagolás. 1 pólya 5 m x 1 O cm 3,60 Ft; 1Om x 1 O cm 6,30 Ft. 

ELENIUM 
drazsé 

p c 100 

Hatóanyag. 5 mg chlordiazepoxidum draz.sénként. 
·Javallatok. Félelmi, feszültségi állapot, operáció előtt, a szülé
szetben, menstruációs és klimaxos,_ neurovegetatív zavarok-
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ban. Idegesség .. ingerlékenység, hangulati labilitás, lámP81áz. 
Gasztrointesztinális és cardiovascularis zavar. lzomspazmus. 
Gyermekek magaviseteti rendellenessége. 
Ellenjavallat. Myasthenia gravis. 

.-Adagolás. Felnőtteknek: átlagos napi adag-2-4-szer-1-2 dra-
zsé. ~ 

Gyermekeknek: naponta 1.:...2 drazsé._· 
ME!IIékhatásrik; A kezelés elSO najjjéiÜJ~n~-:'(fŐteg-·idöSebb és le~ 
gyengült .fizikum ú betegeken) álmo_sság. Nagyobb adagok 
ataxiát válthatnak ki, ez -azonban az adag ·csökkentésére el
múlik. 
GyógysZerkölcsönhatások. L: Elenium inj.->
Figyelmeztetés~·-A terhes·s'é'g":·etső'·-'hárcnrr h:óh'apjában aikal
maiása nem· ajáhlátos. L még ai El61iilii'n 'iiij.:·hál ~eírtakat is. 
MegjegYzés. + Csak vényre .'adhátó -ki.; AZ :orvO:s-,ft:~ildelke~ 
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé 2,20 Ft. 

ELENIUM p 
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i~. J 
Hatóanyag. 100 mg chlordiazePoxidum h)i"drochloriC:um :1 
poramp.~ként;·otdószefek: l. pufferolt (2 ml) vizes oldat szolu- ;::J 
bilizálásra (im'.- alkalmazásra); ll. (10 ml) aqua destiltata pro ;;_j 

injectione (iv. alkalmazásra). -,_1 
Javallatok. Fokozott- pszichés feszültséggel járó-kórképek, in- _:_:::[1 

g8rlékenység, félelemérzés, ·szorongás. Alkoholizmus, gör
CsöS_ állapot,· reaktív dep·resszió: ·s:-i 

_Enerij-in;_allatok:_ Á máj_-_ és vesefunkció _-zaVa i-ai. AkUt -~!kOhol- -::j 
é:s barbiturátmérgezés. A terhesség első-hartn-adábán adago~ 
lásam·egfo'ritolást igényel; · ~1 
Adagolás. Súlyos áll8potbi3i-i 50-1 áo mg iri1: Vag'y iv~ Ha szük- -l 
séges, az adag megismételhető 2-3 óra_-múlva.24 óra alatt i 
600 mg-nál több nem-adható. · ~ · ~--;-i 
Műtéti előkészítés esetén: 100 mg i in. 1--'1 1/2 óráVat·az'cinSsz~ -~! 
tézia--előtt:·A·szülés·kitolá_si siakának"megkönnyitése;··-ill.-meg-·'""-'~:c\ .. 
rövidítésecéljábó1:100mgim.. _ . _ ',_ -... : .. .-.i 
Az im. beadáshoz a 2 ml-es szolubilizáló oldat csak akkor hasz- ~ ·1 
nálható, ha tökéletesentiszta és átlátszó, nem opálos. Az olda- l 
tot lassan kell adagol ni a porampulla tartalmához és óvatosan ·1 
kell rázoi.a telje_s szo!IJbiliz_áJásig._Így elkészítve-azonnal fel- ":1 
használandó; a fel nem használt-rész megs.emmisítendő! ·, 

l 
•l 

l 

Az im. célra szalgá/ó szolubilizáló szer iv. nem injiciálható! 
~v .. fecskendezés céljára kizárólag-a 10 ml~es aqua dest. pro 
mJ.-ban feloldott oldat használható. 

~~ll~k~atások. Fáradtság és aluszékonyság (főleg leromlott 
f1z1ka1 allapot esetén). Pszichiátriai betegeken a- kezelés kez
de~én izgalom és túlságos ingerlékenység. Olykor émelygés r 
sze~rek~dés, dysmenorrhoea, a libidó csökkenése vagy.biir:-, 
elvaltozas. - · .. · ~~ 

GyógyszerkölcsönhatáSok. CSak óvatosan adható egyid8jü
leg: 
- fe~i~óinó~l (gátOlja a fenitoin metabolizmusaü; 
- o~a!1s_ant1koa~ulánsokkal (ezek hatását fok-ózhatja); 
- tnctkl1kus antidepresszánsokkal (moto'ros-koordi'nckiós' za~ 

varok, f~kozott atropinszerű hatások jelentkezliétnek); 
- analget~ku_mokkal (~ _központi nyugtató hatás erősödik); 
- MAO~gatloval (add1t1v hatás léphet fel). · 
Figy':lm~ztetés. Hosszan tartó adagolás- után a gyógyszer
sz_e?es _htrtelen. abbahagyása álmatlanságot, izgalmat,.- izza~ 
das1 hajlamot, etvágyzavarokat okozhat. 
A gyógyszer hatása alatt fokozott elővigyázatosság szüksé
ges. A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 8-10 órán 
belül, vagy folyamatos szedés, ilL kezelésesetén a kúra idő
tartama "alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gé
pen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama 
alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg~gyógyintézeti (go'n
dozóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5x100 mg_ + 5 ainp. (2 ml) szo1ubilizálásra; 
5 am p. (10 ml) oldószer 18,50 Ft: 

X 500 ELM EX 
gél 
Hatóanyag_. _ 909,6·_· -':D 9-. N,N,N'~tri~(2~hidroxietfl)~~~oktadecil
~ 1 ,3-diaminOpropáil-dihidrofluorid 86,1 ·mg 1-amin0~9~okta
decen~hidrofluorid és 663,3 mg ri atrium fluorid (30 g} gé/ben. 
Javallatok. Lokális cariesprofilaxis óvodás~ és iskoláskorú 
gyermekek, orthodontiai készü léket, részleges fogsort viselők 
részére, továbbá _zománceróziók, fognyaki érzékenység és 
hypoplasiák esetén. 
Ellenjavallatok. 4 éves kornál fiatalabb gyermekeknek és híd-
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pótlásra előkészített fogcsonkek védelmére (pulpakárosító 
hatás miatt) nem alkalmazható. 
Alkalmazás. Otthoni fogápolás sOrán a 'beteg hetenként egy
s_zer kb. 1 cm hosszúságú gélcsíkot nyomva.a_száraifogkefére, 
5 percig-tisztítja veleJogait. A szájban össze~;~yűlt-folyaidékot 
öblítés nélküf_ki k~ll köpni; véletlen lenyelésa nem-okoz káro-
sodást. .- - -- . -. 
Intenzív fogászati kezetéskor a fogat kb. 1 cm hosszúsá9ú ·gél
csíkkal- vattagombócot alkalmazva- bedQ~s_ölik._ A fogazat 
nyáltalariítása nem szükséges. A kezelés évente 2-3-szor is
mételhető._A fogsz_uvasodásra hajlamos gyermekek kezelése
kor 8 éves kOitól kezdVe ajánlatos a fissurákban_ és a fogak 
közöttgélmarad~k:~~,hag_yni<>- ____ >._- ·_ .. ,< 
Figyelmeztetés.--A gyerrilekekminden -eSetben felnőtt-_irányí
tásával használják.az-Eimex gélt. -

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (30 g) 7,50 Ft. 

ELM EX 
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oldat 
Hatóanyag. _12, 14%. N;N,N'-t-ri-(2-hidro~iethii)-N~ -Octadecil
-1,3-diaminopropan-dihidrofluorid, -1,135% 1-amino-9-okta
decem-hidrofluorid vizes ol_datb(:ln. 
Javallatok. Lokális cariesprofilaxis óvodás- és ,iskoláSkorú 
gyermekek, Orthodontiai készUléket, részleges fogsortviselők 
részére, továbbá fognyaki .érzéke11ység, zománcerc:)ziók és 
hypoplasiák esetén, valamint fog' orvosi_ keze_léskor. 
Ellenjavallatok. 4 éves kornál fiatalabb gyermekeknek, továb
bá hídpótlásra előkészítettfogcsonkok védelmére (pulpakáro
sító hatása miatt) nem alkalmazható. 

l 
l 

Adagolás és alkalmilzás. Hetenként 1-2~szer 6-9 cseppet a :! 
száraz fog_kefére csöppenteni,_ ezzel 1_~2 pe,rcig ke U dörzsölni , 

l 

a_~J!gyi_k-.fp_g$Od, rnajq_:a szái_Pan .. ő.s~l~9Y.ű.Lt.fo_lyadékot_öbHté_s_ "~d-
nélkül kiköpni. Újabb 6-9 cseppet á rriásik fogsor ugyanígy ,q 
kezelendő. · -;: 1 

Fogorvosi kezelések megkezdésekor 0,5-l,O ml oldattal (1 0-
20 csepp) átitatott vattagombóccal ecsetelik a fog felületét 
2-3-szor, öblögetések közbeiktatásával. 
Rgyelmeztetés. A gyermekek fogápoláSa ininden -esetben 
felnőtt irányításával történjék: 

;;;-: 

-~ 

Megjegyzés. ++ Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. l flakon {25'ml) 9,90 Ft. 

ELOBROMOL , Ch L OOO 
tabL 50 mg és 250 mg 
Hatóanyag. 50 mg, ill. 250 mg mitolactolum tabl..-_kénL;: ___ ,_~~ 
Javallat. Laphám eredetű, főleg felsőlégúti és szájüregi carci
nomák. Hörgő- és méhnyakcarcinomák bizonyos esetei,_em
lők bőrre lokalizált careinamája is. 

Ellenjavallat. Csontvel?-~ vese- éS májműködési_ elé9telenSég. 
Adagolás. Folyamatos kezelésben a javasolt._rlapi_ adag_test
súlykg-onként 3-5 mg~ ennek megfelelöen·a:maxirttáHS napi 
adag 50 kg-os testsúlyra számítva 150--250_mg. ·EZt-az adagot 
a·ddig adjuk, míg a leucocyták száma 4000 felett és a throm
bocyták száma 100 OOO felett van. Ha a leucocyták száma 
4000 alá, ill. a thrombocyták szám~ 100 OOO alá csökken, az 
adagolást azonnal-beszüntetjük. Ujabb- kezelés csak akkor 
kezdhető, ha a leucQcyták és a thrombocyták száma legalább 
1 O napon át elfo·gadható. Egy kezelési sorozatban, megfelelő 
vérkép esetén, legalább 5000 mg-ot adagoljunk. 
Lökéskezelésben: a javasolt adag 5 n,apónként és testsúly
kg-onként8-1 Omg. Egy kezelési sorozatban legfeljebb 5000-
6000 mg adható abban az esetben, ha a beteg jó erőbeni álla
potban van és vérképzőszervi eltérés nihcs. Megfelelő vérkép 
esetén 4-6 hét szünet közbeiktatásával többször ismételhető. 
Kombinációs terápia: emlőrákban kombinálható Cyclophos
phamiddal, Methotrexattal, 5-fluorouracillal (Efudix) vagy 
Adriamycinnel, Cerubidinnel. Ilyenkor az előírt adagok felét 
kell adni. 
Mellékhatás. Vérképzőszervi károsodás, allergia, enyhe hány
inger. 

GyógySzerkölcsönhatás. KOrtikoszteroidok e_gyidejü adása 
erősen megfOntolandó [a mellékvesekéreg működésére kifej
tett gátló hatás {tumorstimulálás)], valamint fenilbutazon 
adása is, agranulocytosist, az oxidatív foszforiláció gátlását 
okozó és tubuláris reabszorpció-, ill. szekré'ciógátló hatása 
miatt. 
Figyelmeztetés. Leukopenia vagy thrombopenia esetén 
transzfúziók adása szükséges, antibiotikummal együtt. Az 
allergiás tüneteket antihisztaminok és prednizolon jól befo
lyásolják. 
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Sugárkezeléssel együtt csak gyógyintézetben ·fekvő beteg 
esetében alkalmazható. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
mal. -Az a·szakre"ndelés (gondozó) szakorvosa rendell)eti# aki 
a gyógyszer javallatai szerinti betegség eseté~ a beteg gyógy-. 
kezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 tabi. (50 mg) 15,80 Ft; 20tabL(250 mg) 30,-Ft. 

ENERBOL 
drazsé 

p B 200 

Hatóanya~. -100_mg_pyritl~()lu __ Ol_---d~a_zs.~:rl"ként. 
Javallatok. A koPonya_ po~zt-tr_a_Gri,atiku~_álla·pata;:Oi'é~,9~zés 
és agysebészeti, ill. idegsebészeti beavatkozás Utáni lábadozó 
állapot, pszichológiai za_var létrejötté_nek időszakában,.továb
bá agyérelmeszesedés, parkinzonizmuS, epilepsi:_ia,_ migrén 
-és trigeminusneuralgia. 
Ellenjavallatok. Nyugtalanság, álmatlanság. 
Adagolás. Felnőtteknek a szokásos napi adag 3 x 1 tabi. 
Gyermekeknek a kortól függöen változhat az adag riapi 
1-2 tabi. között. 
Megjegyzés. '+ Csak vényre- adható kCAz orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
a szakrendelés (gondozó) szakOrvosa ·rendelheti, aki a gyógy
szer javallatai szerinti betegségesetén-a beteg gyógykezelé
sére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 30_drazsé 17,30 Ft. 

ENTEROSEPTOL EGYT J450 
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szirup, tabi. 
Hatóanyagok. 2,50 g eliaquinoium (1 00 ml) szirupban; 250 mg 
clioquinoluin, 25 'mg cetyl~trimethylamrnonium ·bromatum 

~-~-b.!.:~~~f!_t::~· --- '·"--- "- -- - -- "'- ----- ___ ,_.;,, .,. -- .... , __ "-- '_, .. .-, . .-, ..... ,, -~.,:; ... "_- ---- ___ , .. __ ~- -.,_ ·---
Javallatok. Baciláris és amőbás dizentéria,_enterocolitis, erje
désas és rothadásos dyspepsia, nyári hasmenés. Acrederma
titis enteropathica. Bélfertőzések megelőzése. 
Ellenjavallatok. JYiáj- és vese_elégtelenség_, hyperthyreosis, 
jódalierg i a. 
Adagolás. Feinöiteknek3x1-tabi: étkezé-s után. 

Gyermekeknek: 
1-12 hónapos korig 2,5 m1 szirup, ill. 1/4 tabi., 
1- 6-éves korig 5 ml szirup, ill.1/2tabl., 

·7-12 éves korig 10 ml szirup.'ill. 1- tabi. naponta háromSzor, 
étkezés után. A szirup adagolására a dobozban elhelyezett 
adagolómérce szolgál. 
Mellékhatások. Émelygés~ fejfájás, szédülés; allergia._ ·~'-
Figyelmeztetés. Orvosi ellenőrzés nélkül legfeljebb-, hétig, 
orvosi ellenőrzés mellett 1 hónapig_ szedhető me'gszakítás 
nélkül_. 1 hónapot meghaladó folyamatos alkalmazás után 
perifériás neuropathia, myelopathia, atrophia nerVi optici lép
het fel. 
Túlérzékenységi reakciók, látási zavarok jelentkezése_ esetén a 
további-adagolást meg kell szüntetni! ·. 
Más oxikinaJin tartalmú gyógyszerekkel együtt alkalmazva az 
oxikinoHn összadagja ne lépje túl a napi maximális adagot! 
A megadott kezelési id() utári az esetleges további keZelés 
más oxikinolin tartalmú gyógyszerrel sem folytatható! 
Fehérjéhez kötött szérumjód-értékek, valamint jódizotóppal 
végzett. pajzsmirigyfunkciós vizsgálatok eredményei az Ente
roseptol-kezelés befejezése után 6 hónapig nem értékelhetők. 
Diabeteses betegekben a cukorürítést fokozhatja! 
Megjegyzés. A tabi. vény nélkül is kiádható, a szirup csak 
vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb 
három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. -100 ml szirup 3,30 Ft; 20 tabi. 2,50 Ft. 

ENZAPROSTF Ch Q 400 
i~.1mg;5mg . . .. 
Hatóanyag. 1 mg, ill. 5 mg dinOprostum (1 ml) amp.~kérlt. 
Javallatok.-Terhességmegszakításl amikor a TEMEB engedé
lyezi, függetlenül a terhesség idejétől. 
Kóros terhesség megszakítása korai vagy középidős- mag
zati halál, lll. a magzat ultrahanggal, röntgennel vagy egyéb 
módön bitönyítött, súlyos -fejlődési reridellenSsSége (anen
cephalia, hydrocephalia, amelia stb.) esetén. 
Szülésmegíndítás a következő esetekben: méhen belüli el
halás _(késői magzati halál); terhesség befejezése fejlődési 
rendellenességek miatt; idő előtti burokrepedés és primer 
fájásgyengeség; a placentáris szak kezelése. 
ProgramoZott szülésíndukcíó, ha annak feltételei fennállnak 

, (szövődménymentes terhesség, fejvégű fekvés - biztos ter-
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minus-3000 g feletti magzati súly [biparietális átmérőj-a ko- 'i 
ponya megfelelő helyzete-_ kedvező méhszáj státusz [érett 
cervix]- megfelelően érzékeny méhizomzat). 
Ellenjavallatok. Abszolút ellenjavallatok: asthma bronchiale, 
Colitis ulcerosa i:lktiv szaka'sza, sarlósejtes anaemia,- glau- -~ 
coma, hipertóniajelentősebb mértéke (160/100 Hgmm vagy_",.., 
mágasabb), marbus sacer, a méhen előzetesen vég-zett mü- -~ 
tétek (császármetszés, myomaenucleatio). 
Relatív ellenjavallatok: ka-rdiális deC:ompensatio; spásztikus 
bronchitis,-aktív pulmonális tuberkulózis, nyugalmi-szakban -~ 
levő colitis u_lcerosa, a-májműködés súlyos zavara, a rhéh fej- ,~ 
lődési rendelleriessége, rhyoma uteri. Mérlegelni kell, hogy _'fi 
ilyen esetben az_ Enzaprost F:alkal_m_a_z~ásavagy egyé_h-mód- '!! 
sédRivalonnarvaJó feltöltés, sectio-pa.Va) je_lenti-e B kisebb 
kockázatot. 
Adagolás és alkalmazás. A készítményhez mellékelt részletes 
használatic utasítás, ill. az Országos Szülészeti és Nögyógyá
szati lntéze.t által összeállított Mödszertani levélben {1.: 3.12 
fejezet)·foglaltak szerint. 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok (hányinger, hányás, 
hasmenés, bélgörcsök), a méh összehúzódásával járó alhasi 
görcsök, szapora szívmüködés, fejfájás. Előfordulhattovábbá 
átmeneti vérnyomás-emelkedés v:agy -esés, bronchospaz
mus okozta átmeneti nehézlégzés, verejtékezés, ájulásérzés, 
allergia. 
Szisztémás adagoláskor a me! lékhatások gyakoribbak_ és sú
lyosabbak, mint helyi (extra- és intraamniális) alkalmazás 
után. 
Figyelmeztetés. Látens asztma vagy spasztikus bronch1tis 
esetén a kezdő adag hatására heveny légúti szükület állhat 
elő, ezért ezen szövödmény elhárítására fel kell készülni. 
Amennyiben kardiális dekompenzációban alkalmazzák, gon
doskodni kell a szívmüködés megfelelő gyógyszeres támo
gatásáról. 

Megjegyzés. ++ KizáróJag fekvöbeteg:.gyógyintézetr(gon:- '"·-~.c.' .. j· 
dozóintézeti) felhasználásra .. 
Csomagolás. 5 ain p. (1 mg) 22,80 Ft; 5 am p. (5 mg) 108,- Ft. i•• 

EPHERIT Ch G OOO; .~400 

190 

i nj., tabi. 
Hatóanyag. 50 rhg dl-ephedrinum 
amp.-ként és tabl.-ként. 

hydrochlöricuiÍl (1 ml) 

Javallatok. Hipotónia, kollapszus, fenyegető légzőközponti 
bénulás, s·zívblokk, aSztma,. bronchitis chronica, emphysema, 
allergiás bőr- és bélbetegség, tengeri-betegség,- narcolepsia. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-szor 1/2-1 tabi. Asztmás 
roham előtt 1 tabi., roham alatt vagy akut vérnyomásesés 
megszüntetésére 1 amp. sc. Bélrenyheség esetéh naponta 
2-szer 1/2 tabi. 
Megjegyzés. + Csak venyre adhi:ltó ki: Az- örvoS·re~·tfu-lk~._. 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 am p. (1 ml) 2,- Ft; b. 20 tabi. 2,- Ft. 

EPSILONAMINOCAPRONSAV 1250 
inj. _ _ 
Hatóanyag. 4 g acidum -aminocaproicum (1 O ml} -amp.:ként. 
Javallatok és ellenjavallatok. Lásd: Acepramin injekció, · 
Adagolás. A vérzés súlyosságától függően 4-6. órárlként 
4-6 g, glukóz-vagy izotóni ás nátriumklorid-oldattal hígítva iv. 
tartós cseppinfúzióban, óránként 1-2 g sebessé~J9el. 
Mellékhatások. Lásd Acepramin in j. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon-
dozóintézeti) felhasználásra. ~ -
Csomagolás. L.: Feljegyzések. 

ERGAM KGv· H700; Q 400 
inj., cseppek 
Hatóanyag. 0,3 mg ergotam i num tartaricum (1 _ml) Bmp·.-ként; 
3 mg_ ergoterninum tartaricum· (5 ml) propilén-glikol tartalmú 
vizes oldatban. 
Javallatok. Szülészetben korai gyermekágyi· vériés·-(atonia 
post partum), késői gyermekágyi vérzés, gyermekágyi szubin
volúció megelőzése _és kezelése, abortus incompletus esetén 
a vérzés csökkentése, vetélés befejezése után a méh összehú
.zQdás&oi;ik _elősegítése; nőgyógyászatban (a szdvettani lelet 
ismeretében) a vérzés mennyiségének csökkentése; bel- es 
ideggyógyászatban sympathicotonia, migrén, glaucoma, hy
perthyreosis. 
AdagOlás. Általában naPonta 1-2-szer 1/2-1-amp. sc.--vagy 
im., súlyos esetekben óvatosan, igen la'ssan, iv. A cseppekből 
naponta 2-3-szor 15-30 csepp (1 ml=kb. 25 csepp=0,6 mg 
hatóanyag). 
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Megjegyzés. ++ Csak vényre adható. ki. Az orvosrendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 amp: (1 ml) 2,~ Ft; 1 üveg (5 ml) 2,- R 

ERGOMETRIN KGY 0 400 
in j. 
Hatóanyag. 0,2 mg ergomatrinum maleiriicu-m (_1" ffil) amp.-
ként. · 
Javallatok. Azonnali_vérzéscsillapítás._a.szü/észetben~ a lepé
nyi szakban és azt követően jelentkező atóniás vérzés,_sectio 
ca_esarea alkalmával a magza,t_:n~egszületésa,-u_tán~ t~fllt:;lsség-.-. 
megszakítás és _veté_i_(ls befejezé_se--kö-?bBn elöaOQdó -Blóniás 
vérzés; nőgyógyászatban: menorrhagi_a és metrorrhagia.- · 
Aiia!Jolás.-_1 am·p·.-im~'Vágy-_·iv. · 
Megjegyzés. ++Csak vényre ·adható' ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal)-ismételhető; 
Csomagolás. b. 5 amp. (1 ml) 2,- Ft; b. 50 am p. (1 ml) 20.~ Ft. 

ERIGON EGYT ... K200 

szirup 
Hatóanyagok. 44 mg codein um hydrochloricum~·618 mg nat
rium hypophosphorosum, 2,564 g caldum hypophosphoro
sum, 6, 1_8 g sulfoquajacolum (200 g-os) üvegenként. 
Javallat. Meghűléses betegségek. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 3:~~zor 1 evőkanáiíSI; 
gyerme,keknek.: napo':lta 3~szor 1_,káyé.skanállál: 
Megjegyzés .. + Vény nélkül egy- alka-lomrnai_-_Íégf~lie.bb a 
legkisebb gyári_ csomagolás vagy annak megfe_lelő rnsny-
nyiség-adható k_i. . -
Csomagolás. 1 üveg (200 g)2,60 Ft. 

ERPOZID Ch H 400 
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tabi. és forte tabi. 
Hatóanyagok. O, 1 mg reserpinum, 1 O mg hydr0chlorothiazi
dum tabl.-ként; 0,25 mg reserpinum, 25 mg hydrochloro
thiazidum forte tabl.-ként. 
JaVallat. Enyhe esszenCiális, labilis és tachycardiával járó 
hipertónia, valamint a vese vagy az érrendszer megbetege-

' l 
·'"i 
-:i:] 
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déseiből eredő, továbbá -hormonális eredetű- enyhe hiper
tónia; 
Ellenjavallatok. Depresszi_ós:tipusú_ hal_"'gulatzavar,_halmozott 
epilepsziás rohamok. Gyomor- és nyombélfekély, colitis u.lce
rosa. óvatosan adagolandó csökkent máj- és vesefunkció, 
koszorúsér-betegség, valamint diabetes mellituS eSétében. 
Adagolás. A beteg állapotának és az_ egyéni tűrőképe~ségilek 
figyelembevételével felnötteknek a kezelés kezdetekor fiSpon
ta 2-3-szor 1-2 tabi. vagy 2-3-szo'r 1/2-1 fárte tBbl.-femrt-fwtó 
adag ként- kb. a kezelés-3-4. napjától- napi 2 x 1 tabi. elegen
dő lehet. 
Mellékhatások. Bágyadtság, fáradékonyság, depresszió, orr
nyálkahártya-duzzadás, szájsZárazság, diarrhoea, gasztroin
tesztinális tünetek,- szédülés, angina pectoris; ·dysphtie, pruri
tus,_ bOrkiütéSek, hypokalaemia;-hYPeruri~aeJl:lia._ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt adní MAO-inhibito
rokkal (hipertóniás krízis veszélye). A két gyógyszer alkalma-
zása· köit 10 nájJ szünetet kell tartani. · 
Óvatosan adható: 
- triciklikus antidepresszánsokkal ( központi idegrendszeri za

varokat,_ hyperexcitabilitást, mániát okozhat); 
-'- digitáliszkészítményekkel-{a digitálisz ·okozta arrhythmia 

gyakoribbá válhat, ill. fokozódhat, ami a tOVábbi együtt-
adást kontraindikálja); ~ 

- guanetidinnel és származékaival (ortosztatikus hipotenzió 
fokozódása, bradycardia, pszichés depresszió veszélye); 

- gáz--és iv. narkotikumokkal (hipotenzív hatás fokozódása); 
orálisantikoagulánsokkal (azok adagjait újra be kell állítan i); 
antiarrhythmiás szerekkel (kardiális -asystole, excesszív 
bradycardia veszélye); _ 
orális antidiabetikumokkal-(hat8Sukat csökkenth8ti); -
kortikoszteroidokkal {hypokalaemia fokozódik); 
izomrelaxánsokkal {hatásuk fokozódhat a káliumü'rítés--nö7 
veléSével). 

Figyelmeztetés. A vér cukor~ és e\ektrolitszintjét i~őnként el
lenőrizni kell, és tartós kezelés során szükségessé válhat ká~ 
liumsók -adagolása. __ · 
Az egyidejűleg adott antihipertenzivumok. és .. diuretikuthok 
adagját szükség Szerint csökkenteni kelt- . 
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépEm dolgo
zók csak az orvos által- az egyéni érzékenységnek megfele
lőein-előírt adagban Szedhetik. Alkalmazásának ideje--alatt 
tilosszeszes italt fogyasitan i. 
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Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki. Az. orvos-rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,- Ft; 50lórte tabi. 2,50 Ft. : 

ERYTHRAN Ph . 8 710 
gr_a_nulá_tur;n Szirup készítéséhez _ 
Hatóa'riyci_g.- 2,5 g el)tthromycin.um propionicum lau,.YISUifuri
cum 30 g granulátumban, 

Javallatok. Penicillinnel és szük spektrumú antibiotikumokkal 
szemben rezisztens kórokozók által kiváltott betegségek: 
penicillinázt terme_lö _staphylococcusok okozta -légzőszervi- és 
húgyúti fer:t_özések,_ qsteoiny_elitis, __ általános _sZepszis,_ akut 
angina, endoc_e~._rP_iti_s~ s~.rj_é!-~ina;,pn~_umococcus-fetőzése_k; a 
bőr strepto~sti3,phylococcUSOS_fertőzéSe_i,_Acn8-vulgaris;,-8cne 
rosacea,, pemphygus, diftéria, -brucellosis és am_őbás dizen-
téria. ·- · · · 

Ellenjavallat. Eritromici n nel sze_ITlbéni' túlérzékerlyl?ég, der
matomycosis, máj károsodás, allergi~. 
Adag-olás. Az üvegben levő granulátumhoz 40 -ml _ivóvizet 
töltünk és jól összerázzuk; hogyegyenletesszuszpenziót nyer
jünk. (1 ml szirup41 mg erythrömycinumpropionicum·lauryJ-
sulfuricumot tartalmaz, -ami 25 mg erythrohl_ycin~bázisnak 
felel még.) Gyermekek napi adagja testsúlykg-onként 20-
30 mg (bázis), 4 részre elosztva (6 ór-ánként). 
Mellékhatások. NauSea, hasmenés, általános gyengeSég. Tar-' 
tós alkalmazáSakor reverzibilis choleStatikus -icterus fejlöd
het ki. 

Megjegyzés. ++Csak vényre adható _ki-eQYszei"'i alka'lommal. 
Csomagolás._ 1 üveg (30 g granula) 5,90 Ft. · 

ERYTHROMYCIN 
kenőcs 

M 1'110 

Hatóariyag. 10 OÖO NE erYi:hromycinum basicum (t' g) vazelin 
típusú kenőcsben. 

JáVallitOk. Eriti"Oinicinre_ ~rzékeny mikro·OrQSöíZní--USörOk:OZ: 
ta különböző pyogen bőrbetegségek, fertőzöttsebek és_égési 
sérülések, trófikus zaV~fok. Blephéiritis, ekzema ililpetigino
sum, fo/liculitis,pa.lpebrarum. Conjunctivitis._ Trachoma._ 

- · Alkalmazás. A fertőzöttterületet c;~ teljes gyógyulásig naponta 
kell bekenni. Trachomában naponta 2-5-ször, egyéb_szemé-
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szeti megbetegedés esetén 1-3-szor. T rachomában a kezelés 
időtartama általában 1 1/2-3 hónap. 
Mellékhatás. Tartós alkalmazása esetén ritk~. n aller!;Jiás _bl~
pharitis keletkezhet, amely néhány napon bel ul kezeles nelkul 
elmúlik. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon
dozóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 tubus (3 g) 2,- Ft, 1 tubus (1 O g) 2,_50 fJ;:__ 

ERYTHROMYCIN M 8710 
tabi. 100 mg és 250 mg 
Hatóanyag. 100 mg (100 OOO NE), ill. 250 mg (250 OOO NE) 
erythromycinum basicum tabl.-ként. . . . 
Javallatok. Pneumonia, pleuritis, br?~ch•t•s ?hron•ca·,. br.o.n~ 
chiectasia, scarlatina, erysipelas.' otttts m~dta, pha_rx_n{!ttls, 
tonsillitis, osteomyelitis, s~epsz•~ stb., c::elzott antibiOtikus 
kezelés, ha a penicillinkezel~s. k~llo eredmenyt nem ad vagy, a 
betegnek allergia miatt pe~ ICilim nem adhato_., _ _ 
Más antibiotikumokra rez•sZ!e~s Gram-poz1t1v, elsősorban 
staphylococcus okozta fertózesekben es staphylo_coccus-
enteritisekben. -
Akut és krónikus amoebiasisban. . , . , . 
Lu es, leptospirosis kezelése penicillinallergia eseten. 0Jftena-
hordozóknak. ~ 
Ellenjavallat. Igen ritka egyéni túlérzékenység. ~a m~s erit
romicinszármazék hatására a bet~gen cholestat1kus ICterus 
fejlődött ki, nem szabad alkalmazm! , . . ; 
Más makrofid antibiotikumhoz hasonlo~~ rez1sztenc1a gyor
san alakul ki, mely gyakran oleancton:•cmnel szemben k~
resztrezisztenciát is jelent, ezért csak mctokolt esetben cel
szerű alkalmazása. 
Adagolás. Felnöttek átlagos adagja - az eset súlybss~gá.t?l 
függően-6 óránként, étkezés előtt 200-500 mg. A max1mahs 
napi adag: 2,0 g. 
Gyermekeknek: , , 
1 év alatt napi 10--20 mg tests~lykg-onkt;nt, 
2 év alatt napi 20--30 mg testsul_ykg-onkent, 
4 éves korig napi 500 mg, 
6 éves korig napi 600 mg, 
9 éves korig napi 800 mg, 
14 éves korig napi 1,0 g, melyet4 egyenlő részre elosztva kell 
beadni. 
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Mellékhatások. Ritkán szédülés, enyhe nausea; esetleg há
nyás, hasmenés. Tartós alkalmazása esetén cholestatikus ic
terus fejlődhet ki. 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki e'gyszeri "álkalom
mal.- A 250mg-os tablettát az intézet készletéből kell térítés
mentesen kiadni a bőr- és ne,nibeteg-gondozóbar~-. gyógy~ 
kezelés alatt álló nemibeteg nek. 

Csomagolás.10tabl.(100mg) 2,10Ft; 10tabl. (250mg)4,90 Ft. 

ERYTHROMYCIN LACTOBIONAT Chim . S710 
in j. 
Hatóanyag. 300 mg erythromycinum basicum (lactobionat 
alakjában) porampullánké_nt., __ _ 

J8V:allat0k. ~n elJ irii:n~~~ .. ) .. ié9#>S.z~rv.~~ -~~Ut. fSrtőzéses_ meg-_ 
l?etegedései, streptococcus-fertőzések~:staphyl_oc;::.oc<;:us-pyo
dermák; diftériahordoZás, _gonorrhoea,, lymphograrluloma 
inguinale stb. Prqlongált keze/ésberi.eritromicinnel szemben 
is fejlődhet ki rezisztenCia, ezért kr_ónikusfertözésekbén· kEwés
bé javallt. 

Ellenjavallat. Ha más eritromicinszárniazékok hatására (eryth
rom, estolat, oleandomicin) a beteg cholestatikus· icterus 
fejlődött ki, ne alkalmazzuk: 

Adagolás. Felnőtteknek: a-szátázámpullá ti:lrtcilin:át 10-20 ml 
a qua dest. pro inj.-ban fe/oldjuk. (Más oldőszert gélképződés 
miatt nem szabad alkalmazni.) Ezt a törzsoldatot tovább hígit
juk 50-60 ml-konyhasó-oldattal. A kapott 60-80 ml-t 10 perc 
alatt iv. injiciáljuk. Átlagos napLadagja 1 g, tehát6·-6ránként 
250 mg. Súlyos fertözésekben at ada-g-kétszerese adható: 
6 óránként 500 mg. . _ • 
Rövid ideig- tartó infúzióra 25~500 mg 30 perc alatt. Tartós 
cseppinfúzióra 1-2 g 0,5-1-21iterfolyadékban.10-12 óra alatt. 
Gyermekekn_ek naponta. 40-50 mg/testsúlykg, csecsemőknek 

-naPonta- 10-20 rilg/testsúlykg, -?~ egyenlő- részre 9/osztva. 
Mellékhatások. Enyhe gyomor-, bélzavar. Nagyobb-adagok 
alkalmazásakor hányinger, hányás, hasmenés,. elesettség. 
A_ bélflórát ált~l.áb~n.~~m-P,u~-~~Jtjé;IJ~k, .. , ,." -"--"""'· '"~--:- _,:\ __ _ 
F1gyelmeztetes: A ~1g1tatlan_tbrzsoldat iv:. nem alkalmazható; 
hányingert, hányáSt, vénás-intfma_izgalmat és thrombophl_ebi
tist válthat ki. 

Megjegyzés. ++ Csak '(ényr8 adható kl egyszeri alkalom-
mal. · 

Csomagolás. 1 amp. 5,20 Ft. 
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ETOPURIN A H 500 
tabi. v 
Hatóanyagok. 30 mg butobarbitalum, 100 mg theophy/linum 
tabl.~ként. 

Javallatok. Angina pectoris, szívneurózis, migrén, arterio
scleroSis, klimaxos vasoneurosis, hipertónia. 

Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 tabi. <· -"-_'§:_"._ 

Figyelmeztetés. Főleg járművezetö_k, magasban. v~~Y ~eszé
Jyes gépen dolgozók csak az orvos alta l- az e~yem erzekeny-
ségnek megfelelően-előírt adagban szedhet1k. · 
Megjegyzés. til Vény nélkül egy alkalommalleg.!eljebb a_le~
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelo menny1seg 
adhátó ki. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

ETOVAL 
tabi. 

A v 
Hatóanyag, 100 mg butobarbitalum tabl.-ként. 

A 200 

Adagolás. SzedativUmként napi 2-3-szor=1/2tabl;; altatószer
ként este lefekvés előtt 1-2 tabi. 
Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele v'agy folyamatos sze
dése esetén a kúra időtartama alatt járművet vezetni, magas
ban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazá~ának, ill. 
hatásának tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztam. 
Megjegyzés. rf3 Csak vényre adható ki. Af oryOs ren_delkezé
se szerint (legfeljebb három alkalommal) 1smetelheto. 
Cso~agolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft. 

ETOVALETIA 
tabi. 

A J 
Hatóanyag. 30 mg butabarbita/um tabl.-ként. 

A 200 

Javallatok. _A centrális idegrendszer izgalmi állapotai, ne~ r-· 
asthenia,_ hisztéria, hipertónia,· esszenciális angina pectons, 
asthma cardia/e, migrén. 
Adagolás. Napi 2-3-szor 1-2 tabi. - • 
figyelmeztetés. Főleg jármüvezetö_k, magasban v~~Y ~esze
lyes gépen dolgozók csak az orvos alta!- az e~yén1 erzekeny
ségnek megfelelöen- előírt adagban szedhet1k. 
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Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
~somagolás. b. _30 tabi. 2,- Ft. 

EUNOCTIN 
tabi. 

KGY A 200 ''ll 
'j 

Ható_anyag. 10 ing nitraiepamum tabl.-ként. 
Javallatok. Különböző eredetű alvászavar, álmatlanság. 
Izomtónus_-fokozódással járó organikus neurológiai megbete
gedések._ Fokozott pszichéS_ feszültS:~gg_elf s_zoron-gá_SSal járó 
pszichiátriai kórképek, fekvőbeteg-gyógyfntézSti keZSiés ki-
egészítése. - -- _ _ -- -

Ellenjavallat. Myasthenia gravis. Á teihes.ség eiS~ő harmadá
ban nem ajánlatos alkalmazni. 
Adagolás. Felnőtteknek: este 112-1 tabi. (5-10 mg), idős, 19.:. 
gyengült egyéneknek 1/4-1/2 tabi. (2,5--5 mg), 
csecsemöknek és gyermekeknek 0,25 mgltskg. Az organikus 
neurológiai és-pszichiátriai kórképekben alkalmazandó ada
got esetenként kell meghatározni. 
Figyelmeztetés. Hatását az alkohol potenciálja, ezért alkal
mazásának, ill. hatásának tartama a'! att az alkoholfogyasztás 
tilos. __ Bevétele után 1(h.l2 óráig_nem_lehet gépkocsit vezetni, 
magaSban vagy veszét\rés rJ1Unkahelyen dolgózni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé
seszerint (legfeljebb három alkalommal) isinételhStő. 
Csomagolás. 1 O tabi. 2,- Ft. 
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EUSPIRAN s · K420 l 
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oldat, aerosol 
l· ~~~~~~~~gok. 25~ -mg isopre:~~~-~~-~-~ul·f~~~i~,u:_:~~-~--~--1) ~izes _jf 

0,14 mg isoprenalinum hydro.chloricum az aerosolos oldat ~ ...•. : .. :_.;,; 
egy adagjába n, vízmentes alkoholbim. .::", 
Javallatok. Asthma bronchiale, krónfkus asthmoid bronchitis, 
atrioventricularis vezetési zavarok. 
Ellenjavallat. Hyperthyreosis, akut coro.nariaelégtelenség, 
asthma cardiale. 

Adagolás. Oldat: roham esetében az oldatból kb. 1 ml-t zseb
porlasztóval belélegezni. . , . , _ 
Aerosol: egyszeri adagnak általában 1-2 1nhalaci~ elegend_o. 
Az első adag belélegzése után a ha~á~_per~ek ala~ Je~entkez~k. 
Hatásmaximuma 15-30 percen belül JOn letre. Szukseg eseten 
a beteg 15 perc múlva ú jabb ·adag o! inh?l~lhat. Az_ aeros?l 
alkalmazása 4 órás intervallurnak beiktatasaval nap_onta ne
hányszor megismételhető. _~::::~-:,\'4,~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az o~os, reiide,~ke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismetelhe~o. -
Asthma bronchialeban szenvedő -betegeknek a tüdőbeteg~ 
gondozó, belgyógyászati, gyermekgyógyászati s~akr~ndelés 
szakorvosa, valamint-a belgyógyász-, gyermekgyogyasz cso-. 
portveZető főorvos kórházi javaslat alapján térítésn:'entesen 
rendelheti az t;:uspiran aerosolt. 
Csonlagolás. 25 ml oldat 2,- Ft; 13 ml aeroso\9,60 Ft. 

·EXACTHIN KGY mQ500;VOOO 
in j. 
HBtóanyag. 40 NE corticotrophinum amp.~ként. - , -
Oldószer: 8,1 mg zincum chioratum (1 ml) amp.-kent. 
Kicsapószer: 15,3mgtrinatrium phosp)loricum_ (12 J:i29J, 1 mg 
dinatrium aethylendiamin tetraesticum (1 ml) amp.~kent. 
Javallatok. Akut túlérzékenYségi állapot (súlyos szérumbe
tegség, angioneurotikus ödéma, gyógys_zerérzé~e_nysé~), 
shock status asthmaticus, asthma bronchiale,_ reumas_ laz, 
carditÍs et polyserositiS rheumatic_a, re~!l:latoid· arthri!is a~':'t 
fellángolása, agranulocytosis, penarten1t1s nodosa? h•pof1z1s 
hipofunkciója (Simmonds-kór), égés~ ~hock, l':'p~s- erythf!m~
todes disseminatus acutus, dermat1tts exfollat1va, pemphi
gus allerQ_iás ekcéma, ophthalmia symp~thica, iritis, iridocyc.:. 
litis: uveitis, keratitis, scleritis, episcleritis. 
Ellenjavallátok. Ulcus vantriculi ét du_odeni ~ktív s_z_éika~_ Cu
shing-kór, osteoporosis, decompensat1o co;~ts,_ arten?scler~
sis, hipertónia, diabetes mellitus. Tuberkuloz1s es egyeb yert~
ző betegségek. (Ha feltétlenül szükséges, úgy megfelelo antl-
biotikummal.) Pszíchózis, pszichoneurózis. · 
Alkalmazás és adagolás. A ll. jelzésa oldósze~ben ol~juk, a~ 
1. jelzésa szárazamp. tartalmát, majd oldás u!a~ a ~~~:.l~~z~su 
am p. tartalmával kicsapjuk az oldott anyagat ~s 1m: mJI~IaiJu~. 
Alkalmazásával 24 órán át állandó ACTH-szmt b1ztos1thato. 
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Az esetek súlyossága szerint naponta 40 NE, súlyosabb ese-~ 
tekben 80 NE adása ajánlható. A hatás beálltakor az adag foko- ~ 
zatosan mindaddig csökkenthető, míg a kórtünetek visszaté- ;:! 
résenem észlel~ető. Recidiva esetén i~mét többet adagol unk. Í 
Mellékhatások. Cukorvizel és, testsúlyemelkedés, ·_· 'ödé"ma, "'1. · 

Vérnyom~s-emelkedés. A Cúshing-kór egyes tünetei is jelerit- '~ 
ke_zhetnek (holdvilágarc, hirsutismus,- osteoporosis, striák). ~t 
Figyelmeztetés. Kizárólag csapadékés formában, im. injiciál- ::m 
ható. Azon betegeken, akik előzőleg parenterálisan már-állati )g 
fehérjét; főleg ACTH-t vagy hipofízishormont kaptak, túlérzé- ~ 

~:~r::ti~~~~~~1a~á!~he~~e~~!-~~~~~:!~;::~:t e~~~P~i~ta~ ~ 
megáHápítani (a készí~niényhE!_z m_ellékelt utasítás .sZerint). J.rfi :.· 
A túlérzékenységi'Próba minden-újabb kúra előtt megísmét· Ji 

~:~~~gyzes. ++ Csak vényre adható ki egyszeri'alkalom- i 
mal. .J_ 
Csomagolás. 5 szárazam p. (40 NE) + 1 ml oldósZeram p .. + ""' 
1 ml kicsapószer·amp. 14,30 Ft. ·:i: 

T900 'l 
Hatóanyagok. 3 mg -isooctylhydfócupi'einum hydrochlori· J 
cum, 3 m9 tyrosinu_m, 750 ing acidum tannicum (30 g) szeszSs ~; 

EXCORIATIN 
oldat 

B 

oldatban. · l· 
Jcivallatok. Decubitus, erózió, nédvezö ekcéma. Il 
Adagolás. A beteg testfelületet beecsetel ni. :?!$-
Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. ,,;:;,, 
Csomagolás. 1 üVeg (30 g) 2,- Ft. :~· 

EXPECTIN 
cseppek 

B K20'o -1. 
i •1\',_. 
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Hatóanyagok. 2,5 g thymi vUlgariS herba; 2,5g primulaé-radix, 
0,3 !;JJJiydrrhizin f~lhasználásávaln~ert(_1_0 g) _extractum flui-
tlur'rlsplrituosuin. · · ·· - · 
Javallat. Köptető. 
Adagolás. Felnötteknek naponta 3-szoi- 20 csepp; gyermekek
nek naponta 3 X 3-1 O csepp. 
Megjegyzés. Vény nélkül is_ kiad ható. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O g) 2,- Ft. 
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FAGIFOR B K200 

szirup 
Hatóanyagok. 0,4 mg aetheroleum cinnamoini, 0,8 mg sether
oleum menthae piperitae, 15 mg mentholum, 30 mg kreoso
tum, 210 mg fe.rrum laeticum [ = 40,7 mg Fe(ll)]; 1,03 g cal ci um 
aceticum (150 g) üveg enként. 
Javallat. Köptető. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 3x1 evökanállal,-gyér'tne
keknek naponta 3 x 1 kávéskanállal. 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 1 üveg (150 g) 2,- Ft. 

FALIGNOST . X 1 00 
tabi. 
Hatóanyag. 375 mg acidum iomeglamicumot tartalmaz {jód
tartalom= kb. 61%). 
Javallatok. Az epehólyag és esetenként az epeutak röntgen
vizsgálata. 
Ellenj~vallatok. Veseműködési zavarokka-~ pá!osult- súly~s 
parenchymás máji;:Jetegségek; a gyomor- es belcsatorna su
lyos működészavarai; jódtúlérzékenység. 
Adagolás. A tablettákat aZ alábbi előkészítés után e·gy pohár 
vízben szuszpendálva kell beveri ni. 
Cholecystographiához a röntgenfelvétel előtt 12-14 _óráv~l 
8 tB.bl., cholangiocystographía, illetve cholecystectomta utan 
cholangíographíához a ri~mtgenfelvét~l el_?tt 3 óráva! 16 ta~_l., 
frakcionált choleographtához az elso rontgenfelvetel elott 
12-14 órával 8 tabi., majd a röntgenfelvétel után ú jabb 8 tabi. 
A vizsgálat elötti napokon, de lega~áb~ a vizsgálate_lötti n~po_n 
rostszegény, puffadást nem okozo d1eta alkalmazasa szukse
ges. Gyógyszeres hashajtás vagy beöntés legalább_ 24 ?rával 
a Falignest bevétele előtt végezhető. A meteonzmus 
megelőzésére a vizsgálat előtt néhány napig Cotazym forte 
adása célszerű. 
A-vizsgálat elötti napon délbe':~ kif~jezetten.zs~r~an gazdag, 
este - amennyiben lehet - mar zs1rtalan taplaleket ketl fo-
gyasztani. . . . .. . 
Alkohol és szénsavas 1talok fogyasztasat mellozm kell. A kont
rasztanyag bevétele és a vizsgálat közötti időben sem étel, 
sem ital nem fogyasztható. 
Mellékhatások. Ritkán hányinger, émelygés. 
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Figyelmeztetés. A színreakción alapuló laborvizsgálatok és a 
radiojódteszt eredményeit megváltoztatja. A vizeletben kivá
lasztádá kontrasztanyag a fehérjereakció pozitivitását, ún. 
pseudoalbuminuri át okozhat. 

Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki. Az orvos rénddke-
zése szerint (legfeljebb hároill alkalommal) ismételhető. · 
Cs.omagolás. 8 tabi. TérítéSi díj 1:: Feljegyzések. 

FARINGOSEPT 
tabi. 

Ch im U 200 

Hatóanyag. 1 Omg ambazonum tabl.-ként. 
Javallatok. A szájüregen keresztül történő fertőzésekvag'y·á 
szájüregben lokalizálódott fertőzések kezelése: az angina kü
lönböző formái, mandulagyulladás, ínygyulladás, stomatitis, 
mandulaműtétek utáni kezelés, foghúzás. 
Adagolás. ·Perlingválisan alkalmazzák. - Étkezés után 15-30 
perccel kell elszopogatni, utána 3 órán át a táplálkozást vagy 
ivást kerülni kell. A legkedvezöb.b hatás napi 3-5 tabL-val 
érhető el. Ezt az adagolást ajánlatos 3-4 napon kereSZtül foly
tatni. Nagyobb adagok sem biztosítanak jobb eredményt. 
Megjegyzés·. ""+ Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

FENISTIL 
gél 

B G OOO 

Hatóanyag. 30 mg dimethindenum maleinicum (30 g) vízzel 
lemosható gélben. 

Javallatok. Bőrbetegségeket kisérő viszketés; urticaria, rovar
csípés, napégés, enyhe fokú égési sérülések. 

.. Alkalmazás. Naponta 2-4·alka1ommal a betegbőrfelü1Elte1 be- ---~ 
kenjük. Igen erős pruritus vagy nagyobb bőrléziók esetében 
ajánlatos a Fenisti l gél hatását per os kezeléssei kiegészíteni. 
Figyelmeztetés. A kezelt bőrfelületet nem szabad hosszabb 
ideig napfény hatásának kitenni. Nem alkalmazható egyszerre 
nagyobb- főleg gyulladásos -testfelületre. Ez különösen ér-
vényes csecsemökre és gyermekekre. · 
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· és + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke-
~~~~::Jrf[lt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (30 g) 8,50 Ft. 

FENISTIL retard B G OOO 

tabi. ' . · b) OA~~ 
H t" yag 2 5 mg dimethindenum malemlcum.Ja_ ... ~.;::~. 

a oan • , , l 'lk , . és 
Javallatok. Pruritus minden fajtája, ek?~ma, tap a oz~~~ k 

ó yszerallergia, felső légúti allerg1as n;e~bete~e ese 
r:zé~anátha, rhinitis aliergica stb.), rovarC~Ii;l~S~ ~z~ru~b-~· 
e sé Quincke-ödéma, urticaria, deszenz1b1~1zalas~ t:rap1a 
~i~gé;'~ítése, morbilli, rubeola, varicella kapcsan fellepo VISZ

ketés. 
Ellenjavallatok. Jelenleg nem ismeretes. 
Adagolás. Felnőtteknek reggel és este 1, e~et!eg 2_ta~L a sz?· 
kásos adag. A tablettát egészben, -szétragas nelkul keves 
vízzel kelllenyelni. · . . . 
Mellékhatások. Ritkán aluszékonyság, bö~égesebb eJsza~al 

-vizeletürítés. . . _ , , 
GyógyszerköiCsönhatás. Altatók és nyugtaták hatasat a Fe
nistil fokozhatja. . 
Figyelmeztetés. Főleg jármüvei:etők; magasban. V~!iJY y:sze
lyes gépen dolgozók csak az OIVOS által- az e!iJyem e~z~ e ny
ségnekmegfelelően-előírt adag ba:' szedhet1k.- ~~ a maza
sának időtartama alatt tilosszeszes Italt fogya~.zt~m. .. . 
Me ·e yzés. A térítés díját és a ren~elhetoseg szoyeget 
_ m~~t~n ezek a kézirat lea_dása~or ne~ -~l_l!ak rendelkezesre
a könyv Feljegyzések c. feJezeteben kozo\Juk. 

Csomagolá's. 20 tabi. 

FENTANYL KGY A 500 

ín j. 
Hatóanyag.·o,5mg fentanyium (1 O ml) üvegenként . 
Javallatok. Mütéti előkészítés, valamint különb?z~l.típusúnar
kózis bevezetése Dreperidol injekció_val ~c:mbmal_va. Neura:
leptanalgéziában műtéti fájdalom~s111ap1t~s .. ~as1, ·m~ll~as1, 
ideg- és érsebészeti, nőgyógyás_zatl, _o~oped1a1 ~tb. mutetek~ 
(Neuroleptanalgéziában Dropendol lnJ.-Val egyutt alkalmaz 
ható.) 
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Ellenjavallatok. Sectio caesarea (a magzati légzőközpont 
nagyfokú depressziója miatt). 
Adagolás. Felnőtteknek: műtéti előkészirás 0,05-0,1 -mg (1-2 
ml) és 2,5-S_mg {1-2 ml) Draperidol iv. 10--15 perccel, vagy im. 
15-40 perccel a műtét niegkezdése előtt. Műtéti érzéstelení-
tésre: 0,4-0,6 mg (8-12 ini) iv. · 
Műtéti érzéstele!lítés fenntartására: 0,05--0,2-mg (1-4 ml) iV. 
Ez az adag szükség esetén általában 20-30 percenként ismé
telhető. 

Gyermekeknek: Műtéti előkészítés 0,002 mg/tskg és 0,1 mg/ 
ts kg Draperidot _a műtéti beavatkozás megkezdése el_őtt im. 
Mütéti érzéstelenítés 0,010,...0,015- mg/tskg iv. vagy 0,015-
0,025 mg/tskg im .. MűtétLérzéstele_nítés fenntartására: tskg
ként 0,001~.002 mg iv. vagy-0,002 mg im. 

Mellékhatások. Nagyobb adag alkalmazásakor:kifejezett !9g
zésdepresszió. Vagustónust fokozó hatásának következtében 
bradycardia. __ Ritkán bronchospazmus, izomrigiditás.A me l lék
hatások nalorfinnal, atropinnal, ill. izomrelaXánsokkal és lé
legeztetéssel megszüntethetők. 

Figyelmeztetés. Megfelelő anesztezioMgiai- felkészültség 
hiányában alkalmazása rendkívül kockázatos! 

Megjegyzés. tJl~ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (9on-
dozóintéz'eti) felhasználásra van forgalomban. 
Csomagolás. 50 amp.{10 ml) 73,- Ft. 

FERCUPAR KGY 1110 
drazsé, szirup 
Hatóanyag. 1_ 1!9. cyánOcobalaniinum, 0,4 ·mg cupruffi chiora
tum oxydulatum, 70 mg ferrum Sulfuricum oxydulaturil, [=14 
mg Fe(li)J, 150 mg hepatisextractum siccum (=0,9g hepar re
cens) drazsénként; 100 !!9 cyanocobalaminum, 700 mg fer
rum sulfuricum oxydulatum ammaniatum [ =99,69 mg Fe {ll}], 
2,4 g acidum ascorbicum, 4 g hepatis extractutn siccum 
(=24 g hepar recens) (200 ml) szirupban. 
Javallatok·vas·hiái'iVóS-·es·-·pe·rniC-iOSa fíPustfanaeriíiii;'fOkQ: 
zott vasszükséglettel járó- állapot:. graviditás, laktáció, kora
szülés, fertöző és egyéb betegségek utáni rekonvaleszcencia, 
dumping-szindróma, felszívódási zavarok következtében lét-

. rejövö másodiagos anaemia, --gyomorműtétek utáni hypo.: 
ch rom anaemia, sprue, coeliakia, enteritis {amikor már a fel-
szívódás! gátló hasmenés lényegesen enyhült vagy meg-
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szünt) és bélférgesség okozta anaemiák, toxikus anaemia, cse~ 
csemö~ és gyermekkori alimentáris anaemia, vérvesztéses 
állapot stb. 
Adagolás. . 
Drazsé: felnőtteknek: naponta 3-szor 3 drazse; 

nagyobb gyermekeknek naponta 5-6 d_razsé; 
kisebb gyerinekeknek naponta 3 drazse.-

Szirup: felnőtteknek: naponta 3-szor 1-2 evőkan811at-r· 
gyermekeknek: naponta 2-3-szor 1-2 k~v~skan~llal, 
csecsemőknek: naponta 2-3~szor 1/2 kaveskanallal. 

A készítményt étkezés előtt célszerű bevenni, a jobb felszívó
dás érdekében. 
Mellékh8tások. Gyomor- és bél panaszok. A széktetet feketére 
festi. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerüle'!dő együttadása. t~tr~cikli~ 
nekkel (kelátképződés követkerteben mmd az ant1b1otlkum, 
mind a vas felszívódása csökken). 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebba leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csoma_golás. 100 drazsé 2,60 Ft; 1 üveg (200 ml) szirup 2,50 Ft. 

FERROPLEX B 1110 
drazsé 
Hatóanyagok. 30 mg acidum ascorbicum, ~O '!19 ferrum sui~ 

. furicum oxydulatum [ = 10 mg Fe{ll)] drazsenkent. 
Javallatok. va-sszegény anaemia, rekonvaleszcencia, ariaemia 
perniciosában a májterápia kiegészítése. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 3-szar 2 drazsé. 
Gyermekeknek: naponta, 2-~ 2 hónapos kor~ g 3-szor 1 drazs~, 
1--6 éves korig 4-szer 1 drazse,_7-1_4eves ko~·~ 3-.sz~r 2 dr~zse. 
Célszerű étkezés előtt bevenni, a JObb felsz1vodas erdekeben. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő együttadása. t~tr~cikli~ 
nekkel (kelátképzödés következtében mmd az ant1b1ot1kum, 
mind a vas felszívódása csökken). 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 100 drazsé 2,- Ft. 
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FLUCINAR 
kenőcs 

p T 200 

H~tóanyag. 3,75 mg fluocinolum ac~tonidum (15 g) zsíros ke-
nocsben. . 

Jav~ll~tok._ Allergiás és-toxikus _kontakt ekcéma, psoriasis, 
pruntus, lupus erythematosus. 

. A~kalma~ás;--N8p_or:ta. 2-3-szor ~ékonyan B bőrre kenni. Fertő
zes eseteben antibiOtikummal kombinálva. 
Figyelmeztetés. A szein-környékén nem alkalmazható. 
Megjeg~és. + Csak vényre adhatO ki. Az orvos rendelke
zése szermt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus.(15 g) $,90Ft. 

FLUCINARN 
kenöcs 

p TITO; T 200 

Hi!it~anyagok. 3?5 mg fluocinolum acetonidum, 75 ing neo
mycmum sulfuncl:lm (15 g} zsíros kenőcsben. 
Javallato~. Ek~éma különböző formái, psoriasis, dér'niatitis 
s~bo_rrh_c;>•ca, lichen p_l~mus, Vidal-féle lichen, Gilbert-féle 
plt_vnas1sros?a. Bakten al is fertözésekkel kombinált akut ekcé
mas elváltozas. 

Ellenjavallatok. Tuberkulotikus, purulens vagy mycotikus ere~ 
detü dermatitis. 

A!_kal~azás. A kenőesőt naponta 2-3_-szor:_ke"il: aikalmazni B 
borfelulete~. Krónikus, nehezen gyógyítható elváltoZás eseté
ben a kezeles alkalmazható abszorbeáló kötések Blatt is. 
Figyelmeztetés. A szem környékén_nem alk~lmazhatÓ.
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az_orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. l tubus (15 g) 10,80 Ft. 

FOLSAV 
tabi. 

A 1120 

Hatóanyag. 3 mg acidum fOiicum tabl.-ként. 
· Javallatok. ~yperchrof'!l macrocytás anaemia, 8 12-vitalninra 

rossz_ul_ reagalo a':laer~·ua perniciosa, sprue, táplálkozási, tei"
hessegl, csecsemőken macrocytás anaemia. 
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Adagolás. lökésszerű adagolásra a kezelés elején napi 100-
200 mg. Kúraszerü adagolásra napi 15--20 mg. A kúra ideje 
2-3 héttől 2 hónapig, sőt tovább is terjedhet. Időtartamát az 
időközönként végzett vérképkontroll szabja meg. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
i:ése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 6,30 Ft . 

FO MAR EX EGYT T 700 
spray 
Hatóanyag: 12,0 g dimethylpolysiloxanum; 148 g hajtógázt 
tartalmazó p81ackOnként. 
Javallatok. Decubitus prevenciója és kiegészítő kezelése; 
poszt-trombotikus szindróma, ulcus cruris kiegészítő keze
lése; irritBtív, kontakt dermatitis és ekcéma profilaxisa: folyé
kony éS szilárd halmazállapotú munkahelyi irritáló éS allergi
záló anyagokkal szembeni ·védélem; genitális és perianális 
irritáció és pruritus; mütéti seb és sipoly környékivédelme (ki
véve a vékonybél-fistulákat), nedvező, gennyező terület kör
nyezetének védelme; hólyag inkontinencia, hólyagsipoly, co
-lostomia környéki védelme, a gipszminta vételének megköny
nyítése a fogorvosi gyakorlatban; csonkellátásban; a gipSz
pólya alá fújva meggátolja a dermatitis kialakulását, csökkenti 
a viszketést, megkönnyíti a gipszlevételt. 
Speciá/is gyermekgyógyászati indikációja az ún. "pelenka
dermatitis" kezelése, ill. rendszeres használatával ennek meg
előzése. Alkalmazása esetén kenőGs, olaj, hintőpor alkalma
zása általában felesleges. 
Ellenjavallat. Nyílt sebbefúvása ellenjava lit. 

Alkalmazás. A védőkupakléemelése után a szórófej lenyomá
sakor a szelepnyíláson keresztül a bevonászifikon a h8jtógáz· 
eleggyel permet formájában távozik a palackból. A _palackot 
ajánlatos függőleges -helyzetben a befúvandó területtől 
15--20 cm távolságban tartani. 
Egy exPozíció időti:ntama általában 2-4 másodperc- legyen 
és a kezelés általában napi 1-2 alkalommal történjék. A toko
zott nedvességveszélynek kitett testfelületet naponta több
ször be kell fúvatni. Decubitusprofilaxis céljára általában ele
gendő lehet a naponta kétszeri befúvatás. 
A szilikon a bőrről géz vagy vászon segítségével könnyen 
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letörölhető, meleg vízzel, esetleg vizes-szappanos lemosás-
sal kö_nnyen e/távolítható. · 

Figyelmeztetés. A szilikonréteg nagyobb-mechanikai beha
tásnak ne /_egyen_ kitéve. A bőrteiületet a film-.feiVite/8. elö.tt 
meg kell tisztítani és szárazr? .kell törölni. A steril. aerosol. 
véletlen belégzése nem-ártalmas·. Mint az aerosoloknáJ-álta1á
ban,_ a Fomare~- hasZnálata Során :is _ _vj_gyázni kell._arr~. hogy a 
permet szembe ne kerüljön. A Fomarex spray nem tartalmaz 
kemoterapeutikumot, antibiotikumot, c;:tezinficienst, ezért be
fúvás előtt:- szükség esetén-gondoskodni kell az aszeptikus 
és antiszeptikus ellátásról. /. 
Az üres palackat tűzbe dobni, fernyitni nem szabad,.A.Palack 
le~-~~lj~_b_!)_ ~O _° C hő_~~J.~-~kl~-~~" ~-~!Y.e'? t~rol~at~: ___ _ _, ,. -. _ :-, 
MegjeQvZés. Csák- venvra "adh8tó .kt-)u<:OrVos rendeikéZésa 
sze ri nt {le_gfeljebb _három alkalommal) _i~mé~elh_et_ő. ~A. bőrta
karó idültfolytonossági hiánya (ulcus··Cruris; _sipoly;:anus 
praeternaturalis stb.)· esetén a rendelő ófVöS be_lái~Sa'szerint 
~ "EgészséJj_ügyi rendelkezés" jogcím meQjelöléssel--térítés
mentesen rendelhető, ha a heteg hosszabb ideig tartó, otthon 
is elvégezhető kötözése"Szükséges. 
Csomagolás. l palack (160 g) 9,~ Ft. 

FONURIT 
tabi. 

Ch N 100 
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Hatóanyag. 250 mg .éicetazolamidum tab_l.-kérit. _ · 
· Javallatok.- Kardiális- ödémák -levezetése, dekoniPénzált cor 
pulmonále,-balkamra-elégtelenség~ vala'mint·a· keringési elég
telenség -más formái és· májcirrhosis· esetében. Glaucoma, 
annak mind az akut rohamokkal járó, mind a .. szekünder for
mája; epilepszia. 

Adagolás. Keringési elégtelenségekben_.átlagos.-adagja_ na
ponta, illetve másodnaponként 1 tabi. Ez az adag hEltenként 
három ízben megismételhető. _Az_ adagok_.émelésetől általá
ban- nem várható nagyobb hatás. -GI~ucom_á __ ball.- m~téti el~_
készítésre,- a műtét elötti este 2tabl.,~stektlntler gliJüC<)riiában 
reggel_ 4-sze_r 1/2_ tabi. 1-1 órás ídöközökbe.fl_~ Szükség esetén 
több hóÍlapon át," Epilepsziában .a. kézdö. _napi ádag 2-SZf!r 
1/2tabl., amely ~zükség esetén 10 mgft"estsúlykg-ig fokoz-
f)ató~ · 

Figyelmeztetés. ---Szükség es etén higanyos --diuretikumokkal 
kombi_nálható.A Fonuri_t tabl.,adagolásakor a--vizelet savanyí-

tására használatos készítményeket ne alkalmazzuk. Főleg jér
müvezetők, magasban va.9y veszélyes gépen _dolgozók csak 
az orvos által-az egyéni érzékenységnek megfelelően-előírt 
adagban szed hetik, ill. alkalmazhatják. 
Megjegyzés: + Csak vényre adható ki. _Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal)-ismételhetö. 
Csomagolás. 20 tabi. 5,50 Ft. 

FRENOLON EGYT C 200 
drazsé 5 mg és 25 mg; in j. 
Hatóanyag. 5 mg, ill. 25 mg metofenazatum drazsénként, 
5 mg metofenazatum (1 ml)-amp.-ként. 
Javallatok. Pszichiátriában a schizophrEmia valamennyi for
májának akut és·krónikus esetei (mánia, oligdphrenia izgalmi 
állapotai, különböző eredetű delíriumok); 
ideggyógYászatban rieLÍrózisok súlyosabb esetei (anxietás, 
psZich olilotorOs hiperaktivitás);- _ _ -
egyéb javallatai: nyugtatás, hányáscsillapítás, _műtétek és or
vosi beavatkozástik élőkészítése önmagában vagy adjuváns
kéflt. 
Ellenjavallatok. Véi-képzőSzervi bántalrhak:.-d~--presszió, vese
és májkárosodás, barbiturát, alkohoC ·narkotikum okozta 
coma. TerheSSég. 
~dagol&s. Ffilnötteknek.' általában- 3-szor~10 mg naponta. 
Pszichiátriai kórképekben a napi adag 3-szor 25 mg-ig emel
hető. (Ha_·:az_ egyszeri adag a 25mg-ot eléri, vagy meghal_adja, 
célszerű a 25mg-os drazsé alkalmazása.) Az inj.-_ból éitalában 
3-szor 1-2 amp. (im.) naponta, pszichiátriai ·kórképekben 
3-szor 1-3-amp; naponta. 
A parenter'ális alkalmáZás helyét lehetőleg váltoga_tri_~_,kell, 
mert a készítmény lokális érzékenységet, esetlei;l szövetkáro
sodást okozhat. 
Heveny- pszicho-motoros nyugtalansággal, agresszióval jel
lemzett kórképekben 3-4 napig Hi bernallal kOmbinálva- ad
hátó'! 
Csecsemőknek és gyermekeknek: 1 mg/kg naponta orálisan, 
3-5 részre elosztva. • 
Mellékhatások. Parkinzonoid szindróma, mely az adag- csök
kentése vagy a gyógyszer elhagyása után megszűnik, és 
Pipolphennel, Aparkazinnal jól befolyásolható, esetleg meg-
'özhető. Ritkán szédülés, szái"7- és torokszárazság, fáradtság, 
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székrekedés, enyhe hipnotikus hatás, vérnyomáscsökkenés, 
tachycardia. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő egyilttadása: katakol
amint depletáló antihipertenzivumokkal (hatásukat csökkenti). 
óvatosim adható: 
- benzodiazePine~kel, hipnotikumokkal,- analgetiku-mokkal, 

anesztetikumokkal, paraszimpatolitikumokkal, triciklikus 
antidepresszánsokkal (antikolinerg, ill. központi nyugtató 
hatásukat erősíti): 

- kinidinnel ( kardiodepresszív hatását fokozza); 
-orális antidiabetikumokkal (hatásukat megváltoztathatja}. 
Figyelmeztetés. A vérkép és a májfunkció rendszeres ellen
őrzése ajánlatos! Epilepsziás -előzmény esetén óvatosan 
adandó! 
Parenterálisan alkalmazva a kezelés helyét lehetőleg váltogat
ni kell, mert lokális érzékenységet, szövetkárosodást Okoz_hat! 
Hosszan tartó kezelés és nagyobb adagok alkalmazása es8tén, 
együtt adva orális antidiabetikumokkal, ezek adagolásának 
újrabeállítása célszerű L . _ _ .- . • 
A gyógyszer bevétele vagy folyamatos_ szedes_e, 1IL kezeles 
esetén a kúra időtartama alatt járművet vezetni, magasban 
vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásá_nak, ill. ha
tásának tartama alatt tilosszeszes italtfogyasztam. 
Megjegyzés. + Az 5 mg-o's drazsé és ái inj.- csak vényre ad~ 
ható ki. Az orvos rendelkezéseszerint (legfeljebb három alka
lommal} ismételhető.-Az5mg-os drazsét az orvos akkor ren
delheti ha azt a területileg, Hl. szakmailag il_ letékes fekv_(}beteg 
ellátó ~sztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.
A 25mg-os drazsé csak fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra.-Azinj.-t az a szakrendelés (gondozó) 
szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer-javallatai szarinti be.: 
tegség esetén a beteg gyógykezeléséreterületileg és szakmai
lag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé (5 mg) 2,20 Ft; 500 drazsé (25 mg-os) 

Ellenjavallatok. A betegség terminális szaka, súlyos máj- és 
vesemeg betegedés. 
Kifejezett leucopenia (3000/mm3 alatt) és thrombocytopenia 
(100 OOO/mm3 alatt}. Más citosztatikummal történt vagy ra
diológiai kezelést követően csak 1 hónapos szünet utáh ad
ható. 
Adagolás. lv. lassan 12 (szükséQ esetén--_24) órás-in~!}'Jt..!.:: 
lumokban. Átlagos napi adagja 30 mg/,tskg, legfeljebb napi 
2,0 g összmennyiségben. Egy kúra adagja általában 30 g, 
maximálisan 40 g. 
Mellékhatások. Az in j. beadásakor szédülés, amely fektetés~ 
sei- kivédhetö; ez a további kezelést nem akadályozza. -Nagy 
adagok és tartós kezelés után túlérz~~e~y egyéne~en esetleg 
émelygés, hányinger, diarrhoea, leuc'openia és tht:Oiilbocy- -
topenia, melyek a kezelés abbahagyását is szükség'essé te
hetik. 
Vérképzőrendszeri károsodás esetén heti 2-3- alkalommal 
100-150 ml vért kell transzfundálni, s ezekben az esetekben 
a kezelés után egy héttel is vérképkontrollt ke U végezni. 
Figyelmeztetés. Hetenként két-alkalommal, valamintakúra 
.befejezése után 2-3 hetes időközönként szükséges a vérkép 
rendszeres ellenőrzése. 
Megjegyzés. ++ Csak fekvőbeteg-gy'"ógyintézeti (gondozó
intézeti} felhasználásra. 
Csomagolás. 10 amp. (10ml) 86,80 Ft. 

FTORAFUR M LOOO 
kapszula 
Hatóanyag., 400 mg Nd2-furanidil)-5-fluorouracil kapszulán
ként. 
Javallatok. Elsősorban rectum-, colon-, gyomor-, emlőrák 
kezelése. 

54,80 Ft; 5 am p. (1 ml) 2,- Ft. 

FTORAFUR M L 
in j. 
HBtóanyag. 400 m9 -N1-(2'-furanidil)-5-flourouracil (10 
amp.-ként; 

'""",,,,,,,, , .Ellenjavallatok. A betegség terminális szaka, akut profuzVér
zések, súlyos anaemiák, valamint máj-. és vesebetegségek 
Kifejezett leucopenia (3000/mm3 alatt) és thrombocytopenia 
(100 OOO/mm3 alatt). Más citosztatikummal történt vagy ra
diológiai kezelést követően csak 1 hónapos szünet után 
adható. 

Javallatok. Rectum-, colon-, gyomor-, marrimacarcinoma. 

210 

Adagolás. A napi adag 1 ,6-2 g (30 mg/kg), mely két-részlet
ben, 12 óránként adagolandó. A kúra összdózisa 40-60 g. 
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i .~:l 
Mellékhatások. Hányinger, diarrhoea, leucopenia -és throm,. -w 

~e~c:~~:~~~~~~=-~~el, mely tünetek a kezelés abbahagyását .·,·· .•• ~.·.~"~,:~'· 
Vérképzőrendszeri károsodás _esetén -háti 2-3 alkalommal G 
t_OG-150 ml vért kell transzfundál ni, s ezekbén-az esetekbeÍl a 
kézeléS utári ~gy héttel is eUenőrizni ken a vérképet. _ · 

Figyelmeztetés.· Hetenként két alkalommaLszükség_es-a vér-
kép rendszeres e11enörzése, a kúra befejezése után pedig 2-3 -.j·.·.·.:·i· 

hetes időközönként. --
Megjegyzés.+lfesak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 

> 
Csomagolás.- -100 kapsZula .. Térítési -díJ 1·: FeljegYzések. 

FTORoColiT 
kenöcs 

kGY T 200 

Hatóanyag. 15 mg triamcinolon-acetonid {15 g) lemosható 
kenőcsben. 

Javallatok. A ki-ónikus.és az akut ekCéma·valaineritiVfmeg- _ 
jelenés_i formája, lokalizációra való tekintet-nélkül. Anogeni- :;;){ 
tális--Pruritus. Neurodermatitis. Kantakt dermatitis az __ etioló
giára való. tekintet nélküJ,_ Pemphigus vulgaris, dermatitiS :1 
herpetiformis._ Ouhring. Erythema exSudativum multiforme. -__ :·,:j 
Erythematodes. Lichen ru ber planus _é$ verrucosus. Psoriasis ·::1 
vulgaris. Pityriasis rosea. Fényérzékerwség: .napég_és,_ fény- _., 
urticaria. Rovarcsípés. Pityriasi~ rubra-_pilaris_. __ Gráhulama ';:;oj 

anulare. Erythroderrnia exfoliativa {Ritter-kór),-Leiner-beteg- '"' 
ség, otitis externa, balanitisek, röntgencJermatitisek. 
Ellenjavallat. Szemészeli alkalmazás. 
Alkalmazás. A kenőesőt naPonkérit kétszer- hár.omszor vé·.:_ s :j 
kony· rétegben a bőrelváltozásra kenjük (naponta.legfeljebb :~:~ 
15_g_-kenőcsöt)·vagy okklúzív kötés fórr'nájában alk81i'nazzuk --~ 
(naponta legfeljebb 1 O g kenőcsöt). -:" 

-~~ 
Mellékhatá·s.-A fellazult Szarurétegen-kereSztül a ~órókozQk _.;:\g 
-elsősorban a gennykeltök-jobban behatolnak. Igy külöri-'- -,~,~ 
-féle .. pyodermák-keletkezhetne~a .. kezelés Jolya:máo,.ar:neJy:eJ(:.~il- __ 
dezinficiens. lemosásokkat haniar megszüntethetők. Sarjad- :~:fl 
zógombás folyamatok is előfOrdOihatnak.-.Az-előbbi-módsze-. .?i:~ 
rek érvényesek a gyógyításra. Ritkán a ,zárt kötés alatt bevér.:. <-~_:; 
zések is jelentkezhetnek. Sokáig azonos-területen alkalmazva, <-.;.·.~.I ... 
kűlönösen fiatal egyéneken, atrófia alakulhat ki. ·::--:~~
Figyelmeztetés. Arcra krónikusan-:·alkalmazni veszélyes!~:~~_::: 
Gyermekeknek csak kivételeSen rendelhető! 
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l\l!egjeg~és. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zese szennt (_legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g) 4,20 Ft. 

FUNGIFEN 
oldat 

EGYT T130 

Hatóanyag. 500 mg pentachlorphenolum-(50'g) sies:zeS-Óid:=t-
~n.· . 

J~vall~t. l_nterdi_gitáli~ lábmy~osis~ a nagyhajlatok gombás el
val~ozasaJ, ekcema es dysh1dros1form_ mycosis;.piheszőrös 
terulete~ .!ilombás folyamatai, csecsemők epiderma:- és tri
~~~f.hytlaja, mély trichophytia (szakáll, bajusztáj; hajas-fej-

EIIe!'javallatok~ Vesegyulladás vagy nagy 'testfelüiet~ö· ned
veze folyamat. 

Alkalma~~~- A b6te9 bŐrfelszínt naponta 1-2-Szer Fungifen 
oldattal at1tatott vattával enyhén bedörzsöljük.. 

~ogjegyz~s: + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
klsebb gyan csomagolas vagy annak megfelelő ITiennyisén 
adható k1. ~ 

Csomagolás. 1 üveg (50 g) 2,- Ft. 

FUROSEMID Ch N 100 
inj., tabi. 

Ható_a~yagok. 20 mgfurosemid~m (2 ml) amp.-kéht ill. 40 mg 
tabl.-kent. - ' 

Ja_vaU_atok. K~_rdiál~s, r~nális és perifériás ered~tű ödémák 
rr:-mden f?rr:naJa. ~~1velegt~lenség, májcirrhosis vagy mecha
~~k~s elzaroda~ kovetkezteben kial_akult ascites~ Terhességi 
od_ema ~hatodik hónap után. Tüdő- és agyödéma. Barbiturát
m~~gezes. Eclampsia. Hipertónia enyhe és középsúlyos for-
maJa. . 

Ellei1j~vallatok. 'AKurveseelegtelenSéi;;u,ie-t ·Járó'_ anuria. co-ma 
hepatJc~m. Elektrolithiányos állapotok. 
A terhe~ség korai stádiuma. Furosemid-túlérzé~enység. 
Ada~~las. A, !}~nd'?s _orvosi. ellenőrzés mellett az adagolás 
egyem meg1te_lest 1genyel. Attagos adagja_ ftilnötteknek na
pon~a 1 tabi., lehetőleg a reggeli órákban. Szük.ség esetán a 
napJ ~~ag 2-3-szor 1 tabl.-ra is növelhető, megfelelő elosztás-
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ban. A- fenntartó adag általában -másodnapönké!lt 1 t~~l. 
Ha a bélből való felszívódás gátolt vagv_ a gyors y~~ele~ttes 
feltétlenül szükséges, az injekciós kezelest reSzes~tJuk- elő !'ly
ben. Szükség szerint naponta 1-2-szer 2 mlta:osan IV: vag~·~
IV.- adagoláskor a gyorsan é~ e~_őteljese_':l-.. kialakulo-hatas-~ 
plé:zmatérfogatot átmenetileg csokkenthe~~;_ · - .. 
Gyermekek adagja az_életkornak és -~e~_sulynak ~egfeleloen 
arányosan kevesebb, naponta testsulykg-onke:nt 1-3 mg 
per os, különösen indokolt esetben. 

MellékhatáSok. Émelygés, háriyás,· hasmenés, bőrpir, visz-

i -Et 
Til 
l 

l 
fJ 

ketés,-para_esthesia, ~o~~lyos.látás, ~i~o~~nzió.- __ -.. _ ,. -~ 
A fokozott- hatású dmrez1st __ n~_~.<:~.:,s.~e~du_l,~~.' l~ve!"!se.~, -~zem_- _"" 
gyen·geség~ szomjú~ág·:és·_gyakön-v•zelesJ·mger IS lt:ov~th_et1.- A: 

Gyógyszer_kölcsönhatás. !iip~_rtónia .~ezelés~benoaz_,eQyide!ű- ~~ 
leg adott ·más vérnyomascsokkentok mell7tt a _F~rpser;ud- "§ 
adagolást csökkenteni kell,_ me_r:t fokozza hlpo~enZIV hatasu-
kat. ' ·- · · . --

Figyelmezt~tés. Vi~-~~~S'i Z;:~varok eseté.n Csaiáellő_ Ó;.,at'~sság- -;iJ 

~~~s~~=g~~~~~~áúö.rténő adago-láS _sOt--~n ai erot~ljes·sz~iúre
tikus hatás Illiatt - a hypokalaemia (Jzom~y~nge_sé§J, -'~eg- :~' 
rendszeri tünetek, jellegzetes EKG) m~gelőz?s~~e,-szukseg~s -;: 
az elektrolitürítés, így elsősorban a ver K-szmtjenek laborato- --~~ 

~~~!Z~~~~~1~:~setén fontos a bősége·~ káliu~l:u~Vife~ (~yÜ., .:~; 
mölcs, főzelék stb.) mallett ~z ese_t~~g naponta 1~ g-k!~l•um ···'' 
chloratum, ill. a jobb ízű-kahum -c~tr .. cum .adaQo~asa.,Tulada
golása vagy a só~e~it~l rr:'e.gszontasa nem k1van~t?s-elekt- ::~.j 
ro litveszteséggel Jaro d1urez1shez vezethet. __ . · -- '· .;- . . . _;:;~ 
A Ílagyfokú diurézis_ főleg 'idősebb_ betege~e!' a deh1drac•.o ~,/i 
következtében keringési kollapszust, tromboz1st vagy em bo- :J 
liát oko'zhat.· -.' . .. ~ . -- k.T 'i 
Egyidejű. digitáliszkezelésben r~szesulok tulzott a _mmvesz- j 

tesége digitáliszmérgezéshez_ vezethet .. l h·~ l menva'lto ~~ 
Mivel-:a_-folyadék---és"elektrollt-~egy~nsu V,-- h.le -e:n __ c::t_- ~--· -

zá sa májcirrhosisos beteg_ekben_ m~jcom~t okozhat, _a_ h~p~~o- -:,j 

cirrhosis és ascites kezelese lehetoleg korh_ázban:~~_zdődJ~_k. ·-.... ~ .. !. 
A vérképet és a vér elektrolitszintjét, Val~_mmt .~ ~aJfú':I~CIOS 
és a túlérzékenységi-reakciókat a kezeles:_els<:':.hon~pJatban --"! 

gVakraneiiEinőr'io~zük.·.·:.: ... -o •• _ •• __ , _ _ -.::_,--· ••• - ->l 
Cukoi"be·tegek kezelesekor ajaniatos a vér- _es a vtz~h:~tc'ukor ; 
időnkénti ellenőrzése, mert néha vércukor-emelkedest okoz- ·<·-~ 

l 
214 

hat. Sebészetibeavatkozás előtt egy héttel ajánlatos a kezelés 
félbeszakítása. 
Alkalmazása fokozott elö.vigyázatosSágot igény8t, ezért főleg 
járművezetök, magasban vagy. veszélyes gépen dolgozók 
csak az orvos által- az_egyéni érzékenységnek megfelelőe n
előírt adagokban k-aphatják, ill. szedhetik. 

Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki.·Az orvos'r~ndelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismt3telhet<S~--_-"§:..-"· 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml) i nj. 2,-Ft; 50 am p. (2 ml) in j. 20,-Ft; 
20 tabi. 3,50 Ft. 

GAPONA EGYT F OOO; J 100 
inj., tabi. 

Hatóanyagok. 0,5 mg trantelinum bromatum, 50 mg beneye
lanum hydrogenfumaricum (2 ml) amp.-ként; 1 mg trante
linum bromatum, 150 mg beneyeJanum hydrogenfumaricum, 
1 mg benactyzinum hydrochloricum tabl.·ként. 

Javallatok. Az ulcusbetegség különbözö, főként 'hiperacidi
tással járó formál, ennek heveny és idült szakaszai: a gyOmor
bél traktus hipermotilitásával járó gasztrointesztinális meg
betegedései, pl. colitis spastica, enterocolitis, cholecysto
pathia; húgyúti simaizomspazmusok, 111. köves rohamok. 
Ellenjavallatok. Glaucoma, myasthenia ·gravis, hipotónia, 
prostata hipertrófia. 

Adagolás.· Akut kezelés eSetén-a szokásos-napi adag 3X1-
2 tabi., közvetlenül étkezés után. Prompt hatás céljából vagy 
ha az orális alkalmazást hányinger, hányás stb. akadályozza, 
napi 1-2-szer 1_/2-1 amp. adható_ im., iv.; a .beadás helyét 
váltogatva, mert lokális érzékenységet, esetleg szövetkároso
dást {thrombophlebitist)_ okozhat. A keringés és a légzés sú
lyos zavarában, kollapszushajlam esetén a parentei-á lis adás 
óvatosságat igényel. 
Krónikus kezeléskor az első napokban a szokáso's adag 3 xl-
2 tabi. közvetlen ül étkezés után, majd- szájszárazság jelent
kezésekor....; a gyógyszer eddigi mennyiségét felére-harma
dára kell csökkenteni. Ilyenkor általában napi 2-3-szor 1/2tabl. 
is !;!legendö. 

Mellékhatás. Száj- és torokszárazság, mydriasis; ritkábban: 
tenziócsökkenés, álmatlanság, akkomodációs zavar, mérsé
kelt tachycardia és palpitatio cordis; kivételesen: hólyag
tenesmus, obstipáció, erythema, nausea. 
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Figyelmeztetés. A kezelés során az alkoholfogyasztást kerülni . ··~~ 
kell. Magasban dOlgozók és gépjárművet vezetők kizárólag .~~~ 
orvosi ellenőrzés mellett, az egyéni érzékenység figyelembe- .ifl 

vételével megállapított adagban szedhetik. A terhesség első -.. • ... ~.~ .•.•. ·.:· •. ·~_.·'.'.· ..•.. : .. 
harmadában a készítmény al~almazása nem ajánlatos. -i:: 
Megjegyzés.-++ Csak vényre adható kL Az orvós ren:delke·- ~"#! 
zése szerint (legfe"ljebb három alkalommal) ismételhető. -""' 
Csomagolás. 10 am p. (2 ml) 2,- Ft; 20 tabi. 2,70 Ft. 'i] 

GASTRIXON EGYT F OOO; J 100 ·~ 
inj .. tabi. ~l 
Hatóanyag. 0,5 mg trantelinum bromatuni (1 ml-es) amp:~ 3~ 
ként; 2 mg trantelimim bromatum tabt-ként. ~ 
Javallatok. Az ulcusbetegség különbözö, főként- hipéraeid i- :.i·;·, 
tással járó formái és heveny szakaL A gyomor-bél traktus ·:tl 
hipermotilitásával járó gasztrointesztinális megbetegedések,.-.. -:.; .. ; .. ~·.l 
pl. colitis spastica, hasmenést okozó enterocolitis stb., chole-

9 cystopathia. Fájdalomcsillapítóként húgyúti simaizomspaz
musok, ill. ki:) rohamok esetén alkalmazható. ''ifJ 
Ellenjavallatok. Glaucoma, myasthenia gravis, hipotónia, .·.·.·.~ •.•• ~.-.. il·.l, 

prostatahiper:trófia. -~ 

Adagolás. Átlagos napi ·adagja: 3~szor 1/2-11/2 tabi. (3- -:_: .. s·.-i.·l 
9 mg) étkezés után,.2-'3-szor 1 amp. (1-1,5 mg) im. iM 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, ritkábban mYdriasis_,_ --~J 
mérsékelt tachycardia, palpitatio cordis, akkomodációszavar, .,:~~j 
hólyagtenesmus, ill. ·enyhe vérnyomásesés-és kivételesen ~}~ 
erythema .. A me! lékhatások rendszerint elmúlnak, ha az ada-__ . ;:±h' 
got csökkentjük; a kezelés leállítására csak kivételesen lehet ;d 
szükség.. -~;~ 
1\:'legjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke- ·Jill 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. -~ 
Csomagolás. 1 O am p. (1 ml) 2,- Ft; 20 tabi. 2,- Ft. ,,,

1 
·:.:.~;-

--------~ ,,r",;~;)L_ 

GELASPON 
szivacs 

1260 
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Steril reszorbeálódó ~elatinSzivacs. 
Jávallatok. Sebészetben: mint vérzésCsillapító sebészéti be
avatkozás után; véredények sérülése esetében tamponként; 
érvarratok rögzítésére; intrakraniális szivárgó vérzésekben, '---~ 

Thorkildsen-drén alkalmazásakor, !ami nectomiában a vér al
vadásának elősegítésére; tumorm(ltétekben a kiirtott dagana
tok üregeinek kitöltésére. 
Fogászatban: extractio, mütét után sebüregek kitöltésére és 
tamponálására. 
Ellenjavallat. Erősen szennyezett és fertőZött sebekbe nem 
itnplantálható! 
Alkalmazás. A vérző sebfeJűlet ellátásáhoi megfei8ílft~Tfbt 
steril ollóval vágjunk le. Altalában steril konyhasó-oldattal 
vagy tro"!lbin-oldattal átitatott csík használatos; de hásznál
h~t?. a ~s1k szár~zo~ is. A ~egne~vesített szivacsot az appli
k~cl~ előtt enyhen ~myomJuk, maJd száraz mullpamacs segít
segevel néhány masodperces enyhe nyomással a seb felüle-
tére helyezzük. · 
Megjegyzés.·orvosi rendelő részére. 
Csomagolás.1 db10X4x1 cril3,-Ft. 

GENTAMYCIN Ph S 730 
ini. 10 mg, 80 mg 
Hatóanyag. 10-mg; ill. 80 mg genf:amicinum'basicum -Szulfát
só alakjában, (1 ml, ill. 2 ml) amp.-ként vizes-oldatba~~ 
Javallatok. Gentamicinre érzékeny kórokoZók által kiváltott 
fert~z_ések,-kev_e!'f fertőzés~~: akut és krónikus pyelonephritis, 
cyst1t1s, u~«:thnt1s, prostat1t1s, pneumonia, bronchopneumo
m~, pleunt1s, e~pyel'!l.~· peritol'litis, meningitis, szepszis, új
szul~ttek bactenaemlaJa, nagy kiterjedésű, súlyos égések 
utáni másodia gos fertőzések. 
Ellenjavallatok. Újszülöttkor, terhesség, kivéve az. éle~eszé
lyes állapotokat. Uraemia, a vesemüködés súlyos károso~ 
dása. · 
Adagolás. Kizárólag im. adható. , 
Húgyút!_ ~ert_özések_ben szokásos napi adagja - egés_zséges 
vesemukedes eseten- 0,8-1,2 mg/tskg 2-3 részl_etben. Köze
pe~ testsúlyú felnőtt betegek átlagos napi adagja 2x40 mg. 
A kezelés időtartama7-10 nap. 
Más fertőzésekben a felnőttek napi adagja az infekció súlyos
ság~ és a b7teg állapot~tól függően~estsúlykg-onként2.:....3 mg, 
~ap1 2-3 reszletben. Kezepes testsulyú beteg átlagos adagja 
naponta 2 x 80 mg. A kezelés időtartama 7-10 nap. 
Akut és súlVos esetekben- ép vesefunkciómellett...: a 24 órás 
adag testsúlykg-onként 5 mg-ig emelhető. 
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Gyermekek napi összadagja a fertözés fokától és kiterjedésé
től függöen testsúlykg-onként 1,2-2,4 mg, több egyenlő rész
re elosztva. A kezelés időtartama 7-10 nap. , _ 
Vesekárosodásban szenvedö_felnött betegek kezelése: az'első 
nap-a teljeS adagot kapják (kb. 2x40 mg), a következő· napo
kOn e_nnek _fel-ét vagy kevesebbet, _a vesefunkcióté)Lfüggöen: 
HemodiaHzis alatt-álló betegek adagja 01ind.~r_._fli_é!lízi_~ _ _yégén 
tesisúlykg-onként 1 mg. ______ .. _ 
Niellékhatások. KülönöSen magasabb_ adagok. éS tartós alkal
mazás_esetén veszt:ibulá~is és halláskároSodás (szédül~s, fül
zúgás,. halláscsökkenés);. vesekárosodás (fehérje, hámsejtek 
é_s cylinderek megjelenése a vi_ze_letben,_a:s?ért,_.~m~ref1ti(lin-, a 
.vérkarbamid~, a.-~e!iH~.-értéke~.erneU~e.d~_s_el~-Tú.lé_rzékenységi. 
reakciók {bőrkiütés, .IBzk_fejfájás~ ·a-reticulocytaszám növeke
dése vag•( csökkenése~_ á~m_eneti.granulocytoPe,ni_a~ a szérum-
bilirubin- és ·a transzamin'á'Z::..·értékek emelkedése_. -
Gyógyszerkölcsönhatások._ kerüien'dő égyütiiidása:. -
-erős diuretikumokkal (az atctoxikus hatást fokozh~tják); 
- atctOxikus gyógyszerekkel (fokozott halláskárosódás lehé-

tösége). 
Figyelmeztetés. A kezelés- a_ l att rendszeres vese.:. és vesztibu
lárisfu.nkció:-YizsgálatQt kell végezni. Mivel-a ge_ntamicin. hatá
sa a húgyúti fertőzéseket kivá_ltó kórokozók eHe_l)_ pH= 7,5~en 
S..::.32-szer jobb, mint pH= 5,5_-en, a v!zeletet a!~aAizálni keJI. 
M8gjegyzés.-++- Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon
dozóintézeti) felhasználásra.· 
Csomagolás. 10 amp. (10 mg).34,10 Ft; 10 amp. (80 mg) 
222,50 Ft. 

GENTICI D 
drazsé 

EGYT J 410 

· ,H&tóariyag. _- __ 20- tng methYiroSanilinium chioratum bélben .: 
oldódó drazsénként. - ! 
·Javallatök; ·OxYtiris' (enterobrUs)- vermiCularis,--Bnkvlo-~toma-.-- '""';.;:"" 
Ellen'j8v8Uatok. SúlYos szív~. ínáj- _és Vesezav~rok. ,;;j 
Adagolás. A drazsékatmindig étkezés előtt...;.szétrágásnélküt- · -~· 
egészben (vízzel .vagy tejjel) nYeljük le. , ,_ 
Felnöttek napi adagja: 3 x 3 drazsé- 8 napon át;- megszakítás ~, 
nélkül, majd 1-3 heti szünet után szükség esetén ism(lt-1 héten "_,_,! 

keresztül. 
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Gyermekek napi adagja félannyi drazsé, mint ahány éves a 
beteg gyermek, pl: 4 éves gyermeké napi 2x1 drazsé; __ 6 éves 
gyermeké napi 3x1 drazsé; 12 éves gyermekéilapi 3x2 dra
zsé. 

Figyelmeztetés. A Genticid-kúrát tisZtasági rendszábáiYokkal 
egészítsük ki. Ha enterobius (oxyuris) meHett ascarisszal is 
fer:tözött a beteg, úgy a Genticid-kúra előtt az utóbbi férgeket 
haJtsuk el. ·"-'-'""'~"'" 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orVos ·rerldelke
zése szerint (legfeljebb három a/kalomrilal) ismételhető .. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,- Ft. 

GERMICID EGYT 'A 600 
tabi., végbélkúp gyermekeknek 
Hatóanyagok. 336 mg amidazophenum, 164 mg acidum 
o-oxychinolinsulfonicum tabl.-ként; 100 mg amidazoph'enum 
kúpként. 

Javallatok. Influenza, hűléses betegségek, lázcsiii;CIPítás, reu-
ma, myalgia. · 
Ellenjavallat. Hasmenés. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3 X 1-2 tabi. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig 1/2 gyermekkúp 3-szor 
naponta; 1-14 éves korig 3-5-ször 1 gyermekkúp naponta. 
_Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
·Csomagolás. b. 10tabl. 3,- Ft;. b. 6 gyermekkúp_2,- Ft. 

GERMICID C EGYT 'A 600 
végbélkúp gyermekeknek 
Hatóanyagok. 100 mg amidazophenum, 20 mg ph_enobarbi-
talum kúponként. · 
Javallatok. Lázesi l lapítás, különöseri _á központi idegrendszer 
fokozott ingerlékenységével, hányással járó magas lázas álla
potr.fájdalomcsillapitás. 
Ellenjavallat. Hasmenés. 
Adagolás. 3 hónapos korig: 3x1/2 kúp naponta; Magas láz 
esetén maximum 5x1/2 kúp naponta, 3-4 óránként. 
3-12 hónapos korig: 3 x 1- kúp naponta. 
1-14 éves korig: 3-5x1 kúp naponta. 
Makacs láz esetén maximum 5 x 1 kúp naponta, 3-4 óránként. 
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Mellékhatások. Enyhe bágyadtság, aluszékonyság. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható· kL Az orvos rendelke
zése szerint'(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
CsOmagolás. 6 gyermekkúp 2,-:- Ft. 

GEROSAN 
ken Ocs 

B mV200 

Hatóanyagok. 1 g mentholum, 1 g camphora, 2 g acipheno
chinoHnum lithil,lm, 2 g methylium -salicylicum (20 g) vazelin 
típusú kenőcsbeh. 
Javallat. Reumás fájdalmak e·setén bedörzsölésre. 
Alkiibna'zás. Este-regg_el mogyOróny_itá_z:S_Iő~öl_eg sz~p_pa~nal, 
és meleg vízzel megtiszUtott bőrbe bedöi"Zsölni éS melegen 
tartani. - · " -- " · --

Megjegyzés. + Vény nélkül egy alka·foinmal-legfeljebha leg
kisebb-gyári csomagolás Vagy annak me·gfelelő me·nnyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 tubus (2ó·g) 2,- Ft. 

GEROVIT EGYT p 800; y 100 

kaps~~la ,, 
Hatóany_agok. 75 NE e~:gocalcife"i"olúm, ·250 _-NE axerophttm
lum, 0,5 f19 cyanocobalaminum, 0,25 mg pyridoxinumhydro
chloricum, 0,5 mg methBndriolum, 0,75: mg thiaminUm hyd
rochloricum, · 1 · mg- riboflavinum, 1 m9 tocophérolum-- ace~i
cum, 2,5 mg menachinonum natrium bisulfurosum, 1_5 _mg 
nicotamidum, 50 mg acidum ascorbicum, 100 mg-ch~_l_lmlJm 
jodatum kapszulánként. · 
Javallatok. Vitaminok hiánya vagy hii.'inyos~ fe-ISiíVódáSa, ill. 
fokozott vitaminfelhaszriálás: így savhiánnya_l járó gastritis, 
idült enteritis és colitis; diétás megszorítással járó betegség 
az idős-korban (ulcu!J·ventriculi_et:duodeni,-diabetes mellitus 
S!b.)_._:tovább~ öreg __ k(J:~i __ hyperthyreosis, !Jreszenil_i~ és sze~ilis 
csofltetVáltőzás {osteoatr'o'phia/ öSte-o·porosis)>-ldősebb- ko
rúak testi és szellemi kimerültsége, hypoproteinaemiája, re
konvaleszcenciája, mütéti elő- és utókezelése. 
Adagolás.: Napi· 3x1-2 kapsZula; előrehaladott korúaknak 
napi 4 kapszula. Átla·gos·4 heti szedés:után:10-14·nap szünet . 
beiktatásával a kúra azonostartammal folytatható és 2-3-szor , 
megismételhető. 
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l'._'legjegyz~s. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg~ 
ktseb~ gyari csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adhato kl. 

. Csomagolás. 20' kapszula 2,30 Ft. 

GILEMAL 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag. 5 mg glibenclamidum tabl.-ként. 
Javallat. Felnőttkori diabetes mellitus, amikor az inzulinter
melés nem szűnt meg. 

E_U~nj~v~_llat~k~ _Acidózi~os anyagcserezavar, _súlyos ve_se_~. ill. 
maJmukodést. elégtelens_ég,. terhesség_. Juvenilis -'diabetes 
mellitus kezelésére nem alkalmas._ · _._ . 
Adagolás. Egy·é-~i; csak Qyógyintéze_ti' véigy szako~osr járó
bet~~-ren~elésen történt be-, ill. átállítás alapján. Más orális 
antt?tabettkumokat e~di!i! n·em kapott betegek kezdő adagja 
n~p1 1!2 tabi., reggelt kozbenr Az átállítás más orális anti
dtabettkumról_vagy inzulinról napi 1/2 tabL-val-kezdődjék az 
előző antidiabetikus gyógyszerelés fokozatos -elhagyásá~al. 
Ha ez a ~!'en nyiség nem elegendö,-a gyógyszer. adagja kb.-5--6 
n~pon~e~t -~/2-1/2 _ta_b~.-val e~elhető _az ahyagcsere-egyen
suly eleresetg. A bealhtas lehetoleg naponkénti laboratóriumi 
f!llenőrzés mallett történjék. 
Atlagos adagja szükség szerint naponta 1/2-3, maximálisan 
4 tabi., amely adag reggel egyszerre is 'bevehető, étkezés köz
ben vagy közvetlen ül utána. 
MeUékhatások. Szakszerűtlen adagolás, ill. diétahiba esetén 
hypoglykaemia, ezenkívül igen ritkán gasztrOintesztinális za
varok, esetleg átmeneti allergiás bőrjelenségek. 
GyógyszerkölcsönhatáSok. Kerülendő együttadása·: 
- szulf?namidokkal, szalicilsav-, fenilbutazon-, · kum~l"inszár

mazekokkal, MAO-bénítQkkal, bétareceptor-bfokkolókkal 
kloramfenikollal, guanetidinnel és rokonvegYületével (hy~ 
-poglykaemia-veszélye); 

- vizeleth"!jtókkal ( elsősörban tiazidszármazékokkal), korti-
koszterotdokkal, feniteinnal (hatását csökkentheti kl. 

Figyelmeztetés. Az étrendi előírások pontos. betartása a 
gyógy~~r ~zedése esetén sem mellőzhető. A gyógyszeres 
kezelest Idoszak alatt a beteg diétája és _életmódja állandó 
legyen. Alkalmazásának időtartama alattszeszes italtfogyasz-
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tan i nem ajánlatos, mivel esetenként alkoholintolerancia for~ 
dulhat elO. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Ren.delését uta'sítás 
szabályazza (1.: 3.8fejezet). Térítésmentesen kell rendelni. Ha 
az orvos térítéskötelezettséggel rendeli, rendelkezéseszerint _ 
(legfeljebb három alkalom mái) ismételhető. 
Csomagolás. 28 tabi. 2,- Ft: 

GLANDUCORPIN KGY 0 220 

.olajos i nj. 
Hatf5:anyag: 1 Omg_ progeste_ronll_m ,a __ ~P:_-.~é~,t. 
Javallatok. Pol\r~. hYpermenOfrhó:~a~.PY~rlléniit.-rhőéc:~. ~~r.dü
léskori, preklimaktétiumos és gye!rn:lékáQYl vérZéS, terties'ségi 
hányás, sterilitás, habituális abortusz, hyf)erfollicullinaemia. 
Adagolás. 1-2 fiapOnként 1 arnp. im. 
Figyelmeztetés. Az oldatban esetleg látható -kiv-áláS _az am p. 
meleg vízbe való helyezésével néhány perc_ alatt oldódik: 
Csak kristálytiszta oldat használható. 
Megjegyzés.-+ Cséik vényre adható ki;: Az ,orvos- rendel ke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás.~ b. 3 am p: (1 ml) 8,70 Ft 

GLANDUITRIN. KGY 0 400 

in j. 
Hatóanyagok. 10 NE hypophyseos partis posterioris extrac
tum (1 ml) amp.~ként. 
Javallatok. Szülészet: FájáSgyengeség-esetén a táguJási és ki
tolási szakban, atcnia uteri. Gyermekágyi szubinvolúció meg~ 
előzése és vérzések csillapítása, abortus incorilpletus. 
Sebészet: műtét utáni bélhíldés és vizeletretenció, ileus. 
Belgyógyászat: diabetes insipidus, toxikus hipotónia. -· 
Ellenjavallatok. A méhruptura veSzélye;-manuálisointrauterin ~._::.1 
beavatkozás előtt. Hipertónia, szív"' és vesebaj. Eclampsia ese- -j 
tén óvatosan adagolandó. . ''j 

Adagolás. Szülészetben fájásgyengeség esetén elaprózott 
gyakori adagok, 0,2-0,5 ml1/2-1 óránként im.-Sectio.caesa
reában 1 ml az uterus izomzatába. Egyébként 1 ml sc. vagy im. 
(1 ml a legnagyobb egyszeri adag!) 
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Melklék
11
hatások. Elsápadás, szívdobogás, fejfáJ.ás hányinger 

pre o apszus. ' .-

J'V!egjegy~és. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendeik 
. zese szennt (le_gfeljebb három alkalommal) ismételhető. e
Csomagolás. b. 5 amp. (1 ml) 10 NE 2,- Ft. 

GLICERINES VÉGBÉLKÚP 
2 g és 3 g 

B •JJQQ.. 

Hatóanyagok. 160 mg, ill. 240 mg sa o st . . . 
2,64 g glycerinum (2, ill. 3 g) kúponkénf. eanm, 1,64 _g, lll. 

Javall~t. Székelési inger kiváltásá-ra. 

~~~g~lás. Szükség esetén feln6_tteknek 1~2. gyermekeknek 

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadhatá. 
Csomagolás. b, 10 kúp (2 g) 2- Ft· b 25 kú (2 . 
b. 10 kúp (3 g) 2,50 Ft; b. 25 kúp '(3 g)' s,2o Ft. p g) 5

·- Ft; 

GLUCOSUM EGYT M200 
in j. 20% és 40% 
Hat· · 
k

. oanyag. 2 g, lll. 4 g g lucesum pro infusion·e (1 O ml). amp.-
ent. / 

Javallatok. Hypoglykaemia agy- és tüdőöd. . 
· pathia májb t · k . ' ema, cardromyo~ 

utáni állapot.e e_gsege • olom-, arzén- stb; mérgezés, műtét 

Adagolás. Felnőtteknek a 20--40%-os oldatból 1 o.-, 
g'!ermekekneka 20%-os oldatbó/5-100 ml iv. - 200 ml, 

F~g~elm~ztetés. Kizárólag iv. adhatól Coma diab t" ten mzulmnal. · • e rcum_-esf?l-

::~t~iegé;~11.~~~kh~ényre 
1
akdhatt? ki. fl:z o_rvos- rendeikeZésa 

• aroma alommal) rsmételhető. 
Csomagolas. b. 20%: 10 amp. (10 ml) 480 Ft· b 

~~~o~!~io F~:b1 ;o"':,;,~1 ~~om~Jl32~~5b'~~-1 ~órX~: ~1g0g~i 
GLUKOZ Ch 

infúzió 
M200 

lásd: lsodex infúziósoldat (2.4 fejezet). 
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GLUTAMINSAV M B 200 ~~ 
tabi. il 
Hatóanyag. 250 mg acidum g Jutamicum ~abl.-k~nt.- . -~J 
JaVallatOk; Oligophrenia különböző fok~i._ f!l~:mg_o~IZnJ.US, -~,·. 
szerzett agyi degeneratív lézi~k, po~en.c~ph_allt1se~ alla~qt, ;:: 
defekt schizoph(enia, cirkuláns psz•choz1s es psz1chopát1a _:ij 
melankóliás alakja. ·- ·- :·:i 
Adagolás. Felnőtteknek és 14 éven felülieknek_4o-BOtabl. na
ponta, de van olyan eset, amikor napi 2--4 ta b~. IS ~redményes. _1 Egyes súlyosabb esetekben legalább 6, de mkabb 18 ~ana- -
pos, sőt 2 évig tartó folyamatos kezelés is szükséges~é val hat. : 
Gyermekadag: 2 hónapos kortól 14 é~es kan~ 0,5o- 4 
o 20 g/tskg naponta, 3-5 részletben hónapoktg. A fenti adago- : 1 
k~t fokozatos emeléssei kell elérni. :~' 

Me. Ué. khatás. Nyugtalan. ság, melyn·e· k.i_elen.tkezéSe.ko ..• r_a~előz?. ~~.'".·: ..• ~.~'···· adag ra kell visszatérni, és.aztfennt~rto adagnak ke~l t~~1_ntem. }:· 
Figyelmeztetés. Nagyobb mennyiségű. Glutaminsav tab~. :·:2 
cukorbetegeknek történő adásakor figyelembe kel~ ven~•· -~ 
hogy tabl.-ként 173,3 mg cukrot tartalmaz, t~v_á~b~ azt JS~ :~41 -· ·-'h:ogy a Glutarectabl. hatóanyagának fele_ m_enny1s_eget ta_rtal- .-:~1 

mMa~a. ; ~ Csak vényre' adh8tó ki. Az orvos re'rldeikeZése _::.~j 
egJeg\'2-es. l). é Ih t" Az orvos :·Jj 

szerint(legfeljebbháromalk~.lo"!ma .•sfl! te e o.-. . :* 
akkor rendelheti; ha azt a terulet1leg, 111. etoleg szakma1~ag •Ile- : .•.• "····~···· tékesfekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozo) szak- yQ 
orvosa javasolja. :,.j 
Csomagolás. 40 tabi. 3.30 Ft; 500tabl.41.- Ft. ;~1 

GLUTAREC A 
tabi. . . . 
Hatóanyag: 500 mg acidlim glutamicumtabl.-ként. 
Helyettesítő készltmény: GLUTAMINSAV tabi. 

Gl.UTJI.RSIN 
infúziós oldat 
Lásd: 2.4/NFÚZ/ÓS OLDATOK c. fejezet. 
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GLYCOSEPT 
oldat 

B T150 

HatóariyBgok. 30 mg xrinthacridinum, 30Ó mg m8ritholum, 
1,5 g natrium benzoicum, 1,5 g resorcinum propilénglikol 
tartalmú (30 ml) szeszes oJdatban. - · · 

Javallatok. A felső: lég uta~ 'hevenY éá idült megbetegedése, 
gennyes arcüreggyulladás, valamint gennyes~ __ f~M~ 
egyéb szájüregi megbetegedés, akut és krónikus phary'n{JJtis 
és laryngotracheitis. 
Alkalmazás. Ecsetelésre és porlasztás céljára eredeti_tömény
ségben, melléküreg-öblítésre desztillált vízzel kétszeresre hi
gítva, száj-- és garatöblítéSfe_ 40 cseppet _1 00 ml vízhf:li _adva. 
Megjegy;zés. + Vénynélkül egy alkalommaq~gieljebb a leg
kisebb gyári csomagplás vagy annak_ megfe_lelö- men_nyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 üveg (30 ml) p,40 Ft. 

GLYVENOL Ch H 600 
drazsé 
Hatóanyag.- 2oo·mg triberiosidum drazsérikérit. 
Javallatok~ Vénás keringéSi zavarok: .a:kU_i.önbözővénáSffieg
betegedések kisérő _jel_enségeként eJt?for~tuló leszü.lés érzése 
_a végtagokban, a vénás visszaáramlást lassító .tartó$ ülő és 
álló foglalkozás esetén mutatkozó_ tünetek _csökkentés.~, i!l· 
javítása. Varic_osita~-szindróma: _a visszértágulat okozta ven as 

· diszfunkció követke_ztében felléPett panaszok. Haemorrhoida
lis panaszok. Mint ehleböd'{na·':fJiCum; ~lösegíti a p'eriphl_ebiti
ses ödéma és a fájdalom _gyorsabb csökkenését,_ sj';! j át os hatá
sával képes a kórosan megváltOzott vénás·kerin{jés következ
m6nyeit jelentősen befolyásolni. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek_kúrasierüeQ _naponta 
3-szor J drazsé .{600 mg). A drazsét a főétkezések alé!t1:_vagy 
után, megrágás nélkül egészben kell lenyelni._ . .A kúraszerű 
(több héten áttartóJ_adaQolás még a panaszok gyOrsjavulása 
esetében is szükséges lehet. _ -,_ · 
A kúraszerű adagolás szükség esEdén megi_smételhető, pl. 
az alsó végtagok foglalkozásból_ eredő állandó megterhelé
sekor, különösen ameleg évszakb~n. 
Mellékhatások. Gyomor-,--bélpanaszok, esetleg a bőr_kipiru
lása, ill. bőrkiütés előfordulhatnak. 
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Figyelmeztetés. Phlebothrombosisokban és thromboph/ebi
tisekben csupán a szokásos terápia kiegészítésére alkalmaz
ható. Az antikoaguláns.ok hatását_nem helyettesitil 

. · Megje_gYzés .. +_ Csak_ v~nyre adható_ ki. Az .orvos: rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalonJmal)-ismételhetit . 
Csoinagorás. 20 drazsé, ~.60 Ft. 

GORDOX KGY 1250 
in j. 
HatóanYag.-_100 öo~ ~--~a_I_Hkrel~;._in~ktivátÓr-t1ö-rTII) ahí_pA:ént. 
Javallatok. Terápiása_h:_ akUt Pao_creatitiS, _Pancreasnekr~zis. 
KnJni_k;~s, ~e_ci~_iy~_ló )>~l~-~r~~ti_~i~:-~,~~4-~trem -sp_~citi,ku~tposzt
·operattv parott_tt_s. ~--Ang~ane_un?tiklls'öd_érTl_t:i. Súl_yóS_ 'Sho'ckos 
állapot (endotmdrishock, traunlatiki.rs: sho-ck,- .égéSi. 'shock. 
haemorrhagiás shock); Kiterjedt és mély szöveti sé_rülések. 
Els?dleges hyperfibrinolytikuS Vérzés._és másödli:lgos hyper
fibnnolysissel együttjáró el hasznáJási coagulopathia.
Preoperatív medikációként: a pancreassebészetben, p_anc
reasvlzsgálat, seque~erectomia során, pancte~··scysta· és- a 
pancreasf~j-carcinoma exstirpatiójában; ·a pancreasszigetek 
adenomájánakmiitétje esetén .. a sérült pancreas. míitéti keze-
l_ésébe_n, Pancrea.tolith~ctomiábaO. __ __ -. ,· ___________ . ·_ 
Profila_ktikus8n;- P,anci~as_környéki ·_ Szervek" mUtétje; __ ,_k_oiBn-. 
giográfiáv_al ~gYOtty'égzett-_epe_vezetékmíitét, a g}'()mOf.;, illet--. 
ve a_ ·nyombélfekély _hasnyálrnirigybe _penetrálódá_Sa·, ~ pan
creas réSzletes re_sectiója, val_amint spl_enectomias_~rán· pOszt
op~ratí~ .. pancreatitis- pre:venciója. A__ pancr_easkörriyéki ·, hasi 
sz:ervek __ védelme a panCr'eas~_autoli~iku~ .foly~ffia_tával szem- .. 
ben. A_ has felső_felében végzettműtéti beaVatkOtás:utáni var-_ ~~~-
ratvédelem~ Posztoperatfv .tüdőemboliák és "posztOPeratfv .-:••.;··.~ .• ···• vérzés megelőzése, Posztoperatív sebgyógyulási _zavar pro- .... 
filaxisa. Politraumába n, különösen az áiSó végtagok és a ko-
pony~ törésekor a zsiremboHa profjlaxisa. ) 

~E~:~r~i\~~d:~~:5~~;;~~~~~i~iiil~~;~l~1~t:~1i··~·· t· 
cseppinfúzió adása nem lehetséges;-ákkor· ai: in j. 2....:3 óránként -':ia 

· Terápiásan: kezdő adagként felniitteknek 500 OOO KIE {kalli-

sc. isadható). Lehetőleg már a fermentzavar gyanújakor nagy :!:c: 

adagokban, huzamos ideig" kell adni. -.. ·••• 

·kreininaktivátor·egységet)- lassan, iv;,- majd óránként- 50 OOO 
KIE tartós cseppinfúzióban adandó.- A következő napokban a 
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klinikai kép és laboratóriumi leletekjavulása után a napi_ adag 
fokozatosan csökkenthető, általában 300 000-500 OOO -Kl E 
adandó. - Szekunder hyperfibrinolysissel együttjáró coagu
lopathiában nagyobb adago_k adandók (1 millió Kl E vagy _még 
ehnél magasabbadag is).-AIIandó vérszivárgásokatcé_lszerű 
lokálisan kezelni 1 O ml inj.-o\dattal átitatott géz segítségéveL 
Posztoperativ medikációban és profilaktikusan: közvetlenül a 
műtét előtt 200 OOO KIE adandó lassan, iv. Az operáció ~apj_án, 
valamint a műtét utáhi első és második nap minder.tcbatedik 
órában 100 OOO KIE lassan, iv., esetleg tartós cseppinfÚzió
ban. 
Gyermekeknek: a fent megadott, 70 kg testsúlyú felnöttekszá
mára megállapított adagok alapján a gyermekek testsúlykg
jának megfelelően kiszámított redukált adagok adandók. 
Mellékhatások. Gyakorlatilag nincs mellékhatása. A Goi"dox 
inj. hatóanyaga polipeptid szerkezetű, így antigénként visel
kedhet. Az egyéni tűrőképességet lehetőleg a kúra megkez
dése_előtt kutánpróbával kell megállapítani. 
Figyelmeztetés. Ha az injiciálás, illetve az infúzió alatt intole
rancia jelei mutatkoznának, azonnal meg kell szakítani az 
adagolást. 
Megjegyzés. Kizárólag fekvöbeteg-gyógyintézeti-_ (gondoZó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 10 am p. (10 ml) 738,- Ft. 

GRACIDIN 
tabi. 

EGYT M 100 

Hatóanyag. 25 mg phenmetrazinum hydrochloricum tabl.
ként. 
Javallat. Adipositas. 
Ellenjavallatok. Coronariaspazmus és hyperthyreosis. 
Adagolás. Napi 2-szer 1 tabi. 1/4-1/2 órával reggeli,:ill. ebéd 
előtt. Az adagolást egyénenként kell beállítani.:-és szükség 
szerint az adag csökkenthető vagy .emelhető. Amennyiben a 
napi 2 tabi. emelése szükséges, úgy az utolsó adagot délután 
3 óra előtt ajánlatos bevenni. - A kúra időtartama a- súly
csökkenéstől függ. Általában 10 heteskúra kielégitő szokon 
lenni. 
Figyelmeztetés. Szív- és keringési zavarok, valamint hipertó· 
niával társult adipositas esetén fokozon elővigyázattal kell 
adagolni. 
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A gyógyszer bevétele vagy folyamatos szedése eseténakúra :~ 
időtartama alatt járművet vezetni, magaSban vagy veszélYes ~~ 
gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama ~ 
alatt tilosszeszes italt fogyasztani. :l 
Megje9yzés.~tiCscikvényre adhat~ ki _e_gySzeri alkalof"_mal. -'fl .. ·. 

·Rendelése és gyógyszertárLkiszolgáltatása·tekintetében- az -1 
e·gészségügyi miniszter és_ a belügym_iniszter 4/1980. {Vt 24.) _:§t.-;; 

· EüM-BM_sZámú együttes r'énd~le'teálapJán--al<:ábítószerekre 1it 
vonatkozó· szabályozás- (3;5 fejezet) érvényes. lásd a -könyv i 
Feljegyzések fejezetét is. ':ft' 
Csomagolás. 20 tabi. 3,80 Ft. ~ 

:_-;$); 

GRAMURIN Ch S 500 'lll 
tabi. i 
Ható8nv_áó. 25o:mg abidurTI- óX0th1ic_Urlft8bL-ké'nt~ --- , -J 

. -J_av~nat. 'CYstitis;-PYél?~eph~tis,_ py~li~is, ;P,ieiOCyStití_s_;_,baC~e- '_,, 
nuna, esetleg prostat1t1_s. Muszeres VIzsgalatok (kateterezes, ~~ 
cisztoszkópia stb.) okozta fertőzések~_ill; ezek megelőzése. -:~ 
Ellenjavallat. Terhességben·és_szoptatás alatt, valamint 3 hó- ·iW1 
napos kor ~!att csecsemőknek nem adható; _ --~1 
Adagolá$. Atlagosadagja fe/nőtteknekés_12 évesnél .idősebb -~~ 
gyermekeknek napo.nta 3x2 tabi. (1500 mg}, közvetlenül ét- ·:§il 
kezés után.- .. '@l 
Gyermekeknek:· 3 hónapo_s kórtól- z·éves·kor alatt: megfon- J: 
tolt esetekben -adható. Atlagos adagja gyermekeknek napi }$! 
25 mg/testsúlykg az alábbi táblázat alapján 1: 

Életkor Testsúly • 

3 hónapostól 
5,5--10 kg 1 éves korig 

1-3év 10--14kg 

4-5 év 15-18kg--

6 év 20-22 kg 

7-12 év 22'-36 kg 
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Naponta adott gyógysze_rmennyiség 
. 

mg tabletta 

125--250 1/2~1 

. 250-350 1~11/4 

L 375-450 11/2-1 3/4 

500-550 2-21/4 

550-750 . 2'1/4'-3 

!; 
Jt 
-:,JG: 
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,_.,,)' 
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A feltüntetett gyógy~zermennyiség~t 3=4 rész:l~tben kell be
venni. 
A kúrasz~rű adagolás idő-tartama felnötteknek .2-4 hét; gy~r
mekeknek 7-1 O nap (kivételesen ..,...~Jh(lzódó, fenntartó kezelés 
esetén ""-még két hétig, csökkentett {1S,...~O mg/tskg].gdag
ban). 
Mellékhatások. Gasztroint~sztinális panaszok:-- hasi fájdal
mak, hányinger, hányás, cholestasis, hasmenés;·:'alli!tgj:;j$ 
reakciók: prudtus, urticaria, angioneurotikus ödéma, eQSino
philia; kö~ponti idegrendszeri tünetek: aluszékonyság, nyug
talanság, gyengeség, sz~dülés, látás?:avaro(.;:. Toxikus ·pszi
chó?:is-(konvl,llziók) prec;lisz_ponáló betegségek (epjlep~i.a. ar
teriosclerosis) esetén; vdrk(jpző SZ?rvek károsod;J$a_;.throm
bocytopenia, l~ukopeni9., hemolitik1,.1s ana:e_f'(li~; tpvábbá_ foto~ 
szénzibilítás. - - -- - · , · · . 
Amellékhatások többnyire csak átmenetiek, _a ké;z:Eilés:ineg
szakítása csak ritkán válik szilkségessé, 
Gyógysz~i'költ:$Önhatások. AÚ)x-olfiisav eriZiminhibitor, ezért 
más ;.., a májon át eliniinálódó ....,. gyógyszerrel_ együtt' 'adva 
számoilii kell az utóbbi lassúbb ki ü rU lésével és az ebből eieQö 
intpx!káció lehetöségével. Célszerű tehát az egyidejOieQ adott 
gy'ógyszerék dózisának csökkentése, m. a betem~k fokozot
tabb ellenön:ése. Furosemid-fokozhatja a Gramurin aktivitá
sá-t húgyúti fertözésekben (növeli koncentrációját a vizelet
ben). 
Figyelme~trtés. Epileps;ziás betegeknek a kö;zponti ideQrend.,. 
szerre kifejtett i;z:gató hatása miatt, valamint máj- és vese_elég" 
telenségben szenvedöknek, a funkcióS vizsgálatok elvégZése 
mellett, csökkentett adag ban, fokozott óvatossággal adható. 
Csecsemőkori alkalma;z:ása fokozott ellenőrzést igényel. 
Megjegyz;és. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel
kez:ése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.:= 
Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területíleg, illetőleg szak". 
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrenQelés (gon
dozó) szakorvosa javasolja. 
C•!!roagoló•· 4~ tabi. 24.30.1'!. 

GRANDAXIN 
tabi. 

EGYT 

Hátó;Jnya(;J. 50 mg tofisopamum tabl.-k~m. 

C100 

Javallat. Fes~ültséggel, vegetatív ;zavarokkal. enyh!';l anxie~ 
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tasszal járó betegségek, azon neurózisok, amelyeket az előb
biek mellett indítékhiány, fáradtság, reaktív depresszió, apá
tiás, inaktív állapotok jellemeznek. Pseudoanginás fájdalom 
tüneti, adjuváns kezelése. 
Alkoholelvonásf szindróma, predeliriózus, deliriózus állapo
tok vegetatív és izgalmi tünetei. 
Az izomrelaxáns ~hatás hiánya miatt olyan- kórképekben· is 
alkalmazható, amelyekben az izomrelaxáció kontraindikált 
vagy nem kívánatos (myasthenia gravis; myopathiák, neuro
gén izomatrófiák). 
Ellenjavallat. Eddig nén ishleretéS. Bátl6ratogén'hatást iíem 
észleltek, alkalmazása- a terhesség első harmadában nem 
ajánlatos. 
AdagOlás.- F~lilőttiikh'i!k: ·ar ta 1 áhi:m- ·fía;ponta'--1-3-szor 1 ~2 _ta b!. 
(5(}-300 mg/die). . . . . • 
Niellékhatások. GasZtrointeSztinális panaSZOk, bőrviszketéS, 
exanthema. Túlzott élél}kség és aktivitáS, e_setleg feszültség, 
ingerlékenység, ami a dózis· csökkentésekor vagy a. gy()gy
szer alhagyásakor megszünik. Nagyobb esti adag után elal
vási zavar. 
'figyelmeztetés. Bői"kiütések ~jeileilitk9ZéS'eko"i" a :'kezeléSt ·_meg
kell szakítan_i! Alkalmazása _fokozott elővigyázatosság ot, igé
nyel; főleg já"rmüvezetők, magasban vagy veszélyes gépen 
dolgozók Csak az orvos által, az egyéni érzékenységnek meg
felelöen előírt adagban szed hetik. 
_Megjegyzés. + Csak vényre ·adható ki. Az orvos rendelke
zéSeszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető._ 
Csomagolás. 20 tabi. 2,20 Ft. 

GRISEOFULVIN 
tabi. 

M S740 
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Hatóanyag. 125 mg mikrdnizált giiseófulvinurri tabl.-ként. 
Javallatok. Elsősorban krónikus, addi_g· terápiarezisztens fo
nálgombás megbetegedések. 'f:(hájas·fejbő-r"és~~:fbőtfavusa, 
trichophytosisa és microspofiasisa. A bőr krónikus Epyder
mophyton rubrum fertözése. Achorion hominis, Epydermo
phyton rubruril, trichophyton okozta onychomycosis. 
Ellenjavallatok. Súlyos májkárosod~s. porphyria, malignUs 
tumor, vérképzőrendszeri megbetegedés, leukopenia. Gra
viditás. 

Adagolás. Felnőtteknek általában napi 4X1 tabi. étkezés köz
ben; 2-3 hét után már csak másodnaponként., A kúra időtar
tama 8 megbetegedés jellégétől függ._ Mivel a Griseofulvin 

· csakfungisztatikus hatású, ezért addig kell adni, míg ép szövet 
·nem váltja fel- a fertőzöttet, kül()nberJ a fertözés reci_di,vál. 
Az Or'ális alkalmazástöbbnyire önmagában is e_legendő, azon
ban makacs esetekben célszerű lokálisan antifLir1gális_kezelés-
sel kombinálni. _ . _ _ ·-- ,_;;:-, ·-~?""" 
Vegyes fertőzésekben, akár bakteriális, a'kár nem -érZékeny 
gomba esetén, szintén kombináltan alkalmazandó. 
OnYchomycosis kezelésekor a_ -gyorsabb terápiás _eredmény 
elérése céljából célszerű a_ körmök·sebészeti eltávolítás_ával, 
·a hajasfejbőr és a_ szakáll fertözéseiben a fe_rtözött ha~. l_evágá-
sával·kombinálni._ _ _ _ __ ._ . _ _ , 
Gyermf!kékfreka napi adag-81talában a-év _a __ latf2~3-X1/2 tabi., 
3-7 éves korban·2x1tabl., 7-15 éves korban3x1 tabl;~étkezés 
közben. 
Mellékh&tások. Fejfájás, szédülés, általáb8n cSak: a terápia 
első hetében. Ritkán- gasZtroiritesztinális tünetek, átmeneti 
albuminuria, reverzibilis granulocytopenia, anaemia,_ mely ál
talában nem teszi szükségessé a kezelés megszakítását. Aller-
gi_ás bőrjelenSégek; _ _ _ _ _ _ __ :· 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos· rendelke
zéseszerint (legfeljebb három aikalomníal) ismételhető~- Az 
orvos ·akkor rendelheti, ha azt a területileg, illétőleg szak
mailag i\letékéS_fekvőbeteg-éllátó osztály, szakrendelés {gon~ 
dozó) szakorvosa javaSOlja. • 
Csomagolás. b. 100 tabi. 26,- Ft. 

GRORM H mQ 500 
in j. 2 NE és 4 NE 
Hatóanyag. 2 NE ill. 4 NE emberi növekedési hormon, 20mg 
mannit, oldószer: 2 ml izotóni ás NaCl-oldat. . : 
Javallat. Hipofízis eredetű törpenövés. A diagnózis felállítása
kor figyelembe kell venni a növekedés elmaradását {az,élet
korhoz viszonyított magasság és csontkor, valamint a· növe-
kedés üteme alapján); ki kell zárni a_retardált növésért-fele
lössé tehető egyéb okokat (szisztémás betegségek, osteo
chondrodystrophia, kromoszómaanomáliák, hypothyreosis 
stb.); meg kell határozni a szérum növekedésihormon-tartal
mát éhezéskor és provakációs tesztek után (hormonrezerv 
vizsgálata). 
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Ellenjavallat. Diabetes meHitus. : --~ 

Adagolás és alkalmazás. Az adagolást minden esetben indi;') 
viduálisan kell megállapítani. Javasolt adagja heti 2, esetleg:l· 
3 alkalommal4-4 NE (általában 0,5 NE/tskg/hét) im. :!;c. 
Mellékhatások. A kezel(ls megkezdése után'egyes esetékbe_rrl; 
anoréxia_ -~s oliguri,a felléphet, amelyek néhány -nap múlva)$ 
általában megszűnnek a 'kezelés.folytat;isa-esetén is. Az inP:ifj 
beadásakor lokálisan csípő é~és jelentkezhet. ---% 
Figyelmeztetés. Az epifízisfugák záródása után, illetve ha éL~ 
beteg a terápiára nem reagál, a kezelés megszüntetendö,·:li 
Minden tieteget vizsgál ni kell glycosuriára. A diabetes családi;l 
elöfordul_ása esetén óvatosság ajánlatos. Tartós használati$_:,; 
esetén csökkenhet az inzulin iránt. i érzékenység .. _ A kezeléS!i·$·;\ 
során képzödhetnek növekedésiholmon-ellenanyagok, me~-';i;t 
Jyek egyes eset~kben ~~ml~'iJesíthetik a teráp~~shatá!;t. E~ért;(l 
ha a beteg rez1sztensse vahk a kezelésre, aJaniatos antttest~ 
vizsgálatot végezni. j~~ 
Sc. adása ellenjavallt, mivel helyi lipotrophia, ill. lipodystro-J~; 
phia Qlakulhat ki, és fokozódhat a neutralizáló ellenanyagoki7}j 
képződése. ;;z, 
MegjegyzáS. ++ Rendelhetősége és beszerezhetősége te.:~-~ 
kintet~,ben az .E~észsé_gügyí Minisztérium közleménye {1.:_-_-~ 
3.11 feJezet) az lr<:'!nyado. , :~

Csomogolás, 1 am p.(~ NE)+ oldósz~r 51,70 Ft; 1 O amp. (2 NEh'!! 
+ oldószer 509,- Ft; 1 amp. (4 NE) + oldósz~r 103.40 Ft;;!i 
10 amp. (4 NE)+ oldószer 1006,80 Ft. j~ 

~ 
\ilii: 
]';§' 

HAllDOR EGYT F OOO; H BOó'i 
inj., tabi. "t 

Hatóanyag. 50 mg bencyclanum .hydrogenfumaricum (2 mU~ 
ar_np.-kent; 100 mg bencyclanum hydrogenfumaricum tabl.---'~
kent. · · ··• 
Javalla.tok. Különböz{j erectetű (apoplexiás, postapoplexiás.~J 
s?lerottkU$ stb.) agyi keringészavprok pszichés, ill. neuroló- -_:~ 
g t ai tüneteinek: szédülés, fejfájás, fülzúgás, alvászavar csök~--:',{~i 
kentése, koncentrálóképesség javítása, AngiospasztikuJ; aQyJ._:;r;:;.' 
kórképek. - _;~' 
Vascularis eredetű s~embetegségek. Obiiteratív artéri ás meg-:·-;~ 
betegedések (arteriosclerosis obliterans, angiopathla diabe- ·_!fr· 
ti ca stb.). Perifériás érspazmussal járó kórképek (artériagörcs_-~~i 

- 7:_.-

mélyvénás trombózis után, posztoperatív és poszt-traumás 
keringési zavarok, polyalgiás mozgásszervi bántalmak). 
Kardialógiában: coronariarezisttencia, perifériás ellenállás 
csökkentése, normo- és bradycardiáS esetekben is. (Akut és 
krónikus ischaemiás szívbetegségek, angina pectoris, az 
infarktus krónikus szakasza. Sick sinus szindróma, Első-, 
másod- és harmadfokú AV-blokk, vagotóniás szívpanaszok.) 
Viszcerá/is görcsoldás: gasztrointesztinális érspazmli~,Qast
ritis, enteritis, colitis, tenesmus, posztoperatív meteorismu
sok, cholecystopathia, cholelithiasis, postcholecystectomiás 
panaszok. 
Urológiában: hólyagtene~nius, eszközös vizsgálatok, adju
váosként nephrolithiasis esetén. 
Más gyógyszerekkel kombinálva: ulcus duodeni et ventriculi; 
valamint asthma bronchiale, bronchitis asthmatica. 
Ellenjavallatok. Veseelégtelenség, a májműködés,- a légzés és 
a keringés zavarai (akut pitvari és kamra i tachycardia, tachy"' 
al'rhythmia absoluta). 

Adagolás. !nj.: Felnőtteknek: csak akut eSétbi:m 1; ·esetleg 
2 amp. iv., ia. vagy 1 amp. im. fiiiológiás nátriumklorid"' 
oldattal hígítva és lassan befecskendezve. 
Tab/.: egyszeri adag 1-2 tabi., naponta legfeljebb 4 tabi. 
Kúraszerűen naponta 3 tabi., 3-4_: héten át, majd 2X1 tabi. 
naponta. 
Mellékhatások. Szédülés, tachycardia, gyengeségérzés.- kéz
remegés.-Esetleges túladagolás, vese- vagy májfunkció rom
lása, vagy egyéni túlérzékenység esetén hallucinogén hatást 
és ep ileptiform görcsöt válthat ki, főleg idősebb betegekben. 
Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható: 
-anesztetikumokkal és szedatívumokkal (hatásuk fokozódik); 
·- szimpatomimetikumökkal (pitvari és kamrai tachyartliyth~ 

mia); 
- hypokala'emiát okozó gyógyszerekkel (kardiodepresszió 

veszélye). 
Figyelmeztetés. Pareliterálisari- alkalmazva a kezelés; helyét 
lehetőleg váltogatni kell, mert endothelkárosodást, thrombo
phlebitist okozhat. 
Parenterálisan nem adható keringési és légzészavarökbán, 
kollapszushajlani esetén, valamint manifeszt vizeletreten
cióval járó prostatahipertrófiában. 
Tartós adagoláskor vérképkontroll elvégeztetése aján-latos kb. 
2 hónaponként 
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Hypokalaemiát okozó gyógyszerekkel {diuretikumok, anti~~- · 
hipertenzív kombinációk stb.) digitálisszal, kardiodepre$sziif 
szerakkel (bétareceptor-blokkolók, kinidin) _a Halictor -na~:(~
adagját csökkenteni kell (150--200 mg·nál'nagyobb adag ne·n}~ 
javasolt). _ . . .· .... :§! 

. Megjeg_yz~s. + Csak vényre adható ki; -Az orvo~ rendelk_e;;l 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.· ·-\i§ 

Csomagolás. 1 O amp. (2 ml) 2,70 Ft; 20tabC2,20 Ft. ·'fJi 
_:j 

HALOPERIDOL KGY C 200lll 

tabi., inj., cseppek .•... ·· •.· , ....... · .... ·· ... · .... ·· · .. · . . ·~ 
HatóanYasú 1 ::S)tm-:6<!19_Per~~qtUfn_'tabl.-ként;_· !hn9~-h'BJ0peri~~- . 
dolum {1 ml} amp.-ként; _20 m"j;thalpperidolum ro mi.:E:!s (_)ldat.;\1 
ban;:(10csepp=1 mg). _ ._· _ .. _, <':''-·· ·_:,,~ 

Javallat. Minden olyan kórkép, :a-mely rriotoros-·és. pSzichéS:I 
agitációval jár, mánia, oligophrenia, paranOid halllfciriatoros:'frE 
ál_lapot és epíleptiformis pszichózis,_ delirium treméns, Hun.:·.;s;z 
tington-chorea, csillapíthatatlan hányás. --iJ 

-ff{ 

Ellenjavallatok. lzOmt:ÓnÚs-fokoz·Ó-dáS'Sal járó' extr~Piramidá-·i 
lis megbet~gedések és az anamnézisben megismert ilyen jei,. __ -;;J 
leg ü mozgászavar. Depresszió és depresszív hángulattal járó:::~ 
elmegyógyászati tünetcsoportok. · '5 

,~"-

Adagolás. Injekció:· alkalmazéisa általában akkor javallt,-am:Hi 
kor az orális adagolás valamilyen okbóllehetetlen (pl. nagy-::.~ 
fokú agitáció). Adagja ilyenkOr felnötteknek im .. 1 :amp;'(5.mg)~:1 
Tabletta és cseppek: Felnőtteknek átlagos nap_i --adagja_-,4,5- -~! 
18,0 mg (3-1_2)-tabl., .az egyéni t~_r:öképesség és szükséglet:'f 
figyelembev~telével, egyenlő részekre elosztva._ Gyttrmekek:it 
napi adagja 5 éves korig átlagosan 0,5-1 mg (1/3-2/3 tabL:}W· 
vagy 5-10 csepp); 6-1_5 éves korig 1":"""2 mg (2/3-;4(3tabl. Vagy:_w; 
11}-20 csepp). . ... ·· · éÍ. 
Krónikus hányásban á_ltalába(l 2 x 1 O cseppet (2 mg) adnak-: : 

_ naponta •.. _ -

Mellékhatás. Huzamosabb-ideig tartó kezelés után a betegek ';:
1 nagy r(!szén akinesi a;- tremor,- izomhip~rtó_nia. vagy- egyéb- ·t 

parkinzonszerü tünetek léphetnek_fel. Ezek.a-tünete_k az adag }L 
csökkentésére vagy a keze_lé.~ ,átmeneti. abba_hagyása_:után :::: 
Spontán megsz(inne~. illetve antiparkinzo_nos szerakkel kivéd---~ 
hetök. - · - -·-

Gyógyszerkölcsönhatások. Kerüle.'!dő az együtté!dás: . ~ _. 
- antikolinerg késZítményekkel ( nevekedhet az 1ntraokulans 

nyomás), · ~ , . 
- központi idegrendszeri bénítókkal (azo~ h~tasat fok~~hatja), 
- MAO-inhibitorokical (a Haloperidol hatasat fokozhatjak), 
- antihipertenzívumokkal (növekedhet hi potenziv hatása). 
óvatosan adandó: _ - -
- triciklik~.:~s antidepressZánsokkal (a Haloperiddl.sze_-g~t_f~

tását fokozhatják), 
-orális antikoagulánsokkal (csökkenti az antikoaguláns ha-

tást). 
Figyelmeztetés. Haloperidol és orális antikoaguláns együtt
-szedésekOr,_ m'ajd a Haloperidol elha_gyás_ako_r ~jra:b_e· ken;állí
tani a beteg antikoaguláns adagját.-:-_.A gVó9Y.!\'Ze_r bevétel_e,_m. 
alkalrit8zása Után 8-10-órán belül, vagy folyamatOs Szedése, 
ill. kezelés-esetén a kúra időtartama ~alatLjármüvet.vezetni, 
magasban vagy veszélyes gépen ~olgozni tilo~. Alkalmazá
sának, ill. hatásárlak tartama alatt tilos szeszes 1talt fogyasz
tani. 
Megjegyzés. + _ A tablettát és a cseppeket az o~os a~kor ~en~ 
delheti ha azt a--területileg, illetőleg szakmallag .1lletekes 
fekvöb~teg-ellátó osztály, szakrendelés {gondozó) szakorvosa 
javasolja. Az injekciót az a szakrende.lés (g_on.dozó) sz~korvo~a 
rendelheti, aki a gyógyszer javallatai·Szenntl betegseg eseten 
a beteg gyógyszerelésére területileg és szakmailag il_letékes. 
-Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szennt (leg
feljebb három- alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 -am p. (i ml)- 2,20 Ft; 50 tabL 2;1 o·- Ft;-1 üveg 
(1 O ml) 2,60 Ft. · ·· · · 

HEMOHID Ch H 600 
kenőcs, végbélkúp 
Hatóanyagok. 320 rilg campheréL .35ű_ _-mg chioraiUm --hydra
tum, 330 mg mentholum, 0,6 mg aetheroleum millefo!i_i,_ 2 mg 
ad renalinum hydrochloricum, 500 mg procainum; 500-mg dl
ephedrinum (20 g) vazelin típusú kenöcsben; 
5 mg camphora, 6 mg chioraium hydratum, 5 mg mentholum, 
O, 1 mg aetheroleum millefolii, O, 1 mg adrenalinum, 30 mg 
procainum, 30 mg dl-ephedrinum kúponként. 
Javallatok. Nodi haemorrhoidalis, pruritus ani, ekzema peri
analis. 
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Alkalmazás. Babnyi nagyságú kenőccsel az anusnyílást na
ponta többSZör enyhén bekenn i. A kUpöt lefekvés előtt kell á 
végbéibe helyezni. _ 
MegjegyZéS.·+ Vény nélkül egy alkalbtnmallegfeljebb a lég .. 
krsebb gyári ·csomasolás· va!;'Jv an 'nak: r'négfel91ő mennyiseg_ 
adható ki. , ' 

Csomago1ás.1 tubüs (20 g) 2,- Ft; 10 kúj) i:C·Ft; 

HEPARIN KGY 1210 
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in j. 
Hatóanyag. 25 OOO: NE hépafil1-n·attiúrrt (5 hi l)_ Uvégen'ként; 

(5000NEheparin/ml). ',',.· ,' ·. ··•·· , < ·.· ,. , .· .,·. 

Javallatok, Tromb-ózis, e;ribÓiia.kézeléSe· és ril_egeiOzései~ 
EllenjavallatOlt Béltraktus fekélyes betegségei (ulcus- duo
deni, ColitiS ulcerosa, ileumfekély), rosszindulatú daganat. 
Szubakut bakteriális endocarditis. Súlyös· tnáj- éS veseártal
mak. Agy- és gerincműtét. A véralavadás zavara. 
Adagolás. Középsúlyos esetekben napi _40 000--50 OOO NE 
(8--10.ml), 4-órás időközökben 24 órára szétosztva iv.-vagy 
Cseppinfúzió formájában; sc. és itn. is alkalmazható .. Vitál_is 
indikációban vagy akut embóliaesetében a napi adag 80 000--
120 OOO NE-ig is emelhető. A kezelés 2-3.-. napján akut ernbő
liában az adagot csökkenteni kell, de a napi adag 25 OOO NE 
(5·ml) alá ne menjen. 
Műtétek kapcsán; szülés·vagy. nögyógyllszati·mlitétek-után a 
th rombaembolia megelőzésére, 24 órával a rnütét után kezd
ve, a. napi. adag 2-3 napon át 40 00~50000 NE (8'-10 ml). 
4 részre osttva, intravénásan. További adagoláskor_ a napi 
adagot 5 rril-re csökkentjük. 
Figyelmeztetés. A véralvadási idő _gyak-ori meghatározása 
szükséges. A legnagyobb egyszeri adag 4 ml. 
Megjegyzé~. +Csak v_érlyre adható ki. Az __ orvos_rendelke .. 
zése szerint (legfeljebb. három alkalommal) is_mételhető. 
Csomagolás. 1 gumisapkás-üveg {5-ml) ,14,60-Ft,_ 

HIBERNAL EGYT C 200 
csepp; drazsé 25 mg és 100 mg; inj. 0,5% és 2,5%; 
végbélkúp 
HatóBilyB_g~ .25._rrig~ ilL 100 mg chlorproma_zinum hydroc~lori
cum draZsénként; 25 mg_ chlorpromazinum hydrochloncum 
(5-ml) amp.~kénfim~_alkalmazásra; 50 mg_chl_orproma~inum 
hYdrochloricum (2 ml) amp.-ként iv. alkalmazásra;-46~l,_'f11lF 
chlorpromazinum hydrochloricum (10 ml) oldatban; .100 mg 
chlorpromazinum kúponként. 
Javallatok. Motoros és . pszichés nyugtalanság, para·noid
hallucinációs szindrómák különböző formái (schizophreniák, 
psychosis maniaco depres~i_va fllániás f~_zi.sa~epilep;:;ziás ere
detű- ps_zichózisok, az: antiepileptikumok ,,változatlan .vagy 
emelt adagja mellett). Műtéti előkészítés, .potenciált--anesz
tézia, hibernáció, posztoperatív nausea és vomitus csökken
tése, traUmás és posztoperatív shock megelőzés~-és kezelése; 
tetanusz, akut intermittens porphyria. Neuralgiás, neuritises, 
malignomás, égési fájdalom esetén.adjuvánsként. Gyermek
gyógyászatban: izg;3tottság, hányás. 
Ellenjavallatok; -Aikö.hol, narkotikumok, hiPnotikumok okozta 
comás állapot. Májkárosodás. Cardiovascularis megbetege
dések, keringési elégtelenség, tachyc_ardia. Phaeochromo
cytoma. Parkinzoniimus. Vérképzőszervi bántalmak. Terhes
ség. 
Adagolás. Feln6ttek: az átlagos napi adagja 3-Szor 25 mg 
( = 3-szor 20 csepp vagy 3-szor 25 mg-os drazsé, vagy 1 kúp). 
Súlyosabb pszichiátriai kórképekben a napi adag 3-szor 10()..-
200 mg. (Ha az egyszeri adag a ·100: mg-ot eléri. vagy meg
haladja, célszerű a 100mg-os drazsé alkalmazása.).·, · 
Parenterális a_lkalmazása -azon, esetekben indokolt, ·amelyek
ben gyors hatást _kívánu_nk elérni,-vagy a-beteg ·állapota-miatt 
az·orális-adagolás' keresztülvihetetlen;· lm. 1 ·amp. (0,5%_-os 
5 ml) mélyen a gluteális izomzatba./v. 1 am p. (2,5%-os.-2 ml) 
csak megfelelő hígításban és lassan. . .-
Csecsemők..és .. g.yermekek.át/agos adagja: naponta _3-:-4--sz~r 
0,5 mg/tskg,_ testfelszínre szám_itva napi so. mg/m2 

•. ~ektá.hs 
alkalmazás estén a Hibernaletta (25 mg) kup hasznafata m-
dokolt. _ _ _ _ . 
Kombinálva alkalmSzható-- gyógyszeres_ hibernácló · céljára 
Hibernal,+ Pipolphen + Dol~_rgan (általában.1_: 1:2- a_r~ny.~) 
keveréke ("coctail lytique"); csecsemőknek. Dolargan nelkul. 
Mellékhatások. Álmosság, szájszárazság, sápadtság, gyenge-
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ség, a hőmérséklet csökkenése, depresSZió~ bőrtüri"éték:--Sá"r-_i~~ 
gaság {nem dózisfüggő,-reverzibilis); májárta_!om;·hem-atoló- --~-~ 
giai rendellenesség_ek (agranulocytosis, Jeucopenia,· leu_cocy-_ -_;%: 

tosis, _hemolitikus anaemia). Tachycardia és_.fTI_érsékelt:Vér- ~J& 
:nv_of!!ásesés. Tartós_s~ed_éseiCorob!;t_ipáci_~. m:~f{aéólon: Nagy -,l 
ada'go~. allealmazás_akor 1J;Jark_inzohos tüneték1·_ame_tyek_· anti'" -"~: 
parkinzOnikumOk hatására·vagyli.Hibernal:elh_EJ(;J.Yásá_r~ 'meg-_- d 
szünnek~ -Fotoszenzibilizáció.' NagY' 8dag-ol(h0ssz3n ·tartó al- ,;~ 
kalmazásakor- a bőr "bíborpigmentációr' -ja- (piQmentlerakó- __ ::::, 
d ás a szemben is). A cornea és a Szemlencse átlátszatlansága. :0!j 
Amenorrhoea, galactor-rhoea; gynaecomaStia,-hízáS;·dicibetes ,i\oi 

mellitus~· ·;~: 

Gyóg_ySZerköltsOtl·haféS;'Tí/Ó~_::~~lift;Bdri(:~:-:::-:, -- __ _ _. - :.~.~.~.·.:·=.·;··.·;····1!1. - MAO~ihhibitÖffáHá'Ci3ritráliS·izgáfás~méttsRe:m·e9ntl); ~-
Kerülendöegyüttadása:-- · .'_ · __ --,_:_' .'·: -~o---:: 

::2i1 
...:. kátékOlálli int deplétáló- a'ritihiP:ertE:ri'ziVt..iriiólé'káf (h8táSúkat _'_;· .. < 

csökkeóti). -- · · ·--·-
-·óvatosán· adhatö:- {i 
- benzodiai:e-piriekkel; hipn'otikumokkal, ·anafQétiklúriokkal, .i 

anesztetikumokkal, paraSZitiipatOlitikUillókkaV- triCiklikus :1. 
antidep··res·száriSókkal ·(antikölilierg,.:·m. közpOnti --nyUgtató 
hatásukat-erősíti);, 

- kinidinmill'ikardiodepresszív h3tá-sátfokózza); 3 
- fenitoiTinal'{szintjét a vérben emeli); 
-orális antikoagulánsokkal (hatásukat fokozia); 
..,.. orális-_antidiabetikumo.kkal (hatásukat megv.áltoztathatja). 
Fi{Jyelmeztetés. -MAO-frlhibito'f· ·szedése -után -a: .. ·_H ibemal-
terápia megkezdése előtt :3-.:.6 hét Szünetet'-kell tartani!. .. 
A vérkép·és ·a májfunkció rendszeres:ellenörtése ajánlatos! 
Pa-renterálisan alkalmazva a kezelés- helYét lehetőleg váltogat-
ni kell; m-ertlokális érzékenységet,:szöv_etkárosodást ökóZhatl '"' 
Az' ortoSztatikus kollapszus ·elkerülése -Végett az- ·első'--~hagy ·0 

'dózis, ill. ismétéltadagok"beadása:után a· betegetfél órára le -;;· 
kellféktétni!- -·:.' . ·=.;-,_-.--<·\·:,_... .:;, 
Hosszan tartó 'k'eZeiés'--és .riaQyobb adag'Ok·81kalmazása- ese- ."}1 

·=·~--1én,""együtt,-adva.-fenitoinnalror-ális'':Sntiko8gu~án·sokkal,;vagy.-.. ~ 
'or-ális antidiábetikumokkBI;:e-ezek' adagolásának-újrabeállítása 
célszerű! · - - · · -, -.-~i 
A gyógyszer bevétele vagy folyamatos szedése, ill.- kezelés
esetén a kúra időtartama alatt:jái'müvet vezetni;- magasban 

- Vagy vesZélyes· gépen· do_lgozrii tilos. -Aikalmazásának, ill. ha-
-- tásának-tartaina álatt:tilos széizes italt fogyasitan'i;-
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Megjegyzés. t!1 A cseppek és mindkét drazsé csak vényre 
adhaták kL -Az· orvos rendelkezéseszerint (legfeljebb három 
alkalommal) ísmételhetök. 
A 100 mg-os drazsét, az inj._-t az a szakrendelés -(gondozó) 
szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szarinti be
tegség esetén a b.eteg gyógyszerelésére területileg és szak
mailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé (25 mg) 4,10 Ft; 20 drazséi199 mg) 
5,40 Ft; 10 amp. 2,5% (2 ml) 3,30 Ft; 10 amp. 0,5%' (5"1i11) 
2,80 Ft; 1 üveg (1 O ml) csepp 2,- Ft; 6 db végbélkúp 2,~0 Ft. 

HIBERNALETTA EGYT .C 200 
végbélkúp 

_ Hatóanyag. 25 mg chlorpromiJZ:inum kúponként. 
Javallatok. IZgatottság, hányás. _ 
Adagolás. Gyermekekriek szükség esetén 1 kúp, napontel feg~ 
feljebb 3~szor. -
Ellenjavallat' és mellékhatások.Lásd Hibernal. 
Figyelmeztetjs. Csak orvosi ellenőrzés mallett alkBimaZ:ható. 
-Alkalmazása- -ideje-= alatt tilos· szesztartalr:nú ital_ és szesztar
talmú édesség fogyasztáSa. Helyi izgató hatásamiattcélszerű 
adását 1-2 napra korlátózni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adhatÓ ki. Az orvos ·rendelke~ 

. zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
- Csomagolás~ 6 db végbélkúp 2,- Ft. 

HISTAZOLIN 
oldat 

A H 700; K320; U 250 

Hatóanyagok. 2,5 mg naphazolinum hydrochloricum,-_50 mg 
tripelennaminum hydrochloricum, 280 mg acidum' bori~um 
(1 O ml) oldatban. 
Javallatok. Szénanátha, akut és krónikus rhinitis, allergiás 
eredetű rhinitis. 
Alkalmazás. Felnötteknek naponta·3-4-sZer mindkétórrlyuk~ 
ba 2-3 csepp.- Hosszabb ideig tartó kezelésesetén (S::.10'napi 
kezelés után) átmenetileg több. napos szünetet iktatunk be. 
Gyermekeknek 7-14 éves korig tiszta vízzel, felére-kétharma~ 
dára hígítva naponta 3-szor 1-1 cseppet az orrnyílásokba. 
Fifiyelíneztetés. Napha'zolinta-rtalma triiatt Csecsemöknek és 
gyermekeknek 6 éves korig nem adható! 
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Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommai legfeljebb a leg. 
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml) 2,- Ft. 

HOGIVAL KGY Q 21(} . 
olajos inj. 
Hatóanyag. 5 mg oestronum acetii::um (1 ·ml) amp.~ként 
(1 mg ~ 10 OOO NE). 

Javallatok. Primer amenorrhoea, szekunder amenorrhoea, 
rar o- és hypomenorrhoea, meno_rrhagia, genitális hypoplasia, 
kasztrációs és klimaxos tünetek, a laktáció meg·szüntetése. 
Adagolás. Primer am_enorrhaeában kúras_ze_rüen 20-2_5 rlap 
alatt összesen 3o.;.;so mg (napOnta ·1-3 ·mg vagy háromnapon
ként 5-10 mg), az utolsó 5-,-7, napon célszerű a készítményt 
sárgatesthermonnal együtt adagolni._5-10 napos s_züne! után 
a kúra legalább 3-szar ismételendő. Ha a vérzés megindul, 
az adagot fokozatosan felére, ill. negyedére csökkentjük. 
A fenntartó adagot egyénenként kell meghatározni. 
Szekunder amenorrhoea, raro- és hypomenorrhoeába"n a 
ciklus 11. és 12; .-.apján 10-10 nig-öt injiciálunk im. Ha kéthét 
múlva megi~dul- a vérzés; a kezelés eredményes, és a fenti 
módon több hónapon át túladagolás veszélye nélkül megis
mételhető. Eredménytelenség esetén a feltételezett _ciklus 
23. és 25. napján 1-1 amp. limavanil inj.-val kiegészíthető. 
Ha a vérzés ekkor sem jelentkezik, a primer amenorrhoeánál 
leírt adagolási mód követendő. 
Menorrhagíás vérzésekben a vérzés első napjától annak még~ 
szünéséig 5-10 mg naponta im. 
Genitális hypoplasiában a ciklus 16-20. _napjáig öSszesen 
20 mg-ot injiciáljunk im.; eredménytelenség esetén _a ciklus 
elejétől kezdve-kéthavonkéntösszesen30 mgHogivalt adurik. _ 
Kasztrációs és klimaxos tünetek befolyásolására havonta ösz
szesen 3-5-10-szer 1 mg androgénnel vagy más gyógyszerrel 
együttesen az egyéni szükséglet, türőképesSég:figyelembe-

. vét_~léve;l,_a klinika_i_.tüne_t_elmek m.egfeJelően. . . - -
A laktáció megszüntetésére. késői. abortusz és -halvaszülés 
esetén azonnal 5-10 mg,- majd 2-:-3. napon át nB ponként 
5-10 mg.im. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke•_ 
zése szerint (legfeljebb három al_kalommal) __ ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 amp. (5 mg) 3,70 Ft. 

---~""-~ 

HORMOFORT KGY Q 220 
olajos i nj. 
Hatóanyag. 250 mg hYdroxyprogesteronum capronicum 
(2 ml) amp.-ként. 
Javallatok. Habituális és imminens abortusz, starilitás '(hy
polutein esetei), hyperplasia glandularis ·cystica endom·etrii, 
juvenilis és preklimaxos vérzészavarok; meno""~ metrqrrha
giák (az esetleges- malignitás kizárása- után). -Aika1riiaill'ál'ö 
még hypogenitalismus esetén, valamint primer-és szekunder 
amenorrhoeákban ösztrOgénadagolással együtt. 
Adag_olás. _Habituáli_s és._ imminens abortUsz· :esetén 1_-:;2 ml 
(12&'250 mg) irri., nőgyógyászati megbetegedésekben az 
esetleg szükséges ösztrogénszint biztositása me ll ett cikluson~ 
ként1-2 ml (12&-:250 mg) im. A progeszteronszintC!<öl\kenése 
individuálisan--változó ·időpontban·_következik be; --Amennyi.;. 
ben a hormonszint csök-kenése miatt·a-várt-idönél korábban 
vérzés jelentkezik, az injekció ismétlese szükséges. 
Mellékhatás. -Nagy ádagok ödémát okozhatnak; asztmás; epi
lepsziás, migrénes betegeken rohamot-Provokálhat. 
MegjegyZés. +Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa ren
delheti, aki a gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a 
beteg gyógyszerelésére_ területileg és stakmailag illetékes. 
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 x 2 ml amp. 6AO Ft. 

HOVALETTEN 
drazsé 

B A 200 

Hatóanyagok. 25 mg extractum valarianae siccum, 10 mg 
extractum humuli lupuli sicc~m_draz~énként._ 
Javallatok. HisZtéria, neuraSthenia,:Prel<litnaktédOHl-;·i_~~:erté.; 
kenység, neuropathia. - - ' ' 
Ada9olás. N'iúgtatQként: .naponta·a~Szbr._1_-i draz_~é~ 
.Alt~.(~~~~t __ ~gy~~~!!l? ___ ~~~~azsé:~ J~!:C:l_~~_val a __ ~ef~kvé!:! előtt . 
Figyélmezietés~ i=öl&g jármüvezetők;_ magasban vagy vesié
tyes gépen dolg_ozók csak az orvos által,.... az egyéni_ érzékeny
ségnekmegfelelően-előirt adagban SZf,ldhetik, ill. alkalmaz
hatják. 
Megjegyzés. Vény nélkül i_s kiadható. 
Csomagolás. b. 50 drazsé 2,- Ft. 

241 



HYDROCORTISON-CHLOROCID 
szemkenőcs 

EGYT U 210 

Hatóanyagok. 12,5 mg hydrocortisonum aceticum micro
crystallicum, 5 mg chloramphenicolum (2,5 g) vazelin típusú 
kenőcsben. 

J~vallatok~ A szem különfélé gyulladásos megbetegedéSei: 
ophthalmia sympathica, uVeitis (általános- per os vagy- pa
renterális - -szteroidkezelés me! lett), allergiás conjUnctivitis, 
egyéb gyógykezeléssei nem befolyásolható blepharitis, iritis, 
iridocyclitis, nem gennYes keratitis, a kötőhártya pemphi
gusa, a szemhéjak dermatitise.és ekcémája, a szem fizikai és 
kémiai ártalmak következtében fellépő gyulla_dásoS megbete
gedései, OPhthalmia el6ctrica. 
Ellenjavallatok. Minden-felszínes-és mély gennyes gyulladás 
(tíypopyon-:keratitis; és -iritis, ulcus corneae_ stb.), trachoma, 
bármilyen eredetil hámsérülés. Chlorocidtúlérzékenység ese
tén nem alkalmazható. 
Ad~golás. Külsőleg, a klinikai képnek megfelelöen naponta 
1-2 alkalommal. CélszerO a kenőcs alkalmazása után rövid 
ideig kötést tenni a szem re. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint.(legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
a szakrendelés_(gondozó) szakorvosa rendelheti,· aki a gyógy
szer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykezelé
sére területile_g és szakmailag ille~_ékeS. 

Csomagolás. 1 tubus (2~5 g) 2,90 Ft. 

HYGROTON 
tabi. 

B H 400; N100 

Ha,tóanyag., 50 m~ chlortaHc),(lnum tabl_.-ként. 
J8vallatok. KÖlönböző eredetO (kardiális, renálisstb:fodemás 
állapotok; enyhe és középsúlyos _hipertónia (különösen egyéb 
vérnyomáscsök~entökkel, főleg- bétar.eceptor-blokkölókkal 

kombinálva); a terhesSég késői-szakában -fellépő~~:rf:~~~··~·J 
és ödéma; premenstruációs panaszok;· káros 
együttjáró folyadékreten ci ó; a· laktáció-gátlása-az 
időszakában;- folyadékretencióval együttjáró gyermekkori 
megbetegedések. 
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Ellenjavallat. Veseelégtelenség, 100mg/dl feletti maradék-N, 
il!. 50 mg/dl feletti karbamid-N értékekkel. 

__ ::.::---
:;;:g 

Adagolás. -Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrZést 
igényel. Felnöttek szokásos adagja hipertónia és ödémák 
kezelésére naponta 1-2tabl. a hatás_eléréséig, a fenntartó 
adag heti 3 x 1 ta b l. 
A terhesség késői_ szakában a hipertónia és ödémá meg81őzé
s_ére heti 1-4 tabi.; kezelésére kezdetben 1 tabL/die, majd heti 
3 X 1 tabi: PrSmenstruációs panaszok esetén célsZ_erü -~--keze
lést a menstruáció várható időpolltja ·előtt 4-8: há~ppa'rftez
deni; az 1-3. kezelési napon 1 tabi., m·ajd·n_api _-1/2 tBbl. az 
ad8g, a sZ8bályos-vérzés megindulásáig. Akóros elhízással 
kapcsolatos folyadékretenció kezelése hasonlóan történik, 
mi11t hipertónia, ill. ödémák eSetében. A.tejelválasztás;csök
kentésére elegendő_ 2 tabl..kezpö_ ad?gként,-majd 1_:-tabl./die 
2-6,napig._Gyer_mek~k_kezdő ada_gja 1..,-S:éves kor~g 1/2 tabi./ 
die 2-3 napig, majd -fenntartó adagnak hetente 3x1/2-~abl.; 
6 éves kortól a kezdő adag 1/2-1 tabl./die, a fenntartó.adag 
naponta 1/2tabL · . - _, __ ,. 
A napi adagot célszerű ·reggel, étkezés után b~veííni: 
Mellékh8tások. Enyhe· szédülés, adynamia, fáradtságérzés, 
elsősorban a kezelés elején. (Ezek többnyire-spontán, vagy az 
adagok átmeneti csökken_tésére megszűnnek.) Enyhe gasztro
intesztinális panaszok, ha a gyógysze_rt-éhgyomorra vesz_ik be. 
Sz<Jrványosan: allergiá_s bőrtünetek . .-c'

Gyógyszerkölcsönhatások. 6vatosán adható:-szívglikozidok
kal (a hypokalaemia következtében a-glikozidoktoxicitásának 
fokozódása); orális antidiabetikumokkal (antidiabetikus hatás 
csökkenése); kortikoszteroidokkal (K-vesztés fokozódása). 
Figyelmeztetés. Súlyos cerebrális és coronariasclerosis ese
tán,_ valamint szívinfcirktus után ·adá!;_a fókázott· óVa-iósSágot 
igényel. A kezelés Blatt ajánlatos a Szén.lmelektrolitok gyakori 
ellenőrzése. Az egyéb szalüretikumokhoz hasonlóan elé)idéz
heti-a látens köszvényvagy diabetes manifésztá1ódását. Sze
dése alatt aszigorúan nátriumszegény diéta :előnytelen; mert 
a K-ürftés fokozásával rontja a vizelethajtó/--iii.- vérnYomás
csökkentő hatást. 
Megjeg-yZéS. A térítés díját és á t'erid91hetőSéQ SZöVEiQét- mi
után ezek a kézirat leadásakor neni álltak-rendelkezésre- a 
könyv Feljegyzések_c. fejezetében közöljük. 
Csomagolás. 30 tabi. 
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HVASE H YOOO 
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in j. 
Hatóanyag._1.50 Ne hyaluronidasum poramp.-ként;_ a"qUéi desM 
tiUata pro inj. (2 ml) oldószeramp.-ként. . _- __ 
JaYallatok. Sebészétben·. béiQyógyáSzatban~ ---nögY,ógyászat~ · 
ban,,orto_pédiában ·és szemészeti-gy~_korlatban;_pL .helyi ér
zéstelenítők hatásának gyorsítása és í9Y naQyterüíetek.érzés
telenítése, ·ödéma, exszudátum és. vérömlenY felszívódásá
nak_ elősegítése, folyadékpótlás céljáPól, -adott- hypodermo-
clysis fel_szívódásának.gyorsítás8_. · · 

EllerijaV&II&t;·-_RossziridU'Iatú'-d_~ganáto_kba, t5rtöZött területek
re Vagyazok ~öz~_lébe~ __ a sz?ród~s-~eszély~miatf._-Hy~setfecs
kendezni nemszabact.A'\Hyase'a~te~:rna-stépterül~teitdl_yen~-·-
kor is alkalmazható; _ __ · ' · 
Ada9oi8s. A liofiíeZett ain p: tart'a'trii-áf 8z __ őtdóS·zerbert}éf0td
juk. Altalában e·gy am p. alkalmazása_ e.legendö:_Nagyobbterü
let infiltrációjáhoi:, szemcsepp készítéSéhezvagy kötésekned
vesítésére siolgáló öl dat elöállítására izotótiiás-- nátrium-
klorid-oldattal5-~zörösie hígítjuk · 
A helYi 'érzésteleilítésre szoiQáló óldatfioz ·a HyaSe~oldatot 
hozzákeverjük; Ugyanígy járunk el antibiotikumok esetében is. 
HypodermoclySis esetében a bör·aiá o!Yán tüt szú'runk, amely- · 
hez szorítóval zárt gumicső útján infúziós palack -csatlakozik. 
A gumicsővet a storító alatt fertőtlenítjük, és vékony'tűvel_el
látott fe_cskendő segítségével befecskendezzük a Hyase-olda
tot. Acsövet záró·.szorítót megnyitVa megindítjuk az infúziót. 
Egy amp. Hyase 1 OOO ml oldat gyors_ bevitelére elegendő. 
Hosszabb,_. kúrasz_era_ adagolása kor: _ú"y __ járunk: ·eL hogY- az 
anyagot napOnként v.áQy kétnaponként a .tes~ _különbözö he~ 
lyeire im. Vagy-sc. fecskende~zük. , 
Gyógyszerkölcsönhatás. Tilos egyfitt'adni:. 
-_infúzióban_C-vitamil)nal (gátolja a.Hyase hatását);--
- hep_arinna_l {gátolja a Hy_ase-hatását)r 
- morfin. nátrilim-szalicilát, kortizon-ésACTH nagyadagfaiVal 

:f-gátolják-a·l:fyase_-t)atását); < 

FigyelrneZt4rtés; AZ:Oidatót-1-órán belül fel kell tíasí:náÍíli, niert '' 
hatékonysága niéQ 2--10 °C közötti höméfsékléteil is gyorsan 
csökken. 
MegjegyZés. + Csak ványre adható ld. Az orvos rendelke.: 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 

Csomagolás. 5 poramp. +5 oldószeramp. (2 ml) 6,10 Ft. 

HYDROCODIN EGYT-A A 500; K 100 
cseppek, inj., tabi. 
Hatóanyagok. 600 mg dihydrocodeinum bitartaricum (15 ml) 
oldatban; 20 mg, ill. 40 mg dihydrocodeinum bitartaricum 
(1, ill. 2 ml) ampl.-ként; 10 mg dihydtocodeinum bitartaricutn 
tabl.-ként. · · · · · ··· ·· 

Javallatok. Köhögéscsillapítás, fájdalorncsiiÍapftáS;- · · ,_.:_-:'-,,_.,·,.~~· 
Ada.golás. Felnőttek napi adagja: 3-szor 5--10 csepp; 1-3 rrtl 
sc., 111. 3-szor 1--2 tabi. 
Gyermekek napi adagja: 1--6 évesnek.1---3-szor-O,l-oi rnl i nj., 
1-3-szor 1/4:-1/2 tabi., 7-14 évesnek 1-3-szor 34-csepp vagy 
1-'-3-s~or-0,3-0,5 ml_inj., ill._1:-:3-szor 1/2-LtabL. · ' 
Figyelmeztetés. Gyeimekekhék 3 éves -kOhl! att ·-csak --kiVéte
lesen indokolt. A cseppek-rendelésétől az-'adaQofás' eSetleges 
pontatlanságamiatttartózkodni kell. 
Főleg j_ármavezetők, magasban vagy veszélyes- gépen dolgo
z9k csak .~z orvos által -az es;Jy~ni érzékénységnek megfele
leen- eloirt adagban szedhet1k,· 111.-alkalrnazhatják. 
Mellékhatás. Hányinger, szédOiés,-pylorusQörCs~-· 
Me!JjeiJyZés. +-csak vényte;adh3.tó'-ki eQYszeri alkaiommal; 
Csomagolás. 1 üveg (15 ml) 3,60 Ft; b. 5 ám p. (1 ml) 2,- Ft; 
b. 50 amp. (1 ml) 20,~ Ft; b. 5 amp. (2"ml) 2,30 Ft; b. 50 amp. 
(2 ml) 23,- Ft; b. 20 tabi. 2,50 Ft. 

HYDROCORTISON KGY T 200 
kenöcs 1% és 2,5% 
Hat?anya"g. 50,_ri1g, il.l. -125 mg-hydorct)ftisonum ·{5 gj lemos
hato kenocsben. A 20 g-os tubus négyszeres memíyiséget 
tartalmaz. · - · 

-Javallat. EkCé_TÍ'Ia; külöflfél_e forrTíái, akut éS któnik:US_déh'óatiti
sek, erythrodermia, gyermekkori: a~~pia bőrtünetei, pruritus 
senilis,- pruritus ani et-vulvae, fejbőr seborrhoeás ekcétnája. 
Alkalmazás. A beteg.-bőrfelületet -a kenő_c:csel naponta 2-3-
szor vékonyan bekenjük. . -

Mellékhatás. Nagy bőrfelületen alkalmazva felszívódhat a ha
tóanyag és általános .hatást fejthet ki. 
Megjegyzés. + Csák vényre adható ki. At orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
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Csomagolás. 1 tubus (5 g) 1 %-os3,90 Ft; 1 tubus (20 g) 1%-os 
12,1 O Ft; 1 tubus (5 g) 2,5%-os 7,30 Ft; 1_ tubus (20 g) 2,5%-os 
25,10 Ft. 

;(i 
:31 

___ ,J 
_-:~;'\{! 

mV100 :il!J 
szUszpenziós inj. :r:ott 
Hatóanyagok. 125 mg hydrocortisonum aceticum _ micro- '--~;~~;; 
cryst., 25 mg lidocainum hydrochloricum (5- ml) propilén- .-;:·}·;·. 
glikolos vizes szuszpenzióban., --4 
Javallatok~ ·Osteoarthritis; "kül()nféle' (téf"d-, könyök-; csípő-) -~'!' 
monarthrosisok, reur:nás-és-~gy~b.er-edetű-art-hriti_sek-(tbc-s és ,~ 
gonorrhoeásarthri_t_isek-kivételévelh·Astma·bronehiale;·-Bron- -:: 
chitis_ -qb~ructiva. l;)eriarthritis -humeroscapHiaris,., bursitis, 
epicondilitis, tendovaginitis, kontraktúrák. An_kylotikus: ízüle- .. ;~" 
tek műtétje előtt, továbbá általános kertikaidterápia lokális ki- -':';; 
eg-észítés_e. Synovitis· .tuberculósa _ (szis-;rtematikus általános 
tuberkulosztatikus kezelés mellett). :<;.\ 
Ellenjavallatok .. Vak.cináció időtartama. Ulcus vantriculi et ,j~~ 
duodeni. Osteoporosis. Cushing-kór. Thromboemboliás haj- -';~ 
Iam. Veseelégtelenség·. Súlyos hipertónia. Herpes siniplex. :;{~ 
Varicella. Aktiv tbc. Látens tbc-ben csak tuberkuloSZtatiku- .. :;,::; 
makkal együtt ·adható. Diabetes mellituSban csak abszolút ,~~ 
indikáció vagy feltételezett inzulinf'ézisztencia kivédésére ad- · _ ___, 
juk. Fertöző betegségekben csak óvatosan, specifikus kemo-, ':~i 
ill. antibiotikus terápia mellett alkalmazható. Terhes,ségben, ·:::~ 
különösen az első harmadban_a glukokortikoidpk adél~a _rela- .itW 
tíve eUenjavallt, mert károsíthatja a mag'zS:tot, ·mérlegelni kell ·;;;::~( 
a terápia várható előnyét-és hátrányát.-· <t 

HVDFIOCOFITISON KGY 
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/l 
Adagolás. Feln6ttek egyszeri .. adagja: Az _ízület. nagyságától -~.~ 
és_ a megbetegedés súlyosságától függően 5-25,mg jntra- és ~ 
périarticularisan. _ ~j 
lntramuszkulárisan.alkalmazva:~.2~250 _rng naponta, mélyen :)1 
a. glutaeusba._Légzé)szervi megbetegedésekben 3, reumatoid 
esetekb.en-&:-:6.naPofl' .. áUehet ad8Qolrii.. --- · ·-"~] 
Gyermékek egyszed adagja:- -,_J 
3 hótiap-1 éves korig 25-·mg (1·ml);·'1-6-'éVes'k6rig 25-50 mg '-:~;_1 
(1-2 ml), 6-14 éves korig 50--75 rhi;f (2...:.3 ml) periarticl.ilarisan -;,;:1 
(a kis ízületekbe.kevesebbet). 'tj 
A hatás 6-24 órán belülléP fel-és napokig, esetleg· hetekig tart. <1. 
Ha az anamnézisben pszichózis szerepel, magasabb adagok . .:-?J] 
adag_olása körültekintést _igényel. --

Mellékhatások. Arthralgia, szteroid arthropathia. Csökkentel
lenállás fertőzésekkel szemben, hipertónia, glycosuria, hypo
kalaemia, negatív N-mérleg {katabolizmus), mellékveseké
reg-kimerülés, osteoporosis. Hiperaciditás, u_lceratio. · 
Gyó{iySzerkölcSönhaÜsok. A többi kortikos:lt:eroidc'khOz ha-
Sonló"an: -
A Hydrocortison alkalmazása e_setében· is- számolni 'kell a 
gyógyszerkölcsönhatások lehetöségéve_l. ~,q.<:""' 
Kerülendő az együttadás: 
- barbiturátokkal Addison-kóros betegnek (krízishez vezet-

het). 
•Óvatosan adandó: 
_;.-Qr.ális antidiabetikumOkkal (hypogl_ykemia Veszélye); 
- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás növeke_c;léSe); 
-szal icilátokkal (csökkenhet a plazma szal_icilátkonCentr~ció· 

ja; a mellékhatások összegződhetnek pL okkult vérZés};~ 
- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikoszteroid-hátás); 
- diuretikumokkal (fokozott hypokalaemia); 
Figyelmeztetés. Hosszan tartó kezeléskor az esetleges hypo
kalaemia kivédésére feltétlenül szüksége_s kálium ad~_sa. A ka
tabolizmus és az osteoporosis veszélyének -cSökkentéséie 
esetleg egyidejű Neraboi (Neroboletta) adása szükséges. 
A kúra során rendszeres vérnyomásl)lérés, vizelet- és széklet
vizsgálat kívánatos. Végül pedig a sí:ert csökkenő adagokban 
hagyjuk el. Befejező kúra utáni ACTH-adás is mérlegelendő 
(bőrpróba!). 
Orális antidiabetikumok, valamint antikoagulánsok adagját 
célszerű újra beállítani-a korti_koszteroid_-te:rápi,a alatt. Diureti
kumokkal együtt adva fokozottan figyelemmel ,keil'kísérni a 
szarvezet elektrolit-háztartását (-kál_iumsó pótlása), Szalicilá
tok egyidejű adásakor, ha_. csökkentjük a kortiko;;_~~roid
adagot, aszalicilát adagjánakegyidejű csökkentésére _is Szük
ség lehet 1a kisebb adag szteroid kévésbé csökkenti ·á Vér_ sza
licilátszintjét). 

· AZ üveget-hásználiit e/6tt alaposanfel kell rázni! 
_ Megjegyzés.-+-+ Csak vényre adható ki egyszeri áik8iom

mal. 
Csomagolás. 1 üveg (5 m!J 4,70 Ft. 
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HYDROXOCOBALAMIN KGY 1120 
inj. 100 fl9 
Hatóanyag. 100 ~g hydroxocobalaminum (1 ini} amp.-ként. 
Javallatok. Anaemia perniciosa.(neurológiai elváltozásokkal 
va{jy anélkül), egyéb macrocytaer anaemiák, ill. minden olyat:~ 
eset, amelyben a 812~vitamjn felszívódási_za\(ata.k_i_fl:l_utatható 
vagy legalábbis feltételezhető. Megkísérelhető, még neural
giákban és neurotróp vírusbetegségekben ;_ egyéb kezelés 
mallett-a kisérő tünetek enyhítésére. 
Adagolás. Általában hetenként 2-3-szor egY am p. im. egy-két 
héten át. A reticulocytakrízis és a vörösvérsejtszám_emelkedé
se jelzi __ a terápia er_,e~_rné,nyesség~t~. F~_rl'nt~rtó k_e:zel~sk~nt 
hay(}_r1t_a általában e-QY_~_amp._ ·elég~nt1:~.:_a-_ _yé.t~~P. élh;morzese_ 
mellett.- ' . ' ' n " ' 

Megjegyzés.-+ _csak Vényre adható_ ki. Az ·orvos ·re·noelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 2.~ Ft; 25 amp. (1 ml) 50,- Ft. 

HYPANODIN B. A 600 
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i nj., végbélkúp 
Hatóanyagok. 500 mg amidazoPhenum,- 500· mg urethanum,_ 
10 mg coffeinum, 100 mg phenobarbitalnatrium,-10 m_g pro
cainum hydrochloricum, 0,05 mg scopolaminum hydrobro
micum, 0,2 mg hyosciaminum hydrobromicum (2 ml) amp.-
ként; . . . . ' 
600 mg amidazophenum~ 200·mg phenobarbJtalum/50 mg 
coffeinum, 0,4' mg hyosciaminum- hydrobromicurn, 0,1 rng 
scopolaminum hydrobromicum végbélkúponként. 
Javallat-.- FájdalOmcsillapítás. -
Ad8901ás. Na_pOnta-_féi_Í"iött~k_nek. 1-2 mf sC~ -..:a9y irn.,·vagy 
1-2 kúp. . . .. " 
Figyelmeztetés •. Tartós -alkalmazt-sakor a vérképet időnként 
ellenőrizni kell. . . . __ _ . _ . 
A 9\íógyszefbe-.íéíele;·m:ancalm~z-áSa íitkn ll-'-1o ·orártbelúl, 
vagyfolyamatos szedés_eJ' ill. kezelé_s eseténakúra időtary:ama 
alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes·gépen dol
gozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal} ismételhető. 

Csomagolás. b. 10amp. (2m l) 2.-Ft; b.100amp.(2ml) 20,-F't; 
6 kúp 2,- Ft; 100 kúp 33,-Ft. · 

HYPEROL 
tabi. 

KGY SOlO 

Hatóanyag. 1 g carbarnidum peroxydatum tabJ.;.kérlt. _ 
Javallatok. Fertőtlenítő, vérzéscsillapító. - -.,:;-,,~",.. 

Alkalmazás. Külsőleg, 1~10%-os frissen készített_vizes oldat~ 
ban. 
Megjeg~és, Vény nélkül is kiadható. 

Csomasolás. 1 O tabi. l,- Ft; 20 tabi. 2,50 Ft; 100 tabl:"12,50 Ft. 

HYPNOVAL-cALCIUM 
tabi. 

A A 200 

Hatóanyag. 200 mg cyclobarbital um calcium tabl.-ként 
JavBilatok AlVászavar, izgalmi állapot, mániás dep'r'esszió és 
encephalitis utáni zavarok. Félelemé~és, tachycardia, tremor. 
Adagolás." Felnöiteknek: 1/2-r tabi. Gyermekeknek: 1/4-
1/2 tabL-t kevés Vízben oldva lenyel ni. 
Figyehn~ztetés. A gyóQYS:zer bevéteÍe,·ill~- a·lkBI~azása· után 
8-10 órán belül,: vagy folyamatos szedése, Hl. k_e~elés ésetén 
a -kúra időtaf'tama alatt járművet vezetni, magasban vagy ve~ 
szélyes gépen dolgozni _tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának 
tartama alatttilos szeszes italt fogyasztani. 

Megjegyzés, ~_Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése-szerint (legfeljebb:~~rom alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. l O tabi. 2,-Ft. 

HYPOPHYSIS SZIPPANTÓPOR KGY mQ 500/N 200 
H8tóanyag0k. 200 N~ hypophvseos 'Pa~is posteriOris, hypo-
physeos tatalis ad'500'itlg fioltmként.' _, 
Javallat.-Diabetes insipidus. -
Adagolás és alk81maris. Orrba szippanttls. Két-ujj köié fogott 
kis csipetnyit (kb. 50-100 mg), szükség esetén naponta 2~3-
szor, a beteg ér~ékenysége s~erint. 
Megjegyzés. + Diabetes insipid~sban szenvedő betegnék a 
kezelőorvos (körzeti, gyermekkörzeti, üzemi orvos-stb,) kór
házi javaslat alapján- térítésmentesen rendelheti._ .... __ Csak 
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vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint -(legfeljebb 
három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 fiola (500 mg) 2,- Ft. 

HYPOTHIAZID Ch N 100 
tabi. 25 mg és 100 mg 
Hatóanyag. 25 mg, -m: 100 mg hydrochlorothiazidum :tabl.
ként. 
Javallatok. Ödémás állapot-éS hij)értónia·. Főbb-,indikádós 
területei_:_ c_ongestiv_ szívelé_gtelenség~_~kut.~_s kr_ónikús glome
rulonephritis~· májcirrhosis okozta- ·asciteS ·és ödéma, ter
hességi toxémiás ödéma, vízretenelás ()be:~ __ ita:s.-_ko~i~os_zte-_ 
raldok által okozott ödéma. · -·-- · '· ._, - - · 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: nephrosis. 
Adagolás. Intermittáló és kontinUális -adaQólás:'--DiureitikUm
ként való alkalmazásnál általában az intermittáló (a hét 3-5 
-egymást követő napján)_ adagolást. részesítik .előnyben. Átla
gos n8p_i_ adagja 50-250-mg felnőtteknek .. ~,Hipertóni,~ k,~~_elé
sében néhány napos. adagolás .. titán a tenzió az_ ese,~ek több
ségében norm~,IIzálódik; e_z _az -~~-~-~pot napi 25 mg-os __ ad':i_ggal 
fenntartható. . 
Gjierrilekadatfok: '2 hOna pá~· kortöf _1_'4 -éve?_-korig-'1- mg/k9/die 
2~3_'-résZre· elosztva:- 3-5_-nap· után 3-5 naPoS_ szl.in9t közbe
iktatása javasolt. Fenntartó kezelésre ugyane ri nyihetente két-
szer 1-1 napon. · 
Figyelmeztetés. Vérny()m.áscsökkentökkel tört8nő kanibiná
ció során azok SzokásoS' ~3da9ja általaban-:cSökkentliető. 
Ilyenkor, de különösen ganglionbénítókkal·egyidej-üleg adva 
fokozott óvatosság szükséges a hipotóniás állapot vagy kol
lapszus e_lkerülése céljából. Hossz13n.tartó:kez~lés esetén fon
tos a bőséges_ káliumbevite_f (gy(.imölc::;,_ főz~_lék, _ c~qkoládé 
stb.); illetve felnőtteknek a hyp~kalae_mia _megelözésé'ré.a_ján
latO$ napi 3-5 g kalium'chloratumot vagY kali un:- citfi_cümot is 
·actagbhii. ··'"· ,~;.~~'~"·"---· 

Főleg-járművezetők;,.tilagaSbari".Vagy veszélyes gépen dOlgo
zók csak az-orvos áltat·- az-_ egyéni ér'téken_ységriek megfele
löen- előírt adagban szedhetik,-ill. alkalmazhatják .. 
Megjegyzés. -+_,csak--vényre adható ki. Az _orvos-·rendelke~ 

'Zése-szerint {legfeljebb három alkal_ommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. (25 mg) 2,- Ft; 20 tabi. (100 mg) 2,50 Ft. 
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IMA P KGY C 200 
szuszpenziós in j. 
Hatóanyag. 4 mg fluSPirilenum {2 ml) amp.:..k9iit. 
Javallatok. Schizophi-en betegek hosszú időrl. át szükséges 
fenntartó kezelése, a pszichiátriai osztályról történő-elbocsá
tásukat követően -folyamatos gyógykezelésük biztosítás~ 
munkaterápiás foglaiköztatásuk, _ rehabi_litádójuk elő~~g_ítése. 
Ellenjavallatok. Parkinzonizmus, mozgászavarokkéll·}af61fe: 
tegségek, depressziós állapot. _ ., 
Adagolás és alkalmazás . .Kizárólag -im., lehetőleg .ai:onban 
intragluteálisan adható. Az_injekciót hetenkéntegysz_er adjuk. 
A kezdő adag .általában 3 ml, amely a szükséglethez mérten 4, 
majd 5 ml~re emelhető. Az optimális hatás elérése után az 
adag fokozatosan és lassan csökkenthető a· fenntartó heti 
1-:3 ml (2-6 mg)-ig. Tartós kezelésesetén 3-4 hetenként_a 
gyógyszer szokásos adagja esetleg csökkenthető. A ·kúra idő-· 
tartama 3-6 hónap, de egyes esetekben 1 éV is lehet. 
Kombínálfkezelés: súlyosabb izgalmi állapotok vagy produk
tív tünetek intenzívebbé válása esetén erősebb pszichoszeda
tív hatású, nem fiuorozott neuroleptikummal kell..a kez_elést 
kiegéSzítefiL - · 

Mellékhatások. Extrapiramidális hypokipesi_s, _p_y~_k,inesisek 
enyhébb formá i, kivételes_ esetben -.a.kathisia;:_az :i~j6kció __ ,-be
adás_át köyetően 6-12 óra _múlva jefentkeznek és 24-4~ óráig 
tartanak. Altalában nem érik el a Haloperidol-kezel~s kapcsán 
'8szlelt erősségi fokot, és nem_ teszik szükség~ssé -~ _ke~elés 
megszüntetését. Helyesf_ ha az \map injekcióh_oz.,_annákadag
jától függöen _- 1-3. ml Tremblex injekciót szíVunkfel ezen 
mallékhatások kivédése _céljából. A tartós kezelés soványo
dást, gyengeséget, álinatlanságot ókozhat, _aní~_lyek rriegfe
lelő gyógyszerekkel megszüntethetők. Egyes esetekben- ha
sonlóan más- néurOieptikuniokhoz_-:- depress:t;ió alakulhat ki, 
amely az adag csökkentését és óvatos antidepresszáns, eset-
leg ES-kezelést tehetszüks-égessé. , 

· Gyógyszerkölcsönhatás. ÓvatOsan adandÓ: 
-- bart::liturátokkal {egymás hatását erősítik); 

- -:-·szimpatomimetikumokkal{vazokon~triktor és vazopresszív 
hatás gyengülése). 

Figyelmeztetés. Bár teratogén, er'nbriotox-ikus:hatása a vizs
gálatok szerint nincs, a terhesség első=harmadában --más 
központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez hasonlóan':'"' al
kalmazása nem ajánlatos. Hatása alatt fokozott elővigyázatos-
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ság szükséges. A gyógyszer bevétele után 8-10 órán belül, 
vagy folyamatos szedése esetén a kúra időtartama ~!att jár
művet vezetni, magasban _vagy veslélyes gépen dolg9zni 
tilos. Alkalmazásának időtartama alatt tilOs ·szeszes italt fo
gyasztani: 
Ha$ználat e/6tt az am p.- felrázandó! 
Megjegy~éS, ~+~-Csak vényre adh~tó ki.~ ó~os- i-en~elke
zésé szerint (legfeljebb három·aJkalomm~:tl) 1smetelheto.- Az 
a siakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógy
szer j~vallatai szerinti betegség esetéh-a beteg gyógykezelé
sére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 3 am p. (2 ml) 4,40 Ft; ?O am p, (2 ml) 74,- Ft. 

INOIGOCARMIN x 130 

2?2 

in j. 
Hatóanyag. 20 mg indigoszulfonsavas ·nt~triom (5 ml)" ~mp.
ként. 
Javallatok. Vesefunkció-vizsgálat, a funkciócsökkéhéS- kez:
deti stádiumának megállapítása. 
Adagolás. Egz.akt eredmény elérésére tiltaléban iv. injekCió
ban _alkalmazzák. Az-alkalmazo~ mennyiség a testsúlytól füg .. 
gőenváltozó. Normál_ súlyú betegnek (75 kg) elegendő 1·amp. 
A vizsgillatot legalkalmasabb reggel éhgyomorra vagy reggeli 
elfogya$ztása után bizonyos idő elteltével elv~gezni, A beteg 
külónQsebbelökészítésére nincs s;zükség. A vesefunkció meg
ítéléséhez a s~fninterizitás ·mellett_ mindeneke"lőtt a_J~$1:ék
anyag kivélasl:tódás_ának kezdete r:Dérvadó; élettani körülmé-
ny~k kö~_ött az iv. injekció _után; 2~ perc múlva k:ezdödik;c~(lcs
pontját a beadás után ~ perccel éri· e1, majd csökken, és 
normális körűlmények között 9Q· perc alatt feje?:ődik be. 
Zavarja a megfigyelést, ha a beteg a 'próba előtt hashajtót 
vett be vagy ha a gyulladt hólyag spasztikusan öS$?í3hútódik, 
vagy ha ép. egé~~s~ge$ veisén i(tegl:!kefle.~~rikt-~_5 .~efoly_~s .. _-.~· 
érvényesül. Ha az·i\cinjiCi~I~S teChhikái OkOkból l'léhfVihetO ;:J. 

keresztül, im, is beadható; ilyénkor ~~onban a festékkiVálasz- v 

tás élettani értékei eltolódnak: a festék 10,..1~ perc múlva .•.•. ·.·,·.· .. '!, jelenik meg, a kiválésztás maximumát pedig 2o-.45 perealatt 
éri-el. A telje$ elimináládásig 12 óra is eltelhet. lm, injekció 
adásakpr sokkal nagyobb adagokra (4 amp.} van sz:ük$ég, 
Ez a beadási mód ese~leg fé.jdalommal is jár. -t 

;l 

Megjegyzés.· + Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. ?O amp. (? ml) 9,60 Ft. 

INDOMETACINUM Ch mV 200 
kapszula, végbélkúp 50 mg és 100 mg 
Hatóanyag. 25 mQ indoriletacinum kéJpslu.iá.nkérlt;. _50,m_(j~i.U. 
100 mg indometBcinum végbélkúf)onként. · -
Javallatok. Gyulladásos és nem gyulladásos eredetű_ ízül_eti, 
izom- és hevenY_ lágyrés.z-megbetegedé.sek: , pól\tá_rthi"itis 
chronica prOgresSive (prinler króniki.Js polyarthriti_~);·arthiosis 
inflammata, arthrosis deformans; osteoa_f!hritis;spondylarth
rosis, coxarthrosis, spondylarthritis -ankylopoéticá '{morbus 
Bechterew), arthritis urica, valamint periarthritis humero
scapularis, bursitis, tendinitis, tendovaginitis, synoyitis stb, 
Ellenjavallatok. Ulcus vantriculi és duodeni. Terheseknek, 
szoptató anyáknak és gyermekeknek nem adható. 
Adagolás. Egyéni megítélést igén-yel,· a beteg türöképességé
nek figyelembevételével. 
Átlagos kezdeti -adagja-tefnőtteknek;napon'ta 2-3-szor 1 kap
szula vagy 2-szer 1 kapszula (délben és-este) étkezés közben 
vagy közvetlenül az étkezések után, -~ajd -éjszakára 1 végbél
kúp (50 mg vagy siükség esetén-100-mg). 
Meveny köszvényben a kezdeti-adag _':J_apon~ 2-sze.r 2 kapszu
Ja _(délben és este) étkezés közben vagy közvetlenül az étkezé
sek után, az akut rohamok· m'egszüÍléséig valamely húgysav
ürítést fokozó készítménnyel együtt, majd éjszakára 1 végbél-
kúp (1 00 mg). , , 
Szükség esetén az. adag fokozatOsan, kapszulánkén~nővel
hetö. Általában 150-200 mg-oS napi összadag megfelelő te
i"ápi_ás hatást _ereQményez. 
Mellékhatások. fejfájás, szé-dülés, gyomor-bél p~;lnászók, ét
vágytalanság, hányJ_nger, hányás. hasmenés, az epigastrium 
nyomásérzékenysége; allergiás jelleg(~ bőrkiütés, fülzúgás, 
_hal_lási-.zavar •.. hyper:gly_kaemia, ritkábban központi idegrend
szeri tünetek, aluszékonyság~ zavartság, hallucináció, cbn
vulsio, depresszió vagy más pszichés zavar. Az adag-csökken
tésére vagy átmeneti megvonására a mellékhatások rend
szerint elmúlnak. 
Figyelmeztetés. Olyan betegeknek, akik korábban-.a gyomor
bélhuzam súlyos megbetegedésében szenvedtek, továbbá 
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epilepsziában, Parkinson~kórban, emocionális és-pszichiátriai 
kórképekben fokozott óvatossággal adag?lan~ó. " 
Az lndometacinum-kezelés elfedheti az mterRurrens fertözo 
folyamatok jeleit és tüneteit, vagy aktiválhatja a .. l~tens ~ak
teriális folyamatokat. Ezért, ha a kezelés alatt fertozeses tune: 
tek j~lentkeznek, vagy ritka ~iv~telként le~copen~a._ t_hro'f!'b9~ 
cytopenia, gran_ulot:yt;ope~la~ 111. gaszt!OI~te~ztlflalls_ ver;.e.s 
előfordu.láSának veszelve ali fenn, a __ ke$Zit"!_eny adagplasat 
azonhal be kell szüntetrii. Látási és ha~lát;izavarok esetén csak 
fokozott_ óvatossággéJladagolható._ 
Megjegyzés. + Csak vényre_adh8tó ki: AZ-orvoS-rendelke~ 
zésEfSzerir)t:(legfeljebb h=ár~mJIIJcaiOITlmal) ismételhető. 
Csomagolás, 30 kapszula ,5,70; i O végbélkúp (50 mg) 3,70 Ft; 
5 vegbélkúp (100 mg)c2,60H. ,, 

INFECUNDIN 
tabi. 

KGY 0 231 

Hatóanyagok. 2,5 mg_ noretynodrelum, O, 1 Omg mestra_riOium 
tabl.-ként. 
JaVallatok. Elsős·orban=·fogamzásgátlás. További javc:illatok: 
funkcionális sterilitás, funkcionális vérzések (juvenilis vérzés, 
poly~hyperme'fmrrhoea~- .'- a!lo':'ulációs ciklus),-_ fünkcionális 
dysmenorrhoea, endometnos1s. : ,. ,, - . · 
EllenjavaUatok. Tromb6ziSkészséQ, hepatitis éS-májműködési 
zavarok,_ epekő, epehólyag-gyulladáS,_ súlyos· szívbeteg_ség, 
krónikLís vastagbélhurut;--diabete~, b81ső __ szekréciós betegsé-
gek, mellékhatás-okozt3 -itltolerancia, Szoptatás. -
Adagolás. A menstruáció _első napjá~ól s~á_mított 5. napon 
kezdve, _21 napon _át napi 1 tabl.-át kell este,- lefekvés előtt 
beverlni. Az utolsó tabi. bevétele után 1-4 naponbelül várható 
a megv()násos (anovulációs) vérzés, amely'nek ~lső napja az 
új cikluS kezdete. Amennyiben az ut()ISó tabi. bevétele után az 
5.--napön vérzés n_em jelentke;:ne, az ú jabb _lnfecun~in-kezel~s 
a következő napon elkezdheto. A tabl.-szedese,alattJelentkezo, 

--·kis-rriennyiségfi közti-,vériés--a -kezelés--megszakításár·:nem
indokolja. Erő_sebb, ·ilyen jellegű, _áttöré.ses vérzés esetében 
a készítmény szedését abbahagyjukr s a vérzés első napj_ától 
számított 5. napon újból, elölről elkezdhetjük-a 21 napos 
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kezelést. · 
Egyes beteg-eken a havivérzések men_nyi~égén'ék és !artamá~ 
nak--csökkenése figyelhető meg, am1 m1att ·a kezeles abba~ 

hagyása nem szükséges. A fogamzás csak a tabi. rendszeres,
naponkénti szedése esetében kerülhető el: _Amennyiben a 
tabi.- bevétele este elmaradna, ·a mlilasztást másnap reggel 
pótolni kelL 
MellékhatáSók. TestSóiynövekédés; fejfájáS,- gY6mo·r.:...bél pa
nasZok (étvágytalanSág, émelygési hasm_enés stb.), amelyek 
azonhan ritkán teszik szükségessé a .kezelés ·abbah_ag)t_á_sát: 
Ubidócsökkenés, virilizációs jelenségek: - '...::--:-":-'§""· 

Megjegyzés. + Rendelhetőségét külön utasítás szabálYazza 
{1.: 3.7 fejezet). Csak vénYre adhatP ki. Az orvos rendelkézésa 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás; 21 tabi. 3,50 Ft._ · · 

INSULIN KGY M 500 
i nj. 200 NE 
Hatóanyag. 1 gumidugós üveg 200 NE insulinUril cr{St61iisa~ 
turnot (nem monospecies) tartalmaz 5 ml oldátban (40 NE in
zulin/ml)~ 

Javallatok. Diabetes níellitüs éS siövődm~nyei, _c::ómá diabe· 
ti cum, hízlaló~úra, schizophrenia shoc~."kezeléSe: · 
Ellenjavallat.Jiizulinallergia, glycogenosis. 
Adagolás. A- beteg-eállapotától függően (vércukor és .Cukor~ 
ürítés vizsgálat)~ Általában sc. comába n,_ shock kezelésekor i v. 
A hatás sc. beadás után 30 perccel jelentkezik, maximumát 
1-2 óra múlva éri el. Az iv. adott inzulin vércukorcsökkentő 
hatása a beadás után kb. 1/4 óráVal jelentkezik. 
Gyermekkori napi adagja - a ·cukoiürítéstöl éS- a :bété·g -·álla
potától függően általában napi 1-100 NE sc., legalább 4 részre 
elosztva. (Esti adását az éjszakai hypoglykaemia veszélye 
miatt különös gonddal kell mérlegelni.) 
Alkoholos fecskendővel adni tilos! -
l\ll_~l!~ha_~s .. __ tl_ypqglyka.el!l_i_a, __ allergiás reakciók, foly~dék
retenció, lipodystrophia (az injekció beadásának helyén}. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő az együHadáS: 
-MAO~ bénítókkal (hypoglykaemia veszélye). 
Csak óvatosan adandó; 
- fenitOinnal (hyperglykaerhiát okozhat), 
- propranolollal (az inzulin okozta hyj)oQiyka-ámiát nyújf:ja, de 

tüneteit elfedi. 
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i=igyelmenetés.ln~ulinkezelésben r~szesülőknek szeszes italt 
fogyasztani tilos! -Propranolollal (Stobetin) együtt alkalmaz
va újra be kell állítani a beteg inzuiinadagját.-_- Feniteinnal 
együtt adva a fenitoin adagját esetleg csökkentel.)i kell. 
Alkalmazása után 4 órán belül magasban vagy_v~s~élyes· gé-
pen.dolgoznitilosl.;, - __ · " . __ _ _"_- " ·,. _ · 
Cukorbetegek gépjárművezetésre~- való. alkBimasságát_ az 
1/1976. sz. Eü: Min._rendelet szal:>ály_ózza. 
Megjegyzés~ + Cscik az inzulin rendelésére vonatkozó EüM 
utaSításban (3.8 fejeZet) foglaltak szerínt rendelhető térítés
mentesen.- Csak vényre adható ki. Ha.áz orvOs térítéskötele
zettséggel- rendeli, rendelkezé.se- Si.éririt (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 x 5 ml2;60 Ft. 

INTESTIBAR s x 110 
Hatóanyag. 288,75 g barium sulfuricum 300 ml vizes szusz-
penzióban. - -

Javallat._A gYomor, nyombél ~-S vékonybél röntgenVizsgálata; 
irrigoszkópia ~zokon a betegeken, akiken a tannincs kont-
rasztanyag alkalmazása ellen javallt. -
Alkalmazá's:' Az üveg tárta1mB (3ÖO nl l) 8gy vizsQ~IathóZ'-ele
gendö; hígítv8 _vagy_ hígítás nélkül _alkalmazható. Szokásos 
hígítása 1:1 vagy-2:1 (300 mllntestibar+150 ml víz); irrigosz
kópiához 1,5:1 (300 mllntestibar+ 200 ml víz). 
Figyelmeztetés. A- kontrászta'nYagOt · hei_szriálat előtt ·fel_ kell 
keverni. · · · - - · -

MegjegyZés. Orvosi ré.ndelő részére. 
Csomagolás. 300 ml6,80 Ft. 

INTESTOP AN 
tabi. 

EGYT J 450 

Hatóanyagok. 40 mg broxaldinum, 200 Tn<>b•·oxvalJinolhiurn~+ 
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tabl.-ként. 
Javallatok. -Fertőléses ent8~itis, ent~rOCOiws,- gastroenteritis, 
baktérium és amőba okozta dizentérfa. Giardia lamblia fertő
zés, nem specifikus enterocolitisek.:Csecsemőbélhur'ut. Bél
fertőzés megelőzése. 

Ellenjavallat. Máj- és veseelégtelenség. 
···l· .. 

Adagolás. Fe!nőtteknek_3x 1 tabi. naponta. 
Gy.erm_ekeknek: 1-12 hó_napos .korig _3-4x 1/4 tabi., 

· 2-GéveS,korig 3x1/2-'1 ta bt~ ____ _ 
7-14 _éves kori_g 3 x 1...:.2 tab_1 . .nappnta" .étkezés 
után. · _- ___ · 

Mellékhatások. :flatulentia, meteor_is.mUs; .. alh.asi fájda-l_om, 
h_ányinger, ci!Jergia. __ _ . _ _ _ ·_ , ··_, > : 
fjgyelme~etés.- Orvo_si_ -ellerlÖr,zé_s-_ né1kü_I-Jegte.lj~,btr;f:11-mrg, 
orvosi ellenőn:és meUett~e_gfeljebb 1 hónapig szedh~tő.meg
szakítás nél.kül. :1 hónapot-r:n.e~_;JbaJ_ad6 foJyamatoS_á1kéiltnazás 
után perífériás neuropathia,.myelopathia, atrophia n~nli op-
ticiJéphetfel. . 
Túléf-zékenys'égi ·reakCió, -látási Zavar jelen~ké_~se·- e.Se,ién a 
,további-adagolást-m.e_g-kell-s~ün,etnJ,.. _ _ _, 
-Más.Qxikiool_int.art_almú :Q_yógyszer:e1kke_l-együh~jki;tl_nl~_zy_a -~z 
oxikinolin összada_Qja .n'e lépje -tú1 a -nap·i max'i_m;:ílis ~P,ágot! 
A megadott m.aximáli_s kezeJési .idő után __ Q_z esetle_g_es:ke.zelés 
más .oxikinoltntart13lrnú gyógys~errel·sem_folytath!3tól-' 
Megjegy~és. -+ VénY nélküJ .e.~y ,alk.alomm_a1- téQteijé:bb a 
legkisebb gyári .csomagolás va~y anna1< 'megfelelO ·mennyi~ 
ség _adható ki. · · ,. 
C•Qmagolás. 20 tabi. ~. 1 O ft. 

INTRAJ OD EGYT H 500 
inj. , ____ . , 
Hatóanyag..4aO_m_g hexaaethyJ-diamino~isoJ)ropandlúffi.:difo-
datum (2 ml) amp.,ként ( ~ 2?>7 mg J). · 
Jav_állatok. Lues_, artédoscterosi~;·vér_edények:hie_gbet13;9:edé-
_se, arthritis deforman.s. - -

AdagQI_á$. Naponként- vagy -2-'3 naponként t/~1 amp: sc., 
im~~ · 
Fi_gyel_mezt_atés. Alkaim~:I'Zása előtt.-meg kell győ_ződní ar_rólr 
hogy a betegnek n·incs~e_jódt_úlérzékenysége_. 
,-Megjegyzés.~ Ji<~. _Csak_ v.ényr-e ,adható: .ki. Al .. o_ryos -r.eilde1ke
zése szarint (.legfeljebb három a·lkalommal) -ismételhető, 
Cso.ma_golás. b._10.amp.-_(2 rn0-4,.,....Pt. 
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ISOLANID KGY, EGYT H iOO 
cseppek, in j., tabi., végbélkúp 
Hatóanyag. 1 O mg lanatosidum C {1 O rnO oldatban, 
(1 ml=40csepp=1 mg lanatosidum C)_; 0,4 mg deslanosid_um 
(2_ ml). amp.-ként; 0,25 mg lanatosidum c· tabl.-kérit; 1 mg 
la.natosidlim-c kúponként. '. 
Ja-vallatOk. A keringési elé-9teleriség_ {kardiáiis dékompenzá
ció) helyreállít$sa és a kompenzádá fenntartása. 
Adi19ol-ás._ A kompenzádá helyreállítáSáfa naponta 3-4-szer 
~o csepp, 1-2 am p. iv. vagy im., m_: 6-8 tabi.,_ ill. 2-3 kúp alkal-
mBzható. '· · · · 
Kq_mpenz{!cíó fen_nt~rtására napi 2~30 csepp vagy 2:._3 tabi., 
iiL1:-2kúpszüksége~.:.

7

::,.,-, .·-···-" --<---- _- :} 
A hatóanyag gyors 6Jfrl1i.rláció]8 ·mi~~-Í(fe_riiitá-itó kez61éskor :ffi 
szünetek be:iktatás8 nem h\dokolt, csak intoxikációs jelensé-
·gek felléptekor. ' 
Menékhatá-sok·.- Megegyeznek a· ·digitálfsikészítmériyek mel
lékhatásaival (étvágytalanság, hányinger, látászavarok, bige- ''h 
minia; extrasystole, bradycardia). ';( 

MegjegyzéS. ++ Csak vénYre adha'tó ki. Az orvos rendel ke- -~~~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. --;: 
Csomagolás.-5 am p. (2 ml) 2,-Ft; 40tabL 3,-Ft; 1 üveg (10 ml) ' 

ISO:::I:; 

10 

k:::

6

° Ft. S 400 •.•. i.·.' ... :.· 

i nj., tabi. ~ 
Hatóanyag. 250 mg isoniazidum_ (10 ml) amp.-ként; 50 mg -:~ 
isoniazidum tabl.-ként. ·:;~ 
Javallatok./nj.: a tuberkulózis pulmonális és extrapulmonális ~.:;,~ 
folyamatai. ha az orális adagolás a beteg állapota miatt lehe- 'tr! 
tetten, továbbá gyomor- és bélzavarok, rossz felszívódási vi-~,-~ 
szonyok esetén. Empyema thoracis, hideg tályog, tbc-s sipo
lyok, nyirokcsomók lokális kezelése. , 

-Tabi.-: -a- tuberkulózis- pulmonális ·és--extrapulmonális -folya- .. 
matai. 

Ellenjavallat. Primer vagy szekunder iz'oniazidrezisztenci·a. --.~~.~.~-.~ .•. ·.·~·· 
Adagolás. lní.: naponta 3-5 mg/tskg sc. vagy im. (60 kg-os _:: 
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testsúly esetén kb. 8-12 ml).lv. vagy intrathecalisan is adható. -.. • .. · •. ···1·.··.= .• ·•••· .. • •. '. Empyemában lokálisan 2-3 naponta 1Q-12 ml intrapleurá- -~ 
lisan. 

Tabi.: naponta átlagosan 5-10 mg/tskg, lehetőleg egyszerr13, 
étkezés után. 
Kombinált kezelés: lzoniazidrezisztenda kialakulásának ve
szélye miatta gyógyszert más hatásos antituberkulotikurilmal 
együtt kell adni, kivétel, ha kis kiterjedésü folyamat esetében 
Koch-negatív betegen vagy_ utókezelés céljából alkalmazzuk. 
Rifampicinnel kombinált kezelés-esetén fokozott májfunkció

. ellenőrzés szükséges (a májtoxicitás növekedése miattl.-:'-,,~~
MellékhatáSök. Fokozott feflexingerlékenySég. PolyneUiitis, 
amelynek első tünete a kéz és a láb zsibbadása, paraesthe
siája~ 

GyógySze_r:kölcsönhatáS. Óvaiosan adari'dó: 'fenitOinnal_-(en-
nek iiatáSa fokozódhat). __ _ 
M~jegyzés. + -KiZárót'áQ··-:f_6f<Vöbeteg-gyóg_yintéZet((~on
dozóintézeti) felhasználásra. '..;;..'Az intézet készletéből kell a be
tegnek térít-ésmentesen kiadni. -
Csomagolás. 50 amp. (10 ml) 43,- Ft; 200 tabi. 9,90 Ft; b. 
1 OOO tabi. 49,50 Ft. 

ISTOPIRI N 
tabi. 

B A 600 

Hatóanyag. 500 mg acidum acetylsalicYiicum tabl.-ként. 
Javallatok. Hüléses és reumáS megbetegedések, fejfájás és 
egyéb fájdalmak, lázas állapotok. 
Adagolás. Felnötteknek naponta 2-5-ször 1 tabi. 
Gyermekeknek 9 éves korig naponta 2-3-szor 1/2-1 tabi. 
Figyelmeztetés. Ellenjavallatok, mellékhatások stb; tekinteté
ben figyelembe veendők a Co/faritnálleírtak. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b.10tabl. 2,-Ft. 

JOP,AGNOST 
tabi. 

s 

Hatóanyag. 500 mg acidum iopanoicum tabl.wl~én~. 
Javallat. Kolecisztográfia. 

x 110 

Ellenjavallatok. A májparenchyma komolyabb zavarai, Base
dow-kór, szívelégtelenség, akut nephritis, fenyegető uraemia, 
jódtúl érzékenység. 
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Adagolás. Az epehólyag feltöltésére a teljes adagot, azaz 
6 tabL-t a beteg egyszerre, ill. 1 O perces időközökben veszi be 
rágás nélkül vízzel vagy teával a röntgenvizsgálat előtt kb. 
12 órávaL Ha élesebb kontraszt kívánatos, egyszerre nagyobb 
adág -(9-12 tabi.) is alkalmazható. 
A röntgenvizsgálatot -éhgyomorra végzik 12-14 órával a be
vétel után. A kiürülőképesség vizsgálatára célszerűen 25 
perccel a Boyden-féle reggeli bevétele -után -kerülhet- sor. 
A vizsgálat elötti nap a beteg könnyen emészthető~ nem puf
fasztó ételt fogyaszt bőséges zsiradékkal (lehetőleg friss zsír
ral), uzsonnára és vacsorára száraz zsemlét, kétszersültet 
teával. Ezután a vizsgálat végéig tilos étkezni._A b~teg a körül
ményektől függöen enyhEfhashajtót_ V~g_v beön~~st,~-~-~jon. 
Megjegyzés. +_ Csak vén_yre. __ ad_flatÓ ki._ Az orYos rEmdelke-
zése _szerint (legfeljebb h?rom:Bikalommal) ismételhető.· /;' 
CsomagOlás. 6 tabi. 5,40 Ft~ . _ · --'ti 

JODPAPAVERINTHEOSAN A H 500 ''· 

~:~~::yagok. 20 mg papaverinum hydrochloricum, 100 mg ;~~~ 
kalium jodatum, 250 mg theobrominum drazsénként. : 
Javallatok. ·Angina pectoris, angiospasztikus folyamatok, ar- '" 
teriosclerosis, asthma bronchiale. 
Adagolás. Naponta 3-szar 1-2 drazsé. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal'legfeljebb·a ·"f~ 
legkisebb gyári csomagolás vagy_ annak megfelelő mennyi-
ség adható ki. _ -~ 
Csomagolás. 20 drazsé 2-,- Ft. -2 

}E 
JÖD-PÁRNA B T100 ·~ 

-,~ 
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Hatóanyagok. 1 ml solutio jodi spirituasa pólyázOtt amp.-ként. 
Javallat. Sebellátás. 
Alkalmazás. Külsőleg. 
Megjegyzés. Vény nélkül is k~adható. 
Csomagolás. b. 6 amp. (1 ml) 2,- Ft. 

KALMOPYRIN 
tabi. 

KGY A 600 

Hatóanyagok. 450 mg acidum acetylsalicylicum, 135 mg cal
cium carhonicum tabl.-ként. 
Javallatok._ Hűléses_ és _reumás megbetegedések; fejfájás és 
egyéb· fájdalmak, lázas állapot. , 
Adagolás. Felnőtteknek· naponta 2-:-5x1-2_tabl_.; u'iiif-inelrek 
napi adagja 1-6 évig 3-5-ször 1/2 tabi., 6-14 -éVig 3-5:.ször 
1 tabi. 
Figyelmeztetés. Ellenjavallatok, mallékhatások stb. tekinteté
ben figyelembe veendők a Colfaritnálleírtak. 
Megjegyzés. Vény. nélkül is kiadható. 
Csomag-olás. b. 1 O tabi. 2,- Ft. 

KANAMYCIN M S720 
in j. 
Hatóanyag. 1 ,O g kanamycinum disulphuricum amp.-ként. 
Javallatok. Sztreptomicinnel szemben rezisztenSsé válttubár
kulózis kezelésére kombináltan {INH, Rigenicid, Cycloserin); 
Kanamycinre érzékeny kórokozók által kiváltott fertőzések 
célzott kezelése, amennyíben más- ántibiotikum (peÍ1.icillin
származékok, eritromicin.stb.) vagy szulfonamidkészítmény 
kellő hatást nem biztosít. Igy pneumonia, empyema thoracis, 
bronchiectasia, szeptikos állapotok, pancreatitis, pyelitis, cho
lecystitis, osteomyelitis, ·endocarditis stb. 
Pyogen fertőzések profilaxisára mütétek, ·ég.éSi' és báláseti 
sérülések esetén. 

Ellenjavallat. Funkciócsökkenéssei járó vese-fneQbét~_gedés 
és a VIli. agyideg károsodása. Gyermekkori tbc. · 
Adagolás. Felnötteknek tuberkulózis kezelésére enyhébb 
esetben 3-4 naponta_reggel és este 1-1 g im., súlyosabbese~
ben 6 napon keresztül reggel és este 50Q-500 mg im., a 7. na-
ponszüoet, , 
A kúra időtartamát egYénileg kell megállapítani. 
Egyéb bakteriális fertőzé'sek esetéh reggel és este 5oo--5oomg 
im., maximálisan napi 2,0 g. 
Gyermekek átlagos napi adagja: 1 éves korig 100 ·mg, 1-5 
éves korig 300 mg, 5 év felett 300-500 mg. Az adagokat 
1-2 részletben kell beadni. A kúra időtartama átlagosan 
5-7 nap. 
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A porarn p. tartalmát 3-5 ml1 %-os Hdokainbah feloldva aján
latos alkalmazrii. 
Mellékhatások. Bár kevésbé ototoxikus, mint' a nenmicin
csoport többi tagja, egyéni .túlérzé~enység-' esetén _már .kis 
adag_ is hall~scSök;kenést okozhat, ezért a-hallást rendszer~sen 
ellenőrizni kell; t~rtós adagolás esetén leg~'~bb_JÓ,_naponta 
aud_iometriai vizsgálat is véQzeridő. Veseártalom, ame~J_ynek 
megelőzésére bő folyadékfogyasztás ajánlatos. Másodna
ponta vizeletvii:sgálatszükséges; kifejezett aliguri a, progresz
szív azotaemia esetén tovább nem adható. 
GyógysZerköiCsönhatás. Ti/Os- ·együtt adni' n'ephro-- és atc-
toxikus gyógyszerekkel __ (tox_iklls ·_hatásuk ___ összege~_ődik). 
E_ gyógyszerek csak: fQ-:2,1_2-na:pos __ ·szüne_~ kö~beiktatásáVBI'ada-
golhatók. - -

Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon
dozóintézetil felhasználásra. 
Csomagolás. 1 am p. (1 g) 3,60 Ft. 

KARII. 
{abC 

EGYT A 600 

Hatóanyagok.. 100 mg cOffein_um, 150 mg amidazophenum, 
300 mg phenacetinum tabl.-ként. 
Javallatok .. Spasztikus migrén, fejfájás, egyéb fájdalom, neu
ralgia, láz. 
Adagolás. Szükség esetén 1 tabi., naponta legfeljebh3x1, tabi. 
Figyelmeztetés._ tartói(8ik81ni-aiásakor ·a vé'rkéP --időflkénti 
ellenőrzése szükséges. 
MegjegYzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft. 

J(EFALGIN 
drazsé 

EGYT A 700 
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Hatóanyagok._ 0,2 _mg_ ergotamifl_Ufll tártaricum, 5 mg -extrac
tum belladohnae si_ccuri1, 6(f rrig~c:Offeinuin, 150 mg amida
zóphe·num drazsénkéht. 
Javallat. Migrén. 
Adagolás. Kezdéti ádag- egyszerre' két ·drazsé; Ha' a fejfájás 
nem szOnik meg,'a fájdalom teljes megsz0i1éséig fél óránként 
1-1 további drazsé bevétele szükséges. Az ergotam intartalom 

miatt napi 6 drazsénál, összesen 10-12 drazsénál többet nem 
szabad bevenni. 
Figyelmeztetés. Tartós alkalmazásakor a vérkép időrikénti 
ellenőrzése szükséges. ~ 

Megjegyzés·. ++ Csak_ vényre adható ki. Ai orvos 'rendelke
zése szerint (legfeljebb hárOm alkalommal) ismételhető.: 
Csomagolás. b. 12 drazsé 2,20 Ft. ~;:._,.""'"'""~ 

KETAZON s M900; mV200 
drazsé, in j. 
Hatóariyagok.-250 mg:kebuzonnrif drazsénként; 1 g kebuzo
ni..m:l, 50 mg trimecainum {5'ml) .amp.-ként. 
Javali8tok. A hyperuricaemiás-sz_in.drónla miride'h, fdffflája; a 
végtagi és haemorrhoidaliS erek gyulladásos és·trcirttbotikus 
fölyamBtai; akut és ki"ónikus i;l_rthritiS~ Az osteoa~hrosis, 'arth
ralgiás_ formá i, vertebregén szindróma utókezel_ése:·_qyulla
dásos szembetegségek {szivárványhártya-, sugártest-- és 

·szerilüreggyulladás); egyes bőrbetegségek (erythema node
sum, erythema exsudativum multiforma Hebrae). 
Ellenjavallat. Leucopenia,_ dicurnaral típusú _antikOagulánsok 
egyidejű alki:llmazása, gyomor- és nyombélfekély, a vérképző 
szervek megbetegedése, szív-, máj~ és véseelégtelei1ség,-ma
gas kor, cachexia, magas vérnyomás, diabetes. 
Adagolás. Individuális, a betegség fajtájától és a beteg álta
lános állapotától függ. A kezelés első 3-4 napján rendszérint 
nagyobb adagot adunk és_ az adagokat a_ javuláSnak meg-
felelő~n lassan csökkentjük. _ ._ 
Aköszvény akut rohamában napi 1-2 am p. mélyen i ín: (intra
gluteálisan), a kevésbé heves rohamokban 2 drazsé .2-3:szor 
naponta ·mindaddig, míg_ a nagyobb fájdalom, és_ az_ ödéma 
megszOnik. _ . ___ .. 
Krónikus formák kezeléséré 8~ fenntartO 8dagként elegeridő 2 
vagy 1 drazsét adni naponta: vagy m'ásnapOriként, több héten 
keresztül. 
Vénás trombózis kiegészítő kezelését injekcióVal kezdjük: az 
első három nap napi 2 ampullát adunk im., majd napi.1 ampui-
IM. . 
Varicophlebitis vagy kisebb felületi trombózis kiegészítő-keze
lésében kezdetben napi 2-3-szor 2 ·drazsét, késöbb ennek az 
adagnak felét vagy egyharmadát adjuk. 
A végtagok ereinek trombotikus és gyulladásos megbeteg e-
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déseiben a Ketazon-kezelés elengedhetetlen tartozéka az 
elaszto-kompressz1ós kötés. 
Reumás betegségek- kezelésére az_ első ,három nap J1Bpi- 1 
amp., niajd másodnaponként 1 amp., e~ követően pecijg napi 

,·. 1 drazsé, amely hosszú ideig, _néhíj_ hónapokig is_ a~ható:. . 
'A l_egnagyobb egyszeri a~agja 1 __ g, legnagyobb·napi __ :é:ldagja 
3.g per·os. · · -
Mellékhatás. VérképzöszerVi kárOsOdáS, VéSekóHka, ödéma. 
Gyógyszerkölcsönhatás. A kOszvényes betegek Ketazonnal 
egyidejűleg acetilszalicilsavas készítményeket ne· szedjenek~ 
mert ezek a Ketazon uricosuriás hatását csökk~ntik. 

Figyelmezteté$. f-i_l,IZ~rft~~-k~.;§l1~§,S.I~,~tj;~_J{!3rJc~p13,t._.Kű.l~J;l.i}sen 
a fehérvérsejt~-~~~ -JE?l.l)d!:J?~r~.s.en ,_-~_IJ,8nQfi;znJ, :k~JI '· !v. jl)j~~ciót 
ri'u~gf~lelő, fTI~_I_y,e,r:- intrag!u~eál,isan,.a_c:;lj~k. A-_~O~y~-~~-óq_evitel J 
kot_látozása a kezelés-alattcsökkent,heti a ret~nciós_?~déma·le~ ·][ 
_hetősé9ét._ Vesekóliki:l .'rnegakadá_lyozására_ --:' mely_:a_ Ketázon ~ 
uricosuriás hatásá réYéil_létt:ejöhet- különösen_ UfátCFath_esis 1 

fen'nállásakor, kielégítő-_ diútézisr_öl kel!-gOridöSkod_ri.::_~egal- .·"'.··.·~~ .. ,t···~·'.· .. ::·,····,······,·,

1

, kalmasabb italok·a lítiumot tartalmazó alkalikus __ szénsavas c: 
·Vizek. ._ __ · 

MegjegyzéS::--~ _ Csak v,énxre. adható--ki. Az orvos rendelke-
Zése szarinHlegfeljebb három alkalommal) ismételhető. ~+:' 
c~omagolás. 20'drazséS,60 Ft; 5·amP .. (5 ml) 7,40 Ft .. "- :] 

-1 
:E 

* --;; KLIOI\I KGY s 100 
tabi., hüvelykúp 

N HatO-anyag. 250 mg ·metronidBzOiúm· tabl.-ként~·-5oo· tra9 met- 1 
ronidazolumhüvelykúponként; , _ :•' _ _;~ 

- J~_vallat._ Férfi és női .húgy-ivar sze'fvi TrichomOiiti!h m~·rdia ;t 

lamblia fertözés. Stomatitis ulcerosa. Amőbás dizentéria és az :~~ 
aszimptómás amoebiasis eg_y~b.-f:ormái, amoebiaSiS, amőbás ~.:, 
májtátyog. __ Tünetmen:tes E~~afi1ó~ba f1is_tol~ica. cisztát ürftök 
esetében. ..j 
EIÍenjavaÍiat. A terhesség _első 3-hónapja. l.! 
Adagolás.:Trichomoniasis.~ 

A( d
5
a
0
gja 

1
térfi

0
mek ésknönek .. 1~gyaránt reggel-este 1-1·tabl. _;t: 

- 2 mg , 1 napon eresztu .' '* 
-A tablettát ajánlatos étkezés -köihen vagy étkezés utári~ szét- 1' 

'~ rágás nélküllenyelni. Nők egyidejűleg, ugyaricsak-.10 napon ' .... '.··.·. _,
1 keresztül, lefekvés előtt 1-1 kúp-ot is helyezzenek-fel magasan .:J, 

-{1, 
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a hüvelybe. Indokolt esetben a kúra megismételhető, a napi 
adag 3-4 tabL-ra is emelhető. --
Giardiasis: 
Felnőtteknek: 5-7 napon át naponta 2 x 2 tabi. 
Gyermekeknek: ű-12 hónapos korig naponta 1/2 tabi., 1-4 
éves korig naponta 1 tabi., 4-8 éves korig nal?onté!.11/2 !abi., 
8 év felett naponta 2 tabi. 5 napon át étkezes utan, 2 reszre 
osztva. 
Stomatitis ulcerosa: 
Felnőtteknek: naponta 2x1 tabi., 3-5 napon át. Súlyos eset~ 
ben 1-2-szer 1 db langyosítással képlékennyé tett-és-géz
lapra helyezett hüvelykúppal a fekély területén 2~ J?erces !oká~ 
lis pakolás végezhető. Gyermekeknek stomat1t1s _ ulcerosa 
kezelésére a készítmény nem javallt. 
Amoebiasisban: 
Felnőtteknek: tünetmentes cisZtaürítök esetében 5-7 -08pon 
át 2-3 x 2 tabi.; _ _ _ , 
krónikus amoebiasisban (hepatosis _esetén is) S.:...10 napon ·át 
3x2 tabi.; 
invazív formában, akut amőbás dizenteriában, 1ünetmentes
ségig 3 x 3 tabi.; 
amőbás májtályog esetén a szokásos (és egyben ineQénged~ 
hető napi maximális} adag 2500 mg {1-0 tabi.} egyszerre vagy 
2-3 részletben, _3-5 napon át, az egyébterápiás _lehetőségek 
alkalmazása (leszívás,-antibiotikumrik- elsősorban oxitetra
-Ciklinek-adása stb.)__. mellett. 
Gyermekeknek: 7-10. éves korig a felnöttek adagjának !ele, 
3-7 éves korig a felnöttek adagjának egyharmada,: l-3 eves 
korig a felnöttek adagjának negyed_ része. 
Csecsemöknek ajánlatos arányosan kisebb adagot alkat~ 
mazni. 
Mellékhatások. Fejfájás, keserű szájíz, bevont nyelv, enyhe 
hányinger, olykor hasmenés. 
Ezek a tünetek a kúra befejezése után maguktól meigsz~n_nek. 
Figyelmeztetés. Tfichomoniasisban' a b6teg ház~stárS.a, ill. 
sze)(uális partnere is fertőzöttnek tekintendő. "J:artos gyogyu
\ás csak mindkét fél egyidejű keze1ésétöl·várható.'Kúra alatt a 
beteg nemi életet ne éljen. Mint nitrovegyület enyhe'leuko
peniát is okozhat, ezért főként a 7, ill. 10 napos kúra esetén 
ajánlatos ·a-vérkép e11enörzése. Klion-kezelés 1deje alatt alko
hol fogyasztása titos. -- . ~ 
A Klionnal egyidejüteg adott antihipertenziv szerek adagJat 
célszerG csökkenteni. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki.:Az orvos rendélke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 20 tabi. 6,60 Ft; 1 O kúp 7,5q Ft. 

KLION-D KGY 
hüvelytabletta 
H8tóanyag. -500 mg metronidazolum, 150 mg_ miCOnaZolum 
nitricum hüvelytabl.-ként. - - -t 

~:;:11!~~~k. Női húgy-ivar szervitrichomonasfertőzés hüvelyi t 
Ellenjavallat.'A'te·rheSs~g-·els_ő:3--h?n~P1~:· ____ .. · .- .. _._. __ , :-::- ____ ,' -:i 
Alkalmazás. Az :oráiis'_'KHOn::tii6i.\SZédés_~y~_f~9"yi~ejQJ~_g 10 'Pi 

napon keres_ztül na_po-nt_a egyszer (este_·t_ef~~$~-el_őtt}1 :d_lJ! víz--- --Í 
zel ényhén megfiedvesífett Klion-D hüVel)ltaQt.'::t-V_ezEitUnk fel ' 
magasan a hüvelybe. .-,-_ - J 
MellékhatáS. Oiálls Klióií. tiÚ)I.-vai .. égyüci:es aikali1,a_Z-áS-_ese_- -:~ 
tén: fejfájás, keserű szájíz, bevont nyEllv, enyhe· h8n'vióger, -t_ 

olykor hasmenés; ezek a kúra befejezése után nlaguktó_l meg- ;ifu 

~~~~:~Ztetés. Enyhe_leukopeniát is Okozhat, ezért ajánlatos .1.: 
a vérkép etlan!)rzés_~; Klion~keielés:ideje alatt-az alkohol fo- ~ 
gyasztása tilos; a beteg nemi .életet ne éljen. . ·g 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos·_rendelke- --~:{ 

. ~:e~~:=~:s~l~~~~~~~~~á~;:;_:~~~lommal) ismételhető. •.· .. ~J 

LEGATIN B A 200 lJ 
4 drazsé -it-i 

Hatóanyagok. 2_5 mg .extractüm-_va.JerÚmae·-_sicctm, 10: mg ~~--~ 
'extractum hu in_ uli lu puli siccum, 50 mg phenacetinum, 1 Omg ;& 
:Phenobai-bita_l_um drazsénként. _ · · -~1 

, . _J_aV.ti~Jia.tO:~; _ ,~Yúgtátá_s;, ,,&lt_~t~s:; .... IJe.I.Jrastfu~tlia,-, Jj_i~éri.é!~; _ep i-. _ ~ 
lep,szia~ ~j 
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Ad8golás. Felnötteknek nyugtatásra: 3-szor naponta :1-2 dra
zsé, altatóként-: 3 drazsé 1/2_óráva1Jefekvés előtt., 
19gyelmeztetés. Főleg járművezetők,- magasban vagy veszé~ 
lyes gépen dolgozók csak az orvos: által-,- az egyéni-érzékeny
ségnek megfelelöen- _előírt adagban szedhetik; 

Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb egy 
gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség _adható 
ki. 
Csomagolás. b. 20 drazsé 2,- Ft. 

LEUPURIN 
tabi. 

Ch 

H8tóanyag. 50 mg mercaptopurinum tábl.~ként. 
Javallat. Akut leukaemia, idültmye_loid leukaemia myeloblas
tos-szaka. 
EllenJavallat. Csontve-lő-,_vese:,.n_:lájeléQtel_enség. 
Adagolás. Egyéni. A kezdeti adag általában naponta 2,5 mg/ 
testsúlykg, tehát 2-4 tabi., megfelelő elosztásban. Az akut l eu~ 
kaemiában szenvedő gyermekek nagy_ része ezt az adagot 
általában jól túri. Az adagolás esetleg több héten át is folytat~ 
ható. Ha négybeti adagolás után nem mutatkozna klinikai 
javulás, és toxikus tünetek sem észlelhetők, a napi adag 5. mg/ 
testsúlykg maximális mennyiségig növelhető: 
A vér leukocytaszámának rendszeres ellenőrzése szükséges. 
Miután a készítmény hatása el húzódhat, -a kezelést a leuko
cytaszám esésének első jelére meg.l(ell szakítani. Ha_ a továb
biakban a leukocyták száma 2-3 napon át változatlan marad 
vagy emelkedik, a kezelés· folytatható. Fontos a ·megfelelő 
fenntartó adag meghatározása az esetleges korai visszaesés 
elkerülésére. 
Kombinációs terápia: heveny leukaemiában kombináCióban 
adandó az előírás szerinti gyógyszerekkel [cytosinarabinosid 
(Cytosar), Methotrexat, Rubidomycih (Cerubidine}, prednizo
lon stb.]. 
Mellékhatás. Leukopenia, thrombocytopenia, háemorrha
giára való hajlamosság, ritkábban hányinger. Túladagolás 
esetén hányás, sprue. 
F_i_gy_elmezteté_s._ A leukocytaszám _ csökkenésének első jelére 
meg kell szak_ítani a kezelést. _ ,-; 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 
- Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a-beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 25 tabi. 19,80 Ft. 
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LIBEXIN 
tabi. 

Ch K100 

Hatóanyag.100 mg prenoxdiazinum tabl.-ként-. 

Javallatok. Bronchiális eredetű köhögés csillapítása: akut_ és 
krónikus bronchitis, grippe, bronchopneumonia, tumor vagy 
idegentest a -bronchusokban, asthma bronchiale, emphYse
ma, dekompenzált-ak éjszakai köhögése, bronchoszkópiás 
vagy bronchográfiás beavatkozás előkészítése. 
Pleurális eredetű köhögés csillapítása: pleuritis sicca és ex
sudativa, pleuropneumonia, tüdöinfarktus, spontán pneumo
thorax, pleurális beavatkozás (művi pneumothorax, -pleura
punkció; pleurán végzett'műtét). 

Ellenjavallatok. Nagy váladékoziissal járó kórképekben és kü-_ 
l önösen posztoPeratív- állapotbari-(inhalációs ·narkózis-után) 
ellenjava !It. 
Adagolás. Átlagos adagj8 felnőtteknek naPorita 3-4-si:er 1 
tabi., makacs esetben 2 tabi. 
Gyermekek szokásos adagja az életkornak -·és testsúlynak 
megfelelően arányosan kevesebb, általában naponta 3-4~ 
szer 1/4-1/2 tabi. 
Bronchológiai előkészítésheZ testsúlykg-onként·o,g...:.3,8_'mg
os adagban atropinnal kombinálva, 1 órával a beavatkozás 
előtt. · 

Figyelmeztetés. A tabl.-t siétrágás nélkül, eQészben kell le
nyelni, mivel szétrágáSa a Száj nyálkahártyáján múló zsibba
dást:.. érzéketfenséget válthat ki. 

Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. 20 tabi. 2.- Ft. 

LIBEXIN COMBINATUM 
tabi. 

Ch K 100 
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Hatóanyagok. 200 mg prenoxdiazinum, 1 mg erhetinum hyd-
rochloricum.tabl.-ként. . . . ..';, _. 

Javallatok. Grippe, bronchitis spastica, ·bronchitis· acUta és 
chronica, laryngitis, asthma bronchiale, emphysema, p!Suri
tis, pleuropneumonia, tüdő-tbc. esetén köhögéscs·iflapífás, a 
köpetürítés elősegítése. 

Ellenjavallatok. Nagy váladékozással járó -kórkéP8k, inűtét
(inhalációs narkózis) után. 

l 
' 

Adagolás. Átlagos adagja. felnötteknek naponta 3-4-szer 1 
tabi. étkezés után. · 
MellékhatáSok. -ÉmelygéS, esetJeg hányihQ-ér-szórványosan 
előfordulhat ami a gyógyszer szedésének abbahagyása után 
megszűnik; 

FiQyelmeztetés. A ·tabl.-t -egészben kell lenyel nl, miVel szét
rágása a száj- nyálkahártyáján múló zsibbadást, értéketfen
séget válthat ki. . .,~ 
Gyermekeknek ne alkalmazzuk! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható' kL Ai.·orvöS rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 3 .• 90 R 

ll DOCAIN EGYT H 200 
drazsé,Jnj. 10% 
Hatóanyag.-250 mg fidocainum drazsénként; '200 mg fidocai
num hydrochloricum anhydricum (2 ml-es) amp.-ként. 
Javallatok. A miokardiális infarktus akut szakáhoZ' tár-suló 
kamrai extrasystolék megelőzése és kezelése;,- coronaria
sclerosis talaján-kifejlődő-kamra i ritmuszavarok (kamra i- ext
rasystolék és_ tachycardiák}; organikus szívbetegséghez tár
suló kamrai arrhythmiák. Krónikus enyhe és közepes ischae
miás szívbetegségek. Angina pectoris. 
Ellenjavallatok. 11-111. fokú AV-blokk, kifejezett bradYcardia, 
kardiogén shock; lidokaintúlérzékenység, valamint lidokain
nal kiváltott _grand mal rohamok az anamnézisben; a máj-
működés súlyos zavara. · 

Adagolás. A 10%-~s ínj.- kízáró/qg ím. acfha.tó! Akut miokar
diális infarktusban a_ kórházba szállítás·_elött egyszeri.adagja 
általában 4- rrlg/testsúlyk~i- (200:--300 mg). A 'ká:mrai -·ritmus
zavarok további kezelésére és megelőzésére szokáso_s_adagja 
4 órá_n.k,ént _1 OD-200 mg. _ ._. 
A drazsé'átlagos.adélgja felnötteknek liaponta ~X1-dfazsé, 
mely'-az e_gyéni tűrőképé~ség: figyeleiribE!vételévél napi 3 x· 2, 
esetlegAX-2 drazsé mennyiségig növelhető._'-A kezelés prO
fila~_i_kus céllal_ is végezhető _és hoS_szU í dön át k(!raszerűen 
folyti(thátó~ _ · · - , · 

Mellék:hatáSok. KözpOnti idegrendszeri melléktünetek:- fej
fájás, szédülés, álmosság, fülzúgás, nyelv- és szájzsibbad ás, 
esetleg nagyobb adagok hatására nyugtalanság; eufória, dez
orientáció, konvulzió, tremor. 
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Az enyhé?b tünetek a ketelé:_; félbeszakítására megSzűnnek; 
tremor, tonusos-clonusos gorcsök esetén rövid hatású bar
biturátok (pl. Venobarbital), ill. Seduxen_ adható pareritEiráli
san. 
Ca.':diovasculafis mel/éktünetek: vérnyomásesés, frekvencia-
csokkenés, ingerületvezetési zavarok. . · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható: 
- nyugtatókkal ( szedatív hatásukat fokozza)· 
- feniteinnal (iv. adva a fenitoint, a pitvar:kam-rai átvezetés 

gátlásátválthatja ki); 
- prokainamiddal (hallucináció, delirium). 

Figyelm~~etés. A_dra~sékat.ey-és .~öz~en kell bevenni; gyo
mo~s_av_hl_anv, eseten ~osavbev_1telrol celszerű gondoskodni. 
Kenngest elegtelensegben,- htpotóniában,- -májkárosodás 
kf.!rlátozott vesemüködés esetén fokozott körültekintéSset és 
k1sebb adagban kell alkalmazm: 
Frekve.r:ci~csökk~né_s ese_tén iv. 0,5-;-1 mg atropin, hi potenzló
ban szukseg szermt tv. sztmpatomimetikum, íll. bétareceptor
izgató adható. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki.-_Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) i::~mételhető. 
Csomagolá;s~ 30 drazsé 7.40 Ft; 1 O am p. (2 ml) 3,30 Ft. 

LIDOCAIN EGYT D 100; H 200 
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inj.1% és 2% 
Hatóanyag. l O, ill. 20 mg-lidocainum hydrochlof-ícum anhyd
ricum ml-ként. 

Ja~allatok. Helyi érzéstelenítésre általában a Lidot:ain-Adre
nalmt alkalmazzák; Az adrenalinmentes Lidecain inj.-t elsö
sorban akkor, ha az adrenalin általános hatásai nem 
tasak {adrenalintúlérzékenység) vagy csak röVid 
hatás~a van szükség. 0,5-1 %-os ol data jó bloká-
d ot btztosít különbözö fájdalmas 
i sch i as_ st~.). ~<:>V.~tJbá szülés_ lefej_~ 
epeköfájdalrhSii'eSetéh. · '· · · 
K_ardíológiában: szívinfarktuS akut szakaSzáÍ10ztársüló mono
top v~gy politóp, legalább 5/min gyakoriságú ·kanirai extra
systolta; 
-le~~lább 5/min gyakóriSágú krónikus kamrai extrasystolia; 
- sz1v1nfarktus akutszakában jelentkező korai vagy elsődleges 

kamrafibrilláció; 

- különböző eredetű akut kamra i extrasystolia (általános ·ér
zéstelenítés, ill. sebészi beavatkozás alatt és után); 

- pacemaker-beülteté~- alkalmával észlelhető ventricul_aris 
extrasystolia; 

· -- digitáliszintoxikáCió okozta ka-mra i. arrhythmiá~;. __ ·.' : 
- praeexcitatiós szindrómában jelentkező tachycardta. 

EllenjaVallatok. 11-111: fokú AV-blokk, bradYt:ardia;--kardiogén 
shock; lidokaintúlérzékenység, Udókain által kivá1to'tt-:.;g~ 
mal rohamok az anamnézisben; a májmüködés Súlyoszavára. 
Glaucomás betegnek-retrob!Jibárisan nem alkalmazható. 
Adagolás. Helyi érzéstelenítésben kisebb-·az:-éidagja,:n,hit a 
Lidot:ain:-Adrénalinból adható mennyiség. · .· 
SZ6~ásos adag: p\e_xus brachial.i_s és sacralis é.rzéstei_Bnffésre 
20 ml1_%-os vagy.1 O ml2%-o_s; kéz- é~l_ábujj érzést_ele_nít,é_sére 
(kizárólag adrenalinmentes!) 2-3 ml 2%-os oldat; vezetéses 
érzéstelenítésre 2%-os (5-10 ml). ·· 
Az oldat hígításáv-al a toxiCitás csökken, ·ezért- különösen 
nagyobb meTmyiséQ alkalmazása-kor -·a hígabb oldat -hasz
nálata indokolt. 
Maximális adagolás: 

O, 125% 0,25% 0,5% 1% .2% 

Lidecain inj., ml 300 100 40 20 'lO 

A maxirTiálls adaghOz közel-álló rilennViség iQényekor' a Lido-
cain-Adrenaliil i nj. használata kívánatos. . ·-
A maximális adagot 24-órán belül megismételni nem:szabad! 
Kardiológíában aszokásos egyszeri iv. adag felnöttekriek-1.-2 
mg/tskg (legfeljebb azohba n 100 mg)·;·_Ez-az adag 3:'-5 percen-
ként megismételhető, 300 mg·összmennyiségig. ____ : 
lnfúzióban: 2o-55 !Lg/tskg/perc (legfeljebb azo"nbali- ~ ·_mg/ 
perc) lsodex-- vagy Ringer-oldatban. Az infúziót. mindig iv. 
adag után kötjük be~-24-36 órán át adhátó. . _ _ .'' 
tntramuszkulárísan 4-6 óránként 2-4 mg/tskg (legfelJebb 
azonban 200 mg) a nagy farizom ba vagy·a deltaizombá;:Mio
kardiális -infarktusban a kórházba szállítás -előtt általában· 4 
mg/tskg-:ot {20G-300- mg) adnak-~gyszeri adagként.
Mellékhatások. Központi idegrendszeri melfékh"atások: __ fej
fájáS, szédülés, álmosság, nyUgtalanság~- eufória, fülzúgás, 
nyelv- és szájzsibbadás, beszéd- és látás:Z.avar; súly_osabb 
esetben és csak túladagoláskor dezorientáció,:convulsto; tre
mor. 
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Cardiovascularis mellékhatások:- többnyire nagyobb adagok 
után: vérnyomásesés, frekvenciacsökkenés. 
Figyermezteté's~ Az enyhébb tünetek a kezelés félbe·szakítá'" 
sára megszűnnek. Tremor, tónusos-donusos görcs esetén 
rövidhatású barbiturat (pl-. Venobarbital), ill.-Seduxen adható 
parenterálisa·n·. 
Hipotenzi6 esetén iv. szimpatom.imetikom,_ ilL bétareceptor
izgátó; frekvenciacsökkenéskor iv. o,q.--1 mg atropirl adható. 
Keringési· elégtelenség, hipotónia, májkárosodás, korlátozott-4/ 
ves8müködés esetén óvatosság ajánlatos; általában kisebb 
adag stüks$ges. _ _ " . __ : 
Helyi érzéstel-enítéSre--alkalmazva a·z erekben gazdag szOve
tekbe-()vatosan kell _irijiciálni;: ho_gy· az fntrava-~ális befecsken
de_zés:eJkerülhetö l~gyen. __ Nagy-obb me·l):nyi_ségben adva aján
IBtos ég y 6rávaf a Defecskendezé's e főtt- prdfilaktíkuSan- bar
bitu-rátot adni. 
Megjégyzés. + . Csak. vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkafommal) ismételhet~. 
Csomagolás.- 1% 1 O am p. (1 O ml) 5,30 Ft; b. 2% 1 O am p. (2 ml) 
2,30 Ft, b. 2% 100 am p, (2 ml) 23,- Ft; b. 2% 1 O am p. (1 O ml) 
6,60 Ft. 

UDÖCAIN 
kenőcs 

EGYT T 300 

Hatóan·yag. 1 g tidocainum (20 g) vízzel lemosható kenőcs-
ben. ~ 

Javallatok. A károsadott bőrfelszín, a nyálkaháttyák érzéste
lenítése. 
Viszketés· különbötÖ' fajtái: a külön·bözö testtájak allergiás 
(ekcéma, csalánkiütés, prurigo stb.), ill. irritatív (rovarcsípés, 
foglalkozásL házta·rtási stb.) eredetű börgyutradása. 
Fájdalmas bőr- éS nyálkahártya-elváltozások: enyhe-fokú 
égési sérülés, telütetes sebzés, bőr'repedés, horzsolás, emlő
bimbó berépedése, postepisiotomiás, aranyér okozta fájd"a
lom, fissura, ilt. fistula ani~ herpes zoster r röntgenbesugárzás 

-okozta-k-árosodás-.·: ..• Jj2. ······ 

Fogászat: protézis felhelYezése sorárt · je·leritkezö _fájdalom, 
fogínykezelés, injekció helyének érzéstelenítése. 
Müszeres beavatkozás: endotracheális tubus, rektoszkóp stb. 
be~ezetése sor~n. 

Arkalmazás. A-bőr,--ill._a __ nyálkahártya kezelésekor a felszínt. 
kenőcsös-géz1appal, ill. kenőccsel fed jük. Rektroszkópos vizs-
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galat előtt mind a nyálkahártyát,- mind a müszertr endotra
cheális beavatkozás előtt a tubus bevezetésre kerülö részét be 
kell kenni. 
Figyelmeztetés. Allergiás bőrgyulladás fellépése ·esetén hasz
nálatát abba kell hagyni. 
A kenőcs inkompatibilis paraffinnat Vazelinnal, cseranyagga l, 
nehézfémekkel, jóddal, jodidokkal~ kátrány'okkal, fenol jellegű 
vegyületekkeL -".-~,cs~ 

Megjegyzés. + Vény nélkül e·gy alkalommal legfelje-bb a 
legkisebb gyári cs'omagolás vagy annak megfelelő mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás; 1 tubus (20 g) 2,- Ft. 

Ll DOCAIN EGYT T :300 
spray 
Hatóanyag. 3,80 g lidocainumi 80 mg aetheroleum menthae 
piperita e, 6,82 g propylenglycolum, 27,30 g sp iritus concent
ratissimus, hajtógázt tartalmazó (65 g) palackan ként. 
Javallatok. A nyálkahártya vagy a_-károsodottbőrfelszín érzés
telenítése, 
Fogászat, szájsebészet: A beszúrási pontérzéstelenítéselokál
anesztézia előtt, felületes' tályogok megnyitása, .m·ozgó. tej
fogak, ill. csontszilánkok, nyálkahártYán· alkalmazott seb
varratok eltávolítása, koronák, hidak felillesztése _előtt. __ (3in-

. givitis, stomatitis, paradontopathiák kezelésében, dá~~,-~ratio 
előtt, lenyomatkészítésekor_(csakakkor,ha a lenyom_ati ~nyag 
elasztikus) és röntgenfelvételek előtt a hányinger és' a garat
reflex kiküszöbölése végett. Aspiráció veszély~ miatt_gipszle-
nyomat készítésekor ellenjava lit. · , 
Fül-orr-gégészet: Orrvérzések kezelésekOr at elektí'okauteres 
koaguláció elvégzése,_orrsövényműtétek és orrpol_yp eltávo
lítása, valamint tonsillectomía előtt a garatrefl_ex_ki_~~p(:Solása 
és az injekciós tű helyének érzéstelenítésa céljábóL Periton
sillaris tályog megnyitása, továbbá arcüregpunkció e16ttcsak 
kiegészítő érzéstelenítés céljából. Arcüregöblftés előtt érzés
telenités~' -
Endoszkópos és műszeres vizsgálat: Különböző szondák 

- orron és szájon át való levezetése előtt (duodenális szondázás 
és frakcionált próbareggeli előtt, valamint rektoszkópiában, 
intratracheális narkózisban, tracheotomia végzése után, ill. 
kanü/Csere esetében). 
Szülészet, nőgyógyásZat: A gát érzéstelenítése, episiotomia 
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végzése és ellátása. Varrat eltávolítása. Hüvelyben, ill. portio:j 
uterin végzett kisműtétes beavatkozások érzéstelenítése. ~1 
lncisio, hymenruptura, fonalgennyesedés ellátása. ~,,;i*_:l 
~ö_rgyógyá~zat: A bőrf7lszír;e~ elhely_ez~ed,? verr~cák eltávo~-_-J 
htasa, pruntus, valammt ferf• és n01 kulso nem1 szerveken-~l 
végzett kise_bb beavatkozások. /fl~ 
Ideg gyógyászat: Ejaculatio praecox lokális kezelése. _ )~ 
Adagolás. A felület nagyságán~k és az indikációs területnek-::11 
megfelelően széles határok között adagolható. Felnőtteknek ·]t 
átlagosan 1-3 expozíció elegendő, csupán a szülészetben-_-;;;;:+ 
alkalmaznak 15-20 vagy ennél is több spray-adagot. Maxim á- _:l 
lisan 40 expozíció alkalmazható (=kb. 200 mg lidokain). ~-:~-; 
Gyermekeknek: 2 éves kortól az adagok fogászatban és száj~ ilt 
sebészetben, orr-fül~gégészetben, bőrgyógyászatban 1,_ es_~t;··,lt 
leg 2 expozíció. '")Jli 
Mellékh8tás. A befúvás pillanatában enyhe csípö5-.-érzés ta- -~i-, 
paszta l ható, ez azonban az anesztézia beálltával néhány má- -_:;'ifiii 
sodperc múlva elmúlik. : . ·-;iJ 
Figyelmeztetés. A permet szembe li e kerüljön. Exporiáláskor·; __ ~~ 
a palack lehetőleg függöleges helyzetben legyen.- Mivel a ::i~l 
garatreflexet hosszabb időre kikapcsolja, az aspiráció veszé~--~~ 
lye miatt vigyázni kell, hogy a beteg ne nyel je le a spray-t. A.::~_l 
ga_ratban való has~~-álat~ ezért ~lövigyáza_tosságot igényel. ---!j 
2 eves kor alatt szaJureg• hasznatata ellenJavallt. 3-%f: 

Megjegyzés. + -Csak vényre adható ki. Az orvos· rendelke~-,~~: 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. -.-.·41·: 
Csomagolás. 1 palack 11,20 Ft. ·-:~: 

LIDOCAIN-ADRENALIN EGYr D 100~ 
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inj.1%~.001% és2%~,001% 4t: 
Hatóanyagok. 1 O mg, ill. 20 mg lidocainum hydrochloricum )~Ii-
anhydricum és 0,01 mg adrenalin um· ml-ként. :f~t: 
Javallat. Helyi érzéstelenítés. . ... ,. 

~111=~~~~:~~~~~e~~~i~b~~~~~i~~~~a~~~~~~~=~~=:~· -·-~)~1 
----~:i 

Adagolás. ·;:;-,y: 
Sebészet: infiltrációs ·érzéstelenítéshez csak kis töménység- ,;~ifi 
ben (O, 125; 0,25; 0,5%-os oldat) alkalmazható. '--t~~; l 
Kissebészetben (atheroma, lif)oma stb. eltávolítására)_-:~t:-.1 
0,5%-os oldatból20-40 ml, a mütét fajtája és kiterjedése sze---c-'iil.) 
rint. · ---tii 

Nagysebészetben: 0,25-0,5%~os oldat, de csak olyan műtétek 
esetén, amikor a mütéti terület nagysága nem igényli a maxi
mális adag túllépését. 
Vezetéses érzéstelenítésre: célszenlbb az adrenalinmentes 
2%"-0S Lidocain i nj. kisebb (1 O ml~ig) mennyiségben. 
Nögyógyászatban:- kaudáliS érzéstelenítés- egyszeri adagja 
10 ml a·2%-os-oldatból. - ~ 

Fogászatban: 2%-os oldatból termináliS _érzéstél8nitésf.~~ 
1 ml, vezetéses érzéstelenítésre 1 ,!)-;:2 nil;- sebészeti'keZélésre 
3-5ml. 
Az. oldat hígításával a toxicitás csökken, ezért .,.... _különö.sen 
nagyobb mennyiség alkalmazásakor - a híg_~qb _oldat hasz
nálata indokolt. 
Maximális adagolás: 

o,125% 0,2-5% ·o;5%- i% -"-:i% 

Lidocain-Adrenalin 
inj.,ml 400 200 80 40 20 

A maximális adagot 24 órán belül meg-ismételni· nem szabad! 
Mellékhatások. Sápadi:S8g, izzadáS-; remegés, görCS. 
Figyelmeztetés. Az enyhébb.-tünetek a kezelés félbeszakítá
sára megszünnek.,Tremor, tónusos-clonusos görcs esetén 
rövidhatású barbiturát {pi.Venobarbital), ill. Seduxen adható 
parenterálisan. - -
Hipotenzió esetén iv. szimpatomimetikum, ill. bétareceptor~ 
izgató, frekvenciacsökkenéskor iv-. 0,~1 mg atropin. adható. 
Keringési elégtelenség, _hipotónia, máj károsodás, korl_átozott 
v8semüködés esetén óv8tósság ajánlatos; általában ki~ebb 
adag si:ükséges. . :, __ · · _ -
Helyi érzéstelenítésre alkalmazva az· erekben gaZdag ~SZ:öve
tekbe óvatosan kell injiciálni, hogy az intravaz~lis bef~csken
dezés elkerülhető legyen. Nagyobb mennyiségberi adva' aján
latos egy órával a befecskendezés előtt-profilaktiklisan,;..·bar
biturátot adni. Szükség szerint intratracheális csövönJ<:eresz-

.... ,tül--oxigénbelélegeztetést; -szívmegállás-esetén-azonnali--szív
masszázst kell alkalmazni! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás.!% 10amp. (10ml)5,30 Ft; b. 2% 10amp.(2 ml) 
2.40 Ft; b. 2% 100 amp. (2 ml) 24.- Ft; b. 2% 10 am p. (10 ml) 
6,70 Ft. 

275 



0!1! 

UMOVAN KGY ·~· ti 0200 !1/ 

~!~anyag. 0,01 mg aethinyloestradiolum, 10 mg aethistero- -·~j 
num tabl.-ként. - · '-·if;fij 
Javallatok. Primer és szekunder ame'norrhoea. · . jJ 
Adagolás.' Primer amenorrhoeában megelőző 3 heti ösztro- '~:1 
génk~zelés után 5 napon keresztül napi 4 tabi.; szekunder .:-~~~ 
amenorrhoeában 5 napon keresztül napi 4 tabi. ,, __ 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke- -,~:l 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. ,;;s: 
Csomagolás.·--20 ta bt -2,.:.... Ft. ~--*' 

LIMOVANIL KGY 0200 .il 
!Ll olajos i nj. 

Hatóanyag. 2,5 mg oestradiolum benzoicum, 12,5 mg pro- ~::h1 
gesteranum (1 ml} amp.-ként. 
Javallatok. Primer és szekunder amenorrhoea, interrupciók ::jf 
elötti terhességi próba. :~j~ 
AdagoiBs. Prímer amenorrhoeában megelőző 3 heti .ösztro- :~~j 
génkezelés után 5 napon keresztül napi 1 am p. 
Szekunder amenorrhoeában 2 ·napon keresztül napi 1 amp. ~:j 
Terhességi próbára kizárólag interrupció előtt: ha az eddigi 
rendszeresen jelentkező menses késik, 2 napon keresztül napi :~j 
1 amp. Amennyiben a második inj. alkalmazásától számított -.. ·.-;.·,;,·.X .. I' 

48-72 óra múlva ·nem jelentkezik vérzés, a terhesség fenn- " 
állása valószínű. Az inj.-t im. kell alkalmazni. '-~;-: 

Megjegyzés. + Csak vényre _adható ki.-Az· orvOs reádé-lke_~. ~;;.:.i 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- ~f~l 

Csomagolás. b. 5 amp. (1 ml) olajos 5,1 O Ft. 

s 710 ''l 
~'-'l inj., kapszula .,; 

LINCOMYCIN M 

Hatóanyag. 500 mg lincomycinum basicum amp.-ként; 250 _ --~::! 
-- mg -lincomycínum·· basicum kapszulánként;_ m1ndkettő ·-sósa...: "..;_~:~r
vas só formájában. · -- _;~:1 

Javallatok. -Elsősorban. a Gram-pozitíV kórokozók kiváltotta . ·.:.-,J 
szeptikus állapotok, különösen olyan súlyos fertőzések, ame- ._::::{1 
lyek más antibiotikúmra nem reagálnak. Akut és- krónikus · ·::·,;::' 
osteomyelitis. Staphylococcus- és streptococcus-septicae-' · ~:20 
mia, pneumonia (föleg staphylococcus esetén). pleuritis_pu- ---~~:j 
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rulenta, purulens. bőr- és lágyrészfertőzés, erysipelas, otitis 
media, szeptikus arthritis. Szív- és érműtétek, balesetek, sé
rülések utáni szeptikus állapot. 
Antitoxinnal együtt diftéria kezelése; bacilushordozás meg

. szüntetése. 
Ellenjavallatok. Candida albic_ans fertőzés, liricomyc_innel 
szembeni túlérzékenyséQ. .-. 
Adagolás. A gyors hatás· elérése c_éljából a t8rápiát-ájánlates-· 
parenterálisan kezdeni, majd a beteg állapotától, az alkalma
zás időtartamától függöen áttérni az orális adagolásra. 
/nj.: a poramp. tartalmát 3-5 ml fiziológiás konyhasó~ vagy 
1 %-os lidokain-oldatban kell feloldani. Felnőtteknek minden 
.1_2 órában 500 mg im., súlyOs esetben~ ha_ abet~_g jól to_lerálja, 
átmenetileg 8 óránként is adható._Gyerf1!ekeknek1_hóoapos 
kortól napi 1~30 mg/tskg, két részletben (~2 6ránként). 
Kapszula: A felszívódás fOkozáSa -Céljából étkezés előtt 1-2 
órával adandó. 
Felnötteknek 8 óránk-ént 2 kapszula. Gyermekeknek a íiapi 
adag 30--60 mg/tskg, 3-4 egyenlő részre elosztva {B, ill. 6 órán
ként). 
A kezelés időtartamát a betegség lefolyása szabja meg; általá
ban egy kúra 10-14 napig tart, deszükség esetán 1 hónapig is 
adható. A klinikai javulás után további 48-72 órán á~ kell a 
kezelést folytatni. 
Mellékhatások. Szérumtranszamináz-szint emelkedése, nau
sea és hányás. Orális adagolás után híg.széklet,_ritkábban 
diarrhoea. E tünetek a kezelés abbahagyásakor megszűnnek. 
Figyelmeztetés. Terhesség, súlyos máj- és vesebetegség ese
tén óvatosan adható._- Tartós adagolás esetén .a .vérkép és 
májfunkció ellenőrzése szükséges, _az esetleges candida
myc_osis kivédésére pedig Nystatinnal együtt adni._ 
Gyógyszerkölcsön hatás. Nem adható .egyidejG/eg ,ma~rolid
antibiotikumokkal (hatását c_sökkentik). 
Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvöbeiteg·gyógyintézeti-(Qon
dozóintézeti) felhasználásra. 

· ~csomagolás: 1 poramp. 6;40H; 20 kapszula 18.:30 Ft. 

LIOTHYRONIN 
tabi. 

KGY M700 

Hatóanyag. 0,02 mg liothyroninum hydroc_hloric_um tabl.
ként. 
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Javallatok. Hypothyreosis, hipofunkciós golyva, obesitas,'lt 
anyagcsere-elégtelenség, hypercholesterinaemia (esszenciá~-!t _ 
lis eredetű diabetes, atherosclerosis vagy májcirrhosis követ~.·.:··.!!!!.· 
kertében). ll 
Ellenjaval~a~~k. Coronariasc_l~rosis, ~tenocardia. Kardi~liS d~--';:t~-·~· 
kompenzac1oban csak nagy ovatossaggal alkalmazhato. .'.~

Adagol@.s. Egyéni; célszerű a kezelést kis adagokkal napi l .:....J ~;-1 
tabL-val kezdeni és jó tűrőképesség esetén minden harmadik 'l 
napon 1/2-1 tabl.-val növelni. Egy-két hónapos kezelés után >~~:t 
kialakul az optimális egyéni fenntartó adag. .:':W}j 
Mellékhatás. Palpitatio, ingerültség, dispnoe, álmatlanság, .-s!J 
fejfájás, melyek az adag csökkentésére vagy a terápia ideig- ·;:Jl 
Ienes szürieteltetésére elmaradnak. Ilyen szünet után célszera·::::m 
a kezelést csökkeritett adagOkkal folytatni. ·-;t~ '!! 
Figyelmeztetés. A Liothyronin-kezelés kizárólag orvosi ellen- i· 
őrzés mellett történhet. -

~ Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos-rendelke-
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

~ 
-)~! 

LIPOICACID . M l 
M 400; mM 990 o~] 

278 

drazsé, inj. :-áfi 
Hatóanyag. 25 mg acidum thiocticum drazsénként; 1 O mg }L:] 
acidum thiocticum (2 ml) amp.-ként. -;,':i 

~! Javallatok. Terápiás és profilaktikus céllallezajlóban levő ákut ·:::::j 
hepatitis, krónikus perzisztáló hepatitis, toxíkus (alkoholos) .iSJ 

~~~~~~se~~~~· májcirrhosis inaktív stádiuma, polyneuropa- ·\:_:j 

Adagolás. Orálisan, étkezés után naponta 2-3-szor 25-50 mg .il 
20-30 napon keresztül. -~~: 
Az inj.-ból.naponta 10-20 mg im. 2-5 héten keresztül. A folya- ., J 

matos kezelés időtartama a betegség súlycssági fokától és .':~i\ 
lefolyásától függ. A kúrátszükség esetén 1-5 hónapon keresz---"'··::·~ 

~~~;::~~;~:oa~~i~rális adagolás után esetleg gyomorégés, ::~~:-) 
émelygés jelentkezhet, mely tünetek az adag csökkentésével 
vagy a készítmény elhagyásával megszünnek. 
Figyelmeztetés. Ambuláns kezelés esetén laboratóriumi el
lenőrzés szükséges. 

Me'gjegyzés; + Az inj. kizárólag fekvőbeteg-gyógy!ntézeti 
(gondozóintézeti) felhaszn_álásra van forg_alomban.- A drazsé 
csak vényre adható ki egysZeri alkalommal.- AZ a szakrende
fás (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javalla

. ta i szerinti betegség esetén a beteg gyógykezelésére területi-
leg és szakmailag illetékes. · · 
Csomagolás. 100 drazsé 61,10 Ft; 10 am p. (2 ml) 15;60 Ft. 

LOBELINUM hydrochloricum Ch B 1 00 
i nj. 0,3% és 1% 
.tta1:Óányag. 3 r:n·g ill.10'mg lobelinum hydroChloricum (Í ml_) 
.amP·-~ként._ : __ . --·· ~·- __ · __ .. ___ " _________ . 
'JBVaila~ok. Narkózis, pneuriíOnia, róéffleiéS .~tb.- óKOzt~f lég-
zésbénulás; gyermekek és újszülöttek asphyxiája. _ 
Adagolás. Felnőtteknek.1 ml :1 %-os in j. sc. vagy ím., e_s.etleg 
iv. __ -2 ml 0,3.%-os inj. Legnagyobb egyszeri adag 20 mg,_ leg
nagyobb rlápi adag 100 mg. Ujszü/ötteknek és csecsemőknek 
4 hónapos életkorig _1, ml 0,3%-os i nj;, 4 hónapos kortól l éves 
korig 2 ml 0,3%-os in j. im. 
Megjegyzés. ++ Csakvényre adható ki. Az_ orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalom1J1alrismételhetö . 
Csomagolás. b. 5 amp. (0,3%) 2,:...._-Ft, b. 5 amp: (f%J3,1(fFt. 

LORINDEN A p T 200 
kenőcs 
Hatóanyagok. 3 mg flumethazonum pivalicuiri, 450·mQ'acid. 
salicylicum (15 g) zsíros kenőcsben. -
Javallatok. A nem fluórozott kortikoszteroid-tartalmú-'készít
rilényre refrBkter krónikus- derrnatosisok, nagyfokú keratini
zációval járó bőrbetegségek, \ichenifikált ekcéma, psoriasis, 
lichen planus-Verrucosus, lichen obtusus. 
Ellenjavallatok-.---Akut~---nedvező-dermatosis,-vírusos -fértőzés; 
mycosis, bőrtuberkulózis. 
Vesebetegeknek, terheseknek, továbbá kisgyermekeknek 
nagy felület bekenésére nem alkalmazható. 
Alkalmazás. Naponta 1-2 alkalommal a beteg bőrfelületet be
kenni. 
Figyelmeztetés. A szem környékén nem alkalmazható. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése ·sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető._ 
Csomagolás.1 tubus (15 g) 7,10 Ft. 

Hatóanyagok. 3 mg flumethasonum pivalicum, 450 mg clio- .;ti$! 

i~~~~~~:k~~ ~~::~~~~g~:::::~:~egedései (ekcéma, különö- <-· i.f.f ... ;j· 
sen mikrobás felületfertözés esetén, prurigo, allergiás derma- """' 
titis, strophulus infantum); seborrhoeas dermatitis; ,~<-rónikus :~ 
gyulladásos állapotok; pruritus vulvae et ani; -1. és_ n,.· fokú_-kis·· -_-;~~? 

~~::~~.~~~~:::.·~~~;~~é::~:i~~~~~~~~:z~::~~~~:~t~~:~~=:: '.:·' 
tozások, a bőr-vírusOS megbetegedése, bárányhimlő; hít'nlö- -"· 
oltás utáni reakció, clioquinollal szembeni túlérzékenység. -~~~~ 
Alkalmazás. Naponta kétszer vékony kenőcsréteget kell fel- · 
kenni a beteg börfelületre. A keriőcs alkalmazható okkluzív kö- *ii! 
tés alatt is. A kezelés időtartama nem haladhatja meg a 14 
napot. 

Figyelmeztet~s. A szem· köri1yékén nem alkalmaZható. :.'.·.·:~.~.:: .. \)
1 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke- ;t' 
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. -%J 
Csomagolás.1 tubus (15 g-). Térítési díj 1.: Feljegyzések. 

LORINDEN TAR 
kenőcs 

p 
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Hatóanyagok. 3 mg flumethazonum pivalicum, 225 mg_ pix 
lithanthracis, 150 mg acidum salicylicum (15 g} zsíros kenőcs~ 
ben. 
Javallatok. Psoriasis kölönböző formáL Krónikus refrákter.; "'' 
ekcéma, lichen_.ruber, .neurodermatitis.súlyos form.ái.,,__ ,_'"" ..... ,,__,_,EL~ 

Ellenjavallatok. Bőrtuberkulózis, szifiliszes eredetü bőrelvál- --~.;i.•.".'.;_;l,· 
tozások. - Vesebetegnek, terheseknek, továbbá kisgyerme:
keknek nagy felület bekenésére nem alkalmazható. ' 
AlkalmaZása. A beteg bőrfelületre naponta 2 alkalommal vé- . ---.< 

kony kenőcsréteget kell bedörzsöl ni. Psoriasis esetén 24-48_.,--
órás védőkötést kell alkalma_zni. 

Figyelmeztetés. A szem környékén nem alkalmazható! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szeririt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g) 6,30 Ft. 

LUDIOMIL Ch < qpo 
drazsé 1 O mg, 25 mg, 50 mg; 
inj.25mg 
Hatóanyag. 1 Omg, 25 mg, ill. 50 mg maprotilinum hydrochlo
ricum draz_sénként; 25 mg maprotilinuin methansulfonicum 
(2 ml) amp.-ként. 
Javallatok. Endogén 'depressZiók: -periÓduSos, -ciklUsoS- és 
késői (involúciós) formák; pszichogén (reaktív:és·_neurotikus) 
depressziók; szarnatogén (sz:imptómás) depressziók; larvált 
'depfe~sziók; klimakteriális depressziók. 
Más.lehangoltsági áJiapotok: szororigó, dysphoriás és inger
lékeny, apátiás állapotok, különösen idős-korban. 
Pszichoszomatikus _és_szomatikus panaszOk, depre_sszió's és/ 
vagy szarorigó háttérrel. . 
Gyermek· és ifjúkori depressziók és lehangoltsági állapotok. 

Adagolás. Depressziókban, elsősorban :ji!Jróbetegeknek.o na
ponta 3x25 mg, vagy este 75 mg egyszerre per os az első 
héten. További beállítás a beteg gyógyszertűrése szerint. Tar
tós tünetmentesség esetán az-adag-csökkenthető. 
Kifejezett depressziókban: naponta· 3 x 50 mg,. esétleg. este 
egyszeri 150 mg per os az első héten.- További beállítás a-be
teg gyógyszertűrései·szerint. Tünetmentesség esetén az adag 
csökkenthető, rosszabbodás esetén .újra az e_lőző·'nagyobb 
adag szükséges. Az első és kifejezett depresszióban.injekciós 
alkalmazás válhat szüksegess.é: az egyszeri adag 25--50 mg i v. 
cseppinfúzióban (250 ml steril izotóniás konyha_só- vagy glu
kózoldatban, 11/2-2 óra alatt). Ha nagyobb ádag_szükséges, 
75-1'50 mg-ot ugyanezen hígításSal_,2~3óra;alatt lehet be
juttatni.lv. a maxírnális napi adag 150 mg. Az illfú;dós kezelés 
kedvező hatása az első két héten mutatkozik, azután a kezelest 
per os adagolással folytatják. . 
Lehangoltság i állapotokban, valaminfidöseknek és gyerfne
keknek óvatosan, kis adagokkal célszerű kezdeni·a·kezelést. 
Kezdő. adagja általában naponta 3x10 mg per os, -később az 
egyes, pl. az esti adag 25 mg-ra emelhető. A szükséges ada
gokat fokozatosan kísérletezve kell elérni, esetleg végül csak 
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esti egyszeri bevételt írva elő. A felnőtt adagot csak-nagyobb 
gyermekek kaphatják, indokolt esetben. , '-". 
Melh!khatások. Átmeneti szédülésérzés, Szájs'záí-azság, az 
első napokban fáradtság, valamint allergiás bőr:tünete_k; me
lyek _a . kezelés megszakitását á1talában nem teszik szüksé
gessé. Ritkán- átmeneti vérnyomáscSökkenés és tachycardia, 
nagyobb adagoktól reverzibilis T.:.hullám-:éS vezetéSváltozás. 
Ludiomil-kezelés alatt ritkán görcsrohamokat is észleltek. 
Gyógysz_erkölcsönhatások. Tilos együtt adni MAO-bénítókkal 
(centrális izgalom fokozódik). 
Óvatosan adható: 
-a-d reneF-g neufciilblokkolókkai: (vérnyomáscsökkeiitö- hatá-
sukat-csökkentheti~ ·j lJ; megszüntetheti);· - · 

-direkt- ható --szimpatö'mimétikümókkal·- (k'aldióvaszkuláriS 
hatásukat fokozhatja). 

Figyelmeztetés. A terheSség elsö'három hóriapjábári ·alkal
mazása nem ajánlatos: 
Máj- és vesebetegsé9ben, glauCOma, vizeletürítési'ne!l-:ézség 
(pl. prostatabetegségekben), valamint e'pileps?iára ___ ütaló 
anamnézis esetén csak fokozott ó_vatosságg_al _al~_a_lrrJ<:~iható. 
MAO-bénító előzetes szedése után a Ludiom-íl-kezelés inag
kezdése előtt legalább két hét szünetet kell tartani. 
Idős szívbeteQek. szívműködését, EKG-ját és _vérnyomását 
rendszeresen ellenőrizni kell a kezelés alatt (Ortosztatikus hi
potónia veszélye).-
Aikalmazásának .ideje alatt szeszes: italt fogyasztani tilos. 
Gépjármüvezetés, magasban vagy veszélyes gépen. végzett 
munka a küra első két hetében tilos, a későbbiekben azorvos 
véleményeszerint és ellenőrzése mellett végezhető_, 
Hatóanyaga átmegy az anyatejbe. 
Megjegyzés. A térítés díját és a rendélh8tö5é9 szöVegéf-mi
után ezek a kézirat-Jeadásakor nem álltak rendelkezésre- a 
könyv Feljegyzések c. fejezetében közölj ük. 

· CSomago_lás. 50 drazsé (10 mg); 30 drazsé {25 mQr; 3'0 drazsé 
(50 mg); 10 am p: (25 rríg). 

LUKULUN 
drazsé 

EGYT J 730 
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Hatóa'ríyagok.- 12,5 Ing-natrium carhOnicum siccatuin, -12,5 
mg natrium sulfuricum siccatum, 20 mg pancreatinum -con
centratum, 25 mg magnesium phosphoricum, 50 mg-hemi-

-----------o:~-~-

cellulase, 50 mg n atrium choleinicum bélben oldódó drazsén
ként. 
Javallatok. Emésztési mirigyek elégtelari funkcióján alapuló 

. dyspepsia, _achyli_a, meteorismus, flatulentia. 
Adagolás. Felnőtteknek és gyermekeknek: közvetitim étkezés 
után naponta 3-szor 1-2 drazsét egészben lenyel ni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b. 60 drazsé 3,20 Ft. 

LYCURIM KGY LOOO 
inj. ,_ . 
Hatóanyag. 30 mg liofilezett ritrosulfanum üveg(mként;-5 ml 
0,9%-os natrium chioratum oldószeramp.-ként~ 
JavallatOk. Hodgkin-kór, nOn-Hodgkin lyn'lphorriák, a-útoim
mun betegségek. 

Ellenjavallatok. Csontvelő-, vese-, májelégtelenség. 
Adagolás. Az-üveg tartalmát az oldószerrel fel oldjuk. Az inj.-t 
mindenkor lassan, iv. kell alkalmazni! Ha a vénák rosszak, a 
Lycurim-oldatot ..:-nekrózis megelőzésére- nagyobb hígítás-
ban ajánlatos adni. _ 
Felnőtteknek: átlagos napi adag 30 mgVágy napi 0,6 mg/tskg. 
Immunológiai kórképekben: immunszuppresszív kezelésre 
naponta 3D-60 mg iv. Az alkalmazás átlagos időtartama 10 
nap. Egy-egy kúra során az összadag a 600 mg-ot nem halad
hatja meg. 
Gyermekeknek: 1 m 2 testfelszínre naponta, másodnaponta 30 
mg adható iv. Egy-egy kúra _során adagolt összdózis 1 m2 test
felszínre_számítva a 300mg-ot nem haladhatja meg., 
Ai. első Lycurim-kúrát célszerű kórházban végezni a fehérvér
sejt- és a thrombocytaszám 3-4 naponkénti ellenőrzésével. A 
következőkúra 3_ hét szünet után kezdhető el, ha az eiSő'kúra 
hatásos volt. 
Kombinációs terápiél:-májrákban Vincristinnel együtt adható. 
Mellékhatásök~: Átmeneti· thrombopénia, léUc·ó-pBnia, 'mely 
szteroid adására vagy a készítmény kihagyására. rendeződik. 
Ritkán gasztrointesztinális panaszok (émelygés, hányás). 
Figyelmeztetés. Az ú jabb kúra elkezdése előtt és á kezelés so
rán a fehérvérsejt-·és a thrombocytaszám ellenőrzése-Szüksé
ges. Ha a kezelés folyamán a fehérvérsejtszám· 3500 alá, a 
thrombocytaszám 70 OOO alá csökken, a kezelést fel-kell füg-
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gesztenil Ha a fehérvérsejtszám 4000, de a thrombocytaszám 
80 OOO-re csökken, a napi adagot úgy kell csökkenteni, hogy az 

- 30mg-nál több nem lehet! 
Megjegyzés. ++ Kiz.árólagfek:vőlbet,eg·gyéigyint<!zelti (g1on· 
dozóintézeti) felhasználásra~ 
Csomagolás.10 poramp. + 10 oldószer-17,60-Ft.-

MAGURLIT . Ch mN900 
gran. 
Hatóanyagok. 8 mg pyridoxinum hydrochloricum, .180-mQ 
magnesium citricum, 270 mg acidum citricum, 723,2 mg nat
riulTI eitrit;um, _?94_-'r:Tié .. ~~l_i!.ln:l--~Jtri_é~f'J J?_. 9). tasakonkérit. __ 
Javallatok. A veSe~ és. hJJQyUtákban leVő húgysavkő oldása, 
kimutatott negatív köárnyék és tartósan Savany{! vegYhatású 
(pH 5,5 alatti) vizelet esetében. 
A vese- és húgyutakban a húgysavkö-képiOdés níegelözése: 
a) ha a kórelőzményben többször szerepelt a húgysavból vagy 
húgysavból és kalcium~oxalát keverékből álló kő-ürítése; b) 
húgysavkő mütéti eltávolítása_után, ha a_'l(izelet nem fertőzött. 
Adjuvánsként alkalmazható a cisztinkövek konzervatív kezelé
sekor haszn~latos D~penicillamiri-terápia- kiegészítésére. A 
szérum húgysavszintjének emelkedése esetén allopurinol-te

-rápiával· kombinálható. 
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Ellenjavallatok. Fertőzött, lúgos vizelet esetében, valamint 
keringési elégtelenségben~ a készítmény magas n_átrium- és 
káliumtartalma miatt. 
Adagolás. Adagolása''egyéni._Az átl8gós k8zd9ti adag /eihöt
teknek naponta 6-8 g három részre eloSztVa; reggel 2 g, dél
ben étkezés után 2 g, késő este 2 vagy 4 g. AtBsakok tartaJmát 
összetörés nélkül, folyadékkal kell beVenni. Továbbiakbán az 
adagolást úgy kell b'eállítani- a csomagoláshoZ mellékelt in
dikátorj:>apír elszíneződése és a színská_la n-apOnkénti össze
hasonlító ellenőrzésemellett-hogy a.szokásos idő.közön_ként 
(reggel,-délben, est8) a készítmé-ny_ b6v~tél_e előtt_ü'~í~ett mss ,c&L. 
vizelet vegyhatása pH 6,2-6,('-nél nagyobb ne:legyen. 
A betegek többségének a kezdeti átlagos-adag elegendő a 
megfelelő vegyhatás (pH 6,2--1;,7) beállításához. 
Mivel az átlagos adagokra nem minden beteg reagál azonos 
módon, ezért a napi_ átlagos_ adagok mennyiségétfokozatosan 
növelhetjük,· ill. csQkkenthetjük. 
Mellékhatások. Az előforduló gasztrointesztinálisjellegű pa-

naszok átmenetiek, a kezelés megszakítása nélkül is megszün
nek. 

Megjegyzés.- + Csak Vényre adható ki. Ai orvos rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 100x2 g 16.40 Ft. 

MARIPEN 
tabi. 

B 

Hatóányag. 5oo OOO NE penamecillinurn Úibl.~kén_t. 

S710 

Jav811at. KÖzépsÚiyos,,stfeptococcus, -gonoc;occUs,_ pneumo
coccus _és_nem penicilfiriázt6rmelő staptwlococcus. ?koztafer
tőzések. Első_sorban _ felsőlégúti infekciók, tonsillitis,' bronchi
tis kezelése, valámint akUt reum·ás láz profilaxisa. Súlyosabb 
esetekben parenterális kész{t~rlény adagolása a helyénvaló. 
euenjavaliat. PenicillinaUergiB. 
Adagolás. Felnőtteknek_: -n.api-3-4-szer 1_ tabi., a klinikai tüne
tek megjavulása után naponta 2-3-szor 1 tabi. általában ele
gendŐ". 

Gyermekek kezdeti iidagja liapO-nta: 
6 éven alul 80 OOQ--60 OOO NE/tskg; 7-14 éveseknek 50 OOQ-
40 OOO NE/tskg három adagra elosztva. (A níaQ8sabb egysé
gek a megádott kórhatárán belüli kisebb testS:úiyúakra-vOnat
koznak.) Ezek az adagoka klinikaitünetekjavulása után..:..meg
felelően csökkenthetők. 
A Maripen mindig éhgyomorra,adandó! 
Reumás láz recidiva profilaxisára: naponta 1 tabi. __ Egyé_b peni
cillinprofilaxis céljára: naponta 1~l1/2tabl. Ha a gyógyszeres 
profilaxis időtartama alatt felsőlégúti hurutos me_gbetegedés 
vagy streptococcusos eredetű nasopharyngitis, 'phafyngitis, 
tonsillitis lép fel, a beteget hat napon át az akut esetekre meg
jelölt orális adagokkal kell_ kezelni. A _hatodik nap után a 
szokványos preventív adagokra té_~l:tetünk vissza. 
Mellékhatás. ·Túlérzékenységi reakciók, erythema, urticaria, 
Ouincke-ödéma, igen ri_tkán-anafilaxiás shock. := 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása -kerülendő bakte
riosztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor (pef os adáskor ritkáb
ban, mint parenterális--adagolás esetén) súlyoS, sőt ·halálos 
anafilaxiás shock előfordulhat, elsősorban allergiára hajla-
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mos egyéneken. Ezért a~ztmás, allerQiás anamnézis esetén 
fokozott óvatosság ajánlott. 
A részleges penicillin~ és cefalosporin-keresztallergiára klini
kai és laboratóriumi adatok vannak. 
Megjegyzés. + Csakvényreadható ki egyszeri alkalOmmal, 
Csomagolás. 12 tabi. 8,40 Ft, 100 tabi. 70,- Ft. 

MEDIVALER B A 200 
cseppek 
Hatóanyagok. 7,5 mg atropinurn sulfuricum, 450 mg pheno
barbitalum; 30b mQ mentholum, 14,24 g eXtractuni Valarianae 
spirituosa-fluidum-(15 Q) üveQenként. 
Javallátok A ~ozp_ontt ide'Qr~n-dS_Z'er -veQetBtlv zc:iVarai,-·-vege
tatív dystonia, ya·solabilitás,_ vasoneuró~i~oK Mimier_e-sz_ind
róma, esszenciális hipertónia, trauma utánivegetatív nEluro
tikus tünetek, szívdobogás, szívfájás, hisztéria, neurasthenia, 
félelmi érzések. -
Ellenjavallatok. Glaucoma-és prostatahipertrófia. 

, Ad8golás. Felnőtteknek naponta 3-szar 25-30 Csepp. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, mydriasis. _ 
Figyelmeztetés. Főleg járművezetŐk, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek ine9felelöen_- előírt adagban szedhetik, ill. alkalmaz
hatják. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (15 g} 2,- Ft. 

MELIPRAMIN EGYT C 300 
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drazsé 10 mg és 25 mg; i nj. 
Hatóanyag. 10, ill. 25 mg imipraminum hydrochloricum dra
zsénként; 25 mg imijJr8minum hydrochloricum (2 ml) amp.
ként. · 
Javallat: Endogén depresSziO (periodikus depresszió,· psy-_ 
chasis maniaco depressiva depressziós fázisa), involúciós 
depresszió, organikus depressziók. 
Gyermekgyógyászatban: enuresi_s nocturna. 
Ellenjavallat. Májkárosodás, vesekárosodás, kardiális elég
telenség, tachycardiával járó kórképek.-

Ischaemiás szívbántalmak. Terhesség. 
AdagOlás. Individuális. Felnötteknek általában három válto
zat szerint adható: 

.a_) Kezelés im. +25 mg-os drazséval: 
Első nap 3-szar 1 am p., inajd naporí_ta 1_-ain_p.~val_ef11eljük 
az adagot. A 7. naptól ,_1 amp.-t elhagyunk, helyettea 12. 
napig 50--:5~ mg-ot per os adu_nk. A 13. napon cSak_ijri\z~~
adunk, maJd a 21. napig napl25mg-mal (1-1 drazséval) 
csökkentve az adagot, etérjük a napi 4X25 mg-os per os 
fenntartó adagot. Ha a drazséra való áttéréskor vissZaesés 
mutatkozik, mérlegell'lí kell az_im: ·kezeléshez való vissza
térést. 
Ai. ei1)1hébb, nem pSziChotii<us depreSSziókll'an __ iiaPi 2 
am p., ill. napi 3...:.:6 (75--150 mg-nak· megfel_elördr;azsé·ete
gendö. 

b) Kezelés25mg-os drazséval: . 
10:-14 napig fokozatosan emeljUk a·napi_adagOt 150-250 
mg-ig (6-1 O drazsé), majd fokozatosan csökkentjük napi 2-
6 drazsé fenntartó adagig. Az eilyhébb. depressziókban 
napi _3-6 drazse,.fefmtartó adagk$nt J_-:2 drazsé el_egendő. 
Az adagokat általában ébredéstől 15 h-ig ajánlatos elosz
tani. 

c) Orális kezelés 10mg-os drazsévaf: -. ' 
A fenntartó adag napi 3x1, ilL 3X2-4 dr(;lzsé. 

Gyermekeknek: 3-6 évesnek 5 mg (1/2 drazsé), 7-12 évesnek 
25 mg {1 drazsé) lefekvés előtt 1 órával. 
Kombinálható minor trankviUánsokkal,_ Tisercinnel, Melleril-
~1. . 

Me'llékh8táSOk~ Szájszárazság, izzad á~. gyengeS-ég, szédülés, 
ortosztatikus hipotenzió, tachycardia, palpitatio, akkomodá
ciós zavar, homályos látás, fejfájás, obstipáció, álmatlanság, 
fotoszenzibilitás, eosinophilia, szén.,Jmfehérjeszinf-cs'?kke-
nés. · 
Ritkábban: urticaria, bőrpír, bőrviszketés, Ovincke-ödéina, 
fasciculáris rángások, generalizált tremor~ paraesthesia, hal
lucinácíó,-Kardiális arrhythmia, vezetési zavarok, epileps·ziás 
roham, libido-változás, impotencia, gynaecomastia,. galac
torrhoea. Az atropinszerű melléktünetek sympatholyticumok
kal mérsékelhetők. 
Gyógyszerkölcsönhatások. 
Tilos együtt adni: 
- MAO-inhibitorokkal (a centrális izgalom fokozódik). 
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Óvatosan adható: ~ 
- feniteinnal (_epileptiform rohamokjelentkezhetr;tek);_. _. J~J 
-adrenerg blokkoló antihipertenzívumokkal tant-ihiperte-nzív ,iJ 

hatásukatmegszünteti); . _ _ _ __ -. _<a;l 
-: _fenotiazinokkal, benzodia~epinekkel (centrális nyugtató~ í ll._:_~ 

antikolinerg hatás fokozódás); _ · __ -;~~· 
- sz.impatomimetikumokkal (fokozott vérnyomás-eme:! ke- ~:0; 

des)· · • · ·> 
- thyr~idokkal (antidepressZív hatás fÓkozódi.k). -;~:! 
Figyelmezteté.s. Adása fokozaft óvatosságat éS szig()rú orvosi:_·--;;,~! 
fel~ gyetetet igény~! 'prostataOiJ:)ertrófia, .glaucom_a, _65 éven :~i 
feltili betegek (generalizált tremor v:.eszélye), ._ .. epuepsziáS :;(!? 
anilmnézisü be!e_g,~_k _(fOhamA~1~·á_ltá_sa_!}, schizophferiiB {pszi-_§%}1

1 

cbózis aktiválódása), ambulán~ ·.kezelés- {d_e_Pr,é:SSziós -suici ... :1. 
dum lehetősége) esetén.-· · _ -.::~j' 
MA.O-ir'!~ibitor s .. zed~se után a Meli .. p .. n~inin-terápia··megkez- ~.~.·.J ... 
dese elott 3-6 het szunetet kell tartam;·-- ·· · -/~-
A vérk~p és.-~ májfun'k._ c~Ó. r~ndsz~res elle .• n?rz.és.·e a1ánlatos.. :_:.~.· ... '.,.i'.;l 
A Mehpram.n a1kalmazasanak, ·J ll. hatasanák tartama alatt '"> 
tilosszeszes italt fogyasztani.!_ A g_yó_gyszer bevétele, ill. alkat- _,;> 

""!az~s~_-után, vagy_-f?!Ya~ato. s szed~se. ·.'_m.-kezeJéS e._setén a._:·ill····'.·.·.~ .. · 
kura Idotartama alattjarmuvetvezetnl,-magasbanvagyveszé
lyes gépen· dolgozni tilos. ~-: 
Megjegyzés. + CSakVényre··adhátó ki. Az-orVOS'fendetke- '~f-j 
zése szerint _(legfeljebb-három alkalommal) :isnlételhető.-- Az ~1; 
injekciót az a szakrend13:lés (gondozó)_ szakorvoSa .r~ndelheti 71 
aki_ a _gyógxsz_er jav~lla!ai_ s~eri_nti bet.egség. -esetén_ a bete9 -.· .. !.·:: 
gyogykezelesere terulet1leg e.s szakmallag illetékes:- ;:' 

Csomagolás. 50 drazsé (!Omg) 2,- Ft; 50 drazsé (25m g) 3,,-Ft;· ..•.• ,· .•. •!' 
1 O amp, (2 ml) 3.- Ft: · · •· · ·. . 

ME~~==~ 25 ;;::-100 Ing, retard tabL , C 
20° Ci 

Hatóanyag. 25mg,-i_ll. 100 mg thioridazinum hydrochloricum ._.::) 
drazsénként; 200 ·mg thi-oridazinum hydrochl.oric_u_m eretard ·.·.-::·"'.'j.· 

tabl.-ként.· · · ----~-,-

Javallatok. Schizophrenia ~kut és krónikus esetei (psychosis ·_:J 
níaniaco depressiva, organHms-pszichoszindró.'mák,- agitatio); ·:'.l 
~e:presszióban antidepresszívumokkal kombinálva, epilep- ~i 
sz1ás magatartászavarok kezelése antikonvuJzív-terápja· mel- ""i 
lett;· neurózis (anxietas, pszichoszomatikus panaszok, -alvás- ;·.i 
zavar). Alkoholeivonó,kúrában -az-elvonási tünetek-enyhítése. ?1 

- 1 ...... jL 
'i'" 

Belgyógyászatban az alapbetegséget kisérő pszichés fesiült
ség csökkentése. Pre- és :posztoperatív -állapotban .a szoron
gás és feszültség csillapítása. 
Gyetmekgyógyászatban: viselkedési zavarok. 

. Ellerijavall~o_k. Aikohoi; narkotikum ok;_ hipn_otikurriók:okozta 
cc;ma. K~rdiális károsodás, -keringési elégtelenség. Terhes
seg. 
Adagolás. A kezel~st 'ajánlatos 'kisebb'- áétagóklciif k~Zireffí?~r 
fokozatosan emeln1.· -.. · -- --~ 

Felnőtteknek átlagOs nápi adagjá :affibufáns~ terápiában'--25-
50-150 mg, 3-4 egyenlő részl_etberi, króriikus pszichózisok 

___ h()ssza~. ta'J(). kez~lé~é~ az átla9os napi_ adag: 1'0~300 mg, 
akut pSZIChO~ISOtc mte~étl _kezelésére .~aP,}, '1_:0():....600 niQ. 
Gyerme~ek atlagos: adagJa ű,~.75:-·m·gftSkQ/dosi, :2~-Szor 
naponta. PJ; _s-:-6 éveseknek 2-3-szor 12,5 m,_g, 7-14-éVeseknek 
~-ször 12,5 mg. Éjszakára (alvászavar esetén' vaCsora után 
3-6 -éveseknek 1/4-1/2 drazsé (25 mg-.os), 7.,...14-éveseknek 
1/2-1 drazsé (25 mg-os), 
A 100mg-as drazsé és a retard tabi. gyermeknek nem adhatól 

Mellékhatások. Orr-, száj- és garatszárazsáQ, mé'rsékelt'hip_o• 
tónia, álmosság, fejfájás, sZédülés, gyengeség,-gyomorpa-na
szok, émelygés, hányás, hasmenés_. Bőrtünetek {urticaria, 
d~rmatitis, fotoszenzibilizáció), ödém<;~.,--májá_rtalom,le,ukope
ma, agranulocytosis. Szívr_itmus~,és vezetési zavarok,- éridok
rjn zavarok (amenorrhoea, galactorrhoea, kés1eltetett ejaku
láció). Retinopathía. Magasabb !3dagoknál pigment-retino-
pathia (látásélesség csökkenése, barnásSzínlátás). .-.-
Gyógyszerkölcsö~hatások._ Tilos együtt adni: - - . 
- MAO-inhibitorral (centrillis izgató hatás mértékefokcizódik}; 
Kerülendő az együttadása: _. 
--katekolamint depletáló aritihipertenzívumokkál {hatásukat 

csökkenti). 
Övatosan adhilt6: 
-benzodiazepinekkel, hipnotikumokkál~ i:lfla·lgetlkuniokkal, 

anesztetikumokkal, paraszimpatolitikuryiökkal~::. triCiklikus 
·antidepresszánsokkal (anti-kolinerg, ill. központi _·nyugtató 
hatásukat erősfti); _ , ,- . _ :··· . 

- kiniOinnel_(kardiodepresszív hatását fokozza); 
-orális antidiabetikumoklúd (hatásukat megváltOzta.thatja}. 

Figyelmeztetés. MAO~inhíbitor szedése után a .. Melleril-te
rápia megkezdése előtt 3-6 hetes szünetet kell tartani. 
Gyermekeknek 2 éves-kor alatt nem·adható. 
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Glaucoma esetén csak kis adagokban alkalmazható. 
Hosszan tartó kezelés és nagyobb adagok alkalmazása e_setén 
együtt adva orális antidiabetikumokkal, ezek adagolásának 
újrabeállítása célszerű! , _ w. 
A gyógyszer bevétele után, vagy folyamatos s_zedése e.setén a 
kúra időtartama alattjárművét vezetni.- magasQan\,agyveszé
Jye:s gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tar
tama alatt tilosszeszes italt fogyasztani: 
Megjftgyzés. + A 25 mg-os drazsé és a relard tabi. csak 
vényre adhatók ki. Az_orvos rendelkezéseszerint (legfeljebb 
három alkalommal) ismételhetök. -
Aretard tablettát az_ a szakrendélés (gOnd_ozó) szakorvosa ren- -
del heti, aki. a gyQgyszer. javallatai -~z_e_rinti :_bete Q Ség. es_eitén a 
beteg gyógyszerelésé~e terület.He9:és,szakma_iiCI9 illetékes. 
A 100mg-oS drazsé kizárólag fekvöbeteg~gyógyintézeti (gon
dozói~téieti) felhasZnálásra. 
csomagolás. 20 drazsé (25 mg) 4.40 Ft; 100 drazsé (100 mg) 
76,50 Ft; 1 Oretard tabi. (200 mg) 15,60 Ft. 

MENOTEST H X 130 
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terhességi gyors-diagnosztikum 
összetétél. Menotest l. reagens: humán kbriongonadotróp 
haHnonnal (HCG-val) immunizált nyuiBk szérumát tartal-
maZza, speciális, gömbfenekű ampullában, liofilezve. . 
Menotest ll. reagens: HCG-vel fedett, speciáJisan -kezelt birka
vörösvértest-szuszpenzió, liofiletV-e. 
Menotest lll. reagens: 2 x 5 ml, azonOs öSszetétel ü puffeioldat, 
amely a Menotest IL reagens oldására, ilL egyes esetekben a 
vizsgálandó vizelet hígítására szolgál. 
Alkalmazás. Terhes nők vizeletéből a terhesség egySzerű, 
nagyon korai- kimutatása; koriongönadotróp hormonszint
meghatározás a vizeletbőL A meghatározás alapja a HCG és 
az anti-HCG kQzötti immunreakció. Akimutathatóság al.só ha-
tára: 1500-2000 NE HCG/1. . 
A rea,kcjp __ -k.iyitele.,a d.Q.t;l9?Qan _ell;lely~ze:tt hasz11ála!i _ú_tasítás 
szerint. 
A menstruáció elm_aradását követő 5-10 napon belül már 
alkal_mas a.terhesséQ bizonyítására, a 16. naptól telje_s bizton-
Sággal. _ -
Chorioepithelioma; mola hydatidosa vagy fenyegető. vetélés 
esetén a HCG-szint meghatározásában van jelentősége. 1 do-
boz 8 vizsgálat elvégzéséhez szüksége_s reagenseket tarta!- .. ·""; 

maz. Az. egy dobozba csomagolt reagensek sz;igorúan össze
tartoznak. 
Megjegyzés. Csak -vényre adható ki és 'a_i o~os rendelkezése 
sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) tsmetelhetö. -A pro 
ambulantia szerekre meghatározott módon is beszerezhető. 
Lejárati idő: 2 év. 4..:..s °C-on, fénytől védett, száraz helyen tar-. 
tandó. Használat elő.tt a puffert szobahőmé~.s~kletüre .. ·kell 
hagyni felmelegedni. ~-'---·""~ 

Csomagolás. Egy dobozban 8 am p. Me notest l.+ 1 am p. 
Menotest ll.+ 2 üveg Menotest lll. 32,40 Ft. 

MENOTHEOSAN B Q 210 
-drazsé . 
HatÓanyagok. 0,02 mg dienoestrolum, 80 mg theóbn;n~in'um, 
20 mg phenobarbitalum, 0,25 mg extractum strychnt s~ccum, 
20 mg papaveri num, 0,2 mg eX!ractum bel!adonnae stccum, 
1 mg aloinum, 0,15 mg phenlaxmum drazsenként. 
Javallatok. A klimaktérium hormonális, neurogén és kerin
gési zavarainak egyidejű megszüntetése, ill. csökkentése. 
Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
Figyelmeztetés. Főleg járművezetö.k, magasban. v~gy ye·szé
lyes gépen dolgozók csak az orvos alta l- az e~ye:m érzekeny
ségnek megfelelően-előírt adagban szedhettk, til. alkalmaz
hatják. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Ál: or.:os re~?elke8 

zése szerint (legfeljebb három alkalommal) tsmetelheto. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,1 O Ft. 

MERISTIN A-EGYT F OOO 
tabi., végbélkúp . 
Hatóanyagok. 20 mg pheno~arbitalum, 20 mg papaverinum 
hydrochloricum, 200 mg amtdazophenu':l tabl.-kent; 0,5 mg 
atropin um methylnitricum, 11,6 mg codemum, 32,8 mg phe
nobarbitalum, 35,6 mg·-- papaverinum, 200 mg amidazophe
num kúponként. 
Javallatok. ViszcerálíS 9örCsök, dysmenorrhoeás fájdalmak. 
Adagolás. Szükség esetén 1-2 tabi. vagy 1 kúp. 
Figyelmeztetés.'Tartós alkalmazásakor a vérképet időnként 
ellenőrizni kell. 
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Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes: gépen dolgo- ,; 
zák csak az orvos által- az egyéni érzékenységnek megfele- ; 
lően- előírt adagban szedhetik, ill. alkalmazhatják. -_,. 

Megjegyzés. ++ kúp. ~ tabi. Vény nélkül egy aíkalom
mallegfeljebb a legkisebbgyári csomagolás vagy annak meg- '0 
felelő mennyiség adható ~i. · :~:-~ 
Csomagolás. b. 5 kúp 2.60 Ft; b. 20 tabi. 2,- Ft. 

METHIONIN 
tabi. 

A M400; mM 990 

Hatóanyag. 500 mg methioninum tabl.-ként. _ --~:- .. 

Javallatok. Járványos hepátitiS, táplálk():zá-si eQyenSU'Iyzavar- _-:_*'" 

ból eredő zsíros 'máj-de'generáció, h9:patotoxikus a'riyagok 
{széntetraklorid, kloroform, trinitrotoluol; tetraklóretilén, fosz
for, arzénvegyü letek) mérgezése útján keletkezett zsíros máj
degeneráció, máj-cirrhosis, súlyos-égés. 
Adagolás: Felnőtteknek naPonta 3 X 2 tabi. 

f~.i~iifi~~~~~:I~i=~~F~~~-~1.. [.~.·.[·~.!.· 
Megjegyzés. + Vény ·nélkül egy alkalommal teQfeljebb a :$1 

legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő ménnyi- .··.~ •.. :" •. ·:.-
ség adható ki. ~ 

M~;.::~~lás. 2;~abl. 2,- Ft. s 71 0 ·;! ~~ .. • •. : .. ·:.M;.~ ••. _ •••. · .. •· 

Hatóanyag. 1 g meticillinum n atrium poramP.-ként. Oldószer:· __ 
aqua destillate pro injectione (1 ,5 mll amp.~ként. 
Javallat. Periicillinrezisztens (penicillináztermelő) staphylo- --*-

coccusfertőzések. -· :,~1 
Elh!Djav811at. PeniCillíntUié_rz~ke'óY:Ség. _:;;~ 
Adagolás. Felnőtteknek és 40 -kg-on felüli gyermekekriek 4- ·-j?. 

6x1 g/nap; 40 kg"7on aluli gyermekeknek 4-6x25 mg/tskg/ _52.·.1 

nap im. vagy ív. (infúzióban!). --' 
Az injekciós oldatközvetlenül a használatelőtt késZítendő el. A t.f.~.· ... 1. 
por az oldószerben maradék nélkül feloldódik. ., 
lv. infúziója előnyös,.de legfeljebb 8 órás időtartamra ele- !J 

- i j 

gendő oldat készítendő, mert szabahőmérsékleten tartva az 
antibiotikum aktivitása csökken. -

. Mellékha'tások. Allergiás reakciók: erythema, urticaria,-apgio
-neutorikus 'ödéma, anafilaxiás shock; csontvelő-depresszió: 
átmeneti- neutropenia; vesefunkció· romlása: haerriaturia, 
azotaemia. Az im. i nj. fájdalmas lehet. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő eg~üttadása· -IJ~Kt:~-~ 
sztatikus antibiotikumokkal, pl. kloramfemkollal, tetracikhnek-
kel (hatáscsökkenés). __ . 
Penicillintés aminoglikozid típusú antibiotikumot együttadva 
az infúziós oldatban hatáscsökkentő kémiai 'reakció jön létre, 
ezért a kétszer külön adagolandó. , 

··'_fi9'velmezt'etés. -f='enicil.linkezeléskor súly~s. sőt hal~lps ana· 
filaxiás shock léphet fel, főleg allergiára hajlamos egyéneken, 
ezért allergiás, asztmás_anamnézisű betegek penicillinkeze· 
lésekor óvatosság ajánlatos. 
A részleQes penicillin· és cefalospodrl~keresztallergi~ra kli
nikai és laboratóriumi adatok vannak. 
A kezelés folyamán a vérkép és a vesefunkció rendszeres 
ellenőrzése szükséges. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondo-
zóintézeti) felhasználásra. - · 
Csomagolás. 1 O am p. + 1 O oldószer 79,50 Ft. 

METOTHYRIN 
tabi. 

KGY 

Hatóanyag. 1 Omg methimazolum tabl.·ként. 

MSOO 

Javallatok. Hyperthyreosis, thyreoidectomia-előkészítése, fia
tal- és öregkori exophthalmiás golyva. 
Ellenjavallatok. Terhesség, leukopenia, bármilyen,lázas álla
pot. 
Adagolás. A kezdő adag naponta 3 x 2 tabi. Ezt az adagót 6-
10-héten·át-célszerű-adagolni. Ha a szubjektív panaszok tar
tó'san rendezödtek és az objektív tünetek is a pajzsmirigy
működés tartós normalizálódására utalnak (testsúly, pulzus~ 
szám, -alapanyagcsere), az adag napi 4x1 tabl.-~a csökke:_n~: 
hető. A kúra teljes időtartama általában 1-11/2 ev. Az ez 1do 
a!att alkalmazandó napi .adag az egyéni szükséglet,_ és tűrő
képesség figyelembevételével a klinikai kép gondos._megfi
gyelése me! lett változtatható. A minimál_is napi ada_g 2 x 1 tabi. 
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Tartós pszichés terhelést jelentő idöszakokban a napi adag: 
3-4-szer 1 tabi. 
Figyelmeztetés. A kúra során a vérképet leg'alább 2 hetenkérifi 
rendszeresen ellenőrizni kell (fehérvérsejtszám, vörösvérsejt
szám, minőségi vérkép). Minden hirtelen fellépő betegség 
vagy panasz {elsősorban torok-: és szájnyálkahártya-tünetek 
jelentkezése) esetén a vérkép soron kívül ellenőrizendő. Ha 
fehérvérsejtszám ismételten 4000 alattvan és a minöségi vér
képben a granulocyták száma 50% alá csökken, a kúrát azon
nal félbe kell szakítani. 
A strúma növekedésemiatt a kúrát megszakítani nem szabad._ 
Astrumigén hatás ellensúlyozására jódkészítményt, Liothyro
nint vagy pajzsrnirigykivonatdt- tartalmazó~ gyógyszert cél.,. 
szerO adagol ni.- Bármilyen okból félléPő lázas állapot éSzle
lése esetén a kúrát azonnal félbe kell szakítani. 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adható ki. Az Orvos rerldelke- ·; 
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. -;dl 

-:r" Csomagolás. 25 tabi. 2,- Ft, 250 tabi. 20,- Ft. 

ME:~ORM Ch J 450 ~ 
Hatóanyag'ok. 2 mg-oxyphenonium bromatum, 20 mg phan- -~: 
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~~~:~:~o~: 2E0~;i~i~.li:~~~~~~~~i:~b~~~~:~· illetve bakteriális ;~~--
és parazitás bélfertözések, valamint nem specifikus diar- ·.'' 
rhoeák. Orális antibiotikumkezelés során kialakult bélflóra~ -_
károsodások csökkentése. Műtét előtt adva a posztoperatív· _::~ 

~~~~~~~~~~~=ghe~~~::;~ktrumába tartozó kórokozók foko- ':~ •. i.·~' 
zott fertőzési veszélye esetén, különösen a fertözés veszélyé- ~ 
nek kitett közösségekben. --~· 
Ellenjavallatok. Hyperthyreosis, jódallergia, máj-és veseelég- j 
telenség, glaucoma és prostatahipertrófia, terhesség első -3b_ 
harmada. . :::N 
Más betegségek (pl. thyreotoxicosis) -következtében elöfor--~ 
du ló hasmenések tüneti kezelésére nem alkalmas. ·'l 
Adagolás. Folyamatosan legfeljebb négy hétig adagolható, 'ij;--: 
akut emésztési zavarokban áltatában egyhetes kezelés ele- ~~%1 
gendő. Az előírt adagok túllépésétől tartózkodni kell. -ti 
Atlagos adagja felnőtteknek 3 x 1 tabi., iskolás gyermekeknek -~ 
1-3 x 1 tabi. naponta étkezés után. Megelőzésre a napi adag :: 
felnőtteknek 1-2 tabi., iskolás gyermekeknek 1 tabi. ,~ 

. ··l .. ·.r r 
,;-- .. --

Mellékhatások. Émelygés, fejfájás, szédülés, bőrtúlérzékeny
ségi reakciók. 
Figyelmeztetés. Orvosi ellenőrzés nélküllegfeljebb egy hétig, 

· orvosi ellenőrzés mellett legfeljebb egy hóna-pig szedhető 
megszakítás nélkül. . 
HOsszabb-időn át, állaildóan ·nagy adaQokkal történő oxikino
Jin-kezelés kapcsán perifériás neuropathia_~ myelopathi;;~..~Jlé:\l~ 
mint a n. opticus károsodása is előfordulhat. TúlérzékenYséfji 
reakciók, látási zavarok első jelére az adagolást azonnal be kell 
szüntetni. · 
Más bxikinolintartalrilú gyógyszerrel együtt adva ügyelni kell 

- arra, __ hogy a_z oxik_inoHn összadagja felnötteknek a napi 
750 mg~ot, iskolás gyermekeknek a melgfelelöen kisebb--rlíaxi
máliS adágat rie lépje túl. A maXimális kezéléSi idő elteltével 
a terápia más oxikinoliritartalmú készítménnyel S_em· folytat
ható. A Mexaformmal kezelt betegek fehérjékhez kötött- szé
rumjód meghatározásának, valamint jódizotóppal végzett 
pajzsmirigyfunkciós vizsgálatának eredménye kb.· 6 hónapon 
át nem értékelhető. 
Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 4,:.._ Ft. 

MEXASE 
dtazsé 

Ch J 730 

Hatóanyagok. 1 O mg- phanq!Jinonum, 25 mg acid: dehydro
cholicum, 50 mg bromelinum,.100 mg clioquinolum, 150 mg 
pancreatirllJm drazsénként. 
Javallatok. Főleg a gyomor-bél huzam fermentelégtelensé
gével összefüggö emésztési zavarok, pl. 'meteorismus; fiatu
lenti a, teltségérzés, zavart bélürítés stb. Labilis gyomor-bél 
működésű betegek helytelen diéta miatt bekövetkezett 
emésztési zavara. 
Ellenjavallatok. Hyperthyreosis, jódallergia, máj- és vese

. etégtelenség, terh.esség _első harmada. 
Adagolás. Folyamatosan legfeljebb 4 hétig-adag'olható. Akut 
~mésztési zavarokban általában egyhetes kezelés elegendő. 
Attagos adagja felnőtteknek 3x1-2 drazsé naponta, étkezés 
közben vagy közvetlen ül utána, kevés vízben, szétrágás nélkü l. 
Néhány nap után az adagok többnyire csökkenthetők.' 
Mellékhatások. Émelygés, fejfájás, szédülés, bőrérzékeny-
ség . 
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Figyelmeztetés. Orvosi ellenőrzés nélküllegfeljebb egy h.\fig.l 
orvosi ellenőrzés mallett legfeljebb egy hónapig szedhetö-l 
megszakítás nélkül. Hosszabb időn át, állandóan nagy ada<~ 
gakkal történő oxikinolin-kezelés kapcsán perifériás neuro..:_-~ 
pathia, myelopathia, valamint a n. opticuS károsodása is etö<l 
fordulhat. Túlér_zékenységi reakciók; látás) zavarok első jelére_-~ 
az adagolást azonnal be kell szüntetnL- · ·:*'J 
Más oxikinolintartalmú gyógyszerrel egyUtt adva ügyelni keiF~l 
arra, hogy az oxikinali n összadagja a napi 750 mg-ot ne lépje·:~] 
túl. A maximális kezelési idő elteltével a terápia más oxikino-~7 
Jintartalmú készítménnyel.sem folytatható. A Mexaseval ke_-~-

z.elt het. •.gekfe .. hérjék.,h. • .. z· k.ötött. s._zérum.j.ód. m ... •.ghatározásának,;.~ 
valamint jódizotóppal végzett paj~smiJigyfunkciós vizsgálatá~ :~~ 
nak eredménYe kb.· a hó_napon'átn9rri-értékell1ei:ö. --- --~ 
Megjegyzés.-+ Csak vinyre adható ki. Az orvos .. rendelke~'~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. --li;J 
Csom-agolás. 20 drazsé 5,20 Ft. __ .'-~ 

MICRISTIN l A 600; l 21 O ':fu 
tabi. . . · S~i 
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Hatóanyag: 500 mg acidum ac6tylsalic)Íiicum tabt:-ként, kés- ::~j 
leltetett felszívódás! biztosító alakban. ;;y;: 
Javall~~o~. T_hrombocytafunkciót gát~~ hatás elér~séhez a k~7 J~l 
vetkezo korkepekben: thrombophleb•t•s {amennyiben az ant1- --~~ 
koaguláns kezelésnek akadálya vant fokozott trombózishaj--.:~1 .. 
Iam, phlebothrombosis, artéri ás trombózis, recehártya-ére!- _+ti.l 
iáródás, angina pectoris gravis, miokardiális infarktus,_:-peri-_·;~j 
fériás artéri ás érelzáródás, műté_t utáni thromboembolia- pro~ '1li 
filaxis. Az acetils4!:alicilsav javallatával egyező egyéb ·kórké- ~-,.;f~.l 
pekben, különösen reumás megbetegedésekben. .i!?~. 

Ellenjavallatok. Haemorrhagiás diathesis, a gasztro'inteszti- -;~1 
nális traktus akut vagy krónikus megbetegedése, különösen :~~~ 
ulcus ventriculi et duodeni, májcirrhosis, teirhésség, acetil- ~~ 
szalicilsav-túlérzékenység. .. . _ . .J:, 
Adagolás. A- thrombocytafunkciót---gátló---hatás -eléréséhez:-~i 
kezdö-adag naponta 20 mg/tskg ( átlagosan napi 3-x 1 tabi.) 1--_;:;~:l 
2 napig, Fenntartó adag: naponta 1 O mg/tskg ( átlagosan napi 
2 x 1 tabi.). '~' 
Hagyományos indikáció esetén a napi adag 2 x 1-2_ tabi. ~:~:J 

Mellékhatások~· Gasztröintésztinális zavarok, a gyomor-bél_.iii.:! 
traktusban kisebb vérzések. A kongenitális vérzékenységet--:-~·: 
fokozza. ·,;z::~ 

Gyógyszerkölcsönhatás. Azonos a Colfarittabl.-nálleírtakkal. 
MegjegyzéS. Csak vényre adható ki. Az orvOs rerid~lkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető: 
Csoma·golás. 30 tabi. 3,- Ft. 

MIKROFOLLIN KGY 0.210 
tabi. 0,01 mg és tabi. 0,05 mg ..,.,.._.. 
Hatóanyag. 0,01 mg, ill. 0,05 mg aethiriYl-oestradiolurrltabl.-
ként. · 

· Javallatok. AmenorrhaSa és-oligomenorrhoea, metro- ésfne
norrhagia, dysmenorrhoea, ·nem kívánatOs laktáció; acnevul
garis, prostatacarcinoma, carcinama metastáticum bizorivos 
esetei. 
Adagolás. _Individuális. 
0,01 mg-os tabi. átlagos napi adagja: 
amenorrhasában és oligomenorrhoeában 2~10 tabi., 20 na
pon át, ezután 5 napon át naponként 5 mg próQesteron-készít
mény im. adagolható. Dysmenorrhoeában 2-3 havonként 1-
3 tabi. 20 napon át, .a ciklUs 4-5. napján kezdve az,_adago1ást. 
Nem kívánatos laktációban: a szülés után az első három 
napon át naponta 3x2 tabi., további ~_napon_át nap'onta_3x1 
tabi., ezután pedig 3 napón át naponk~nt-1 tabi. Acne vulga
risban naponta 3-6 tabi. 
0,05 mg-os tabi. bevezetö napi adagja: 
PrOstatacarcinorrrában 3x1-2 tabi.(!); ezt az adagot fokoza
tosan csQkkentjük; a napi 1 tabi. fen·ntartó adag eléréséig.
Carcinoma metastaticumban ai· adagolás_ módja a --daganat 
jellegétől és a kórlefolyástól függ. Szükség eset~n a kezelés· 
kasztrációval kombinálható.-
Megjegyzés.+ ·csak vényre 'adható ki. Az'orv()S'ief1_dSike
zése szerint(legfeljebb három alkalon~mal) ismétel_het,~; _ 
Csomagolás. 30x0,01 mg tabi. 2,-:-_Ft; 30x0,05. 'ffig iabt 
2,50 Ft. 

MILURIT 
tabi. 

EGYT 

HatO_anyag. 1 ÓO mg ·allopurinolum tabl.-ként. 

M900 

Javallatok. Köszvény, valamint szekunder hyperurikaemia 
kezelése, amely polycythaemia vera, myeloid metaplasia 
vagy egyéb vérdyscrBsiában észlelhető. Leukaemia és tumor 
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sugár- vagy kemoterápiás kezelésekor _az emelkedett húgV- 1J 
~:~~i~~~é~!~kkentése. Vesekő- vagy húgysavkö-képződés ,::J 
Ellenjavallatok. Májbetegség, vesebetegség (azotaemia}. ~ 
idiopátiás haemochromatosis (ill. ha a családi analiiriézisben ·'l 
szerepel). · ,~ 
Adagolás. Felnőtteknek: köszvényben napi- 1 00 ri1g a- leQki- ~ ·-i\\'{~ 
sebb hatásos adag. Atlagosan.200:-30D-400 mg szükséges, ':.:i~ 
2-4 részre elosztva; közepes vagy súlyosabb eset_ben 400- ·fi!:; 

600 mg/die; a napi adag a 800 mg-ot ne haladja meg. Hasonló ' 
szempontokat kell figyelembe venni másodiagos hyperuri- cg 
~aert')iábaiJ; _IS. Da_ganat ell_erii ·kezelésben a szükséges napi --:§J 
agag_600-800 mg, 2-3 napon át. __ · i] 
Gyermekeknek: ~1o·eves korban-naponta 3X100 mg:·s év :~ 
alatt3x50 mg adható naponta. · - JI 
Ck élsdz_erud- a készítbml ény adagolásáf fokozatoáéin ·nöVel ni. A -~ 
ez o a ag 1-2 ta ., ezt hetenként 1 tabl.-val keU.,növelni,-míg ~ 

'! szérum húgysavszintje 6 mg/100mllesz. _;3f: 
Etkezés után kell bevenni. :1 
Mellékhatások. NaUsea, hányás, hasmenés, ·intermittáló' hasi 
fájdalqiJl, bőrvörösség (amelyhez_ néha láz _ _iS tár!;ul);: _alkal
manként leukopenia vagy leUkocytosis, reverzibilis hepato- j§ 
toxicitás (aszérum alkalikus foszfatázvagy transzamináZszint- :Ei 
jének emelkeClése); cataiacta. -
Figyelmeztetés. Gyermekeknek a késZítmény adagolása el- ;4lY 
lenjavai It, kivéve azokat az eseteket~ amelyekben a szekunder 'fi' 
hyperurikaemia daganatos betegségekhez társul_. - ,~ 
Szoptató anyáknak és. olyan betegeknek, akiknek.közeli_ hózzá-_ _ __ , __ 
tartozó ja idiopátiás 'haem<?chromatosisban szenved, adag o- -~;;'
l ása ellenjavallt. Terhes nőnek csak abba r. az esetben adható, ~~ 
ha_a várható hatékonyság ellensúlyozza azt a kockázatOt, ame-
Jyet_~asználata a magzatra jelenthet. __ 
Ajánlatos a kezelés kezdetén colchiCinnel egyUtt adagolni. 
Napi 30~600 mg Milurit mellett adagolt merca-ptopurin (Leu
purin) vagy azathioprin (lmuran) adagját a korábbi adag 1/3-
1 /4-ére kell csökkenteni. A pontos adagot a terápiás és toxikus ;.:: 
hatás:határozza- meg. r.J:Gili 
Miluritot vassókkal együtt adagol ni tilos! ,,~ 
A gyógyszerszedés ideje alatt bőSéges folyadékbeviteíről kell ~-~t! 
gondoskodni, mely-úgy szabályozandó, hogy a naplVizelet -~
legalább 2 liter és semleges vagy enyhén lúgos .. kémhatású ~~ 
legyen. A kezelés első időszakában -periodikus májfunkciós 
próbák elvégzése indokolt. 

·-------------c.'!"_-

Adagolásakor szigorúan figyelembe kell ~enni az·indikációt és 
az adagolási előírást. 
Megjegyzés. ++ Csakvényre adható ki. ~-oryos' re~_delke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) 1smetelheto. 

Cso;mag·olás. 50 tabi. ~,30 Ft. 

MISCLERON Ch M300 
kapszula 
Hatóanyag. 250 mg clofibratum kapszulánként. 
Javallatok. A zsíranyagcsere kifejezett zavarai (hyperch<?l_e
sterinaemia, hypertriglyceridaemia), ha étrendLelőírásokkal, 
életmód~változtatással, ill. az alapbet~gség (diab·etes, kösz
vény) kezelésével a szérumlipideksz_intje.nemnprmalizálható. 
Ellen)ava,llatok. Máj- és epehólyag-betegsé __ gek, -~pekövess~g
gel vagy anélkül; a vesemüködés zavara, terhesseg, szoptatas. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőttekne,k naponta 3-szar 2-3 
kapszula, étkezés után. 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok (émelygé.s~ hányi~
g_er; ritkábban ha~menés,_ hányá~~~ ~elyek tiJ.bbnyl_re e_~y~ek 
és átmenetiek; előfordulhatnak hortunetek (v1szketes, kiUte~), 
álmosság, ·szédülés, fejfájás, hajhullás,. súlygyarapod a~, 
izomfájdalmak, valamint leucopenia_.-és a szérumtranszaml
náz-értékek emelkedése, továbbá epekő képződés. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan ~a~agolandó.: . , 
- orális antigoagulánsokkal (azok hatasanak fokozodasa, ver-

z9sveszély), 
- szulfanilkarbamid típusú orális antidiabetikumokkal {azok 

hatásának fokozódá.sa,_ hypoglykaemi_a ve_sz;élye). 
Figyelmeztetés. Az arterioscl:n;>s~s és a_ köVetke_zn:ényeként 
kialakuló betegségek megelozeseben es kezeleseben nem 
egyértelműen igazolt az emelkedett szérumlipidszint _gyógy
szeres csökkentésének a szerepe, ugyanakkor a clofibrat tar
tós adcigoláSa nem veszélytelen (pl. ep_ekőképződés).-_ Ezért 
adása csak az étrend és az életmód megyáltoztatására, v~la~ 
·mint áz alapbetegs·égek·kezelésére kellően-nem reagáló,--klf~
jezett hyperlipidaemiában,, a zs_íranyagcs;rE?-za.var alapos ki
vizsgálása után javasol hato, adj~vá~s terap1a~_ent: . . 
A kezelés alatt rendszeres orvos1 felugyelet szukseges. A sze
rumlipid értékek 2-3 havon kén~- ellenőriie-~?~k. Különös fi
gyelmet kelt fordítani az epeholyag, -a. m~J. es a pancreas 
érintettségére utaló klinikai és laboratónum1 jelekre. 
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Hypoalbumindaemikábbank(p
11
L nkephrosis-szindróma) óvatosan, .'~.·r .. ;~ .. ~·: 

csökkentatta ago an e al almazni,mertmyalgiátés/vagy "-> 
a kreatinfoszfokináz-érték emelkedését okozhatja. -~ 
A reagáló esetekben a szérumlipidszint csökkené_se reridsze- .. ~·~.· 
rint 4-6 hét múlva észlelhető. Ha ezen idő alatt semmiféle -":' 
hatás nem mutatkozik, a kezelés folytatása különöse·n· mérle- :; 
gelendö. /!,.i.: 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rende/ke- ;i~ 
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 kapszula 4,80 Ft. 

S620 ~ 
Hatóanyagok. 100· mtf morbXydinlJm hydrOChiÓrki.üri, 100 ;:~j 
mg acidúrn ascorbicum, 1 mg methylhomatropinii.lm broma- i 
tum drazsénként. - ·sm 

MORGALIN 
drazsé 

Ch 

Javallatok. Herpes zoster, herpes corneae, keratitis.
EIIenjavallatok. Glaucoma, prostatahipertrófia. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek_naPonia.3-Szor 2 dra
zsé, gyermekeknek .napi 3-sz or 1 _drazsé 6-8 napon át. 

Mellékhatá~ok. Száj- és torolc.-szárazság, mydriasis, -gyomor
panaszok, fejfájás, szédülés. 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Ai orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 24 drazsé 2,_; Ft. 

-~ 
::ft; 
';;;;{'' 

MOi~r.~~~~2~~:~ROCHLORICUM B A 500 ~l 

300 

Hatóanyag. 1 Q_ m·g, 20 mg, ill. 30 mg morphinum hydrochlo- i~ 
ricum (1 ml) amp.-ként. ;,:;; 

Javallat~ Fájdé:llomcsillapítás. ::~: 
_Adagolás. Felnőtteknek: szükség eSetén n~p~n!a -1-3-szor /t:; 
1=~- ~ 
Gyei-mekeknek: 1-14éveskorig:-0,2...0,1 mg/tskg sc. 1...:2~szer -·-~ 
naponta. ·a: 
Figyelmeztetés. Csecsemők ne kapjanak morfint! A gyermek- ~;~~-
gyógyászatban a martinnak csak elsősegélyként (a shockelle- S\Í) 
ne~ küzdelem és. tüdőödéma kezeléSében), -valamint- kivé- :~ 
telesen -súlyos, ·kínzó fájdalom és maribund állapot esetén ,~j1 
van helye. 

Megjegyzés. til~ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
mal. 
Csomago18s. 1'% b. 10 aO,p.- (1-ml) ·2,- Ft, b. 50 amp. {1 ml) 
10,~Ft; 2% b. 10 am p. (1 ml) 2,10 Ft, b. 50 am p. (1 ml) 10,50 Ft; 
3% b. 1 O am p. (1 ml) 2,20 Ft, b. 50 am p. (1 ml) 11,- Ft. 

MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2% -
ATROPINUM SULFURICUM 0,05% B 
in j. 
Hatóanyagok. 20. mg morphinum hydrochloricum; 0,5 mg 
atrapinum sulfuricum-(1 ml) amp.-ként. 
Javallat. Fájdalomcsillapítás. 
Ad3Qolás.-· Felnőhéknek--siükség -esetéii _-O~pOnta 1-3~szor 
1 amp. . -
Megjegyzés~ ~* Csak vényre adható ki e'Qyszeri alld:ilom
mal. 
Csomagolás. b.10 amp. (1 ml) 2,10 Ft. 

MUCOSOLVIN K200 
oldat 
Hatóanyag; 400 tng N-acetyÍ-L-éystein (t ml} vizes oldatban. 
Javallatok Aeroszólként: m_uc'Oviscido.sis, heveny és idült 
bronchopulmonális megbetegedésekben, pulmoi-lális szö
vödmények Sebészetj beavatkozás után és bronchoszkó,pos 
vizsgálatokat követöén. 
Oldatként lokálisan: légcsőmetszés utókeZelésére, ·meco
niumileusban; erős nyálkaretenció · esetén bronchiális öblí
tésre, bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatokbarl-·kö'petel
folyósításra. 
Ellenjavélllat. Asthma bronchiale: · ., 

Adagolás. Aeroszólként: 1 mikron részecsk~~agysá9ba~ (sű- . 
rftett levegővel vagy ultrahanggal porlasztval a leghatáso- · 
sab~: S~okásos adagja mucoviscid()sisban kezdet~en na.;. 
ponta '1-4-sl:ed)-8 rril1 0%-os.oldat, az inhaláció időtartama 
15-20 perc. Késöbb heti 1-2 inhaláció is elegendő lehet~ 
Tracheotomia utókezelésére a 10%-os o.ldatból 1-2 ml 1-4 
ó rá ilként (vagy egymás után legalább 15 porlasztás a kézi
porlasztóból), közvetlenül a művi légCsősipoly előtt. 
Oldatként lokálisan: légcsőmetszés utókezelésekor 1-4 órán
ként 1-2 ml 10%-os oldatot kell csepegtetni. Bronchus-öblí-
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tésre (erős nyálkaretenció esetén) a bronchoszkóp csővén át~ 
2-10 ml oldatot csepegtetünk be a megfelelő oldali főhörgö- jJi 
be. A felhígult pö váladékot ajánlatos leszívni! . _ -, i$f# 
lzotóniás konyhasó-oldattal va_gy aqua dest. pro inj.-val e_gy-,'~1 
aránt hígítható. · - :J~ 
Gennyes folyamatok kezelésére kizárólag klóramfenikollál -;J 
vagy Kanamycinnellehet kombinálni. _ . __ ., _ :~
Méllékhatások. Ritkán nausea, rhinitis,-sÍorrlatiiis.-Erős pu-1-._~.\i] 
monális el nyálkásodás esetén az első inhalációkat nagyfokú .Si 
szekréció követheti, az inhalációk számát és az egyes adago-_ <::@ 
kat tehát csökkenteni kell. Súlyos betegek, dyspnoés gyerme-::~.;~ 
kek gyakran nem képesek kikÖhög ni a_ hirtelen- elfolyósodotL~~ 
nagy mennyiségű váladékot, €l?$rt.azt.a_zo.nnal.lekell sz_ívatniUi:~~ 
A beteg áHap9táb_a_n_ ilyenkor ~övid időre.-_átflléneti rosszabbo·--X~-.
dás· állhat be· {elégtelen oxig-énfelvétel). - . ";~"": 

Gyógyszerkölcsönhatások. Eritromicinnel, o~itétraclklinnel, -~~ 
tetraciklinnel, penicillinnel, neomicinnel, sztrepto.rlli-cinnel és>~; 
oleandomicinnel nem kombinál ható. ;~ 

Figyelmeztetés. Csak olyan gyógyi'ntézetben- alkálmazható, .;;;;' 
ahol van váladékelszívó berendezés. A Mucosolvin·olqCJt .-{:~i 
megtámadja a vasat, rezet, nikkelt és gumit; ezért-inhaláláSra ---~ 
csak olyan készülék használható, amelynekanyaga üveg, poli· :t . .-1 ... :

1 akril, PVC, al'umínium, eloxált alumínium, króm, tantál, finom· ,,u 

~ü~~~~~~~;~!~~~~ó~~~ssZ~~J~Iszíneződése nein héfolyásolja j~~ 
mukOiitikus hatását. _ ~ 
A felnyitott am p. cSak hűtőszekrényben tárolható.5-8 °C-on, :.~ 
legfeljebb 72 óráig. ':t::: 

Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az_ orvos rendelkezése L·;.
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.-Azorvos ! 
akkor rendelheti. ha azt a területileg, illetöleg:szakmailag ille· ·-d-

" ~:::e!:::~~::~.á;: :::::: ::akrendelés (gondozó) szak~~~~ 
MYC,ERIIII.. M S 720 zs; 
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Hatóaily~_g. 50Ö mg neomycinum basicum_{szulfátsó alakjá- 'W
ban) poraffipullánként. 
Javallatok. Más,- kevésbé toxikus -antibiotikumra·-nem réa
gáló, súlyos fertŐzéze_k. Gram-negatív baci l u sok okozta szisz- -0=;c: 

térTi ás megbetegedések. Purulens szeptiküsfolyamatok, mas
titis;'-endometritis, bakteriális meningoencephalitis, E, coli- és 
staptlylococt:u_s-cys_titis~_proteus-- és pyocyaneusfertő_zés stb. 
Csecsérnők staphylococcus-pneumoniái. 
Ellenja~811atok. A vese és a máj parenchymás me_gbetege-
dései.- Hal)f!s_káro.sodás~ o __ _, _ _ 

Ad8golás. Athlgos adagja felnötteknek_a_ kezelés 1_.'·napján 
2x5Q--100 mg,im., a 2, napon 2x10Q--150 mg és_a_~s.--n!=IP'f!jn 
maximálisan 2x200 mg. A kúra alatt_ maximálisan· 2,0 g 
adható be. \ _ , . ____ . ___ _. _--_ , 
Gyermekeknek 3-éves·korig a kezelés 1.--napján 2 x 2 r;ng/tskg 
im., a 2. napon 2 x-3 mg/tskg, a 3-5. napon·2x~ rn_glt~~R 
Mellékhatások: Ve_Sékárosodás,_melynek megelö'Z~s--~-r~bösé-

- ges folyadékfogyásZtás ajánlatos. AlbuminUri~r a: ~izel_et faj
súlyának és_ .mennyiségének csökke.n_ése_-_ön_m,ag'ában, nem 
teszi szükségEíssé a kúl-~ félbeszakítását, d_e nlásOdik kúra nem 
alkalmazható._Oiiguria,~(500 ml alatti diurézis) vagy progresz
szív azdtaem-ia esetén tovább nem adható. Már minimális 
halláscsökkenés, fülzúgás esetén iS meg k611 Szakítan·i a te
rápiát, mert irreverzibilis halláskárosödás-alakulhat:ki. -
Allergiás reakciók (eosin9p~ilia, láz, u_rticar __ ia). Pa.raestt;l_esiák. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Éternarkózis es~tén nem adható. 
Nem adható egyidejűleg más antibiotikummal (Nystatin kivé
telével). Előzőleg-- alkalmazott sztre-ptómicin-, kanamicin-, 
polimixinkezelés után nem adható. 
Figyelmeztetés. 5-napnál tovább seriJ felnőtteknek, s.em gyer
mekeknek nem adható! A kúra során a vérképet és a vizeletet 
ellenőrizni kell. Amennyiben sema vérképben, sém-.a vizelet
ben kóros eltérés nem észlelhető,-úgy indokolt esetbenakúra 
2-3 napos szünet után megismétélhető. - , 
Gyermekeknek csak fekvőbeteg-gyógyintézetben é!dható. 
Á Mycerin szulfátot2-3 ml1 %-os Lidpcainban oldva ajánlatos 
beadni. \ 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adhatO ki. Az orvo~_ re'1_delke
zése szerint·(legfeljebb három alkalom~al)_ ismételhető.- Az 
orvos akkor· rendelheti-, ha azt a területile:_g;--111etőleg -szakmai
lag illetékes fekvőbeteg-ellátó_ .. osztály, ·~zakrende_lés (gon-
dozó) szakorvosa javasolja. \ 
Csomagolás. 1 porampulla 6,80 Ft. \ 

\ 
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MYCERIN 
tabi: 

S720 

Ha-tóanyag. 250-_mg neomycinuni ba-:sicum ·(Szulfátsó alakjá-
ban) tabl.-ként. · . 
J~v-allatok .. --~Yoni'or- és· bélműtétek előtti" si:_erillzálás._ :.G~a_in~ 
negatív _paktériuiJlok és rezisztens staphylococcusok okozta 
enterálls fertőzések.· 
EllenjaVallatok. Á veSe parenchYmás megbet'egi3dései~ funk
ciócsökkeriésé. Hallás- és- Vesztibuláris károsodás. Előzőleg 
alkalmazott sztreptomicin-, kanamicinkezel_és _ esetén rela-
tíVe:.elte.nj~Y:allt..,_ _ · · ' ·- · · ~ -- - · 
4d8_90t~l!>:. Áiía~ú;i_S __ a~,cigja_ ffiín,{jt!ekn~k_ r)-a_pg_r}i_é! __ kétíg~r-;112-
.l.tabL .(125-,2.50.mglcBélműtét~kelo~é;$'i1ítés.~re:napí 4,6 g 24c-
}26J:"~n ~~re~ZtüL .. _ .... ,... _,- _.,.--.--_-- · ,-.-, ;~, _____ _ 
Gy,ermek~knek f3 éves korig naponta kétsze;r .4-m_g/téstSúlykg. 
5' napnál to~ább folyamatosan. nem ajánf_atosadni; szükség 

:' esetén 2-3 naPos szünet közbeiktatásáVal_keU. alkalmazni. 
Mellékhátá:s;:t:_Mycérin inj.- - --- · · --

GyógyszerköJcsönhatás: t: Mycerin inj. 
FigyehTii!ztfrtéS.-, 'Kifejézett alhűrií'iiii.tria; :ofiQúri8, anergiáS 
reakciók, fül~úgás eseténtmiább nem adható; A minirilális fel

' .szívódás elletiére nephrotoxikus, otőtoxíkus károsodás.Jéphet 
fel, ezért a vizeletet, vérképet, hallást rendszeresen ellenőrizni 
kell. 
Megjegyzés. ++ Csak véhyre adható:_ki: Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.--Az 
orvo-s akkor rendelheti, ha azt a.terü1etileg; illetőleg-szakmai
lag "ill'etékes- fekvőbeteg-ellátá'· Osztály;- ·szakrendelés' (gon
dozó) szakorvosa javasolja. 
CsQmagolás. 10 tabi. _6,50 Ft. 

MYCO,SID · KGY T 130 
. oldat, hintőpor. 
-- Hatóinlyagok. 4 g natrium ·pa(a-chlorbei1zoicuin (100:- m'l)' 

oldatban; 4 g natrium para-chlorbenzoicum, 1 O g zincum oxy
datum (100 g) hintőporban, 
Javallatok. Mycotikus, felületi bőrfertőzések (epidermophytia 
inguinaJis-et axilaris, intertrigo mycotica, pityriasis versicolo-r; 
trychophytia superficialis). ' ,. _ 
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Alkalmazás. Terápia: a fertőzött ter ü letek ecsetelése vagy b~
hintése naponta 1-2-szer.Profi/axis: hetenként 1-2-szer a test
hajlatok beecsetelése vagy behintése. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 1 üveg (100 ml) 2,- Ft; 1 si:ói-ódoboz (100 g) 
2,40 Ft. 

MYCOSOLON 
kenőcs 

KGY 

Hatóanyagok. 37,5 mg mazipredonum hydrochloricum, 300 
mg miconazolum (15 g) vízzellemosható kenőcsben; 
Javallatok Dermatophyták vagy máS go-mbák által kivá-ltott, 
kifejezett gyulladással, ill. irritációval kísért bőr-·,és körömfer
tőzések: ekcémák, intertrigo, interdigitális mvcosis, köröm
mycosis, gyulladásos ekcéma és mycosis, hall_ójárat-mycosis. 
Ellenjavallatok. Bőrtuberkulózis, herpes simplex, .himlő, bá
rányhimlő. 

Alkalmazás. Bőrinfekciók esetében: naponta 1-2 alkalommal 
kenjük be a kezelendő bőrfelületet. 
Köröminfekciók esetében; a.-megbetegedett körömrészek el
távolítása után okkluzív .kötés formájában. __ A kezelést meg
szakítás nélkül folytatjuk a köröm telje~ regenerálódásáig. Fül
infekció esetén: naponta kétszer vezessünk fel a külső halló
járatba a készítménnyel átitatott gézcsíkot. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvoS rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) isrr:'ételhetö. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g) 3,90 Ft. 

MYDETON KGY E 100 
drazsé, i nj. 
Hatóanyagok~ 50 mg tol perisonum hydröchiOri'cum draisén
ként; _100 mg tolperisonum hydrochloricum, 2,5 mg _lidocai
num hydrochloricum (1 ml) amp.-ként . 
Javallato_k. A harántcsíkolt izomzat bármilye·n organi~us neu
rológiai megbetegedés következtében .(pyramispályák sérü
lése, sciérasis multiplex, myelopathia·, encephalomyelitis 
stb.) létrejött, tónusfokozódással járó áJia·pota: izomhiper
tónia, izomspazmus, izbmkontraktúr'a, rigiditás, spinális auto
matizmus. Postencephalitisesés artefiosclerotikus parkinzo
nizmus. Obiiteratív érbetegségek {arteriosclerosis obliterans, 
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angiopathla diabetica, thrombangiitis obliterans,. Raynaud,. 
kór, scleraderma diffusa), továbbá érbeidegzési zavaron ala
puló kórképek (acrocyanosis, dysbasia angioneurotica inter~ 
mittens). Egyéni megítélés alapján: poszt-trombotikus vénás 
és nyirokkeringési zavarok, ulcus cruris. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Little-kór· {spaSztikus 
bénulás). · · 

Adagolás. Felnőtteknek általában napi 1-2 am p. im;, _iv,,·Jas
san; ia. napi 1 amp., fiziológiás konyhasóoldattal 10 ml-fé 
hígítva; ill. naponta 3-szar 1-3 drazsé, a beteg egyéni szükség
letének és toleranciájának megfelelőe n. 
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 6 éves korig a drazséból 
5 mg/tskg raponta, :3 részre elosztva, 7~14éyes ko~ig 4-2_mgf_ 
tskg_naponta,3.rés_zreelos~va_.- _ _ . 
Mellékhatás. Izomgyengeség, bódultság. 
Megjegyzés.'+ Cséik vényre adható ·ki. -Az- ofVós ·ren-del ke~ 
zése sze ri nt {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. {1 ml) 2,1 O Ft; 30 drazsé 2,90 Ft.---

MYDRUM U 240 
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szemcseppek 
"Hatóanyag. 5Ö m9 tropicamidum éS antiSzeptikumként 0,2 mg 
fenilhiganynitrát (10 ml) üvege_nként. 

Javallatok. Fénytörés-meghatározás,_ szemfe"néktükrözés. At
ropin- vagy szkopolamin-túlérzékenySég _ésetén diagnosz-
tikus célból végzendő pupillatágítás. _ 

Adagolás. Fénytörés-meghatároZás: g....:.to PerCes szürietek 
k~.z~eiktatásáva15_-6-szor 1-2 cseppet a szembe cseppenten i_. 
Rov1ddel az utoiso csepp becseppentése után, tehát 1-11/2 
óra múlva kialakul az akkomodációs paresis; amikor a fény
törés-meghatározás elvégezhető. A szem akkomodációja 1-2 
órán belül helyreáll. . . . 
Szemfenéktüktöiés: általában 3 _x 1 cSePp a kötőhártyatasak-
ba, fila j d 1 0-_15 _perc. e)teltével_el_végez;hető a tükrö_z~s. ____ . 
Pupillatágítás: általában naponta 6 X 1-3-csepp, ah1'i három
szori atropin:.vagy szkopolamin-becse'ppe':ltésné_k felet ·meg~ 
Figyelmeztetés. Hatása alatt gépjárművet Vezetri i iitos. 

M~gjegyzés. + Csak vényre adható ki._Az orvos rendelke7 
zése~sze~!nt (legfeljebb három alkalommal} ismételhető. 
Csomagolás.1 üveg (10 ml) 2,-Ft. 

MYELOBROMOL 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag. 250 mg mitobronitolum tabL-ként. - · 

LOOO 

Javallat. Myeloid leukaemia, potycythaen:'ia vera. 
Ellenjavallat. Haemorrhagiás diathesis, egyéb citosztatikus 
kezelés kombinálása. 
Adagolás. Egyéni megítélést igényel. krónikuS mije1tililfleU
kaemiában a kezdeti adag 50 kg-os testsúlyra számítVa na
ponta 1 tabi. (250 mg), 25--75 kg-os testsúlyra számíNa'--1/2-
1 1/2 tabi. (125-375 mg). Ezen adagolással a leukocyták szá
ma esetleges átmeneti emelkedés után fokozatosan. csökken, 
a lép kisebbedik, aminőségi vérkép összetétele és a csontvelő 
állapota javul. Ezután az adagolást-kúr~szerűen,.a.beteg ·álla
potától függően 3-6 héten át_folytatjuk. ·Ha a:leukocyták.szá
ma 20 OOO alá csökken, akkor 2-3 naponként 1/2-1-ta_b.L fenn
tartó adagolás! alkalmazzunk 8-12 h~te_n á~_. __ a vérk~p _.és a 
beteg :állapotának rendszeres ellenőrzése mell_ett .. _~Fontos a 
megfelelő fenntartó adag meghatározása, az esetleges korai 
visszaesés elkerülésére. __ ~ leukocytaszám emelkedésének 
első jelére_ és_a beteg_ klirlikai állapotának rosszabbodása ese
tén ismét a kezdeti naponkénti adagolás (11_2~1-'1 __1/2 tabi.) 
ajánlott, az ú jabb klinikai remissziócbeállt{liQ':- _ _ -
Polycythaemia vera első kezelésekor a remissZió 61éréséhez 
szükséges átlagos adag felnőtteknek napOnta 1 tabi. {25!) mg) 
kúraszerüen, kb. 40 napon át. Későbbiekben a megismételt 
kezelések során napi l·tabL 'bevétel ével; a remisszió elérésé
hez szükséges átlagos kezelési idő már'kb.-33.napra tehető. 
A kezelések során elért teljes remisszió hónapokig/ esetleg 
évekig is változatlanul fennátlhat.anélkül, hogy ~~~!Jen fenn
tartó adago\ásra szükség volna. 
Kombinációs terápia: l.: ellenjavallat. 
Mellékhatás. Gasztrointesztinális zavarok; a fennálló throm
bopeniát fokozhatja. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kortikoszteroidok egyidejű- adása 
erősen megfontolandó [a mellékvesekéreg működés_~re ki
fejtett gátló hatás (tumorstimutálás}],_valami~t feni_lbutazon 
adása is, ·agra'nulocytosist, oxidatív fo_s~orilációt és-tubuláris 
reabszorpciót, ill. szekréciót gátló hatása miatt. · 
Figyelmeztetés. A thromb()penia fókoz~dásának_ lehetősége 
miatt 100 OOO-thrombocytaszám alatt az adagolást meg kell 
szüntetni. Teljes vérkép és thrombocytaszám rendSZeres 
ellenőrzése szükséges. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommaL 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály,:s~akrende16~f(gon
dozó) szakorvosa-javasolja; 

. Csomag'oláS.· 10 tabi. 6,80 Ft, 

MYOFLEXIN 
tabi. 

Ch E 100 

HÍIÍÓa.íwag.-250-mg chlorzoxazonum tab·l~-ké.nt .. 
Javallatok. Myalgia -(lumbago,-brachialgia·, torticaliis stb.), 
izomreomatizmus, '-r'eümatoid'·arthritis, contusio~-:distorsio, 
spöTtdylarthrosis;,~:~iScüshér-ni~Vál_-.járó -JJanaszok, ·-izomkont
raktúrai-túlerőltetés':<>Ko.zta izömp·ana'sZ,.-der'ékfájáS'Stb. Töré

. sSkkel,--nyújtásokkal és gipszkötésekkel kapcSoiatos·;görcsös 
fájdalmak; · 
s;:nerijaValiat. _MájiBEisio. _ 

- 'AdágoláS. ln.dividuálhS.-Átlágos iu;t8gja felnőftefúiek h~ponta 
:3-szor 1 _tabi.; szükség esetén {csak súlyos esetekben) fokoza
toSa-_n emelh_,ető ~aPo-nta ~~sifn 2 :tabl.:.ra __ ~ A l_egná9Vobb 
egys_zeri adc:i_g 3 tabi. (750 mg)~ AkedVező hatáS- jelentkezés9-
koráz adagqk cs_ökkenthetők_. 
GyermekadBgOk: 2 éves koriQ.3'-_sZor-Ú4 tahi.; 2:-B éveskorig 
3--4-Szer 1/4 tabi.; 6-1.0 éves korig -3:7Szor_1/2'tabl_.;. 1 O' éven 
felül3-szer 1 tabi: · 
Mel.lékhatásÓk.- Hi-potóOla, S_Zédülés, .tiánYi09ér, abdominális 
zavarok,: valamint-:':börjelenségek. is.·llyenkor _a -készítmény 

. további adagolását-azonnal be kell szüntetni. · 
MegJe·QyzéS. +- tS8k Vényfé -adható ki. Ai ·örvbs rendel ke-· 
zése szerint (legfeljebb három_alkalommal) ismé~elhetö. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,90 Ft. 

NALORPHIN Ch ·X 200 

cihj: ... · • .· • . ••. ·.·. 
HaÍóanyaQ. 5 mg nalotphinum hydrobrom{curh '(1 1111} ·a:mp.-
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.ként.' ., .,.. - · · · 

Javallat._A morfinnal, anneik egyes származékaival, .tOvábbá 
a_ morfinszeriíen- ható szirjtetikus _vegyü letekkel (Oolargan 
stb.-) -történő_.mérgezés és túladagolás ·esetében :-antidotum-
ként. · 

Adagolás. A szükség1etnek megfelelően iv., esetleg im. va_gy 
sc. alkalmazható. Felnőttek egyszeri adagja 5-'-10 mg {1-
2_ amp.), amely adag -ha. a légzés megfelelően nem javul -
1 (),....15 perc múlva megiSmételeridő. Hatása általában 3-4 
órán keresztül tart. Súlyos méigezésbén is elegendő rendsze
rint össze_sen 40 mg, megfelelő elosztásban, de szükség ese
tén az összada'g emelhetŐ'. Gyermekek egyszeri ·adag'ja O, 1 
mg/tskg. · · · 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki.-Az orvos·~;~·-d;lí~e
zése szerint (legfeljebb három alkalommal)- ismételhető. 

NAPHAZOLIN 
oldat 

A H 700; K 320; U 250 

H~tóBily-ag?k. 10 ing i•éiPhi:áOiin~m hydi-Ochl_qri_ctim,_ ?9P mg 
_ ac1dum boncu_m {1 O_ ml) oldatban. · · 
Javallatok. Rhinitis, pharingitis, laryngitis, co_nji.mctivitis, ke
ratitis ekzerilatosa. 
AlkalmaZása. Felnőtteknek: naponta többszö-r 2-4 csepp 
oldat az orrlyukba vagy a kötőhártyatasakba cseppentve.,; _ . 
Gyermekadagok: 7-14 éves korig tiszta vízzel felére:.k8thEu
madára hígítva, naponta 3-szOr efiy-egy cseppet aZ ori-nyí-
lásokba. · · _·' _ 

Mellékhatás. Vérnyomásemelk'edés~- ingerlé-kenység vagy 
depresszió; coma.- . 
Figyelmeztetés. Hosszas használata a náthát' idültté téheti. 
Hígítatlan vagy túl gyakori alkalmazása gyermekeken súlyos 
mérgezést okozhat~ mert a gyulladt orrnyálkahártyán át fel
szívódhat. Csecsemöknek és gyermekeknek B éves koriiJ mér-
gezés veszélyemiatt ne adjuk! ; 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal)'ismételhető. 
CsomagOláS. 1 üveg (1 O ml) 2,- Ft. 

iiiAPROSYN 
tabi. 

A 

Hatóanyag. 250 mg naproxenum· tabl.-'ként. 

mV200 

Javallatok. Reumatoid arthritis, egyéb krónikus.ízületi gyul
ladások, spondylitis ankylopoetica {m. Bechterew), arthrosis 
különféle formái, spondylosis, spondylarthrosis, extraartiku
láris reumatizmus különbözö formái (lumbago, egyéb myal-
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gia, fibrositis, neuralgia, bursitis, periarthritis humeroscapU-
Iaris, epicondylitis humeri stb.)._ . , , 

Ellenjavallatok. Gyomor- -és nyombélfekély,. tOvábba 'kifeje
zett máj- és vesekárosodás esetén csak állandó orvosi ellen-
őrzés mellett adható. · 
TBrhesség alatt nem rendelhető; 16 évesriél fiatalabb betegek 
ne szedjék, mivel fiatalkorúakon és gyermekeken még nincs 
elég tapasztalat. 
Adagolás. Szokásos kezdő és fenntartó adagja feinőftek'nek: 

.. ~~api 2 tabi. (reggel és este étkezés után). Szükség esetén· napi 
::;-cr: -r 't3 tabi. is adható a fájdalmak napszakos jellege szerinti_ elosz~ 

~-- 'í tásban (2 tabi. reggel, 1 tabi. este; illetve 1 tabi. reggel: és 
2 tabl.-este). Hosszan tartó kezelés .alé;ltt.az. adagolás-:napi 

~q-:>~1 1/2-3 tabi. határokon belül változtatható, a'rnegfelelő {lda
gokat ugyancsak naponta· kétszer kell beadni. ~ 

Mellékhatások. Ritkán gyOmorégés, gyomOrfájás, telítettség i 
érzés, enyhe szédülés vagy r~sszullét, fejfájás, a·gyoiilor-bél 
traktusban átmeneti jellegű vérzés. Igen ritkán bőrkiütés, 
thrombocytopenia. 
_Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendö_együttadása~· 
-magnézium-oxid és alumínium-hidroxid tartalmú ·antaci-

dumokkal (.gátolják a Naprosyn felszívódását); 
Csak óvatosari adagolható: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hat6s fokozódik); 
- szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hypoglykaemia 

veszélye); 
- fenitoinnal (ezek toxicitását fokozhatja): 
Figyelmeztetés. Szalicilátérzékeny egyéne~ben urticariát, 
asztmás rohamot válthat ki. Gyomor- vagy nyombélfekély 
esetén, vagy ha a betegnek gyulladásgátló Qyógyszerek sze
dése kapcsán márvolt gyomor- vagy bélvérzése, alkalmazása 
állandó orvosi ellenőrzést igényel. 
Orális antikoagulánsokkal együtt adva a protrombinidőt 
ellenőrizni kell! 
Szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal együtt adva_ az anti7, ·::._:·_i 
diabetikum adagját újra be kell állítanil ";_-_"c~j__ 
Megjegyzés. + Csak vényre- adható ki. Az orvos rendél ke- :::.·,t: 
zése sze-ri nt (legfeljebb három alkalommal)· ismételhető. - ---" 1 

Csomagolás. 30 tabi. 22,- Ft. ·;01 

l 
' l 
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NARCOTAN s A 100 
Hatóanyag. Halothanum; 0,01 %.thymollal stabilizálva. 
Javallat: Sebészi, különöSen az idegsebészeti beavatkozások
ban a narkózis bevezetése és fenntartása. 
Adagolás és alkalmazás. A készítményhez csatolt részletes 
használati utasítás szerint. 
Gyógyszerkölcsönhatások. A nem depolarizáló izomn~_l_á_~@-
sok hatását potenciálja.- - -~ 

Megjegyzés. * Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondo
zóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 150 g 52,70 Ft. 

NA TRIUM CHLORATUM 
i nj. isotonica (0,9%) 

B X 400 

Hatóanyag. 90 ·mg rii:ltrium chioratum pro infusiom~ (10 ml) 
amp . .:ként. 
Javallatok. Főleg iv. gyógysze~ek hf~'ítására. 
Megjegyzés. Csak vényre a·dható ki.- Az. orvos· rendelkezése 
szérint (legfeljebb három alkalommal) iSmételhető. 
Csomagolás. b. 10 amp. (10 ml) 4,20 Ft, b. 100 amp. (10 ml) 
42.- Ft. 

NA TRIUM CHLORATUM B X 400 
inj. hypertonica (10%) 
összetétel. 1 g natrium chioratum pro infusione {1 O ml) amp.
ként. 
Javallat. Vérzéscsillapítás. 
Adagolás. Szükség szerint 1--2 am p. kizárólag ív. 
Megjegyzés. Csak vényre ádható.",ki. Az Orvos· rendelkezése 
sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b, 1 O am p. (1 O ml) 4,20 Ft. 

NA TRIUM CITRICUM KGY 1210; N 500 
inj.-
Hatóanyag. 380 mg natrium citricum pro infusione, 330 mg 
vízmentes trinátriumcitrát (1 O ml) amp.-ként. 
Javallat. Véralvadás gátlása. 
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Adagolás. l v. 
Megjegyzés. Csak vényre adható kL Az- orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb h_árom alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5amp.(10 ml) 2,-Ft, b. 50 amp.(10 ml) 20,-Ft. 

NA TRIUM NITROSUM HBOO 
inr. 4% és 10% · 
összetétel. 40 mg, ill. 100 mg natriurlr nitrosum (1 ml) amp.
ként. 
Javallatok. Hipertónia, angina pectoris~: epekőkólika; ólom
kólika; ciánmérgezésben antidOtum. 
Ellenjavallat. Jód-, ill. brómsókkal-kezelés alatt álló betegek.:: 
nek ellenjavallt. 
Adagolás. Naponta 1-2 am p. sc. Ciá_nmérgezésben N~ össze-
sen 6-10 mg/tskg-nak megfelelő mennViség. . 
Figyelmeztetés. A 10%-os inj.-ból1 am p. tártal ma· B _le_gna
gyobb egyszeri adagot túllépi! 

·Megjegyzés. + Csc:ik' v6riyre adható ki. -AZ oivOs rendelke
zéSe szEirint (legfeljebb három alkalommal) isnlét_élh~tö_. 
Csomagolás. b.10amp.{1 ml) 4% 2,-Ft; b.10amp. {1 ml) 10% 
~~ .. . 

NA TRIUM SAUCYUCUM 
drazsé 

EGYT A600;mV200 
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Hatóanyag. 500 mg natrium salicYiicum;-bé168n Oldódó dra
zsénként. 
Javallatok. Heveny sokizületi csúz, hűléses megbetegedés, 
izomfájdalom, lumbago, pleuritis, iridocyclitis,- polyneuritis. 
Sajátos gyermekgyóg'(ászati javallat: ~ebris rheum_atica. 
Ellenjavallatok és gyógyszeres kölcsönhatások tekintetében 
figyelembe veendők a Colfaritnálleírtak. 
Adagolás. Felnötteknek:.3-5-ször 1-6 dn!zsén,aponta. 
Gyermekádagok: __ 2_ JJóiÍap_o_s ... koó:ót 
tskg/die, 5 részre elosztva. . 
Mellékhatások. FülzÚgás, bőri:Íinetek'; · hSnyi'ngei, tUiérzé~ 
kenység, esetlegestúladagolás esetén acidózis ("magas"lég
zé,s. szapora _légzés stb.). 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. b. 20 drazsé 2,- Ft. 

NEOCARBOLAX 
tabi. 

EGYT J 300 

Ható~nyagok. 20 mg extractum rhei siccum,. 50 mg suitur 
praec1~1tatum, 100 mg sennae fol ium, 190 mg carbo activatus 
tabl.-kent. 

~avall~t~k: Obstipáci~, !l~t.ulentia, meteorizmus, bél_erjedés, 
mtesztmahs automtox1kac•o. - ---c>~~." 

A~agolás. Naponta 3-szar 1-3 tabl. étkezés után vagy estén
kent 1--4 tabi. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás; b. 40 tabi. 2,- Ft; b. 100 tabi. 5,- Ft. 

NEOCIKLOTOX . B 
oldat 

T140 

Hatóanyagok. 250 mg gamma-hexachlorcyclohexanum 400 
mg acidum trichloraceticum, 10 g aether petrolum, 24;10 g 
oleum petraeben. 
Javallatok~ Fej- es lapoStetű (rtása. 

Alkalmaz~s. A szár~z hajat_ vagy ,e~yéb szőrzetet beken jük, 
hOJJY a ha_J vagy a szarzet teljesen at1vódjék a szerre/. Beken és 
ut~n a fejet 20 percre bekötjük, majd 20 perc eltelte után a 
hajat száraz ruhával átdörzsöljük. Utána szappannal kenö
szappannal ~nyhén s~ódás, bő, meleg vízben alaposa~ meg
mossuk, maJd gyengen ecetes vizzelleöblítjük. 
F~_gye!meztetés. A bekenés alatt a szemet óvjuk! Nyflt láng 
k9zeleben ne tartózkodjunk~ hosszabb ideig ne tartsuk a. bő
ron, mert bőrizgató hatású. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (50 g) 2.- Ft. 

NEOGRANORMON 
kenőés 

B T 900 

Hatóanyagok. 100 NE ergocalcif8rolum, 300 NE axerophtho
lum, 900 mg extractum pancreatis, 3,75 g zincum oxydatum 
(25 g) vazelin típusú kenöcsben. 
Javallat. Sebkenöcs. 
Alkalmazás. Külsöleg. 
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Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb á leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 tubus (25 g) 2,- Ft. 

NEO-GYNOFORT 
cseppek 

KGY H 700; 0 400 

Hatóanyagok. 2,5 mg ergotaminum tartaricum, 1,25 mg ergo
metrinum maleinum (10 ml) szeszes-vizesoldatban. 
Javallatok. A szülészetben korai- gyermekágyi_ vérzés:-(a~onia 
post partum), késői gyermekágyi vérzés,-·gyermekág)ii ·szub
involúció megelőzése és kezelése, abortus incompletus. esei
tén a vérzés csökkentése, vetélés befejezése ut~rt a méh ö~z
szehúzódásának elősegítése, a nőgyógyászatban (a szövet
tani lelet ismeretében) a vérzés mennyiségének csökkentése. 
Adagolás. Naponta 2-3-szar 15 csepp. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki..Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg {1 O ml) 2,80 Ft. 

NEOMAGNOL 
tabi. 

A s 010 

314 

Hatóanyag. 1- g chlorogenum tabl.-ként .. 
Jav&l~~t~k. Fertőtlenítő,_ kéz-, seb-, hólya·g-;· hüve.ly-, méh-, 
torokobl•tés, furunculos1s, lemosások, has~,- pleuraür átmo
sása mütét kapcsán, fogfehérítés, gy'ökérkeiélés, müszerek 
gumieszközök, használati tárgyak (fodrászeszközök) fe'rtőtle~ 
nítése, ivóvíz csírátlanítása, mustárgázsérülés kezelése. 
Al~a~~azá;;. Külsö~eg. Kéz- és sebmosásra, has-, pleura-, 
n;ehureg at:mosásara 1-2%o-es; hólyag-, hüvely-, toroköblí
tesre 1/2-:-1~s; müszerek, használatLtárgyak.Jertötleníté,~
sére 2%o-es; fogászati felhasználásra 1%o--1 %-os oldat. (1%o-es 
oldat készítése: 1 t~bl.-t oldunk 1 l vízben._)_ Sebekbe, tiüvelybe 
10%-os hintőpor. Egési sebekre 2~%-os kenőcsben. Ivóvíz 
csírátlanítására 1-2 tabi. oldandó 10 l vízben. (2 óra niúlva 
iható!) -

Figyelmeztetés. A lenyelt tabL-ból a gyomorsósav hatására 
annyi klórgáz keletkezhet, hogy mérgezést okozhat .. 

--~-'--""-' ' 
.:;:; ' 

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. - Bábatáskák részére 
hivatalosan előírva. 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft, b. 150 tabi. 28,30 Ft. 

NEOPEPULSAN-duplex 
drazsé 

Ch FOOO;J 100 

- -.-c-::-<~-;<p 

Hatóanyag. 40 mg propanthelinum bromatum drazsénként 
(20 mg gyomorba n, 20 mg bélben oldódó rétegben). 
JaVallatok. Ulcus vantriCuli és duodeni, akut és Rrónikus 9ast
ritis h)tperacida, spasmus pylori, hyperemesis gl'aVidárum, 
akut-és krónikus pancreatitis, colitis, cholelithia·sjs·stb. 
EII_Emjavallatok. Glaucoriia, proStátahipertr-ófi.a;: 'kardiáliS -de
kompenzáció, pylorusobstrukció, masszív gyomorvérzés. 
Adagolás. Kezdeti adagja feÍnöiteknek általábBI) naponta 2-
3X1 .drazsé, am_ely adag a klinikai állapotjavulásával_arányo
san fenntartó a·dagra csökkenthető.- A kúraszerü ada'golás
kor q hatékonyság és tűrőképesség figyelembevételével 
egyéni adagolásra törekedjünk. Legutoljára az esti ·adagot 
mérsékeljük. Az étrendi, nyugalmi stb. előírások betartandók. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, mydriasiSi szívdobo-
gás, esetleg· látási zavar. -
Megjegyzés. + Csak vényre adható kL Az orvos rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csom~golás. 2o drazsé 2,70 Ft. · 

NEOPHEDAN 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag. 250 mg phenacemidum tabl.-ként. 

A 300 

Javallatok. Temporális-limbikus epilepszia, de alkalmaiható 
egyéb formákban is kombinációban. 
Ellenjavallatok. A májriiüködés zavara, vérképzőszervi meg-

·-- betege_dé_sek; _____ _ __ ., .. 
Adagolás. Napi 1-3 tabi., fOlyamatosan szedve. Ha a Neophe
dan· adására más gyógyszerről térünk át, az csak szakorvos 
ellenőrzése mellett, lépcsőzetesen (a _megelőző gyógyszer 
adagjának fokozatos cSökkentésével, a Neophedan adagjának 
fokozatos emelésével) végezhető, a rohamhalmozódás veszé
lye miatt. Az átállítás Neophedanról más gyógyszerre is csak 
hasonló formában történhet. 
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Kombinálható bármely antiepileptikummal, fenobarbitállal, 
valamint szedatívumokkal. 
Mellékhatások. Májkárosodás, vérképzőszetvi elváltozások 
(agranulocytosis), allergiás jelenségek. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán a vérképet és a májműkö~,; 
désthavonta ellenőrizni kelL · -
A Neophedan véglegesen csak több évi rohammériteSség 
után, szakorvos irányításával, EEG-kontroll mellett, fokozato
san hagyható el. 
A gyógyszer szedése alatt járművet vezetni, magasban vagy 
veSzélyes rnunkakörben (gépen) dolgozni, valamint alkoholt 
fogyasztani tilos. 
MegjegYzés. +- _Cs B~ vér;wre adhat(} __ kir: Az oryos. re!l_q_elké
zéseszerint(legfeljebb három alkalom111_al) ism~t_e_l~ető .. ::Epi
lepsziában· szenvedő betegnek az ideg-elme szakrendelés 
(gondozó) szak01vosa, vagy javaslatára a kezelőorvos (kör
zeti;üzemi orvos, körzeti gyermekoNos) térítésmente_sen ren-
delheti. -
Csomagolás. 25 tabi. 2,- Ft. 

NEOESERIN U 230 
szemcsepp 
Hatóanyag. 200 mg neostigminum b romatum (1 O rril) vizes 
oldatban. 
Javallatok. Glaucoma. DiagnOsztikai alkalmazáskor a pupilla 
szűkítése. 

Alkalmazás. Általában naponta többször 1-2 csepp a beteg: 
szembe. 
Figyelmeztetés. Hatása alatt gépjárművet vezetni tilos. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható_ki. Az orvos rende_lke-

. zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.-:- Az 
orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szakmai-
lag illetékeS fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés _(gon- .::\-~ 
dozó) szakorvosa javasolja.- A glaucomás betegnelcszemé~-"·J~~ --~-
szeti szakrendelés szakorvosának jaVaslata esetén a k_ezelő- -}.;,;,· 
orvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen rendelhetr. ..·.·.··~ 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml) 2,40 Ft. .·. 

'l 
l 
n 
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NEOTONOCAIN KGY 0100 
in j. 
Hatóanyag. 80 mg procainUm hydrochloriCUm, 0,05mg adre-

. natinum (1 ml) amp.-ként. -
Jav8flatok. Helyi'érzéStE!Ienítés. · 
Adagolás. Sc. vagy.im. alkalmazva; Jnfiltrációra0i2~~5%-os, 
vezetéses érzéstelenítésre 1-2%~os oldat használha'ó~-'"~>~-~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható_-.ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három.alkalommal) ismét~Jhető. 
Csomagolás, b. 10 amp. (2 ml) 2,30 Ft, b.·100 amp. (2 ml) 
23,-Ft. 

NEOTROPARIN 
inj., tabi. 

Ch . FOOO;J)OO 

Hatóanyagok. 40 rrig drotaverinum hydrochloricurn, 1,5)ng 
methylhomatropinium bromatum szeszes-vizes oldatban '(2 
ml) amp.~ként, íll. tabl.-ként. 
Javallatok. Pylorusspazmus, ulcus vantriculi et duodeni,,kó
lika, posztoperatív bélgörcs, cholecystitis,_ hyperemesjs_gra
vidar:um, asthma bronchiale, enteritis, obstipatio sp_astica, 
dysmenorrhoea, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágu
lás, túl erős fájások. 
Ellenjavallatok.-GiaUcoma, prostatahipertrófi8~ 
Ad89olás. Felnőtteknek ·na-ponta -2-3-szor- 1-2 tabi., itt -1-2 
am p. sc., im. 
Mellékhatás._ Száj- és torokszárazság, rilydriclsis. 
MegjegYzés. ++ Csak vényre adh8tó ki.-Az orvOs re·~ct'élke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal)'isméte.lhetO. 
Csomagolás. b. 5 amp .. (2 ml)2,30 Ft; 20 tabi. 2,60 ft . 

NEROBOL KGY M600 
tabi: 
Ható~nyag: 5 mg methandrostenolonur~úabf:~_ként: 
Javallatok. Súlyos betegséflek _utáni e_l}1úiódó r.ekönvalesz
cencia. Krónikus betegség általlétrehozotfcache)(iás állapot, 
kimerültség, gyengeség, súlycsökkenés, osteoporosis; dest
ruáló csontelváltozás, elhúzódó callusképzödés, kortikoszte~ 
roid~kezeléssel kapcsolatos negatív nitrogénegyensúly. 
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Ellenjavallatok. Prostatacarcinoma, férfiemlő·carcinoma. _, 
Adagolás. Felnötteknek kezdetben napi 1 Q-20 mg (2-4 tabi.) 
1-2 adagra elosztva, majd fenntartó adagként 5-10 mg (1-2 
tabi.) naponta. . ,. -,- __ ... 
Gyermekeknek 5-14 éves kori_g nap?nta vagy masodn~ponta. 
5 mg (1 tabi:). . . . . "' . . • • 
Kisebb gyermekek és csecsernak kezelesere ·a Neraboletta 
szolgál. · · ,. · 
Figyelmeztetés. R'endelés előtt médegeini kell a nem kívána· 
tos következmények-lehetöségét. _- , . 
Gyermekek és a fejlődés korában levő ftatalok kezele~e_soran 
célszerű 4 heti szedés után 1-2 hónap szünetet tartan t. 
Megjegyzés. + Csak_ vényre adható ki. Az_ orvos re~~elke
zése sz_er~nt (legfeljebb három alkalommal) tsmétel~eto. 
Csomagolás. 20 tabi. 6,30 Ft. 

NEROBOLETTA KGY M 600 
tabi. 
Hatóanyag. 1 mg methandrostenolonum tabl.·ként~ 
Javallatok. A csecsemőkor különböző testfelépítési_ zavara 
(Sorvadás különböző alakjait fertőző ·betegség utám reko_n
valeszcencia krónikus infekciókka-l kapcsolatos- dystroph1a, 
gyengeség, kimerültség, osteoporosi~, elhúzódó _callusk~p· 
zödés, kortikoszteroid-~ezelés katab_ollku~ hatás~1':1ak (s_u~y· 
csökkenés, osteopprosts stb.) ellens;ulyozasa, ren alt~ feheqe· 
veszteség. 
Adagolás. Csecsemöknek és gyermekeknek 2_. éve~. korig nl}-: 
ponta vagy másodnaponta 0,5-1 mg (1/2-1 tabi.), 5 eves kong 
napi:1:-2 mg (1-2 tabi.), 13 éves korig naponta 3-5 mg (3_-5 
tabi.). 
Figyelnleztetés>Rehdelés előtt mértegetni kell a ne_"! kiV~ na
tos következmények lehetöségét fesontfugák kortil károso
dása, virilizáció)! N • • -•• --~ ~~: 
Gyermekek és-a fejlődés korában_ levoJJ~~alo_k keze:!e_~~~~QHHJ 
célszerű 4 heti szedés után 1-2 ho nap szunetet tartam .. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az_ oro:os ren_de'lke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) tsmetelheto. 
_Csomagolás. 20 tabi. _2,- Ft. 
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NEROBOLIL KGY M600 
olajos inj. 
Hatóanyag. 25 mg norandrostenolonum phenylpropionium 
(1 ml) amp.·ként. 
Javallatok. Mindkét nemű felnőttnek: fehérjevesztes~g,- pl. 
súlyos traumák után, mütéti elő- és utókezelés, kortikoszte
roid-kezelés alatt a negatív nitrogénegyensúly h'elyre_állít-ásar 
geriátriában (osteoporosis·, lassan gyógyuló-törések,'decubi
tus), kimerültség, rekonvaleszcencia, hizlalás. 
Nőknek:- inoperábilis mammatumor kezelése (főleg csontát
téttel szövődött esetekben), sebészi és röntgenkezelés adju
válása,_ valamint hyperemesis gravidarumban ._eJ_őforduló 
súlv_csökkeriéS.__ _ _ _ __ _______ _ _ _ : 
Gyermekeknek: roSszul táplált, rOssz étvágyú, -lerorrilotl;:fej
lödésben visszamaradt esetekben, sebészi beavatkozáS előtt 
és után, tr'aumák után, krónikus betegségben adjuvánsként, 
osteogenesis imperfecta esetén. 
Ellenjavallat. Prostata· és férfiemlő·ca·rcinoma, prostatahi
pertrófia. 

Adagolás. Felnőttekt?ek általában heti 25-50 mg (1-2 am p.) 
im.; 
gyermekeknek heti 12,5-25 mg (1/2-1 am p.) irÍ1. 
Figyelmeztetés. Rendelés előtt mérlegétni kell a nem kívána
tos következmények lehetőségét. 

Megjegyzés_. +. Csak vényre Bdható ki. Az ·orvos rendelke
zése szerilit (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 3x1 ml8,10 Ft. 

NEUPON 
drazsé 

B A 200 

Hatóanyagok. 100 mg calcium glycerinóJ)hosphoricum 
(2 H20). 250 mg kalium bromatum drazsénként. 
Javallatok Idegesség, chorea, epilepszia, pertuSSis, neuras
thenia, hisztéria, alvászavar. 
Adagolás. NapOnta 3-szor 2 drazsé. 
Figyelmeztetés. Főleg jármüvezetők, magasba h vagy veszé
lyes gépen-dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek megfelelöen- előírt adagban szed hetik, ill. alkalmaz
hatják. 
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Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 40 drazsé 2,- Ft. 

NEVIGRAMON Ch 
kapszula 
Hatóanyag. 500 mg acidum nalidixicum kapszulánként. 
Javallatok. Gram-negatív kórokozók (proteusok, E. coli, aero
bacter, klebsiella, a pseudomonastörzsek egy része) által-oko- ::í; 
zott húgyúti fertőzések. 

Ellenjavallatok. Máj- és veseelé"gtelenség, epilepszia, súlyos -.'~.-i.1.: 
cerebrális arteriosClerosis._ Nalidixsav-túlérzékeil_ység._ Ter- --· 
hesség első harmada, gyermekeknek kétéves kor alatt. /01 
Adagolás-. Felnőitek átlagos napi adagja- 4 x 2_ kapszula, -leg- :;f+;i 
alább 7 napon át. Tartós adagolás során, indokolt esetben, a {[;] 
napi adag 4x1 kapszulára csökkenthető. ~:>'j 
Gyermekek szokásos adagja- 60 mg/testsúlykg naponta, 3-4 fij 
részre osztva, kétéves kortól. -:--j 

Mellékhatások. Előfordulhatnak gasztrointesztinális pana- -ol 

szak: hasi fájdalmak, hányinger, hányás, hasmenés, gyomor- -::?j 
bél vérzés, cholestasis; allergiás reakciók:- pruritus, urticaria, "'l 
angioneurotikus ödéma, eosinophilia; központi idegrendszeri :d, 
tünetek: aluszékonyság, gyengeség, szédülés, fejfájás, tátás
zavarok, myalgia; prediszponáló betegségek (epilepszia, arte
riosclerosis) esetén toxikus pszichózis (konvulzíók); vérkép
zőszervi károSodás: thrombocytopenia, leukopenia, hemoliti-
kus anaemia; továbbá fotosz-enzibilitás. Ez utóbbi miatt a ke
zelés alatt kerülni kell az erős napozást. A mellékhatásoktöbb-
nyire átmenetiek, rendszerint megszűnnek, a kezelés megsza"" 
kít<:isa csak ritkán válik szükségessé. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Fokozott óvatossággal adható 
orális antikoagulánsokkal (vérzésveszély). 
Együttadása kerülendő nitrofurantoinnal {a Nevigramon ha-
tása csökken). . .. -,;;o"·~ 
Figyelmeztetés. A baktériumok könnyen válnak rezisztenssé a 
Nevigramonnal szemben, ezért a kezelés folyamán és után a 
vizelet bakteriológiai ellenőrzése szükséges. 
K~t hétnél tartósabb kezelésesetén a vérkép, a· máj- és a vese- .::·-1 
funkció ellenőrzése ajánlott. A. fehling-próbát zavarja, álpozi~ 
tív reakciót adhat. Befolyásolja a vizelet 17-keto-, -ketogén
sztero id·meg h atározását. 
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Légzési elégtelenségbari .csak fokozott-_óvatosság~a_l adható 
( fokozhatja a légzésdepr:e.S$z-iót). 
Megjegyzés. + Csak vérlyn~.adható .ki. _Az ,orv.o_s -rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismétel_he_tö. 
Csomagolás. 56 kapszula -55,50 ft. 

NICOFLEX H 
kenőcs 
Hatóanyagok. 7,5 mg capsajcint.Jm, 1 ,g aethy~i!J_m ·il.icptin_i
cum, 4,5_ g aethylenglycolum salicyli_cum í50 .g) v(~e·J,:J~.mos
ható kenQcsben. 
JaVallatok~ Arthrosis (osteoarthrosist· myalgi,a~ :Spdódy.lartb
rosíshoi: csatlakOzó neuraJQ-i ák, ~krón~kus;poly,ar;th_r:itis {reum_a
-toid arthritis}, egy;éb_.~rthriti_s~k;:te_nc;tmraginitf~-~-~fJJ~goy~go~ 
dott szakában. Sportolóknakbemele9ítéskor. 
Ellenjavallat. Minden'gyulladás aktív szak-a:. 
AlkalmazáS.-A ·kívánttestfelületet langyos.szap_p_ahos VIZ6S .le
mosás és szárazra törlés után a ken_őccsel vékonyan b_ek~njük. 
Ízületi megbetegedésekben .a kezelést·.3-_ríap_on. ál:-.~gyszer_, 
Tilaj d azt követően naponta· kéts_zer·.(reggel~és-;este},yég_eu.Uk. 
Bemelegítés céljából a kenőcsből 4--5 .cm csíkot ·a -~Pf>_rtoJó 
gyúrásakor .a bőrbe dörzsölünk .. _, · 
Mellékhatások.· Esetleges ,börtúlérzékenység, amely:.antihis_z.. 
taminokkat-;kedvezően befotyásoiható: · 
-figyelmeztetés._ Az _egész b6rfeliilet _e,g_yszerre t6rt6iJó :-k.-e.z_e
lése tilos. A 'kenőcsöt _csak ép és ti_szta- bőr:terOI_éten .sza.ba.d 
használni. Bekenés után a kezet me-leg -vízzet- ;-s~appan-oa.t 
gondosan meg kell tisztítani. ·Bedörzsölés utiin :a '.bőr ;k:jpíi"u- . 
l ása, átmelegedése -S .ezzel ·-egyidejűleg -csípős, égető :é_r~é~ 
jelentkezik, amely_ kb. 1_ ór_a :eJte_!tével foko.z_ato_san -me.gsz.űn1_k. 
Friss sérülésr-e a.lkalmazni.oern~szabad. 
Megjegyzés. Vény n·élkül-is kiadhat9. 
Eltartás. Hűvös helYen tartandó! 
_Csomagolás. l tubUs (50 g) -5;- Ft: 

NIKOTINSAVAMID 
tabi. 

KGY 

Hatóanyag. 200 mg nic_otinarrlidum tabt~kéilt. 
Javallatok. Pellagra, pel Iagrás -gloss_itis, Storriátit-iS; ·sc_le:f9$.$ 
multiplex,szulfonamid-.és arzenobenzol-intole.r.ancia. 



Adagolás. Naponta 1-3-szor 1-2 tabi. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,90 Ft. 

NITROFURANTOIN 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag. 100 mg nitrofurantoinum tabl.-ként. 

S500 

Javallat. Húgyutak fertőzései, elsősorban cystitis, pyelitis, 
pyelonephritis~ Magas szöveti szintet nem biztosít, ezért a 
vesekéreg, ill. a prostata gyulladásaiban nem elég-hatásos. A 
kórokozó törzsekhez (E. coli, próteus, enterococcus, klebsiella, 
staphylococcus stb,) tartozó baktériumok jelentős százaléka 
érzékeny. Apseudor:honas általában rezisztens. 
Ellenjavallat. A vesefUnkció beszűküiése (40 ·ml/min- elea
ranea alatt), oligüria, anuria. A terhesség utoisO hónapjában.- ;i 
valamint csecsemőknek 4 hetes korig nem adható! 
Adagolás. Szokásos napi adagja fe/nőtteknek3-4-szer-1 tabi., 
gyermekeknek 5-7 mg/tskg 3-4 alkalomra elosztva, étkezés ;~, 
közben vagy közvetlen ül utána 6-8 napig. ;)J 

A vesefunkció csökkenésével a gyógyszer adagja csökken7 

tendől 

MellékhatáSok. Hányinger, hátlyás, hasmenés, urticaria, ma-~:~ 
culopapulosus eruptio, angioneurotikus ödéma,- pulmonális -· 
infiltráció pleurális effusióval, eosinophilia, fejfájás, aluszé- -. 
konyság, izomfájdalmak, nystagmus, hemolitikus anaemia :: 
(kongenitális enzymdefektus esetén), perifériás neuropátia, -
hajhullás. · · 

Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendő Nevigra-~ -·· 
monnal (utóbbi hatását csökkenti). ·-:i,; 
Figyelmeztetés. Perifériás neuropátla elsősorban prediszpo- -~
náló betegségek fennállása esetén léphet fel (diabetes, a nae- ·l 
~~~t~~~t=~ii~10h~;~~ a~:~J!~~~~~nj::zűkülése). A kezelés -ti. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kL __ Az !)rv_os rel) del ke- j 
zése sz9rint (legfeljebb hárorrúilkB.Ici'mmal) fsffieteffietö.- ~.:ti 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. ""h 

"7E::! -:::~•>mom """'""""" ""'~: ·~ 
m j 

Javallat. Angina pectoris. 
Ellenjavallat. Kardiogén shock, kollapszus, agyvérzés; ariae
mia; akut hipotóniás állapot. 
Adagolás. Szükség esetén 1-2- tabl.-t a nyelV _al~ helyezni. 
Hatása 2-3 percen belül jelentkezik é_s kb. 30 percig t~rt. 
Mellékhatás. Arckipirulás, szédülés, l(jktetéses fejfáj~s;h~f'YM 
inger, nyugtalanság, alacsony vérnyomás, ájulás, tá:cl:lY~ 
dia, methemoglobinaemia. 
Figy.elmeztetés. Glaucomában, migrénben adagolása-foko-• 
zott óvatosságot igényel. 
Alka!rflazásának idej~ al_att alkolíol nem fogyasztható. 
Megjegyzés. ++Vény nélkül egy alkalommal, legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás Vagy ahn'ak rilégfelelö -mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. b. 40 tabi:· 2,- Ft. 

liliTROMINT 
tabi. 

EGYT H 300 

Hatóanyag. 0,5 rhg 'riifróglyCerilii.Jril ·szi.Jblihguális tabl.-ként. 
Helyettesítő -készítmény: Nitroglycerin_ tabi. 

NITROPENTON 
tabi. 

EGYT H 300 

Hatóanyag. 10 mg pentaerithritylum tetranitricum tabl.-ként. 
·Javallatok. Stenocardia, ang'ina ·-pedórisos rCih8m. megelő
zése, nitroglicefin-kezelés kiegészítésé; 
Ellenj8vallatok. Kardiogén shock, kollapszús, agyVérzés, 
anaemia. 
Adagolás. Naponta 2.-...4 tabi., súlyosabb esetekben-4:--6 tabi. 
Mellékhatások. _Igen ritk,án ,átmeneti fejfájás,_ hányinger, szé
dülés, hosszan tartó ·kezelés esetén ortosztatikus _hipotónia, 
tachycardia, methemoglobinaemia. 

----FiiiYeiill'eZtetés. GfBUcOmábarl, rrligÍ:élib9n_ adagolása foko
_zott óvatosságat igényel. Fokozott egyéni érzékenység eset én 

. yérnyomásesés, reflektorikus pulzusgyorsulás előfordulhat. 
· Alkalniazásának ideje alatt alkohol· nem fogyasztható. 
Megjegyzés.+ Csak vényre adható-Ki.- Az-orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,- Ft. 
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NITROSORBIO 
tabi. 

M H 300 

Hatóanyag. 1 Omg i sosorbidum dinitricum tabl.-ként. 
Javalla_tok. Angina pectoriS:, stenocardia megelőzése és keze-
lése. . - · . 
Ellenjavallat. GIBucoma. · 

Adagolás. A kezdő adag 5 mg (1i2 tabi:) étkezés előtt. Ezt az 
adagot naponta 4-6 órás időközökben ismételni lehet. Az éj
szakai roham elkerülésére profilaktikusan elalvás előtt 1/2 
tabi. (5 mg). Az átlagos napi összdózis20-30 mg (2-3 tabi.). Az 
egyéni tűrőképesség és szükséglet figyelembevételével ezt az 
adagot fokozatosan ·e,melni·Jehet (40760 m~Hg) a-fejfájás mint 
mallékhatás megjelenéséig. · ·._-. . -
Mellékhatások. Fejfájás, szédülés, hirtelén kipir'ulás1 éinet\j~ 
g és, amely az adag átmeneti csökkentésére elmúlik~ A fejfájás 
50-100 mg koffeinnel esetenként megszüntethető. Mellék.: 
hatás előfordulása azok esetében várható, akik a nitro-glicerint 
is rosszul tűrik. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő együttadása: 
- antihipertenzív szerakkel (súlyos hipotenzió veszélye); 
-triciklikus ~ntidepresSzánsokkal (hipotenzió); 
- MAO·inhibitorokkal (fokozott teljesítőképesség téves ér-: 

zése). · 

Figyelmeztetés. Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt 
fogyasztani tilos. 
Megjegyzés. + Csak vényre. adható ki. Az- orvos rendel ke· 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető'. 
Csomagolás. 25 tabi. 2,- Ft. 

NIVALIN Ph mF 1 00; X 200 
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in j. 0,25%,1% 
Hatóanyag. 2,5 g, ill. 1 ó mg galanthaminum ·hydrobrom-icum 
(1 ml) amp.-ként. · · · . 
Javallatok. Myasthenia gravis;- dystrdphia 'musculorum pro
gressiva. Neuritis, poly~euriti~. radiCulitis, radicul_onet.iritis, 
cerebrális keringési zavar következtében kialakult mctoros és 
érzészavar. Pszichés és spinális eredetű impotencia. Fiziko
terápiával, gyógytornával kombinálva· poliomyelitiS rehabili
tációja. Az emésztőcsatorna és az urogenitális szervek-·sima
izmainak csökkent tónusa. 
Kurárehatás közömbösítése. 

Ellenjavallatok. Epilepszia, asthma bronchiale, stenocardia, 
bradycardia. 
Adagolás. A szükséges adagot a beteg korának, a . .betegség 
természetének megfelelően egyénileg kell beállítani. Felnőt
teknek általában egyszerre 2,5-1 Omg-ot kell adni sc. A maxi
mális napi adag 20 mg: A kezelést ajánlatos a legalacsonyabb 
adaggal kezdeni és a toleranciának megfelelően fo_~ozat-osan 
emelni a kívánt hatás eléréséig. Egy kúra idötartama·í~20-
30 nap, mely szükség esetén megismételhető. 
Kurárehatás köZómbösítésére iv.15-25 mg adható. 
Gyermekek átlagos egyszeri adagja: 
1- 2 éves korban 0,25-0,5 mg; 
3- 5 éves korban 0,50-1 ,Omg_; 
6-10 éves korban 0,75--2,0 mg; 

11-15 éves korban 1,25--5,0 mg. 
Mellékhatások~ Túladagolás vagy fokozott egyéni'érzekeriY~ 
ség esetén ptyalismus, bradycardia, szédülés jelentkezhet. 
Ilyenkor a kezelést alacsonyabb adaggal kell folytatni; 
Szükség esetén a galantaminhatás közömbösítésére Atropin 
i nj. vagy más paraszimpatolitikum adható. 
Megjegyzés. + A 0,25%-os inj. csak vényre adható ki. Az or
-vos rendelkezéseszerint (legfeljebb-három alkalommal) ismé
telhető. - Az 1 %-os inj. kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti 
(gondozóintézeti) felhasználásra. · 
Csomagolás. 0,25%: 10-amp. (1 ml) 6,70· Ft; 1%: 1Q·amp. 
(1 ml) 24,60 Ft. 

NODICI D 
kenöcs 

EGYT H 600 

Hatóanyagok. 2 mg adrenalinum, 25 mg azuiEmum, 150 mg 
tetracainum hydrochloricum, 225 mg chloramphenicol_um, 
300_mg camphora, 1,5 g bismuthum subgalilcum (1.5 g) vaze
lin típusú kenőcsben. 
Javallatok. Nodi haemorrhoidales, pruritus ani, -e·kzema 
perianal is. 
Alkalmazás. Külsőleg~- Babnyi mennyiséggel az arlust 
naponta többször beken jük. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb-a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő menhyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g) 2,- Ft. 
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l 
NODITRAN Ch H 600 ;!i 

::~: végbélkúp <'ili 
HatóanyaQok. 0,3 mg actrenali num, 0,04 mg-a'ethe_role"uni ini l·- /%1 

lefolii, 4 mg mentholum,-8 mg_-camphOra,-"_30 mg·-procainum .-:t.·=.· 
hydrochloricum~ 40 mg_ dl-ephedrinun1 hydrochloricum, 40 -~ 
'mg furazolidonum_kúpof1kén~; ·;$ 

JaV811at._Nodi héiémorrhOfd~tá~.-- o~ 
Alkalmazás. NapOnta 1-2 k_úp. · 

Megjegyzés. + Vény nélkül egy atkalorrilnallegfeljebb:áleg
kisebb gyári csomagolás_'.vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás .. 10$úp 2,40 Fi, 

NORADRENALIN. KGY H 700 
in j. 
Hatóanyag.1-mg noradrenalin um (l ml)·amp:-ként. 
Javallatok. PoszHraumás, ·posZt-oPeratív, anafilaXiás ShOck, ;~{ 
különbözö eredetű kollapszus, vérnyomásesés narkózis_köz- ·:~~: 
ben és egyéb_er-edetű (infekciós~ toxikus) perifériás keriilgési 
elé1Jtelenség;-amelyeikben azértónus emelése·'szükséges.- ::~i( 
·Lokálanesztetikumok hatáSának megnyújtás-a, különösen ad- ·ca 
renalioérzékeny egyénekeo.-lOkálisan vérzésCsillapftásra és i 
a. nyálkahártya duzzanatának-megszüntetésére. $:-

;;i 
Adagolás. Perifériás keringési elégtelenségben·- általában ·út 
1/2-1 amp. im. Tartós hatás elérésére a készítmény infúzió- ;;i 
ban is· adható, melynek sebessé9e a hatóanyag ra· )~Zámftva lf&l 
O, 1-Q,3 11g tskg/perc. (Pl. fiziológi ás konyhasó- vagy_ R_inger- t% 
oldattal történő 100:--szoros hígításban 0,5-1,5 ml hígított ,::~ 
oldatipere/50 k~ testsúly.) Hatása kb. 20-40 percig tart; 

·amenr:aYiben·_a keringés ezután TOmí8na/·fenti __ adag 2--{5-ször -,~ 
-megisínételhető. -lokálanesztetikumok·hatásán8k tartósítá- --;; 
sára az amp. tartalmát 20-50-szereSére híg'ítva·BikalmaZzuk 
{0,002-0,005% koncentrációb-an): - · · ,. -
Kü/56/é{lés HtisZíiálátra (V'étiésCSiiiEipítáS,-·n-yálkáháftYS'::-gyül: - --;; 
Jadásának cs.ökkenlése) az_ er~deti _ _o_l_dat 1_0-5Q~szeres hígftá- -:·:.·;-:

1
, 

sát alkalmazzuk. 
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Megjegyzé_s. ++ _Csák vényre adható ki. t>.z orvos r~pdelke~ 
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. · 
Csomagolás. 5X1 ml2,- Ft. 

NORCOLUT 
tabi. 

KGY 

Hatóanyag. 5 mg norethisteronum tabl.-ként. 

0 220 

Javallatok. Premenstruációs szindróma, mastodynia, a szek
réciós szak megrövidülésével járó cikluszava r, diszfunkcioná
lis méhvérzés, hyperplasia glandulafis cystica endometrii 
endometriasis, adenomyosis. -.".~-""'-- ' 
Laktációprevenció, ablaktáció. Klimaxos panaszok, különö
sen a klimaxos vérzészavarok. 

Ellenjavallat. Emlő~, genitális carcinoma. Külön elbírálást igé
nyelnek, főleg tartós szedés esetén: trombóziskés_zség, hepa
titis, májműködési zavarok. 

Adagolás. Premenstruációs szindróma, mastodynia, vala
mint rendszertelen ciklusokban a ciklus 16. napjától. a 25. 
napig 1-2 tabi., esetleg ösztrogénnel együtt. 
Diszfunkcionális méhvérzés esetén, hyperplasia glandularis 
cystica endometriiben (amennyiben a vérzésfunkcionális jel
Jegét 6 hónapon belül végzett hisztológiai vizsgálat igazolta): 
6-12 napon át napi 1-2tabl., a vérzés megszüntetésére:-Re
cidiva megelőzésére a ciklus 16. napjától a 25. napig napi 1-2 
tabi., általában ösztrogénnel együtt. 
Endometriosis, adenomyosisban: a ciklus 5. napjától a 25. 
napig napi 1 tabi. 6 hónapon át, vagy folyamatosan szedve a 
ciklus 5. napján napi fél tabl.-val kezdve és az áttöréses vérzé
sek elkerülésére 2-3 hetenkéntfél tabl.-val növelve, 4-6 hóna
pon át. 
A laktáció megelőzése céljából: 

a 16-28. héten 28-36. héten 

megsz:akadt terhességben 

1 nap 15 mg 15mg 

2-3 nap 10 mg 

4-7 nap 5mg 
10mg 

Ablaktálás: az 1-3. napon 20-20mg, a 4-7. napon 15-15mg, a 
S-10. nap 10-10 mg. 
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NO DITRAN Ch H 600 
végbélkúp 
Hatóanya_9ok. 0,3 mg adrenaHnum, 0,04 mg aetl')erOieüm mil
lefolii, 4 mg mentholum, 8 m·g'Camphora, 30'mg-·pr0cc;~inum 
hydrochlor_icum, 40 mg dl-ephedrinum hydrochloricurh, 40 
mg furazolidonum kúponként.__ . 
JaV:8Uat. Nodi háemorrhÓidales: 
Alkalmazás. Naponta 1-2 kúp. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalomma·llegfelj&bb a-leg
kisebb gyári csoma_golás-vagy·.annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 Okúp2;40 Ft. 

NORADRENALIN KGY H 700 
in j. 
Hatóanyag. 1 mg noradrenalinum (1 ml)·amp.-ként. 
Javallatók. Poszt-traum-ás, ·posztoperatív, anafilaxiás shock, 2{ 
különböző eredetű kollapszus,· vérnYomásesés n·arkózis köz- .. ~;;: 
ben és egyéb eredetű (infekciós, toxikus) perifériás keririgési 
elé-gtelenség;,amelyekben az-értónus emelése·szükséges.- ·'iff{ 

-lokálanesztetikumok hatásának megnyújtása, különösen ad- ~\ 
renaJinérzékeny egyéneken.-lbkálisan vérzésCsillapftásra és ---~ 
a nyálkahártya duzzanatánakmegszüntetésére. i±~ 

Adagolás. Perifériás keringési elégtelenségbiah általában l 
1/2-1 amp. im. Tartós hatás elérésére a készítmény infúzió- :±(' 

'*· ban is adható, melynek sebessége_ a hatóa-nyagra ·számítva :·:'Ef 
0,1-ű,3 ~g tskg/perc. (Pl. fiziológiás konyhasó- vagy Ringer- -_'ifJ 

oldattal történő 100-szoros hígításban 0,5--1,5 ml hígított ~Y 
oldat/p_erc/50 kg testsúl_y.) Hatása __ kb. 20-40 percig tart; i$ 
amennyiben_ a keringés ezután romlana,··fenti _adag 2-5~ször :{%: 

megismételhető.- Lokálanesztetikumok-hatásának tartósítá- \" 
sára az amp. tartalmát 20-50-szereSére hígítva·atkalm'aZzuk 
{0,002-ű,OOS% koncentrációban). · ' · -- -] 

_.d:;,_ KüiSöléges használlitra (Vét'zésc·sitiEfpítás;·nyálkáh11ftY~r:gyut:: "" 
ladásának csökkentése) az· er.édeti_Qidat 1_0-So:..szeres hígftá- :::.f.:;··.l. 

sát alkalmazzuk. _ . 
_ Megjegyz~. ++ _Cs_ak vényré adható ki. Az orvos-r~ndélke.: 
zése szerint {legfeljebb három alka.lommaU _ismételhető.' -
Csomagolás. 5x1 ml2,- Ft. 

'-,;;-
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NORCOLUT 
tabi. 

KGY 0 220 

· Hatóanyag. 5 mg norethisteronum tabl.-ként .. 

Javallatok. Prenienstruáéiós szindróma, mastodynia, a szek
récióS szak megrövidülésével járó cikluszava r, diszfunkcioná
lis_ méhvérzés, hyperplasia gl_andularis cyst(ca endometriii 
endometriasis, adenomyosis. ..-~---~:--~~-

Laktációprevenció, ablaktáciO. Klimaxos pana~zok, különö
sen a klimaxo~. vérzészaVarok. 
EllenjavaUat. Emlő-, genitáHs carcinoma. Külön ftl_bíní_l_ástJgé
nyeln~~. főleg tartós szedés esetén: trombóziskéSi_S;éQ,~hepa-
titis;májműködésizavarok. · . :.- ~-- -:,. 
Adagolás. Premenstruációs- szindrólna'; 'iri'áStáiF(hia, veia
mint rendszertelen ciklusokban a ciklus 1-6. napjátóLa--:25 .. 
napig 1-2 tabi., esetleg ösztrogénnel együtt. · 
Diszfunkcionális méhvérzés esetén, hyperplasia -glandularis 
cystica endometriiben_ {amennyib~n a vérzésfunkci_onális jel
legát 6 hóna-pon belül végzett_ hisztológi_ai v_izsgál~~ igaz()lta): 
s-:12 napon át napi 1-2 tabi., a vérzés m.egszüntetéSére.- Re
cidi\'a·meQelő:Zésér'e ·a 'ciklus· l6. ncff)játől-i:l 25. na'pig napi-1-2 
tabi., általában ösztrogénnel együtt. _ _ _ _ 
Endometridsis, aé!enomyosisban.' a· ·cildúS-5. na'pjától a· 25. 
napig napi -1 tabi. 6 hónapon át; vagy ToiYamatosan siedve a 
ciklus 5. napján napi fél tabl>·val kezdve és Bz·áttöréSes vérzé
sek elkerülésére 2-3 hetenként fél tabl.-val nöVelve, 4-6 hóna
pon át. 
A laktáció megelőzése céljából: 

.. 

. .. 
a 16--28. héten 28-36. h~_e~ _-

. ·.c 
megszakadt terhességben· · 

1 nap 15mg .·c 15mg 

2-3 nap 10mg ' 

4-7 nap . ·.· 5mg 1on19 .. 

AblaktáiBs:-az 1-3. napon 2o:-20 mg, a 4-7. nBpon 1 S.:.f5 mg, a 
f!..c.10.nap10-10mg. 
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l 
Klimax_os panaszokban: Napi 5 mg (egy tabi.) adagolása-ia_Ya;l 
salt. Kurasz~rüen, hossza~b _i~ön át.~ kezelést sikerte_lenséQ-';;1 
es~té~ nap~ 25-5? ll~ etlmlosztrad!ollal (Mikrofollin tabi.H'' 
szukseges k1egész1tem. . ' - .. :,ll_· 
M~ll~_khatá~. Ritkán előforduló és a későbbi_ ciklusokban ineg~-~~
szuno nausea, gasztrointesztinális panaszok áttöréses· vér---':~~ 
z~s, e~etle~ ödéma, allergiás·bőrreakció, pa;aesthesia, test-.?~: 
sulyvaltozas, fáradékonyság; -~r 
Figyelme~tés.N Narcolu.t-~e-~elés el~tt a malignitás kizá-:~~ 
randó. A kura elott onkolo~1a1 ellenőrzés szükséges. _ ____ <l 
Me~Jjegyzés. + Csak vényre· ·adható ki. Az __ orVos rendelke-,;l@ 
zése szerint (legfelje~b három alkalol!lfl]BI)_jsmét~lhetö. _:~ 
Csomagolás. 20 tabi. 5,20 Ft. ~'l 

-©g 

'* 
NOSCAPIN A K1oo!J! 

tabi. ~ 
Hatóanyag. 50 m9 noscaj:Jinum hydrochloricüm tabL-ként. ··:-il 
Javallat~k; K?högéScsillapítáS, bronchos~kóPiás es bio.richo~<:{~ 
g_~áfiá~ VIzsgalatok elvégzése előtt a köhögési reflex áÚrteneti.~~ 
kuktatasa. · .>&· 

Adagolás .. Felnőtteknek:-napont~ 2X1/2-1 taPI.· _ _ .::~ifi 
Gy!!rmekeknek 3 éven,felül naponta 1~ZX1/4 tabi., 10. éve"n.,\1' 
fehJI nap_onta 1-2x 1/2_tabl. Bronchoszkópia és bronchográfia·::t~
előtt 6 éven felül1 tabi. _ _ :, /i 
Figyel~eztetés. F~leg jármavezetők, magasban vagy veszé- ft~ 
lv_es gepen dolgozak csak az orvos által-az egyéni érzéken-y<~
segnek megfelelően-előírt adagban szedhetik. .}~ 
~egjegrz~s_. + Vény n_élkül egy alkalommallegfeljebb a leg-~~ 
k1sebb gyan csomagolas vagy annak megfelelő mennyiség ~~'Í 
adható k1. - .l-
Csomagolás. 10 tabi. 2,- Ft. i§1 

"0-. 

NO-SPA Ch F oooi:il 
inj., tabi. :~:, 
H_ató~nyag. 40 mg drotaverinum hydro~hloricum szeszes---:?1;! 
v1zes_oldatban {2 ml) amp.-ként; 40 mg drotaverinum hydro- t~ 
chloncum tabt-ként. 7:di; 
Javallatok. A simaizomzat görcse által okozott működési ·f 
zavarok és fájdalmak megszüntetése, ill. azok megelőzése. .:~ 
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Epe- és vesekőkólika: Cholelithiasis, cholecYstitis, nephfoli-' 
thiasis, pyelitis, cystitis, továbbá a műszeres vizsgálOeljárá-
sokkal kapcsolatos simaizomgörcs. -
A- gyomor-bél huzam· görcsös állapota: ulcus ·ventriculi et 
duodeni, cardia- és pyrorusspazmus, obstipatio spaStica,_Coli_-
tis, proctitis, tenesmus. :.-·_--. -.: .. -:1'_ 

Hipertóniások akut vérnyomás-ingadoz_ásai ·esetén.:a_-szOká
sos egyéb vé_~nyomáscsökkentökkel együtt adagolv~;_.~Q9_iriéi 
pectons, coronariagörcs. - .-: ·.-:--.-,-~~---~ 
Továbbá dysmenorrhoea, a terhes méh ingerléke'nysé·Q_éhek 
csökkentése, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágúlás, 
utófájások, fenyegető vetélés stb., valamint műtét utárli szél
kólika. 
Adagolás. Átlagos adagja felnötteknek naponta-3_?<-1-:2 tabi., 
i11. naponta 1-3x2-4 ml sc. vagy_ im. Heveny.kőtohamok meg:.. 
szüntetésére 2-4 mllassan iv. befecskendezv-e·se_m okoz mel
léktüneteket. Perifériás érszükület esetén ia. is adható.- Fe
kélybetegeknek célszerű atropinnal vagy atropin.··hatású· 
gyógyszerekkel együttesen adagolni. 
Gyermekeknek az életkornak megfelelöen kevesebb az_éidag. 
Kisgyermekeknek naponta 1-2-szer 1/4-1/2, náQYobb"Qyer
mekeknek 1/2 tabi. 
Megjegyzés. + Az iríj. csak véhyre adti8tó ki. Az orv-os ren
delkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal} ismételhető. 
~Vény nélkül a tablettából egy alkalommallegfeljebb a legki
sebb gyári cSomagoláS vagy annak megfelelő rriennyiség 
adható ki. · 
Csomagolás. b. 5 amp. (2 ml) 2, Ft; b. 20 tabi. 2,- Ft. 

NOVASCABIN 
emulzió 

EGYT T140 

Hatóanyagok. 750 mg dimenthylium phtalicum~ 21 ;25 g ben
zylium benzolcum (70 g) emulzió ban. 
Javallat. Scabies. 

. Alkalmazás. Meleg_fürdö után- az arc, a nyak és a h~jas __ fej
bőr kivételével- a testet beken jük. 30 perc múlva a bedOrzsö
lést meg kell ismételni. 12-14 óra múlva újból ·fürdő, majd 
fehérnemüváltás. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (70 g) 2,- Ft. 
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11 
NOVOBARIUM EGYT X1101 

perorális· és rectátis -<~~1 
összetétel. Orális: 147,73 bariUrri sulfuriCUin (170 g) Zacsk_ón~:;!" 
ként; az 1000 g_~os zacskó 5,88-s.zoros anyagmennyiséget tar-:;;~~ · 
talmaz. , _ . . J!;~ 
Rectális: 88_ mg phenlaxihum, 800 -g barium sulfüricu·m,:A':t~t 

.-28,_56g aCidu_mtan~icum-{1_000_gJ_~acskónkén_t~- ____ _ _ __ --~~ 
J8vallaiok. ·Röntgenkontrasita-rlyag,- a, _gyciiilor, a nyelőcső,_ :j 
a nyálkahártya-relief és béltraktus vizSgálatához. -$L 
Alkalmazás. A készítményhez mel.l_ékelt- használati utasítás ;i 

· szerint. -~'1:% 

MeQje{jyi:és. Orvosi rendelő részére. ---~~~ 
Csomagolás. 1 zaeskó{170g).órális 2.~ R l 
1-zácskó '(1000-g) OráliS 12,'- ft. -~'1-

- 1 zacskó-{1000 g).rectális 5,- Ft. ,_. ~; 
'!!It 

NOVOPAN 
tabi. 

A A200 ~ 

HBtóanyagok.- 25'0 h,g hexobarbi~al~m tabl.:-kéi'lt. 
Javallatok. Alvászavar, elaitató és újraaltató szer. 
Adagolás. felnőttelfnek: elaitatóként 1-2"tabl., újraaltatás!Joz ~-
a hajnali órákban_l/2-1 tabi. , 
Gyermekeknek: 1-6 évesnek 1/4-1/2 tabi. naponta eg-yszérre :;{. 
(este} vagy két részletben (este és hajnalban}. 7-14 évesnek _, .. 
1/2-1 tabi. naponta egyszerre (este) vagy két részletben (este §~~ 
és hajnalban}. . .:.;:;-

Figyelmeztetés. A g),ógyszer bevétele vagy folyamafoS-sze- ;,?;; 
dése esetén a kúra időtartama alatt járművet vez_etni,_f11_ag,as:- _ 
ban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill." 

3
, 

hatásának tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
;if~ 

Megjegyzés. ~ Csak-vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három-alkalommal} ismételhető. 
Csomagolás. 1 O tabi. 2,50 Ft. 

NOVORIN. p 
orrcsepp 
Hatóanyag.10 mg xylometazolinum hydrochloricum (10 ml) 
oldatban. 
J8vallatok. Allergiás eredetű akutcoryza, rhin._i~is, szén;;~nátha, 
nasopharyngitis, sinusitis, ödérriás arcüregQyulladás. 

Ellenjavallat. Krónikus rhinitis. 
Alkalmazás. Felnőtteknek naponta 1-3-szor 2-3 cseppet az 
orrba becseppenteni.- -Fe'lnötteknek a készítmény megfelelő 
porlasztókészülékkel permetként is alkalmazható. 
Gyermekeknek 7 éves kortól naponta 1 cseppet mindkét orr
üregbe csöppenten i. -A gyógyszert nem szabad túladagolnil 
Figyelmeztetés. Csecsemöknek és gyermekeknek 6 éves 
korig ne adjuk. - --,>;\"-~· 

Megjegyzés. + Csak vén"yre adható ki. Az orvos rei-ú:fe"lke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal} ismételhető~_' 
Csomagolás. 1 üveg (1 O mt) 2~0 Ft. 

NOVURIT Ch N 100 
i nj., kúp 
Hatóanyagok. 45 mg, ill. 90 mg theophyllihum·, 1-00 mg, ill. 
200 mg men;:amphamidum natrium (1 ml, iti. 2 ml) amp.-ként; 
500 mg mercamphámidum natrium, 200 mg norcainum kú
ponként. 
Javallatok./nj . .' kardiális eredetű vizenyők, portális kerinQés
zavar, cirrhosis hepatis, folyadékgyülern a savós üregekben, 
arthritis, arthrosis, nephrosis (különösen ·a lueses ered8tü), 
nephrosclerotikus vii:enyö, thrombophlebitis chronica, obesi
tas, cholecystitis. 
Kúp: főleg olyan esetekben, amelyekben az in j. valainely' Ok
ból nem adható vagy enyhébb és egyenletesebb hatás kívá
natos. Továbbá kardiálisan elő nem készített esetekben és 
purinhúgyhajták ~elyett, kezdődő vagy könnyebb kardiális 
dekompenzáció esetén. 
Ellenjavallatok. Akut és krónikus glomerulonephritis, hasme
nés, bélvérzés, nagyfokú elesettség. 
Adagolás. Hetenként 1-2 in j. {1-4 ml} im., iv. Elsőadag 0,5 ml. 
3-5 naponként 1 kúp félórával a természetes székürítés után 
vagy hashajtó után másnap. 
-Figyelmeztetés. Szivelégtelenség esetén ajánlatos digitálisz· 
előkezelés vagy sztrofantin egyidejű alkalmazása. A hatás 
fokozására ammóniumklorid-előkészítés (acidózisban ellen
javallt!). Sc. befecskendezés kerülendő l Fennjáró beteg a kúp 
bevezetése -után 1/2 órát feküdjön. Lobos aranyeres csomó, 
fissura ani esetén alkalmazása kerülendő. 
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgo-



· z?k csak az orvos által- az egyéni érzékenySégnek megfeile~ · 
loen-előírt adagban szedhetik;_:iiL_al_kal_mazhatják:· . 
Megjegyzés.-+ ·:Csak ·vényre- adhat6 7 ki; Az --orvos rendelke
zéseszerint {legfeljebb három-alkalom'man isrriételhetö:.-·- · · 
Csomagolás. b. 10 amp: (1 1111) 2,90'Ft; b. 10 ail'lpc Ó ml) 
4,50 Ft; b. 5 kúp 2,- Ft. . · . , 

lllOXYRON KGY A 200 
../ tabl. 

HatóanYag. 250 mg glutethimidum,tabl_.:·ként. 
Javallatok. Kölönböző erédetű ~l alvás~- és atvá~za.var. 
A,dagolás.:(\leg_yed-félóráv;allefek;vés_ előtt 1_:-2 tabi. Éjsza~ai 
felébredés esetán 1 tabi. _ · - - :_.-.;-~ _;_ --'; 

Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele, ilL alkalmazása--után 
8-1 O órá~ i;>~! ül, vagYfolyamatos szedésf:!, ill. kt;1ze_lés _esetén a 
kúra időtartama alatt járrJl_Űvet vezetni,_magasbari vagy veszé-
lyes_ gépen dolgozni tilos.-Aikalmazásának, ill. hatásának tar
tama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megiegyzés. ®.:Csak_ vényre_ adh_at() -ki. Az- _Ofy()S_ ·rend81ke-
zése szerint (legfeljebb három alkalorrimal) isinételhető~- · 
CSomagolás. 1 O tabi. 2,~,Ft. 

NUREDAL 
tabi. 

EGYT. , C3ÓO 

Ható8~yag: 25 mg nialamidu~.tabl.-ként:· 
Javallat. "Ehdo- -éS- psziCho-iéaktíV :_CJepreisS_ZiÓk~:-OHQOj)hrenia. 
El_l~_f!javalla~. _ Májkárosodás_, kerin'g'ésl'- elé'gtetenSég. folYpo-
ma ma, atax1a. . - · --- -- . 
Adag~lás. Felnőtteknek: általában 75 'rT~g egysz~rre, Vagy 30 
25 mg naponta. Az~dag 7-10 naponkénteme_lhetö·napi 12,5-
25mg-mal. · 
Gyermekeknek: 1 mg/tskg, naPi a:--5 'réSzre eJOSttva~ , · 

:c.,Kombinálható-~trankvillánsokkal;:"sú!y.os ... esetekbe_n .. ,eléktro..,.~ 
sokkal. · · 
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Mellékhatások." HipoteOodó;· SzédÜI_és, hyugtalanság; látáSi za
var, szájszárazság,_'obstipáció, convulsio';'Sái'gaság,·Jeukope· 
nia,- fejfájás;. tremor;. vizelési 'nehézségek;. 'bőrkiütés; 'ödéma, 
pyrexia,_ szexuális'zavarok . .Nagyobb adagok;-'főként. idősebb 
betegeken·pszichotikus epizódokat-idézhetnek elő.-

___ c __ _ 

Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt adni: 
- szimpatomimetikumokkal (hipertóniás krízis); 
- fenotiazinokkal, triciklikus antidepresszánsokkal (a centrális 

izgalom túlzottan megnő). 
Óvatosan adható: 
-altatókkal, antikolinerg gyógyszerekkel (hatásukat fokózza). 
Figyelmeztetés. Adása fokozott óvatosságat _és ellenőrzést 
igényel organikus agyi károsodás, epilepszia, cardiovascula· 
ris és cerebrovascularis bántalmak vagy phaéóCWrOmocy
toma esetén. Ha a gyógyszer hatása 2-3 héten belül nem 
jelentkezik, a kezelést nem célszerű folytatni, jó eredmények 
esetán azonban a kezelés hosszú ideig folytatható. A kezelés 
hirtelen megszakítása esetén visszaesés jelentkezhet. 
A vérképet és a májfunkeiét rendszeresen ellenőrizni kell'! 
Nuredal szedését követően major trankvillánssal, ill. triCikli
kus antidepresszánssal tervezett terápia megkezdése _előtt 3-
6 hét szünetet kell tartani! 
Sajt, sajtjellegű termékek, ti ram in tartalmú hidrolizáltfehérje· 
kivonatok, zöldbab, máj és alkohol fogyasztása a l<úra _alatt 
kerülendő. 
A gyógyszer bevétele után vagy folyamatos szedése esetén a 
kúra időtartama alattjárművet vezetni, magasban vagyveszé· 
lyeS; gépen dolgozni tilos. . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orv-Os rend8ike
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.-Az 
a szakorvos rendelheti, aki a gyógyszer javallatai' szerinti 
betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg -és szak
mailag illetékes. 
Csomagolás. 50 tabi. 3,10 Ft. 

NYSTATIN 
drazsé 

Ch s 200; s 740 

Hatóanyag. 500 OOO NE nystatinum drazsénként. 
Javallatok. Az emésztőtraktus- elsősorban Candida albicans 
elterjedése által okozott- gombás fertőzései. Szélesspektru
mú antibiotikumok használatakor candidiasis kialakulásának 
megelőzése. 

Ellenjavallat. Nystatin·túlérzékenység. 
Adagolás. Naponta 3x1, súlyos esetben 3x2 drazsé. A száj
üreg moniliasisa esetén a drazsé elszopogatása, szétrágása 
célszerű. 
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Mellékhatások. Enyhe gasztrointesztinális panaszok létvá<ov
talanság, hányinger, hányás, hasmenés). 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20-db drazsé 12,20 Ft. 

OLEANDOMYCIN 
tabi. 

M 5 710 
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Hatóanyag. 125 mg oleandomycinum basicum (foszfátsó 
alakjában) tabl.-ként. 

Jélvallatok. Pneumonia, pleuritis, empyema,bronch}fi!:ctasia, 
tonsill_itis, otitis, ~z~ ~_ak~ t ba_~~riáljs _en.9,9carditi$-': roe_ntn_gitisJ' 
·szepszis, ost_eon1Y~Jitis,-furuntmlózis,:9ondrrhoea, ·a húgyutak 
és az epeutak gyulladásai (arilennyil:Jen_ a _májparenchyma 
nem· károsodott) és minden bakteriális eredetű .rriegbetege:., 
dés, amelyet oleandomicinre érzékeny, m_ás antibiotikummal 
szemben rezisztens kórokozó vált ki. 
Ellenjavallatok. A májparenchyma megbetegedései: -Egyéni 
túlérzékenység. 
Adagolás. Átlagos egyszeri adagja felnőtteknek 2 tabi. ·(250 
mg), melyet 4-6 óránként, étkezés után kell bevenni. Maximá
lis napi adaQ:-2,0 g. 
Gyermekek napi adagja 20-30 mg testsúlykg-on ként. A napi 
adagot 4-6 egyenlő részre elosztva kell t;>evenni~ A kezelés 
időtartamát a betegség jellege, időtartama, a beteg to_leran
ciája alapján egyénileg kell megállapítani. Az_ akut szakasz le
zajl ása után az ·antibiotikum adását további 48 órá_n keresztül 
ajánlatos folytatni. A kezelés átlagos időtartama 5-7 nap. 
Mellékhatások. Nausea, diarrhoea. Allergiás börtünetek.- A 
mellékhatások jelentkezésekor a gyógyszer adagját csökken:,. 
ten i kell vagy az adagolást megszüntetni. 
Figyelmeztetés. A gyógyszerrel szemben könnyen reziszten
cia alakulhat ki; ez néha eritromicinnel szembeni kereszt
rezisztenciát is jelent, eizért csak olyan esetekben célszerű al-
kalmazni,- amikor- a kórokozó biztosa ri- érzékeny 
cinre, s ugyanakkor más antibiotiktimra nem reagál. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható _ki egyszeri alkalom-
mal. -
Csomagolás. b. 25 tabt17,10 Ft. 

OLETETRIN M S 71 O; S 730 
tabi. 
Hatóanyagok. 83,5 mg tetracyclin um; 41,5 mg oleandorny
ci num tabl.-ként. 
Javallatok. Minden olyan fertözés, amelyben a -kórokozó tet
raciklirl_- és oleandomicin-érzékeny, így elsősorban más-anti
biotikumra nem reagáló ba~eriál_~s és atipu~~s PI)~UD,;lJ:?l~W.· 
pleuritis, bronchitis, bronch1ectas•a, menmg1t1s, araCB.~()JCII
tis cholecystitis, cholangitis (amennyiben a májparenchyma 
ne'm károsodott), nögyógyászati és urogenitális infekc_ió, fu
runculosis, erysipelas, pyoderma, otitis, m_astoiditis, ~inU~i
tis, _ peritonitis stb. Tularemia, brucell?s•s.: ; J_epJo,SpiJO_s•_s, 
rickettsiosis. Actynomycosis.,_Typhus abdomtn~_l_ts,,:, Pen'C::'I
Iinre rezisztens ·szifilisz,- gonorrhoea;-:Jymphogranulom_a •n
guinale. Vegyes bakteriális fertözés okozt~ .s.zeptikus _áU~pot. 
Ellenjavallatok. Májbetegség 6~ súlyo~ ke~irí~~si el~gtelen
ség. Szükség esetén a kezelés alacsonyabb:dozlssal•lv:e':'~or 
is megkísérelhető. - Egyéni tetraciklin.: vagy oleandomlcm-
érzékenység. . 
Adagolás. Felnőtteknek az esetsúlyosságától függöen 6 órán
ként 2-3 tabi. Maximális napi adagja 2,0 g. 
Gyermekek napi adagja: 
10 kg alatttskg-onként 25-mg,_ / 
1Q-15 kg súlyú gyermekeknek 2 tabi. (250mg). 
16-20 kg súlyú gyermekeknek 3 tabi. (375 mg), 
21-30 kg súlyú gyermekeknek 4 tabL (500 mgl, 
31-40 kg súlyú gyermekeknek 6 tabi. (7~0 mg), 
melyet 4-6 egyenlő adagban kell beadm. 
Az akut tünetek megszűnése után csökkentett dóziSban 
további 48 órán át kell adni. 
A kezelés átlagos időtartama. 5-7, esetleg 14 nap. 
Mellékhatások. Nausea, stomatitis, allergiás tüne'tek-. Ez.ek ki
védésére célszerű Polybét, esetleg antihisztamin-készítményt 
adni a kezelés folyamán. A mallékhatások általában elmúlnak 
az adag csökkentésével. 
MegjegyzéS. ++ Csak vényre· adható ki egysi:eri alkalom
mal. 
Csomagolás. b. 25 tabi. 14,20 Ft. 
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ÓLOM kaucsuktapasz B T 
Osszetétel. 1,5-2,5 g (15% Ernpiastrum diachylon tartalmú) 
kauesuktapasz-100 cm2-ként.. . 
Javallat. Furunculosis. 
Atk~llinazás .. Ki.ilsőleg. A védőgéz eltávolítása után a meg
felelő nagyságú levágotttapaszt a bőrfelületre raga·sztjuk. 
Megjegyzés. Vénynélküfis kiadható. 
Cscnriagofás. 7,2 cmx10 cm 1,60 Ft. 

OPODELDOK B V 200 
öss~ét~1. 7,_0, g:sapo ste,aú~·;, 2,_5~- g ammania sol uta- fO%, 
2,5-cl _g~- camphora, -1 ;~ g aetheroteun:tl_a_:vandulae,_ 44 g spiri~ 
tu&,concentratissimus (1'00 g-): üvege·nként. 
Javallat. Reumástájdalrnak. · · 

Alkalmazás. l<ü-t_söl_eg bedörzsölésre. 
MegjegyzéS. Vény hé Ikül- is- kiadható.· 
Csomagolás. 1 üveg [1 00 g) 4,- Ft. 

OPTACID KGY 
tabi. 
Hatóanyagok.164 mg_natriUm bis-ulfuricum siccurn, 800 mg 
natrium phoSphorieurn acidl,l'm siccum tabl.-:-ként. 
Javallatok. Heterochylia,- anaciditás, hiperaciditás, rendszer
telen étkezés. okozta- panaszok, anaeid diarrhoea, a gyomor':" 
nedvwkiválasztás zavarain alapuló bőrbajok; ulcus vantriculi 
etduodeni. 
Ad'ag_olás. Ff~ln6tteknek szükséQ· szerint naponta 3x1:-2-tabl., 
gyermekeknek 1--6 éves korban· naponta· 3x1/2 tabi., 6-14 
évesekne·k naponta 2x1 tabi. 
A tabL-t 112: pohár vízben oldva, étkezés-közben vagy után kell 
bevenni. 
MegjegyZés. Vény nélkül is kíadható; 
Csomagolás. 30 tabi. 2,- Ft. 

ORADIAN 
, tabi. 

Ch M5oo 

Hatóanyag. 200 mg N1-pwchlorbenzolsulfonyi-N2wcyclohexylw 
wearbarnidum tabl.-ként. 

----_:_:=.!!:_--___ _ 
- i-!,\o: 

Javallat. Felnőttkori diabetes mellitus, amikor az inzulinter
melés nem szűnt meg. 
·Ellenjavallatok. Acidózisos anyagcserezavar, így praecoma 
és_coma-diabeticum, fertőzé!;;ek, lázas állapot, súlyos ves_ew-, ill. 
májmákÖdési elégtel_enség, terhesség, mütét. Juvenilis dia-
betes-meliitus kezelésére nem alkalmas.- . -
Adagolás·. Egyéni megítélés alapján! csak gyó~yintéze~i_-v_~~
szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt bEh ill. átátlítás Ul--arr:'
állandó orvosi- és laboratóriumi ellenőrzés mellett adagol
ható.- Átállításkor- az inzulint nem szabad azonnal-elhagyni. 
Ada·gja napi 1/2-3, maximálisan 4 tabi., étkezés közben vagy 
_k_özy~tlenül utána. Az adag csökkentése vagy:növel_ése;csak 
megfe_lelő lab,oratóriumi eJienőrzés_meHe:~ttört:énhet .... '-
Az. adagolás ,beszüntetéSé-ne~ szüksége::esetén_: ~i_lemaUal 

·vagy Gilemai-:-Abedit_kombinációval, esetleg inzu,llfl-adá,Q,Oiá-= 
.s_ávc;~I folytatrátó a_ kez:el~s.. _ _ _ · 
Mellékhatások. ---CsontvelŐártalom (8granulocytosis),. vala
mint allergiás .reak-ciók, fejfájás; székrekedés, gyomor-bél-pa:-
ilaszok, nagyobb _adagok alkalmazása· esetén a _pajzsmirigy_ 
müködési zavarao-
Gyógyszerkölcsönhatások.· EgyüttadáS_a kerülendő'.·-
- szulfonamidokkal, szalicilsav~, fenilbutazon·;·kumarin~szár

mazékokkal, MAO-bénítókkal,- · bétareCeptor-blokkolókkal, 
kl'oramfenikollaJ, guanetidinnel és rokon vegyületekkel (hy
'poglykaemia veszélye); 

- vizelethajtókkal (elsősorban tiazidszármazé-~okka-1), korti-
koS;z:terQidokkal, fenitoinnal (hatását_C$Ök~en.~l~). ---"

Figyelmeztetés~· A gyógyszeres kezelési: időszak alatt a beteg 
· -diétája éS életrilódja állandó-legyen. Az_ étrendi-előíráso~·-szi
'· ·go_rú betartása elengedhetetlen. Mütét előtt a ·beteget mzu
'linra kél! beállítani·. 
Kezelés· alatt -a vérképet- rendszeresen elhmőrizni .. ke_fl;. -Alkar~ 
mazásánák időtartarna-·alatt-·szeszes -italt-fogyasztani tilos, 
mivel esetenként alkoholintoleran-cia fordulhat elő:·.· 
Mf!_gjegyzés: ·+ _ Cs(lk vényre- adhatÓ' ki. Rendelését utaSítás 
szabályazia {3Jffejezet). Térítésment~sen kell.rende_lni. Ha.az 
orvos térítéskötelezettséggel rendeh,. rendelkezése stennt 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,50 Ft. 
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ORAP KGY c 200 
tabi. 1 mg és 4 mg . 

- Hatóanyag. 1 mg, ill. 4 mg pimozidum tabl.-ként. 

Javallat. Schizophreniás betegek tartóss0~,~~~~;~~;;~j;,~ ban kórházi elbocsátásukat követően !l 
(ún. fenntartó tünetekkel -zajló <otoJ>n,. ' 

teheti és 
eredményezhet.-Súlyosabb izgalmi l 

l 

tünetek fennállásakor._ az, .Ora pot erősebb pszichoszedatív 
hatású, nem·fluórozott neuroleptikumokkal kell-kombinálni. 
Ellenjavallat. Extrapiramidális kórképek, depresszív állapot. 
Adagolás. A _k~_zd~--~~:ag-_átfcli~);J-~b ~:~-~PI)~:JTt9. _ am~-1}/siUk~ 
ség_ szerint8; legfeljebb 1 Omg-ig- emelhető. A_gyógyszert leg
célszerübh- reggel, egy· adagban beadni. Min_thogy- (l-készít
mény íztelen és szagtalan, szükség eSétén a beteg ételébe-ke
verve is beadtíató: Ha az Oráp alkalníaiáSát erös·ebb i·;potéhs" 
neuroleptikum adagolása után ·kezdjük-·el, akkor a szükSéges 
adag-beállítása mellétt·az előző gyógyszer:adagját-fokozato
san kell csökkenteni. Az optimális hatás elérése után az Orap 
adagját lassan és fokozatosan csökkentjük az egyénileg meg
állapítandó optimális fenntartó adag ra, amely a legtöbb eset
ben 2-3 mg. Akúra időtartama_ 3-1-Z hónap. 
Kombinált kezelés. Nem fluórozott. neurol_eptikumokkal és 
szükség esetén néhány relaxációban .y:égzett elektrosokk-ke
zeléssei jól kombinál ható. 
Mellékhatás. -Eríyhébb extrapiramidális tühetek ''{akathisia, 
tremor); a kezeléS megszakítását soh_a- ·nem teszik szüksé
gessé; Parkan, Pipolphen hatására, de.rövid idö_aléitt spontán 
is ·megszünnek: .-Tartós kezelés néhány esetben:gyengesé-
get, fáradékonyságot, étvágytalanságot és enyhe:ha,ngulati 
nyomottságot -okoz. E .mellékhatások timoleptikus szarekkel 
és robaránsokkal jól befolyásolhatók .. Előfordulhat továbbá 
bőrkiütés, nagyon ritkán hipotenzió; 
Gyógyszerkölcsönhatás. Csak óvatosan adható.· a központi -·i 

-idegrendszerre ható gyógysZerekkel-:- bat'bitá1ókk81,- opiátők.=.-- ,.>.:.ol 
k~l- (hatásfokozódás). · 
Figyelmeztetés. E gyógyszer szedésekor fokozOtt előVigYá
zatosság szükséges. A gyógyszer_ bevétele_ után_ 8-::-1 O_ árán 
belül, vagy folyamatos szedése esetén a kúra folyamán jár-. 
művet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dolgozni és 
szeszes italt fogyasztani tilos. 
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Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
1. mg"os tabl.-át az. orvos akkor rendelheti, ha-azt a területileg, 
illetQieg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály;Szak-

. rendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.- A 4 mg-os tabl.-át 
az a: szakrendelés (gondozó) . szakorvosa rendelheti~ aki a 
gyógyszer javallatar szarinti betegség esetén-a-beteg-gyógy-
kezelésére terül_etileg és-szakmailag illetékes. .- .,._:_:- ->.'.' 

Csomagolás. 50 tabi. (1 mg) 2,- Ft; 20 tabL (4 mg) 2,30Fl?'""-

O TERBEN 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag.- 500 mg tol butamidum tabl.,...ként. 

M500 

Javallat. Felnőttkori diabetes mellitus esetén, arili'k(u·:--az-inzu
linterníelés nem szűi1t meg. 
Ellenjavallatok. Acidózisos anyagcseréiaVa·t-ok,-így _práeComa 
és coma diabeticum, fertözés, lázas állapot,· súlyos vese~, ill. 
májműködési elégtelenség, műtét, terhesség. Juvenilis· dia
betes nieliitus kezelésére nem alkalmas. 
Adagolás ... Egyéni megítélés alapján, csak gyógyintézetben 
vagy szakorvosi járóbeteg:..rendelésen történt be"; ill. átállítás 
után, állandó orvosi és laboratóriumi ellenőrzés mallett ada
golható. Átállításkor az inzulin' n_em_ szabad-azorinal elhagyni. 
Adagja napi 1/2-3 tabi., maximálisan 4 tabi. A gyógyszert el
osztva, az étkezések után kevés folyadékkal kell bevenni. Az 
adag csökkentése vagy növelése csak megfelelő laborf~tó
riumi ellenőrzés mellett történhet. Az adagolás beszüntetésé
nek szüksége esetén Gileinallal.vagy Gilemai-:Adebitko'mbi
nációval, esetleg inzulin adagolásával folytatható a·kezelés. 
Mellékhatások. Allergiás reakciók (urticaria, erythema, pru
ritus stb.),· valamint múló fejfájásr, székrekedés, gy_omor-:-bél 
panaszok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadáSa: 
- szulfo.nami(tokkal, S?:alicilsav-, fenitbutazon-_.. kumarin-szár

mazékokkal, MAO-.bénítókkal, bétereceptor-blokkolókkal, 
kloramfenikollal, guanetidinnel és rokonvegyületeivel (hy
poglykaemia veszélye); 

- vizelethajtókkal {elsősorban -:tiazidszármazékokkal), korti
koszteroidokkal, fenitainna r (hatását csökkenthetik). 

Figyelmeztetés. -Az- étrendi előírások szigorú betartása elen-
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gedhetetlen. A gyógyszeres kezelés alatt a beteg· diéJ:ája -és 
életmódja állandó legyen; 

·· Alkalmazásának időtartama alatt szeszes~ italt. fogyasztani 
tilos, -mivel esetenként -alkoholintolerancia- fordulhat.-elö. A 
vizeletvizsgálat során a szulfoszalicil:--vagy pikrinsav-hatás~ra 
d!Jrva pelyhekben kiválik;. am~ly nem tévesztendő össze a fe: 
hé'rjevizelésSel. _ . 
MegjegyZés. +-- Csak·vényr'e adhátó ·ki;·-R'éndeléSét "utasítás 
szabályozza-(3.8 fejezet):Térítésmentesen-kell rendelni; Ha az 
orvos térítéskötelezettséggel rendeli-, rendelkezése Szarint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,50 Ft. 

O TIC US B 
fülc~epp 
Hátóanv89ok: '5oo mg··a:zor:)hEH:iuin; 5oo m'fi'ietiac8in~m hvd-
roch_l_oricum, 9 g glycerinumba·n. _ · 

- Javilllat. A külső_._~ hallójáiat· fájd~lmas _ megbetegedéseinek 
tüneti kezelése. 
Alkalmazás~ Külsöleg. :Naponta-3-szar 5-1 O csepp. 
Megjegyzés. ++ Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a 
legkiSebb gYári -csomagolás -vagy annak megfelelő mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. 1 üveg (10 g) 2,70 Ft. 

OVIDON 
tabi. 

KGY o. 231 

_ Hatóanyagok~_-:0,25-_ 11l9 d-norgestrelüm és 0,'05 .mg ·aethi
nyloestradiolum tabl.-ként. 
-Javallat. Orális fogamzásgátlás .. 
EllenjavallatOk~ He-pátiti~fotáni áll'apot~ súlyóS' idio'PátiáS tet
hességi icterus és súlyos terhességi pruritus az-anamnézis
ben, Oubifr'-JóhnsoJi:._·és:RotOr-szindróma,-májműködési za- <:. 1 

.var-.: ·cho.lecystitjs;.-trőmbóziskészség,_ .!;úly()_s"_prga_Qjku~---~_zí_v':" _____ ,:;:c.i 
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betegség, krónikus colitiS, az;endokdn mirigyek betegségei, 
malignus tumorok, ·elsősorban emlöc_arcinoma, továbbá lak
táció és intolerancia. 
Adagolá~. Szed_és_ét a·menStru_á:ció el~ő napjától_·áZárllífott_5. 
fla(lo_n kelfelkezdfmi";::eS 21 n'apon ·át'í18p_i 1-tábl.~t ke-1 __ 1 itz()nOS 
napszakban, lehetőleg este beVenni. '_Ezt követően 7 n'ap Szü-

l 

netet kell tartani, ez idő-alatt menstruációszerü megvonásos 
vérzés jelentkezik; Függetlenül ennek bekövetkeltétől éS tar
tamától, az 1 hetes szünetet követő napon -ai:-újabb-21- napos 
kúra me-g kezdhető. A fenti-adagolási mód ·mindaddig folytat
ható, amíg a terhesség megelőzése- kívánatos. Re-ndszeres 
szedés esetén a fogamzásgátló--hatás az 1 hetes tBblettasze
dési szünetre is kiterjed.-Ha a tabi. bevétele egy nap·orí'E!Ima
radt, ezt a legrövidebb ·időn belül pótolni kell.- NS1i11e~io~hetö 
folyamatosnak az ovulációgáti ás, -ha- a kúra folyárlfáli::Z~t-m>r. 
bevétele között 36 órán ál hosszabb idő telik el. 
A kezelés során esetleg jelentkező enyhe, pecsételő vérzés 
nem indokolja a kúra-megszakítását. Erősebb;- áttöréses.v~r
zés esetén a tabi. szedésétabba kell hagyni, ésa vérzés_1. nap
jától számított 5; napon ú jabb 21 napos kúrát kell elkezdeni. Az 
_áttöréses és pecsételő vérzés jelent~ezése a kúra.elörehalad
tával csökken, majd rendszerint meg is Szűnik. 
Funkcionális vérzészavar, közép_idös fájdalom·,.-· dysmenor
rhoea esetén a tabi. terápiás .értékű. 
Mellékhatások. A kúra kezdetén esetleg jelentkező ga-sztro
intesztinális tünet, mellfeszülés, testsúlynövekedés a folya
matos kezelés során rendszerint csökkenilek vaQy níegszün
nek; 
FigyelMeztetés. ·varicositasban, epilepsziában; --hipertóniá
ban, depresszióval járó pszichiátriai .kórképekben, __ diabetes 
rhellitusban a készítmény alkalmazása körültekintést igényel. 
Megjegyzés. +- Csak vényre adható ki.- Az orvós rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhátö. -

. Rendelhetőségét külön utasítás szabályazza {1.: 3.7 fejezet). 
Csomagolás. 21 tabi. 2,20 Ft. 

OXACILLIN Ch 5710 
inj., kapszula 
Hatóanyag. 250 mg oxacillinum natriurn poramp.-ként ill. 
kapszulánként. Oldószer: aqua destillata pro injectione_ (1,5 
ml) amp.-ként . 
J-aVBIIat~ ,--Penicillinrezisztens (pi:midllináztermelö) staphylo
coccus-fertőzések. 

Ellenjavallat. Penicillin-túlérzékenység. 
Adagolás; lm.: felnötteknek és 40 kg-on felüli gyermekeknek 

, 4 x 1-2 am p./ nap, 40 kg-on aluli gyermekeknek 50 -mg/tskg/ 
nap, 4 részre elosztva. 
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lv. (infúzióban!): felnőtteknek é& 40 kg-on felüli gyermekeknek ;;;:· 
2-4 X 1-2 g/nap, 40 kg-on aluli gyermekeknek 50 mgltskgl ''~ 
nap,-2-4 részre elosztva._ ;; . . • • : .. ·:;;f{S]j 
Súlyos esetekben az adag emelheto.-Az IOJekc1os oldat.koz~ --<:.:c~.~~-i 
vetlen~l a ~a~~nálat elfil! készítendő el. A por az oldószerben -:<:~;:t 
maradeknelkulfeloldod1k._ . _ .- --;~~~ 
P8ros: felnőtteknek és 40 kg-on. fel Q li gyermekeknek 4 x 2 kap- .::';~~J 
szula_naponta, 40' kg-on aluli gye-rm_e~el<:nek-50-mg/tskg/nap, ·:;::~ 
4 adag ra_ elosztva. Felszívódása a legkedvezőbb, ha -a beteg a :-'1-Z.I 
kapszutákat étkezés előtt 1-2 órával veszi be. i-f'-i 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók: erythema~·-urtica- _-ji 
ria, angioneurotikus ödéma,-anafilaxiás shock; gasztrointesz- ~"~ 

!~~;:;!i~::r5E~i::tJ:~r~~=iii~:~::: ::::::: "\t 

~ff~f~~~~~~~~~~~~jg;~g~~~ii~:3~~.~~rgyg~~~~;e~ ···-:·:_• ...•.. , •... i.~_ •. ".~.~.: .... i .•. l.· 

figyelmeztetés. Penicillinkezéléskor súlyos, sőt halálo~ ___ ana- -~ 
filaxiás shock léphet fel, főleg allergiára hajlamos egyének-
ben, ezért allergiás, asztmás anamnézisű betegek penicillin,.. du 
kezelésekor ·Ó_vatosSág ajánlatos. -A részleges penicillin- és <~rJ 
cefalosporin-keresztallergiára klinikai és _laboratóriumi--ada- :~j] 
tok vannak. li 
Tartós adásakor a vérkép, a máj- és a vesefunkció ellenőrzése t;s~l 
szükséges. -.. ,. 
Megjegyz

1
é
1
s.

1
h+ Ki~á1 ~ólag fekvöbeteg-Qyógyintézeti (goildo- :~;~ 

zóintézeti e aszna asra. . 
Csomagolás. 6amp. +oldószer 14,60 Ft; 50 kapszulaJ6,10 Ft. -~~~ 

;q 
OXYSION B 5710 
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por szirup készítéséhez . 
Hatóanyag. 5 OOO OOO NE phenoxyniéthyl-peniciUiÍ1-dibehzyl- -_~,·;;'::·; 
.-aethylendiaminum üvegenként. .·. ,,,";~., 

Javallatok. Enyhe éS középsúlyos streptococcus-·, pneuma·.; · .. ;~::,~ 
coccus-, gonococcus- és nem penicillináztermelő staphylo- .J 
coccus-fertőzések kezelése; illetve profilaxisa. _ ·:·j 
Kezelésre:. elsősorban tonsiiHtis follicularis, felsőlégú_ti inf~k-

1 

ciók, pharyngitis, bronchitis, otitis, valamint a pneumoniák ·::-:::;} 

egy része. . '->-·1 
"[ 

Profilaxisra: skarlát kivédésére; reumás láz, ill. chorea minor 
visszatérésének gátlására. 
Ellenjavallatok. Penicillinallergia. 

Adagolás. Az üveget nyakig feltöltjük csapvízzel· (ivóvízzel), 
csecsemők esetén forralt ivóvízzel, néhányszor erősen össze
rázzuk, míg egyenletes, sima szirupot kapunk. Egy. adagoló 
kanál250 OOO NE penicillinttartalmaz. _ 
Napi terápiás adagok: csecsemőknek 3x1 adagolá'::Ka:rl$trnt 
1-3 éves gyermekeknek 4 x 1 adagoló kanállal, 3-:-6 éves -Qyer
mekeknek 3x2 adagoló _kanállal, 6-12 éves gyermekeknek 
4 x 2 adagoló kanállal. _ _ . _ · 
A kezelés időtartama általában 5-7 nap. Streptöéoccus fertö
zésben a kezelés minimális ideje 1 O nap, a másOdik b_ete_gség 
kivédése céljából. 
Megelőzés céljára: kisgyermekeknek !lapi 1-2 adagoló kanál, 
3-6 éves korú gyermekeknek napi 3 x 2 adagoló kariál_: 
Mellékhatás. A kezelés során a széklet lazulása észlelhető, az 
azonban a gyógyszeradagolás befejezésével megszűnik. · 
Túlérzékenységi reakciók (erythema, urticaria, Quincke:ödé
ma, igen ritkán anafilaxiás shock). 

Gyógyszerkölcsönhatás. Egyűttadása· ketülendő ·bakte-rio
sztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenér:;). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezelés közben -(per os adáskor rit
kábban, mint parenterális adagolás esetén) súlyos, sőt -halá
los anafilaxiás shock előfordulhat, elsősorban-allergiás-haj
lamú egyéneken. Ezért asztmás, allergiás anamnézis esetén 
fokozott óvatosság ajánlott. A részleges peniciUin- és cefalo
sporin-keresztallergiára klinikai és laboratóriumi adatok van-
nak. . .- _ .... ·.-
Az üveg tartalmának felrázását minden használat előtt _e_l kell 
végezni! Az. elkészített szirup hűvös helyen 1 O napig tárolható. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg 6,- Ft. 

OXYCODON 
tabi. 

A .A500 

Hatóanyag. 5 mg oxycodenum hydrochloricum tabl.-ként. 
Javallatok. Epe- és vesegörcs, gastrikus krízis, angina pecto
ris, asthma cardiale, súlyos izületi megbetegedések, dagana
tos betegségekkel járó heves fájdalom, nehéz köhögési_inger 
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csillapitása (pl. tbc-ben}, aniikoi'ináS köhÖ~éscsHiapító.ciÜtá.sa, 
eredménytelen. ___ . _______ ,_ ... __ . _- _ .--
Adagolása. Felnötteknek általában :1 ta DL (h-atBSeiöSSBQé. 1 o 
mg .r:norfinnakJelel meg) .. 'Ajánlatos·,fiatalok~ak és_;_gy_enge 
alkatú személyeknek kezdetben 1/2 tabl:-tadn1. Felnőtteknek 
-...:..,,nag'yp'n Eirös fájdalom Vagy .-köhög-és_i '-inger ~e~én~·-:: az 
egyszeri adag szükség esetén _, .. _,112;~a?l_;_ · ... - ---. ;-- · 
figyelmeztetés. A- gyógysZer- bevétEite::Vagy·folyam_afOS·.-Sze-
dése eseténakúra időtartama alattjárművet vezetm, magas-
ban vagy vesiéiyes gépen dolgozni tilos. _ _ _ ·: . _ --· · 
Alkalmaz_ásának, ill. hatásának tartarTj 8 __ alatttilos-szeszes·italt 
fóg,Ya~_a·ni~:· :. -_'_::·-·.:·: _-_::.·:·:'·,:·:>::::-:· ::":-_' ._·-.: 
MégjegyZés~,-~~ Csak vényre: adható lc:i __ :;~ysz~~,i __ 81,k~·1Óm-
mal; -
Csómagolás::JO tábl. 2,~ Ft. 

OXY(:QRT P. . T 11<l; T2oo 
spray 
Hatóanyagok. 150 mg, ill. 300 mg Ox'{tetfacYclinuirt;- 50-ing, 
iiL-100 mg hydr_ocortisonum:tartá_lyonként.:- ·- , .... 
Javallatok.-Bőrfértözések; allergiásekcéma,-neuroderni·a~itis, 
pruritus.liChenificatióval, ekcémás-dermatitis,- étel okozta_ek
céma, csecsemőkori ekcéma; kontakt-dermatitis. Nem speci
fikus-prur.itus. -LábSzárfekély, égés, felfekvés·. 

- Ellenjava11atok. Oxitetraci kl in-érzékerYSég> a-_ b~f -tu be'rki.J roti
kus· __ elváltozása:i,_ herpes simpl_ex:-:v~-~-cJ.~~~~: ~~~-~~_ri~l~~.:: ~·· : 

· --Aikáfmazás. Lehetőleg Íisitftsuk meg -a közeferidő területet. 
A ~pray-t J;l,apont~ h~r()mszor::négysz.e~,a.l_k~~mazzuk:_ ~~-~Y?S 
_állapotban·_ 2_ órár1kéf1t _Is alkéil,m_~zható~:_,n:'laJd .. a .9Y-~~OJI~ag 
csökkenthető,.ha a tikápiás hatáS jele11tkázik. _(Az üVeQe~_-15-
20 cm távolságra tartjuk a bőrtől és néhány· másodpercnyL· 
nyomással miiködtetjük.) -
Fig_yelmeztetés. A szem környékén ne·m alkalrtiazható;-
M~je.9yzés. _+- <;sak v~_r)Y~e _'_a<fható ki.:~ OI"\(Q1'~!~Ji~~I~~;" ____ .,:,:'..[ 
ZéSe szerint (legfeljebb ,három alkalommal) _ _ismételhető. 
Csomagolás. 1 tartály (38 g) 7,40 Ft; 1 tartály (75 g) 13,40 Ft. 

OXYTOCIN KGY 0 400 
inj .. " . .. • , . 
Ható8Hyág~ 5 NE óXytócinUm (1 rtíl) á'mp.~kéilt. 
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Javallatok. Aszülés megindítása, primer és szekunder fájás
gyengeség esetében, valamint óvatosan a sz_ülés.tágulási és 
kitolási szakában is. Profilaktikusan és terápiásan Pla.centáris 
vérzések és atcnia uteri esetében. Sectio caesareában ·a méh 
izomzatába. Gyermekágyban szubinvolúció és véfzéS csilla
pítása. Abortus incompletus, lázas vetélés. SzöVettani diag-
nózis után nőgyógyászatt vérzések. _ · 

Ellenjavallatok. A magzat és medence térarán}rtaf~ií~l{ia, ha
ránt fekvés, ferde fekvés, fenyegető méhruptura. Szük me
dence. 
Adagolás. Általában az im. adást részesítjük előnyben: Ha az 
ím. adás hatástalan vagy azonnali hatást akarunk elérni, iv. 
alkalmazzuk. Az iv. adagolás mi_ndi~:flassú i_Ajiciálá_Ss_!:~ljQ!tén
jen. lm. és iv. 0,2-o,s ml. sectio caesareában 1 mlaz uterus 
izomzatába. Nőgyógyászatt indikációk esetébén -1.:...2 ml sc. 
vagy im . 
Figyelmeztetés. Az alkOholban tartott fecskendőt az Oxytocin 
felszívása előtt steril deszt. vízzel alkoholmentesíteni ke!JI_. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos,rei'Ídélke· 
zése szerint (legfeljebb három allsalomma_l) ismételh,et?_· . 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml) 2,- Ft, 50 amp. (1 ml) 20,'- Ft. 

PAMBA 
in j. 

1250 

Hatóanyag. 50 mg acidum paraaminomethylbenzoicum (5 
ml) aO)p.-ként. 
Javallatok. Kórosan fokozott; fibrinolízis okozta vérzékenység: 
gyomorvérzés, haemophilia, cirrhosishoz társuló vérzékeny· 
ség, colitis ulcerosa; nagy mell'kasi és-abdominális mütétek; 
prostatacarcinoma, prostatahipertrófia miatt végzett müté
tek; korai lepényleválás, fenyegető vetélést kisérő vérzések 
stb. 
Terápiásan alkalmazott sztreptokináz vagy ·urokináz által ki
váltott fibri.nolízis e_setén antidaturnként alkalmazható. 
Ellenjavallatok. Trombózis, veseelégtelenség;· :Gravidáknak 
az első két trimenonban. 
Adagolás. Szokásos adagja 50-1 00 mg ív. vagy 100 mg. im. 
Megjegyzés. + Kizárólag· fekvőbeteg-Qy6Qyintézeti (gon
dozóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 O am p. (5 ml) 30,80 Ft. 
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PANANGIN KGY H100 
drazsé; inj. 

_ Hat08nyagolé::. ·.140 mg magnesi u in asparagi~icum anhydri
cum (=11,8 mg Mg), 158 mg kalium asparaginicum anhydri
cuni (=36,2 mg K), drazsénként; -400 mg_ magnesi um aspara- · 
g inicum anhydricurn (=33,7- mg _Mg),-452 mg kalium aspara~ 
ginicHm anhydricum (=103,3 mg K) (10 ml) amp.-ként. 
Javallatok._ Angina peCtoris és digif:álisi: -Okozta, valamint 
egyéb ritmuszavar adjuváló kezelése. -

Ellenjavallatok. Akut és krónikus yesee_légtelenség. 
Ada{lolás_._ Naponta 3x2 __ drazsé vagy- 1-2x1-2 __ aínP~ 50-
1ü_O ml_ fiz-_iológiá_~ "o'ly~a.só 7 yagv:-~19%"o~:glukóz-oldattal 
felhígí,tva, lassan iv.,.-:vagy tartós-,cseppinfú~ióban. ·Profilak-
~ikLiS és fenntartó a~agjan8Pqnta'3x_1 drazsé., . _ 
Megjegyzés. + Vény nélkül a drazséból egy alkalommal 
legfeljebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfe. 
lelő mennyiség _adható.- Az ínj. c~ak vényre adható< ki. Az 
orvos rendelkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. " 

CSÓmagolás. 5 ef drazsé ·a~ so Ft;- 5- a<rrip: HO m l) 2.- i=t. 

PANIVERIN Ch HBOO 
inj., tabi. 
Hatóanyagok.17,6mg acidum nicOtinicuni,-64,2 mg drátava
rinum hydrochloricum, 80 mg azophenurn (2-·rnl) -amp;·ként; 
22 rng acidum nicotinicum; 78 r:ng drotaverinum_hydrochlo· 
·rrcum tabl.-ként. · 

Javallatok. Érflörcsökkel járó sclerotikus- megbetegedések, 
mint· encephalopathia arteriosclerotica, · ·angiospasmus ce
rebri, endarteriitis-.oblit., .coronariaSclerosis, klim·ax kapcsán 
fellépő érgörcsők, migrén stb. 

AdagoláS.: Ai. ínj. átl_ágos egyszeri 'adBgja SC. ·vagy im. -1....:.21111, 
amely-a-nap ·folyamán ·még ·egyszer megismételhető. Gyors
hatás elérésére. -1 ml-t adunk---lassan iv.

1 
szükség·'esetén 

naponta kétszer. Endarteriitis és általában perifériás-érszükü
letek esetében először 1 ml-t adunkJge}llassan _az arteria fe
moralisba; ésezt az. adagot a keze_lés folyamán fokozatosan 

· emeljUk2ml-i9. _ -. _ _ _ .. -·. 
A tabi. napi adagja 1-3 tabi., meilyet angiOspasmus vaQy Ólig
ré n esetén éhgyomorra, egyébként étkezés· után vetetünk be. 
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Angiospasztikus állapotokban, klimaxban a tabl.-t kúrasze
rűen adagolhatj uk. 

Megjegyzés. + Az inj. csak vényre adható kL Az-orvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) isl'nételhető. 
A tablettából vény_ nélkül egy alkalommal_. l_egfeljebb a_leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 5 amp; (2 ml) 2,- Ft; 20 tabi. 3,~ Ft. 

PANTHENOL ; .. ,psoo 
inj,.tabL 

' -HatóanYag. 500 mg.pantothenólum_-(2- ml) am·p',:_ként;-100 mg 
,· pantothenolum tabl.-ként. . · ··,._._,~ 

Javallatok. Epitheliumkárosodás {égés, ·abrasio), bdr~ti:ilte
tés, bőrgyulladást okozó infekció, allergia,- herpes;' labiális 
ekcéma, crusta lactea, égési seb, ulcus cruris, de.cubitus, fis
sura ani, dyshidrosis, hajnövekedési zaVar. CsökkenÚáplálék
felvétel, egyoldalú táplálkozás, fokozott pantoténsav-felhasz
nálás (terhesség, hyperthyreosis), eléQtelen pantoténSa:v-fel-

. szívódás {gyomor-, bélbetegségek} és-megnövekedett tlanto
ténsav-kiválasztás következtében létrejött Vitaminhiány: Fel
ső 1égutak gyulladásos megbetegedései (akut és·króilikus rhi
nitis, szénanátha). Bélfunkdózavarok, -ileuS~_- p-ar81itikus_:bél
atónia, májbetegségek (hepatitis, májcirrhosis). Terhesek láb
szárgörcse, szaruhártyafekély. 
Adagolás. Felnötteknek naponta_---1 ·amp. sc.,·iv., im:;, ill. na
ponta 2-4 tabl.-t elszopogatni. Gyermekeknek: T/2-1 __ am p. 
im. naponta, ill: 1-2 tabi. naponta.. . _ · 

Mé'gjeg_yzés. A tabi. ·vény nélkül_ Is kiadható. ~Az. -ini: csak 
vényre- adható kL Ai. orvos rendelkezése sz13rint (legfeljebb 
három alkalommal) ismételhető. · · 

Csomagolás. 20 tabi. 4.40 Ft; 5 am p. 121111) 8,30 Ft. 

PANTHENOL P 900 
spray 
Hatóanyag.· 6 g pantothenolum (140 'g) vízzellemOsható hab
aeroszolban. 

Javallatok. Kis és nagy felületű sérülés, égési sérülés;műtéti 
seb, rosszul gyógyuló transzplantáció; abrasio, decubitus, ul-
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cus, fissura, rhagades, epithelkárosodással társult Qermatitis, 
herpes labialis solaris. 
Alkalmazás.-Naponta 3-4-szer kb. 10 cril távolságból a tar
tályt függőleg'esen tartva a sebfelületet befújni. 
Figyelmeztetés. Minden használatután ·a sielep-et gondosan 
t:neg kell tiSztítani a lerakódott habmaradéktóL A palack leg-· 
feljebb 40 °C hőmérsékletű helyen tárolható. Csak a teljesen 
üres tartály dobható el. Az üres palackattűzbe dobni, felnyitni 
nem szabad. 
ügyelni kell arra, nehogy a permet a szembe kerüljön. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az· orvoS'rendelkezésé 
szerint {legfeljebb _három_a_lkalommai)Jsmételhető.-Az orvos 
akkor_rE!nde_lheti,_,ha, a~ a:_területileg,_iUetöJeg szakmailag ille
tékes fekvőbeteg-ellátó osztály, sza_krendelé_s'(gondozó) szak
orvosa javasolja. 
Csomagolás. 1 palack (140 g) 13,20 Ft. 

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM Ch FOOO 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 40 mg- pápaverinum hydrochl,oricum (1 ml) ·arnp.-
ként, ill. taW.-ként. · .. · -
Javallatok. -GyomorQörcs~_--, pYIOrusspazmus, c.holélithiasis 
spasztikus_ obstipáció, dizentéria, asztma, _angina pectoris: 
tabeses gastrikus k~ízis, csukl_ás.. _ 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 1-3-sZor 1-3 tabi.; ill.- am p. 
sc., sürgős esetben i v. Kisgyermekeknek naponta 3-s~or 1/8-
1/2 amp., nagyobbaknak 1/2-:1 amp. sc. 
MegJegyzés. + Vény nélkül a tabltittáből e·gy alkalommal 
legfeljebb a legkisebb gyári csomagolás vagy_ annakmegfe
lelő mennyiség adható kL-:-.Az inj. csak _vényre adható_ki. Az 
orvOS rendelkezése szerint (legfeljeb~ három alkal_pmmal) 
ismételhető. 

Csomagolás. b. 10 am p. (1 ml) 3,.:: Ft, b. 20 tabi. 2,.: Ft. 

PARKAN 
tabi. 

Ch A4öö 

Hatóanyag. 5 mg trihexyphenidylum hydrochloricu'm tabl.
ként. 
Javallatok. Parkinson-kór minden formája (postencephaliti
ses, arteriosclerosisos és idiopátiás típusok). Egyéb extrapi-
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ramidális g~rcs<?s állapot (torticollis spastica, torziós dystonia 
stb.) befolyasolasa. 

Ad~_!)Oiás. A ~ez~?ti adagot kb. 4-6 napon át fokozatosan nö
veiJu"k az optimalis "adag eléréséig. Aszokásos kezdeti adag 
felnottekne_k az.elso napon 1/4 tabi., a második napon ha a 
beteget mas készítménnyel előzöleg nem kezelték 112' tabi 
majd a következökben mindennap 1/2tabl.-valtöbbetadagoi: 
hatunk, amíg elérjük~ _napi 3-4X1/2 tabi. (7,5--10 rhg} össz
adagot. Postencephal!t1ses betegek kezelésére napi 3 x 1 tabi 
(15 mg! adagol~sa is sz_9~ség~ssé válhat.- A napi háromSzori· 
a~agolas lehet<:'leg a foet_kezesekkel egyidőben történjék _ 
b?SéJJe.~ ~olyadekfoSJyasztassa~ az ese_tl~ges szájszárazság ki
kuszobol~sere. Nap1 négyszen adagolas esetén _a nj:!gyedik 
adag bevetele este, lefekvéskor történjék. -

Mellékh~tá~ok. ~zájszára:ság, _ homályos látás, szédülés 
enyhe hanymger, ldegesseg. ' r 

FigXelmezt~t~s. ~a? be.teget előzőleg más készítménnyel ke
zelt_ek, a mas1k kesz1tmeny adagelását fokozatosan csökken
!en• kell, ?míg a Parkan az elözően alkalmazott gyógyszer tel
Jes a~!lgJ~ helye~ adható, vagy amíg hatékony-egyarisúly 
nem JOn letre a ket készítmény között. , 
Magas vérnyomás, máj- vagy veserendellenességek esE!tén 
alkalmazása nem ellenjavallt, ilyenkor azonban a betegek 
gondosabb ellenőrzésére van szükség. , 

A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 8-10 Órá-n belül 
vagy folya_~ato"s szedése, ill. kezelése esetén a kúra időtar: 
ta ma alé!tt ~armuvet vezet.ni,_ mag~sban v_agy veszé~yes· Qépen 
~olgozm tilo~. Alkalmazasanak, 111. hatasának tartama alatt 
t1los szeszes Italt fogyasztani. 

Megjegyzé~. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
maL_- Par~!nson-kórb~n é~ ~~zind_rómában szenvedö beteg
nek a k~zeloorvos _(a korzet1, uzem1 orvos, az ideg-elme szak

. re.n~~les [gondozC?.J s_za~orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
Tent~~n:'en~esen t_orten? r~nd_elésekor a vényt két példányban 
ke~ l k!al11tam. A_ ~-aso/atl pel.danyra rá kell vezetói auMáS,olat" 
sz.ot. Az_?_rvos koteles a veny mindkét példányát aláírni és 
b_elye_gzoJe;-ek leny?r:nat~v~l ellátni.- RendeléSe, KiszoiQálta
ta~a es gyogyszertan nyilventartása tekintetében a 30/1978. 
(Eu. K. 25.} EuM sz. utasítás (l.: 3.6 fejezet) hatályos. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,1 O Ft. 
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PENICILLIN B S 71 O 
in j. 200 OOO NE, 1 OOO OOO NE 
Hatóanyag. 200 OOO NE, ill. 1 OOO OOO NE benzylpenicillin~ 
kalium poramp.-ként. Oldószer: aqua destiUata pro injecüone 
(2, ill. 5 ml) amp.-ként. 
Javall~tok. Penicillinre é"rzékei1y mikroorganizmüsok által 
okozött súlyos fertőzések, amelyekben a vér hatékony peni
cillinszintjének gyors biztosítása szükséges: szepszis, empy
ema, endocarditis, meningitis, súlyos pneumonia. 
A penicillin az alábbi kórokOzókra. hatékOny: streptococcusok, 
nem penJcilli_náztermelő staphyl_ococcusok, _pneumococ<:us, 
meningococcus,-.gono~ocCll_s, __ tpváb_bá_ anthrax, actinomy_ces~ 
clostridiumok, coryne"Pacferium,- :diphteriae,: __ erys_ipelothrix, 
fusospirocheták, T. Pal!idum. Nagy adi:lgra· reagálnak bizo
nyos Gram-negatív-töizsek: E. coli, Proteus mii"abilis,-salmo
nella, shigella, L. monocytogenes, pasteurellák. 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. 

Adagolás. lm., iv. Szepszis, endocarditis vagy más súly'os fer
tözés_ esetén felnőtteknek a _napi adag legalább 5_ millió NE. 
Egyéb fertőzésekben. a szokásos napi adag (általában 3-4 
részletben): .anthrax: 5-10 millió NE; actinomycosis: 10-20 
millió NE, clcistridium: antitoxin mellett 20 millió NE; diftéria: 
antitoxin mellett, baktériumgazdaság megelőzésére 300 000-
400 OOO NE 3-szorra elosztva, 10-12 napig; erysipeloid endo
carditis: 5-20 millió NE, 4-6 hétig; tusospirochetosis: __ 5-10 
millió NE; Gram-negatívszepsziS: 20:-80 millió NE; listeriasis: 
újszülöttnek 0,5-1,0, felnőttnek 15-20 millió NE meningitis
ben 2 hétig; endocarditisben 4 hétig. Pasteurella: 4-6 mlllió 
NE; gonococcus-endocarditis, arthritis: 5-15 millió-NE; szi
filisz: kortól és álla_pottól függően (lásd retard készitmények); 
meningococcus-meningitis: 20-30 mllli_ó _NE iv. infúz_ióban. 
Endocarditis profilaxisaként: beavatkozás előtt 1 ór'ával, majd 
még két napig 200 OOO NE+ 600 OOO NE retard forma.-StrSpto
cOéé:us-feftőzésben a máSodik betegség kivédésére-a kezelés 
legalább 10 napig tartson. 
Mellék~atások. Túlérzékenységi reakciók:. erythema,_urtica
ria, Ouincke-ödéma, anafilaxiás shock. 
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Gyógyszerkölcsönhatás. Együtt adása kerülendő: bakterio
sztatikus antibiotikumokkal (hBtáscSökkenéS). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor súlyos, sőt halálos ana
filaxiás shock léphet fel, főleg allergiára hajlamos egyén eken, 

l 
l 

ezért allergiás, asztmás anamnézisű betegek penicillin keze-
lésekor óvatosság ajánlatos. , 
A részleges penicillin- éS cefalosporin-keresztallergiára klini
kai és laboratóriumi adatok vannak. 
Napi 10 millió NE-nél namiabb adag mellett a K-egyensÚiy 
eltenörizendő. 
Erősen beszűkült máj- és vesefunkció esetén a penicillin le
bomlása és kiválasztása elhúzódhat. Ezt az adagofá8-megá#a
pításánál figyelembe kell venni. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri al~alommal. 
Csomagolás. 200 OOO· NE + 1 amp. (2 ml) oldószer 2,-- Ft; 
1 OOO OOO NE+ 1 am p. (5 ml) oldószer 6,- Ft, 50 x l OOO OOO NE 
+-50 am p. (5 ml) oldószer 300,- Ft. 

PEREMIN Ch mV'200 
i nj., kenö9s, oldat 

H~tóanyag. 1 m~ hist~minu~ bihydrochloricum (i _ml) amp.
kent; 37,5 mg h1stammum .bthydrochloricum, 150 mg carn
phora 15 g vízzellemosható kenöcsben; 500 mg histaminum 
bihydrochloricum (100 ml) oldatban. 

Javallatok. Izom- és ízűJeti reumatizmus,-myalg-ia, izó'riltúl
e!?ltetés, myogelosis, neuralgia, ischias, Raynaud-kór.lnjek
ctoban gyomorfunkció vizsgálatára, allergiás bántalmak ese
tén deszenzibilizáló kezelésre. 
Adagolás./nj:: 1/2-1 amp. sc. 
Kenőcs: a hozzámellékelt dörZsvászon na lábőrt egéSzenfelü
letesen könnyedén dörzsöljük, úgy, hogy korpáddzo·n a sza~ 
ruréteg kissé lekopjon, de a coriumig lehatcini (vérz'ö csík) 
n~m _szabad. Ezután egytenyérnyi nagyságúfelületremogyo
~onyt, ~enp:csöt kézzel bedörzsölünk. Pár perc- alatt enyhe 
egető erzes mellett egyenletesen csalánfoltossá válik a bőr 
ami a kívánt hatást jelzi. ' 
Oldat: iontoforézishez és kataforetikus fürdŐhöz 1: 1000--
100 OOO (5-50-szeres) hígításban. 

Megjegyzés.- ++ -Csak-vényre adható ki. Az orvos reild9~ke
zése szerint {legfeljebb három ·atkcílommal) isméteJhető. 
Csomagolás-. 5 am-p. (1 ml) 2,- Ft; 1 tubus (i 5 'g) 2,- Ft; 1 üveg 
(100mi)5,-Ft. 
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PERGONAL H .Q 300 cijj 
"~ ,nJ. - :j;m 

· ttató~nya_g. 75 NE folllculus stimulálóhormon (FSH), 75 NE ;J. 
· _lutem1zalo hormon (LH}, -10 mg tactosum a_mp.-:ként. __ Oido_- ::~1 

_· szer: 1 ml steril izotóni ás NaCl-Oldat.- · · -" · · · -· __ : __ _. --~~ 

JavaUatok. Részletes an(irológi~Ji, ilL nőg}t_ógy~szati endokri- .-:~ 
not_ógfai kivizsgálás után alká!mazható, ha .a beteg 11/áveti -~z, 
roBgát az előírt ellenőrző vizsgálatoknak. ·:·:m 
Nőgyógyászali alkalmazásának fő javalléita a_ ~ás gyógysze
rekkel nem befolyásolható -inferti_litás, ill. szubfe'rtilitás, mely-__ .:::.• 
nek oka _a hipotalamusz-hipofízis-rendszefelégtelen mliködé- dEl 
sében-rejlik. Ezen-túlmen,ően,:alkalm~zható postpartum ame
norrhoea~ primer és szeKufld~l:.ar:nenprrhoea,-Sheehari~~z_ind- ,~ 
róma, Chiari-Frommel-szindi'óma;·ArgonS:'-del Castillo-szind- -:~J 
róma, .post piH amenorrhoea .esetén is. _Hi_Jjoöszt~o_géo_ 1§s --'i.•.: .. '•··l 
hipogonadotróp állapotokban alkalmas a hipofjzi_s és ovariá~ -

!~s~!"·).det elkülönítő kórisméjére is (,;gonadotro·phormon- ;if-1. 

Hypogonadismusban szenvedő férfiak gyógykezelésére 
ugyancsak azokban az esetekben használható jó eredmény- ---

1 nyel, amelyekben a betegség ·oka-"-·az alacsony-gonadotróp- < 
hormon-termelés .. fgy a .gyógyszer jóLfelhasználható a _hi po- :1 
gonadot(óp hypogonadismus, valamintsz oligoa_sthenosper
mia és azoospermia eseteiben, ha a-betegt!J_buJu_S-_seminiferu- l 
sai (és Leydig-sejtjei) válaszképesek a.centrá1is stimulusra. 

11

, 

Ellenjavallatok. Hipofízis-, ovarium- és herett~mor_; 
A polycystás ovarium_ (Stein~eVenthal"'szindróm_a), ovariális 
cysták -és mellékvesekéreg-túlműködés -esetén. alkalmazása 
különös körültekintést- -igényel: a hiperstimuláció fokozott 
ve_széJye mi_att.-
A gonadotróp kezeléstől nem várható eredmény 'OVariális 
agenezis és diszgenezis vagy későbbi,-szerzett, __ az ovarh..1mok 
tüszőtermelő szövetét érintő káiosodás- esetén;- valamint 
organikushátterű nQi é_$: férfi infertilitás eseteiben. Alkalmat
lan az-ovariumok stimulál_ására a menopausában, valamint 

-azokban a .kórfornlák~a_n~:-ameh,r.e_k_ben_.a_JaboJ:atP.rl_!JmLvizs~ ,-
gál_atok magas gonadotr{)pszi_nteVr'l!Jtath_ak,ezzel .s-zem_~en az 
ösztrogén~ 'éS prOgesit6fó00fítéS alacSony és ciklicit_ási"a nem 
~~. . . 

Nem érdemes HMG-t adni olyan esetekben, ahol ·PMS, HCG 
·vagy klomifen-citrát adásával is kiváltható az ovuláció~ ill. ha 
HCG vagy a klo_mifen-citrát adásával is kiváltható a Leydig
sejtek stimulálása. 
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Adagolás. Nőgyógyás'Zatban: az ovarium müködését stimu
láló HMG adagolása során a beadott, pontosan ismertgyógy
szermennyiség -hatása_ folyamatosan. regisztrálható a_ pete
fészek működését jelző .paraméterek segítségéve!.: Az ovulá
ció stimulálásár.a adott Pergonalnak nincs egyértelmű adago
lási sémája. Az adagolás függ a hormonális diszfunkció sú
lyosságától és attól, hogy a terápia során a petefészek hogyan 
reagál a centrális stimulációra. 
Az előzetes kivizsgálás tájékoztat a laboratóriumi leletekfí'ftfp
ján a petefészek müköd~séről, és a gyógyszert ennek a1apján 
kell folyamatos kontroll beiktatásával alkalmazni. A gyógy
szer hatására érő tüsző ös;~!:rogéntermelését bioiQgiai és ké
mi_ai módsi:ei"ekkel regisztrálhatjuk. 
A biológiai jelek a következők: . _ . 
-a hüvelykenet kariopiknotikus inde;xe 5Q-75%, 
-az eosinophil-index értéke 40-60%. , 
Cervicalis nyák vizsgálata; 
-a nyák tárgylemezen beszái"ítva p_áfrányleV,él rajzolatú {fero-

teszt), 
-a nyák fokozottan nyújtható (10-12 cm) (Spinnbarkeit): 
Ezek a jelek 'megbízhatóan utal,nak áz ösztro·géhhatás megje
lenésére és- ·anriak intEmzitására. Megfelelő laboratóriumi. 
lehetőségek esetén a_ vi_zeletből, ill. a szérumból történő-rend
szeres ösztrogénmeghatározás kiegésZítheti vagy helyet_t:esít
heti a biológiai módszereket. A folyamatos kontrollra rí._e_m
csak a túladagolás megelőzésére vagy a mellékhatások idő
ben történő felismerése miatt van szükség. A gyógYszer 
adása alatt mindig ismerni kell az érő tüsző pillanatnyi :~rett
ségi -állapotát, hogy a megfelelő időpontban alkalmazhaSSuk 
az FSH után ait az LH-adagot (4500-6000 NE koriongoncido
tróp hormon}, amelynek hatás-ára létrejön :az ovuláció. Ebben 
az időpontban kell megtörténnie a coitushak, ha óhajtott a 
fogamzás. A létrejöttovuláció regisztrálására ajánlatos a cik
lus második- felében vizelet pregnandiol-_ vagy szérumpro-. 
geszteron-vizsgálatot végezni az ébredési hőmérséklet (BBT) 
folyamatos észlelésén kívül. Bár a gonadotropih-terápiának 
nincs kialakult, határozott adagolási sémája, mégis helyes 
néhány terápiás mintát bemutatni. Természetsze-rűleg súlyos 
hormonális -diszfunkciók- ·(amenorrhoea) nagyobb adag 
gyógyszert igé-nyelnek, rtlint enyhébb hormonzavarok (an
ovulációs Ciklus). 
A, terápiás séma: Ha nem kell tekintettellenni a ciklusra (pl. 
amenorrhoea), úgy10 napon át napi 1 amp. Pergonalt adunk, 
de legalábbis addig adagoljuk a gyógyszert, amíg a tüsző· 
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érésre utaló tesztek azt nem jelzik, hogy már teljes értékű 'l 
Graaf.tüsző van jelen. Kontrollként minden nap bimanuális •. :1'·,·.·,···. · vizsgálat, kolpocitológia és cervicalis nyák·vizsgálata szüksé~ 
ges.-Az utolsó Pergonal inj. után 24-48'órával napi'1500 NE 
koriongonadotróp hormon. (HCG) adandó három napon át~ 
Hiperstimulációra utaló jelesetén ef kelltekinteni a HCG adá· <t 
sától. . . ·::~-
A2.terápiás séma:· A gyógYszeradagolás sérilája megegyezik ~;:t 
az A, sémával. de naponta 2 amp. Pergonalt adunk; tehát ·::t 
megemelt adagot alkalmazunk.- A HCG-adagja és adagolási 
módja azonos, mint az A1-nél.- _ -_ 

B, terápiás séma: Négy riapO:n;átJ am p. Pei'QOriBit ·aduilk Ai-_\,, 
A1 sémánál ismertetett kélntroll'vizs_g_álatoK ségít~égével Te~_" ::llf 
gisztráljuk a_tüszőéré~_rnért~két.: .. J:!a'_t~_s:z_p:a~iyáló(jáSi jel_eket 
észlelünk, a kezeléSi ·az A1 sema Siérint folytatjtik 8 teljes·- -l 
értékűGraaf-tüszőéréséig.' _- ___ ·-_ · -- - __ --_-· ,.,-
Ha8az 

1
akt

11
iyálódás nem khie.légítő: 8 ne

1
gyedik n1~p után-áttérünk -:.i.f.:'.·_ 

a 2 a a ISmertetett, te at megeme t adago asra. A HCG-ke..: . ." 
zelés azonos, mint A1-nél. .:l 
82 terápiás séma: AB, séma sz_erint kezdett kezelést az 5. nap- ·cc,-, 
tól napi 2 am p. Penlonallal __ fol_y1:_atjukn~gy_nap_on_át.Abeteget "'~_:;' 
az előbbiek szerint kontroUáljuk. Ha a_.follikuláris aktivitás :~c;: 
fokozódik, a. kezelést a teljes._ értékű tüszőérésig_ folytatj uk, és !_ff 
csak azután térünk rá a szakás-os H CG-kezelésre: ---~~-~ 
Az említett kezelési sé'rrláksúlyos hormónálisdiszfunkciO ese-. -.• ··.·;.·q··. 

teire ajánlottak (pl. amenorrhoea). Anovula_torikt.is ciklusok ;;;, 
vagy raromenorri1oea: esetén helyes, ha a.gyóg_ysz13r .ad_ago- ;:s 
tását a ciklus 5.- napján kezdjük meg, llyenkor.az:A1 :sémát al- _ -~-
kalmazhatjuk,- de a ci_klusna;f<: _ r:negfelelően megröVidítve. ~_j. 
Egyes szerzőkkis adagokkal kezdenek (az 1., 3. ~s 5. napon 2...:..2 -?b 

am p. Pergonal), majd a következő hőnapban emelik az-adagot ;;~ 
(3-3-3 amp.). Ezt havonként emelve mindaddig teszik, afl;líg - :---~ 
kie_lé1 gítő ovariális választ nem észleln ek. A hatodik hónapban ~~ 
atka manként 12-16 amp. adása is szóba jöhet. A gyógysz_er ~ 
ilyen _adagú alkalmazása veszélyes és még gondosabb hor:- ;:~ 
monális kontrollt igényel. 
A .gyógyszer.alkalmazási időpontja -és-ada_gja --mindig ·a-- ko nt- :; 
roll alkalmával kapott,- a peteérésre vonatkozó adatoktól függ. -~~ 
Minden esetben az endokrinOiógiábP'njártas szakembernek a 
klinikai képre, a biológiai tesztekre és a laboratór_i.umi ada- -~~ 

- tokra támaszkodva kell megválasztania a Pergon.al további "·-
adá:gját, amely a-sikeres terápiához szükséges. . ._ ,~ 
Andr:o/ógiában: Andrológiai alkalmazása kapcsán is gondo- ""-

·-'-.--
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san meg kell állapítani, hogy a _megv_izsgált. beteQ_;· aikl3i
mas-e a terápiára. Nem várhato gyogyulas a gyogyszer alkal
mazásától a gyulladásos eredetű oligosp~~mi~val v_a~y ~zoo
spermiával járó kórképekben. A ~ormonah? d!agi}OZISt erde
mes biopsziával is alátámasztani, amely b1ztonsaggal ·utal. a 
spermatagenetikus szpvet jelenlétére. -· _o-~. • 

Megállapítást nyert ho-gy a·humán $permatogen13:z1s b10lo~ 
giai ritmusa 75 nap~s.-Ennek értelmé~en á_~_erg!J!"J~t~~-sát?l 
nem várható azonnali eredmény. Ha a sperma menny~e 
kevesebb, Iliint 1_,5 lill, úgy_ hetenként egyszer _vagy k~tszer 
H CG-t is érdemes adni 1500--3000 NE mennyiségben. A-fenn-
tartó kezelés adagja hetenként1-2 am p. __ _ __ 
Alkalmazás.- Kizárólag intramuszkulárisan._A ~ell_ékelt oldó
szerben való 'fel61dá_s után legkésöbb 1 órán belül bea_pandó. 
Mellékhatások. Fő.leg a hiányos vagy -~elytelen_ kon~rg~l kö
vetkeztében a petefészek hiperstimul~ciója léi?het fei;;E.n;-ek 
tünetei a petef~szkek megnagyobbodasa~ cxstlk~s -~:~~~~ul as~, 
alhasi fájdalom, puffadás. A hiperstimulac_1onak n1~cs speci
fikus terápi_ájéi. Azohnal meg kell szüntetm_ a h~rm~n_ad~go
lást, a betegetgondos ellenőrzés alatt kell ~artan1, am1g _a tu ne~ 
tek meg nem_ szünnek. : ·.: __ . _ , ___ .- _._, __ , , . 
Adagolása kapcsán egyszerr~ to~b pete 1s ~eger_l:l;et, a, szt
multán ovuláció lehetövé tesz1 az tkerterhesseget. 
Figyelmeztetés. A kezelést korszerű_" e~dokr!n_ol(.)gi?i ·.kivi~s
gálás és ellenőrzés nélkül ne~ sza_bad vege_zm. Ahatasara l~t~ 
rejöttterhesség fokozott kockazatu, veszélyeztetettterhe_sseg
nek tekintendő~-
Megjegyzés. ++ Csak v-ényre adható-ki·egyszeri alka~om: 
mal.- Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti: ak1 
a gyógyszer javallatai szerinti be~egs~g E!,setén a be~eg_gy~gy
kezelésére.területileg és szakmailag 1lletekes.-A_k~szltmeny
nyel csak a-használati utasításban elöírt•előzetes vizsgálatok 
elvégzése 1Jtán, azok eredményétől függően_ yége~h~tö ke~e: 
lés. Az előzetes vizsgálatokeredményét a beteg nyilvant<;~rtasl 
tapján fel kell tüntetni. 
Csomagolás. l amp. +oldószer 34,10 Ft, 10 am p.+ 10 oldó
szer 313,60 Ft. 
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szirup, tabi. 
Hatóá_nyag. 40 mg cyproheptéidinum hydrochloricum (1 ori 
~l) sz1rupban; 4 mg cyproheptadinum hydrochloricuin tabl.
kent. 

Javallatok.-f'~':'t és krónik~S- uriic'a_ria~ sZérumbeteQSég;--szé-
, na,nátha, rhm1t1s yasomotorica, rhin_i~~-~-: alierg ica, gyógySzer-: 
exanth~r:na, pruntus, ekcéma, ekcématold dermatitis, kantakt 
dermat1t1s, neurodermatitis, angioneurotikus ödéma rovar
c~ípé~.' carci~oid szindróma. Vascularis típ!JSÚ fejfájás (mig
r~n, ~lsztarr:a•ncephalalgia): Különbözö eredetű étvágytalan
sag_(anorex•a nervosa, idiopátiás anorexia)"_és leromlott álla
pot ( posztinfekciózus állapot, rekonvateszcencia, krónikus be
tegség, kimerültség; hy-perthyr'eosTs). 
Ellenjavallatok. Glaücoma, ödémakészség-éS-\•izeletretenció 
terhesség. ·-- .. - -· · · ' 

AdagOlás. Szokásos kezdő adagja_'tetn6iiekiÚik naponta 3x1 
t~bl. v~gy3x1 gyermekkanát Ez ai adag (_12 hig)_szükség sze· 
nnt csokkent~:ető, ill. növelhető. Utóbbi esetben a naPiadag 
nem haladhatja meg a 32 mg-ot. Krónikus 11rticaria kezelésére 
általá.~an napi 3x1/2 tabi. vagy3x1 kávéSiö:úlállal (6 inQ) ele~-
gendo. __ - _ ~-

Akut migrérles roham esetéri f_tabl. Vag·y 1 gy'~rmekkanál. 
Amennyiben ·a fejfáj~s nem szühik meg; ·1 /2_ óra elteltével 
i.s':l_,ét ad.~ató 1 ta~l. ~agy_ 1 gyermakkanál szirup. A beteg 4-6 
ora n bel u l 8 mg-nal tobbet nem kaphat. A hatás fenntartására 
naponta 3x1 tabi. vagy3x1 gyermekkanál_ siirUp rendszerint 
eleg_end.ő.- ~tvágytalanságban 3x1 tabi. vagy.3x1 gyeffllek
kanal sz1rup naponta, 
· Csecsem6knek 112-éves korig nem adhatól 
~y~rmeke_~nek i/2-2 éves kor között adás·a 1dVét81e·sen meg
k•serelh~to 0,4 mg/tskg/die adagban (pl. ro kg-os gyermek· 
nek napl 4 mg; ezt a mennyiséget 2 kávéskanáhlyi szirup tar
talmazza). 3-4 hétnél tovább azonban nem adható. 
2-6 é~e~ korig_ a kezdő adag általában- napi 3x1/2 tabi. vagy 
~.x 1 ~aveskanatl6.mg}, s ha .. az.adag emelése szükséges, apót
Iast este, lefekvés előtt célszerű adni. A teljes napi adag a 8 
mg-ot ne haladja meg. 
6-14év~s k~rig a szok~sos nap_i adag 3 x 1 tabi. vagy 3 x 1 gyer.:. 
m~kkanal sz1rup. A teljes napi adag 16mg-nál több ne legyen. 

--- _: 

i 

Étvágytalanságban 2-6 éves korig 3-4x1/2 tabi. vagy 3x1 
gyermakkanál szirup, de legfeljebb 8 mg naponta. A napi adag 
a :12 mg-ot ne lépje túl. 
Mellékhatás. Álmosság, amely rendszerint átmeneti jel_legü, 
és ritkán teszi szükségessé a kezelés megszakítását. Ritkáb
bari: szájszárazság-, mentális konfúzió, ataxia, vizu~l.is._balluci
náció, szédülés, nausea, bőrkiüté~, nyugtalanság, fejfájéÍS. 
figyelmeztetés. A kezelés ·keideteko.r jelen~keiő .szedHtí~
tás miattaz első adagot ajánlatos az esti étkezés után tievenn i. 
Alkalmazása fokozott elövigyázatosságot igényel~ ezért pl. 
jármüvezetök, magasban vagy_.veszél_yes gépen --dolgozók 
csak az orvos által- az egyéni érzékenységnek m.egfelelöen
előírt adagban szed hetik. Peritol-kúra ·ai(Jtt .a steSzes ital fo-
gyasztása tilos! __ . _ .,-,_-,_-_-.. ,, 
Gyógyszerkölcsönhatás. Fájdalomcsillapítók és_ áltatók.- ha
tását potenciálja; azok csak csökkentett adagban,~dhatók. 
Megj~gyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendálke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft; 1 üveg (1 00 g) 2,20 Ft. 

PERLEPSIN 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag. 500 mg morsuximidum tabl.-ként. 

A 300 

Javallatok. Az epilepszia különbözö típusa i, elsőso~bcin gen~
ralizált formák (grand mal, petit mal), de hatásos temporálls 
epilepsziában és egyéb parti ál is epilePsziában is. 
Ellenjavallatok. Vérképzöszervi megbetegedések, __ májkároso-
d ás. . 
Adagolás. Individuális. A-könnyen kialakuló toxiküS:türietek 
és -az egyéni érzékenység nagyfokú különbözősége ,miatt ~ 
gyógyszer-adagját igen lassan és- fokozatosan' kell -em elm. 
Kezdeti adagja,- főként gyermekeknek, 2X1/4-1/2 tabi. na
ponta. Szükség esetén ez az adag napi 4--6 tabl.-ra emelhető. 

__ Gye.r:rru;!;kE;! __ k-_l,l_;;tpi __ ~_d~gja _az.életkornak és_ a testsúlynak meg
felelően kevesebb. A folyamatos _szedés elengedhetetlen: Ha 
a Perlepsin adására-más gyógyszerről térünk ;(lt,_úgy ez _csak 
szakorvos ellenőrzése mellett, lépcsőzetesen _(a megelőző 
gyógyszer adagjának fokozatos csökkentéSével,. 'a Perlepsin 
adagjának fokozatos emelésével) végezhető a rohamhalmo
zódás veszélye miatt. Az átállítás Perlepsinről más gyógy
szerre is csak hasonló formában történhet. 
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Antiepileptikumokkal, szedatívumokkal rendszeres ellenőrzés 
me! lett jól kombinálható. 
Mellékhatások. Gyomorpanaszok, szédülés~ hánYinQer, há
hyás, étvágytalanság, főként a gyógyszer szedésének kezde
tén.- Ritkábban tudatzavar, rn'ely átmeneti' vagy véglege~ 
gyógyszerváltást tehet szükség6Ssé~ -Krónikus szedése ·esetén 
mYelotoxicoSis alakulhat ki.· 
FigyelmeZtetés;-Beállítását ájánlott kórházi osztályon végez
ni. -A kezelés folyamán a vérképet- és a májműködést--rend-
szeresen ellenőrizni kell: -
A gyógyszer szedése a_Jatt járfll·'űvet-vezetni, magasban vagy 
veszélye·s-·munkilkörbe,n' (Qép_en) dólgozni, valamirit alkoholt 
fogyasztani tilOS: __ ~ 

Megj~gyzés. --+-- ·csBk'vényf8_··adható k_L A((jrV'Oi{réii'déJke
zése sze ri nt {legfeljebb három alkalomrilal)-ismételhető:;:_ Epi
lepSi:iában Szeiwedö -be·tegnek ·az· idég.:....Simé sza,ki"éndelés 
(gondozó) szakorvosa vagy javaslatára a kezelőorvos (körzeti, 
üzemi orvos, körzeti gyermekorvos) térítésmentesen rendel
heti. 
Csomagolás. 20 tabi. 6,80 Ft. 

PERNOVIN 
drazsé 

Ch GOOD 

Hatóanyag. 25 mg phenindaminum bitartaric_um drazsén-
- ként. 
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Javallatok.- Allergiás jelenségek, mint akut és krónikus urti-
caria, allergiás;rhinitis stb. -
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-szor 1-2 drazsé. (Gyerme
ke~ r_é_szére Pernovinetta drazsé.) 
Figyelmeztetés. Főleg jármüvezetök, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók;csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek megfelelően - előírt a<;tagban szedhetik! AJkaimaiá
sának időtartama alatt tilosszeszes italt-fogyasztani. 
Megjegyzés.--~- Vény nélkÚLegy-.•alkalommal~--legfeljebb--a 
legkisebb-gyári csomagolás vagy annak megfelelö-mennyi-
ség adható ki. · 
CSomagoláS. 20 drazSé 2,50 Ft., 

' __ ,i··.'_'·j' 

·-·-~·-·'·· ·' 

·_t·-•'·· •. =.·1··_ .. · 

.% 
,f 

~ 
0 
-?-

PERNOVIN Ch G 100 
kerlőcs 
Hatóanyag. 1 ,O g phenindaminum bitartaricum (20 g) vízzel 
lemosható kenöcsben. 

. Javaliatok~ Allergiás (f6Qialkozási) dermatOsiSok, urticaria, 
neurod8rma, pníritus ani, pruritus vulvae_ stb. -
Alkalmazás. A kenöCcselvékonyan bek~_njük a, ~ezelenQ.QJ?J;~I"·' 
felületet, szükség esetén naponta kétszer. · -
Figyelmeztetés. A kenőcsöt nagyobb félületen, hámfosZtott 
felületen lehetőleg ne alkalmazzuk, valamint napfénynek ki
tett helyeken sem (fotodinámiás hatás). Megsza:kítás né_l~ü! 
két hétnél hosszabb ideig lehetőleg ne alkalmazzuL .: : 
Megjegyzés. + VénY nélküJ-egy alkcilrimmalleQfel}ebb- a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak-megfelelő.-mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás._1 tubus (20 g) 2,10.Ft. 

PERNOVINETTA Ch GOOD 
drazsé 
Hatóanyag. 4 mg phenindamínum bitartaric_um drazsénként. 
Javallatok. Allergiás jelenségek, mint heveny és krónikus ur
ticaria, allergiás rhinitis stb. 
~dagolás. 2-4 éves gyermek átlagos napi adagja 1 O tskg-ként 
3 drazsé (pl. 20 kg-os gyermek átlagos napi adagja _3~~zor 2 
'drazsé). 
Fi9Yetn1eZtetéS. 2 éven aluli' ~yermekeknek nem 8 d ható l 
Megjegyzés. +. _ Vény nélkül egy alkalommal le~fe_ljebb ~ 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő m~nnyl_
ség ad~ató:ki. 

, .Csomagolás.· 20 .drazsé 2,- Ft. 

PI:IA!!.QQQRAIII J X soo 
pálcikák 
Hatóanyagok. 40 mg acidum acetylsalicylicum,_ 0,07'1i1g pro
pylium paraoxybenzoicum és 0,21 mg- methyllum paraoxy
benzoicum pálcikánként. 
Javallatok. Fájdalomcsillapítás és a sebgyógyulás adjuválása 
fogextractio és műtéti beavatkozás után. 
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Ellenjavallat. Minden zárt ~ebkez~lést igénylő beavatkoiá'~.:~· 
.(Verze_keny. vagy. ant!ko._ag~lans.9y~g. y·s.z.erekke~. kez. el. t b.et.~ge. •.••·•• •• ·.··~··.···· .. " ken v~gzett fogext~act1o es mutet1 beavatkozas; foggyokér- -< 
resect1o, cystectom1a.) .--~ 

-~~agolá~. A seb roncsolt és nekrotizáit részeinek megÍisz-·::;; 
titasa utan a sebhely nagy~ágától függöen 1-5 pálcikát kell az--~ 
alveolusba vagy a sebnyílásba helyezni. :~ 

Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. J 

PHEC~::::::~:::::1ka 1:40 Ft. J 300 ··.··.·.•.···.l·.··.",:: .. 

tabi.0,2 g és 0,5 g .. 

HatóarlyaQ.-200 mg, ill. 500 mg phenolphtaleini.Jni tabt-ként ... 

1 
..... • .. ·· ... 

Javallat. Hashajtás. 

Adagolás. Felnőtteknek: este 1 tabi. (500 mg):·- -~ 
Gyermekeknek: 1/4-1 tabi. (50-200 mg). ,, 
Figyelmeztetés. Tartós alkalmazása káliu-mvesztéssei jár. ,_;z 

Megjegyzés. Vény nélkül kiad ható. :~~ 
Csomagolás. b. 20 tabi. 0,2 g 2,- Ft; b. 10 tabi. 0,5 g 2.~ Ft. ·~~ 

T 200 ····;·;~~.· PHENYLBUTAZON 
kenöcs 

KGY 
> 
Ai 

Hatóanyag. 1 g phenylbutazonum (20 g) VízzellemO~h~tÓ ke- Jj 
nöcsben. - - <t: 

JaVallatok. Mechanikus és kémiai behatáSok OkO~a bőrgyul- ---~,~.·.·····;·.·.·.· •. ·.···.····!1 ladás. Kis kiterjedésű l. és ll. fokú égési seb, napégé's; Intra- j 

vénás és intramuszkuláris injekciók beszúrás! h81yén ·kelet- J 
kező bőrgyulladás, rovarcsípés. Intfammált nodus haemor
rhoidalis. Felületes thrombophlebitis helyi kezelése, az anti- J,~ 
koaguláns-kezelés kiegészítése. Traumás l_ágyrészsérülés, .·;;1 

--duzzanat, hematoma, izom---és ínhúzódás;·ampatát:ió~rcs~cif'lk.: 1j 
fájdalom. Reumatold arthritis-és.arthrosis, synovit1s, tendini- ·;J. 
tis, tendovaginitis adjuváns kezelése. 
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Adagolás. Naponta 2-3-szar az érintett bőifelül etet, dörzsölés 
nélkül, vékonya n beken jük. 

Figyelmeztetés. A mély vénák thror'nbophlébitisének kezelé
sére a készítmény nem alkalmas. 

Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak meQfelelö mennyi
ség-adható_ ki. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g) 2,- Ft. 

PHENYLBOTAZON 'KGy . röV.200 
tabi. . 
Hatóanyag. 200 mg phenylbutazolum tabl.~ként. 
Javallatok. Felnőtteknek: Reumatológia: reumatikus eredetü 
gyulladás: polyarthritis chronica progressiva, : synovitis, 
spondYiarthritis ankylopoetica (Bechterew-kór). , 
Degeneratív reumatizmus_: _ arthrosis, _spo1JdYJ9S_i_s, __ ._spo_ndyl
arthrosis. Extraarti_kuláris reumatizmus: fi_~_.r:,ositi,s~:szindróma, 
myalgia, polymyalgia rheumatica, lumbago; burs_itis, tendo
vaginitis. 
TraumatOlógia· és.sebészet: ·gyulladással .járó áUapotok, dis
torsio, coiltusio, luxatio, fractura_. 
Oto-rino-laringológia: pre- és posztoperatív_Jájdalom, gyul_..: 
ladás. , , _ _ _ _ , __ o;, 

Nőgyógyászat: adi-lexitis,salpingitis, parametritis._ 
Urológia: urogenitális szervek műtéti előkezelése, gyulladása 
(kemoterápia me_ll_ett)._ Adjuvánsként: epididymitis,, prostati
tis, urethritis, cystitis.-
Angiológia: throrribophlebitis, lymphangitis. ·. . 
Oftalmologia: poszttraumatikus és posztoperatív gy~\l~dás, 
keratitiS;iridocyclitis. __ _ . _ _ _ '-
RadiólóQiEi: malignus tumorok sugárkezei~_Se oko?t8'-::gyul-
ladás. · 
Gyermekekriek: pre- és posztoperatív fájdalom, gyu_ll:a·~-~-~
EIIenjavallatok. Ritmuszavarok, vitium cordis, myop~thi8 cor
dis chronica, pirazolonérzékenység, V'es_e-_ és mjijl;>et~_gségek, 
gyomor- és-nyombélfekély vagy_ azokban az esetekbeh~ ami
kor a beteg a~amnézisébe';l gasztrointesztináli~ 9Y\JIIadás, 
súlyos vagy perzisztáló dyspepsia szerepel. Ödémakészség, 
ö'déma·fellépte, vérképzőszervek megbetegedései·-(teukope-: 
nia, thrombocytopenia, anaemia). Hipertónia, pajzsmirigy-
diszfunkció, a gyógyszer iránti érzékenység. ,. . ,., 
·A fenilbutazon átjut a placentán és kiválasztódik az·anyatej
ben, ezért laktáció és terhesség idejEm általában ellenjava lit, 
különösen az első trime_szterben mérlegelni kell a kez~_lés koc
káZatát és az elérhető hatást. 
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Adagolás. Felnőtteknek: szokásos kezdeti adagja kortól és. l 
~Ital á~ os -~l lapottól fü_ggően n_ api 3x1/2-1 tabi. (300-600 mg) ;li!M

1 

etkezes kozben. Tartos kezeles során a napi·actag általában -~ 
200 r:ng, de a_400 .. mg-ot ~e h~ladja meg, mert nagyobb adag ~: · 
fokozódásávaL · · eseten a hatas nevekedese nmcs arányban a mallékhatások ·-_.··.·.-~.· .• •.·.··· 

G'(ermekeknek: 7-14 éves·kórig,. k()rtÓI és testsúlytól függŐelJ ::~ 
naponta3x1/4-1/2tabl. · · --~ -~ 
Mellékhatások. Ulceratio, gasztrointesztinális vérzés, abdo- '1! 
minális diszfunkció, gastritis;·epigaStrikus fájdalom;· vérképző ~ 
szervek működésének zavara (agranulocytösis, aplasztikus 
anaemia,-_--thrombocytopenia, 'leucopenia), folyadék- és_· só-
retenció, allergiás reakciók; _ 
GY'ógysz-erköiCSöntiatáSOk. Keiül~hdő-BZ együtt8dás:
- barbiturátokkal (hatását a feni/butazon növel heti). 
6vatosar1-adand6: 
- orá.lis antidiabetikumokkal (hypoglikaemia veszélYe),_ 
- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás növekedése) 
- sza/icilátokkal (mellékhatások összegződhetn'ek; urátr~ten~ 

ciót okozhat, ezért a köszvény-manifesztálódhat),- · -.. '.~-~-:J.-1 
- feniteinnal (a szérumszintje emelkedik), ;J 
- penicillinnel, szulfonamiddal (hatásfokozódás). ~ 
K_ombiná!tkezelés: baktériumok, vírusok okozta gyulladással, '~}t 
lazzal, fáJdalommal járó- megbetegedések tüneti kezelésére _;?:l•~.'l 
adjuvánskénta!kalmazható, a specifikus·antirilikróbás kezelés ~ 

~=~:::;.eztetés. A kezelés kezdeti időszakában a yérkép, ·:J 
tromboc1taszám, v1zelet és májfunkció hetente, majd tartós ~~ 
kezelésesetén havonkénti ellenőrzése javasolt. -_lfj 
A szám os mallékhatás és az egyénileg kulonbbző butazolidin- ·.··.··~-·.··,···.~~',::_ 
érzékenység miatt gyermekeknek csak kivételes esetekben ~-~ 
kórházban, állandó orvosi ellenőrzés mellett (Vérkép, vizelet, 
májfunkció) 1-2 hétig ajánlatos adagol ni. ' j 
Me-gjegYzés. + _CSak Véhyre adható ki.-Az or\ros rélldelke- .• 
zés~ szerint (legfeljebb három- alkalommal) ismételhető. 
Cs~magolás. 50-tabL- 3,60 Ft," 

;-'$1 
'-'41 
Jlti 

PHLOGOSAM KGY T-200 _·l 
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kt:mőcs 

Ható.anyag; 600 mg- natrium disülfosalicylatosamarium an- -il 
hydncum (20 g) vízzellemosható kenőcsben. -<' 

'Zk~ 
~ 

Javallatok. Heveny dermatitis és ekcéma, dermatitis:solaris, 
dermatitis arteficialis (vegyszerektől, benzintől stb.), kisebb 
kiterjedésű l. és U. fokú -égés, rovarcsípés; .... Heveny;-nem 
gennyes vagy gombáscsecsemő-és gyermekkori bőrgyul la
dás. lntertrigo. - Felületes thrombophlebitis _adjuváns_ keze
lése. 
Adagolás.- A bőrelváltozás területét naponta -2-3-sZor:-~--ke
nőccsel vékonyan bekenjük. -"":,:.;-~;:;-~. 

Megjegyzés. + Vény nélkül egy aikalámmai le'Qleij8l)b a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő_ rrl,enn_yi-
ség adható ki. · 
Csomagolá$. 1 tubus (20 g) 2,50 Ft. 

PHLOGOSOL 
oldat 

KGY T 200 

Hatóanyag. 900 mg natrium disulfosalicylatosamariurn an
hydricum, 30 mg hex·achlorophenum (30 ml) oldatban; 
Javallatok. Hülésekkel együttjáró torokfájás. Grippe•,'aligina
járványban a járvány cseppfertözés terjedési veszélyének 
csökkentése. A szájnyálkahártya forró étel, vegyszer ö!<ozta 
ártalmai. Pharyngitis acutá, tonsillitis acuta, laryngitis acuta, 
stomatitis acuta, stomatitis herpetica, -pl'laryngitis· chronica, 
elsősorban hipertrófiás formája, glossitis superficialis;-.gingi~ 
vitis acuta et chronica, gingivitis ulcerosa, paradentitis. Ex
tractio dentis-_elő..: .és utókezelése, valamini száj- és garatüri 
műtétek utákezelése (tonsillectomia,. Luc-Caldwell~műtét 
stb.) Ulcus decubitale.:Aphth~ recidivans. 
Alkalmazás. 1 dl vízh8z vagy kamillateához öntött 1-2 kávés~ 
ka nál oldattal naponta 3-5 alkalommal száj-; illetvetöroköblö
getést végzünk. 
Ecsetelés: hígítatlan oldattal naponta 3-5 alkalommal. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal_legfeljebb a 
legkisebb gy_ári ·csomagolás vagy annak megfelelő mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. 1 üveg (30 ml) 3,40 Ft. 

PHTORURACIL M LOOO 
in j. 
Hatóanyag. 250 mg fluorauraci/um amp;~kérit." 
Javallat. Gyomor-, tüdő-, vastagbél-, végbél-, hasnyálmirigy
rák, ritkábban emlő- és petefészekrák kezelése. _ 
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Ellenjavallatok. A betegség terminális szaka, súlyos máj- és l 
veseelégtelenség, valamint a perifériás vérben a leukociták ill 
4000/mm<~ alá, a trombociták 100000/mm3 alá csökkenése, -:~ 
terhesség. , _;t- · 
Adagolás.· Manaterápia esetén a) az· egyszeri ·adag 1 0-15 ing/ -~_;fl··.~, · · 
kg. A kezelés során összesen legfeljebb 100 mg/kg adható. " 
Beadható iv.- vagy 500 ml '5%-os glukózinfúzióban: b) alkal- -~.J.;_,_ 
mazható úgy is, hogy naponta 10--15 mg/kg adagban adják ~"''' 
(de legfeljebb napi 1 OOO mg-ot), 3-4 napon keresztül, majd ~?!@l 
másodnaponként S--7 ,5 mg/kg-ot. A kezelés össza_dagja 3-5 g _;_·:i_~: 
között van. Kivételes esetben, ha a beteg a készítményt jól türi, "l 
elérhető a-7,5 g-os összadag is·. ~ 
PoHkemoterápia esetén folyamatos és lökésterápiában aJkai- .-.·.:. 
m~zható. Más ciszte~tikumoklc:al vagy,s_ugárkezeléssel_kombi:. 
nálva az adag csökkenthető. lntraartériálisan, ·folyamatos ~:;-· 
cseppinfúzióban naponta 5-7,5 mg/kg. 
A kezelést ai első toxikus jelek megjelenéséig lehet folytatni. 
A hatás jelentkezésekor a kezelést 443 héttel az első kúra be- :~ 
fejezése után meg lehet ismételni. ,, 
Más citosztatikummal történt vagy-radiológiai kezelést köve- :~.-~.".!.-~.-! 
töen csak 1-11/2 hónapo_s szünet után._ adható. ..:;;; 
Mellékhatások. Hányás, hasmenés, stomatitis, leucopenia, .-.""'l 
thrombocytopenia, ritkábban dermatitis és alopecia. A vér~ ·;i;_i -
képzésre gyakorolt hatása néhány·esetben a. kúra közepén, -~.·.-_'_.w_-~.~~-"
néha a kezelés befejezése után 8-14 nappal fejlődik kh A ""ill 
mallékhatások megelőzésére és könnyítésére a kezelést:pár- .;; 
huzamos vitaminterápiával (B-vitamin ·csoport) célszerű _ki- -·,;; 
egészíteni, kb. 40 perccel a Phtoruracil beadása előtt. Protein- :.-_".·t.:_·_·!:,:~ ... ,'.

1
•

1 
készitmények infúziója szintén enyhíti a mellékhatásokat; -. ~ 
Amennyiben. a kezelés megkezdésekor a vér leukocitái 4000/ -~~1 
mm3 alatt vannak, 120-125 ml vért kell hetente ~étszertransz- Jí 
fundálni. A kezelést gondos hematológiai kontroll mellett kell ~ 
végezni (legalább hetente háromszor), ill. naponta, ha a leuko- i 
cita~ és a trombocitaszám _ csökkenésének _első jelei mutat- l§ 
koznak. A vérképzés jelentős gátlása esetén teljesvér- vagy ~l 
leukocita-transzfúziót, vérképzőszareket és nagy vitaminokat >l! 
kell adni. -· --~~~---

Megj_egyzé~. ++ Kiz~r.ólag -fekvőbeteg-gyógyinté~_eti. (gon~ :lj 
dozó1ntezet1) felhasznalasra van forgalomban. ~~ 

Csomagolás. 10 a_mp. 11,- Ft. ::"P-

l 
--?:' 

::ill 
;lllí 

;j 

PHTYSON 
tabi. 

KGY S400 

Hatóanyag. 100 mg izonicotinylhydrazonum laevulinicUm 
tabl.-ként. 
Javallat. Gümőkór. pulmonális és extrapulmonális folyai-na- · 
tai, különösen olyan esetekben, amikor egyéb gátlószere_k ha
tására melléktünetek mutatkozna·k (fejfájás, szédülé.s~:i1iw
pura, zsibbadás, paraesthesiák, polyneuritis). Alkalnlazása 
megkísérelhető egyéb tuberkulosztatikumokkal szemtien re
zisztensnek bizonyult ·esetekben és pszichotikus beteQeken. 
Adagolás. Naponta átlagosan 1 O mg/tskg, három részre.Oszt-

, va, étkezés· után. 
Mint a I_NH~t célszerű e·gyéb _antituberkulotikummal {1.: S 400) 
esetleg sztreptomicinnel kombinálva adagol ni, a 'gyógyszer
rezisztencia elhárítása érdekében. A kombinációra vonatkozó 
módszerek- megegyeznek az INH kombinált kezelés ismert 
módszereivef. 

Figyelmeztetés. A hosszas adagolás alatt célszerű .a-beteg 
vérképét és vizeletét időnként ellenőrizni. .. -

Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézetek (gon
dozóintézeti) felhasználásra van forgalomban. Az intézet kész
letéből kell a betegnek térítésmentesen kiadni (lásd Eü. Min: 
utasítást a 3.9 fejezetben). 
Csomagolás. 200 tabi. 9,90 Ft, 100tabl. 45,50 Ft. 

PILOCARPIN u 230 
olajos szemcsepp 
Hatóanyag. 200 mg piiocarpinum (10 ml,) oléurn riciniben. 
Javallat. Glaucoma. 
Alkalmazás. Napi 1-5-ször-1-2 cseppet ·a-kötöhártyazsákba 
cseppenteni. _ __ _ 
Megjegyzés. ++ Csak Vé'nyre adható ki. Az orvOS~_rend81ke

, zé'se szér'int (legfeljebb három alkalommal) ismétSlhetö.-' Az 
orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szakmai
lag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon
dozó) szakorvosa javasolja.- A glaucomás.betegnek szemé
szeti szakrendelés szakorvosának javaslata esetén a kézelő
orvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen rendelheti'. 
Csomagolás.1 üveg (10 mi)-2,-Ft. 
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PIPERASCAT KGY J 410 
tabi. 
Hatóanyag. 300 mg piperezinum adipinicum tabl.~ként; 
Javallatok Enterobiasis, ascariasis. 
Adagolás. Felnöttek napi adagja 3 x-2, l_egfeljebb 3x'3 tabi .. 7 
napon· át "megSzakítás _nélkül,-főétkezés után. 
Gyermekek napi adagja 6 évén.-alul ailriyi tábl,, ·ahány éves a 
gyermek; 6 éveiLfeiül a napi-adag általába"n 3-si:Or 2 tabi;, a 
gyermek fejlettségétől és erőbeni állapotától függöen. 
A kúra szükség_eSetén 14 napos szünet után megismételhető. 
Hashajtás csak szék(~ke_dés eset_én szü_kség_es. 

Mellékhatás. Hányinger, hányá~, lát~szav.8t, .·ön_tudatzavar, 
-_aUergiás tünetek,:::purpura._--A,_mellékhatá_sok=.jelentkezésekor 
az adagpt csökkentjükvagy-.:"+-·átmenetileg,--szüneteltetjük az 
adagolást. 
FigyelmeztetéS; A kezelés Csakhigiénikus körUirriények között 
lehet sikeres. 
Megjegyzé_s .. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 25 tabi: 2,- Ft. 

PIPOLPHEN .. EGYT 
drazsé, i nj., végbélkúp 

GOOO 

Hatóanyag. 25 mg promethazinum_hydrochl_ár:i_cum drazsén~ 
ként; 50 mQ prometházinum hydrochloricum (2 ml) amp.
ként; 25 mg promethazinum kúponként. 
Javallatok. Allergiás tünetek és megbetegedések::.urticaria; 

-pruritus, prurigo, ekcéma, gyógyszer okozta k;iütés, szérum
betegség, Ouincke-ödéma, szénanátha, ánafilaxiás shock, 
migrén stb: ·Potenciált 'narkózis és r'neStersége~-hibernát::ió. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: csecsernök súlyos ,ex
szudatfv;: di?thesises: bőr-_ és nyálkahártv:a-elváltozásair:_c~e
csemökóri ekCéma; a·sZtmás hörgh'urut; pseudocroup, urtica~ 
ria, strophulus és az allergode_r'rJlák inin~~l'l fajtája; szérum~ 

. betegS'$g._ "' _, - ' · -

Adagolás. Felnöt;teknek .óaponta 2~ drazsé vagy -1-3 -k(Jp_. 
Parenterálls adagolás_ csak sürgős esetekben (asztma-krízis) 

. vagy potenciáltnarkózisban és mesterséges hibernáció.céljé!i~ 
_ ra indokolt ... P-otenciált- narkózissal történő mt1téti előkészites 
céljára·a;műtétet-megelőző este 1-2 drazsé. valamely barbi
turátkészítménnyel {pl. Seven.al tabi.) egyQtt. Amütét_r_~gge~ 
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Jén21/2 órával a műtét előtt 50 mg Pipolphent, 50 mg Hiber~ 
n alt és 100 mg Dolargant {"coctail lytique") adunk együtt im. 
(egy fecskendőbe felszíva). 1 órával késöbb az adagot meg
ismételjük. 
Gyermekada gak: 2-12 hónapos korig 1/4, 1~ éves korig 1/2, 
7-14 éves korig 1 drazsé, ill. kúp, 3-4-szer naponta. Az injek
ciós készítmény adagja mindhárom korcsoportban általában 
1-ű,5 mg/tskg/dosi im., 3-5-ször naponta. Az iv. ad~nnek 
kb. egyharmada, leginkább mint a gyógyszeres hibernációra 
használt litikus koktél alkotórésze (Hibernallal és Dolargannal 
együtt). Más esetekben (pl. súlyos asztma, pseudocroLip ese
té n) az egyszeri parenterálls adag ennél több is lehet: 1~ eset~ 
leg 2 mg/tskg. 
Mellékhatás. Aluszékonyság. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Fájdalomcsillapítók,- altaták stb. 
hatását fokozza; azok Pipolphennel együtt· csak csökkentett 
adagban adhatók. 
Figyelmeztetés. Föleg_járművezetők, magasban vagy veszé
Jyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny~ 
ségnek megfelelöen - előírt adagban szedhetik. Alkalmazá
sának időtartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szarint (legfeljebb bá rom alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé 4,-Ft, 250 drazsé 50,- Ft; 5 am p. (2 ml) 
2,10 Ft, 100 am p. (2 ml) 42,- Ft; 5 kúp 2.- Ft. 

PLASTUBOL EGYT T 700 
spray 
Hatóanyagok. 5,3 g methylmetacrylat-butylacrylat-butylmet
acrylat copolymer, 400 mg diisooctylium phthalicum, 34,3 g 
aether aceticus 120 g hajtógázt tartalmazó palackonként. 
Javallatok. Zárt műtéti sebek fedése; váladékozó sipolyok, 
sebek környékén a bőr védelme; elsőfokú égési sérülések be
fedése; felületes hámhorzsolások, frissen behámosodött se
bek védelme;_ nehezen köthető területek sebvédelm e; ~nem 
nedvező ekcéma, dermatitis fedése {nem zsíros, telszivódó 
kenöcsök alkalmazása után is); az ép környezetvédelme maró 
hatású ecsetelők alkalmazásakor; érzékeny bőr védelme irri
táló anyagokkal szemben. 
BlenjaVallat. Anaerob kórokozókkal fertőzött sebre, valamint 
mély, tasakos, bőven váladékozó sebre, lll, fokú égési sérülés 
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orrhoeás dermatitis, gangraenás ·acne, J:>'éiliphi·g~s, -közö'nsé
ges·acne, folliculitis, balanitis, posztoperatív purulens erózió, 
elektrokoaguláció utáni és mechanikus sérüJé,sek, 
Ellenjavallatok. EgYénftúlérzékenység; víruso·s:mycotikUs és ;;~: 
tuberkulotikus bőrbetegségek (herpes), posztvakcinációs. _'if,, 
exanthema,.bárányhimlő. · · ·- g;~ 

--·:!,;:,-; 
Alkalmazás. Abetég börfeiŰietre kb.~ 20 cm táVolságból :J-3 
mp-ig kSU permetezni, napjában_2~3-szor. Ppszt~!~ktrokoagu
lációs eróziók esetén naponta csa~ egy kezelést kell alkal-
mazni. , __ _ _ 

Mellékhatá_~·- Fokális- desic:ca'tió, _háfnláS, ég_ető é~és. 
MeQji!g.{zéS. + __ Csa~ vénVre:adhaitJ k_f._-Az-_~rvo~ rende_lke-_ 
zéS~:szerint,(l_~gfetj~Q;b_;h~rot:r;J_,:éHJe;~'~fOITl.~IJ-1S,r;n~fj1h~tő. ~-Az
orvos akkor iendiHheti; hB azt a tárületlleQ, illetőleg szakmai
la:g .illeté~~s_ fe!cv:őbe~e_g-ellát9:·~osztál_y, szakre~delés:-_;(gon-
<;l_ozó) szakorvosa javasolja •. __ _ 
Csomagolás. 1 palack (40 g) 18;20 Ft. 

PÖLYBÉ KGY · '·'PSOO ~~ 
"·inj.,taol. . ,, . . . 
: H8Íóanyag. -1 O _mg thiaminum"hydrochlor!cum; 2 mg rjb.ofla
vinum, 100 mQ nicotinamidum.-.-":"10 -mg:_.pyridoxinum hydro
chloricum, .4 rrg_ procain,um_.~ydro_chloricum,) 20_ mg az_o_phe
num (2 ml) amp.-ként; -5 mQ thiaminum hyd_nJ.fhloric,um,2 mg 
r,iboflavinum, 20 rT1:9 niC::oti,namidum, 2 mg _-pYr!doxinum,_hyd
i'ochloricum tabl.-ként. 
Jav_allatok;_A B~vitam_i_n Csoportba,tartozó val~fnennyi,fliáily~ 
bétegség. AdjuvánSRént:_ májQ)íüllád~S. ·:t:tjyreot(;>xicosis, 
cheilitis, stomatitis, in_~j-_ és vasrezi,s_zt_e_n,!)_J~_I1aem~_a,\ __ Ri;)Ng_en
káter, teirhességi haOyás, chorea minor, Adi_e- és Sjögren~ 
szindróma, neuralgia_, neuritis·~ álta_l_ános:-~o~orál_ás_. 
Adagolás. Parenteralisan: 5-10 napig.riapontá·vag-y máSod
naponkéntl-l amp. intragluteálisan. 
()rál_i.safl napi _3_-szor 1_ tabi. étkezés után_._, ____ . __ ·:- . 
í=i9yel.meztetéS. Az in j. iv. és sc. nem at.katmBzható! 
M&gjegyzés;- inj.: + Azinj; csak:Vényre adható kL-Az orvos 
rendelkezése szerint-.(legfeljebb_,IJ_árpm alkalommal) ismétel
het~_·, -.A tabl._ v:~nyn~lkül is .. kia_d_hat_c)_.,. ., _ .. -.·~· :· 
Cs.oinogoiÍI~. b.,5 arnP· (2 ml) 2,90Ft; 20 tabi. 2,- ft. 
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POL YMYXIN M sulphat 
tabi. 

M S720 

Hatóanyag. 100 OOO és 500 OOO NE polymyxinum M sulfuri-
, ·cum.tabl.-ként. 

Javallatok. Gram-negatív baktériumok (B. j)yoCyáneus, E. 
coli, shigellák stb.)-okozta enteritis, enterócolitis. Akuté·s- kró
nikus dizentéria. Bélmütétek -előkészítése,· más a·ntibiQti~-~ 
mal kombinálva. Csecsemők és kisgyermekek-coli-"enteritise. 
Ellenjavallat. Bárurálisan adva gyakorlatilag ne-m:szívódikfel, 
a veseműködés károsodása esetén csak igen nagy körültekin
téssel adható. 

Adágolás. Felnőtteknek az eset súlyossáaáÍól tÜggőe~ ~~ 
óránként 500 OOO NE. A maximális napi adag 3 OOO OOO N_E. 
Gyermekeknek: · · 
4-éves kórig napi 100 OOO NE/tskg, 
7 éves korig napi 1 400 OOO NE, 

1 O éves' korig napi 1 600 OOO NE, 
"14 éves korig napi 2 OOO OOO NE, 
melyet 3-4 egyenlő adagban kell beadni. 
A kezelés időtartama az eset súlyosságától függően· 5-10 nap, 
melyet szükség :esetén 3-4 napos szünet közbeiktatásával 
meg lehet ismételni. 
Gyermekek kezelését célszerű fekvőbéteg~gyógyintézetben 
végezni. 

IVÍellékhatások. Albuminur:ia, a vizelet mennyiségének és faj
súlyának csökkenése önmagában nem teszi szükségessé a 
kezelés megszakítását. Kifejezett oliguria (normálisJolya_dék
be'vitel mallett 500 ml alatti diurézis) vagy progresszív azotae
mia esetén tovább nem adható. 
Figyelmeztetés. Az esetleg jelentkező nephrotoxikus_ hatás 
miatt a vizeletet másodnaponta ellenőrizni kell. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalomm-aL 
Csomagolás. b. 20 tabi. (100 OOO NE) 2,10 Ft; b. 20 .tabi. 
(500 OOO NE) 8,20 Ft. 

POL VVlTAPLEX 8 Ch P 800 
drazsé 
Hatóanyagok. 1 J.t9 cyanocobalaminum, 1000 NE cholecalci
ferolum, 3000 NE axerophtholum, 0,5 mg pyridoxinum h_yd
rochloricum, 0,5 mg riboflavinum, 5 mg thiaminum hydro-
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chloricum, 10 mg nicotinahlidum, 50:.mg ·aCidutn :aScorbi
cum, 50 mg calcium hypophosphorosum drazsénként. 
Ja.vallat. Hipovitaminózis._ 
Adagolás. Felnőtteknek: 3-szo.r naponta 1 dra_zsé,:gyermekek
nek.napi 1 drazsé. 
_M~gjeQY.zés .. -+- Vény nélkŰI egY alkalomn1a1 leQfeljebh a 
legkisebb gyári csbmaQolás vagy ·annak rnegfe·lelő ;me·nnyi
ség adható ki. 
Csomagolás. 25 drazsé 2,- Ft, 500 draZsé 40,- Ft. 

POL YVITAPLEX.10 Ch J'aoo 
drazsé 

··Hatóanyagok: -5öb 'f\JE' ergoc81dt8fóii.úlí, 1'6oO.NE axerophtho
lum, 0,5-ttg cyanocobalafTlirlum, 0,1 mg:_a_ciduroJOI_ic!Jm,-0,2 
mg pyridoxinum hydrochl_oricum, _0,5 mg thiaminurn. hydro
chloricum, 0,5 mg riboflavinum,-1_ mg calcium_ pantotheni
cum, 5 mg nicotinamidum és-20 mg acidum ascprbicum dra
zsénként. 
Javallat. Hipovita.minózis. 
Adagolás. Felhötteknek-naponta 1-3 drazsé; gyetmekeknek 
napi 1 drazsé.~ _ _ · 
FigYelme·ztetés; TartóS'alkalmazása 'esetén 1 éves' kpro~ túl 
egyidejű profilaktikus D-vi~amin adás felesleges,_cs·~_Cse_inö
korban pedig a D-vitamin adagját megfelelően_ .,módosítani 
kell. · 
Megjegyzés:·+- Vény ilélkü'l 8gy·anca'löihmar·leQfé'lj9bb_a 
legkisebb gyári csomagOiá_s _vagy annak megfel_elő mennyi-
ség adható ki. · · · 
Csóinagolás. -24 drazs·e,2,- Ft. 

PORCIDERM H T700 

.. 
. :.:.1 
·}·.\ 
•i 
'i 
·l 
-'·i 
~ ! 

öSSzetétel. A Poreidenn liofilezett, _majd SUgarsterilézett, -:--.! 
0,2-0,4 mm egyei-lletes rétegvastagságú, biológiai-kötés cél- ",_;;~J 
jaira siOigáló sertésirha. 
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Javallat. Égett seb átmeneti vaQy_végleges:fedésevalamennyi: 
súlycissági fok esetén, az égésbetegség különböző stádiu-
mában: -
'"-ll,'_ fokú égések első ellátása;· a· hólyagok eltáVolítáSa után 

azonnaf-a sebfelszínre--téve végle-ges biológiai kötésként, 
vagy szükség esetén folyamatosan -cserélve a gyógyulásig; 

-más módon kezelt, renyhén h-ámosodó, ll. fokú "ég·ett s9b
felszínek védelme, gyors hámositása; 

-lll. fokú égés nekrotikus sebfelszínének eltávolításakor ke-
letkezett sebek átmeneti fedése; _ 

-nagy kiterjedéslí égés~ elégtelen adóterület esetén·· bőrát
ültetéskor a saját' átültetett bőresíkok közti terü1etek _ide_ígle
nes fedése addig, amíg az adóterületek iSmét felhasználha-
tók lesznek. _ ____ __ _ _ :. 7--::-~: .. ~ 

Saleseti sebészetben és műtéti necn~ctomia ·után· időlegés 
vagy végleges biológiai kötésként nyílt sebek; denUdatiós 
bő.rhiányok, ín, ér, ideg; csont, porc ideiglenes fedése. 
Ltlbszárfekély (ulcus cruris) kezelése. 
Jó ~ebalap előkész_ítésére mind elsődleges_bQrhiányok,: mind 
másodiagos necrectomiák-után a .véglegés_ Pörátültetés sZá
mára. 

Ellenjavallat.:Fertőzött sebfelü let, anaerob-fertözés éS ·ennek 
gyanúja. 

Alkalmazás. Az aszeptikusan felnyitott ·tasakból a liofilezett, 
sugársterilezett sertésirhát 1 percre $zobahőmérsékletű, steril 
izotóniás nátriumklorid-oldatba helyezzük. Az így· rehidrált 
sertésirhát b8rmely felszínével simáh ráhelyezzük ai égett 
vagy más módon sérült tiszta sebfelszínre. Ha savószivárgás 
miatt a_ sertésirha átne_dvesedik, újra Cseréljük_- Kezdetbéri na
ponta, majd másódnapönként kell cSerélni, amíg száraz 
marad. 
Felületes égés általában két-három csere útán 7-10 nap alatt 
gyógyul, ekkor a száraz sertésirha a gyógyult felszínről levon
ható. Ha műtéti előkészítésként alkalmazzuk, akkor is 2-3 na
ponként kell cserélni, néhány csere autotranszplaiitációf"a 
alkalmassá teszi a sarjfelszínt. 
Figyelmeztetés, Fertőzöttsebekén lokális kerrioterápiás-keze
lés után használható. Amennyiben a Porciderm lapok alatt 
gennyes sebváladék gyűlik meg, a sebfelület váladékmente
sítése és fertőtlenítésa után sem szabad az ismételt alkéilma
zásával kisérletezni. A sertésirhát életképtelen területre tenni 
nem érdemes, mert ott nem fejtheti ki hatását. 
Mégjegyzés. -Intézeti felhasználásra. L:- Feljegyzések fejeze-
tet is. ' · 

Csomagolás. 1x3 dm2 114-.- Ft, 2x0,5 dm2 5~,80 Ft, 
10x0,25 dm' 114,- Ft. 
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POSTINOR 
tabi. . 

KGY 

Hatóanyag. 0.75 mg d~norgestrelum tábl.-kéf'/f· 
Javallat. Orális fogamzásgátlás. 
Csak ritkán, alkalomszerűen nenii életet élő _nőknek tanácsol~ 
ható. _Általában a i)eti 1 ,havi 4_ ~özc?sül~si_gyalc.orisáQ_az alkal
mazás felső határa. Ennél gyakoribb esetben már a kombinált 
fogamzásgátló tabletták rendszeres szedése a célszerűbb. 
Ellenjavallat. Májbetegség, az epeuta'k betegsége, a kórelőz
ményben szereplő terhességi sárgaság. Pubertásban. alkal
mazása me_ggondolandó. 
Adagolás. ACoitust közvetlen--követőEl_n;_·de félfétl_enül fOrán 
belül be kellvenni 1-tablettát.'Áitalábán-hetn {hilvOnké_ntösz
szesen 4 tabi. szedhető. 3 órán túl megismételtközösülésútán 
újabb 1 tabi. szedendő. Halmozott coitus es·eteiber:r:az:első 
aktust követően 1 tabi., 3 óra elteltével és másnap újabb 1-1 
tabi. alkalmazandó._ 
Mellékhatás. Hányinger és vérzés jelentkezhet. 
Figyelmeztetés. Havonta összeseh 4 q b PoStinai tabL Szed-
hetől -

Megjegyzés .. + _A térítés'd!j_át és a rendelhetőség szövegét 
- miután ezek-a kézirat leadásakor nem álltak rendelkezésre
a könyv Feljegyzések c. fejezetébe-n közöljük. 
Csomagolás. 1 O db tabi,. 

POTESEPT. 
tabi. 

A 

Hatóanyagok. 400- mg sulfadimidinum, ~O;Jl'l9 trimethopri
mum tabl.-ként. 

Javallatok. Ahft;lsőbés az alsó légutak fert6z~Sei: akut és kr~- __ :·}·;··.~.~ 
· nikus bronc 1t1s, ronchiectas·ia, pneumoma, tonsillitis, SI
nusitis, pharingitis.- _ · -(~i-) 
~~ese és a húgy_u_takfertőz.é~ei: akut és krónikus·cystitis, pye~--~L 
l1t1s, pyelonep_hnt1_s_, uret~_r_~t•s: _ . . . ~- __ , ..... _ -;,:{{,0'i 
Az epehólyag és epeút gyulladásos megbetegedései:· cha le- -{;f~f 
cystitis, ch~langitis. _ .. _ _ ._-. _ "--- ,--_ -:j;_\ 
A gyomor-bél rendszer fert6z'ései: enteritis, typhus· atidomi- J;t 
na~is, paratífusz, dizentéria. · · .ji~:-_i 
~fsrfertőzések: pyoderma, furunkulus, abscessus, sebfertő- •;j 
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Nemi szervek megbetegedései: gonococcus-urethritis, pro
statitis. 

EllérljaVallatok. Máj- és veSeelé9telenség, véfdY:scrasia, szul
fonar'nid-túlérzékenység, terhesség (az első harmadban és a 
szülést me~felöző hetekben). 
Adagolás. Akut infekció esetén legalább 4 napcm át {azon· túl 
ferlntartó adagban) kell adni, legalább 2 napi tür1étmtúlt~~Ség 
eléréséig. -- - ,,.,_,"_,._~~· 

Felnőtteknek: terápiás adag napi 2x2 tabi., fentitartó napi 
adag 2x1 tabi., maximális napi adag 2 x 3 tabl. reggel és este 
étkezés után. 
fSyermekekn_ek: 6 hetes kortól1 éves korig naponta testsúly
kg-kérit napi 6 mg trimetoprim +30 mg szulfadimid_in, _mélyet 
2 ~gyenlö részben (reggel és este) kell bevenni. ·- - - -
1- 2 éves korban 2 x 1/4 tabi., 
3- 6éveskorban2x1/2tabl., >"' _ 
7-12 éves korban 2x1 tabi. reggel és este étkezés után. 
3 hónapos kor alatt a gyógyszer adása meg(f!ntola'ndó 1 

Mellékhatások. Rossz közérzet, fejfájás, gyó9yszerexanthe
ma, gyomorpanaszok (utóbbi ellensúlyozására-célszerű kevés 
sósavat is adni). Ritkán, múló jelleg ü vérképzőrendszeri káro
sodás észlelhető (leukopenia, thrombocytaszám- ·és folsav-
szint-csökkenés). Májkárosodás. · 

Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő e'g'iüttiJdása: 
-orális antikoagulánsokkal {antikoaguláns. hatás fOkozó-

dása);. __ 
- feniteinnal (a fénitoiri szérumszintje tOxikusig emelkedhet); 
-_orális antidiabeti_kumokkal (hypoglyka_emia veszélye); 
- PABA-szármaiékokkal {Szulfonamid hatáscsökkenés); 

. - szalicilátok, fenilbutazon és naproxen (a szulfonamid kom-
ponens szérumszintjét toxikus értékre·emelhetik). 

Figyelmeztetés. Koraszülötteknek, újszülötteknek éS'·csecse
mőknek 6 hetes korig nem adható! Korlátozotf_veseft.inktió 
esetén-a kumuláció veszélyének elkerülése végett.;..·csak'i·e
dukált ada_gok adh_atók (a plazinako't1centráció .r11eghatáro-

, z~áSa ájárilatos)._ HOsszan tartó kezélés alatt a vérkép (a throm
bocytaszám is!) rendszeres ellenőrzése Szükséges. Ha a kúra 
alatt exanthema· keletkezik, a gyógyszer szedéSéf azonnal_ be 
kell szüntetni. A kezelés ideje alatt a megfelelő niennyiségü 
folyadékbevitelről gondoskodni kell. Óvatoss-ág ajánlatos a 
szer adásában: folsavhiányos anaemiában, krónikus alkohó
listák kezelésekor és immunszuppresszív szereket szedő 
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PCP-s betegek kezelésekor. Laktáció ideje a!a!í-:azelső 6 ~ét
ben- nem adható. Ha azonban, minden antlblotlkumra reZISZ
tens és szulfonamidra érzékenytörzs okozza a fertőzést, akkor 
az anya ke_zelése_ alatt és az azt követő 3 napon át a~ újsz~löíJ:
nek-más anya tejét adjuk, vé~sö esetben mestersegestap_la_~ 
lása (Robébi)-szükséges. 

Megjegyzés. ++ Csakvényre adható k_i. fl.:! o~os reh.5félke
zése sZerint (legfeljebb három alkalommal) 1smetelheto.- Az 
intézet készletéből kell térítésmentesen kiadni a bőr- és nemi
beteggondozóban gyógykezelés alatt álló nemibeteg nek. 
Csomagolás. 20 tabi. 9,20 Ft: 

POTESETT A 
tabi. 

A 5 3oo 

Hatóanyagok. 100 mg sulfadiniidinum,- 20 mg trimethoPd
mum tabL-ként. · 

Javallatok. A ietső és az alsó légutak infekciói: akut'éS· króni-
kus bronchitis, bronchiectasia, pneumonia, tonsillitis, sínusi- ~f-í 
tis, p·haryngitis. _ _ . _ _ _, ·'·""' 
A vese és a húgyutak fertőzései: akut és krónikus cystitis, pye- ~j};) 
litis, pyelonephritis, urethritis. ._ 
Az epehólyag-és epeutak gyulladásos megbetegedései: ch o- 1-;::l 
lecystitis, chc;>langitis. _ _ ____ . -/;_1 
A gyomoi-:bél rendszer fertőzései: enteritis, typhus abdom1- ::.··.J, .. 'i,. 
na lis, paratífusz, dizentéria; __ , 
Bőrfertőzések: pyoderma, furunkulus, absceSS!JS,· sebf~rtő- ~;>.i - ~ Ellenjavallatok. 1\Íláj- és veSeelégtele"nség, vér-dyscarsia, ·!:] 
trimetoprim- és szulfonamid-túlérzékenység_. ·:·.':>l, 

Ad~golás. Akut infekció esetén legalább 4 napon át (azon túl 
csökkentett adagban) kell adni, legalább 2 napi tünetmentes- >'--i 

-:::i 
~~~:~:~~t~~k és 1...:3 éVes gyermekeknek 3-4 testsúlykg-o~~ --~~:--) 

. ként 1 tabi._PI.: fél~gyéves.~E3:k {6-1~ kg) 2x1 ~abi.; 2 évesne_~_ ~i.L_ 
(12 kg) 2_><; 2 tabi.; 3-6~-Ves K9r!Jan 2X2-3~t~b[;7~12 éVéSlói-- "<'-i 
ban 2 x 3-4. tabi., reggel éS: este, étkezés utan. : ,_-- ~ \\~i 
3 hónapos:kof alatt a gyógyszer adagolabi sa_ mehf!to

1 
ntobla

1
n
1
do! ._,.•'·.· ... ~~~ 

Elnyújtott adás esetén (pyuria, asthma ronc ~a e st . enn-
· tartó adagot- általában a fentiek felét- mmdenkor_ csak ·:::;: .. 

1 
orvosi ellenőrzés mallettszabad alkalmazni. _-,,._-1 

Mellékhatások.- Rossz közérzet, fejfájás, gyógyszer-exanthe- _,_:J 
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ma, gyomorpanaszok (utóbbi ellensúlyozására célszérü kevés 
sósavat is adni). Ritkán,-múló jellegű vérképzőrendszeri káro
so_dás észlelhető (leukopenia, thrombocyta-szám és folsav
szint csökkenés). Májkárosodás. 

Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása: 
- feniteinnal fa fenitein szérumszintje toxikusig emelkedhet); 
- sza/icilátok, feni! butazon és naproxen (a szulfonamid-4rom-

ponens szérumszintjét toxikus értékre emel hetik). 
Figyelmeztetés. Koraszülötteknek és újszülötteknek, továbbá 
csecsemőknek 6 hetes korig nem adható. Korlátozott vese
funkcióesetén-a kumuláció veszélyének ~!kerülése végett
csak redukált adagok adhatók (a plazmakoncentráció'me_gha
tározása ajánlatos). óvatosság ajánlatos a szer adásában fol-

~ -savhiányos anaemiában. Ha a kezeléS alatt exa'nthema kelet
kezik, a gyógyszer szedését abba kell hagyni. A kezelés ideje 
alatt megfelelő mennyiségü folyadék beviteléről gondos
kodni kell. 
Hosszan tartó kezelés (3-8 hét) alattteljes vérképkontroll szük
séges (thrombocytaszám is!). 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvOs rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

PREDNISOLON 
kenőcs 

KGY T 200 

Hatóanyag. 25 mg prednisolonum (5 g) lemosható kenőcs
ben. A 20 g-os tubus négyszeres mennyiséget tartalmaz. 
Javallatok. Ekcéma különféle formái, akut és krónikus derrna
titi sek, erythrodermia, gyermekkori atopia bőrtünetei, prori
tus ani et vulvae. 

Alkalmazás. A beteg bőrfelületet naponta 2-3-szor vékonya n 
beken jük. 

Mellékhatás. Nagy bőrfelületen és hosszabb ideig alka-lmazva 
· · · felszíVódhat a hatóanyag és általános hatást fejthet ki. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető .. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g) 7,30 Ft; 1 tubus (20 g) 25,10 Ft 
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PREDNISOLON-J KGY T 200 
kenőés 
Ható&nyagók. 25--mg-prednisolonum, 150-mg clioquiilolum 
(5 g) lemosható kenöcsben. _ _ . · ._ _ . _ 
Javallatok. Coccogén és mycogen ekcémák, dyshidros_is, bak-· 

- teriálisan félülfertözöt_t e~cé_mák, intertri~o. ano·ge,hitáHS pru
ritUS és ekcéma, valamint olyan érZékenY tiörön fejlődöttfelü
letes körülírt feirtözések, amelyekre egyéb ·antibakteriális és 
antimycotikuS kezelés hatástalannak bizonyu1t:~-

EIIenjavállát. JódérZékenVSég. _ . _ ---· . 
Alkalma·zás_. Naponta 1:..:..3-szQr_ VékonY réteg~én a bőröh el-
ke_njük .. --- __ ,.- __ ,. _ .. ·.- _____ _ "-.'.·"··-- _______ _ 
MeUékhatás. Nagy bőrfe-lületen alkalmazva fe_lsz_ívódhatés a 
pr6dnizolon általános hatást fejthet ki. 
Figyelmeztetés. A fehérnem űt elszínezi! 
Megjegyzés. +. Csak vényre adható. ki.. Az orvos rendel ke· 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhetö: 
Csomagolás. 1 tubus __ (5 g_) 7,30 Ft. 

PREDNISOLON KGY mV100 
tabi. 5 mg 
összetétel. 5 mg prednisolonum ta bt.-ként. 
Javallatok. Polyarthritis rheumatica acuta et chronica~ periar
·thritis humeroscapularis, spondylarthritis ·an_kylopoetica, 
febris rheumatica; carditis rheumatica. Asthma_ bronchiale, 

-status asthmaticus, különféle akut és krónikus allergiás meg
betegedések (gyógyszer-túlérzékenység, szérum~et~g_sé~, 
urticaria, szénanátha, vegyi anyagokkal szemhem tulerze-
kenység, Quincke~ödéma stb.). ,_ -. 
Addison-kór, akut mellékvesekéreg-elégtelenség, 'adre.noge
nitális szindróma~ nephrosis.__ _ _ -- ._ .: -. ::_ :_... _:-

1 ·Ag ran u lo_cyto_Sis,_._l.eulc_élemJ~.k)~ülönJ~J~.otqr[J1.~j.rJt9.~.9-~J.~-~~~E, _ ~'-'~-.J 
purpura thrombocytopenia, _an..aemia haen:olytica. .~ . : 1· 

·Lupus erythematodes dissemmatus, p~mpht_g~s~ ~enarte_n- ·,_ 
tis nodosa· ·ekcéma, pruritus, dermat1t1s exfol1at1va, psona
sis. Ophth~lmia sympathica, conjunctivitisek allergiás alakjai, 
nem gennyes keratitis, iritis, iridocyclitis, ~:'ei~is, chori<:di~is. 
Hepatitis, coma hepaticum. Hypoglykaemtas allapot. Lipold
nephrosis. 
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Sajátos gyermekgyógyászati javallat: febris rheumatica, cho
rea minor, asztmás hörghurut, nephrosis. 

Ellenjava·natok. Ulcus ventriculi et duodeni. Osteoporosis. 
_ -C~shing-_kór. }~romboemb_oliás hajlam. Veseelégtelenség. 

Sulyos htper:tonta. Herpes -s1mplex. Varicella. VakcináciÓ' idő
tartama; Aktív tbc. Látens tbc-ben csak tuberkulosztatikuinok
kal együtt adható.- Diabetes-mellitusban csak abszOlút' indi
káció vagy feltételezett inzulinrezisztencia--;Jdvédésénfládjl1tt"' 
Fertőző betegségekben csak óvatosan, specifikus kemo~ ill. 
a~t!.bi9tikus ter~pia -mellett alkalmazható.- Terhességben, 
kulonosen az elso harmadban a gluko-kortikoidok adása rela
tíve ellenjava'llt, mert károsíthatja a magzatot:~mérlegehii·kell 
a terápia várható előnyét és hátrányát. -· . -, 

Adéi~:lolás; Individuális·: 'Az ·adagok' ha'j:)szakonkérit'i e,ló~ztása 
kövesse a glukokortikoidok élettani szekréciós ritmusát: reg
gel nagy, délben közepes és este esetleg csak kis á-dag 
adandó. · 
Felnőtteknek akut állapotokban és bevezető adagként általá
ban napi 20--30 mg (4-6 tabi.). Krónikus·és fenntartó adagja 
napi 5-10 mg (1-2 tabi.). A megadottnál nagyobb adagokra is 
szükség lehet pl. nephrosisban, leukaemiában-, -egyes'ri:~Umás 
megbetegedésekben is. A kezelést -fokozatosan egyre csök
ker:'ö. adagokkal kell megszüntetni. Ha a·z anatnnézisben--pszi
choz•s szerepel, magasabb dózisok adágo/ása körültekintést 
igényel. 
Gyermekadagok: napi 1-2 mg/kg, 4-6 adag ra elOsztVa. 
Mellékhatások. Csökkent ellenállás fertözéSekkel Szemben 
hipery-ónia, glycosuria, hypokalaemia, negatív N-mérieg _(ka~ 
tabollzmus), m~l_lé.kvesekéreg~kimerülés, osteoporosis. Hi-
peraciditás, ulceratio. · ._,. - · 

Gyógyszerkö_lcsönhatások. A többi ·kortikoszteroidokhoz -ha
sonlóa_na Prednisolon esetében is számolni kell gyógyszer-
kölcsönhatások lehetös.égével. - -
Kerülendő·együttadása: 
- barbitu-rátokkal Addison-'kóroS· betegrlek (krízishez vezet-

het). 
Óvatosan adandó: 
-orális antidiabetikumókkal (hypoglykemia veszélye); 
- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatásnövekedés); 
- szalicilátokkal ·(csökkenhet a plazma. szalicilátkoncentrá-

ciója; a me! lékhatások összegződhetnek pl. okkult vérzés); 
- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikoszteroid-hatás); 
- diuretils,umo_kkal (fokozott hypokalaemia). 
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Figyelmeztetés. A készítmény hUzamosabb időn át való sze
dése fokozott K-ürítést, Na-retenciót és· ödémát okozhat. 
Ennek elkerülésére napi 1-2 g káliumsót (kalium chloratum, 
katium citricum) adagoljunk. A katabolizmus és az_ osteoporo
sis -veszélyének csökkentésére .. esetleg egyidejű Neraboi 
(Neroboletta)·adása szükségés. Á kúra_ során·,rendszeres vér; 
nyomásmérés, vizelet- és siékletvjzsgálat_·kíVánatos:, Befejező 
kúra utáni ACTH-adás is mérlegelendö '(bör'ptóba!). 
Orális antidiabetikumok, valamint _antikoagulánsok adagját 
célszerű újra beállítani a kortikoszteroid-terápia _alatt. Diure
_tikumokkal együtt adva fokozottan figyelemmel kell kísérni a 
szervezet -elektrolit -há ita rtáSát :( kál i u msó pótlása).- .Szalici lá
tok egyidejű adásako~-. ha:csökkentjük-a-kortikoszteroid ada
got, a sza_licilát-_adaQjának.egyidejű.~,Qkkent~sé_[e_:i_~_._st;_ü_~ég 
lehet (a' kisebb adag szte_roid kevésbé-csökk_enti a,vér ~zalicilát-
szintjét). . _ · · _ - · .·_ · .... , 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri _alkafom
mal. A vesetranszplantált betegek számára· ·a beteg :e llenőrzé
sétvégző orvos kórházi javaslata alapján.-a 33/1976,; (EU. K. 23.) 
EüM sz. utasítás 5. §·(2) bekezdéséhez csatlakozó 2. sz. mellék
letébe felvett gyógy_szerkészítmények forgalomba_hozatalára 
kijelölt budaPesti, debreceni. és miskolci .gyógys~ertárak 
(712. old.) térítésmentesen_ szolgáltathatják kL 
Csómagolás: 20 tabi: 7;50Ft, 100 tabi. 37,50 Ft. 

PROBON Ch A 700 
drazsé 
Hatóanyag. 300 íilg rimazoliUm ·-rnethyfSúlfudcuin drazsén-
ként. -- · · · · 

Javailatok.- Króniku~ 'tno.Zgás,szervi fájdcllm~k m~g~zGntetése. 
EgYéb-"fájdalmakban: aszokásos fájdalofl)csillapítókkal nem 
szüntethető fájdalmak csillapítása. görcsoldókkal és kábitó 
hatású fájdalomc.sil_lapítókkal kombinálva. A_légzésre gyako-
rolt __ elő_nyös há_t_ás;3 _ miatt különösen javallt idős' beteg_ek fáj- 1 
dalmainak cSillapítáSára._ ._ .. ;:;__. 
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Fejfájás csillapítására nem a/ka/inas. -j 
Adagolás. Felnőttekeg·y~zeri ada_gja fájdalom esetén:1 :drazsé. ._, 
Napi adagja szükség szerint 3, fekvőbeteg _ _részére 4_drazséig --~, 
emelhető. ~

MellékhatáSOk. Ritkábbari eriyhe -hányinQ·er; ·s-zédülés és ká
bultság, és a terápiás adagot meghaladó adag esetén fejfájás. ::::1. 

-- __ _."., 

;_.-:,:;; 

Fi!iJyelme~etés. Fokozza mind a centrális depressziós szerek 
~~~~ a kabító hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezak egy~ 
ld~.JU alka_lma~ásakor- egyéni megítélés alapján -_az adagok 
csakkentese ajánlatos. 

fJ!egjeg~és. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zese szennt (legfeljebb három alkal'ommál) iSmételhető. _ 
Csomagolás. 1 O drazsé 3,90 Ft. 

PROCAINAMI D 
i nj., tabi. 

s H 200 

Hatóanyag._ 500 mg procai~ami~um hydrochloricum __ (_s-: ml) 
a':lp.-kent, 111. 250 mg procamam1dum hydrochforicuni'tabl.
kent. 

Javallat-o~. Kamrai tachycardia, kamrai eXtrasystOlia>Piivari 
arrhythm1a. 
EllenjaVallatok. 
gravis. 

Procainamid-túlérzékenység, myaSth9nia 

~da_golás. A_mennyiben a .per os adagoláS nem oldható meg, 
1m. IS a~ hato. lv. beadást csak a végső esetben aJkalmazzunk. 
Kam;a~ a~rhyt!!f1!íában szokásos adagja felnőtteknek2-4 tabi. 
~ ?.r~s 1dokozokben./m.: 2-10 ml {20Q-1000 mg)~ 4-6 órás 
id_oko~okben./v.: 2-5 ml (200-500 mg) 4--6 órás_ időközökben. 
Prt'!an a;rhyt~miában kezdő adagja 5 tabi. Ha ez az adag a be
adas _utan 1 oraval nem váltja ki a kívánt EKG-változást, to
~á~b'. 3 .. té_l.b~~-t adunk, majd az arrhythmia megszUnéséig 2 
oras 1dok?z?k~e~ ~~':'.ábbi 2-4 tabl.-t. A fenntartó adag 2-4 
tab~. 3-6 oras 1dokozokben. Az egész nap.i adag nem halad
hatJa meg a 20 tabi .-t. 
G_yermekek átla_gos per os adagja napi 25 ·mg/tskg, napi 4 
reszre elosztva.- · 

Figy~lmeztetés:Az. iv. befecskSndezés lassan történjék;~ Per
cenkent beadott mennyiség 25-50 mg, maximum 100 mg 
(1 ml) lehet. 
T~rtós adéigo'lás esetén az EKG és a vérkép ellenőrzése szük
seges. 
Pitvar:eme~ésben és -lebegésben a praeainamid hatása nem 
megb1zhato. 

Megje~yzés. ~ A tabi.' csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezese sze n nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
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-Az ínj. kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóintézeti) 
felhasználásra. · 
Csomagolás. 5 am p. (5 ml) 11,10 Ft; 20 tabi. 3,20 Ft.-_ 

PROCAINUM HYDROCHLORICUM KGY D 100 
inj.. · · · 
(régi neve: Neotonocain sin e tonogeno) 
Hatóanyag. 40 mg procainum hydro~hloricl:l.~. {2 m~} amp.
ként. Az 5 ml-es, ill.10ml-es am p. 2,5, til. 5-szoros hatoanyag
mennyiséget tartalmaz. 
Javallat. H.elyi ériést~lenítés._: , 
Ellenjavallat. Prokain-túlérzékenység. _ 
Adagolás .. tnfiltrációra: 0,2S....:0,50%, vezetéses érzéstelení
tésre: 1-2%-os oldat használatos. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. A.~ OD;'OS. ren"delke
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) tsmetelheto. 
csomagolás. 10 am p. (2 m\1 2,30 Ft; 100 am p. (2 ml) 23,- Ft; 
10 am p. (5 m\) 3,80 Ft, 100 am p. (5 ml) 38,- Ft; 1 O am p. (1 O ml) 
4,90 Ft, 100 am p. (1 O ml) 49,- Ft. 

PROCAINUM HYDROCHLORICUM KGY D 100 
injekciós tabi. . 
Hatóanyag. 125 mg procainum hydrochloricum tab\.-kent. 
Javallatok. Helyi érzéstelenítés. 
Ellenjavallat. Prokain-túlérzékenység. - - . __ . 
Alkalmazás és adagolás. A megfelelő ~e:n~yiségü ~ab_l.:~.ftz: 
sóoldatban oldjuk és ha szükséges, stenllzaljuk. lnf!ltraclora. 
0,25%-0,50%, vezetéses érzé~telenítésre: 1%-2%-os oldat 
használandó. Külsőleg ecsetelesre. 
OldatkészítéS: 0,25%-os: 2. tabi. } 

0,5%-os: 4 tabi. 100 mtoldatban. 
1%-os: Stabl. · · _" 
2%-os: 16 tp b!. 
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Figyelmeztetés. KiZárólag injekciós és.kills?leges ~~zeléshe~ 
alkalmazott oldatok készítésére hasznal hatok, belsoleg nem. 
Megjegyzés. + Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 100 tabi. 19,- Ft. 

PRODECTIN 
tabi. 

KGY H 500 

Ható_anyag. 250 ·mg pyridi.nolcarbamawm t;:~bt.-kEmt. 
Javallatok. ArteriOsclerosis, ill. mindazon obiiteratív veröér
betegségek, 'amelyek azérlumen szűkíjlésével, elzáródá-sával 
vagy érfalkárosodással- járhatnak egYütt: arteriosclerosis 
obliterans, thrombangiitis obliteran~_.(Buerger-:-k~r),_ a_n_giop~ 
thia diabetica, aortafv-szindróma, subelavian -steal ·sZind~ 
róm a. 
Cerebrovascularis keiingészavar: cerebralsclerosis, intermit
táló vertebralis-szindróma, vertebro-basilaris sziridróm-a.~· 
Obiiteratív szemészeti angíopathia: arteriosclerotikús-éS.dia
beteses retinopathia, a retina és az üvegtest-haemorrhagiája, 
a_ vena centralis retinae trombózisa. -Obliteratív .coronaria-
megbetegedés, ilL infarktus_utáni ke;zelés. _ - ·, 

Adagolás. Kúraszerü. A ké;zdő adag naponta 3x1, majd napi 
3x2 tabi. a tüneti kép javulásáig. A fenn!artó adag napi.3x1 
tabi. A kezelés több hónapon -át folytatandó. Kombinációs 
kezelésre is alkalmas. · , 

Mell~khatás. Gasztrointesztinális panasz, palpitatiot-t8chy
cardla. E tünetek az adag csökkentésével megszünnek. Káros 
metabolizmusa következtében -igen ritkán - hepatotoxikus 
metabolitok képzödhetnek, amelyek heveny májkárosodást 
okoznak. 

Figyelmeztetés. KúrcisZerü alkalm-azása s·orán 4-6 heteriként 
javasolt a beteg hepatológiai vizsgáláta, amely a fizikális 
ellenőrzés mellett kiterjed a ·szérumbilirubin-, -SGOT; -SGPT 
értékek ellenőrzésére is. 

Megjegyzés. + Csak vényre .adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
orvos akkor rendelheti a gyógyszert, ha azt a területileg, illetö
leg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály; szakrende-
lés {gondozó) szakorvosa javasolja. , 
Csomagolás. 50 tabi. 12,60 Ft. 

PROLIXAI'if3oo 
kapszula 

A mV20Ö 

Hatóanyag. 300 mg azapropazonum dihydricum ·kapszulán
ként. 

Javallatok. Degeneratív, ízületi megbetegedések:- arthrosis, 
spondylarthrosis, spondylosis. Gyulladásos izületi és ·gerinc-
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betegségek: reumatoid arthritis, spondylarthritis ankylopOe
tica. Lágyrész-reumatizmusok: periarthritis humeroscapula
ris, tendovagnitis, periostitis. Poszttraumás fájdalm~k és duz
zanatok: rándul_ás, tompa ütés, distorsio, zúzódás, luxatio, 
fractura. PoSztoperatív fájdalmak-és duzzanatok. 
Nőgyógyf!szati gyulladásos' állapotok: -adnexitis, paramet
riti,s. 
Ellenjavallat. G_yónior~ és nyOtnbélfekély. 
Adagolás. Kezdő adagja naponta ·4 x 1 kapszula. ~zükség es~
tén az adag individuá\isan napi 3X2-kapszulára 1semelheto. 
Fenntartó adagja 2-3 x 1 ~apszula étkezés után. 
Mellékhatások. Gyomorpanaszok. fejfájás; álmosság, aller
giás bőrjelenség_,:á~meneti ödé~a. 
GyógYszérkölcSö.l~atiiS;-: ÓvatoSEm adható OráliS áritikoágu
lánsokkal (antikoaguláns hBtás fokozódása}. 
Figyelmeztetés. ;Antikoaguláns -kezelés alatl_álló · hétegeknek 
csak gondos laboratóriumi ellenőrzés mellett adható. Terhes
ség esetén- különösen az első három hónapban- csak igen 
indokolt javallatra rendelhető. Tartós kezeléskor rer1d!;zeres 
vérképellenőrzés szükséges. Thrombocytopenia vagy·-aller
giás bőrtünetek esetén adagelását meg kell szüntetní. H? a 
beteg anamnézisében gyulladásgátló- gyógyszerek szede:-e 
kapcsán fellépett gyomor- vagy bélvérzé·s, vagy gyomor-, 111. 
nyombélfekély szerepel, alkalmazása állandó orvosi ellenőr
zést igényel. Súlyo~ máj- és vesekárpsodás esetán csak rend
szeres orvosi el\enQrzés mellett adható. 
Megjegyzés. ·+ ·Csak vényreádható ki. Ai. orvos-rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal)'ismételhető. 
Csomagolás. 30 kapszula 29,60 Ft. 

PROMPTCILLIN B S 710 
szuszpenziós inj. és foite szuszpenziós i nj. 
Hatóanyagok. 100 OOO NE benzylperíicillín-kálium, 300 OOO 
NE benzylpenicillin-procainum poramp.-ként. Oldósze"r::_ aq_u'1,é~--
destillata pro injec(ione (2 Ílll) amp.-k~nt. Forte; -?~O . 
benZylpenicillin-kalium, 600 OOO NE ben~ylpemclll.n~~pr<?cal
num poramp.-ként. Oldószer: aqua dest1llata pro mject•one 
(5 ml) amp.-ként. 
Javallat:-Penicillinre'·érzékeny mikroorganizmusok. által oko
zott mársékelten súlyos -fertőzések (streptococcus, pneumo- -~::;]' 
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coccus, nem penicillináztermelő staphylococcus,-T. pallidum, 
gonococcus). 
8-12 órán át ki elégítő penicillinszintet biztosít. 
Ellenjavallat. Penicillinallergía, prokainallergia. 
Adagolás.- Középsúlyos- strepto,;.; staphylo-; pneumococcus
fertőzés: 400 000-800 OOO NE/nap im., 8-lO napig. 
Streptococcus-fertőzés kezeléSének időtartama legalább 1 O 
nap, a második betegség kivédése céljából. ;..;:·"~ 
Diftéria: baktériumgazdaság megszüntetésére 400 OOO NE/ 
nap 10-12 napig. 
Gonorrhoea: szövődménynientes esetben férfinak 1..:.2 millió 
NE 3 napon át; nőnek6-1 O napon át, szövődményes esetben 
legalább 10 millió NE összmennyiségben. 
Szifilisz: 800 000-1 200 OOO -NE/nap,_ összesen 1o.:--15 millió 
NE kúránként. (Gonorrhoea:kezelése előtt a konkomitáló-szifi
lisz kizárandó!) 
Endocarditis-profilaxis: 800 OOO NE/nap a -beavatkozás nap
jától 3 napig. 
Mellékhatás. Túlérzékenységi reakciók: erythema, urticaria, 
Ouincke-ödéma, anafilaxiás shock. 
Gy_ógyszerkölcsönhatások.- Kerülendő együttadása bakter i o
sztatikus antibiotikumokkal, pl. kloramfenikollat tetraciklinek
kel (hatáscsökkenés). -
Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor sU!yoS, sőt halálos-ana
filaxiás shock léphet fel, elsősorban allergiás hajlamú egyé
neken, ezért asztmás, allergiás anamnézis esetán fokozott 
óvatosság ajánlatos. 
A részleges penicillin- és· cefalosporih-keresztallerg_iára klini
kai és laboratóriumi adatok vannak. 
Megjegyzés. + Csakvényre adható ki _egyszeri alkalomf!lal. 
Csomagolás. 400 OOO NE+ 1 am p. (2 ml) oldósi:er2,-Ft; fo'rte: 
800 OOO NE+ l am p. (5 lill) oldószer3,60ft, 50x800 OOO NE+ 
50 am p. (5 ml) oldószer180,- Ft. 

PROPHYLEDTA 
tabi. 

X 200 

Hatóanyag. 500 mg caldum-natrium edeticum tabL-ként. 
J8vallatok. Inhalációs ólommérgez-és megelőzése;- ·enyhe 
ólommérgezés és egyéb nehézfém (mangán, kadmium, nik
kel stb.) okozta mérgezés kezelése. 
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Adagolás. Megelőzésre naponta 2 x 2 tabi.; egyhetes kezelés 
után 3 hét szünetet kell tartani. Praesaturnismusban és a mér~ 
gezések utókezelésére 7-10 napig 3 x 2 tabi., majd ezt köve~ 
tően -1-3 hét szünet. 
Me{Jiegyzés. + Csak vényre adhatP ki. Az_orvos.rendelk-e~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Cso_m.agoláS~ 500 tabi. 92,80·-Ft. 

PROPRANOLOL 
tabi. 

Ch im H 200 

Hatóanyag. 40 mg propranolai hydrochloricum tabl.~ként. 
Jav811atok. SzívritmUszava·rok(fibrilládó;pitvarlebeQéS; Sup~ 
raventicularis paroxizmáliso,tachycafdia,- Angina -pectoris. 
Phaechromocytoma esetén az a-receptor bénítók alkalma- .). 
zása során fellépő tachycardiát Q áto! ja·. 'fi 
Ellenjavallatok. Asthma bronchiale, akut brad)fcúdia; cor pul
monale, atrioventricularis blokk, arteriális hipot-enzió, ffiio- · 
kardiális elégtelenség, ulcus ventricui i et duodeni. ~'" 
Adagolás. Arrhythmia kezelésére-naponta 3-4-szer 10-30 ing, 
étkezés előtt.-Coronariás betegSég kezelésében naponta 3-4-
szer 20--40 mg, étkezés előtt. A kezelést a minimális adaggal 
kell kezdeni, ez fökozatosan emelhető néhány nap alatt. 
Phaechromocytoma esetén a sebészi beavatkozást megelő~ 
zően 3 nappal, naponta 60 mg-ot kell adni. a~adrenerg recep~ 
tprokat gátló készítménnyel együtt. _ . 
Ovatqsan kell_adagolni miokardiális infarktust követően azok
nak a betegeknek, akiknek máj- vagy vesefunkciója csökkent. 
Mellékhatások. Általában ritkán és enyhe formában jelentkez~ 
het: hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, fejfájás, ál-

' 

. matlanság, fáradtság, gyengeség, depresszió, légzési zavar, -r,~ 
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a vér karbamid~ vagy a szérum transzaminázmennyiségének c':l 

növekedése. -;t 
Gyógyszerkölcsönhatás. Különös óvatosság szükséges kate- _-<_,_.8 
kolamin-depléciót okozó vérnyomáscsökkentőkkeLegyütttör~c,_"',,P 
tén'ő adagoláskor (B~blbkkoló hatás fokozódik). · 
MAO~bénítókkal nem adható együtt (azok hatását fokoZza,- így .~f 
a MAO~bénító elhagyás_..a utáh 2 héttel kezdhető a Propanolol E 

adagolása). ·" - ~t;; 
FigYelmeztetés. Elővigyázatosan kell alkalmazni manifeszt . :iiJ 
vagy kezdődő szív~, ill: keringési elégtelenségben {megfelelő {.'t 

.::~~ 
~±i. 

l 
_._:;~! 

c~Ji .. 

digitalizálás után). Diabetes mellitusban a vércukorszint-et 
időnként ellenőrizni_kell. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szarint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 21,10 Ft. 

PROPYLON 
tabi. 

A 

Hatóanyag. 20 mg isoprenalinum hydrochloricum- szublin
guális tabl.-ként. 
Javallatok. Asthma bronchiale kezelésében a rohamok leküz~ 
dése, ill. a rohamkészség csökkentése. 

· Adams-Stokes~szindróma, szívmütétek utáni szív·r'itmüszavai 
rok. 
Ellenjavallatok. Adrenalin~túlérzékenység. Hyperthyreosis./ 
Kardiális inszufficiencia. 
Adagolás. Felnötteknek kezdetben naponta 3~sior 1/-2-1 tabi., 
majd csökkentv-e naponta egyszer 1/2 tabi. 
Gyermekeknek általában 1/4 tabi. 
Mellékhatások. Fejzúgás, szédülés, izzadás; tremor; tachy-j 
cardia. 
Figyelmeztetés. A tablettát szétharapás nélkül a nyelv alá he
lyezve, lehetőleg nyelés nélkül oldódni hagyjuk!Szimpatomi-~ 
metikumokat rosszul tűrő betegeknek csak nagyon óvatosan 

~- • l 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendel ke~ 
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető .. 
Csomagolás. 20 tabi. 3,60 Ft. 

PSORIAZIN 
kenőcs 

M T 900 

'Hatóanyag. 5 mg dichlor~diaethyl~sulfuratUm (ióo -g) v·azelin 
- típusú·kenőcsben; 

Javallat. Psoriasis;·kivéve a nagyon kiterjedt és akut formákat. 
Elle~jaVallatok. Máj~ _és vesekárosqdás. Dermatitis. 
Alkalmazás. A rendszeres használat m9gkeidése előtt-3-4 na~ 
p ig kisebb bőrfelületen kell alkalmazni a túlérzékenység m-eg
állapítására. Ha ez alatt tartós bőrpír vagy viszkető érzés nem 
jelentkezik, úgy a keZelést meg lehet kezdeni. Hat egymás 
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utáni napon azérintett bőrfelületet naponta egyszervékonyan .. _:: 
be kell kenni. A kezelés alatt a bőrfelületet víztől óvni kell! A 
hetedik napon szappanos lemqsás. Átlagosan 2-4 ilyen ciklus 
kellő eredményt biztosít. 
Érzékenyebb börfelületej, a kezelés időtartama rövid€bb: 3-
4 nap. · -,·: 

· Mellékhatások. Erythema keletkezésekor a kezelést azonnal 
fel kell függeszteni. Pigmentáció, mely 1-4 hét m61va, ritkán 
lassabban, önmagától eltünik. 

Figyelmeztetés. A kezelés előtt és _hetenként egyszer vérkép
és vizeletkontrollt kell végezni. Erzékeny területen (szem-
héjak, genitális tájék stb.) nem szabad alkalmazni. , __ _ 
Megjegyzés._+ -Csak-vényre adható kL 'Az orvos rendelke
zése szerint {legfeljebb három alkalomm-al)"ismételhétö.- Az 
orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szakmai~ 
lag illetékes fekvőbeteg~ellátó osztály, szakrendelés (gon~ 
dozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 1 üveg (1 00 g) 8,- Ft; 

PTIMAL 
drazsé· 

EGYT 

Hatóanyag. 250 mg trimethadionum drazsé nként. 

A 300 

Javallat.·Petit mal (generalizált epilepsziás absence~ok és petit 
mal variánsok előfordulása esetén). 

l Ellenjavallat. Vérképzőszervi megbetegedések, májkáro"so~ 
d ás, retina~ vagy látóideg~bántalmak. Terhesség. 
Adágolás.lndividuális. Általában felnötteknek 3-4 drazsé:na~ 
ponta, étkezés után [gyermekeknek: 2 hónapos kortól14 éves\ 
korig 30--16 mg/testsúlykg/die, 2-3 részre elosztva. . 
Sacerna kivételével egyéb antiepileptikummal és fenobarbi~l 
tátta~ kombinálva is adható! 

! Mellékhatások. Fotofóbia, ne (A-vitamirl 
· adása nem befolyásolja, sötét lehet 
·ellene), náuse'a, csuklás, hajhullás, . ~J-"'::IJö;;::-tarac:u~ 
\ ság, izomgyengeség, leukopenia, agranulocytosis, anaemia, 

~~ . 

{ bőrtünetek. ---

1 
Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő együttadása mefenitoin~ 

· nal_ [Sacerno] {aplasztikus anaemia veszélye). 
;l Fig\relilleztetés. Bőrtünetek jelentkezésekor a kezelést meg 
\ kell szüntetni! Egyéb antiepileptikumról trimethadionra, ill. 
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\ trimethadionról más antiepileptikumra áttérni csak fokozata~ 
\san és szakorvos ellenőrzése metlett lehet, a rohamhalmozó~ 
i d ás veszélye miatt! 
\A kezelést megszüntetni csak több évi roharTimentesség Után, 
! szakorvos irányításával, EEG-kontroll me! lett, fokozatosan 
\szabad! 
Í A teljes vérkép havonkénti ellenőrzése szüksége's (csontvelő~ 
' ártalom)! -'"'"·'n=,' 
i A gyógyszer bevétele után, vagy folyamatos szedése esetén a 
( kúra időtartama alattjárművet vezetni, magasbanvagyveszé~ 

llyes gépen dolgozni tilo.s. Alkalmazásának, ill.-hatásának. idő· 
tartam á alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 

", MegjegYzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
iése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhetö.-Epi-
lepsziában szenvedö betegnek az ideg-e·lme szakrendelés 
{gondozó) szakorvosa, vagy javaslatára a kezelőorvos -(körzeti 
vagy üzemi orvos; körzeti gyermekorvos) térítésmentesen 
rendelheti. 
Csomagolás. 20 drazsé 3,20 Ft. 

PULSOTYL Ch H 700 
cseppek, i nj. 
Hatóanyag. 500 mg pholedrinum sulfuricum (25 ml) üvegen
ként; 20 mg pholedrinum sulfuricum (1 ml) amp.~ként. 
JavallatQk. Hipotónia, sebészeti és fertőző·me~betegedéssel 
járó kollapszus, agyanaemia, p~_r_ifériás keringési. zavarok, 
altatós_z~r~ és_ gázmérgezések, llipotóniás pulzusferldEiJie'fles
Sé9ek; röVid haiástrpüp1118tágítás. 
Adagolils-:-Atlagos adag'ja---feii76ffeknek naponta 2-3-szor 
15--20 csepp. Injekcióból naponta 2-3-szor 1 hl l sc. vagy im., 
sU:rgős esetben 1/4-1/2-1 ml iv. lassan befecskendezve. 
Gyermekeknek naponta 2-3-szor 2-5 csepp vagy 1/4-1/2 ml, 
in j. sc. vagy im. 
Hipotóniában célszerű Tetracorral együtt adagolni. 
Pupillatágítás ra izotóni ás konyhasó-oldattal-1 %-ra- (azaz két-· 
szeresére) hígított oldatból 1-2 cseppet a ·szembe cseppen
teni. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. {1 ml) 2,- Ft; b. 1 üveg (25 ml) 2,- Ft. 
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PVASSAN Ch s 710; s 720 
kapszula 
Hatóanyag. 250 mg cefalexinum kapszuf8'nk6n:t .. , 
Javallatok. Légúti fertőzések: sinusitis, otit,hi-m~di8,_ angina 
folliculariS, streptococcus-angiila, bronChitis-, pneurnorlia. 
_Húgy_úti fertőzések:- akut és króni_kus_py~lonepl;t_r,itis, _urethri
tis, cystitis, prostatitis, asimptomatikus ba:kt9riúria. 
Lágyrész- és bőrfertőzések: furunculosis, tályog, traumatikus 
és műtét utáni sebfertőzés, phlegmone. 
_Aikalma~ható továbbá érzékenység i viZsgálat után A-c~oport
ba tartozó streptococcustörzsek, pne.umOcoccus- éS-staphylo
coccustqrzs9k (pe!licilli_ilrezis~-~-n_s -~.: töriSek i~), v_B_I~-~i_nt H. 
influenzae, E. coli és_klel;>~ielja á_ltáiJ:>~Pz.óft ~gY~bfÉi'rf:Q7~-sek 
eset_éri is: _ _ _ · _- - - -_ - _____ , ___ -__ -, _-_ -__ ,-_-_-
A Pseudomonas aeruginosa -a készítménnyel szemberi re;. 
zisztens. · 
Ellenjavallatok. Cefalospofli1 antiblotikuiriák if8ilii túiérzé-
kenység. · -

Adagolás. Felnőttek átlagos napi adagja húgyúti fertözésben 
6 óránként 1 kapszula, egyéb vagy súlyosabb esetekbeo_ 2:-4 
ka·pszula. 
Gyermekek adagja a kortól, a testsúlytól és a fertözés súlyos
ságától függöen arányosan csökkentett. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi_tünetek, pl.-urticaria, macu
lopapulás .. .yagy_ erythemás bőrkiütések, viszketés, eosino
philia; a szérumtranszamináz-értékek kismértékű -emelkedé
se; _továbbá hasmenés, .hányinger,_ hányás, hasi- fájdalom, 
emésztési zavar, mely tünetek általában_nem teszik_.szüksé-
gessé a kezelés megszakítását. _ 
Figyelní~ztétés. Csak állandO orvosi ellenőrzés mell8tt alkal
ma:zha_tó. A vérkép, májfunkció és vesefunkció elle_nörzése 
ajánlatos. -
Penicillinallergia esetén, a penicillin-cefalosporin keresztal
lergia lehetőségemiatt ·óVatosa!"! ( megfigyelés mellett;. bőr-
próba-Után) kell-alkalmazni.·:, _____ ;~-,,_-
Elégtelen .vesernüködés esetén-óVatOSan, áll_aridó_-megflgy_e
-lés és laboratóriumi el_lenőrzés mell9tt adható, és az adagokat 
megfelelően csökkenteni kell. . 
Tartós alkalmazása_ rezisztens mikroOrganizmusok_ elszapóro~ 
dását eredményezheti. A kezelés alatt pozitív Coombs vizsgá
lati eredmé·ny előfordUlhat. továbbá 8-glukóz kirtlutatása a 
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vizeletből - Fehling- vagy Benedict-oldat, ill. rézszulfát--tab
letta alkalmazása esetén _-ál pozitív reakciót adhat. 

Megjegyzés. ++ A téiítés díját és a rendelhetőség szövegét 
- miután ezek a kézirat leadásakor nem álltak rendelkezésre
a könyv Feljegyzések c. fejezetében közöljük. 
Csomagolás. 12 kapszula. 

PVRAZINAMID 
tabi. 

Ch 

Hatóanyag. 500 mg pyrazinamidum tabl.-ként. 
Javallatok. Friss és krónikus tuberkulózis minden·formáje~. 

Ellenjavallatok. Májkárosodás, köszvény; , ,---_,-_--,_--'-, 
Adagolás. Átlagos napi adagja megközelít~Jeg te.st~Ú!Y_kQ_~on
ként 35 mg, de ezt a mennyiséget nem lépheti túl. NaQ\'Obb 
súlyú betegek. napi adagja legfeljebb 2,5 g-ig emelhétö.·Kézdö 
adagja napi 2 x 1 tabi., ~tkezés után; majd e'9'Y:héten át az ada-
got fokozatosan napi 3-4x1 tabl.-ig növeifj ük> . _, 
Kombinált kezelés: csak égyéb antituberkulotikunínial Kombi
nálva alkalmazható. Alkalmazása nem'-rilá'dosítjá óiás ·anti
tuberkulotikumok szokásos adagjait. RiQeniciddel kOinbi
nálva a májfunkció fokozott ellenörzése,$züksége,s (hepato
toxicitás összegződik). 
Mellékhatások. Májkárosodás, gyomor-bél panaszok, arthr
algia hyperurikaemia köszvényes rohamokkaL 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendő egyéb máj
károsító gyógyszerekkel. 
Figyelmeztetés. A májfunkeiét a kezelés előtt és annak folya
mán rendszeresen ellenőrizni kell. 

Megjegyzés._ + Kiz_árólag fekvőbeteg-gyóQyintézéti (gon~ 
dozóintéieti) felhasználásra. Az intézet készletéből kell a be
tegnek térítésmentesen kiadni (lásd 3.9 fejezet). 
Csomagolás. 250 ta b l. 56,50 Ft. 

QUARELIN 
tabi. 

Ch A 700 

H8tÓanyag. 400 mg novamidazophenum, 60 mg r:O_ff~inum, 
40 mg d rotaverinum hydrochloricum tabl.-ként. 
Javallatok. Fejfájás, elsősorban migrénes roham-; érgörcsök
böl eredő - a szokásos fájdalomcsillapítókkal nem szüntet
hető- igen heveny fejfájás. 
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Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 2-3-szor 1/2-
1 tabi. 
Mellékhatás. Amidazophenumszármazékokra érzékeny bete
geken előfordulhat allergiás reakció. 

Figyelmeztetés. Tartós adásakor a vérképet ellenőr-izni kell. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyi~ 
ség adható ki. -

Csomagolás. 1 O tabi. 2,50 Ft. 

QUESIL 
drazsé 

EGYT J 450 

Hatóanyag.-100 mg chloi"qúinaldolum drazséhként_._ 
Javallatok. Nem specifikus, heveny_enterocolltis, nyári has
menés, dyspepsia. A bélrendszer.i_dült gyulladásos betegsé
geiben a szekunder infekciók kezelése vagy megelőzése, anti
biotikumkezelés utáni bélműködési zavarok. Colitis ulcerosa, 
postcholecystectomiás szindróma. Amoebiasis. 
Ellenjavallat. Máj- és veseelégtelenség. 
'Adagolás. Feln._őtteknek 3-X 2 di-azsé ria·ponta; gyermekeknek: 
3 éves korig testsúlykg-onként 1/4 drazsé, naponta 3-4 rész
letben elosztva, 3-12 éves korig 3-4 x 1 drazsé, étkezés után. 
Mellékhatások. Alhasi fájdalOm, háriYin9er, palpitatio. 
Figyel_meztetés. Orvosi ellenőrzés nélkül leQfeljebb 1 hétig, 
orvOSI ellenőrzés mellett legfeljebb 1' hónapig szedhető meg
szakítás nélkül. 1 hónapot meghaladó folyamatos alkalmazás 
után perifériás neuropathia, myelopathia, atrophia .nervi 
optici léphetfeL _ _ 
Túlérzékenységi reakció, látási zavar--jelentkezése-esetén a 
további adagolást meg kell szüntetni! 
Más oxikinolintartalmú gyógyszerekkel együtt ell,elom,.,ve. 
oxikinolin összadagja ne lépje túl a napi maximális 

, ,AJnegadott maximális _kezelési idő után z,~:~::~<~bi);eze.l~~·"··~~!! 
más oxikinolintartalmú gyógyszerrel sem ft 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyi.: 
sé~ adható ki. 
CsomagOlás. 20 drazsé 2,40 Ft. 
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QUINOSEPTYL 
tabi. 

B 5 300 

Hatóanyag. 500 mg sulfamethoxypyridazíilum t8bt:-ként. 
Javallatok. Elsősorban idült légúti és húgyúti fertőzések (E. 
coli, kl_ebsiella, staphylococcus, Proteus mirabilis törzsek). 
Toxoplasmosis, nocardiosis, trachoma. 
Ellenjavallatok. Máj- és veseelégtelenség, a terhesség_: első 
trimesztere és a szülést megelőző hetek; gyermekk&~-""-'·--;o~ 
Adagolás. Felnőtteknek az első nap 2 x 1 tabi., majd a második 
naptól kezdve napi 1 tabi. étkezés után. 
Mellékhatások. Agranulocytosis, aplasztikus anaemia; hemo
liti his anaemia, thrombocytopenia, me!haemoglobinae_mia. 
Erythema multiforme (SteVens-Johnson-szindróma), ~11:ií::8-
ria, szérumbetegség, prurituS~ exfoliBtíV derni8titiS; Bnatilak
toid reakciók. Hányinger,_ hányás, hasi _fájdalmak,,:hepatitis, 
pancreatitis. Fejfájás, fülzúgás, depresszió, konvulzió .. Toxi
kus nephrosis (oli_guria, anuria), haematuria, cristall_uri_~,
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása: 

, -orális -antiko.agulánsokkal (antikoaguláns hatás-·Jokozó
dása); 

_- feniteinnal (annak szintje a szérumban toxikusig emelked-
het}; 

-orális antidiabetikumokkal-(hypoglykaemia veszélye); 
-P ABA-származékokkal {hatását csökkentik); 
- metotrexáttal (annak szintje a szérumban -toxikusig foko-

zódhat); 
-nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel (szintjét a szérumban 

a toxikusig emelhétik). 
Figyelmeztetés. Tartós adagolása során a hláh vesefunkció 
ill. a vérkép folyamatos ellenőrzése szükséges (thrombocyta
szám is). Ha a kezelés alatt bőr- vagy nyálkahártya-tünetek 
jelentkeznek, az adagolást azonnal be kell szüntetni. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos-rendelke
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismé.telhető. 

Csomagolás.-lO tabl.-2,20 ft. 

RADIPON 
tabi. 

B K200 

Hatóanyagok. 0,58 mg emetinum hydrochloricum,. 2, l mg 
phenobarbitalum, 2,9 mg.codeinum, 7 ,6.mg ammonium chio
ratum tabl.-ként. 
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Javallatok. Bronchitis acuta et chronica. 
Adagolás. Felnőtteknek: 3 óránként 1 tabi., gyermekeknek 
1/4-1/2.tabl., étkezés után.__ . , 

. FigYe!;meztet~s. üres gyomorranern szedhetöl-Főleg já_rmü~ 
vez~to~~ magasban_ vagy_ veszéJyes. gépen dolgozók csak az 
orvos alta l- az e~y~ni tűrőképességnek megfelelöen_-- előírt 
adagban sz_edhet1k, 111. alkalmazhatják. _ .-

~egjegYz!s.-·ti1 . Vény n_élkül egy alkalommallegfeljébb a leg~ 
k1seb~ gyan csomagolas vagy annak megfelelő menn.viség 
adhato k1. 

Csomagolás. 20 tabi. 2.'- Ft. 

~AUSEOYL · KGY H 400 
· inj:;tabi,.0,1mg.és o;2s rrig 

Hatóanyag. ---2~5· mg;'reserpil'u.i-m (1 ml):--am·p.-ként; 0;1':, ill. 
0,~5- mg.reserpinum tabl.-kéni:. '. 
J8v811at. Egymagábari -neM-._vag'y áiíg-:a.IÍcalrrias a·hfP~rlónia 
kezelésre. Célszerűbb kombinációkbafl· ·alkalmazni .-a ·bázis
terápia ~diureti~um;. bétablokkoló) kiegészítésére, 'második, 
h~~ma_d•~- s_zerk~nt. ~l_acsony vagy magas reninszinttel járó 
h!pertomaba_n d1uret1kumokkal együtt adva csak e·nyhe vagy 
kezepesen sulyos esetekben várható kellő hatás. · .. 
H_ipert~m_í?s krízisben,_ill. extrém magas·(akut.vagy kiónikus) 
h1pertomas állapotokban~ amikor gyors vérnyomáscSökkentő 
hatás szükséges, iv. adva. . .. :-._;- · 
Gyermekkorban chorea minor adjuváns kezeléSére használ-
ható. -- __ __ __ · __ 

E~lenj.~val!atok. Ulcus vantriculi és duódeni, ill. ugyanezek a 
korelozmenyben. Halmozott epilepsziás rohamok dePresz-
sziós típusú hangulatzavar. ' 
Coronariabetegségekben csak különös körültekintéssel ad
ható, mivel angin át provokálhat. 
Adagolás. Felnőtteknek: 

0,1 mg t&bl.: jáfóbetegekn'ek a nem kíVánatOs szedátív hatás 
elkerülésére napi 3x1 tabl.-nál (0,3 mg)·-többet---netn-ajánlatos 
alkalmazni. 

0~5 mg tabi.: fekvőbetegeknek naponta 2~1 tabi. (ó,s\ngL 
sulyos~_bbesetekb~n maximálisan 2x2 tabi. (1 mg). A de
pressz•o veszélye m1att napi 0,5 mg-nál több:csak kivételesen 

.-.1 rng.;.nál több s·emmilyen körűlmények között sem adható Í 
A terápia elégtelensége esetén az adag emelésétől nagyobb 
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vérnyomáscsökkenés nem várható, de a mallékhatások sú
lyosbodhatnak. 
lnj.: akut állapotokban 1-2 am p. (2,5-5 mg) im., esetleg lassan 
iv.,- vagy abban az esetben, ha a po. adagolásnak akadálya 
van. . . ~ · . 
Az injekciós kezelés csak intézetben alkalmazható! 
Gyermekeknek: 
0,005-0,003 mg/tskg, naponta.po. 3-5 adagra e_losztv~.-ki§ebb 
adaggal kezdve és szükSég esetén fok0ZatoSan-em'9N·6':'Az~. 
adag ennek a fele.. __ _ __ .. __ __. 
Mellékhatások. Részben a szimpaiikusióliu~ csökkené~eAII. a 
paraszimpatikus túlsúly következt8bf!n jönnek létre: bágyadt
ság;-fáradékonyság (ami depressziói g súlyosbodhat), az orr
nyálkahártya duzzanata, émelygés,- diatrh_oea, továbbá an~ 
g ina pectoris, ulcus, imPOtencia. , 

.Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együttadni: 
- MAO-inhibitorral· (súlyos hípertóniáS--krízist hozhat 16tre). 

A kétszer egymásütáni alkalmatásakor--1o-·nap·s·zünetet kell 
tartani; 

- digitálisszal (gyakoribbá válik, ill. fokozódhat a· digitálisz 
okozta arrh_ythmi_a).- !lyen~or az egyik :gyógyszer adását 
meg kell szüntetni.,- Az arrhythmiafokozódás különösen 
atriális fibrillációban szanvedökön jelentős,- ezen kórképben 
együtt adásuk kontraindikált. 

Csak óvatosan adható: 
.- guanethidiil éS származékaival (ortosztatikus hipotenzió 

súlyosbodást, bradycardiát és pszichés ·-ctepressziót okoz~ 
hat); . . . .. .. . . · 

-sebészi anesztetikUmOkkal és iv. narkotikumokkal (fokozott 
hipotónia jelentkezhet); Ha vazopresszor szükSéges, ·a_direkt 
adrenerg receptorokon hatókat (pl. Noradrenalin ihj;) kell 
alkalmazni, az indirekt úton hatók ugyanis (pL Epherit inj.) 
ilyen esetben hatástalan ok. {A -Rausedylt szedők általában 
érzékenyebbek a noradrenalinra, ezért kisebb ada9 :szüksé
ges!); 

-orális antikoagulánsokkal (megváltoztathatja aZ 'Biv8dási 
időt); 

-triciklikus antidepresszánsokkal ( központi idegrendszeri za
varokat, hiperexcitabilitást és mániát okozhat). A két -szer 
együtt adása csak súlyos lilás antidepresszívumra nem rea
gáló betegeken indokolt; 

- kininnel, kinídinnel,_prokainamidd_al (kardiális_asystolét, és 
excesszív bradycardiát okozhat).-Ezért a Rausedyl-alkalma-
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zása után 24 óra múlva adhatjuk ezek valamelyi két, a kardiá-
lis állapot ellenőrzése mellett. 

Figyelmeztetés. Az egyidejűleg adott antikoaguláns adago
lást újból be kell állíta ni. 
A Rausedyl és az alkohol egymás hatását fokozzák, "ezért a· 
készítmények al!<.almazási ideje -alatt szeszes'itaf fogyasztása 
tilos. · 

.. Megjt!gyzéS. -+-'CSak vénYré:~dható-ki;-·é·S·aZ·orvP_S rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.·· 
Csomagolás. 5 am p. (2,5 mg) 6,30 Ft; 50tabL(0,1_ mg) 2.40 Ft; 
40 tabi. (0,25 mg) 4,20 Ft. · · · 

R EAS EC KGY J 500 
cseppek, tabi. 
Hatóanyagok~ 0,375 --rlig atropí'n.Uin sU-tf~-iié_um, 3/0,5_ mg di
ptJenoxylatum -hydrochloricum _(-1:5 ml) oldatban; _-0,02_5 mg 
atrapinum sulfuricum, 2,5 mg diphenoxylatum h-ydrQchlori
cum tabl.-ként. 
Javallatok. Kül_önböző eredetű (allergiás; gyógyszer,.röntgen
terápia, utazás, fertözés -stb;• okozta), 'akut és krónikus diar-
rhoea -tüneti kezelése. · 
Ellenjavallat. Obstrukció, ill. annak veszélye. 
Adagolás. Felnőtteknek: enyhe esetekbe_fí n'8pi':Íx_3_5- csepp, 
ill. 2x.1 tab!jreggel és esteretkezé.s előtt. Súlyos esé_tekben: 
az adag pro9resszíven emelendő ·napi 3-4><35-cseppú~, ill. 2-
4.tabL-ra. A nagyobb _a_dagok alkalmazásakor _eyzükséges, hogy 
a beteg_ tünefeit (esetl_e:ges túladagolás __ niicltt) kontrollátni 
tudja a kezelőorvos. - · 
Gyermekek napi adagja: 
kor: csepp: 
(h 3 hó 3x3-6 
4-- B hó 3x&--12 
7-12 hó 3x12-18 
1-. 6 év 3x18-30 

. i-:-12_év --· - ·· · 

tabi.: 

2>i1t4 
.2x.1/2 
2x1 
:lxf 

Mellékhatások.· Émelygés, Szédülés, aluszékonyság,- nyugta
lanság, _bőrviszketés, pUffadás. _Túladago_lás esetén_ -légzési 
depre:sszió, coma. Antidotum: Nalorphin. 
Figyelmeztetés. Fértözéses ·eredetű 'diarrhoeákban az anti
bakteriális kezelést nem pótolja. 
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Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (-15 ml) ~2,40 Ft; 20 tabi. 2,-,Ft; 

REDERGAM "kG Y H 400; H 800 
cseppek, inj;, subling. tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg ·dihydroergo1:öxinUm ·aetha_nS~_If~o!cu_rn 
10 ml oldatban {1 ml=kb. 3o-csepp=1 mg hatóanya~n-;·o~'3'·tng 
dihydroergotoxinum aethansulfonicum (1 ml) amp_.-ként; 
0,25 mg dihydroergotoxinum- aethansulfonitum--súbling. 
tabl.-ként. 
Jávallatok: Mi_g·rén, perifériás érbántalmak,:--_ Raynau~:kór, 
thrombangiitis ()bliterans, claudiC_J:itio_ j_ntermitt;ens,._hii:>e,rtó
nia, egyéb vérnyomáscsökkentö 'gyógySzer·okóZta ortoS_zta-
tikus hipotónta. · -
Ellenjavallatok. Nem-ismeretesek. 
Adagolás. Per os: a kezelést napi 3 x 5 -cseppeil'ilt 1-tabL-val 
kezdjük,-eztaz adagot napi 3x1 cseppel-il l. nap'onta·1 tabL-val 
emeljük a kedvező hatás jelentkezéséig, maxiníálisan ·3-x 20 
cseppig ilL 7-Stabl.-ig. Az optimális és legjobbantűrt-adaggal 
a kezelést 1-3 hónapig fölytatjuk. A tabL-t a nap folyamán 
egyenletesen adagoljuk, a nyelv alá htily-8zve; ilyelés nélkül 
szétesni hagyjuk. A per os kezelé_st inj.:::val fokozhatj uk. 
Parenterálisan: naponta 1-3 amp. sc. vagy im.·Vérnyomás
csökkentő hatásvizsgálatára 1/2-1 amp. iv. 
Mellékhatások. Émelygés, gyomorpanaszok, hányás, külö
nösen iv. i nj. után. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése-szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Cs0magolás.1 üveg (10 ml) 11,- Ft;' 5 amp. (1 ml) 2,50 Ft; 50 
subling. tabi. 4,1 O Ft. 

REDIMYL Ch X 200 
i nj. 
Hatóanyag. 300 mg j')-dimethyl-gh.iiarimiduffi {20 ml) amp.
ként. A 100ml-es oldat 5-szörös me n nyiséget tartalmaz. 
Javallatok.lntravénás barbitálnarkózis megszüntetése, barbi
tál és egyéb altatószer okozta mérgezés. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: új- és koraszütöttek as
phyxiás rohama. 
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Adagolás. Felnőttadagok: felületes intravénás barbit(l:lna.-rkó
zis azonnali. megszakítására és a -következményes panaszok 
(szédülés, álmosság) megszüntetésére, pl.járóbeteg-rendelé
sen végzett kisebb beavatkozások (foghúzás, tályognyitás, 
repositio stb.) után, töb~nyi~e eleg~nd,ő .~~ mJ !Y· E?--~~ a_qa_g. 
néhány perc múlva megismetelhet-o az opt1mahs hataseler_e- . 
séig. KöZepesen mély narkó~is gyors_ megszüntetésére, ha a 
tiszta öntudatállapOt _ vísszatérését- _m_~g akarJuk--gyorsítani, 
kezdetbeO 25 ml-t iv. befecskendei:ünk,- majd- néhány perc 
múlva még 10-20 ml-t' adunk. Ez az adag megismételhető a 
kívánt hatás eléréséig:Mély nark<?zis. esetéb_~n, amikortúlada
golás történt, vagy ha barb!tál~túlérzékenység --~11. f~-~'.1~ a 
komatózus állapot időtartaman,ak_lényeges _megr()v1d1tesere 
kezdetben 4fJ--:50 ml~t,adun~, i v., _és_ ezt_.az -~d~ g ot -~zQ_kség.sze-

.- ri nt megismételjQk:a 'k~11é)__.!í_at_á_s:elété!;~i~.::-- ----~- __ -·. ". _ ,:J 
Kön'nyű mérgezés 'esetében, ha a·beteg ontudata';l.a.k gyors 
feltisztulását akarjuk elérni, 25-40 ml-t adurik'iv.·és·ezt a·~, ada
got 10 perc múlva megismételjük. Esétleg néhány óra múlva 
ismétadunk 15-25ml-t. . ~---
Súlyos mérgezés-esetében kezdetben-~0--100 ~1-t l~ss~:- iv. 
injiciálunk, és ezt az- adagot 3-5 perc mulva meg1smete~Ju_k. A 
továbbiakban_. a -szükséghez rnérten-- hasonló menny1seget 
adunk 10--15 perc_múlva. Ha a komatózus állapot,újbóLmé

; lyülne,akkor 1-3 óránként 25-40 ml-t fecskendezünk be_ iv. 
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Igen' súlyos mérgezés esetében (teljes areflex_ia, fénymerey 
pupillák, légzéSzava r) a_z· e_lső ·adag 80--120-_f!ll;· Ezt-a me:nny.'
séget iv.lassan injiciáljuk, és kb. 5-10 perc múlva meglsme
teljük, a beteg állapotának figyelembevételével. További 10 
perc múlva ú jabb 40-80 ml adható, majd szükség sze ri nt 3-4 
.óránként a befecskendezést megismételjük, a.mellé~~atások 
figyelembevételével! Súlyos és igen súlyos mérgez~rleknek a 
napi mennyiség megfelelő elosztásban 400.,..900 ml1s lehet. A 
mérgezés lefolyása (3-5 nap) alatt összesen 2-4000 ml is_ad
ható. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig 2 mg/\skg iv., 1-:-J4,~v~~ 
korig 1 mg/tskg iv. Szükség esetén 20-30· percenként m6g-· 
ismételhető, általában a túladagolás első- jeléi_g (arcfint()r, 
szeiÍlhéh ujjráÍlgás, ill_. -_fibrilráció)_. 
Mellékhatás. Görcsroham; 
Figyelmeztetés. Alkcílmazása nem teszi feleslegessé a mérge
zett beteg egyéb-kezeléséti úm.: gyomormosás, hashajtás, 
kardiális támogatás, parenterális folyadék- és elektrolitbevitel 
stb. · 

·:.: 
~J 

:;-\<í 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint_(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 25 amp. (20 ml) 19,20 Ft; 1 amp. (100 ml) 
3,50 Ft. 

RELAXIL-G EGYT "E 100 
inj. -~~;--~-... 

Hatóanyag. 500 mg guajacol-glycerin-aether (1 O ml) ·amp.
ként. 

Javallatok. Abdominális, anorektális és végtagseb8szethníi
tétek során az izomtónus csökkentése. Spazmusok-oldása 
(discushermia, tetanusz, elektrosokk esetén); továbbá:-a:foko
zott fzomtónus. csökkentés (apoplexia·: következniényeiként 
létrejött spasztikus, bénulás, reumás kontraktúra, bursitis, 
spondylitis, anorektáli_s vizsgálat esetén). -
Adagolás. lv. és im._, (lehetőleg a gh.itaeusokba) injidálható. 
Sebészetben a narkózis beállta után az első adag .felnőtteknek 
20 ml {2amp.) iv. Hatása +-6 perceli belül éri el_ éi máXimumot, 
és kb. 20--30_-pefcig tart. HosSza_ bb müté_t kapCSán:... szükség 
szerint- többször is adható prolongáltan, frakcionálya (10-
15 ml) 200 ml-ig. - A felsorolt egyéb indikációs terüléteken 
naponta 1-2 amp. (10--20 ml) adható. Adipasitas Vagy súlyo
sabb izommerevség esetében egyszerre 4-6 am p. (40-60 ml) 
is injiciálható. 

Figyelmeztetés. Sebészet-i alkalmazásakor - amennyiben a 
beteg spontán légzése romlik- jól záró maszkon, esetleg léle
geztető készüléken keresztül vagy még inkább intratracheális 
intubáció útján altatógépre kapcsolva, mesterséges lélegez
tetés oxigénnel mindaddig, amíg a spontán légzés helyre nem 
áll. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás.10 amp: {10 ml) 7,20 Ft. 

REPARON EGYT. H 600 
kenőcs, kúp 
Hatóanyagok. 8,25 milliárd Bacterium coli steril,' 82 mg phe
nolum liquefactum (25 g), v/o emulzióS kenőcsben; 0,66 mii
Hárd Bacterium coli steril, 7 mg phenolum li quefactum kúpon
ként. 
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Javallatok._ Aranyér. és szövödményei: fájdalom, viszketés, 
gyulladás, pruritus ani etvulvae, rhagades et_fissurae ani. 
Alkalmazás: Ülöfürdő után napi 1..:....2 kúp, ill. ·a;végbél környé
két·bekenni. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommaliegfeljebb a leg- . 
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfetelö·mennyisé"g 
adható kL -
Csoinagolá~. 1 tubus (25 g) 2;30 Ft; 1 O kúp 2,50 Ft. 

RESEPTYL-UREA Ch ~Tc 120 
sebhintőpor 

Hat~~fíyag;·_a;·9:··:{4"f_hJ?fP_t5_~,~,Y:W~~-~~3~_i,§fl,lP!;b~)lZOi_~tült9~:~ürli
d_um; 100 mg-?arbamidu'!l~-6,9 g lá~to-súril_·n'o_grs·ebhi_ntőpor
ban. A szóróüveg 7,5.:szef€s menny_iségét_taital~az. --~:_:.:
Java!lat. Fertőzött sebek; é"gési SérüÍés, felfekvés, ·r~nyhén 
gyóg-yuló váladékozó' fekélyek;: feltárt g·érinyéS fOtyamatök. 
EllenjaVallat. Szulfonamid-túlérzékenY~:99. ---- ·----

Aikalma~ás. A szokásos-módon· elvégzett sebtoalett után az 
egés_z seb felül_etét·-naponta szükség- szarinttöbbször vékony 
~é~~gben b~hi_ntjük._ · .__ . . 
Mellékbatás. Allergiás reakciók;·reZ:is'i:tens mikriJOrganiimu
sok e'lőretörése. 
MegjegyZés. + Vény nélkül egy alkalommaH99Tei!jebb a leg
kisebb gyári csomagolás ·vagy annak megfelelő- mennyiség 
adható. ki. 
Csomagolás.'-b. fdoboz (10 g) z;,:;.._ Ft; b.-1 sió'róüveg·(75 g) 
15,-Ft. . ·~· ~ .. " 

RETABOLIL KGY M600 
Olajos inj. 
Hatóanyag. 50 mg norandrostenolonurn decanoicum;.(1; rnl) 
amp.-ként.-
Javallatok. Minden olyan esei, arnetVben eréÍyes_és· t8rtóS 

···anabolikus hatás szükséges, vagy ahol az'eddig ismert·anci
·bolikus készitmények hatástalannak bizonyultak: pL diabe
teses r:etinopath)a, progre.sszív Izomdisztrófia, _i_nfantilis prog
resszív spi nál_ iS atrófia (Werding-Hoffmann-szindróma).:_vala-
mint mammacarCinoma, - -· 
Ellenjavallatok. Prostata- és férfiemlö-carcinoma. 
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Adagolás. Individuális; általában diabeteses retinopathiá
ban:. 3_ hetenként 50 mg, .mammatumorban:_ ~ hetenként '50 
mg, izomdisztrófiákban: felnötteknek 2-3 hónapon keresztül 
heti 2 x 50 mg, gyermekeknek hetenként 50 mg. 
Egyéb indikációkban 3-4 hetenként 50 mg. 
lm. kell-alkalmazni! 
Megjegyzés. + Csak vényre _adható ki. Az or-vos -rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételh~tő?'~·~.,.,... 
Csomagolás.1 amp. (l ml) 7,20 Ft. 

RETANDROL KGY 0100 
olajos in j. 25 mg és.2.50 mg 
-Hatóanyag. 25 mg-, :ilt· 250 mg·testosteronúm phenyljJro
pionicum (1.ml) amp.-ként. 
Javallatok. Férfi klimax, ejaculatio praecox, férfi hypOQona
dismus,. impotencia, infantilizmus, kasztráciá's~.tünetek~- Kli
nefelter-szindróma, férfiak ostitis deformansá; ill.- Paget-kórja, 
prostata h i pertrófia, eunuchoidismus, acromegalia,_ hypophy
saer cachexia, panhypopituitarismus, endometriosis, meno
metrorrhagia, inoperábilis metasztatizáló és recidiváló női 
mammacarcinoma. 
Adagolás. 25mg-os ín j.: hetenként 1 vagy 2 am p._, esetleg két
hetenként 2 amp. im.; 250mg-os ínj.: havonta 1, esetleg két
hetenként 1 amp. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos-- rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- A 
25mg-os injekciót_az_ qrvos akkor rendelheti, ha azt a területi
leg, illetöieg .szakmailag illetékes fekvöbeteg-el_látó osztály, 
szakrendelés (gon_doz()) szakorvosa javasolja:- A 250mg-os 
injekciót az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, 
aki a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg 
gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 3 am p. (25 mg)3, 1OFt; 3 am p. (250 mg)18,30 Ft. 

RET ARDILLI N B s 710 
szuszpenziós in j. 400 OOO NE, 1 OOO OOO NE 
Hatóélnyag. 400 OOO NE ill. 1 OOO OOO NE benzVlpenicillin
procainum poramp.-ként. Oldószer: natrium chioratum inj. 
0,9% (2 ml ill. 5 ml) amp.-ként. 
Javallat. Penicillinre érzékeny mikroorganizmusok által oko-
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zott középsúlyos fertőzések (streptococcus, pneumococcus, 
nem penicillináztermelő staphylococcus, gonococcus, T. pal
lidum). 
12-16 órán keresztül kielégitő penicillinszintet biztosít. 
Ellenjavallat. Penicillinalf.ergia, prokainaller'Qia. 
AdagoláS. Kőzéps.úlyos strepto-,_ staphylo_-, ·_pneumococcus
fertözésben napi 400 000-1 OOO OOO -NE- im., g...:..;10 _napig. 
Streptococcus-fertőzés kezelési ideje legalább 10 nap; a má
sodik betegség kivédésére. 
Gonorrhoea: szövödménymentes esetben férfinak 3 napon át 
1-2 millió NE, nőnek 6-10 napon át, szövődményes esetbe~ 
legalább 10 millió NE összmennyiségberl· 
Szifilisz: napi 1 millió.NE 10-15·:napon.át.kúrárikérit. (Gonor
rhoea kezelése előtt-a konkomitáló:szi_filiSi-kizárandó!) 
Endocarditis-profilaxis: 1 OOO OOÖ NE/die a beavatkozás nap
jától 3 napig. 
Mellékhatás;·Túlérzékenységi réakciók:- erythem_a, urticaria, 
Quincke-ödéma-,-anafilaxiás shock. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülénéfő·_· bakterio
sztatikus antibiotikumokkaL pl. kloramfenikollal, tetrai:::iklinek
kel (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor sUiyos, Sőt halálos ana
filaxiás shock léphet fel, elsősorban allergiás hajlamú 'égyé
neken, ezért asztmás, allergiás-- anamnézis esetén fokozott 
óvatosság ajánlott. 
A részleges penicillin- és cefalosporin·-keresztallergiáhi kli
nikai és laboratóriumi adatok vannak. 
Megjegyzés. + Csakvényre adható ki egyszeri alkalonimal. 
-Az 1 OOO-OOO NE injekciót az Intézet készletéből kell térítés
mentesen kiadni a bőr-- és nemigondozóban ·gyógykezelés 
alatt álló nemibeteg nek. -
Csomagolás. 400 OOO NE + 1 ain p·. (2 ml) oldóSzer 2,-:- Ft; 
1 OOO OOO NE+ 1 amp. (5ml) oldószer 3,90 Ft; 50x1 OOO OOO 
NE+ 50 arnp. (5 ml) oldószer 195;- Ft. 

RHEOPYRIN KGY mV200 
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drazsé, in j. 
Hatóanyagok; 125 mg Ph€nylbUtazo'ilúm, 125'mg 8midazo
phenum drazsénként; 750 mg phenylbutazonum natrium, 
750 mg amidazophenum (5 ml) amp.-ként. 

Javallatok. Arthritis, monarthritis, akut, szubakut és krónikus 
polyarthritís rheumatica, lumbago, akut periCarditis reuma
tica, podagra, polyserositis reumatica, spondylarthritis, lágy
részek reumatizmusa, neuralgia, akut és krónikus polyneuri
tis, neuralgia facialis, adnexitis, salpingitis, parametrltis, -iritls 
és_iridocyclitis, papilloretinitis. 

Ellenjavallatok. ~itmuszavarok, vitium cordis, krónikus myo· 
pathia cordis, amidazofenérzékenység~ vese-és májm~
gedések, gyomor· és nyombélfekély, ödémakéstséQ, ödéma 
fellépte, továbbá a vérképzöszervek megbetegedései. (anae
mia, leucopenia, thrombocytopenia). 

Adagolás. Reuma kezelésére felnőtteknek naponta 2-'3-szor 
1-2-drazsé vagy 1 am p. naponta vagy másodnapon~ént. Fek
vőbetegnek intragluteálisan hosszú tűvel mélyen; .mindenkor 
lassan, 1-2 perc aiéitt injiciálva. NögyógyászatbanA-J.i napon
ként 1 ani p., amíg a láz és a fájdalom meg nem,szűnik. 
Figyelmeztetés. Csak orvosi ellenőrZés mellett· adagolható. 
Tartós ·alkalmazásakor -a vérképet {leucocytaszámot--is!) he
tente ellenőrizni kell. 
Görcskészségesetén parenterálisan tilos-adni. 
Gyermekeknek csak fekvőbeteg~gyógyintézetben adható. 
Megjegyzés. + Csak vényre· adható ki.·Az_ orvos .rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalominal) ismételhető. 
Csomag-olás. 5 _amp. (5 ml) 5,70 Ft;· b~ '2o drazSé 3,1 O FÍ:, b. 50 
drazsé 7,80 Ft. 

RHEOSOtON . KGY mV100 
tabi. 
Hatóanyagok. 2 rng predniSolonum és--1 OD ·mg ph8'nYibuta
zonum tabl.-ként. 

Javallatok~ Polyarthritis chron i cB:, fe bris· rheumai:iéa.: ·(poly
arthritis rheumatica acuta, -carditis, polyserositis); Spondy
JarthritiS ankylqpoetica,-periarthritis (humeroscapularis stb.), 
bursitis,· arthrosis. · 
Eirerij8-~8ri8tok. Vakct-náCió időtartama. Ulcus ventrkuli et 
duodeni, vese- és' májmegbetegedések, diabetes memtus, 
dekompenzált vagy dekompenzáció határán levő szívbeteg
ségek .. Ödéma, ödéniakészség és hipertónia esetében csa'k 
sószeg9ny diéta_ ni ellett, állan_dó ellenőrzéssei alkalmazható. 
Adagolás. Individuális. 
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Felnőtteknek: az első napon 4-6 tabi., a további napokon 2-
3 tabi. 
Gyermekeknek: 7-14 éves korig naponta 3x1/2 tabi. 
Ha az anamnézisben pszichózis szerepe-1, magasabb adagok 
adása körültekintést igényel. - ~ 

A kúra időtartama lehetőleg felnött9knek se haladja meg az 
1-2 hetet . 

Mellékhatások. Csökkent ellenállás-.fertöZésekkel szemben 
hipertónia, glycosuria, hypokalaemia vagy víz- és sóretenciÓ 
(a feni! butazon-tartalom miatt), negatív N-mérleg (kataboliz
mus), mellékvesekéreg-kímerülés, osteoporosis. Hiperacidi
tás, ·ulcerati_o, glycosuria, cytopenia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. A többi kortikoszteroid-, ili.-fenil
butazontartalmú gyógyszerk(lsz-ítniényhez hasonlóan a Rheo
so!_on tabi. alkalmazásakor :is Számoliii' kell -a gyógyszerköl
csonhqtás_ok lehetöségével. 
Kerülendő együttadása: 
- barbiturátokkal (hatását a fen il butazon növel heti, ill. a bar

biturát a kortikoszteroid-'hatását, valamint a fenilbtitazon 
. felezési idejét csökkentheti). 

avatosan adandó: 
- orá!is antidiabetikumokk81 {hypoglykaemia veszélye); 
- antikoagulánsokkal {antikoaguláns hatás növekedés); 
- szalicilátokk8:1 (csökkenhet a plazma szalicilátkoncentrá-

ci_ója; _a mellékhatások összegződhetnek pl. okkult Vérzés); 
- d1uret1kumokkal (fokozott hypokalaemia). 
Figyelmeztetés. A szám os mellékhatás és az egyénileg külöfl
böző butazolidinérzékenység miatt gyermekeknek csak ki_vé
teles esetekben, 1-2 hétig, kórházban- állandó orvOSi e·nen~ 
őrzés mellett {vérkép, vizelet, májfunkciój ajánlatos adagolni. 
Felnőtteknek hosszan tartó kezeléskor az esetleges, hypokal
a~f!!ia ki_védésére szükséges lehet kálium adása {t:'api 1-2 g 
kallumso). A katabolizmus és az osteoporosis veszélyének 
csökkentésére _esetleg egyidejű Neraboi {Neroboletta) adása 
szükséges. A kúra _.során rendszeres vérnyomásmérés, vér., 
kép, májfunkció, valamint vizelet- és székletvizsgálat kívána
tos. A kúra végén aszert csökkenő adagban kell elhclgyni. Be.:: 
fejező-kúra utáni- ACTH-adás mérlegelendő-{bör'j)i"óba!). 
Orális antidiabetikumok, valamint az antikoagul_ánsok adagját 
célszerű újra beállítani a kortikoszteroid-terápia alatt. Diureti
kLnnokkal együtt adva fokozottan figyelemmel kell' kísérni a 
szervezet elektrolit-háztartását (káliumsó pótlása). Szalicilá
tok egyidejű adásakor, ha csökkentjük a kortikositeroid-Bda~ 

g ot, a szalicilát adagjának egyidejű csökkentésére is szükség 
lehet (a kisebb adag szteroid kevésbé csökkenti a vér szalici-
látszintjét). , 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki_ 8gyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 20 tabl.-4,90 Ft. 

RIDOL KGY A 700;Filotf'" 
in j., tabi., végbélkúp 
Hatóanyagok. 80 mg dimethylar'nino-acétylphehtiéizidum, 1,5 
mg methylhomatropinium bro.matum, 2 mg lidocainum hyd
rochloricum,- 20 mg codeinum hydrochloricum, 500 mg no
vamidazophenum (2 ml) amp.-ként; 
sO m9 _dirnethylamin_o-acetylphentiazidum, 1,5_ rn~:;.rn~thyl
hán1atropinium' bromatum, 20 mg. codeinum hydróchlori-
cum, 500 mg novamidazophenum ta bt.-ként; _ .. __ 
160 mg, dimethylamino-acetylpheintiaziduf11,--2,2- ni g_ -methyl
homatropinitfm bromatum, 20 mg_ codeinum hydrochlori
cum, 600 mg novamldazophenum kúponként: _ 

__ JavallatOk~-.Vascularis fejfájás, _gyotn_orgörcs~- py_loru~ispaz
mus, nephrcilithiasis,_ cholelit~iasis, ur~te~g_örcs, h01\;a_gte
nesmus, béltenesmus, spasztikus obstipáció,_:dizentériá_s fáj
dalom, tabesesek abdominális görcse, h\Íperemesis, _dysme
norrhoea. 
Ellenjavallatok. Glaucoma, prostatahipertrófia. 
Adagólás. Heves, akut fájdalmak ésetében 1, legfeljebb 2 
amp._.im. Fájdalori-lesetén 1', legfeljebb 2-tabi., 1; ill: 2 kúp, 
amely naponta kétszer-ismételhető. , 
Fi9yelmeztetéS. Tclrtös álkalmazá_s eS_etéri_8 véi-kéPe~_:i.~őn
ként ellenőrizni kell. Az inj. tartós ·alkalmazása kerül_efl:'d(}. -
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen~ dol
gozók csak az orVos által--' az_ eQyéni érzékenységne~:meg
felelően- előírt_ adagban szedhetik, ill. alkalmazhatj_ák. 
Megjegyzés. ++ Csak Vényre adható ki~ Ai. orvos i-ende.lke
zéSe-szerinHief)felj'ebb--három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml) 2;30 Ft; 10 tabi. 3,~ Ft; 1 O kúp 
3,90 Ft. 
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RIGEDAL KGY H300 
tabi. 
Hatóanyag. 1 Omg i sosorbidum dinitricum tabl.~ké!'t. ~ __ 
Helyettesítő készítmény: Nitrosorhid tabi., Sorbomtta~l: 

RIGENICID KGY 
drazsé, végbélkúp 
Hatóanyag. 250 mg aethionamidum bélhen oldódó drai:sén
ként; 500 mg aethionamidum végbélkúponként.· e 

Javallat. A tuberkulózis pulmonális és extrapulmo~ális for
mái, egyéb antituberkUiotikumokkal s,zemben fennáU9'i~tole-
ranciavagyrez_i~zt-~~-qia_t"_ ____ .,.:,_ ___ -__ --. ____ 'f; 
Ellellj_ilvaUat. Az_eÍiŰn8"middai-Szem-~~ri-i1:úlérZéke,ny~~;~/Máj- _ 
laesio. Terhesség. _ .- ' _· ~ _-, __ -
Adagolás. Felnőtteknek: 750 mg_- 1_ g (3'-4,draz_sé1 naponta, 
ill. ·1-1 .kúp; (;élszérü a,.kezelést napi 1_ drazsév!'I~·-H_!·:Lv~gbél
kúppal elkezdeni, 5 riap után napi 2 draz~éra, ma]d-u]abb,5 nap 
után napi 3 dra·zséra, ill. 2 kúpra _emelni az a_dagot: ~_n nel ma
gasabb- adagOt ·az esetek többségében. a ·bete_g a- jele':l!kező 
gyomorpanaszok miatt-ne_m ·tud szedni. A panaszok hlanyá
ban az ideá_!is:napi adag 4drai:sé, ilt'2-kúp. ·'~ 
Gyermekeknek: 20-40 mg/tskg-I'Íak megfelelő drazsé, il,!. -reg-
gel és este 1/2-1/2 kúp. . . 
Kombinált kéielés;· A gyógyszerrel szemben VIsianylag gyor
san bakteriológiai r.e"zisztenci_a alakul_ ki, ezért mindenkor.kom
.bináltan kell -adagolrii_ olyan más antituberkulotikt,.trnokkal 
együtt, amellyel szerTiben mé:g- bakteriol_ógiai érzékenység fel
_ tételezhető. ,lndokol_atlan a kombináció-·p~otionam_iddal {a 
keti-ő között kereSztrezisztencia áll fenn)._ Ha a betegnek koráb
b~ n- idegrend,szeri 'vagy pszichés zava~?i volta~ ci~losz~ri~nel 
nem· kombinálható_ (n~urotoxiku_s-_ tuoetek o_.s_szegzod_~se). 
PiráZinamiddal történő kombináláskor a __ rriájfunkc~ó fokQzott 
,e __ llenOrzése szükséges '(hépatotoxi~_í_táS_ ?ss.~_egződi_~l:, ,'.,.~:.""- _ 
Nlel_lé~h~_tás. __ Gasztro_i_n_te_s;zt_in~!i.ey,J~~J1J~§.?::Q~;.,~W~~frtl~J~it~~g~. 
hái1Yirl9er~ 'llánYáS, 9yoin0r}ájdaiom, májműk9dési zavarok, 
bőrkiütések. Ritkán ·pszichés és menstruációs zavarok, melyek 
a gyógyszer elhagyása után n?rmalizálódnak. 
Gyó~yszerkölcsönhatá_s. Kerülendő együttadása egy6b máj
kái'osító gyógyszerekkel. 
figyelmeztetés. A kezelés során -célszerű havonta a szérum-
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· transzamináz (SGOT, SGPT) meghatározása a májműködés 
ellenőrzése céljából. 
Megjegyzés. +- KiZárólag fekVöbeteg-gyóQV1iltézeti (gondo

, zóintézeti) felhasZnálásra.- Az intézet készletéből-kell a b~teg
. nek térítésmentesen kiadni. (L.: 3.9 fejezet). 
Csomagolás. 50 drazSé 7~80 Ft, 500_ drilzsé 78)- Ft; 10_ kúp 
3,90 Ft. 

RIGENICID KGY 'S400 
infúZióS-Oldat készítéséhez , , .-·---., 
Hatóanyag. 500 mg aethionamidum (sósavas.-,sf>, aléÍk]ában) 
üvegénként.- -, __ .-_'- .- _ ._. _ _..-_-, _-- _-- , 
Javá:llatok. AgümőkÓ,r'pUimonáliS és extrapulmOpál_iS fofya-:-_ 
matai, egyéb gátlószerekkel szemben rezisztens eset~_i_; egyéb 
gátlószerekkel, továbbá_ orális-és rektális Rigenici~_-é!-dagolás
sal szemben fennálló _intolerancia. 
Ellenja~allatok.- Emésztőrendszer bétegségei, ill. káros álla
potai; gastritis,, gyomor-:nyombél fekély, gyomorr~sectio 
utáni leromlott_ á_IIapot, -_colitis, __ colitis ulcerosa,,_ májlaesio, 
cach __ exiás phthisisek, terhesség. A korai rezisztencia fellépése 
miatt a Rigeinicidet 'mlfldig más antituberkulotikummal kell 
társítani, egyedüli alkalmazása ellen javallt. . 
Nem ajánlatos alkalmazása krónikus ,alkoholiz_mu.s~a~, _epl
lepsziában, különösen INH és Cycloserin -komb1!1ac1óban, 
me rt neurotoxikus tünetek jelentkezhetnek. , 
Ha a betegnek ko'rábban ·idegrendszeri vagy pSzichés-zavarai 
voltak, a Rigenicid-Cycloserin kombinációban -az ?setleg fel
lépő idegrendszeri tünetek miatt- nem adagolhato. _ 
Adagol_ás. A Rigenicid-infúzió szokásos napi ad8gja_ 5_0~- mg 
etionamid. Az. infúziós oldat elkészítése célszer(íen a kavet
-kezöképpen történik: 500 ml steril5%-os glukóz_oldathoz_Vagy 
500 ml steril liotóni ás NaCl-oldathoz hozzáadjuk a pH-beállító 
ampulla tartal mát,' azaz ·a _a ni i stéril iZotóni áS nátrií.Jmbikar
bonát-Oidatot. Felrázás ut'án ebből az old~tból_ 1 O ml4 fecs
kendővel·felsi:ívúrik és- a -gumisapkán -át_- befecskendezzük a 
hatóanyagat ta-rtalmazó üvegbe. A ·haic:)anyag teljes f~loldó
dáSa után a gumisapkás üvegből fecskendőbe-szívJuk _fel 
annak teljes tartalmát és hozzáadjuk a glukóz-, ill. NaCl-oldat
hoz. Az ilyen módon elkészített 1 ezreiékes kb. 4,5 pH-jú olda
tot az elkészítés után közvetlen ül, tartós cseppinfúzió formá
jában 2-3 óra alatt iv. infundáljuk a szo'kásos módon. Az in-
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l 
fúziót az egyénileg változó szükséglet-szerint naponta ta~á- ;-~ 
csos adni és az egyéni türőké~essé.~ fikg_v:t1em~ev1 éte11é_vbebl __ i_~-~-·_;._·_ .. :_',·,; 

e$etleg_ csökkenteni. CélsJ;erü az _mfúz1on 1vu meg ega a ~~· 
napi_1·Rigenicid ~razsé~ is adni. A kúra időtarú:tmátesetenként -.... :;~ 
célszerű meghatarozní. . ~ 
A készítm{myoldott állapotban nem tárolható._ . j~ 
A PAS-Natrium infúzió, Thioselnícarbazon -és Tiocarlídum ~$! 
kivételével a tbc mínden más kombinációs terápiájában a/kal- ~~1 
maZható, egyéb antituberkulotikummal együttesen adagol- ~~~ 

7:ttÁs-Natrium lúgos kémhatása miatt az étionamidot Óldá~ ~{~ 
tából kicsapja l) :Sd 

MellékhatáSok. GasztrointeSztihális p·anaszók; ·_étvágytalan- -.·.·.····l.··· •. · ...•. · .. ··.•·· .. ·.·_.···.·g.·~ .. ··,·.".· •... ' 

ság, hányinger, hányás, gyomorfájdalom, börkíütéS~~k.'Ritkán -~, 
pszichés zavarok;·menstruációS·zavarOk; r'neiYek-a gyógyszer 
elhagyása után normalizálódnak. · · 
Figyelmeztetés. Huzamos kezelés· eSetén· rerldsz_eres !8 bora- Ji 
tóriumi (vérkép, vizelet, vese,- májfunkció l vizsgála't szüksé- _4 - ~ Megjegyzés. + Kiz_árólag_ fekvőbeteg~gyógyintézet (Qondo- :;:_~.;_1_1 zé intézeti) felhasználásra van forgalomban._ c:r 

CsOmagolás. 50x500 nig + 50x8 miOid6sZár-56,30 Ft. :}1 
. ~ ' ~- -' - .'fl 

~i 
RIG~:~!~alis {.~~ H 700 ~~ 

Hatóanyag. 1 mg ergotaminuril tartaricuni tabl:-ként. ::::~~ 
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Javallatok._ Mi_grénes roha in mégSiőzéSe es- kéZelése._ Vas- ·;:.•.:.;._: __ :.!;, 
cularis típusú egyéb fejfájás." :.. ·- " 

Ellenjavallatok. Perifériás keringési ZaVarOk, coronariarheg- :_.' •• ·_• ..•... ·.1' 

betegedéS, hipertónia~ máj- és VesebetegSég, terhesség; 
Szep~zis, súlyos arteriosclerosis, thrombophlebitiS, _pruritus. ~l 
Adagolás·. A rohéiril fenyegétő jeleinek kezde'tekor·1 taj:)_L-t a -:l 
nyelv alá téve oldódni hagyunk. Ez. az adag szükség szerint _ -~ 
megismételhető~-de a_ napi összmennY.iség.neJJ.ala~jg __ fD.~9J! .. 3.:.~~~ 
tabi .-t, a havi összmennyiség legfeljebb _1 ~tabi. lehet. . ~~ 
Megjegyzés. ++ -Csak vényre_adható ki. _Az orvos rendel ke- ' 
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 12 tabi. 2-,- Ft. 

RIGEVIDON 
tabi. 

KGY 0 231 

Hatóanyagok. O~ 15 mg d-norgestrelum és 0,03 mg aeihinyl
. oestradiolum tabl.-ként. 

Javallat. Orális fogamzásgátlás. 
EllenjaVallatok.- Hepatitis utáni állapot, súlyos idio"p~1:j_á_i ter
hességi icterus és súlyos terhességi pruritus az ana·mneztr-· 
ben, Dubin-Johnson-Rotor-szindróma, májműködéSi zava
rok, chole-cystitis, trombóziskészség, súlyos ·organ·ikus:'szív
betegség,_ k.rónikus colitis, az endokrin tnirigyeik __ betegSégei, 
mal_ignus_tumqrok, elsősorban eimlőcarcinoma!·továbbá lak-
tációésintolerancia. _ ,. , ___ <: . .--_-:·,·-_: 
Adagolás.- Szedését_a menstruáció -elSő, O_apjától_ SzámitÖtt- 5. 
napon kell elkezdeni,_ és 21 napon át napi 1 tabl.-t ·)(eU azonos 
napszakban,-Jehetőleg este bevenni. Ezt követő·en 7 nap szü
netet kell tartani, ami alatt a menstruációszerű_me'gVonásos 
vérzés jelentkezik. Függetlenül ennek bekövetkeztétől-es tar
tamától, az 1 hetes szünetet követő napon az ú jabb 2-1-napos 
kúra megkezdhető. A fenti adagolási mód mindaddi9 folytat
ható, amíg a terhesség megelőzése kívánatos. RendsZeres 
szedés esetén a fogamzásgátló hatás az 1 hetes tablettasze
dési szünetre is kiterjed; Ha a tabi. bevétele a·szokásos időben 
elmarad, a legrövidebb időn belülpátofni kell. Neín tekinthető 
folyamatosnak az ovulációgátlás~_-ha a ·kúra folyamán 2 tabi. 
bevétele között 36 óránál hosszabb idő telik.el. A fogamzás
gátló hatás kialakulásához bizonyos ic;tőre van szükség, bíztos 
antikoncipiens hatás csak a szedés. második ciklusában van. 
Az alkalmazás kü/önleges szempontjai: tekintettel a Rigevi
don tabi. igen alacsony hormontartalmára, hasmenés és há
nyás esetén-az akadályOzott felsZívódás miatt:- a foga_m'zás
gátló hatás átmenetileg szünetelhet. Ezért a Rigevidon rende
lésekor mindazon interkurrens betegségek figyelembe veen
dők, amelyek hányással, hasmenéssei járnak.' . Egyszeri 
h_eveny tünet esetén aznap 2 tabi. adandó. Elhúzódó tartós 
diarrhoea vagy hányás a _szedes felfüggesztését és más kan
zeirvativ ·védekező 'niödSi.er _alkalmazását teSzi szükségessé. 
A kezelés során esetleg jelentkező enyhe, p-ecsételő Vérzés 
nem indokolja a kúra megszakítását. Erősebb áttörésesvérzés 
esetén a tabi. szedésétabba kell hagyni és nőgyógyászati vizs
gálatot kell végezni. A vizsgálateredményétől függően a vér
zés 1. napjától számított 5. napon újabb 21 napos kúrát kell 
elkezdeni. Az áttöréses és pecsételő vérzés jelentkezése a 
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Rigevidon-kúrák előrehaladtával csökken, majd rendszerint 
meg is szűnik. A differenciált tablettarendelés szempontjait 
figyelembe véve, a R igeviden a kiegyensúlyozott, ill. enyhén 
ösztrogén fenotípusú nők részére a legalkalmasabb. 
Funkcionális vérzészavarok, középidös fájdalom, dysmenOr: 
rhoea esetén a Rigevidon tabi. terápiás értékű. 
Att~rés előzőleg szedett nagyobb hormontaitalmú tablett8-
ról: 
Nagyobb hormontartalmú tablettáról áttérés esetén vagyegy
hónapos tablettaszedési szünet tartandó, vagy a Rigevidon }J 
szedéséta vérzés első napján kell megkezdeni az első ciklus- -~iJ 
ban. A továbbiakban a megszakott _2.1 nap_ szedés, 7. nap_szü- ""'''l 

net, 21 nap szedés alkalmazási mód tar;tand{>._--. _ _ ____ · _;·~.·.· •. ·.~.-~-~.· .•. ·.·. A Rigfl\fidonra történö_áttérés az esete~ döntő többségében :tt 
semminemű zavarral nem jár~ Az áttörés_es v.érzések n'éha át- :f 
manetileg gyakoribbá válhatnak, de a későbbi szedéS során i 
spontán rendeződnek. 

Mellékhatások. A kúra kezdetén esetleg jelentkezö.:gasztro- ·::~1 
intesztináfis tünetek, mellfeszülés, testsúlynövekedés a folya- · ,] 
matos kezelés során rendszerint csökkennek vagy megszün- ···!:"') 
nek. 
Varicositasban, epilepsziában, hipertóniában, depresszióval 
járó pszichiátriai kórképekben, diabetes maflitusban a készít
mény alkalmazása körültekintést igényel. 

' ' j 
·'.'.~.1· '"' 

Gyógyszerkölcsönhatások. Tekintettel a Rigevidon alaCsaily 
hormontarta Imára, hatásfokát, enzimin-dukció révén, néhány 
egyidejűleg szedett.gyógyszercsökkentheti (áttö·réses vérzés} ·id ., 
vagy felfüggesztheti. Ilyen interakciót okozó· fontosabb --·"t 
gyógyszerek a Rifampicin, a fenobarbitál-származékok, a feni- ':;, 
toin, a széles hatású antibiotikumok és a szulfonamidok. :;l 
Megjegyzés. + Rendelhetőségét a - módosított- 23/1973; ''l 

(Eü. K. 17.) EüM sz. utasftásban, valamint az EüM 89_560/1979. ;·,·.··.··.· .• ! 
(Eü. K. 1980. 1.} Sz: közleményében foglaltak szabályozzák 
(3.7 fejezet). 
Csak vénYre adható ki. Egvszeri alkalommal 3 hónapra ele- \ 
gendő gyógyszérmennyiség rendelhető. ..-.~ . .il 
Csomagol~s. 3 X 21 tabi. 2,- Ft.· ,i 

1 
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RITOSEPT B S 01 O 
oldat 
Hatóanyag. 1,25 g hexachlorophenum káliszappoan tarta-lmú 
(250 ml) vizes oldatban. Az 1 OOO ml oldat ~szeres hatóanyag
mennyiséget tartalma_z. 
Javallat. Sebészeti kéifertőtleilítés: 
Alkalmazás. Az oldatot legcélszerűbb csepegtetŐ_ pal_aéKb6f:=
alkalmazni. Egy-egy alkaloffimai_ ~1 O ml·:t öntünk -a ké_zr~. Az 
első lemosakadás előtt szappannal,_ kefével és folyó_ rneleg 
vízzel mossuk a kezünket mintegy 2 percen keresztül. ElSő be
mosakodáskor ugyancsak ~10 ml-rel 2 percig ·keféljük a 
kezet, majd folyó meleg vízzel mossuk le. Ezután _újabb~adag 
Ritcsept-oldattal további 3 perces kézmosást végzünk: A .má
sodik aznapi bemosakodáskor már csupán 3. percigtartó __ kéz
mosáS szükséges &:-10-ml oldattal, kefe nélkül_. A_-11~~111adik 
aznapi bemosakodásná_l 2 perces kézmosás is: .~le_gendő _a 
megadott mennyiségü'oldattal. .- , - , 
Figyelmeztett~s. NYílt. sebekét Ritris-eptteJ· keZelni nem aján
latos. 
Megjegyzés. OrVosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 üveg (250 ml) 2,- Ft; 1 üveg(1000 ml) 8,- Ft. 

ROND.OMVCIN p 5 730 
kapszula . ., .. . 
Hatóanyag. 300 n,g metacyclinum hydrochloricum kapszu-
lánként. · · 
Javallatok.·'Akut bronchitis, krónikí.Js bronchitisek akut fe'llán
golásai, bronchopneumoriia, bronChiectasia;:. tüdőtálYog, 
pneumonia. A-felső légutak fertőzései, mint pharyngitis,-ton
sillitis, sinusiti_s,- otitis. A légúti rendszervírusos fertőzéseiben 
antibakteriális védelem gyanánt is alkalmazható, beleértve az 
influenzát és a primer atípusos pneumoniát. 
Mütét-előtt és után is alkalmazható antibakteriális védelemre. 
Az .emésztőszervek fertőző_ megbetegedései: bacilusos.dizen~ 
téri a; salmonellosis; tífusz,-az epeutak fertőzései. Cystitis, pye
litis, pyelonephritis, gonococcusos urethritis .. Bőrfertőzések, 
mint folliculitis, -impetigo, _ furunk:ulózis, pyoderma, karbun-
kUlus, acne. 
Ellenjavallat. A fogak fejlődési idősZaka (a terh_e_sség.-utolsó 
harmadában, újszülött és kOrai gyer'!Jekkorban a fogak elszí-
neződését okozhatja). · 
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Gyermekeknek javasolt napi adag 7,5-15 mg/tskQ~ 2-4-egyen;úY-.·: 
lő résZre osztva 2 órával az étkeZés után. ·:- ;~"'" · 
Mellékhatások. Hányí~ger, hányás, hásmené~.-:· Ritk~in .aller~:·~~~ 

Adagolás. Fetnőttekn~ksúlyos fertőzé~ esetén a napi edag attli; .···•· 
~·J.o;an 600 mg 2-4 reszletben.lgen suiyes esetben ketszere~t~: . 

. g i ás reakciók. · · _· · · __ ",:~-

Megjegyzés. ++.. Kizá.-róla·g .. fékvŐbeieg-gyúgyintéieti (gon--,.::.·~:~.: ..• •. 
dozóintézeti) felhasznál_ásra. -:-·i/~ 
Csomagolás. 8 kapszula 15,90 Ft. ·;::; 

. -)i);, 

RUBOMYCIN M . LOOO ~li 
-ov. 
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inj. . .- .. __ .. ___ ._, 
H8tóanyag. __ 20 llJ9_ liofilizá_lt rút?dmyi::inU·fu:_ hYdrochloricum 
amp.-,ként. · -

Jav811atok. ChorioePithélioma;- akut .leukaemia/ r_eii~ulosar
coma. Egyéb citosztatikummal (cyclophosph~n, 6-inerkapto
purin, methotrexat), valamint sugárkezeléssel is kombinál
ható. 
Ellenjavallatok. Végső stádiumban levő megbetegedések, 
erősen ler9mlott beteg, leukocytopenia (már 3500--náf keve
sebb leukocyta/mm3

), thrombocytopenia (máJ: _1_50 OOO-nél_ 
kevesebb th rom bocyta/mm3

). Szervi károsodásoK, 'terhesség:
Adagolás. Az amp. tartalmát 1 O ml fiziológi ás só6fdatbah kell 
feloldani. 
A készítmény iv. alkalmazandó, mert sc. vagy im. bea~dás ese
tén fájdalmas beszűrődés, szövetelhalás jelentkezhet. A keze-
lés egyvagytöbb_ciklusban végezhető. 
Felnőtteknek: öt napon keresztül a nap;~-adag 0;8· mg/tskg, 
azután 7-10 nap szünet következik. Ha a kezelést· a beteg jól 
tűri_, a- készítmény további 3-5 napon keresztül, napi 0,5-
0,8 mg/tskg adagban ismét adható a perifériás vérkép·figye
lembevételével. Az adag -a beteg toleranciájától függően-
0,8-1_,0 _ing/tskg értéki_g növelhető. Pozitív eredmény-és<mel- ~.J 
lékhatás~mentesség esetén.a kezelés a fe·nti-dózisokkal és ada- \ -j" 
golási szünetekkel folytatható. 
A Rubomycin összmennyisége a 25- mgltskg értéket "nem 
haladhatja meg! 
Gyermekeknek: naponta 1 mg/tsl<:g öt napon keresztül, ezután 
7-10 nap szünet. Amennyiben a vérképbe-n nem mutatkozik 
változás, megkezdhető a második ciklus: az előbbi adagban 

- 1 O napon keresztül - másodnaponként adagolandó. Ha a 
beteg a gyógyszert jól türi, az adag felelilelhető 1,5 mg/ 
tskg-ra. A ciklus befejezése után 2-3 hét szünet következik. 
Kedvező hatás és mellékhatás-mentesség esetén, a második 
ciki us adagolásával és adagolási szüneteivel analóg 3., 4. és 5. 
cikfus következhet. 
Mellékhatások. A vérképzés gátlása. Gyakran-leúco'Cfföpe
nia, a thrombocytopenia ritkább. Leucaemia esetén a készít
mény első adagja után a perifériás vérképben a leucocyta
szám gyorsan csökken, annál nagyobb mértékben, minél 
magasabb volt a kiindulási leucocytaszám. 
A thrombocyták számának csökkenése lassúbb. A leuco- és 
thrombocyták száma a kezelés befejezése után á Italábcin 8-10 
napig még csökken. 
Az adagolás megkezdése után a betegek egy reszéri'émely-' 
gés, hányás, fejfájás jelentkezik, különösen túladagolás ese
tén. A fenti tünetek csökkentése érdekében célszerű a beteg
nek a készítmény beadása előtt egy Daedalon tabl.-t, beadása 
után pedig egy Hibernal drazsét (25 mg) adni. ' 
Kifejezett dispepsiás tünetek (állandó érrJelygés, háhyás~ ét
vágytalanság) esetén csökkenthető az adag, vagy az adagolá
sok között 24 órás szüneteket kell tartani. A szájüreg gornbás 
fertöződésének jelentkezésekor napi 2- Nystatin drazsé-_ ad
ható. 
Figyelmeztetés. A kúrát szigorú hematológiai kontroll rí1ellett 
kell végezni. A kezelés alatt, valamint- a ciklusok közö:tti _idő
szakban a perifériás vérkép (leucocyta-, thrombocytaszám) 
ellenőrzése szükséges. Abban az esetben, ha a leucocytaszá_m 
már a kezelés megkezdése előtt alacsony volt vagy'aZ'é!Ső-ih,~ 
jekciók utá q gyorsan csökkent. naponta kell a vérképet ellen-
őrizni. ' 
Akut leukaemiás betegeken kéthetenként Vagy szükség ese
tén gyakrabban kell csontvelővizsgálatot végezni_. 
Korábbi citosztatikus kezelés következtében létrejött 18uc0- ill. 
thrombocytopenia esetén a Rubomycinnel való kezelést csak 
a normális vérkép visszaállása után két héttel lehet megkez
deni. 
Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon
dozóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 am p. 31,40 Ft. 
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RUTASCORBIN 
tabi. 

A PBOO 

Hatóatlyagok. 20 mg rutinum, 50 mg acidum ascorbicum 
tat;>l.-ként. 
Javallatok .. ·Haemorrhagiás diathesis, purpura thrombope.: 
nic~ •. purpura medicamentósa, haematuria._ nephritis, tüdő
vérzés,_ retinitis, glaucoma, a véredények fra-g ilitásával kap
csolatos egyéb belső vérzés. 
Adagolás. Naponta 3-szar 1 tabi. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 tabi. 5,- Ft; 

RUTOPHYLLIN 
tabi. 

A H 300 

Hatóanyagok. 20 mg rutin um, 30 mg butabarbital um, 100 mg 
theophyllinum tabl.-ként. 
Javallatok. Hipertónia, arteriosclerosis, angina pectoris, apa
plexi a meg_előié~e és kezelése. 
Adagolás. Naponta 3-szar 1-2 tabi. 
Megjegyzés.'+ Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b. 20 tabi. 2,30 Ft. 

SACERNO 
tabi. 

A A 300 
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Hatóanyag. 100 mg mephenytoinum tabl.-ként. 
Javallatok. Az epilepszia valamennyi formája (elsősorban 
grand mal, fokális és pszichomotoros epilepszia). 
Ellenjavallatok. Vérképzöszervi megbetegedés, májká.roso-

dás. Terhesség. _ _ . _ ~·~.j.··. 
Adagoiés. I-ndividUális. Átla9os adagja felnőtteknek naponta 
3 x l tabi., gyermekeknek 7 éves kor. felett 3.x 1/2-1 tabi. 
Ptimal kivételével egyéb antiepileptikummal kombinálva is 
adható! 
Mellékhatások. Álmosság-, granulocytOpenia, thrombocyto
penia, aplasztikus anaemia,-börtünetek, nyirokcsomó-duzza
nat, lépmegnagyobbodás. 

Gyógyszerkölcsönhatás. Kerütendő együttadása trimetha
dionnal {Pti mal] (aplasztikus anaemia veszélye). 

Figyelmeztetés._Csak Öiph.edan-intolerarlCia esetében alkal
mazható, amennyi~en hidantoinkészítmény nem ·nélkülöz

. hető! A kezeléS csak i'"ehdszeres vérképöllenörzés mallett vé
gezhető- (csontvelőártalom)! 
Egyéb afltiepileptikumról mefenitoinra,_ Hl. mefenitoinról más 
antiepileptikumra áttérni csakfokozatosan és s.Zakorvos-e11~ 
őrzése mallett lehet a rohamhalmozódás veszélye miatt. 
A kezelést megszüntetni csaktöbb évi rohammentesség után, 
szakorvos irányításával, EEG-kontroll mellett, fokozatosan 
szabad! 
A kezelés folYamán a széru_mfolsavszint ellenöizé;;e ·aján,latos. 
A gyógyszer bevétele vagy_ folyamatos ·szedése, ill. ke_ielés 
eSeténakúra idötartama·alatt járművet vézetiíi;"Íllaga'Sban 
vagy veszélyes gépen dolgozni tiJos. Alkalmazásának,- ill; 
hatásának tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
MegjegyzéS. + Csak vényre adható ki. Az orvo'S rendelke
zése szerint (legfeljebb. hárpm. alkalommal) ismételhető. 
- Epilepsziában szenvedő-betegnek az ideg-elme szakren-
delés (gondozó) szakorvos_a_vagy javaslat-ára a kezelőorvos 
{körzeti, üzemi orvos, körzeti gyermekorvos) térítésmentesen 
rendelheti. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft, 50 tabi. 4,--'H. 

SALBUTAMOL 
aerosol, tabi. 

p K4ÖO; K420 

Hatóanyag. 20 mg salbutamolum (-10 ml) üvegenként;- 2 mg 
salbutamolum tabl.-ként; mindkettö szulfátsó forniájában. 
Javallatok. Asthma bronchiale,- krónikus bronchitis, tüdő
emphysema. 
Ellenjavallatok. Hyperthyreosis, szívelégtelenség, hiperten
zió, továbbá a terhesség első harmada. 
Adagolás. Aeroszó/: Az adagolószelepes palaCkból egYszeri 
lenyomásra 0,1 mg salbutamait tartalmazó permet távozik. 
Asztmás roham, légzési zavaresetén 1-2 permetadago,t kell 
mélyen belélegezni. Ez az adag szükség _esetén 4 óránként 
megismételhető, 24 órán belül max. 6 alkaiomffl_al. 
A készülék használata: A palackotfüggöleges helyzetben tart
va a készülék védökupakját le kell venni. Ezután a mutatóujjat 
a palack aljára. a hüvelykujjat az in ha látorra helyezve a palac-
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kot fordított állásba kell helyezni (az inhalátor van alul). A csö~ 
vet a szájba helyezve, mély lélegzetvétel közben hüvelykujjal 
ütközésig fel kell nyomni az inhalátort Ily _módon a permet 
veszteség nélkül belélegezhető. A kezelés befejezése után 
vissza kell helyezni az inhalátor védökupakját. 
Tabi.: _Felnő~ek átlagoS egyszeri adagja 4 mg (2 tabL)._ Érzé
keny betegnek a< kezdeti egyszeri adag nem lépheti túl a 2 
mg~ot. Szükség eseténezek az adagok naponta 3-4~szer iSiné
telhetők. Amennyiben szükséges; az egyszeri adag -fokoza
tosan -8 mg-ig (4 tabi.) emelhető. 
Gyermekek átlagos egyszeri adagja: 2-6 éves korban: 1-2 
(1/2-1 tabL); 6-12 éves korban 2 mg (1 tabL). Ezen 
szükség esetén naponta 3-4-szer ismételhetök. 12 év 
adagja megegyezik a felnöttekével. 
MellékhátásÓk. lzoní-renlégés. Érzékeny betegeken taéhycar~ 
dia és ritkán fejfájás. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Nem adható együtt bétaadrenerg~ 
receptort gátló anyagokkal (egymás hatását megfordí~hatják). 
Figyelmeztetés. Ha az adagolószelep meghibásodik (az fn 
halátor megnyomásával és· lenyomva tartásával az aeroszól 
kiJövellése folyamatos), a -palack nem használható,· mert az 
adagolás pontossága nem biztosítható! 
MegjegyzéS.·+ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb 3 alkalommál) ismételhető.- Az orvos 
akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szakmailag ille
tékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak-_ 
orvosa javasolja.- Asthma bronchialéban szenvedö betegek
nek a tüdőbeteg-gondozó belgyógyászati, gyermekgyógyá
szati szakrendelés szakorvosa, valamint a belgyógyász, gyer
mekgyógyász csoportvezető főorvos kórházi javaslat alapján 
térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. Aeroszól (10 ml) 16,- Ft; 30 tabi. 4;40 Ft. 

SALBUTAMOL p K400 
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szirup 
Hatóanyag. 40 mg salbutamolúm (100 ml) üvegenként, szul
fátsó formájában. 
Javallatok. Asthma bronchiale, krónikus bronchitis, tüdő~ 
emphysema. 
Ellenjavallatok. Hyperthyreosis; szívelégtelenség, továbbá 

''""-
-~~---

;;+""'-

hipertenziós betegnek és a terhesség első harmadában ada
golása nem ajánlott. 
Adagolás. Felnőtteknek: átlagos egyszeri adag 4 mg (2 kávés
kanál szirup), érzékeny betegeknek a kezdeti egyszeri adag 
nem lépheti túl a 2_mg-ot (1 kávéSkanál szirup). Szűkség ese
tén-eZek az adagok3-4·szer ismételhetők. Ha szükséges, az 
egyszeri adag -fokozatosan -8 mg-ig elilelhető (4 káVéSkanál 
szirup). -
Gyermekeknek: _ 
2-6 éves_korig 1-2 mg (1/2-1 kávéskanál szirup), 6-12 éves 
korig 2 mg (1 kávéskanál szirup); szükség eseténezek az ada· 
gok 3-4-szer ismételhetők. 
12_ év felettiek adagja megegyezik a felnőttekéveL 
Mellékhatások. Izom remegés. Érzékeny egyéneken taChycar
dia és ritkán_ fejfájás előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Tilos-együtt adni bétaadrenerg-re
ceptor gáti 6 anyagokkal (egymás hatását megfordítják). 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag iUe
tékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak
orvosa javasolja.- Asthma bronchialéban szenvedő beteg
nek a tüdőbeteggondozó, belgyógyás;Zati, gyermekgyógyá
szati szakrendelés szakorvosa, valamin~! a belgyógyászM, gyer
mekgyógyász csoportvezető .főorvos kórházi javaslat alapján 
térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 1 üveg {100 ml). Térítési díj 1.: Feljegyzések. 

SALVADOR 
tabi. 

KGY A 600 

Hatóanyagok. 75 mg barbitalum, 80 mg coffeinum, 150 mg 
amidazophenum, 150 mg phenacetinum ta b L-ként. 
Javallat. Analgetikum. 
Adagolás. Naponta 1-3x1-2 tabi. 
Fig-yelmeztetés. Ta-rtós alkalmaZá·-sakOr'ldörlként a vérképet 
ellenőrizni kell. 
MegjegyzéS. + Vény nélkül egy alkalommall~gfeljebb. a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelö.r.T!ennyiség 
adható kL 
Csomagolás. b. 1 O tabi. 2,- Ft. 
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SALVOSEPTYL 
tabi. 

A 5 300 
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Hatóailyag. 500 mg su Ifathiaur-ea tabl.-ként. 
-Jav'allatok. Streptococéus-, staphylococcus-_, pneiumoCoccus
fertözések, húgy- és epeütak ~olifertőzés,e,_ gyermekek pyu-: 
riája és fertözéSes enter'ocol)tis9. 
Ellenjavallat. Szuifonamid-túlérzékenység, beszűkült máj-, 
ill. vesefunkció, terhesség (az_ első harmadban és aszülést 
megelőző hetekben), gyermekeknek 3 hónapos kor alatt. 
Adagolás. Átlagos adagjale/nőtteknekl00--150 mg/tskg na
ponta négy_ egyenlő részre elosztva. 
Gyermekeknek: 3-12 hónaposnak 150_ mg/tskg, 1-14 évesek-
nek 200 mg/tsk_g:étkezéS_ titán;- bőséges _tolyadék~al. 

Mellékhatások. Agranulo"cytosis, á-plasztikUS anaemia,'hemo
litikus anaemia; throfnbocytbpenia~ methaemoglobinaefnia. 
Erythema multiforme, urticaria, szérumbetegség, pruriius, 
exfoliatív dermatitis, anafilaktoid reakciók. Hányirige_r,. hasi 
fájdalmak, hepatitis, pancreatitis. Fejfájás, fülzúgás, depresz
szió, görcsök. Toxikus nephrosis {otiguria, anuria), haema-- :::.~;~.'.~.; 
turi a, cristalluria. -

'4 
GyógyszerkölcsönhatáSok. Kerülendő együttadás a: 
-orális ant'ikoagulánsokkal {antikoaguláns hatás fokozó-

:_;" 

dása); 
- feniteinnal (szintje a szérumban toxikusig emelkedhet); 
-orális antidiabetikumokkal (hypoglykaemia veszélye); 
- PASA-származékokkal (szulfonamid hatáscsökkenés); 
- szalicilátok, fenitbutazoo és naproxen (a szulfonamid kom-

ponens szintjét a szérumban toxikus értékre emelhetik)_. 

Figyelmeztetés. Koraszülötteknek, újszÜlötteknek és csecse
mőknek 6 hetes korig nem adható! Korlátozott vesefunkció 
esetén-a kumuláció veszélyénekelkerülése végett--' csak re- ·""J. 
dukált adagok adhaták (a plazmakoncentráció meghatáro- ~ 
zása ajánlatos). Hosszan tartó _kezelés alatt a vérkép (throm
bocytaszám is!) rendszeres ellenőrzése szükséges. Ha a kúra 
alatt exanthema keletkezik, a gyógyszer szedését azOnnat-be 
kell szüntetnf. 
A kezelés ideje alatt a· megfelelő- me n nyiség ű f0ty8d8kbevi-
telröJ·go/ldoskódni kelL -
óvatoSság ajánlatos a szer- adásában: folsavhiánVos anae
miában, krónikus aikaholisták kezelésekor és immunszupp
resszív szereket szedő PCP-s betegek-kezelésekor, 

Laktáció ideje alatt- az első 6 hétben- nem adható. Ha azon
ban minden antibiotikumra rezisztens és szulfonamidra érzé
kenytörzs okozza a fertőzést, akkor az anya kezelése alatt és az 
azt követő 3 napon át az újszülöttnek más anya tejét adjuk, 
végső esetben mesterséges táplálása (Robébi) szükségeS. 
Megjegyzés. + CSak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 24 tabi. 2,- Ft. --;c,_;;-,_../-:-~ 

SANDOMIGRAN 
drazsé 

A A 700; B 200 

Hatóanyag. 0,5 mg pizotifemim (hydrogen-ma:Jéinicum -,for
májában) drazsénként 
Javallatok. Migrén és migrén t_ípusú fejfájás megelői:ésé·:--ti
pikus ésatipikus migrén, vaszkuláris eredetű fejfájáS: Horton
szindróma. Időskori depresszív állapot, kisfokú -mentális za
var. Tenziós, pszichogén, poszt-traumás fejfájás esetén is 
megkísérelhető. Az akutan kialakult migrénrohamot azonban 
neni befolyásolja. 
Ellenjavallat. Ez ideig nem ismeretes. 
Adagolás. Fejfájások kezelésekor a napi' adagot lépcsőzetesen 
célszerű emelni az alábbi táblázat szerint: 

1.-2. 3.-4. 5. ___ nap 
reggel 1 drazsé 
délben 1 drazsé 
este 1 1 -1 drazsé 
Az esetek többségében az 5. naptól napi 3x1 drazsé adható. 
Makacs esetekben a napi adag lépcsőzetesen 3X2-3x3 dra
zséig emelhető. 
Depresszív állapotok- kezelésekor az adagolás individuális, 
a tüneték súlyosságának megfelelőe n. Kezdő adag napi 1 dra
zsé. Fenntartó adag naponta 2 x 2, ill. 3x2 drazsé. A tünetek 
javulás_a_ Után- amely rendszerint 6--8 hetes kezelés után vár
hatá:-.. a ·fenntartó adag csökkenthető,-ill.-a-kúra megszak_ít-
ható. , 

Mellékhatások. Enyhe szedatív hatás, -melytöbbnyire 1-2 heti 
kezelés után megszűnik. Múló jellegű szájszárélts_ág. Allergia. 
Az étvágy fokozódásának eredményeként tests~-lynöVekedés. 

Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt adni: 
- MAO-bénítókkEll (egymás hatását gyengítik); 
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Ovatosan adható: szedatívumokkal, hípnotíkumokkal, anti- \~~f 
hisztaminokkal (hatásuk fokozódik). _:~_I_· 
Figyelmeztetés. Némi antikolinerg hatása ·miatt óvatosság ··~ 
ajánlatos adásában szűkzugú glaucomás betegek, valarnint .'}? 
vizeletürítési nehézségek {pl. prostatahipertrófia) esetén. :- ·:.= 

Terhességbe-n csak igen indokolt esetben adható.- Alkahna- -- · 
zásának -időtartama alatt tilos szeszes_italt fogyasztani.- Jár- "~-~--, 
művezetök, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak _.;.-~.~.·] 
az orvos által- az egyéni érzékenységnek megfelelöen- elő- o-~.~ 
irt adagban szedhetik. _j! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke~, Ml 

.. ~;:·:::::::·::z:.'"''""""'' ......... ,: ""' l 
t~ 
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Összetétel. Thenalidinum tartaricum 25 mg drazsénként. 
Javallatok. Akut allergiás folyamatok {urticaria, Quincke
ödéma, szénanátha, gyógyszer-túlérzékenység, asthma bron
chiale) kísérő tünetei, ekcéma, rovarcsípés, allergiás, esz
_szenciális és szimptomatikus pruritus. 
EllenjavallatOk. Az anamnézisből ismert, gyógyszer által oko
zott granulocytopenia. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek- tartós kezelés ese
tén is- naponta 2x1-2 drazsé. Súlyosabb esetekben napi 
4x2 drazsé. 
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Gyógyszerkölcsönhatások. "Kerülendő együttadása: \;f! 
- antikolinerg_készítmény_ekkel (ezek hatását .fokozza,.szem-. ~-11 

Gyermekeknek: 1-6 éves korig 1/2 drazsé 2-4-Szer na
ponta, 7-14 éves korig 1/2-1 drazsé 2-4-szer naponta. 
Mellékhatások. Esetenként fellépő álmosság, szájszárazság 
vagy émelygés. Súlyosabb esetekben alkalmazott nagyobb 
adag után nlúló fáradtságérzés; neutropenia, agranulocy
tosis. 

belnyomás emelkedhet), ~-~: 
- MAO-inhibitorokkal (hatásuk fokozódhat). --~ 
Csak óvatoSan adagolható: ;~ 
-altatókkal {hatásuk fokozódhat), ~"1t 
- nyugtatókkal {hatásuk nőhet), -~-
-nyugtató komponenst tartalmazó fájdalomcsillapítókkal ~ 

{ szedatív hatás fokozódása). 

Figyelmeztetés. Az agranulocytosis lehetősége miatt a bete
get figyelmeztetni kell: ha a gyógyszer bevétele után torok
fájás!, influenzaszerű tüneteket vagy lázat észlel, haladékta
Jailul forduljon orvoshoz (ez esetben a vérképet ellenőrizni 
kell). 
óVatosság ajánlatos glaucomában és_ prostatahipertrófiá
ban. 
Az esetenként fellépő nyugtató hatá~ a r8akciókészséget-:~k
kenti, ezért gépjárművezetők, valamint magasban vagy ve
szélyes gépeken dolgozók ne szedjék. 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes· italt ·foQ-yasz
tani! 
Me-gjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke, 

_ zése szerint (legfeljebb három alkalommal)-isrilételhetö:··· 

Csomagolás. 20 drazsé 2AO Ft. 

SANDOSTEN-CALCIUM G OOO 
i nj. 
Hatóanyagok. 50 mg thenalidinum i-naleinicum, 1 ;375 -g cal-
ci um glukonolactobionicum {1 O ml) amp.-ként. _ 
Javallatok. Urticaria, Ouincke-ödéma, kantakt dermatitis 
ekcéma, gyógyszerexanthema, rovárcsípés, pruritus; aller~ 
g i ás· rhinitis, Szénanátha, rhinitis vasomoto_rica;_vérátömlesz
tés vagy· iv .. anesztézia mellékjelenségeinek megelőzése és 
kezelése; anafilaxiás és anafilaktoid állapotok, kígyómarás 
okozta mérgezések adjuváló kezelése. 

Ellenjavallatok. Súlyos, gyógyszer okozta granulocytop6nia 
az anamnézisben; hypercalcaemia (pl. hyperthyreo_idismus, 
D-vitamin túladagolás, plasmacytoma, csontmetasztázisok); 
sú.lyosveseelégtelenség, súlyos hypercalci_uria. 
Adása digitalizált betegnek, a kalciumionok és szívglikÚzidok 
szinergista hatásamiatt kerülendő: 
Adagolás. Csak fekvő betegnek, lassan iv. adható. be.-Akut 
esetekben kezdeti kezelésre felnőtteknek napi 1,-3-Szor 1 O ml, 
gyermekeknek (6 éves kor felett_) napi t-3-sz_o~r5 ·ml. 
Tartós kezelést 1.: Sandosten-Calciurn peÍ:sg-őtabl.:-~'áL 
Mellékhatások. Aluszékonyság, fáradtságérzés, álmosság, 
szájszárazság vagy émelygés, főként tartós kezeléskor agra
nulocytosis. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Antikolinerg szerek, MAO-inhibi-
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torok, analgetikumok, hipnotikumok, narkotikumok és az 
alkohol hatását fokozza. 
Figyelmeztetés. Az esetenkéntfellépő nyugtató hatás miatt a 
reakciókészséget-{gépjármüvezetés, magasban vagy veszé~ 
!yes gépen végzett munka) csökkenti. Alkalmazásánák idő~. 
tartama alatt szeszesital fogyasztása tilos. Glaucoma és pros
tatahipertrófia esetén alkalmazva óvatosság ajánlatos. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Kizáról Bg széikren~ 
delések és orvosi rendelök részére. 
Csomagolás. 5 am p. {1 O ml) 11,60 Ft. 
(Gyártja: KRK Zágráb) 

SANDOSTEN-CALCIUM A G OOO 
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pezsgőtabl. 
Hatóanyagok. 25 mg Thenalidinum tartaricum, 1,373 g cal~ 
cium lactogluconicum pezsgötabl.~ként. 

Javallatok. Akut allergiás folyamatok (urtiCaria, Oui"ricke~ 
ödéma, szénanátha, gyógyszerexanthema, asthma bron
chiale), ekcéma, rovarcsípés, allergiás, esszenciális és szimp
tomatikus pruritus. 
Ellenjavallatok_. Az anamnézisből ismert, gyógyszer által oko
zott granulocytopenia. Hypercalcaemia {pl. hyperthyreoidis~ 
mus, D-vitamin túladagolás, plasmocytoma, csontmetastá~ 
zisok). Súlyos veseelégtelenség, súlyos hypercalciuria. 
Adagolás. Akut esetben felnőiteknek naponta 3-4 x 1-2 tabi. 
Gyermekeknek 1-6 éves korig 4x1/2 tabi. 7--:-10 éves korig 
2x1, súlyosabb akut esetben 3x1 tabi., 10 éven felül 3-
4x 1 tabi. teában vagy vízben feloldVa. 
Króníkus esetben kúraszerü adagoláskor felnőtteknek 3X1-, 
1 1/2 tabi. Gyermekeknek 1-3 éves korig 2x112 pezsgötabl., 
6 éves kor felett 3-4x1/2 tabi. teában vagy vízben feloldva. 
Mellékhatások. Az akut esetékben alkalmazott nagyobb adag 
mellett múló fáradtságérzés, álmosság, szájszárazság vagy 
émelygé/s_. főként~tartósJeze!é~k~r. ~g!.alll:'t~~Y!c:fsi§~- -~ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása: 
- antikolinerg készítményekkel (ezek h'atásáffokozza, a szem-

belnyom ása" emelkedhet), 
- MAO-inhibitorokkal (hatásuk fokozódhat). 
Csak óvatosan adagolható:- altatókkal, nYuglátökkal, n);ug~ 
tató komponenst tartalmazó fájdalomcsillapítókkal {a szeda
tív hatás fokozódhat), 

- digitálísz-glikozidokkal (toxikus hatásukat a kalcium emel~ 
kedett szintje a szérumban fokozhatja). 

Figyelmeztetés. Csekély'hypercalciuria (300 mg/24 óra fölötti 
érték), továbbá_ krónikus veseelégtelenség vagy Vesek_ő_ ese
tén kiválasztott kalcium mennyiségét ellenőrizni és Sz.ükség 
esetén az adagokat csökkenteni kell, ill. a terápia me:gSzakí~ 
tás'a válik szükségessé. Az agranulocytosis_lehető~ég_e _rTli_att a 
beteget figyelmeztetni kell: ha a gyógyszer bevétel-é-;,Ulan 
torokfájás!, influenzaszerü tüneteket vagy lázat észlel,""hala~ 
déktalan ul forduljon orvoshoz (ez esetben a vérképet ellen
őrizni kell). 
Óvatosság_ ajánlatos glaucomában és prostatahiperprófiában 
szedve. 
Az esetenként fellépő nyugtató hatás a:reakciókéSzség8tcSök~ 
kenti, ezért gépjárművezetök, valamint magasbanyagy ve
szélyes gépeken dolgozók ne szedjék.- Alkalma'záSáhBk'idö~ 
tartama alatt tilos szeszes italt fogyasztani t 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 O tabi. 4,30 Ft. 

SANEGYT EGYT H-400 
i nj.; 10 mg és 25 mg tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg guanazodinumnak megfelelő guanazodi~ 
num sulfuricum {1 ml) amp.~ként; 10 mg, ill. 25 mg guanazo~ 
dinumnak megfelelő guanazodinum sulfuricum tabl.-ként. 
Javallatók. Középsúlyos és súlyos hipertónia, továbbá enyhe 
hipertónia, ha az más antihipertenzívumra nem reagál. 
Ellenjavallatok. Phaeochromocytoma. Óvatosság __ ajánlatos 
cardiovascularis megbetegedés {különösen cerebráliS_és vég
tagerek scierotikus elváltozása) esetén és cSökkent glomeru
lusfiltrációval járó állapotokban. 
Terhességben, különösen az első három hón8pbari· adago~ 

_ .láSS nem ajánlatos. 
Adagolás. Egyéni megítélést igényel. Lehetőleg fekvőbeteg
gyógyintézetben kell beállítani. Az. első napokban a .napi adag 
10-20 mg, esetleg 2 részletben. Az adagot a hatás eléréséig 
fokozatosan és óvatosan növeljük. A vérnyomás csökkenése 
általában a kezelés 5.-6. napján, esetleg előbb jelentkezik; sta~ 
bilizálódása az esetek többségében 10-15 napot igényel. Az 
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'áltálában kielégítőnek bizonyuló dózis-napi 30-40 mg, legfel
jebb azonban- napi_ 50-75 mg. 
Más vérnyo_máscsökkelltő szerekkel {s;zaluretikumo~kal, béta
blokkolókkal stb.) kombinálva adagját a vérnyomás alakul á-· 
sának megfelelöen csökkenteni kelL Digitalaidokkal együtt 
adható. 
Az íV.- injekciót iassan kell befepskericfezni (_1~2 perc alatt); az 
ampullák tartalmát fiziolóiJiás sóOldattál ke/{hígítani. Angina 
pectoris jelentkezésekor az injekció befecskendezését azonnal 
fel kell függeszteni. · 
A vérnyomás csökkenése iv. adagolás esetén szemiorto~zta
tikus helyzetb_en gyorsabb és kifejezettebb. Az injekció, ha 
szükséges, 2 óra fTlúlva megismételhető, illetve a kezelés 

_ taiJl.'"yal __ f.()lyta_H\aJó~::-" -

Me-llékh_atások.-KÖIÖnösen a re9Qeü felk.eléskon>kOz álló test~ 
helyzetben jelentős'vérnyomáscSökkéhést, ·mely á}úl_áshoz is 
vezethet. Enyhébb esetekben ezt aZ ortosztatikus tenziócsök
kenést terápiásan is ki kell használni, (a· b'etege1; nem szabad 
ágyban tartani). 
Az ortosztatikus-tenzió-esés mértéke a kezelés folyamán csök

-ken. lv. alkalmazása esetén átmeneti, percekig tartó vérnyo
más-emelkedés, meleg és ún. gyógyszeríz érzése előfordul
hat. · 

Gyógyszerkölcsön hatás. Tilos együtt adni: . -. 
- MAO-inhibitorokkal (hipertóniás krízis létrejöttériek vesZé

, lye); 
óvatosan adható: 
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- szimpatomimetikumokkal, triciklikus antidepiElSszánSokkal, 
major trankvillánsokkal, orális antikoncipiensekkel (hipo
tenzív hatás csökkenése); 

- digitalaidokkal (bradyCardia); 
- 1-dopával (hipotenzív hatás fokozódása)_; _ . 
-orális antidiabetikumokkal és intul_innal (hypoglykaemia ve-

szélye); . .. _ _ . _ . 
-gáz- és i v. nark~tikumma_l-(hipoterizív"hatásfoköí:ódása). 

Figyélmeztetés. Súlyosabb OrtosztatikUS ·nh:>Ot'O'ill.aba·rt'r'ren
delenburg-helyzet vagy- noradrenalin--'infúzió alkalmazása ja
vasolt. 
A Sanegyt alkalmazásának ideje álatt biztosítani kell a vér
nyomás rendszeres ellenőrzését. 
Orális antidiabetikumokkal és· inzuliOnal-együtt·adva a Sane
gyt-kezelés előtt és után a vércukorszintet ellenőrizni kelt és 

~.nnek megfele!ően kell módosítani az antidiabetikum adag
jat. 

Műtét esetén (_narkózi::>) figyelem_be kefl_venni, hogy a beteg 
San egyt-kezeles alatt al l. Coronana-, agy1 sclerosis, előrehala
dott veseelégtelenség esetén a gyors vérnyomáscsökkentés 
.nem ajánlat-os. Hatása a kezelés abbahagyása után 2-3 hétig 
fennmaradhat 
Hatásána~ tartama alatt tilos járművet vezetni;, magasban 
vag_v veszelyes gépen dolgozni, továbbászeszes italt fogyasz
tanll 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 10 am p. (1 ml) 2,80 Ft; 40 tabi. (10 mg) 2,90 Ft' 
20 tabi. (25 mg) 3,50 Ft. ' 

SANOTENSIN EGYT H 400 
tabi. 10 mg és 25 mg 

Hatóanyag. 10 mg, ill. 25 mg guanethidinum monosulfuricum 
tabl.-ként. 

J~vaU~t~k. Középsúl~os és ~ú_lyo:3 hipertónia, tovább a enyhe 
h1pertoma, ha az mas ant1h1pertenzivumokra nem reagál 
Hyperthyreosis. - · 

Ellenjavallatok. Phaeochromoéytoma {a noradrenalin hatá
sát foko~za)! gyomor-bél rendszer betegsége, vese-,- agy- és 
coronanaelegtelenség. Terhességben, különösen az első 3 
hónapban adagolása nem ajánlatos. 

Adagolás. Egyéni megítélést igényel, lehetőleg fekvőbeteg
gyógyintézetben kell beállítani. 
Hi pertóniában felnőtteknek: kezdő adagja naponta 10-20 mg. 
Ez az adag· 7-14 nap múltán, 1-2 hetes időközönként 10 mg
mal növelhető arra a mennyiségre, amely a kivánt vérnyo
~-á~_szintet b~ztosítja. A fenntartó adag általában 30-75 mg 
kozott van, bar egyes esetekben már napi 5 mg is kellő hatást 
biztosít, más esetekben pedig csak napi 400 mg. 
Hospitalizált betegek adagjának rövidebb időközönkénti eme
lése is megengedhető, de ilyenkor is figyelembe kell venni, 
hogy maximális hatása 2-3 nap vagy hosszabb idő után 
jelentkezik. ' 
Kiz~rólag intézeti kezelésesetén a kezdő adag naponta 25 mg, 
am1 naponta 12,5, ill.25mg-mal növelhető a vérnyomás kí
vánt mértékének eléréséig, ilL amíg a mellékhatások nem 
jelentkeznek. 
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Gyermekeknek: naponta 200 [lg testsúlykg-o nként. Ez az adag 
súlyosabb esetekben 7-1 O naponta 200 )lg/kg-mal emelhető a 
kívánt alacsony tenzióérték eléréséig, esetleg 1-1,5 mg/test
súlykg/nap adag is adható. Más vérnyomáscsökkentő sze
rekkel {szaluretikumokkal; bétareceptor-blokkolókkal stb.) 
kombinálva adagját a vérnyomás alakulásának megfelelően 
csökkenteni kell. 
Hyperthyreosis esetén - adjuvánsként -·felnőtteknek 25-50 
mg-os napi adag a perifériás szimpatikus túlsúlyra vissza
vezethető tüneteket jól csökkenti. 

Mellékhatás. Különösen a reggeli felkeléskor okoz álló test
helyzetben jelentős vérnyomáscsökkenést, ami ·ájuláshoz is 
vezethet. Enyhébb esetekben ezt az ortosztatikus tenziócsök
keriést terápiásan is ki kell használni .(a be_teget nem szabad 
ágyban tartani.) Az esetleges hasmenést az atropin vagy ko
dein-foszfát jól szünteti. Ritkán előfordul bradycardia, folya~ 
dékretenció, hányás, fejfájás, parotisérzékenység_,_izomgyen
geség, dermatitis, depresszív és ejaku-lációs ifrlpotencia, 
melyek mindig reverzibilisek. -

Gyógyszerkölcsön hatás. Tilos együtt adni: 
- MAO-inhibitorokkal (hiPertóniás krízis-létrejöttének·veszé

lye). 
Óvatosah adható: 
- szimpatomimetikumokkal, triciklikus antidepresszánsOkkal, 

major trankvillánsokkal, orális antikoncipiensekkel {hipo
tenzív hatás csökkenése); 

- digitalaidokkal (bradycardia); 
-1-dopáva! (hipotenzív hatás fokozódása); 
-orális antidiabetikumokkal és inzulinnal (hyipoglykaemia ve-

szélye); 
-gáz- és iv. narkotikummal {hi potenziv hatás fokozódása). 
Figyelmeztetés. Súlyosabb ortosztatikus h ipatóniában Tren
delenburg-helyzet vagy noradrenalin-infúzió alkalmazása 
javasolt. 
A Sanatensin alkalmazásának ideje alatt biztosítani kell a vér
nyomás rendszeres ellenőrzését. 
Orális antidiabetikumokkaJ és inzulinnal együtt adva a Sano
tensin-kezelés előtt és után a vércukorszintet ellenőrizni kell, 
és ennek megfelelően kell módOsítani az antidiabetikum 
adagját. 

-Műtét esetén (narkózis) figyelembe kell venni, hogy a beteg 
Sanatensin-kezelés alatt áll. Coronaria-, agyi sclerosis, előre
haladott veseelégtelenség esetén a gyors vérnyomáscsök~-
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kentésnem ajánlatos. Hatása a kezelés abbahagyása után 2-3 
hétig fennmaradhat. 
Hatásának tartama. alatt tilos járművet vezetni, magasban 
vagy veszélyes gépen dolgozni, továbbá szeszes italt 
fogyasztani! 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 40 tabi. (10 mg) 2.70 Ft; 20 tabi. (25n1\JT'S;- Ft 

SAPILENT EGYT C 300 
-drazsé, -in j. 
Hatóanyag. 25 mg trimipraniinum drazsénként; 25 mg tri
mipraminum (2 ml) amp.-ként. 
Javallat. Endogén depressziók enyhe formái, endo- és pszi
choreaktív depressziók, organikus betegségek okozta dep
resszív állapot; dysthymiás pszichopátia, psychasthenia. 
Ellenjavallat. Májkárosodás, kardiális inszufficiencia, ischae-
miás szívbántalmak, vizeletretenció. Terhesség. -

Adagolás. Individuális. Felnőtteknek intézeti kezelésesetén a 
betegség heveny stádiumában a szokásos kezdő adag 75-
100mg/die {3-4 drazsé), 2-3 egyenlő részre elosztva. A kezdő 
adag az átlapot súlyosságától függően fokozatosan emelhető 
napi 300-500 mg-ra. A tünetegyüttes kedvező alakulása ese
tén a napi adag fokozatosan csökkenthető 50-150 mg-ra, s ez 
a fenntartó adag több héten átadható. 
Parenterálisan napi 50-100 mg (2-4 amp.) im., 2-4 részletben, 
a kezelés· csak intézetben végezhető! Az első napokban szi
gorú ágynyUgalom szükséges. 
Ambulanter csak orálisan alkalmazható; kezdő adag_ 50-75 
mg/die {2-3 drazsé), 2:...3 részletben, amely napi 150 m·g-ig 
emelhető. Gyermekeknek csak a gyermekpszichiáter által 
megállapított egyéni adagban adható! 
Kombinálható major és minor trankvillánsokkal, ES-kezelés
sei. 
Mellékhatás. Szédülés, aluszékonyság, szájszárazság, tre
mor, ortosztatikus hipotenzió, fejfájás, paraesthesia, gasztro
intesztinális izgalom, nagyobb adag után extrapiramidális iz
galom, epileptiform görcs. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt adni: · 
- MAO-inhibitorral (a centrális izgalom fokozódik}. 
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> ,, óvatosan adható: 
- fenitainna l (epileptiform rohamok jelentkezhetnek); 
- adrenergblokkoló antihipertenzivumokkal (antihipertenzív , 

hatásukat megszünteti); ' 
- fenotiazinOkka\, benzodiazepinekkel {Centrális ·nyugtató, ill. __ ;_, 

antikolinerg hatás fokozódása); -< 
- szinipatomimetikumokkal _ {fokozott vérnyomás-emelke-

, dés); } 
- thyroidokkal (antidepresszív hatás fokozódik). 
Figyelmeztetés. MAO-inhibitor szedése után a Sapilent-terá-
pia megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell tartani! A gyógy
szer adagolása fokozott óvatosságat igényel glaucoma, vese
betegség, prostata hipertrófia, organikus agyi károsodás, epi
lepszia esetén.AváltakozófázisQkban jelentkező rnániás_dep
resszió kezelésében alkalmazva a_ depressziós szakot gondo
san ellenőrizni kell, hogy a mániás fázisba való átváltás első 
jeleire a gyógyszer adagelását leállíthassuk. 
Hosszan tartó kezelésesetén a vérképet és a májfunkeiét időn-
ként ellenőrizni kell. - _ 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos· szeszes italt fogyasz
tani. Főleg járművezetök, magasban vagy veszélyes gépen 
dolgozók csak az orvos által - az egyéni érzékenységének 
megfelel9en- előírt adagban szed hetik. 
Megjegyzés. + Az orvos rendelkezése sze ri nt (legfeljebb há
rom alkalommal) ismételhető. Csak vényre adható ki.-A dra
zsét az orvos csak akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja.- Az injekciót az a szakren
delés (gondozó) szeikorvasa rendelheti, aki a gyógyszer javal
latai szerinti betegség esetén a beteg gyógyszereiésére terü
letileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé 3,- Ft; 10 am p. (2ml) 3,- Ft. 

SARCOLYSIN 
tabi. 

M LOOO 
,, 
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Hatóanyag. 1 Omg melphalanum tabl.-ként. 
Javallatok: ·seminoma (különösen metasztázisok esetén, a 
herék mütéti eltávolítása mellett). 
Reticulosarcoma, myeloma multiplex, Ewir'lg-sarcoma, mela
noma, malignus angioendothelloma, ovariumtumorok stb. 
Ellenjavallatok. A.megbetegedés terminális szaka, c'achexia, _:---

kifejezett anaemia, leucopenia. Súlyos máj-, vese- és cardio
vascularis megbetegedések. 
Adagolás. Felnőtteknek átlagos kezdő adagja 20-50 mg, gyer
mekeknekés kisebb súlyú felnötteknek 0,5-0,7 mg/testsúlykg 
hetenként egyszer, étkezés után. Egy kúra átlagos időtartama 
4-7 hét; az adagokat úgy kell beosztani, hogy a kezdő adag 
fokozatos csökkentésével a felnőtt beteg maximálisan 150-
250mg-ot kapjon egy kezelési periódus alatt. Ha a_.~~kezelés 
után sem észlelhető hatás, ajánlatos más készítmény adago
lására áttérni. 
Mellékhatások. Leucopenia, thrombocytopenia. 
Figyelmeztetés. Röntgenterápia után 1 hónapos szünet köz
beiktatásával, csökkentett adagban alkalmazható. A kezelés 
során a vérképet állandóan ellenőrizni kell. Leucopenia 
(3000/mm3 alatt), illetőleg thrombocytopenia (100 OOO/mm3 

alatt) esetén a kezelést fel kell függeszten i. 
Hányás, hányinger jelentkezésekor a következő adag beadása 
előtt 1 órával 50 mg 8 6-vitamint, Pipolphen vagy Terecan 
kúpot lehet adni. 
A csökkent haemopoesis támogatására transzfúzió al-kalmaz
ható (hetenként 1-2 alkalommal 1 OQ---125 ml). Neutropania ki
alakulása esetén a fertőzések megelőzésére célszerű penicil" 
liokezelést is alkalmazni. 

Megjegyzés. ++ Csak vényrei' adható ki egyszeri alkalom
mal.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 20 tabi. 4,20 Ft. 

SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM KGY FOOO 
i nj. 
Hatóanyag. 0,5 mg scopolaminum hydrobromicum (1 ml) 
amp.-ként. 

Javallatok. Parkinzonizmus, tremor senilis, paralízis, deli
rium, morfinnal történő narkózis bevezetése. 
Adagolás. Naponta 1-2-szer 1/2-1 am p.(!) 

Gyógyszerkölcsönhatás. Erősen fokozza a morfin hatását 
( légzésbénulás veszélye). 
Figyelmeztetés. Egy amp. a legnagyobb egyszeri adagottar
talmazzal 
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Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel ke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 1 O am p. (1 ml) 2,- Ft. 

SCUTAMIL-C 
drazsé 

EGYT. E 100. 

Hatóanyagok. 1-00 mg paracetámolum, 150 mg carisoprodo
lum drazsénként. 
Javallatok. Fájdalmas izomspazmussal járó állapotok (reu
matoid arthritis, spondylosis, periarthritis humeroscapularis, 
neuritis n. ischiadici, neuralgia, lumbago, arthrosis, bursitis, 
poszt-fraktúrás _á Ua pot ú n_. r_eumatológiai_si:aka, tumor,_?istor
sio,_ sub/uxatio ~s luxatiq, alg.Qp,~thiás_teflexdi~ztrófiák, pszi
chogén reumatiz_m_us, torticollis, Uttle-kór, tetánia), aktív és 
passzív torna- és m"ozgásg\rakorlatok megkönnyítése. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 3 x 1 drazsé~ gyermekeknek: 
3-6 éves korig 1 _1/2-2 drazsé naponta, 6 éves kor fölött 3X1 
drazsé naponta étkezés után. 
Mellékhatás. Álmosság, bágyadtság, gyengeség, amely a 
gyógyszer adagjainak csökkentésére, ill. elhagyására meg
szűnik. 

Figyelmeztetés. A drazsékat-erősen keserű ízük miatt nem 
ajánlatos szétrágni. 
Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem 8dható. Járművetetök, 
magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak az orvos által 
- az egyéni érzékenységnek megfelelően - előírt adagban 
szedhetik! Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani. 
Ha folyamatos szedése 1 O napon túl is szükséges vagy 12 
éven aluli gyermekek kapják, az orvosi ellenőrzést biztosítani 
kell.- Tartós alkalmazásakor a vérképet időnként eilenörizni 
kell. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke- · 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé 2,- Ft. 

SECADOL 
drazsé 

KGY H 700 
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HatÓanyagok. 1 mg ergotaminum tartéiricum, 100 mg coff~i
num drazsénként. 

Javallatok. Migrén, vascularis fejfájás. 
Ellenjavallatok. PerifériáS _érszűkülettel járó _betegségek, an
gina pectoris, coronariasclerosis, máj- és veseelégtelenség, 
terhesség. 
Adagolás. Individuális. Általába ri a migrénes roham· keZde
tén 1 drazsé. Ha a rÓham fél órán belül nem si:űnik, _még egy 
drazsé adható, de a napi_ összmennyiség_ ne haladja_:rne_g _a 3 
drazsét, az 1 havi összménnyiség pedig legféljebb 1-tara~· 
lehet. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orv-os rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal). ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé 2,- Ft. 

SEDUXEN KGY c 100 
i nj., tab[. 
Hatóanyag. 1 Omg diazeparilum, 4 mg lidocaihúm hydtochlo
ricum (2 ml) amp.-ként; 5 mg.diazepamum tabl.-ként; 
Javallatok. Neurózis bármely formájának kezelése, főként 
előtérben álló szoroligás·esetén. Psziclibszömatikus megbe
tegedésekben a feszültség, szorongás oldása·.- Endogén pszi
chózis kezelésének kiegészítése, főként egyes ·antidepresz
száns alkalmazásakor a feszültség, szorongás befólyásolása. 
Epilepszia adjuváns kezelése. Delirium tremens. Belgyógyá
szati kórképeket kisérő nyugtalan-állapot. Spazmus, izomrigi
ditás, kantraktúra oldása; 
Parenterá/is alkalmazás esetéi(to-V'ábbijava/Íat: a status ep i

'lepticus valamennyi formája {nagyrbham-, kisroham-, pszí
chomotor-státusz), halmOzott epilepsziás roham, eclampsia, 
tetanusz, ill. minden fajta egyéb görcsroham, Mctoros nyug
ta-lansággal, agitációval, héves szerongássa l járó pszichiátriai 
kórképek. Műtétek előkészítése. Narkózisban a narkotikumok 
adásának bevezetése, kieg~szítése.· ·: 
Fenyegető koraszülés, ill. abortuszveszéllyel járó görcsös álla
potok (csak a terhesség 3. hónapja után). Az úh. stiff man 
szindróma.-
EIIenjavallat. Myasthenia gravis. A "terhesség elSő harmada. 
G\aucomás betegnek óvatosan adandó, _az in j. alkalmazása 
akut glaucomás roham esetén ellenjavallt! 
Adagolás. /nj. 
Mindig egyéni beállítást igényel és'széles határOk között ma
zag. Az adagmeghatározásakorfigyelembe kell venni az alap-
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betegséget, az aktuális állapot súlyosságát, az ·általános álla~ 
potot, a kort, a kísérő jelenségeket és az egyéni toleranciát. 
Csak irányvonalak adhaták meg, merev séma felállítása a 
kezelés eredményességét veszélyezteti. 
Status epilepticus; halmozott rohamok _esetén a kezdő adag 
mindig iv. adandó, felnőtteknek 10--30 mg, gyerakeknek 2-· 
1 O ·mg. Az i v. in j. 1/2-1 óra, majd 4 óra· fll_ú_lva ismételhető. (Á 
riapi adag 80--100 mg~ot is elérhet.)· A rohamok megszűnése 
vagy csökkenése esetén át lehet térni a 4-6 óránkénti im. 
adásra (felnőtteknek 1 O mg, gyermekeknek 5 mg), szükség 
esetén néhány napon keresztüL A rohamok azonnali meg~ 
szűnése esetén profilaktikusan 10 mg adható im., közvetlenül 
az iv. inj. után. 
A vénás inj. lassan adandó! 
Pszichomotoros nyugtalanság; ·heves szarong ás esetén fel
nőtteknek 1 0-20 mg im., intenzív tünetek esetén _iv. (az adag' 
kivételesen im. és iv. is 30mg-ig emelhető), a kezelés folyta
tására napi 3-4 alka!omJ)lal 10 mg-adandó. Neurotikus álla
potokban, 'pszichoszomatikus megbetegedésekben -jelent
kező akut feszültség, szorongás szüntetésére 5-1 O mg im., 
sú_lyosabb esetben iv. Gyógykeze.lések bevezetésére 3x10 
rhg, az első adagot szükség esetén iv. 
Delíriumok gyógykezelésére napi 3-4 x 1 o mg, az első adagot 
szükség esetérl iv. 
Szülészetben az eclampsiás roham kitörésekor 20 mg iv., 
ill. 5 am p. (=50 mg) 5%-os glukóz csepj)infúzióban. Műtéti 
előkészítésre 1 Omg im., 30 perccel a beavatkozás előtt. Fenye
gető koraszülés, abortusz esetén a kezdő adag 10 mg iv.,majd 
3 x 1 Omg, esetleg 20 mg im. 3 napig. Fenntartó kezelésnapón
ta 3X1 tabL gesztagénneL kombinálva. Spazmus, ízomrigidí
tás esetén napi 1-2><10 mg. 
Gyermekek adagját vala'mEmnyi indikációs területeli a 
testsúly, életkor és az általános állaPot figyelembevételével 
esetenként kell meghatározni. 
Átlagadag: 
1-12 hónaposnak 
1--6 évesnek 
7-13 évesnek 

0,3-0,5 ml 
0,5d ...• ml.. 

1-2 ml 

'Magas életkorban, leromlott betegeknek (delírium lehető
sége, izomrelaxáns hatás) alacsonyabb adagok adandók: az 
átlagos adag fele, kétharmada. 
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A Seduxe-n inj. más inj.-val közös fecskendőbe- a hatóanya
gok kicsapódásának lehetősége miatt- nem szivható fel! 

····-··-· ··- -~'-'"· 
:{& 

Tab/. 
Átlagos napi adagja felnőtteknek 1-3 tabi. (5-15 mg). 
Idős vagy legyengült betegeknek naponta 2,5-7,5 mg_ {1/2-
11/2tabl.). 
Delirium tremensben, endogén pszichózisban indító keZelés
nek naponta 20-40mg, fenntartó adagnak 15-20 mg. 
lzomkontrakturákban naponta 5-20 mg, az adagot·célszerü 
fokozatosan emelni_. A napi adagot 2-3 részre_ eloS_z!Y~ .. :~ 
bevenni: célszerű a napi adag 2/3 részét este, míg 1/3 résZet 
napközben bevenni. 
Gyermekeknek: 
3 hónapos-1 éveseknek 1/4 tabi. naponta 1-4-szer {1,25-
3,75 mg), 
2-6 éveseknek 1/2 tabi. naponta 1-3-szor-(2,5-7-,5 mg), 
-7-14 évesnek 1 tabi. naponta 1..;..3-szor {5-15--mg),'fél adaggal 
kezdve és fokozatosan emelve a teljes adag ig. 

Mellékhatás. A kúra kezdetén esetleg jelentkező fáradékony
ság, álmosság az esetek többségében néhány nap alatt spon
tán megszünik, az 8dag csökkentésével pedig minden esetben 
kiküszöbölhető. 
Gyógyszerkölcsönhatások. A nem kívánatos interakció elke
rülése érdekében a Seduxent ne alkalmazzuk együtt: 
- hipnotikumokkal és analgetikumokkal (hatásfokozás); 
- antikoagulánsokkal {antikoaguláns hatá-s csökkenése); 
- feniteinnal (a Seduxen gátolja ennek metabolizmusát); 
-triciklikus antidepresszánsokkal ( szedatív és atropinszerü 

hatás); 
-izom rellaxánsokkal (kiszámíthatatlan hatás az izomtónusra, 

esetleg apnoe). 
Fenobarbitállal- végzett előkezelést követően- is kisebb ada
gokkal kell a gyógykezelés! kezdeni (potericirozó hatás). 
Figyelmeztetés.- A gyógyszer alkalmazása alatt fokozott elő
vigyázatosság szükségesl 
Szoptató-anya Seduxen-kezelésekor a tejbe 'átjutó gyógyszer 
miattfokozottfigyelemmel kell kísérni a szoptatottcsecsemőt 
(aluszékonyság, szopási gyengeség). 
A gyógyszer-alkalmazása után 8-10 órán belül, vagy folyama
tos használata eseténakúra alattjárművet vezetni, magasban 
vagy veszélyes gépen dolgozni tilos! Alkalmazásának időtar
tama alatt szeszesitalt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. 3,30 Ft, 50 am p. 33,- Ft; 20 tabi. 2,- Ft. 
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SEDUXEN KGY c 100 
szuszpenzió 
Hatóanyag. 1 ml szuszpenzió 0,4 m"g diazepamumot tarta!~ 
ma z. 
Javallatok. Azonosak a Seduxen tabl.-nálleírtakkpl, továbbá: 
gyermekgyógyás!atbal): neuropathiás tünetek (szorongás, 
"ideges" fejfájás; alvászavar, pavor nocturnus, dacreakció, 
tic), idegen környezethez szoktatás, rossz szokások, fájdalmas 
beavatkozások, műtétek előtti nyugtalans.ág. Epilepszia adju
váns kezelése. Little-kór és más fokozott izomtónussal, spasz
ticitással vagy hiperkinézissel járó megbetegedések (chorea 
minür, tetanus, gerincvelő-sérülés stb.). 
Felnőttek:_ n_eurózisok bárrnely_ formájának kezelése, .. főként 
előtérben álló· szorongás esetén_.-, Pszichoszomatikus· meg
betegedésekben a· feszültség,. szOrbngás oldása; Epilepszia 
adjuváns kezelése. Belgyógyászati-kórképeket kisérő nyugta~ 
lan állapotok. Fokoicítt izomtónusok-és spaszticitással- járó 
mozgásszervi megbetegedések. 

Ellenjavallatok. Azonosak a Seduxen tab.L~nál leírtakkal, 
továbbá: koraszülötteknek mérlegelendö adása hiányos 
metabolizmusuk miatt. 

Adagolás. Gyermekgyógyászat: egyéni;-- átlagos gyermek
gyógYászati adagja O,l5 mg/tskg. Átlagosan és riaponta: 
3 hó-1 éves: 1,6-4,8 mg, vagyis 2X1/2-3X1 adagoló kanál; 
1 év-6 éves: 2,4-7,5 mg, vagyis 1-1/2-4 ·112 adagoló kanál; 
6 év-14 éves: 4,8-14,4 mg, vagyis 3-9 adagoló ka nál. 
A napi adagot célszerű ~ részre úgy elosztani, 'hogy az 
utolsó- esti- adag vatamivel több legyen,- mint az:egyszeri 
nappali dózis. ·Az adagolást-ajánlatos féladaggal kezdeni, 
fokozatosan enielve· a teljes adag ig. 
Felnőttek: átlagos napi adag 4,8-16 mg (3-1 0-adagoló ka nál). 
A napi adagot 2-3 részre elosztva kell ·bevenni,. (célszerű a 
napi adag 2/3 részét este, míg 1/3 részét napközben bevenni). 
Egy adagoló ka nál (4 ml szuszpenzi_ó_) 1,6 mg hatóanyagottar
talmaz. 

Mellék~''és kölcsönhatás;valam int a figyelmeztetés tekinteté~ 
ben a Seduxen tabL~nál1eírtak értelemszerűen a szuszpen
zióra is vonatkoznak. 

Megjegyzés. ~Csak vényre ádhiltó kL' Az orvos-ri:mdelke
. 'zése·szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 

Csomagolás. -1 üveg (120 ml) 5,20 Ft. 
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SEMICILLIN Ch 5 710; 5 720 
kapszula 
Hatóanyag. 250 mg ampicillinum (288 mg ampicillinum tri-
hydricum alakjában) kapszulánként. ' 
Javallat. Bélfertözések, az epe~, lég~ és húgyutak, valamint az 
ivarszervek fertözéseinek kezelése az alábbi kórokozók eseté~ 
ben: Gram~negatív: Haernaphilus influenzae, Neisseria 
gonorrhoeae, Neisseria meningitidis; salmoneii~~--Silf-gella, 
Proteus mirabi-lis és E. coli; Gram~pozitív: az alfa~ és béta~ 
hemolitikus streptococcusok, enterococcusok egyes törzsei, 
Diplococcus pneumoniae, penicillináz~negatív staphylococ~ 
cusok, clostridium, Bacillus anthracis. A kezelés -lehetőleg 
bakteriológiai vizsgálat eredménye alapján történjen. 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. 

Adagolás. Szokásos adagja felnötteknek és gyermeke.knek 
20 tskg felett: bél~, epeút és húgy-ivarszervi fertőzésekben: 
4x500 mg/nap; légúti fertőzésekben: 4x250mg/na:p; gyer~ 
mekeknek 20 tskg alatt: bél~, epeúti és húgy-ivarszervi fertő~ 
zésekben: 100 mg/tskg/nap,légúti fertözésekben:-50 mg/ts~ 
kg/ nap, négy részre elosztva. Súlyosfertőzések esetén··:az ada~ 
gok növelhetök. 
Felszívódása akkor a legkedvezőbb, ha a beteg a kapszutákat 
étkezés előtt kb. egy órával veszi be: 

Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók: eryth'ema, urtica~ 
ria, erythema multiforme, anafilaxiás shock, exanthema; 
gasztrointesztinális tünetek: glossitis, stomatitis; hányinger, 
hányás, hasmenés, enyhe átmeneti -SGOT-emélkedés. -Igen 
ritkán vérképzöszervi károsodás, anaemia, thrombocytope~ 
nia, leukopenia. 

Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő együttadása bakterio~ 
sztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezelés közben (per os adáskor rit~ 
kábban, mint parenterálls adagolás esetén) súlyos, sőt halá~ 
Ios anafilaxiás shock előfordulhat, elsősorban az allergiás haj
lamú egyéneken. Ezért asztmás, allergiás anamnézis esetén 
fokozott óvatosság ajánlott. 
Cefalosporinok és penicillinek között ritkán előfordul kereszt~ 
allergia. 
Májkárosodás és elégtelen veseműködés esetén az adagokat 
különös gondossággal kell megállapítani. Hosszantartó keze-
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lés során ajánlatos a máj- és a vesefunkció, valamint a v~r
képzőrendszer időnkénti ellenőrzése. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal .. 
Csomagolás. 20 kapszula 30,- Ft. 

SENSIT 
drazsé 

Ch H3bo 

Hatóanyag. 50 mg fendilinum hydrochloricum drazsénkérit. 
Javallatok. Coronariaelégtelenség, angina pectoris, corona
riasclerosis, szfvinfarktus megelőzése és utókezelése. 
Ellenjavallat. A szívinfarktus akut fázisa. 
Terhességben csak vitális indikáció esetén alkalmazható. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek naponta_ 3 x 1 draz'sé. 
Mellékhatások. Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugtalanSág, ká-
bultság vagy allergiás jelenségek, melyek az adag átmeneti 
csökkentésére többnyire megszünnek. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Vérnyomáscsökkentök és bétare
ceptor-blokkolók hatását erősítheti, ill. kiegészítheti. ezért 
együttes adásuk esetén fokozott óvatosság ajánlatos. 
Figyelmeztetés. Májbetegek huzamosabb kezelése során 
ajánlatos az Ídőszakos laboratóriumi ellenőrzés. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke-. 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető;-Az a 
szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógy
szer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykezeié
sére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,70 Ft. 

SEPTOSYL EGYT u 120 
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szemkenőcs 

Hatóanyag. 500 mg sulfadimidinUm (5 g) vazelin típusú ke
nőcsben. 

Javallatok. Baktériumok okozta heveny és _idült- kötőhártya'" 
gyulladás, szaruhártya-beSzűrődés és -fekély, blepharitis 
(acuta, angularis, chronica, ulcerosa), blepharoconjunctivitis, 
dacryocystitis, fertőzött szemhélyekcéma, másodlagosan fer
tőzPtt trachoma. 
Alkalmazás. Naponta 2-3-szor borsónyi kenőesőt az alsó 
szemhély mögé helyezni, és a szem et becsukva enyhe dörzsö-

léssei szétkenn1. Ha a szemhéj ra akarjuk alkalmazni, a szemhéj 
szélére helyezzük és ott vékonya n szétkenjük. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommalleg!eljebb a _le}J
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelo menny1seg 
·adható ki. 
Csomagólás. 1 tubus· (5 g) 2,- Ft. 

SERTAN 
tabi. 

A 

Hatóanyag. 250 mg primidonum tabl.-ként. 
Javallatok. Grand mal, fokális és pszichomotoros epilepszia. 
KevéSbé alkalmas a petit mal rohamok kezelésére. 
E~lenjavallatok. Vérképzőszervi megbetegedés,_ ·májkároso
dás. 
Adagolás. Individuális. Felnőtteknek: a kezdő adag napi 
1 tabi., 2-3 naponként 1 tabl.-val emelhető az egyéni. optimális 
adag ig {napi 3-6 tabi.). _ . · . 
Gyermekeknek: napi adagja: 1-éves korig 1/2-1 tabi., 1--6-eves 
kortg .1-2 tabi., 6-14 éves korig 2 tabi. 2-3_ részre elosztva. A 
napi -legnagyobb adagot 2-3 naponként-1/4-1/2 tabL-val 
emelve kell elérni. 
Egyéb antiepileptikumokkaL valamint f~nóbarbitállal kombi
nálva is adható! 
Mellékhatások. Aluszékonyság, ataxia, nystagmus. A pszi
chápatológiai tüneteket fokozhatja. Csecsemökön nagyfokú 
pszichomotoros nyugtalanságot okozhat. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Óvatosan Bd ható: 
-folsawal, D-vitaminnal {szintjüket a vérben· csökkenti); 
- pszichofarmakonokkal (szedatív hatásukfokozódik). 
Figyelmeztetés. Egyéb antiepileptiku-mról ·sertanra, ,Ill: Sar
tanról más antiepileptikumra áttérni csak fokozato~an.e_s szak
orvos ellenőrzése me ll ett lehet, a rohamhalmozódás veszélye 
miatt! 
A kezelést megszüntetni csak tÖbb évi rohammentesség titán, 
Si:i:ü(Of\iOS'.IiánVítás-ával; EEG:kont~(JII --mellett, fokozatosan 
szabad! . _· 
A kezelés folyamán a széruni folsavszintjének és a vérképnek 
az ellenőrzése ajánlatos (megaloblastos anaemia veszélye). 
Gyermekek D-vitamin adagjának újrabeállítása javasolt! 
A gyógyszer bevétele, vagyfolyamatos szedése eseténakúra 
időtartama alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes 
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gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának; ill. hatásának tarta-ma 
alatt tilos szeszes_italt fogyasztani. 
Megjegyzés.-+ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel ke~ 
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) lsmételhető.-Epi
tepsziában szelivedő betegnek az ideg-elme szakrendelés ~ 
(gondozó) szakorvosa, vagy javaslatára _a kezelőorvos {kör
zeti), üzemi orvos, körzeti gyermekorvos) téríté-smentesen 
rendelheti. 
Csomagolás. 50 tabi. 9,90 Ft. 

SEVENAL Ch-A A 200 
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i nj., tabi. 
Hatóanyagok. 330 mg-phenobarbitalúm, -1;1üg-urethanum 
(2-ml) amp.-ként. -
100 mg phenobarbitalum tabl.-ként. 
Javallatok. Neurotikus, encephalitises; hipertóiliás insorilnia, 
elmebetegek dühöngése, delirium, morfinelvonás, paratysis 
agitans, chorea, epilepszia, eclampsia, tetanusz, tetánia, 
spasZtikus állapot, hányás, hipertónia, migrén, asthma bron- _J 
chiale,-angirü1 pectoris, singliitus stb. ' 
Sajátos gy~rmekgyógyászati javallat: Csecsemőkori -excitá- ,_.) 
ciós állapot, görcsroham. , 4 
Adagolás. Felnötteknek altatásra 1-3 tabi., nyugtátásra··_1/2- 1 

1 tabi. az egyszeri adag,. epilepsziában este.2- tabi., ':flásnéip ~~1 
1 tabi., injekcióból1-2 ml, szükség esetén naponta kétszer. -:,J 

Gyermekadagok: 2-1.2 hónapos korig 1 O mgltskg/dos_i !m., de ~1 
maximum 100 mg; -1_--6 éves korig 10-5 mg/tskg/dos1_1m., de -·-1 
maximum 150 mg; 7:-14 éves korig 5 mg/tskg/dosi __ im., de ~~--j 
maximum 200 mg. Az in j. megismétlésére, ha szükséges, csak ;J 
1-1 1/2 óra múlva kerüljön sor. _ ,. · _ -: . "\l 
A csecsemőkori :görcsroham leg_inkább láz áltéi_l. kiv_áltott ún. J 
,.lázas eclampsia", vagyis a szervezetáltal~":'o~, nem spe_cif}- .1 

kus reakciója. Megstüntetésére a beadanda mJ. menny1seget _j 
a 6-os szorzószám használatávallehet kiszámítani: p1._7 kg-os 'i 

csecsemőnek-6,.szot7.=0,42,ffil, kere~eil .. 0,5,ml,.!_kell.adni.... . """j 
Hatástalanság--esetén Hiber:nal (1-Q,5 mg/tskg/dosi im.), -:~l 
magnézium-szu.lfát (150 mg/tskg/dosi im.), esetleg lumbál- :-\ 

l punkció (intézetben.!_),__ -. - l 
Figye-lmeztetés. Intézetbe kQidéskor aZ inje_kciók beadásának 
_időpontja__i.s .. közlendö_!_ A 2 ml-es a~p._ hatoanyag-tartalma a 
legnagyobb egyszeri adagottúllépi l 

A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 8--1 O órán belül. 
vagyfolyamatos szedése, ill. kezelésesetén a kúra időtartama 
alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dol
gozni tilos. Alkalmazásának,_ ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. ~ Csak. vényre adható ki. Az· orvos-- rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) isméte_lhetö_. 
Csomagolás. b. 5 am p. {2 ml)2,40 Ft; b. 10tabl. 2,- FC c, '@~· 

SEVENALETTA A l./ A200 
tabi. 
Hatóanyag. 15 mg phenobarbitalum tabl.-ként. 
Javallatok. A centrális idegrendszer izgalmi áiJapotai,-asthrTia 
bronchiale, laryngospasmus, hipertónia, arteriosclerosis, 
stenocardia, singultus,_ mi_grén, epilepszia, pertusSis.· 
Adagolás. Felnötteknek 3-szar 1-2 tabi. Gyermekeknek: 0--12 
hónaposnak 1-4x1 tabi./ die, 1-6évesnek4-8x1 tab!Jdie, 7-
14 évesnek 4-5 x 2 tabl./die. Testsúlyra számított ·adagja: 
6 mg/tskg/die. 
Figyelmeztetés .. Főleg járművezetök, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az Orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek megfelelöen- elöfrt adagban szed hetik, ill. alkalmaz
hatják. 
Megjegyzés. t!l Vény nélkül egyalkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b. 30 tabi. 2,- Ft. 

SHOSTAKOVSKY-balzsam M J OOO; T 150 
Hatóanyag. ·1 00 g polivi_nylbuthylaether üvegehkérit~ 
Javallatok. Orálisan: ulcus vantriculi és duodeni, gastritis 
chronica, duodenitis, enterocolitis; recidivák profilaxisa. 
Lokálisan: nehezen gyógyuló sebek, égési és fagyási sérülé
sek, trófikus fekélyek, röntgenbesugárzást követö:lokális szö
vetkárosodás gyógyulásának, hámosadásának elösegftése. 
Adagolás. Orálisan: 3-4 órával a könnyü, gyomorból gyOrsan 
kiürülő táplálékból álló (tejbedara, tejberizs, burgonyapüré 
stb.) utolsó étkezé~ után 1 kávéskanállal kell bevenni. Ulcus 
vantriculi és duodeni esetén naponta 1 evökanállal, krónikus 
gastritis, hiperaciditás, enterocolitis esetén másodnaponta 1-
1 evőkanállaL 
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Egy kúra időtartama: 14-18 nap. 
Lokálisan: a balzsammal átitatott kötszert a kezelendő test
felületre kell helyezni, esetleg a balzsamot-közvetlenül lehet 
felken nL 24-48 óránként kell a kötést cserélni. 

Megjegyzés. + Csak vényré adható kL Az orvos nindefke
zése sze"rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető: · 
Csomagolás. 1 üVeg (100 g)-21,40'Ft. 

SICOL EGYT K200 
spray 
Hatóanyagok: 21 mg mentholum, 40 mg dimethylpolysiloxa
nun;. 1 0,43_ g spiritu:s cont:erltrátíSs'illiús_-95 -g hajtógázt tartal-

·mazó palackonkérit-. - -- -

Javailatok. A gyakran t'öbb-álapf)8tégSé9ben sz.SnVedő b8te-
gek polietiológiás (kardiális inszuffidencía, pneumonia, köz
ponti idegrendSzeri laesiO, tüdő8mbólia, apoplexia'Stb;)tüdő
ödémájának adjuváló terápiája. Polietiológiás, hipe-rsZekré
ciós állapotban a nagyhörgők lumenét kitöltő szerózus vála
dé_k habzásgátl_ása, vist;kozitásának és_tapadásáriak csökken
tése. Krónikus bronchiti_ses és bronchiectasiás betegek respi
ratorikus obstrukciójában szekretolitikuffiként és expekto
ránsként. AsZtmához társuló brOnchitis adjuváló terápiájá
ban, mint szekretolitikum. 

. Ellenjavallatok. Eszméletlen betegeknek, csecsemőknek, 2 
évSn aluli gyermekeknek adagolásáellenjavallt. 
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Alkalmazás. A hajtógáz hűtőhatásánakelkerülése vé_gett a·pa
lackot a nyitott szájtól kb. 15-20cm--re kell tartani, megköze
lítőleg·-függőleges helyzetben. A szórófej lenyomásának idő
tartama 1-2 másodperc legyen. A készítményt a belégzés üte
mében az alábbiak szerint kell adagolni: 
Tüdőödéma kialakulásakor 2-3 aeroszólos belégzés ·után- a j 
rossz ventillációs ·viszonyok miatt- 4-5 ki- és belégzésnyi !j 
szünetet kell tartani ~s áz adagolásttöbbsiQ_r meg'kcill'ismé- 'J 

telni ai ödémás tünetek megszűnéséig. ·-1 

R;perszerreaos 'iislfteKben- 2-=lraeroszo-IO'S-oeJrs~íZé'ifUláil'lj....:.s· -"-.,u.,l __ 

léleQzetvételnyi szünet; majd -ismét 2:-4- aeroszólos belégzés, <j 
naponta 3-6 alkalommal. ._.·J.I 

Krónikus bronchitis~ bronchiectasia es etén 2-4aeroszólos be
légzés, ne~ponta 2-4 alkalommal. j 
Asztmához társuló- bronchitisben 1,.......2. aeroszólos belégzés, 'l 
naponta 1-3 alkalommal. 

Mellékhatás. A túl közelről bejuttatott spray erősebb köhö
gést válthat ki. 
Figyelmeztetés. Légcsőmetszés esetén nem alkalmazható. 
Szandán át való alkalmazása nem célszerű. Ügyelni kell, hogy 
a permet szembe ne kerüljön. 
Alkalmazása me/lett gondoskodni kell a megadott indikáció
ban az ismert komplex terápiáról. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos te-rídé!R8-
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás .. 1 palack (105 g} 12,30 Ft. 

SIR EP AR KGY mM990 
in j. 
Hatóanyag. -100 ll-9 cyanocobalaminuni 'tartalmú eXtiaCtum 
hepatis hydrolysatum fluidum aquosum (10 ml) üvegenként. 
Javallatok. Krónikus és szubakut hepatitis, májcirrhosis, zsír
máj, a májparenchyma degenerációja, toxikus és medicinális 
májártalmak. 
Adagolás. lntr_agluteálisan és vénása n egyaránt -alkalmaz
ható. A kezelés elkezdése előtt a túlérzékenység megállapítá
sára célszerű 0,1-0,2 ml-t mélyen im. beadni. Amennyiben 30 
percen belül nem jelentkezik allergiáS reakció, a folyamatos 
kezelés el kezdhető.- Napi adagja 2-3 ml,lassan iv.lntraglu
teálisan hasonló adagok adhatók. Egy kúra során összadagja 
kb. 150-200 ml. Vénás adáskor célszerű a készítményt fizioló
giás konyhasó-oldattal vagy vérrel hígítani. 
Megjegyzés. +Csak. vényre adható ki. Az orvos_rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal} ismételhető. 
Csomagolás. 5 gumisapkás üveg (10 ml) 6,60 Ft. 

SOLVASTHMIN 
tabi. 

KGY K400 

Hatóanyagok. 100 mg theophyllinum, 50 mg coffeinum, 
10 mg dl-ephedrinum hydrochloricum, 0,12 mg 1-hyoscyami
num sulfuricum, 0,01 mg scopolaminum hydrobromicum 
tabl ... -ként. 
JavallatOk. Status asthmatiCliS és a közelgő roham megelő-
zése. 
Ellenjavallat. Glaucoma, prostatahipertrófia. 
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Adagolás. 4 óránként 1/2 tabi. vagy reggel és este 1-1 tabi. ét
kezés után. 

Figyelmeztetés. Főleg jármüvezetők, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnek megfelelöen- előírt adagban szedhetik, HL alkalmaz-. 
hatják. 

Megjegyzés. ++Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. 1 O tabi. 2,- Ft. 

l OMBEN 
tabi. 

Ch A 200 

Hatóanyag. 500 mg bromacetocarbamidum tabl.-ként.-
Javallatok.ldeges ingerlékenység, elalvási zavar, klimax, hy
perthyreoidismus, pertussis, fülzúgás. 
Adagolás. Felnőttekilek nyugtatóként naponta 3-szor 1/2-1 
tabi., altatóként 1 1/2-2 tabi. egyszerre, lefekvés előtt 112 órá
val meleg italban. 
Gyermekeknek 5 éves korig 2-3X1/4-1/2 tabi., 12 éves korig 
2-3 x 112-1 tabi. · 

Figyelmeztetés. A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 
8-10 órán belül, vagyfolyamatos szedése, ill. kezelésesetén a 
kúra időtartama alattjárművet vezetni, magasban vagyveszé
lyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tar
tama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. ~ Vénynélkül egy alkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b. 20 tabi. 3,30 Ft. 

SOMBREVIN KGY A100 
inj;
Hatóanyag. 500 mg' prOpaÍiididum (10 ml) amp.-ként. 
Javallatok. Rövid ideig tartó, fájdalmas eszközös, diagnoszti-
kus vagyterápiás beavatkozás, endoszkópiás vizsgálatok, am-
buláns sebészeti kismütétek;-próbaexcisio, inclsio, körömeJ
távoHt~s, törés és ficam repositiója, fájdalmas kötéscsere, 
varratk1vétel, izületi-punkció, katéterezés, záróizmok_eszközös f. 
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tágítása, sternumpunkció, abrasio, fájdalmas nőgyógyászati, 
urológiai manuális vagy eszközös vizsgálatok. A szülészetben 
a kitolási szakban, a bronchologiában exszudátum leszivása, 
bronchoszkópia,_ özofagoszkópia, .gasztroszkópia'--végzése, 
·stomatológiában szövődményes extractio és egyéb röVidebb 
szájsebészeti beavatkozás. Tartósabb narkózist-igénylő mü
tétek esetén a narkózis bevezetése, más narkotikumok poten-
ciálása. ,_-;;:.:_:,g""'' 

Ellenjavallatok. Fokozott görcskészség, hemolitikus anaemia, 
shock, súlyos sziv-, vese- és májbetegségek, heveny alkohol
mérgezés, hipertónia betegség. 
-Adagolás. Kizárólag iv. alkalmazható. Az oldat relatíve viszkó
zus, ezért az injiciálást tanácsos szélesebb· lumen ű tűvel vé
gezni. Optimális beadási ideje 30 mp; veszélyeitetett beteQek
nek (szív- és keringési zavarokban, öreg és cacheXiás egyé
neknek, allergiás diathesisben stb.) 60 másodperc. Az adag 
nagyságát a beteg életkora, testsúlya, az állapOt súlyossága, a 
műtéti beavatkozás minősége és a beteg általános állapota 
szabja meg. 
Felnőtteknek: 5 perces -időtartamú narkózis biztosításához 
általában i am p. elegendő (500 mg). A fogászatban, stájsebé
szeti fogászati mütéteknél 5-10 mg/tskg ~dagban szok~sos 
alkalmazni. 60 évesnél idősebb·cachexi_ás betegek narkotikus 
adagja 2-3 mg/tskg. . -
Gyermekeknek: Ált,alá!los állapot.u~na~ meg_felelően 7--;-1.0 
mg/tskg, ha a vénak allapota· az mJ. b•ztonsagos beadasat 
lehetövé teszi. 

2-· 4 éves korig {egyszeri teljeS adag) 100-150 mg; 
4-· 6 éves korig (egyszeri teljes adag) 150-200 mg, 
6-1 O éves korig (egyszeri teljes adag) 200-300 mg, 

10-16 éves korig (egyszeri teljes adag) 300-500 mg, 
16 éven felülieknek: fejlettségüktől és általános állapotuktól 
függően 5-7-1 O mg/tskg. 
Gyermekeknek és 60 éven felüli vagy cachexiás betegeknek 
való alkalmazásakor fiziológiás konyhasó-oldattal 2,5%-osra 
ajánlatoshígítanL... _. ______ ·-- . 
A Sombrevin-narkózis meghosszabbítása: am_ennylb_en ·a 
műtét szükségessé teszi a hatás m:egnyújtását;-- az J-njiciálás 
legfeljebb kétszer ismételhető meg; A 2;, illetve 3. ha~znál~t 
során általában az eredeti-narkózisadag kétharmada, 111. ha
rom negyede elegendő; az összadag maximálisan 1,5-2 g. Az 
in j. ismétlésének időpontja a pislogási reflexek fellépte. 
Ha az operációs idő további-meghosszabbítására van szük-
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ség, a narkózis tartama és mélysége bármely más narkoti. 
kumma! biztosítható. -
Az inhalációs narkózisra való zavartalan áttérés; ,t~~:~:;~;:~ 
leghelyesebb, ha a gázkeverék belélegeztetéséta 1-
lációs fázis kezdetén indítjuk be. A Sombrevin hórtá,sár·a 
lépő hiperventillációt követő rövid hipoventilláció jól érték:e-?i!l 
sí~hetö az intubáció szemPontjábóL 

Mellékhatások. A narkózis kezdetén rövid hiperpnoe, ezt kö
vetően pedig mérsékelt és ugyancsak rövid ideig tartó hipo
ventilláció előfordulhat. 

Figyel~eztetés. 4 éven alu/í életkorban a Sombrevin i nj. al
kalmazasa különös körültekintést igényel. 
MegjegyzéS. * Orvo-si rendelö-rési:éie.
Csomagolás. 5 am p. (10 ml) 19,80 Ft, 50 am p: (10 ml) 198,- Ft, 

SOPOLCORT H P 
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i nj. 
Hatóanyag. 25 mg hydrocortisonum hemisuccinicum propi
lenglikol tartalmú (1 ml) amp.~ban; oldószeram p.:- 4 ml 
0,25%-os natr. hydrocarbonic. oldat. 

Javallatok. ·Gyulladásos állapot és shock kezelése {traumati
kus shock, sebészeti shock, égés). Posztmiokardiális infarktus 
transzfúziós reakció, akut adrenergi ás elégtelenség {Addison~ 
kór, Simmonds-kór), akut asztmás állapot, diabetikL:s cOma és 
májcirrhosis. 

Ellenjav~llatok. Vakcináció időtartama, ulcus ventriculi et 
duoden1, osteoporosis, Cushing-kór, thromboemboliás haj
la~, veseelégtelenség, súlyos hipertónia, herpes simplex, 
vancella, aktív tbc. 
Terhességben, különösen az első harmadban, a gluk0korti
k~idok adása relatív ellenjavallt me rt károsíthatja a magzatot. 
Mmden esetben egyénileg márlegelni kell a terápia várható 
előnyét és hátrányát. 

Adagolás. Felnőtteknek az egyszeri adag változó: .50-100 mfl--·c0'!··.··· 
(2-4 amp.); maximálisan: 500 mg. 
Gyermekeknek: 5 éven alul átlagos napi adag 12,5 nig"(1/2 
amp.), nem haladhatja meg azonban a napi B-10 mg/tskg 
adagot; &---14 éves korig az átlagos napi adag 25 mg {1 amp.), 
ne":! haladh_atja m~g- azonban a napi 4-8 mg/tskg adagot. 
A h1drokort1zont rov1d, 4-48 órás kezelési periódusokban al
kalmazzák. Hosszú időtartamú kezelésesetén az első beadást' ---,, 

követő 4 óra múlva adható a második i nj.... ezt követően 8 óra 
múlva a harmadik és 12 óra múlva a következő. {Az ezt követő 

"ínjekciók 12 óránként adhBtók.) A hidrakortizent iv. kell ada
golrii, és figyelmet kell fordítani a lassú 4-5 perces beadásra, 
íll. iv. becsepégtetést kell alkalmazni. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egys-zeri alkalom
nia!. 
Csomagolás. 5 amp. +5 oldószeram p; 7 ;40 Ft. 

SORBON IT 
tabi. 

p 

· Hatóim'yag. 1 Omg isosorbidum dinitricum tabl.-kérít. 
Javallat. Angina pectoris, stenocardia. 
Ellenjavallat. Glaucoma. 

H 300 

Adagolás. Naponta 3-4-sze r 1/2-1_ tabi., étkezés és elalvás 
előtt. Stenocardiás roham esetén 1 tabL-t a nyelv alá kell 
helyezni és elszopogatni. 
Mellékhatások. Fejfájás, szédülés, gasztrointesztinális za
varok. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Óvatosan adandó: .antihipertenzív 
szerekkel (hipotenzív hatás fokozódásaj. ~ 

Figyelmeztetés. Akut miokardiális infarktus esetén óvatosság 
ajánlatos. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 2,- Ft. 

SPIRACTIN KGY B 100 
i nj. 1,5% és 2,5% 
Hatóanyag. 15 mg, ill. 50 mg pimeclonum hydrocliloricum 
amp.~ké_nt. 

Javallatok. Újszülöttek, csecsemők és kis·gyermékek -asphy
Xiájá: 'lrihaláCióS 'és intravénás riár'kóiiS; hlórfin.:., barbitUrát-, 
és egyéb altató-, szénmonoxid-mérgezés és ·pneumonia, 
hibernáció következtében fellépő légzészavar és_légzésbénu
lás veszélYe. 
Adagolás.lv., im.lv. alkalmazás esetén a hatás csaknem azon
Qal jelentkezik. Cseppinfúzióban· elnyújtott hatás érhető eL 
Súlyos esetekben az iv. alkalmazás indokolt. 
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Felnőtt adagja 50-100 mg (1-2 am p. 2,5%-os i nj.). Ez az adag 
szükség szerint 1/4--1/2 óránként óvatosan megismételhető a 
l~gzés tartós megjavulásáig. 
Ujszü/öttek, csecsemők és kisgyermekek adagja 5-15 mg iv. 
{1/2-1 amp. 1,5%-os inj.-ból). Szükség esetén ez az adag is 
1/4-112 óránként megismételhető. · 
Megjegyzés. + Csak vén)Íre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 am p. (1 ml) 1,5% 2,-t;=t; b. 5amp. (2 ml) 2,5% 
2,30 Ft. 

STAZEPINE 
tabi. 

p A;300;A700 
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Hatóanyag. 200 mg carbamazepinum tabl.-ként. 
Javallatok. Mctoros és pszichopatológiás tünetekkel fellépŐ 
genuin epilepszia. Pszichomotoros epilepszia. Grand mal. ke
vert epilepsziaformák, fokális görcsrohamok. 
Főleg pszichés változásokkal együttjáró epilepszia, petit mal 
roham. (Ilyen esetekben lehetőleg rohamspecifikus gyógy
szerekkel kombinálva.) Genu in trigeminusneuralgia. 
Ellenjavallat,~ terhesség első 3 hónapja. 
Adagolás. Egyéni, fokozatosan növekvő adagokban. 
Epilepsziában: felnőtteknek általában a kezdő adag 1-2-szer 
naponta 1 tabi., majd fokozatosan emelkedve napi 2~3-szor 
2 tabi. Esetleg más antiepileptikumokkal kombinálva. 
Gyermekek szokásos napi adagja: 

1 éves korig 100-200 mg, 
1-5 éves korig 200-400 mg, 
6-1 O éves korig 400-600 mg, _ 

11-15 éves korig 60D-1000 mg. 
Trigeminusneuralgiában: az adag általában az első-kezelési 
napon 1-2 tabi., majd lassan emelkedik, általában napi 3-4-
szer 1 tabL-ig a fájdalommentesség bekövetkeztéig, ·utána 
fokozatosan csökken a még éppen-kielégítő terápiás-adagig. 
ldős·ebb;· érzékenye-bb betegeknek kezdéti ada-Q 'nák --elegendo.;. 
lehet napi 2-szer 1/2 tabi. -
Mellékhatások. Szédülés, -aluszékonyság, szájszárazság, 
hányinger, hányás. 

Figyelmeztetés. 'A Vérkép rendszeres ellenőrzése -szükséges. 
A gyógysz:er bevétele ill. alkalmazása után 8-10 órán ·belül 
vagy folyamatos szedése, ill. kezelésesetén a kúra időtartama 

alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dol
gozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze.: 
szes italt fogyasztani tilos. 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint (legfeljebb- három alkalommal) ismételhető. -
Epilepsziában szenvedö betegnek az ideg-elme szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa, vagy javaslatára a kezelőorvos (kör
zeti, üzemi orvos, körzeti gyermekorvos l térítésmentesen~r~ 
del heti. 
Csomagolás. b. 50 tabi. ·16,70 Ft. 

STERALGIN Ch FOOO 
ín j. 
Hatóanyagok: 0,33 mg atrapinum methylbromatUm, 22,8 mg 
codeinum phosphor.i_cum, 40 mg papaverinum hydrochlori
cum, 300 mg amid.azophenum, 300 mg urethanum (1 ml) 
amp.-ként. 
Javallatok. Miodenfajta simaizomgörcs okozta fájdalom_: 
epe-, vesekólika, dysme_norrhoea, migrén. 
Ellenjavallatok. Glaucoma, prostatahipertrófia. 
Adagolás. Felnőtteknek szükség esetét'! 1 am p. im. vagy sc. 
Mellékhatás. Száj- és torokszárazság, mydriasis. 
Figyelmeztetés. Főleg járniűvezetőknek, maga-sban vagy ve
szélyes gépen dolgozóknak cSak az orvos által - az egyéni 
érzékenységnek megfelelően-előírt adagban alkalmazható. 
Megjegyzés.'++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
CsomaQolás. b. 5 x 1 ml am p. 2,40 Ft. 

STREPTOMYCIN EGYT s 400; s 720 
in j. 
Hatóanyag. 1--g streptpmycinum (szulfátsó alakjában) amp.
ként; oldószer: 5 ml aqua dest. pro in j. 
Javallatok. Abszolútindikációjaa gümőkóros megbetegedé
sek különböző formáL Nem gümőkóros megbetegedésekben 
a sztreptomicinnek abszolút javallsta nin-cs; relatív indikációit 
a mindenkori érzékenységi vizsgálat eredménye határozza 
meg. 
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Ellenjavallat~ Halláskárosodás és ilyenre utaló családi -anam
nézis; lokális fülészeti alkalmazás minden esetben! 
Adagolás. Feln6tteknek: im. a napi adag_ általában 0,5-'-1 g, 
maximálisan_ 2 g. -
Az egysZeri adag lehetőleg ne haladja meg-a 0,5 g-ot, Az injek
-ciókat célszerű mélyen-az izomba ·adni ·ás .az injiciálás helyét 
váltogat'ni, ... , _ '_.· :- >~-,--:· 
lhtrallÍmbálisan._a napi adag összése·rr-25-50 m'g, m·ax. 1 mg 
testsúlykg-onként. 
Gyermekeknek: átlagos napi 'adagja 20 ~Q/ts~_g, napi 2_ rész
letben im. adva; a napi adag ne haladja meg a 0,5 g-ot. Tbc-s 
gyermekek kezelésére max. 30-50 g összmennyiség használ
hatóegy kúra alatt. 
Méliékhatások. Láz,:böreruptio; _a-VIIt_·átjyld_eg bá.rliaiÍTJ#z_ott~ 
ság~ra utaló tün~tek_ (vertigo, tinn_itus, h~l_l~sj _zavar és ;süket
ség;pa_raesthesia az arcon), renál_is irritá_ció jelei." ~ 

Gyógyszerköl_c-Söidla~!iok._Ti/o_s ~UY.i!f!J!dni: 
- penicillinszármazékokkal (inaktiválódás), . _____ _ 
- vaskészítményekkel, 8 12-Vitaminnal (ma_labszorp_ciójuk kö-

vetkezik be), _ __ _ . . · _ _ _ _ _· .····(·!·.·. - etakrinsawal, furasemiddel (ototoxiCitás fokozódása). 
FigyelmeztetéS. Koraszül()ttekne_k és 2- éven aluliaknilk csak 
különös ővatossággal-adhp:tó --lehetőleg intézetben.· -·· --j 
Huzamosabb adagolás esetén elsősorban a .VIli. agyideg vesz- -:·i 

tibuláris plexusát károsítja, ezért időnként:...._ak~zelés tartama .:;. 
alatt, majd befejezését követő 2 élven át ~k81ori~:és audiomet
riás vizsg_álat elvégzése jaVBIIt._ PrOfilaletikusan A-, B,-, E-:Vita
min adható,- különösen a kezelés első 5 f]apjáb_an._ 40 ~ven 
felüli korban az ototoxicitás súlyosabb.:- A· hallásr'omlást 
fülzúg-ás előzheti meg; a másikfigyelmeztető jel a ferső hang
határ beszűkülése.- Egyéb __ ototoxikus gyógyszerrel együtt 
adva különös körültekintés szükséges. Ototoxikus hatása 
fokozódik máj-, szív-, akut fülbetegségek esetén._ 
Vesekárosodottaknak; az elnyújtott kiválasztás miatt, ritkáh-
ban és kisebb adagokban célszerüadni. · 

.A,_i?.9r~~-!-1Pt!9 -~-~-~i,!l_i_~E~!l?}f?~. ~~~~-~,~~y~~i/1-.t.~~~~r~-,.T~~~~::~_':l~ - ~-;: 
tetheto. Fehéfje, hám~eJte és ey •._'), ___ ere ITiegJe enese a_ v1ze- -'.~: 
letben vesekárosadásra utál. A vesekárosodás megelőzésére '-.·.·.j 

hasinosnak látszik az alk81iz_álás:· , .- _ . _ , _ 
Nagy adagok folyamatos-alkalmazása után kifejlődő rezisz- 1 
,tencia_ egyéb- antituberkulotikum: -kOmbinált- alkalmazásával :.;}1 
kés181tethető. · 
lv. nem adhatól l 

~ J 

···~ .. - -- ------~~ 

Felhasználás módja: lehetőleg frissen készült oldatot kell 
használni; hűtőszekrényben 3 napig tartható el oldott állapot
ban. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
mal.- (Lásd: 3.9 fejezet._) 
Csomagolás. l. 1 x1 g+ ll. 1 x 5 ml amp. 4,50 Ft; l. 50x1 g+ 
11. 50x5 ml amp. 225,- Ft. 

STEROGENOL 
oldat 

EGYT S010 

Hat_óanyag.10 g cetylpyridiniUm bromatum (100 mi),S;zeszes 
Oldatban._(A 250 ml~es, ill._1000 ml-es oldat 2,5-, ill. 1o.:Szeres 
nienn'(iséget tartalni"az.} · _ _ · 

JavaUatok. Helyiség~k, hasÍ~álati tárgyak, fehérnemű éS; :ágy
nemű fertőtlenítése, kézfertőtlenítés, hüvelyöblítés, gonibás 
fertőzések kezelése, szennyezett bőlfelül etek,. _§ebkörnyék, 
műtéti terület-tisztítása, égési sérülések kezelése. 
Alkalmazás. 1/2-2 kávéskanálnyit 1 liter vízben oldva (0,025-
0,1 %-o!5.oldat). 
Figyelmeztetés. Csak külsöleg és csak felhfgítva (lehetőleg 
meleg vízzel) használható! Szappannal együtt nem alkalmaz~ 
ható!- Fémműszerek sterilezésére nem alkalmas! 
Megjegyzés. Csak vény_f-_e 8dható ki egyszeri alkalOmmal. 
Csomagolás. 1 üveg b. (100 ml) 4,20 Ft; 1 iiveg (250 ml) 
9,60 Ft; 1 üveg (1000 ml) 36,20 Ft; 1 üveg (5000 ml)176,- Ft. 

STIGMOSAN Ch J 310 
in j., tabi. 
Hatóanyag. 0,5 mg neostigminium methylsulfuricum (1 ml) 
amp.-ként; 15 mg neostigminium bromatum tabl.-ként. 
Javallatok. Krónikus obstipáció, myasthenia gravis, bulbáris 
és pszeudobulbáris bénulás, dystrophia muscülo'rum: prog
ressiva, lateralsclerosis amyotrophia, punkció utáni fejfájás, 
mütét utáni gyomor-t_lél atónia~ .ureterretenció~ uretenkövek, 
pielográfia, kolecisztográfia elökészíté5e, Men.iere-szind
róma. 

Adagolás. Felnötteknek naponta 1-2-3 am p. im.; sc., szükség 
esetén prompt hatás elérésére igen lassan iv., ill. ·naponta 
3-szor 1 tabi, 
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Gyermekek egyszeri adagja: 0;03-0,04 mg/tskg sc., ill. 0,5-
2 mg/tskg per os. · 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az_ or':os ref"!?elke
zése szerint (legfeljebb három alkalommai}-Jsmete.lheto. 
Csoma9olás._s amp. (1 mll 2,10 Ft; 20tabí. 2,90 Ft. · 

K-STROPHANTOMUSC KGY H 100 
i nj. 
Hatóanyag. 0,25 mg K-strophantosidum, 10 mg-lidocainum 
hydrochloricum (1-ml) amp.-ként. 
Javallatok: _ _A ~eringés __ gyor.s javí~asa: akkor,,ha:intraven·_as K
Ströphantosid :Jríj; -:a'lkaln1az8s_ár~- (ll_iiG~- J~hetq~é-9." · __ Ka_rdiális 
dekomp.enzáció, coronariasc.ieroSiS;.Súlyos. fertöző betEigsé
gek-soi'án kialakuló keringési 'elégtel_enSéQ,·.m.űtéti S:z;üléS' elő
készítése- szívbetégeken~- fenyegető_. dekompenzáció. -Akut 
esetekben.(Bsthma_cardiale, tüdőödémal aZonnali hatás szük
sége esetén az iv. adható K-Strophantosid i nj. ajánlatos. 
Adagolás. Kizárólag- im. alkalmazható. Első adag'ként általá
ban 1/2-1 amp.-t adnak mélyen a_farizomzatba: szükség ese
tén ez az adag 4 óránként megismételhető. A -kúrát-több na-

- pon,:esetl_~g néhány-héten_át:leh_et folytatni..:.. Ha a beteg elö
zetesen-digitáliszt kapott, tanágsos 1-2.napig-várni aK-Stro
phántomusc alkalmazásával. El_etyeszél_y __ esetén kis_ adagot 
ilYen- esetben is lehet adni, iQeri óVatosan. · · 
M81.iékhatások. A digitálisz túladaQdfá.ss.al a~onosak: ritmus
zavar, bigeminia-, hányinger stb. E-tünetek azonban a szer ki
hagyása vagy az adag csökkentése eseté.n megszűnnek. 
Megjegyzés. ++ Csak vényreadható ki. Az orvos rendel ke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhétő. 
Csomagolás. 5 anlp. (1 ml) 2,- Ft; 

K-STROPHANTOSID KGY H100 

450 

in j. -,"l "-"'-'-· 

H8tó_anyag: 0;25 m'g- K-S!töph_antoSi.~üni ·o__ mU amp.:..ban. 
Jav~llatOk. KBrdiális dékompen~Kció, ~ŰrotíBriascle.rosis, 
asthma cardiale, tüdőödéma, paroxizmális tachycardia, 
súlyos,fertőző betegségek. Súlyos műtétek-elött. Általában 
minden-olyán·.esetben, amikor a keringés g'yors javítása szük-
séges. · 

Adagolás. Első adagként rendszerint gyors hatás elérésére 
felnőttnek 0,125-0,25 mg {112-1 amp.) K-Strophantosid 
adása ajánlatos, mirldenkor lassan, iv. Szükség szerint ez az 
adag megismételhető. Második napon szükség esetén az ada
got 2x0,25 mg-ra {2 am p.) lehet emelni. A kúrát több napon, 
esetleg néhány héten át folytatj uk, az esetek súlyossága sze
ri nt.- Mütét előtt naponta O, 125-0,25 mg {1 /2-1 am p.) adható 
néhány napon át. ugyancsak lassan, iv. - Csecseinft-nek és 
kisgyermekeknek0,05-0,1 mg (0,2-0,4 ml), nagyobb g'ierme
keknek0,1-0,15 mg (0,4-0,6 ml) adható iv. naponta 1-2-szer. 
Ha a beteg előzetesen digitális~ kapott, 1-2 napig váf"ni kell a 
K-Strophantosid i nj. adásával. Eletveszélyesetén természete
sen egész kis adagot, 0,1 mg-ot, azonnal is lehet adni, sőt szük
ség esetén ezt meg is lehet ismételni. Célszerű a K-Strophan
tosid inj.-t beadáskor fecskendőbe visszahúzott vérrel vagy 
fiziológiás konyhasó-oldattal hígítani. 
MellékhatáSok. A digitálisztúladagolással azonas·ak: ritmus
zavar, bigerninia, hányingP-r stb. E tünetek azonban a szer ki_· 
hagyása vagy az adag csökkentése esetén megszünn9k. · ' 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerin_t (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 5 am p. (1 ml) 2,- Ft, b. 50 am p. (1 ml) 20,o- Ft. 

STRYCHNINUM NITRICUM Ch y 100 
i nj. 0,1% és 0,2% 
Hatóanyag. 1 mg, ill. 2 mg strychninum nitricum (1 ml) amp.
ként. 

Javallatok. Kimerültségi állapot, rekonvaleszcencia. Mozgató 
beidegzés bénulása (Heine-Medin-kór), enuresis noct. Ana
leptikumként kábítószer~mérgezések esetén és feri:OzO b9teg-
ségek következtében fenyegető kollapszusban. __ · 
Adagolás. Naponta vagy másodnaponként 1 am p. Bénulások 
kezelésére fokozatosan emelkedő adagolásban. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel
kezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 10 amp. (1 ml) 0,1% 2,- Ft; b.10 amp. (1 ml) 
0,2% ~.-Ft. ' 
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STRYCHNOTONIN Ch y 100 
i nj., drazsé 
Hatóanyago_k. 50 mg natrium meti)ylarsonicum, 1 mg stiych
hinum hydrOchloricum (1 ml).amp.-ként;-3 mg calcium me
thylarsonicum, O,S mg strychninum hyörochiOricum drazsén-. 
ként. · 

Javállatok. Neurá~thenia,- hisztéria .. chorea, tabes, traumás 
neurózis, g.fOmor-bél atóiÍia, rekonvaleszcencia, impoten-cia, 
sphinctergyen-geség, neuritis motorica, alkoholizmus, dep
resszió, idős egyének pneumoniája, látásélesség fokozása. 
Adagolás. Felnőttekn'ek naponta vagy másodnaponként 
1 amp. sc., ill. naponta 3x1-2 drazsé. 
Megjegyzés:·'·++ 'CsakVényre'ádható. ki. :A:iOrVO'S :rendelke
zése ·sze ri nt (le-gfeljebb hárOm alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 10 am p. {1 ml) 2,- Ft; 75 drazsé 2,- FL' -

STUGERON KGY H 800 
tabi. 'JE, 
Hatóanyag. 25 mg cinnarizinum tabl.-ként; :.,~ 
Javallatok. A cerebrális keringés zavarai: arteriosclerosis ce- -0J 
rebri. a_popleXia és cerebro-kraniális sérülések utókezelés~. -~;±J. 
egyensúlyzavar, migrén. A perifériás erek megbetegedésel-
ben (Buerger-kór, Raynaud-szindróma, diab~tes, acr-p_cyano-
sis), claudicatio intermittens, paraesthesia, tró~ikus zavarok 
kezelése. · · ;_ · 
AdaQolés. Napont'a 3x1-2- tabr, hónapókón keresztül. Éri:é: ' 

keny betegeknek ajánlatos a kúrát napi 3x1 tabl:·val kezdem :·.:_.····;·.!· •. ~ .. ·;~. és fokozatosali-emelni az adagot. 
Mellékhatás. Enyh; e_ sc:)ffinOJei'ltía 'v-agy_9asitroiriteszti_náHS za- .:; 
var, trÚ:dyek az adag~·_csökkeflt'Sséie_; néhány nap múiVa spo n- )i 
tán mE!gszűnnek. .:, 
Megjegyzés. +·_ cs·ak vény~e adható'ki_.Az_orvos i9ndelke- 4 
z_ése s~e_rint (legfel_j_~-b~ __ -há_rom:alkalom·~·al) isr:n~te1_h_et~. ~;~ 

-·-csonlaQóiá!i. 50 tabi. -4,- Ft,.· · ·- ''" , __ , ·- -·- , - -,.,-. ·;_!!1 

~-J; j 

SUDEOL 
oldat 

B T 900 

Hatóanyagok. 1,5 g acidum salicylicum, 2,5 g camphora, 
10 g resorci num, 11,25 g urethanum (50 g) vizes oldatban. 
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Javallat. Kóros izzadás. 
Alkalmazás. Külsőleg. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
Jegkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő: men'riyi
ség adható ki. 
Csomagohis. 1 üveg (50 g) 2,30 Ft. 

SULFAGUANIDIN 
tabi. 

A J 440 

Ható_anyag, 500 mg sulfaguanidinum tal)t-kén~. 
Javállatok. Bacilláris dizentéria, .enteritis, enterocO.Iitis_; tí
fuSz~, par~tífuszgazdák kezel_ése, vastagbélmütéteket követő 
bélfertö:z_é~_ek m,eggátlása. 
Ellenjavallatok. Máj- és- veseelégtelenség, szuffominiid-túl
érzékenység, terhesség első harmada. 
Adagolás. Felnőtteknek 3-4-szer 4-8 tabi. 1-tniipon át~ meg
szakítás _nélkül. Csecsemők és gyermekek_ egés_z napi 8dagja 
300-400 ·mg/tskg, 6.-adagra osztva. 
Mellékhat!isok. Ritkán rossz közérzet, fejfájás. 
MegjegyzéS. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. b. 30 tabi. 2,50 Ft. 

SUMETROLIM EGYT 5 300 
szirup, tabi. 
Hatóanyagok. 2,5 mg súlfamethoxazolum, 500·mg tdmetho
primum (1 00 :.mll szirupban; 400 -mg sulfamethoxazoJum, 
80 mg trimethoprimum tabl.-ként. 
Javallatok. A felső és az alsó légutak fertőzései: akut és kró
nikus bronchitis, bronchiectasia, pneumonia, tonsillitis, sinu-
sitis, pharyngitis. · . · _ 
A _v.ese és a húgyutak fettö~ései: akut é~ krónikus _cystítis, pye
litis, pyelonephritis,.urethritis. 
Az- ·ep'ehólyéig 'éS az epeutak -gyulladáSos· rriegbéter}edései: 
cholecystitis, cholangitis. __ ,_ ., 
A gyomor-bél rendszer fertőzései: enteriti_s, typhus abdomi-
nalis, paratífusz, dizentéria. .,' 
Bőrfertőiések: pyoderma, furunkulus, abscessus, sebfertő~ 
;z és. 
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Nemi szervek megbetegedései: gonococcus-urethritis, pro
statitis. 
Ellenjavallatok. Máj- és veseelégtelenség, _vérdysprasia, szul
fonamid-túlérzé1<enység, terhesség (az első harmadban és a 
szülést megelőző hetekben). 
Adagolás. Akut infekció esetén legalább 4 napon át (azon túl 
ferintartó adag ban) kell adni, legalább 2 napi tünetmentesség 
eléréséig. 
Felnőtteknek: terápiás napi adag 2x2 tabi., fenntartó napi 
adag 2X1 tabi., maximális napi adag 2 X 3 tabi. reggel és este 
étkezés után. 
Gyermekeknek: _6 hetes kortól 1 éves korig naponta teStsúly
kg-:kéilt 6 mg trihíetoprim+30 --_irrg_ SzUI_fam,é~oxazol; ez 3-4 
testsúlykg-ként 1 adagolókan-ál 'sziruP ·illEmnyiségének felel 
meg, melyet 2 egyenlő részben-(reggel és éste) kell bevenni. 
1-2 éves korban 2x114 tabi., ill. 2x1-1 1/2 adagolókanál szi
rup. 
3-6 éves korban 2X1/2 tabi., ill. 2X11/2-2 adagolókanál szi
rup. 
7-12 éves korban 2x1 tabi., ill. 2 x 4 adagolókanál szirup reg
gel és este étkezés után. 
Egy adagolókanál (4 ml) szirilp 20 mg trimetoprim és 100_mg 
szulfametoxéizol hatóanyagat tartalmaz. 
3 hónapos kor alatt a gyógyszer adása megfontolandó! 

Mellékhatások. Rossz közérzet, fejfájás, gyógyszer-exan
thema, gyomorpanaszok (utóbbi ellensúlyo_zására célszerű 
kevés sósavat is adni). Ritkán, múló jellegű vérképzőrendszeri 
károsodás észlelhető (leukopenia, thrombocytaszám- és fol
savszint-csökkenés). Májkárqsodás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása:-
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- orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozó-
dása); 

- feniteinnal (szintje a szérumban toxikus ig_ emelkedhet); 
-orális antidiabetikumokkal (hypoglykaemia veszélye); 
- PASA-származékokkal (szulfonamid hatáscsökkenés); . 
-·si:Biicilátok, fenilbutai:on é~ naproxen (ci' Szulfonamid kenl-

ponens szintjét a.szérumban toxikus értékre_ emel hetik). 

Figyelmeztetés. Koraszülötteknek, újszülötteknek és csecse
mőknek 6 hetes korig nem "adható! Korlátozott vesefunkció 
esetén-a kumuláció veszélyének elkerü1ése végett_-_csak re
dukált adagok adhaták (a plazmakonceritráció meghatáro
zása ajánlatos). Hosszan tartó kezelés alatt a vérkép (throrllbo-

cytaszám is!) rendszeres ellenőrzése szükséges. Ha a kúra 
alatt exanthema keletkezik, a gyógyszer szedését azonnal be 
kell szüntetni. 
A keizelés ideje alatt a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel
ről gondoskodni kell. 
Óvatosság ajánlatos a szer adásában: folsavhiányos'ar:aae
miában, krónikus aikaholisták .kezelésekor.-·és-_:·imm_~nS.Zup:
presszív szereket szedő PCP-s betegek kezeléseke r: __ :_-·c..;;;:;·-~ 
Laktáció ideje alatt- az első 6 hétben- nem adhato·:'Há·áÍ:on
ban minden antibiotikumra rezisztens és szulfoii'arilidrá érzé
keny törzs okozza a fertőzést, akkor az anya kezelése·aláttés az 
azt követő 3 napon át az újszülöttnek máS -anya tejét_"'8djuk, 
végső_ eselben mesterséges=táplálása (Röbébi)-szükséQes. 
Megjegyzés. + + Csak Vényre adható ki. Az orvos fé'ndé'ike
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) üiiTiétéJhetö. :_A 
tablettát az intézet készletéből kell térítésmentesen kiadni a 
bőr- és nemigondozóban gyógykezelés alatt álló neinibete-
geknek. · 

Csomagolás. 1_üveg szirup (1ÓO ml) 6,- Ft; 2Ö tabl>f3,1Ó Ft. 

SUPERSEPTYL 
i nj., tabi. 

Ch-A 5 300 

Hatóanyag. 4ÖO mg sulfadimidinum liatrium (2 ml)"·amp.
ként; (az 5 ml-es amp._2 és félszeres hatóanyagmennyiséget 
tartalmaz); 500 mg sulfadimidinum tabl.-ként. 
Javallatok. Húgyúti infekciók (E_. coli-, klebsiella-, staphylo
c~ccus-, Proteus mirabilis törzsek), toxoplasmosis,·nocardio.,. 
s1s, trachoma. Felső légúti fertőzések, amennyiben a kórokozó 
érzékeny. 

Ellenjavallatok. Máj- és veseelégtelenség, szulfo_namid-tú_l
érzékenység, terhesség első trimesztere és ;a _ sZülést 

. megelőző hetek,_ gyermekeknek 3 h_ónapos_k_or alatt. 
AdaQolás. Felnőtteknek naponta 5-10 ml iv., lll. :.i'x2~ tabi. 
Gyermekeknek': 2 éveS kortól naponta 3-4 ml iv.;-ill. 
3-6 hónaposnak naponta-4-6-szor 1/4 t8bl., 
6-12 hónaposnak-naponta 3--6-szdr 1/2 tabi., 
1-3 éveSnek naponta 3'-4--szer T-· tabi., 
3-6 évesnek naponta 4-6-szor 1 tabi., 
6-14 évesnek naponta 3-4-szer 2 tabi. 
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Mellékhatások. Agranulocytosis, aplasztikus anaemia, 
thrombocytopenia, hemolitikus anaemia, methaemoglobin~ 
aemia. Erythema multiforme (Stevens-Johnson-szindróma), 
urticaria, szérumbetegség,_ pruritus, exfoliatív derma~itis, 
anafilaktoid reakciók. Hányi_nger, hányás, hasi fájdalmak, he- · 
patitis, pancreatitis. Fejfáj~s, fülzúgás, depresszió, konvulzló. <~ 
Toxikus nephroSis, oliguria, anuria, haematuria, cristalluria. 

:i!!' 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása: ·* 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozó- ~~ 

d ása); 
- feniteinnal (annak szérumszintje a toxikiJsig .emelkedhet); 
-orális antidiabetikumokk_a_l (hypoQiyka6inia vesZélye); 
- PASA-származékokkal (szulfonam_id hatását_csökke_ntik); 
- metotrexattal (annak szintje a szérumban- a toxikUsifJ emel-

kedhet); 
-nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel (szintjét a szérum-

ban a toxikusig emel hetik). 
Figyelmeztetés. Gyermekkorban a lehetséges melléiChatások 
miatt csak alapos megfontolás után alkalmazható. Adagolása 
gyermekágyban kerülendő, mivel az anyatejjel kiválasztódik. 
A kezelés ideje alatt a megfelelő me n nyiség ű folyadékbevitel
ről gondoskodni kell. 
Adagolása során a máj~ és vesefunkcíó, ill. a vérkép folyama
tos ellenőrzése szükséges (thrombocytaszám is). Ha a kezelés 
alatt bőr- vagy nyálkahártya-tünetek jelentkeznek, a gyógy. , 
szer szedését azonnal be kell szüntetni. 8

· 

Megje~yzé'S:. + Csak vényre -adható ki. Az orvos rendelke~ 
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomago>lás. b. 5 amp.(2 ml)2,- Ft; b. 5 amp.(5 ml) 3,40 Ft; 
24 tabi. 2,- Ft. 

SUPRACHOL 
drazsé 

KGY J 720 
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Hatóa·nyag. 250 mg· acidum_ dehydrochOlicum drazsé'riként. 
Javallatok. A máj, az epe és az epeutak megbetegedései, 
(májcirrhosis, cholangitis, icterus simplex, cholecystitis, ch o~ 
lelíthiasis, cholecystectomia utáni panaszok). Mint diuretikum 
adjuváns kardiális ödémában, ascitesben. Az ideg· és elme~ 
gyógyászatban migrén, melankólia, depresszió esetén. 
Adagolás. Naponta 3~szor 1-2 drazsé. 

Megjegyzés. Csak .vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé 2,- Ft. 

SUPRASTIN EGYT . G OOO 
inj., tabl. 
Hatóanyag. 20 mg chloropyraminum hydrochloriCuffi~o,;mij 
a-:np.-kent; 25 mg chloropyraminum hydrochloricum .taQI.
kent. 
Javallatok. Allergiás kötőhártya-gyulladás, rhinitis vasomo
toric_a, szénaláz, urticaria, Ouincke-ödéma, szérumbetegség 
gyógyszerexanthema, asthma bronchiale, allergiás bőrgyul: 
ladás, ekcéma_. --,. 
Adagolás. Felnőtteknek: Naponta 3-4-szer 1, esetleg 2. tabi. 
étkezés közben vagy naponta 1-2 am p. im. 
Gyermekadagok: 1-12 hónapos korig 2-3-szor naponta 1/4 
tabi., 1-6 éves korig 2-3-szor naponta 1/3 tabi., 7-14-éves 
-korig 2-3-szor naponta 1/2 tabi. 
Figyelmeztetés. Anafilaxiás shockban, heveny és súlyOs ese
tekben ajánlatos· a kezelést óvatos iv. adagoláSsal bevezetni 
egyébként im. végezni. ' 
Főleg Járművezetők, magasban vagy· veszélyes Q8pen 
dolgazok csak az orvos által-az egyéni érzékenységnek meg
felelően - előírt adagban szedhetik! Alkalmazásának időtar
tama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az .orvos rendel ke~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 

Csomagolás. 5 amp. (1 mll 3,20 Ft; 50 amp. (1 ml) 32,- Ft; 
20 tabi. 2,30 Ft. 

SURA L 
tabi. 

Ch S400 

Hatóanyag. 250 mg ethambutolum hydro'chiO-ricu~ tBbl.
ként. 
Javallat. Tüdőtuberkulózis. 
Ad~golás. Naponta testsúlykg-onként 25 mg 6Q napon át, 
maJd naponta 15 mg, az eddig még nem adagolt másodrendű 
tuberkulosztatíkum szokásos adagjaival -kombinálva. Az 
egész napi adagot egyszerre célszen1 bevenni. Az egyidejű 
táplálékfelvétel a felszivódást nem gátofja. 
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Kombinált kezelés: Csak egyéb antituberkulotikumokkal kom
binálva alkalmazható. Az ún. előkezelt esetekben, amelyek
ben az első kezelés során felhasználttuberkulosztatil<umokkal 
szemben rezisztencia alakult ki, a Sura\ jól értékesíthető ofyan 
szerekkel kombinálva, melyeket még nem alkalmaztak. 
Mellékhatás. Neuritis n. oPtici, melyn8k tünetei t9hetilek: á :'.:,. 
látásélesség romlása, a látótér beszűkülése, a vörös és a zöld ~ 
szín érzékelésének zavara. A látászavarok ritkán jelentkéznek ~~ 
és többnyire átmeneti jellegűek. _j 

Figyelmeztetés. Nagyrésze a vesék útján választódik ki, ezért -fi 
csökkentveseműködés esetéb_en az adagolásta szérum etam- ':1 
butol-szintjének' meghatározásával, egyénileg kell megálla- f:lit 
~~ . 
Látáskárosodásban szenvedő betegek (pl. recidiváló szem- •ll· 
gyulladá_s, cataracta, neuritis n. optici, diabeteses r:etinopa
thia stb.) kezelésekor különös óvatosság szükséges. A-kezelés 
során kialakult szubjektív látási panaszokat minden esetben 
ellenőrizzük, mivel ezek néhány betegen a látásélessé_g_objek
tív csökkenésének jelei lehetnek. A készítmény adagolásának 
megszakításával néhány hét vagy hónap_ múlva a látásélesség ~fJJil 
_c_sökkenése megszűnik. Ezután a megelőzöknél kiSább ada- _J 
gakkal tovább folytatható a kezelés anélkül, hogy ez a r'nellék- --:l-\ 
hatás újból m~gjelenne. _ -~! 
Megjegyzés.+ Kizárólag· fekvőbeteg-gyógyintézet!-- (gon- ~ 
dozóintézeti) felhasználásra.- Az intézet készletéből kell a be- ·.• .. -•. ; •.• ,~ .•. • tegnek térítésmentesen kiadni. -J 
Csomagolás. 500 tabi. 228,- Ft. _:~ 

SU~:~::~!:g. 250 mg ethosuximidum kapszulánként. A 

300 f.i.~~ 
Javallat. Petit mal típusú epilepszia. ~{; 

Adagolás. Egyéni. A kezdő adag napi 1 kapszula, amely ké- :%t 
söbb 7-14 naponként emelhető a kívánt hatás eléréséig napi -~' 
2, ill. több kapszulára. A napi adag a 8 kap'szulát semmiképpen .. s-; 
ne haladja meg. :;~ 
Mellékhatások. Hányinger, -álmosság,- kedélyingadozás, fe- !j 
szültség, alkalomszerű. pszichomotoros nyugtalanság, inger- -~2 
lékenység, melyek az: adag csökkentésével általában mérsé- -·i~j 
kelhetö~, illetve megszüntet~etök.- Ritká':l leukopenia •. agranu- ~ 

~·'-"· •romO•-•••· '"'"~'ro oMom•• ·~• ~ 

pan?vtopenia alakulh~t ki. Ilyenkor az adagolást be.kell szün
tetm. 

Figyelmeztetés. A vérkép és a vizelet rendsZeres ellenőrzése 
feltétlen szükséges! 
A beteget vagy a beteg gyermek szüleit_figyé-lmeztetni- kell 
hogy pe~echiák, purpura, láz, mellkasi égő érzés keJ_e'tke_zéséi 
azonnal Jelezzék. _-__ -
A gyógyszer beVétele~ ill. alka)m.~zása ~t~n-~_1-Cfójá_~~. 
vagy fol_ya~atos s!edese esete~ J~rmüvet vezetrli, ~agáSban 
v:agy veszelyes ge pen dolgozn1 es sze:szes italt fogyasztani 
bl= •... 

~egjegy~és. + C_sak v~nyre adható ki. Az_,or:vo~_rendelke
zese:~~ennt (legfeljebb haram a_l_kalomma_l) is_méte:lhető.~_Epi
lepszlaban szenvedö betegnek az ideg-elme szakrendelés 
(g~n9ozó)_ szakorv~sa, yagy javaslatáfa a kezel_öorvo.s (kör
let!, uzem1 orvos, korzet1 gyermekorvos) térítésmentesen ren
delheti. 
Csomagolás. 20 kapszilla 4,20-Ft. 

SYDNOCARB 
tabi .. 

KGY B 200 

Hatóanyag. 10 mg N-phenylcarbamoy'l~3·(,8·pheny·n:S-opro
pyl) sydnoniminum tabl.-ként. 
Javallatok. Alkalmazása általában kiegészítőterápiaként java
solt. kivételesen önálló gyógyszeres terápia tormájában is 
lehetséges. Neurastheniás, pseudoneurastheniás,_ exhaustiv 
állapotok. Inaktivitás, intellektuális gátoltSág és cSökkent kon
centrációkészség. Gyógyszeres neurolepsia okozta nem 
kívánt adynamia. _Depresszió kezelésére önmagá_ban __ nem 
alkalmas. Kombinált kezelésben a reaktív vagy exhé:l_usiiv:ere
detü g~t_olt depressziókban gyorsítja a thymoleptiku_~_yagy 
thymoeretikus gyógyszerek hatásának kifejlődését és_ adju
váosként alkalm·azható a gátolt jellegű depresszió javuló fázi
sában az inaktivitás csökkentésére, a koncéntrádós készség 
javítására. 
Ellenjavallatok.-Mindazon kórformák é's tünetcsa portok, ame
lyek kizárják a pszichostimulánsok adagolását, ·nyügalmat 
követe_lő betegségek (infarctus myocardii, -hipertónia, angina 
pectons, hyperthyreosis stb.), valamint --arteriosclerosis. 
Gyógyszerabúzusrar narkomániára való hajlam, mániás fázis 
veszélye. Produktív pszichopatológiai tüneteknél (halluciná-
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ció, téveseszmék, oneiroid állapot stb.), agresszív, szorongó, 
agitált betegnek nem adható. Terhesség. 
Adagolás. A kezdő adag napi 5 mg (1/2 tabi.), az átlagos napi 
dózis 10-20 mg {1-2 tabi.) a betegség természetétől füg_gően 
általában napi 2-3 adagra elosztva, maximálisan 3-4 hétig. 
Általában 16 óra után ne alkalmazzuk! · 
Mellékhatások. Alvászavar, hangulatlabilitás, étvágytalan-
ság, esetenként kisfokú vérnyomásváltozás és· tachycardia. 
Túlzott élénkség, az aktivitás nem kívánt növekedése. Ezek 
általában átmeneti jellegűek, és a gyógyszer kihagyására, ill. 
az adag csökkentésére megszűnnek. Alvászavar esetén a napi. 

·adagot célszerű két ré-szletben alkalmazni, ill. szükséQ esetén 
altató adható. Alkalmazásakor néha paradox hatás jelentkez- _.,_., 
het! 
Figyelmeztetés. Kúraszerű adagolása nem tarthat 3-4-'hétnél· 
tovább! \~ 

\iif< 
Megjegyzés. ++ Vényre csak egyszer adható ki. Orvos re~ 
szére, személyi igazolványa felmutatása mellett nem adható !f 
ki. Rendelése, kiszolgáltatása és gyógyszertári nyilvántartása ~ 
tekintetében a 30/1978. (Eü. K. 25.) EüM sz. utasítás_ hatályos. ·;··.~·~·;··'.;.;' 
(L.: 3.6fejezet.) Térítésmentesen történő rendelésekor a vényt :)\\ 
két példányban kell kiállítani. A másolati példányra rá kell ve- :.:.q~ 
zetni a"Másolat" szót. Az orvos köteles a vény mindkét példá- 1! 
nyát aláírni és bélyegzőjének lenyomatával ellátni. -':~ 
Csomagolás. 20 tabi. 4,80 Ft. ~~ 

-~ 
SYGETHIN M Q 400 ··~ 
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~~óanyag. 20 mg 3.4-bis-(4-sulpho-phenyf)-hexanum diká- ,~ 
liumsó formájában (2 ml) amp.-ként. 
Javallat. Szülés megindítása fájáSgyengeség esetében. :'J 
Ellenjavallat. A szülönő ni assziv vérvesztesége és a placenta ·"?j 

~';=~~~:.1~~0 mg {1-2 amp.) lassan, iv. -,;,:~ 
Oxitocinna l vagy _fTlás, szülőfájásakat fokozó szerekkel kom- :z .. :·~·; .•. t!,· 
binálható. '" 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti {gondo- ::&l 

~~~~:;~~::.~~~~z~!~·;~ ml) 71,20 Ftc ~ 

SY GETHIN 
tabi. 

M 0 400 

H8tóanyag. 100 mg 3,4-bis-(4-sulpho-phenyl)-hexan_um di
káliumsó formájábantabl.-ként.' 
Javallat. Klimaktérikus tünetcsoport kezelése. 
Adagolás. Naponta 2-szer 112..:..1 tabi. (100-200 mg) beVétele 
ajánlatos, az étkezéstől függetlenül. Akei:elés id()tartama.~ 
40 nap. 
Megjegyzés.-+ Csak vényre adható·ki. Az: orvos. rendelke
zéSe Szerint (legfeljebb három alkalommaf).isl'néte_lhető. 
Cs0i:Őagolás. 1 O tBbl. 16,50'Ft. 

SYMPATHOMIM EGYT B100 
csepp, i nj. 
Hatóanyag. 1 g Sy'mpáethamihunl tartaricum neutrum (1 O ml) 
oldatban, .a 25 ml.:.es üveg _2,5-szeres hatóanyag mennyiséget 
tartalmaz; 60 mg sympaetha'minum tartaricum·· neutrum 
(1 ml) amp.~ként. 
Javanatok; FertözéseS ·-me9beteQetlések, -·elSősorban· ·inf
luenza, diftéria, tüdőtuberkulózis, pneumonia, rekonvalesz
ceneia esetén a kollapsZus megelőzéséJe és kezelésére; }n üté
tek előtt és után,-ka·rdiotonikumok hatásának támoga_tására. 
Adagolás. Feláő_tteknek: Naponta 3..:Szor 1G-20 csepp; ill. 1-
3-szor _1-2 am p. iv., im. vagy sc. lnfúziós oldathot is hozzá
adható. 
GyerlnekekfúJk: 6. éves kor felett 5-10 csepp naponta 3~Szor. 
Megjegyzés. + Csak vényre_adtla!ó ki. Az-orvos rendell(e
zése sze ri nt (legfeljebb három· alkaiOrhmEil) ismételhető. 
Csomagolás. b; 1· üveg (1 O ml) •2,80 Ft; b. 1 üveg (25 ml) 
6,90 Ft; b. 5 am p. (1 ml) 2,50 R. 

SYNCUMAR 
tabi. 

A 

Hatóanyag. 2 mg acenocoumar"QIUm tabl.-klkt.t. 

1210 

Javallatoko Megelőzésre: rövid ·ideiQ tartó-adagolásban na
gyobb sebészetibeavatkozás és műtétes szülés után-általá
ban az. 5-6. naptól kezdve. 
Hosszú ideig tartó-adagolásban-reumás szívbetegségek (ki
véve endocarditis lenta, akut baktériálls endocarditis esetét), 
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stenosis ost. ven. sin., súlyos és halmozott angina. pectoris 
(trombózis profilaxisára), miokardiális infarktus (coronaria~ ·? t 

trombózis) után, artéri ás keringési zavar, idiopátiás familiáris 
trombózishajlam, embóliahajlam esetén. Ha a felsamit szív~ 
elváltozások pitVari fibrillációval társulnak, a prófiláxiS külö
nösen javallt. · . · ;g: 
Terápiás alkalmazásra: thron~bophlebitis, phlebothrombos1s, ~ 
arteriáS trombózis, embólia. ;:~~ 
Ellenjavallatok. Haemorrhagiás dia_thesis, hematológiai rend~ ~~ 
szerbetegségek, veseelégtelenség, súlyos májártaloxn, ext- lJ 
rém hipe_rtenzió (200 Hgmm_-en felül), endocarditis h~nta,_akut ~~ 
bakteriális endocarditis, láktáció,. _graviditás~ __ a gyomor-bél ·-:'ll 
rendszer fekélye ésrosszind~Uiatú daganata, tüdő és húgyutak 'i~ 
rosszindulatú daganata, retinopathíáv81 já~ó diabetes,_ alko- _ ~ 
hol abúzus, táplálkozási zavarok, K-és C-vitamin hiány, agy-és 'il 
gerincvelőmütét utáni állapot, cachexia. -~ 

Adagolás. Individuális. Első napi acjagja_4-:8 tabi_. (8-1_6 mg). '! 
Továbbiakban a protrombinaktivitás mértékétől függ<?_en k~!l ·i··".·~.·. 
az adagot csökkenteni, míg el nem érjük az optimális 2Q-30 ,o· "~l 
körüli protrombinaktiyjtást Quíck egyszaka,szos módszerével, .:jj\ 
plazmahígításos eljárásSal érfékelve .. Fenntartó adagja által á- ~, 
ban 1/2-3 tabi./ die. A napi adagot lehetőleg egyszerre, azo- ':;-.i .. ".• .•. t .. -~.~ .. 
nos időben (pl. 14 órakor) kell bévenili: :c 

Mellékhatások. Kisfokú vérzés (bélben, vesében, böiben, -?J 
agYban) esetén általában ele_g-endő az adagot átmenetileg 1i 
csökkenteni vagy •. gy· -két na. pon át ki h. agyni. Súlyosabb vér- :ti'! 

~l ~~i:i~~~é~~ ~~~~~~ü~~őJ~kr~;~~::~r!1~~~~:~~~::s~r~~~o~~~~j --~ .. · .• i ... ·J, 

elő, a kezelés beszüntetéSe, esetleg friss Vér tránszfúziója és :0l 
iv. K1-vitamin adása szükséges·. f'~ 
Agranulocytosis, albuminuria, epepangásos _icterus, bőrnek- J§i 
rózis, bőrkiütés, émelygés, hányás, ritkán-hajhufl_ás. 'i 

r:z~s;~~~~~~r~t~~~tások. óvatosan adható'együtt a követ- =····.~.~ ... ~ .•..... ~.: .• ·.· .. ··• .. ·.11 .•. 

-allopurinol, androgén és anabolikus szteroidok, __ an-tibioti- -~·: 
kum()k, antranilsavszármazékok, etakrinsav, izonikot_i_nsav_~_ 
hidrazid, gyulladásgátlók, l<,inidin, klofibrát, MAO-hériitók:- .. t.~.~~. 
metronidazol, n·alidixsav, paracetamol, tiroxin, -tartós _., 
hatású szulfonamidok (antikoaguláns hatás fokozódása); -i:j:: 

-barbiturátok, carbamazepin, fenitoin, digitálisz, glukokorti- ,~~ 
ko idok, glutetimid, grizeofulvin, meprobamat, ösztrogének, '"""·' 
sztrotantin, tesztoszteron, diuretikumok (antikoaguláns ha- -t~ 
tás cSökkenése); 

- szulfanilureák (hypoglykaemia kialakulásának veszélye). 
Figyelmeztetés. laboratóriumi ellenőrzés lehetőségének 
Vagy a beteg együttműködésének hiánya esetén nem adható! 
A kezelés megindítása.előtt a májfunkció és- a vizeletüledék 
vizsgáiBta, a p'rotrombinaktivitás és a vércsoport meghatá
rozása, valamint- ha idő van rá.- a széklet Weber-vizsgálata 
szükséges. _ _ 
A protrombinaktivitást 20% alá lehető.eg ne C:SöRkéHt%tik. 
Kórházban az optimális protrombinaktivitás eléréS_éiQ· na
ponta, majd másodnaponta és végül, ha az nagyobb 'irigado
zást nem mutat, hetenként végezzük a vizsgálatot.- Vizelet
üledék-vizsgálat kezdetben naponta, később hetenként egy
kétSzer szükséges (microhaematuria!). 
HossZan tartó kezelés esetén, nagyobb ingSdozásJlélküli:pr:o
trombinaktívitás kórházi beállítása után, együttműködésre 
alkalmas járóbetegeken általában elegendő a _protrorn'bin
aktivitást havonta, a vizeletüledék vizsgálatát h_etenként el-
végezni. - · 
A betegeket fel kell világosítani,- hogy a közbejött1egenyhébb 
betegség (elsősorban hasmenés,. láz), új'gyógyszerekszedése 
vagy a régiek elhagyása a .Syncumar-adagot módosíthatja, s 
így gondos laboratóriumi kontrollt igényel, Az ACTH és korti
zonkészitmények általában antagonista t-ulajdonságot mutat
nak az antikoaguláhsokkal, de mível gyomor-, nyombélf~kélyt 
aktiválhatnak, közvetett úton okozhatnak vérzést. 
Abortusz után- 8 nappal- és menstruáció alatt adható; 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasz-
tani. . , 
Megjegyzés. + Csa'k vényre adható' ki egyszeri alkalommal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, si:akreildelés (gon
dozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,- Ft. 

SYNTESTRIN KGY 0 210 
drazsé, olajos i nj. 
Hatóanyag. 1 mg diaethylstilboestrolum dipropionicum dra
zsénként; 5 mg diaethylstilboestrolum dipropionicum {1 ml) 
amp.-ként. 
Javallatok. A petefészek csökkent Vagy hiányzó mGködésé
ből eredő genitális megbetegedés (amenorrhoea, klimaxos 
panasz) és extragenitális megbetegedés; bőr-, szem~. izületi, 
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idegbetegség. Prostatahipertrófia, prostatarák, ulcus vantri
culi et duodeni, penisplasztikai műtét (erekciógátlás). 
Ellenjavaflat.-Terhesség. · 
Adagolás.-Áitalában naponta 1-3 dr~zsé, ill. naponta va_gy 
másodnaponként 1 am p. im.. . 
Figyelmeztetés.· Á terhesség alatt' aJk8tmazva a leányutódo-
ko n· careinamát okozhat. · 
M-egjegyzés. + Csak vényre adhatO ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé ,2;_7 .Ft; b. 5 am p. (1 ml) 2,50 Ft. 

SZALICILSA VAS kaucsuktapasz B T 900 
összetétel. 40% acidum salicylicum tartalmú kaucsuktapasz 
1,5-2,o·g 100 cm2-k-ént. 
Javallatók. Tylosis, clavliS. 
Alkalmazás. A védőgéz eltávolítása után megfelelő.nagyságú 
darabot felragasztani. 
Megjegyzés. Vény nélkül-is kiad ható. 
Csomagolás.- 6 x 9 cm 1,00 Ft. 

TABEX 
tabi. 

Ph YOOO 
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HatóaÓyag.-1,5 mg cytisinum tabl.-ként. 
Javallat. A dohányzásról leszokni kívánók "hiányérzetéhe"k" · 
csökkentése. 
Ellenj~Vanátok.'Magas vérnYomáS és arteriosderoSis. 

Adagolás. A kezelést 2 óránként 1 tabi., összesen napi 6 tabi. 
adagolásával kezdik. Ezt a kezelést-_3 napon keresztül folytat
ják. Amennyiben a kívánt hatást neffi sikerül elérni, a kezelést 
abba kell hagyni és 2-3 hónapos szünet után megi_sméte_lni_. 
Megfelelő hatás jelentkezésekor a kezelést a -következő ada~ 
go_lásmód szerint kell folytatn_i: · · 
A.-12. napig21/2 óránként 1 tabi. (=napi 5 tabi.), 
13.-16. napig 3 óránként 1 tabi. (=napi 4 tabi.), 
17.-20. napig 5 óránként 1 tabi. (=napi 3 tabi.), 
20:-25. napig 1-2 tabi. 11aponta. 
Szükséges, hogy_legkésőbb a keze-lés. 5. i1apján a· kézeit a 
dohányzással teljesen.felhagyjon. 

Figyelmeztetés. A volt dohányos a kezelés befejezése után 
, túlzott önbizalomból ne kísérelje meg akár 1 cigaretta elszí

vását sem; ennek betartás·a biztosítja ugyanis az elért hatás 
tartósságát.- A gyógyszer gyermekeknek nem adhatól 
Meg_jegyzés. ++ Csak vényre-adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 100 tabi. 7,10 Ft. 

TACHYSTIN P 600 
olajos oldat 
Hatóanyag.-15 mg díhydrotachysterolum (15 mll.olajos oldat
ban. 
Javallatok. Látens és manifeszt tetánia (parathYre<iQéh Vágy 
neurogén eredetű). 
Adagolás. Átlagos napi adagja 2o-40 csepp. 15 ml maonyiség 
elfogyasztása után a vér kalciumszintjét ellenőrizni kell, és a 
további adagoláS! ennek alapján kell meghatározni. Súlyos 
manifeszt tetániás tünetek esetében, kifejezett hypocalcaemi~ 
esetén ilagyobb,__10 ml-igterjedő egy_szeri adag·()_k i_s_adhatók; 
késöbb a beteget individuális adag ra kell beállítani. 
Mellékhatások. RosszUllét; háilyás, gyakori vizelés~ egyidejű 
erős szomjazás; fejfájással, sápadtsáQgal, sz_ívpanaszokkal 
járó kimerültség. Rendkívül nagy adagok után a vesében és a 
húgyutakban vagy_ a. Véredényekben mészlerélkódás -jöhet 
létre. A mellékhatáSOk jelentkezésekOr ajánlatos a kézelést 
egy időre megszakítan i. 
FigyelmeztetéS. A kezelés_alatt kalciumkészítményekadása is 
szükséges. 
Megjegyzés._+ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint {legfeljebb t;Járom alkalommal) ismételh-ető. 
Csomagolá"' 1 üveg (15 ml) 9.30 Ft. 

TP,fiQYL .. EGYT A 200 
tabi. 
Hatóanyagok. 7,5 mg promethazinum hydroch1öricu'm, 125 
mg glutethimidum, 1_25 mg amobarbital um tabl.-ként. 
JavallatOk. Elalvási és átalvási zavar, korai ébr'edés~'továbbá 
nyugtc:itá~. 
Adagolás. E/alvási zavar esetében h-2 tabi. egy órával a lefek-
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vés előtt.- Korai ébredés és átalvási panasz esetén lefekvés. X~i 
kor 1-2 tabi. -Nyugtatásra fekvő betegnek reggel és délben jiJ 
1-1, este 1-2 tabi.- Tartós altatás céljára kezdő adagként két- :·®\) 
majd hatóránként 1-1 tabi. '-:~ 
Figyelmeztetés. ·A gyógyszer bevétele;· ill. alkalmazása után,:,~.~ 
8--1 O órán belül, vagyfolyamatos szedése, ill. kezelésesetén a _,..,] 
kúra időtartama alattjárműVetvezetni, magasbanvagyvesZé- ·~,; 
!yes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának, ill. hatásának tar- )4{\ 
ta ma alatt tilosszeszes italt fogyasztani. .&_· 

Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke- :j~:,:· 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. S-t;~ 

TAg;;=~•m "m"'m"-'' ~:=Í 
Javallatok. Akut és krónikus felsőlégúti allerg_fás meg betege- :~~1( 
dések: rhinitis allergica, rhinitis vasomotorica, pollenosis. :-~ 
Asthma bro_nchialéban a kísérö tünetek (nyálkahártyaviszke.: :,~·oc
tés) enyhítésére. Akut és krónikus urticaria, Quineke-ödéma :;~;' 
pruritu~, allergiás bőrm~gbetegedések, gyógyszer- éS ali~ '*' 
mentáns exanthema, kantakt dermatitis, neurodermatitis ::_;~j 
allergiás dermatosisok, nem specifikus bőraffectiók. Akut é~ -~-~ 
krónik~s ekcémák _k~~elésének adjuválása. Profilaxis céljára j\jj 
pollen-1mmunoterap1aban. Kontrasztanyagos vizsQálatok = 

előtt, az allergiás jelenségek kivédésére. Terhességben· csak Jl 
kivételesen súlyos esetekben alkalmazható. --':W;l 

~dagolás. Felnőtteknekreggel és este 1-1 tabi. v·agy1-1 am p. -:~i;; 
1m. vagy sc. A napi adag szükség esetén 3-4 tabl.-ra is emel- -3)11 
het_ö. ~- i_njekció max_i_mális napi adagja 3 am p. {6 mg}. Pfofi- :-;gii 
J~:c•s ?e!Ja~a 1 amp. ko_zvetle!l a feltét~~ezetten allergiás reak- _ .. :~: 
c1ot k1valto beavatkozas (gyogyszer, rontgenkontrasztanyag) --_::;;;;j 
előtt.- Deszenzibilizáló kúra esetén profilaktikusan az-aller----~ 
~éninkjek_cióval együtt célszerű adni. Gyermekeknek:· 6--12 ' .. ·:.f.f.~.~ .... ·:

1
i 

eves on g a szokásos adag reggel és este 1/2-1/2 tabi. . ~,1 
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~ellékhatások. Fáradtság, álmosság, fejfájás, szédülés~ mér- :iff! 
se~elt gyomorpanaszok, szájszárazság, obstipáció. A% 

:."W' 
~gyelmeztetés. Alkalmazása fokozott elővigyázatosSágat .-::~'q 
Igényel, ezért járművezetőknek, magasban vagy veszélyes ;~""' 

·.:;t; 

gépen dolgozóknak csak az egyéni érzékenységnek megfelelő 
adagban adható. Alkalmazásakor alkohol fogyasztása tilos! 
Megjegyzés:--+ csakvényre adható ki. Az orvos· rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 9,90Ft; 5 am p. (2 ml) 5,50 Ft. 

TEBEFORM KGY 
drazsé 
Hatóanyag. 250 m9:Protionamidum draz_s~~ként, 
Javallatok. A tuberkulózis pulmonális. és extrapulrhonális, 1 
más antituberkulotikumok iránt rezisztens esetei. ,Egyéb anti
tuberkulotikumokkal szemben fennálló intoh:mmc_ip,.: ... _ 
Ellenjavallatok. Terhesség. HeVeny QYQtJ1órbe~~9-~,ég, :gyo
mor-, nyombélfekély,· colitis ult:er~5:a., MájcirrhosiS. Heveny 
májgyulladás (ennek lezajlása,_ a májfunk~iós próbák rende
zödésa után azonban már adható_). , __ 
Adagolás. Adagelását az egyéni ér.Z:éken,ysé9 és tűrö~épesség 
figyelembevételével __ .esetenként -célszerű meghatározni. Ef
fektúsát legalább hárorn-hónapos-kúra után lehetdemérni_: 
Folyamatos regresszió és" kedvező bakteriológiai hatása ese
tán a kezelés g...g hónapon át folytatható, Szokásos adagja 
felnőtteknek: 50D-1000 mg (2-4 drazsé) naponta. Célszerű a 
kúrát napi 250mg-mal (1 drazsé) kezdéni;:majdmásodnápon
ként 1 drazséval emelni a_ szükséges adag ig. Gyermekeknek 
naponta 20-25-ing/tskg. A teljes napi ~dagot-3 részre elOsztva, 
étke_zés után kel_ l beve;nni. . _ ,_ -, _ .- f_- · 

Kombinált kezelés: Minthogy mónoterapeutikumként -~dva 
igen gyorsan rezisztehcia fejlődnék ki, adagolása csak kombi
nációkban célszerű. A ko_mbinációs sze_r'ek, közül a tjoszemi
karbazon és aZ etionamid Eigyüttes adagelásá- keresZirezisz-
tencia miatt- nem 'indokolt. -
Mellékhatáso_k. Neurotoxikus tünetek (álmatlanság, __ reme
gés, izgatottság). Gasztrointesztinális panaszo~, _emjatt azon
ban csak kivételesen szükséQes a kezelés .megs~akítá~a .. ·Máj
müködési--zavarok. 
GyóQyszerkölcsönhatás. Csak ó-Vatosan 8 d ható -együtt: 
- cikloszerinnel ( neurotoxicitás fokozóaása); -
- májtoxikus gyógyszerekkel (növekszik a toxikus hatás). 
Figyelmeztetés. HuZamos -kezelés ·vagy az- ~ átiBgosnál 
nagyobb adag alkalmazása esetén a májfunkció ellenőrzése 
indokolt. 
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~-' ~':!9i~gy~és. + Kiz_á~ólag -fekvőbeteg-gyógyintézeti- (gondo~:J!.:~ 
ZOI~t~zetl) felhasznalasr.a _v?n forgalomban. Az intézet kész- --~1/ 
letebal kell a betegnek tentesmentesen kiadni. - ·::~ 
Csomagolás. 50 drazsé 11,90 Ft; 500 drazsé 119,- Ft. _;-iJ 

TENDOR Ch H 40~~ 
mbl. ~ 
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Hatóanyag_. 20 mg de?riso~~inum sulfurlcum tabl.-ként. -;~ 
Javallat. Suiyesabb h1pertoma, beleértve a malignus szakot· ·"'"· 1 

{re':ld:>zerint ~ombinált kezelés formájában), ha más enyhéb1~ ,~ 
- ant1h1pertenz1v szerrel vagy azok kombinációjával kielég't"·:-.S?J 

hatást nem sikerült elérni. 1 0 
.,0$. 

Ellenjavallat._ Phaeochromoc'{toma. ~~i 
Adag_?1ás •. E~yéní ine~ltélést igéóveL Áz adagoiás beállítása '0, 

lehetoleg tntezetben torténjék. -·- &W 
Felnőtt fekvőbe!eq ~tlago~ kezdeti adagja napOnta 2-szer 1 ~iji 
tabi. A bet_e_g }u.~o-~epesseg_ének figyelembevételével ez az -,0 ;; 

ada_g 3 ~apr rd?koz?k_kel_napr2-szer 1/2 tabl.-val"rlöVelhető a!z ~~ 
optrrr_tálrs hatas eleresérg. Felnőtt járóbeteg átlagos ·kezdeti :;&~ 
a9a_~Ja naponta legfeljebb 2-szer 1/2 tabi., majd 3 napi idő-· ->~l 
k?.zokkel ;z az ad~g _n~ pi 2-~zer 1/2 tabl.-val-- reggel-délben_ -;i 
novel~~t_o a_z op~rmal!s hatas eléréséig. . .:;;'ffi.,~j 
A napr ma~rmalis adag 7 1/2 tabl. (150 mg). -):~ 
A fenntarto adag nal?~nta 2-3-szor 1/2 tabi. A hatás lassan, _J 
fokozatosan alakul kr es a szerelhagyása után 1D-14 n8pig -.::é~
még fenn állhat. - }~ 

MeUékhatások. Leggyakrabban ortOsztatikus reakció- ill kol~ ·-;-~ 
lapszus;. tová~bá _széd~lés,_ f~jfájás, fáradtság, gye~g~ség; -1/ 
hasm.~ne~, sz~z~zarazsag, lataszavat-, folyadékretenció: pep·- ·:;tul 
ressz10, eJaku!_acrós ~a~ar, esetleg _gyak?rJ. viz~! és, Hl. nycturia. --,t~l 
Az ad~!JOk csokkentesevel a mellekhatasok tobbnyire mérsé- ;;i%1 
~-~ . 
Gyógys~er~~lcsönhatások. Tilos együtt adni: :;~ 
-
6

MAO-rnhrbrtorokkaf·(hipertóniás krízis veszélye) 
vatosan adható: -· 

-triciklikus antidepressZánsokkal {hipótehZJV- ha'tás ·csOkke
n~se, arrhythmia veszélye); 

- SZlf!lpat~~imetikumo~kal, major trankvillánsokkal, orális 
anttk~ncrpu:~_nsekke~ (hrpotenzív hatás csökkenése); 

-1-dopaval (htpotenztv hatás fokozódása)· 
-.orális antidiabetikumokkal és inzulinn~l (hypoglykaemia 

veszélye); 

-gáz- és iv. narkotikumokkal (hipotenzív hatás fokozódása). 
Figyelmeztetés. Veseelégtelenség, koszorúsér- vagy·_ cereb· 
rá lis elégtelenség esetén csak fokozott óvatossággal adagol
ható! Me leg időben a készítmény hatása fokozottabb, ezért az 
·adagot megfelelően csökkenteni kell. Me leg fürdő fokozza az 
ortosztatikus reakció veszélyét. Műtét esetén figyelembe kell 
venni, hogy a beteg Tendor-kezelés alatt áll. 
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságat igényeJ,~~4Jl,;föleg 
járművezetök, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók 
csak végső esetben, az orvos által-az egyéni érzékenységnek 
megfelelően-előirt adagban szedhetik! Szedése alattszeszes 
italt fogyasztani tilos. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint-(legfeljebb_három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 2,60 Ft. 

TEPERIN EGYT C 300 
drazsé, i nj. 
HatóariYag_. 25 mg amitriptylinum drazsénként; 50 mg-ami
triptylinum (2 ml) amp.-ként; mindkettő sósavas.só formájá
ban. 
Javallatok. Endogén depresszió, periodikus depresszió, pszi
chózis maniace-depresszív fázisa, involuciós depresszió, 
endo- és pszichoreaktív depresszió, organikus depresszió és 
schizo ph ren _folyamatok depresszív tünetei. 
Ellenjavallatok. Máj károsodás, kardiális elégtelenSég, ischae
miás szívbántalmak, vizeletretenció. Terhesség. 
Adagolás. Individuális. A napi adag a kezelés kezdetekor fel

-nőtteknek'általában 75 mg (3 drazsé); ez a men·nyiség 25 mg
onként napi 150 mg-ig, hospitalizált betegeknek indokolt ese
tekben napi 300mg-ig emelhető. Az esti adag nagyobb lehet, 
mint a nappali. 
Súlyosabb esetek {különösen agitált formák) i ritéleti kezelé
sét célszerű parenterális adagolással kezdeni -{a--napi'--össz-

"'-- mennyiség max. ·1 00 mg, egyenlő részletekben, im.),- és csak 
pár nap után áttérni az orális adagolásra. A beteg állapotának 
rendezödésa után a gyógyszer adagja csak-fokozatosan redu
kálható. A fenntartó adag utókezelésben általában napi 25-
75 mg, individuálisan ennél több is lehet. Gyermekeknekcsak 
a gyermekpszichiáter által megállapított egyéni adagolásban 
adható. 
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Kombinálható minor trankvillánsokkal és ES-kezeléssel. 
Mellékhatások. Szájszárazság, bőrkiütés, tremor, iizz;•dois;; 
szomjúság, fáradtság, gyengeség, kábultság, szédülés, 
páció, vizeletretenció, ödéma, étvágytalanság, ·fejfájás, 
sea,-akkomodádós zavarok, tachycardia,_a -nyelv--és az 
mozgás inkordinációjával összefüggö beszédhiba. Pare11té·,, 
rálisan alk81mazva a vérnyomás ~ökkenése. 
GYógyszerkölcsönhatások. Tilos együtt adni: 
- MAO-inhibitorokkal (centrális izgalom fokozódik). 
Óvatosan adható: 
- feniteinnal (epileptiform rohamok jelentkezhetnek); 
- adrenergblokkoló antihipertenzívumokkal (alllillio,enter•zi" 

hatásukat megszünteti); 
- fenOtiazinokkal. _benzodiazepinekke_l,{centr.ális nyugtató, ill.-·,·,· 

antikolinerg hatás fokozódás); ___ _ __ _ ___ · 
- szimpatomimetikumokkal (fokozott vérnyomás-emelke-

dés); 
- thyroidokkal (antidepresszív hatás fokozódik). 

Figyelmeztetés. MAO-inhibitor szedése után' a Teperin-~erá
pia megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell tartani! A · 
szer adagolása fOkozott óvatosságat igényel glauComa, ve:;;e- .. 
betegség, p~ostatahipertrófia, organikus agyi károsodás vagy .----·-
epilepszia esetén. . 
A váltakozó fázisokban jelentkező mániás·depresszió kezelé
sében alkalmazva a depressziós szakot-gondosan ellenő-rizni 
kell, hogy a mániás fázisba való átváltás első jeleire a gyógy-
szer adagelását Jeállíthassuk. _ _ 
Hosszan tartó kezelésesetén a vérképet éS a májfunkciótidőn::: 
ként ellenőrizni kell. 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasZ
tani. Főleg jármü~ezetők, magasban vagy veszélyes gépe·n 
dolgozók csak az orvos által-az egyéni érzékenységnek meQ
felelően -előírt adagban szed hetik. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható i Az orvos rendelke-
zése szarint (legfeljebb három . ismételhető. 

A drazsé t az orvos akkor -rendelheti; ~~:;:~~:::~~.~~;:~~~;::~l~:··· leg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó oSztály, 
lés_(gondozó) szakorvosa javasolja. -Az injekciót az a szakren
delés (gondozó) szakorvqsa rendelheti, aki a. gyógyszer javai- ·:·

1 latai.szerinti betegség esetén a beteg gyógyszerelésére terü-
letileg és szakmailag illetékes. ·- -! 

Csomagolás. 50 drazsé 6,- Ft; 1 O a'mp. (2 ml) 4,90 Ft. 

TETRACOR Ch . B 1 00 
inj., cseppek 
Hatóanyag. 100 mg pentetrazolum (1 ml) amp.-ké~t; 2,5 g 
pentetrazolum (25 g) üvegenként. 
JBVállatok. Toxikus vérriyo,násesés, hipotónia, narkózis szív
szövödményei, fenyegető légzésbénu Jás,_ altatósZer~mérg;;:
zés, diQitáliszkúra alátámasztása~ br.onch()pneumc;m_l,!t;.~~~~~ 
zophrenia és depressziók görcskezelese. - -

Ellenjavallat. Görcsh.ajlam. Csecsemő- ~s föle~ újszül~ttkor
ban· nem alkalmazható, de gyermekkorban IS ellenjavallt 
görcshajlam gyanúja esetén. 
Ada9olás. Általános adagja felnőttekn~k napOnta ~-4-s~~r 
1Q-20 csepp, ill. 1 ml sc., szükség eseten naponta tobbszor. 
Gyermekek napi adagja 3-4 alkalommal kb. 3 mg/tskg, vaQ_y
is: 1-6 éves korban naponta 3-4-szer 5-10 csepp per os, 111. 
0,3-0,6 _ml sc., 7-14 évesnek naponta 3-4-szer 1G-20 csepp 
per os, ill. 0~6--:-1 ml_sc. _ . . 
Mellékhatás. NagY adagokban· .agykérgi eredetű görcsöket 
okozhat. Szimpatikus izgalmi tünetek (pl. vércukor-emelke-
dés) előfordulhatnak. · _ 
figyelm~ztetés. Fenotiazinok túla~agolá~a~or - a~oknak a 
görcsküszöböt leszállító hatása m_1att_,.- ~nt1dotumként nem 
alkalmazható. A gyógyszer adagolasa soran alkoholtfogyasz
tani tilos. 
MeQjegyzés. + · Csak vényre adható -ki. Az_ C:l":os re~~ielke~ 
zéSe szeri'nt (legfeljebb három alkalommal)_lsmewlheto._ 
Csomagolás.b. 5 amp. (1 ml)2,- Ft; b. 1 üveg (25 g)2,10 Ft. 

TETRACOR-EPHERIT Ch B 1 00 
in j;, cseppek ·. .. ·· 
Hatóanyagok;-1 00 mg pentetrazóluin, ·15 mg dl-ephedrinum 
hydrochloricum (1 ml) amp.-ként; 1 g pentetrazolum, 150 mg 
.dl"ephedrinum hydrochloricum (10 g) oldatban. 
Javallatok:: Asthma bronchiale, erhphysema, tüdötbc, c:dtató
szer-mérgezés, kollapSt.Us, műtéti shock, szivblokk. 
Ellenjav811átók. Görcshajlam; csecse:~?- és főleg .újszülött
kor; hipertórtia, kardiális dekompenzac1o. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 2-4-szer 10-
20 csepp vagy-naponta 2-3-szo_r 1 amp. sc.-Gyermekeknek 1-
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6 éves korban naponta 3-4-szer 5-10 csepp ill. 1-3-szor O, 1-m-j_-::;~~ 
sc., 7-14 évesnek naponta 3-4-szer 10--20 csepp, ilL 1-3-szor.--'-t 
Uml= ·~ 

Mellékhatás. Nagy adagok agykérgi eredetű görcsöket okoZ'"_ ~:;1 
nak. Szi.mpatikus izgalmi tünetek (pl.. vércuko. r-emelkedé$)·-·;··.j?··'"•1-.• · 
előfordulhatnak. · --.-~_·ft:: 

Figyelmeztetés. A gyógysZer adagolása során alkoholt fo- ;.(;,.: 
gy asztani tilos. -:_{;\0~> 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke- ·:::;~~; 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. J.~ 
Csomagolás. 1 üveg (1 O g) 2,- Ft; b. 5 am p. (1 ml)2,:.. Ft. ;;,;, 

:ii' 
TE~f~;~~~ im., f~j. 250 mg iv. S 

730 •i 
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Hatóanyagok. 100 mg tetracyclin um hydrochloricum, 40 mg· .-:~:~.
procainum hydrochloricum üvegenként (im.); 250 mg- tetra- ,;, 

~~~~~~~(i~j~rochloricum, 500 mg acidum ascorbicum üve- ··;·L···:.~.j 
Javallatok. Azonosak a Tetran javallataivaL -.;:l 
Ellenjavallatok. Tetraciki in-túlérzékenység, terhesség. :;tiJ 
Adagolás. Intravénás alkalmazásmód: Az oldatot közvetlen ül ::*J 
az alkalmazás előtt (5 percnél nem korábban) kell elkészíteni.: ·_;~1 
1 am p. tartalmát (250 mg) 25 ml oldószerben, steril desztillált -, ... J 
vízben, fiziológiás konyhasó-oldatban vagy 5%-os 'glukóz- _--~i~j 
oldatban kell feloldani. IV. alkalmazás esetén a-befecskendező· ::'_'1'] 
oldat 1 %-osnál nem lehet töményebb. Az oldatot ige·n lassan --~-~J 
kell a vénába fecskendezni. Az iv. befecskendezés időtartama ;sq 
minimum 5 perc. Célszerű a gyógyszer lassú cseppinfúzió ·:::-~11 
alakjában történő beadása (0,-1%-os töniénységben: 250 mg- ,.-~-:1 

?i~f;z:E~~~á~~~~;~~;!~?;~:~~~~r:~~~;:~~~.t~ .' .•.•. '.:.~.•·j···· 
ható._ A t:lapi tetracikli_n-összadag_flertJhaladii~tj~JJieg_a 2,.g::Qt,_. 1 
Gyermekeknek: napi 2-4 x 1 0-_20 mg/tskg adagokat adnak. Az ·<'-:-i 
akut tünetek megszűnte után a kezelést a. legrövidebb--időn -~~~~ 
belül im. tetracyklinkészítmények adagolásával kell folytatni. 
Intramuszkuláris kezelésmód: ji 
Az -am p. tartalmát használat előtt 5 ml fizia'IQgiás konyhasó
oldatban, steril desztillált vízben vagy-1 %-os prOkain-oldat-
ban kell feloldani. Az oldódást az üvegcse két tenyér közötti --;,. 

o/(0: 

ide-oda forgatásával elősegíthetjük. A 24 órás im. összadagok 
megegyeznek az iv. úton a_lkalmazott adagokkal. 

. Felnötteknek 50-100 mg egyszeri adagként. Gyermekeknek: 
1 éVen_ alut 10 mg,_1-5 éves gyermek 20 mg,. 5 éven Jelül 

· 30mg. . . .• 
A -gyermekek napí-összadagja 1.0 mg-,-20mg/tskg.,-kent, 2 vagy 
4 egyenlő adag ban. -_ . . _ .. 
A kezelés időtartama 5-7 nap, de a klinikai tünetek me§szűnte 
után még további két napig kell alkalmazni a szert. 
MeiJékhatások.l.: Tetran iv. inj. 
GyógysZerkölcsönh,atások .. Azon·osak a ,Tetran-év_al. 

Figyel~ezt~tés. Az iv. célra .szf!~t}áló injf!k~!ó~ p_ftJat ii!J..\ nem 
_acfliató f!e!Az inj._ hp. _bea'cja_sa_,atmene!l _faJ~~Io~-W,~!.Jarhat. 
Egyéb tekintetben figyelembe kell venni a Tetran_·1v.1_nl· ~-~vel-
meZtető rovatában leírtakat is.. · ' _ · 
M-~gjegyieS. -lof•-Csak vényre adható kí egyszeri alk~lom-
niaL . 
Csomagolás. 1 üveg (100 mg; im.) 2.- Ft; 1 üveg (250 mg; iv.) 

. 2,50 Ft. . 

TETRAN Ch S 730 
intravénás i nj. 

· Hatóanyag. 250 mg oxytetra·cyclinum hydrochlorlcum ·(pyr
rolidinomethyl-oxytetracyclin alakjában); továbbá 110 mg 
acidum ascorbicum és 207 mg-magnesium-gluconicum por
amp.~~ént. Ol.c;iószer: ·aqua destilfata -pro injectione (10 ml) 
amp.-ként. 
JaVallat. Az alábbi-mikroorganízmusok Okozta fertöiesek: ri
ckettsiák, Mycoplasma pneuomoniae (atípusos p~eum'onia), 
Chi. psittací {ornithosis), Chi: lymphogranulomatts (lyrnpho
granuloma venereum); baktériu~ok:_H. ducn:yi,--Pasteu~ella 
pestis és tularensis,. fusobactent}m {_P_Iaut-Vmc~nt-an~lna), 
Vibrio cholerae, brucella, leptosp1ra, .B .. recur.rentt_s .(febns re
currens); ; -.· , ·;___ ' - . -- . 
amennyiben -az antibiogram szerint-érzékenyek: E. coll~·shl
gella, H-influenzae, klebsiella, Streptococcus :pyogenes, D. 
pneumoniae, Staphylococcus aureus; , ,--.: _ 
penici/lin-túlérzékenység- esetén: __ N. gonorrhoeae, T~·, palll
dum, L monocytogenes, C. diphtheriae.- clostridiumok, B. an
thracis, fusobacterium, actinomyces. 
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••·i·.•.~ ... ~)><> 
Ellenjavallat. Tetraciklin-túlérzékenység, terhesség, myasthe-· -··· 

Anida gra1~is (5a mka~nézium~artda_l~m.&m1 iatt). :···~··:·~·.·.~.~ .. • ago as. zo asos nap1 a agJa ,e nötteknek2x250, esetleg ·-,. 

~G:n~~2c~~~;~kk"~e(l8~~;ie~~~~-· :l?ll=h~;~alé~: ~~~dr~~k~)eJ~aa~~-lin-~on- : .. ··.·.·~.~.;~ .. • ... ~ .. ;···.: . 
yerme~~.e,..ne : even a u e eto eg ne a JU : n·aponta: 10- ::· 

15 mg/tskg két részre oSztva. v • • .-;''"$ 

Az injekciós oldat közvetlen ül a felhasználás előtt készítendő .;:,_,~. 
el. Az elkészített injekciót 1/2 órán belül fel kell használni. Az :·:;~ 
intravénás befecskendezés időtartama 1 perc. lnfúziós oldat- ;® 
hoz elegyíthető. Alkalmazható még intrapleurálisan, intra- · .. ;~o; 
peritoneálisan, intraartikulái-isan. ;:,~;{t_ 

Mellékh8t~,!»Ok. Gasztroiilteszti_nális tünetek:·· éiváQytalanság, ~ ... ·t···f.~.l'.: .•• -;.· hányjnger, hányás, hasnieriés, glossitis~ dysphagia, entero-
colitiS,_ gyulladásos laesiók_ {moniHasissal) az anog~nitális ::i&# 
területen; bőrelváltozások: erythema, maculopapulosus el- ::~ 
változások, fotodermatózis; allergiás ·reakciók: ·urticaria, " 

angioneurotikus ödéma, anafilaxiás shock; vérképzőszervi ~-.:····~··· •.• r .. ··.·.·.·: .... ·.· ... ·.:'J· .. j mellékhatások: leukopenia, ritkán thrombocytopenia, héinio- :. 
litikus anaemia; zsírmáj, májcoma. A vérben a karbamidnit
rogén-koncentrációt emeli, amely rossz veseműködés esetén ~~~~ 
irreverzibilissé válhat; a fejlődő csontrendszerbe beépül. a :,yj 
fogak fejlődésa idején adva a fogakat sárgásan elszínezi, a ·2-Hi 
fogzománc hypoplasiáját is okozhatja. }~J 
Nem é

1
rzékeny mikroorganizmusok előretörése {Pl.- gOmba, ~fbi 

staphy ococcus, pseudomonas) következtében szekunder in-
fekciók alakulhatnak ki. .. ~J 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő egyűttadása: -~:;! 
- penicillinkészítményekkel (azok hatását csökkenti); __ :iJ 
-potenciálisan májkárosító gyógyszerekkeL ; _;f;l 
Óvatosan adagolandó orális antikoagulánsokkal együtt {azok ,·:_,~:j 
hatását- elsősorban tartós adagoláskor- fokozhatja). .:.:_;.:I.· ••. ·.• .. J· 

Figyelmeztetés. Csont- és fogkárosító hatása· miatt 8 éven 
aluli gyermekeknek csak abban az esetben adható; ha más ~-i 
antibiotikum várhatóan nem hatéko-nyvagy kontraindikált (pl. . .. L.i.f?\ 
mycoplasma-pneumonia); .. - ___ ,_ -~.- ___ ;:] 
Vese- és májbetegeknek, fatális kimenetelű májcoma, vese- ~'J 
elégtelenség lehetősége miatt, csak alapos megfontolás után :·1 
és csökkentett adagokban adható. .i 

Időseknek- antianab()likus hatása miatt .... enyhén baszükült ;:'.• ... :.•.·.:: .••. 1. 
Vesefunkció esetén is azotaemiát okozhat. 
Tartós--·adagolás során a vese- és a májfunkció ellenőrzése 

~~- ~ 

';l 

Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 3 am p. (250 mg) + 3 oldószeram p. {1 O ml) 
5,80 Ft; 25 am p. (250 mg) +25 oldószeram p. (10 ml) 48,- Ft . 

TETRAN Ch T 110 
kenőcs o=:.::;:""''" 

Hatóanyag. 50 mg oxytetracyclin um hydrochloricum- (5 g) 
vazelin típusú kenőcsben. 
A _15 g-os tubus háromszoros hatóanyagmennyis_éget.tartal
maz. 
Javallat. Olyan börinfekciók, malyekben a kitenyésztett kór
okozó csak oxitetraciklinre éi"zékeny. 
Ellenjavallat. Tetraciklin·túlérzékenység. 
Alkalmazás. A fertőzött terület megtisztítása, pörkös felrakó· 
dások és a folyamatot borító hámfedél eltávolítása .után géz
lapos kötés, mely _szükség szerint naponta 1-2-szer váltandó. 
Mellékhatás. Ritkán előfordul börgyulladás, ilyenkor a keze
lés abba hagyandó. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán számolni kell_rezisztens 
mikroorganizmusok, elsősorban gombák, staphylococcusok 
túlnövekedésével. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő_mennyi
ség adható ki. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g) 2,- Ft, 1 tubus (15 g) 3,- Ft. 

TETRAN Ch T 110 
sebhintőpor 
Hatóilnyagok. 500 mg oxytetracyclinum, 500 mg·methyl_ium 
paraoxybenzoicum, 9 g lactosum {10 g) sebhintőporban. 
A_szóró.üy~g .7-,5~sz8res__r:nennyiséget tartalmaz. 
Javallat. Olyan elhatárOlt sébfertözések, amelyekben a ki· 
tenyésztett kórokozó csak oxitetraciklinre érzékeny. 
Ellenjavallat. Tetraciklin-túlérzékenység. 
Alkalmazás. A s'eib, valamint a sebkörnyék megtiSztítása után 
az egész seb felületét vékony rétegben behintjük. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán számolni kell.rezisztens 
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mikroorganizmusok, elsősorban gombák, staphylococcusok 'i'· 
túlnövekedéséveL -~ 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke.::··:;- · 
zése szarint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. AlJ 

~~~' ·•~oo. ""o>''"~ '~. :: :: .••..•. ·.•.:.: .• !:.:.·.•-.:.~ .•.•... 

Ha~óanyag. 50 mg oxytetracyclinum hydrochloricum.5_'g va. -< 

~~~?J~E~~~~::~:.l .. _ .. • .. ·.'.~.:.•···········,·····t·-.~·············,· .. 

ben naponta 1-3-szor felkenünk borsónyi kenőesőt a keze- il 
lendö felületre. -

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az -orVoS rendell<e~-' ~-~l 
zése sz~rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető~- - ;;iU 
Csomagólás.1 tubus {5 g) 2,- Ft. ::-·Wj 

TETRAN B Ch $730 I~j 
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~~:~::yag. 270m'! o_xytetracyclinum; továbbá: 1,5 mg ;hia- '--~.Í~.I 
mm~m hydrochlonc':!m, 2,5 mg riboflavinum, 0,5 mg pyri- -;,:;y 
doxmum hydrochloncum, 25 mg nicotinamidum drazsén~ -;:,~: 
ként. · ·'' 

Javallat. Az alábbi mikroorganízmusok oko1ta fertőZések.· ri
ckettsiák, Mycoplasma pneumoniae (atípusoS pneumonia}_--?,;~:
Chi. psittaci {ornithosis), Chi. _tymphogranufomatis (lympho~ -<~t~ 
gran_ul~ma venere.um); baktériumok: H; ducr-eyi, Pasteurella-~~
p~st!s es tularens1s, tusabacterium- (Plaut-Vincent-angina), .:-:'iK;! 
V1bno cholerae, brucella, leptospira, B. recurrentis (febris '~'-:'·l 
recurrens); _ __'-':.,,_1 

amennyiben az antibiogram szerint érzék_enyek: E. coli, shi- >'ti 
gella, H. i.nfluenzae, klebsiella, Streptococcus pyogeries, D. ·;:E; 
pneumon1ae, Staphylococcus aureus; '"•: 
penícíllin-túlérzékenység esetén: N. gonorrho'eae, T. pdlli- :-~~J 

dum, L. monocytogenes, C. diphtheriae, clostridiumok, B. an
thracis, fusobacterium, actinomyces. 
Ellenjavallat. Tetraciklin-túlérzékenység, terhesség. 
Adagolás. Szokásos adagja felnötteknek4x2 drazsé/die. 
Gyermekeknek (8 éven alul lehetőleg ne adjuk) naponta 
50 mg/tskg négy részre osztva. 
Legkedvezöbb a felszívódása, ha a beteg étkez~s_,.!3l~eg
alább egy órával veszi be. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális tünetek: étvágytalanság, 
hányinger, hányás, hasmenés, glossitis, dysphagia, entero
colitis, gyulladásos laesiók (moniliasissaO az anagenitáliS 
területen; bőrelváltozások: erythema, maculopapulosus el-

, váltoZások, fotodermatózis; alleigiás reakciók: urticaria, an
gioneurotikus ödéma, anafilaxiás shock; vérképzöSZervi __ mel
lékhatások: leukopenia, ritkán thrombocytopenia, herlioliti
kus anaemia; zsírmáj, májcoma. A vérben _a- karbamidnitro
gén-koncentrációt emeli, mely rossz veseműködés esetén ir
reverzibilissé válhat; a fejlődő csontrendszerbe beépül, a 
fogak fejlődésa idején adva a fogakat sárgásan elszínel:i, a 
fogzománc hypoplasiáját is okozhatja. Nem érz_ékehy mikro
organizmusok előretörése (pl. gomba, staphylococcus, pSeu
domonas) következtében szekunder infekciók alakulhatnak ki. 

Gyógyszerkölcsönhatások. Nem -á!kalmazható egyidejűleg 
antacidumokkal, alumínium-, magnézium-, kalcium-, vas~ és 
bizmutsókkat tejjel és tejterméke'kkel_ (yOghurt!)' (f91szívó-
dását csökkentik). · " 
Kerülendő együttadása: 
- penicillin~szitményekkel (azok hatását csökkenti); · 
-potenciálisan májkárosító gyógyszerekkel. · , 
Óvatosan adagolandó: orális antikoagulánsokkal eQyütt {azok 
hatását- elsősorban tartós adagoláskor- fokozhatja). 
Figyelmeztetés. Csont- és fogkárosító hatása ·.fniátt 8 ·-éven 
aluli gyermekeknek csak abban az esetben adható, ha más 
antibiotikum várhatóan nem hatékony vagy ellenjaVallt (pL 
mycoplasma-pneumonia). 
Vese- és májbetegnek fatális kimenete!ű_ veseelégtelenség, 
májcoma lehetősége miatt csak alapos megfontolás után és 
csökkentett adagban adható. • 
Idősekben - antianabolikus hatása miatt- enyhén beszűkült 
vesefunkció esetén is azotaemiát okozhat. 
Tartós adagolás során a vese- és a májfunkció ellenőrzése 
szükséges. Fotoszenzitfv betegeket a kezelés alatt óvni kell a 
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közvetlen napfény hatásától. Bőrreakciójelentkezésekor abba 
kell hagyni a kezelést. 
Megjegyzés. ++Csak vényre adható ki, egyszeri alkalom
maL -Az intézet készletéből kell térítésmentesen kiadni a bőr
és nemigondozóban győgy'SZerelés alatt álló ner'nibeit8gilek .. 
CsOmagolás. b.'16 drazsé 10,60 Ft, b. 100 drazsé 66,-Ft. 

TETRANETT A Ch 8 730 
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intravénás injekció 
Hatóanyag. 100 mg oxytetracyclinum hydróchloricum·{pYrro
lidinomethyl-oxytetraCyclimim alakjában}; továbbá: 44 mg 
acidum ascorbicum, 83,fn_g magr'le~siuf11 gluconicum_ poramp.
ként. Oldószer:· aqua destillata pro injectione-- {5 ml) -am p.~ 
ként. 

Javallat. Az alábbi mikroorganizmuSok okozta fertőzések: ri
ckettsiák, Mycoplasma pneumoniae- (atípusos pneumonia), 
Chi. psittaci (ornithosis),.Chl. lymphogranulomatis (lyfnpho
granuloma venereum); 
baktériumok: H. ducreyi, Pasteurelia pestis és ·tularensis, 
fusobacterium (Piaut-Vincent-angina); Vibrio cholerae, bru
cella, leptespi ra, B. recurréntis (febris recurrens); 
amennyiben aZ, antibiogram szerint érzékenyek:_ E. coli, shi
gella, H. influenzae, klebsiella, Streptocűcci.Js pyogenes, D. 
prwumo'niae, Staphylococcus aureus; 
penicillin'-túlérzékenység esetén: N. gonorrhoeae, T. palli
dum, L. monocytogenes, C. diphtheriae,. clostridi'ulll_Qk; B. 
antracis, fusobacterium, acti,nomyce_S: 
Ellenjavallat. Tetraciklin-túterzé_kenység, myasthenia graVis
(a 111agqéziumtartalom miatt.) 
Adagolás. Szokásos adagja gyermekeknek:.'l0-15 mg/tskg/ 
nap két részre osztva. 
Az injekciós oldat közvetlenül a felhasználás előtt k~szítendö 
el. Az. elkészített injekciót 1/2-órán belülfel kell hastnálni. Az 
intra\féná_s befecskendezés _időtartama 1 .perc. lnfúzióS ptcj_a_t: _ ".:..-.·.·-.·.·.!'· 
hoz elegyíthető~ __ Aikalma.zh'at9 még intraplei;lf_álisail; -intia
peritoneálisan, intraartikulárisan. 
Mellékhatások. ~asztrointesztinális.tünetek: étvágytalanság, 
hányinger, hányás, hasmenéS, glossitis, dysphagia, entero
colitis, gyulladásos laesiók (moniliasissal) az anagenitális 
területen; bőrelváltozások: erythema, maculopapulosus el
változások; fotodermatózi_s; allergiás reakciók: urticaria, 

angioneurotikus ödéma, anafilaxiás shock; vérképzőszervi 
mellékhatások: leukopenia, ritkán thrombocytopenia, hemo
litikus anaemia; zsírmáj, májcoma. A vérben a karbamidnitro
·gén-koncentrációt emeli, mely rossz veseműködés e~~tén ir
reverzibilissé válhat; a fejlődő csontrendsze:rbe beépul, a fo
gak fejlödése idején adva a fogakat sárgásan ~lszínezi, a fog-
zorilánc hyperplasiáját is okozhatja. _ -:· _ -::- _. 
Nem érzékeny mikroorganizmusok elöretör_ése,_.(pL_.g_q!!!_R~~ 
staphylococcus, pseudomonas) következtében. szekundér in
fekciók alakulhatnak ki. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása: 
- penicillinkészítményekkel (azok hatását csökkenti); 
-_ p_otenciálisan májkárosító _gyógyszerekkel_ (pl. f~~_illj_utaion, 

klórpromazin). -- -- ---
óvatosan adagolandó orális antikoagulánsokkal együtt (azok 
hatását- elsősorban tartós adagoláskor -fokozhatja.) 
Figyelmeztetés. Csont- és fogkárosító hatása miatt 8 éven 
aluli gyermekeknek csak -abban az -esetben· adha~ó, ~a más 
antibiOtikum várhatóan nem hatékonyvagy kontra1ndrkált (pl. 
mycopl6sma-pneumoÍlia). _ _ · __ -
Vese,. és inájbetegeknek, fatális kimenetelű májcoma, vese
elégtelenSég lehetősége miatt csak alapos.megfontolás után 
és csökkentett adagban adjuk. 
Tartós adagolás során a vese és a_ májfunkció 8 llenőrzése 
szükséges! ·_ 
MegjegyZéS. ++ CSak --vériYre adható ki egYszeri Blkalom-
fT!BI. - - --
cSomagolás. 3 am p. {1 00 mg) +3 oldósieramp. (5 ml) 4,20 Ft. 

TETRAN-HYDROCORTISON Ch T 110; T 200 
kenőcs 
Ható8nyagok. 150 mQ· oxytetracydinum' hydrOchloriCúní é~ 
50 mg hydrocortisonum acetatum microcrlstallicum- {5 g) 
vazelin típusú kenöcsben.- A 15- g.:.os tubus háromszoros 
mennyiségű hatóanyag ot tartalm-az. 
Javallat. Börinfekciók, atópiás-és kantakt dermatitisek, ha a ki
tenyésztett baktérium oxitetraciklinre·érzékeny_. 
Ellenjavallat. Akut herpes simplex, varicefla, goinbá_s· fólya
matok,_ börtuberkulózis, túlérzékenység bármely_ komponens
sal szemben~ 
Alkalmazás. A fertőzött terület megtisztítása, pörkös felrakó-
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dások és a folyamatot borító hámfedél eltávolítása után-géz-_-:;!~ 
lapos kötés, amely szükség szerint naponta 1-2-szerváltandó. ~:~ 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán számolni kelf rezisztens:;~ 
mikroorgan"izmusok, elsősorban staphylococ'?usok, g_om~ák __ :}~ 
túlnövekedéséveL - ---~ 
Nagy felüiet-ről a hidrokortizon felszíVódhat éS ~Ital án oS-::~~ 
hatástfejthet ki. Minthogya hidrokortizon-a sarjadzást gát()lja, -,;~~
renyhén granuláló folyamatra hosszabb ideig ri em -alKalmaz- '-~ 
ható. Használata közben az alkalmazás területén esetleg ki~ :.;~ 
fejlődő bőrizgalom esetén a kezelés abbahagyandó: ;~-~1 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki: Az orvos réndéike- '::~1 

~::~~;~~:;~~~~~~:~5 ~'~;d·~~~0t::t\~~~~~~hoe~%: ~ 
,'~~~ 

TETRAOLEAN Ph S 71 O; S 730 .·,~, 

ln j. 100 mg im.; 250 mg iv.; 500 mg iv. · ••. i.·.;·f ... ·.7.·

1
: 
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Hatóanyagok. 70.mg tetracyclinum hydrochloridum;·48 mg 
oleandomycinum phosphoricum, 44 mg procainum hydro-. i';J;J• 

chloricum, 226 mg acidum ascorbicum · poram(Júllánként ~~::.· .. :
(im.); 175 mg, ill. 350 mg tetracyctinum hydrOchlorit:um, 120 ~>
mg, ill. 240 ing oleandomycinum phos'phoricúm, 1 ooom·g, ill. ---·l 

~~~~~::o:~:~.::;:~:~z~:.~~r~::~~~~~~~:~~:~m,nega- ~~ 
tív baktériumok, rickettsiák, spirochcléták, az Efltamoeba hys- -~~~ 
talitica protozoon, oleandomicinérzékeny pneumococcl!sok, ._,, 
staphylococcusok és streptococcusok által kiváltott'fértőzé- .4 
ses megbetegedések, főleg kevert fertőzések. · __ ;:~: 
Ellenjavallatok. Tetraciklin~túlérzékenység; tartós ·alkalmá..:--.~~: 
zása súlyosan leromlott betegeken; súlyos máj- és vesemű- --:A' 
ködési zavarok, terhesség, leukopenia-' rpycosisok (beleértve · ·_ 
a candidomycosisokat.is). 
Adagolás: i=élnötteknek'szokásos adagja enyhe_ és-'középsú- ~::lm 
lyos fertő:Zésekben napi 2-3x100 mg_im_.,_ iv~ c_s~ppi!"Jfúzió_ba_~_-_-;2 
pedig a betegség súlyosságt!:tól függően napi 2-4x500 mg. :~-.:;·1 
Gyermekeknekszokásos napi adagja_10-25 mg/tskg két vagy ---:~ 
több részre elosztva. 
Az infundálás sebessége leg-feljebb 60 cs8pp!p_erc. Ai:. akut ._, 
tünetek megszűnése után amint lehet, az iv. adagolást im.~ra -~i 
kell felváltaní. · 
lm. alkalmazáshoz a 100 mg-os porampulla tartalmát 2 ml 

aqua dest. pro inj.-ban vagy fiziológiás konyhasó-oldatban 
kell feloldani. 
/v. alkalmazáshoz a 250 mg-os porBmpulla tarta!mai-Óidjuk 
25ml-steril desztillált-vízben, majd az így nyert 1 %C:.oS oldatot 
fiziológiás konyhasó-, szőlö_cukor- vagy Ringer-oldattal 
tovább higítjuk O, 1 %--os oldattá. · · · · 

Gyógyszerkölcsönhatások. 1._: Tetran iv. inL 
Mellékhatások. Az egyéb tetraciklin-készitmények -irtellétt'Z.:
hatásai. Májfunkciós rendellenességek. 
Figyelmeztetés. Csont- -és fogkárosító hatása miatt a- éVen 
aluli gyermekeknek csak abban az esetben adható-~_ ha más 
antibiqtikum várhatóan nem hatékony vagy kontraintlik81t:-1 O 
~apo!l túli kezelés esetében.a májfunkeiét ~zigorúan -ellen-
onznl kell. - _ _ _ ->~: -.,_,_-;_'·-, __ ._,-'· 
Rendelés-előtt mérlegelni kell a nemkívánatos :~Pvetkezrné
nyek lehetőségét és kockázatát- (rezisztens--törzsek k_e.letke
zése, mycosisveszély). 
Megjegyzés. ++ A 100 és 250mg-os i nj. csak vényre adható 
ki egyszeri alkalommal; az 500 mg-os'inj. kizárólag fekvő
beteg-gyágyintézeti felhasználásra .. 
Csomagolás. 1 amp. 100 rrlg-(im.)-3,- Ft;' l ilmp-._ 250 mg (iv.) 
8,1 O Ft; 1 am p. 500 mg (iv.) 12,80 Ft. 

TETRAOLEAN Ph S 710;S 730 
por szirup készítéséhez 
H8tóanyagok. 1,028 g tetracyclinum basicum_ és 664 mg·tri
acetyloleandomycinum (30 g)_ízesített porban: 
Javallatok. Lásd Tetraoleatrinj.-nál. 
Ellenjavallatok. Hatóanyagokkal szembéni- túlérzékei-iység, 
veseelégtelenség, leukopenia, mycosis (beleértve a candida
mycosist isi. 
AdagOlás. Gyermekék na.pi adafija testsúlykg-onként "2()-30 
mg hatóany8g~keverék. '(Pl_. 10' kg sÍílyú '·gye~mek r'éSzére 
4-s:<?;er na_po11ta 2-:3_n:tl s_zirUp.) A kezelés idötart81Í'1a __ áltálában 
5-7, i_gen ritkári legfeljebb 14·nap. · 

Alkalmazása: 40 ml ví~~el hígitv~:az 9Veg tartatiTiát.Bnnaktel
jes feloldásáig rázzuk.- Minden_ használat- előtt az üveg tartal
mát ismételten jól f~l kell rázni. Egy _ml,szuszpenzióbal1_ kb. 
25 mg hatóanyag-keverék van. 
l\1:11ékhatások. Lásd Tetraolean in j. 
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í~c;.;,G~•Ógysze1ck~•.,•örrhrrtá,.ok.l.: T etrinfan por. 
figyelnlezteiés. L: TetracJean i nj. 
M'egjé,Qyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom

' inal.'' 
Csomagollrs. 1 üveg (30 g) 6,20 Ft. 

TETRIN!'AN 
por 

Ch S730 

Hatóanyag. 2,0-g oxitetracyclinum; továbbá: 12 mg thiami
num hydrochloricum, 20 mg riboflavinum, 4 mg pyridoxi
num,200 mg nicotinamidum {20 .g)_ porban. 
Javallat. Penicíl/inre nem·reagáló fertőzéseki-Az alábbi kór- -~ 
okozók várhatóan érzékenyek; rickettsiák, Mycoplasma pneu~ 
·moniae (atípüsos ·pneumonia), Chi. psittaci (ornithosis);-bak
tériumiJk:- Pasteurelia pestis ·és-- tularensis;· fusobacteriur'n --~ 
(Plaut-Vincent-angina), Vibrio cholerae, brucella, Jeptospira, 
B. recurrentis (febris recurrens); 

-amennyiben az antibiogram szerint érzékenyek: E. coli, shi
gella, H. influenzae, klebsiella, Streptococcus pyogenes, D. 
pneumoniae~ Staphylococcus.aureus; 
penici/lin-túlérzékenység esetén: N. gonorrhoeae, ·T. palli
dum. L. monocytogenes, C. diphteriae, clostridiumok, B. an
thracis, fusobacterium, actinomyces. 
Ellenjavallat. Tetréciklin-túlérzékenység. 
Adagolás. Szokásos adagja gyermekeknek 50 mg/tskg/die, 
4-6 adag ra osztva. A dobozban elhelyezett mérőkanál 50 mg 
hatóanyagot-tartalmaz 0,5 g· porban. Felszívódása a legked
vezőbb, ha a beteg étkezés előtt .legalább 1 órával veszi be. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális tű netek: étvágytalanság, 
hányinger, hányás, hasmenés, glossitis, dysphagia, entero.:. 
colitis, gyulladásos laesiók (moniliasissal) az anagenitális 
terúleten; bőrelváltozások: erythem.a, maculopapul_osus el
v_áltozások,_ fotodermatózis; allergiáS rea-kció.k: _urticaria, 
ahgioneuroti'kus·:. ödéma, anafilaxiás _shock; .vérképzőSzervi 
mel_l~khat~sqk:. letJkopenia, .ritkán thrombocytopenia, hemo
litikus anaemia; zsírmáj, májcoma. A vérben a karb8midnitro
gén-konCentrációt· erheli, me/y ·rossz veseműködés esetén 

- irreverzibilissé válhat; a fejiQdő csontrendszerbe beépül, a 
fogak fejfödésa idején adva a fogak-at sárgásan elszínezi, a 
fogzománc hypoplasiáját is okozhatja; Nem érzékeny mikro
organizmusok előretörése (p~. gomba, staphylococcus, 
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pseudomonas) következtében szekunder infekciók alakulhat
nak ki. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Nem alkalmazható egyidejűleg: 
- antacidumokkal, alumínium-, magnézium-, kalcium-, v.as-

és bizmutsókkal, tejjel és tejtermékekkel {yoghurt!) {felszí
vód_ását csökkentik). 

Kerúlendö együttadás a: 
- penicillinkészítményekkel {azok hatását csökkenti};_,- -~:o-· 
- potenciálisan májkárosító gyógyszerekkeL 
óvatosan adagolandó orális antikoagulánsokkal együtt (azok 
hatását- elsősorban tartós adagoláskor- fokozhatja). 
Figyelmeztetés. Vese- és májbetegnek fatális kimenetelű ve
seelégtelenség, májcoma lehetőségemiatt csak alapos meg
fontolás után és csökkentett dózisban adjuk. Tartós adagolás 
során a vese- és májfunkció ellenőrzése szükséges. Csont- és 
fogkárosító hatása miatt 8 éven aluli gyermekeknek csak ab
ban az esetben adható, ha más antibiotikum várhatóan ·nem 
hatékony vagy ellenjavallt (pl. mycoplasma-pneumonia). 
Fotoszenzitív betegeket a kezelés alatt óvni kell a közvetlen 
napfény hatásától. Bőrreakció jelentkezése esetén abba kell 
hagyni a kezelést. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 20 g 5,50 Ft. 

THYREOTOM 
tabi. 

M700 

Hatóanyagok. 10 1!9 Jiothyroninum, 40 !J.g levothyroxinum 
tabl.-ként. 
Javállatok. Hypothyreosis, euthyreoid struma, pajzsmirigy
műtét utáni strúma profilaxisa, hyperthyreosisban thyreosta
ticumn1al együtt. 
Ellenjavallatok. Myocardiális infarktus, angina pectoris, myo
carditis, tachycardiával járó kardiális insuffitientia. 
Adagolás. Individuális: az életkort és a kórképet figyelembe 
Vé\ffl sZokásos adagja felnőtteknek napi 1-3 tabi. 
Mellékhatások. Ritk~n hányinger, fejfájás, me/y a napi adag 
csökkentésével elmúlik. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Azorvos rendelke
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 60 tabi. 7,80 Ft. 
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TIMIDON A YOOO 
hüvelytabl., zselé 
HatóanyagOk. 6 mg cetylpyridi-nium bromatuin, 190 mg aci
dum tartaricum hüvelytabl.-ként; 200 mg _cetylpyridinium 
bromatum, 100 mg acidum lacticum,-100 m·~:r-chininum hyd
r'ochloricum,-600 mg acidum-·boricum (50 g) tubtJ.sonként. · 

Javallat. Lokális anticonciP'i~ns. · 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 15tabl. 2,- Ft; 1 tubUS {csővel) 3,- Ft {cső nélkül: 
2,- Ftl. 

TINDURIN 
tabi. 

EGYT· 

Hatóanyag. 25 mg pyrimetham1num tabl.-ként. 

s 100 

Javallatok. Toxoplasmosis· (kongenitális-és szerzetUoffT!ái), :5r 
malária (profilaxis és kezelés), primer polycythaemia· (főleg §; 
olyan esetekben, amelyekben a röntgenbesugárzás ·vagy ''·;;; 
radioaktiv foszfor alkalmazása nem járt eredménnyel), uveitis 'i'~ 

~~~=~ra~:~:~~~~o;z !s~:~~~~:7s e;~::~:ával járó károsodása · .. ·.··3·····~.~·• .. :-.~.·.~1 (anaemia penliciosa), graviditás. ~ 

Adagolás. Toxoplasmosis kezelésére felnőtteknek napi ~5 mg l" 
· (1 tabi.) + 1-3 g szulfonamid (Superseptyl) 3-4 részletben. A <': 
Tindurin összmennyisége-20 napos kezelési periódust szá- ·_.;;.~ 
mítva- 400-500 mg, amelyhez 20-60 g szulfonamid adható. ,,_ 
Gyermekeknek: az első 2 napon 3 hónaposnak 1/4 'tábl., 1 ;:! 
évesnek 1/2 tabi., 3 évesnek 3/4 tabi., 6 évesnek 1 tabL, 12 :~~1 
évesnek 1 1/2 tabi., m'ajd 2-4 hétig fele adag {fenntartó-keze- :::_ 
lés) 0,5-1 g szulfonamiddal (Súpérseptyl) korilbiná]va. Másik J'.~ 
terápiás eljárás: kezdettől fogva a kisebb fenntartó ·adag ~ 

~Oáfv:g/tskg) 3-4- hétig, ugyancsak szulfonamiddal -kombi- .• !.' ... -~.~.·.•.! 
AmiJ/ária profilaxisára az adagjaheti egy alkalommal-felnőt- i®il 
teknek 25 mg (1 tabi.); gyermekeknek. 5-15éves·korig· 12~5mg _$j 
(1/2 tabi.), 0-5 éve~ ~orig 6,2~ mg (1/4 tabi.) hetente. :i! 

Akut roham kezelesere. ".e/no. tt.ek .. n e.·k· n. a.ponta 25-50 m.g· (1- .·.·· •• M.I··· •. :.·: .•. :' 2 tabi.), két napon át. Gyermekeknek naponta 12,5-2q mg j/i 
(1/2-1 tabi.) két napon át. -- -, _ · · .:~ 

Polycythaemiában a kezdő adag napi 50 mg. A reticulocyta
szám csökkenése 5-10 nap alatt, az erythrocytáké 20-50 nap } 

-4 - J 

alatt következik be. 5 OOO OOO-nál alacsonyabb erythrocyta
szám esetén a kezelést napi25mg-os adagokkal kell folytatni. 
A kúra ideje2-1 O hét. 
Uve-itisek kezelése: az első három napon100mQ/die (4 tabi.). 
majd 50 mg/die (2 tabi.). _A javulás általában r:ná~_az első,S;.na
pon mutatkozik. Az esetben, ha a kedvező hatáS_ez icfO:alatt 
mégsem jelentkezne_, célszerű folytatni a teráp_i_át., _ ,, .. 
Mellékhatások. Enyhe gasztrointesztinális- :pana_szok.~_~V 
adagoktól folsavhiányos tünetek (megaloblastos anaemia), 
thrombocytopenia és leukopenia előfo.rdulhat._ 
Figyelmeztetés.·A mellékh3t8sok· megelőzésére folsay:éS'B1::c · 
vitamin adása. indokolt, ez nem befolyásolja a Tilldurih-terá-
pia eredményességét._ - . _.: _- _,_:_:·' 
Hosszú ideig ta.rtó kezelés esetén rendszerés_vérképelien· 
őrzés szükséges. · 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
cs·omagolás. 30 tabi. 2,- Ft. 

TISASENA+B 
drazsé 

A 

Hatóanyag. 10 mg sennozid A+ B drazsénként. 

J300 

Javallatok. Különböző eredetű (pl. habit1,1ális, posztoper8tív, 
terhességi) spasztikus, ill. atóniás obstip-áció, továbbá mütéti 
előkészítés. l 

Ellenjavallat. Bélelzáródás. Káliumháztartás zavara. 
Adagolás. Felnötteknek a széklet rendezése céljából napi 1-
2 drazsé este, hashajtásra 2-4 drazsé, étkezés után. Gyerme· 
keknek 1 drazsé este, étkezés után. 
Mellékhatások. Flatulentia, abdominális fájdalma~. 
Megjeg_yzés. Vénynélküfis kiadható. 
Csomagolás. 30 db drazsé 3,90 Ft. 

EGYT 
drazsé, _i nj. 

C 200 

Hatóanyag. 25 -mg levomepromazinum drazsénként; 25 mg 
levomepromazinum (1 ml) amp.-ként." 
Javallatok. Motoros és pszichés nyugtalarlság, pararloid~hal
lucinációs színdrómák (schizophrenia, delirium, pszichoorga-
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nikus szindrómák). Tartós altatás. Adjuvánsként epilepsZia, 
oligophrenia, agitált depresszió kezelésében. Neurózisok 
(szorongás, alvászavar). Analgetikumok potenciál ása, a nesz-

, tézia előkészítése és potenciál ása. · 

· · Eneiljav8naiok. Májkáfosodá:S. A vérkéPző téndsier ri}eQbe~ 
tegedése. Keringési elégtelenség. Terhesség. Olya_n-bántal
mak, melyekben á vérnyoríiás-hirtelen·:esésére leh;et;számí
tani, valamint alkohol, narkotikum, hipriotikum okozta com ás 
állapOt. 
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Adagolás. A kezelést kis· adaggal kell kezdeni, ez kéSőbb az 
egyéni tűrőképesség figyelembevételével fokozatosan-emel
hető·; majd a jaVulás beálltei-utári az egyéhénként változóienn-
tartó adag ig kell csökkenteni az alábbiak,á:ú~rint· 
~.~ ~.~. . ·~.- . . ~ . 

· ... 
~ . . .. 

Alkalmazasi A napi kezdő adag A napi legnagyo~b A napi fenntartó 

területe (drazsé) adag (drazsé} adag {d~~zsé} 

·pszichózis 
6-10 

1-2 12-16* 
. egyénileg 

Neurózis 1/2-1 3-4 állítandó 
be! 

Analgézia 1-2 12-16* 

'* Ritkén alkalmazón adagok. 

A napi adagot 2-4 részletben ajánlatos bevennL (KiSebb egy
szeri adagok esetén a Tisercinetta drazsé alkahhazása·indo-
kolt.) · · ·· . . · ~ 
Aparenterá/is alkalmazásra akkor kerül sor, ha a pe.r os adago
lás nem-valósítható meg. Napi ·adagja ilyenkor-általában -3-
-4 am p., ágynyugalom biztosítása, valamint tenzió- .éS :pUlZus
ellenőrzés mellett. Az i nj. alkalmazási módja: mélyen az izom
ba. /v. is alkalmazható; erősen hígítv'a,_ cseppi_nfúzió forffiá
jáb_an (50-100 mg Tisercin 250 ml fiziológi ás sóoldatban vagy 
izotóniás glukóz-_olda~ban)_. 
Mellékhatások. Hi-potónia, ortosztatikus hipoteniió, álmos-

ság, szájszárazság, tachycardia, májártalom, hematológiai 
károsodás {agranulocytosis). Parkinzonoid tünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatások.· Tilos együtt adni: 
- MAO-inhibitorral (centrális izgalom mértékefokozódik); 
·_ antihiperteniívumokkal (hipotónia). 
óvatosan adható: 
- benzoidazepinekkel, hipnotikumokkal, analgetikufnokkal, 

anesztetikumokkal, parászimpatolitikumokkal, r., tricl-ktii«:Js"" 
antidepresszánsokkal _(antikolinerg, ill: központi_ nyugtató 
hatásukat erősíti); 

- kinidionel ( kardiodepresszív hatását fokozza); ... -. _. -_. 
-orális antidiabetikumokkal (hatásukat megvál~9~~th_atja). 
Figyehneztetés. Idősebbek kezelése csak aten.~i-~,r~n.9sz~res 
ellenőrzésemellett végezhető!- MAO-inhibitOr'siedése útán 
a Tisercin-terápia megkezdése előtt 3-6-hét szünetet kell:tar-
tani. . . _ _ .-~----;·:._ii', 
A vérkép és a májfunkció rendszeres ellenörzése·ajá;nlatos! 
Parenterálisan alkalmazva a_ kezelés helyét l_eh~~ő_legyálto
gatni kell, me rt lokális érzékenységet, szövetkárosodáSfokoz
hat! Az ortosztatikus kollapszus elkerülése végett az első nagy 
adag, ill. ismételt adagok beadása után a·:béteget_1....;2-ó.rár8 le 
l--ell fektetni! . 
!.gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után, Vagyfolyamatos 
szedése; ill. kezelésesetén a kúra időtartama aláttjárm,űvet 
vezetni, magasban vagy veszélyes gépen doljjozni tilos . .::.. Al
kalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szes-zeS' italt 
fogyasztani. 
Megjegyzés.-+ Csak vényre adható ki.- Az orvos ·rendelke
zése· sze ri nt {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. Az 
inj.-t az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa-rendelheti-, aki a 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé 4,1 O Ft; 5 am p. (1 ml) 2,-. Ft. 

TISERCINETTA 
drazsé 

EGYT C 200 

Hatóanyag. 2 mg levomepromazinum drazsénkéilt. 
Javallatok. Neurózis (szorongás, ingerlékenység, hariQulat
labilitás, alvászavar stb.). Belgyógyászati betegségekhez tár
suló ideges zavarok, vegetatív tünetek .kezelése (hipertónia
betegség neurogén szaka, angina pectoris; funkcionális ere-
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"l 
detü köhögés csillapítása; ulcus, cholecystopathia,-pruritus) ... · .. • ••. ••• •. '.;i·.rill.~ .•.•. Kisebb orvosi beavatkozások előkészítése. :ijJ!i 

Ellenjavallatok. Májkárosodás. A vérképzöfendszer.megbete~ ~~ 
gedései. T erhes_ség. - · 

L 
·Adagolás. Felnőtteknek a keidő adaQ általában ·napí l drazsé, 
mely a következő napokbar:-t tokozatosan·emelhető; átlagOsan ~ 
napi_ 3.::....5 drazséig'. A na·pi adagot2-3:részletben:(aZest:i adagot -Ai 
a nappalináf.lehetöleg m-agasabbra szabva) célsze ra bevenni. -.-;·~·!·1· 
(Nagyobb adagok alkalmazása esetén a 25 mtf hatóanyag~ ", 
tartalmú Tisercín drazsé alkalmasabb.) it 
Gyermekek átlagos napi adagja 0,25 mQ/tskg. . _JJ 
Mellékha'tasOk. SomilOie'rltia,··s~-édűiéS, szájsZár8is8g. ~ 

"GyöQVs~er~~lcS~ii~a~~--~,:~-'tl~~tti!i!_~:,~-' - -- __ , ]Ji 
Figyelmeztetés. J.;. Tisercíil. /ff: 

- ~; 
Me_gj_eg_yzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendel_ke2 -~.~.--.• 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. - .-:; 
CsóiT.agolás_. 20 drazsé 2:~ Ft~ ·- ·-:i 

TOFAMID 
tabi. 

KGY: mV200 

Haió.a'nyagÖk.--_230 mg amidazophenum, ·250-m~ ac(ph
1

~no
- chinolum tabl.-ként. 
Javallat. Fájdalom- éS lázcsjllapító. 
Adagolás. Naponta 3-4 x 1-2 tabi. 

Figyelmeztetés. Tartós ·alkalmazás -esetén a ·vérképet időn
ként ellenőrizni kell. Az aciphenochinolurn az arra érzékenye
ken súlyos májkárosodást okozhat; huzamos_ szedésekor or
vosi_ellenőrzés feltétlen szükséges. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommallegfe_ljébb á leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. b. 20 tabi. 2,50 Ft. 

TOLAZOUN 
i nj., tabi. 

EGYT H 800 

H~tóanyag. 10 mg tolazolirlum hydrochloricum {1 -ml) amp.-
~~. . . . . 
25 mg talazolinum hydrochloricum tabl.-ként. 
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Javallatok. Funkcionális véredényzavarok: angiospasmus 
(acrocyanosis, digitus mart., Raynaud-kór, migrén), acrepa
raesthesiák a kllmaktériumban. 
Organikus_ véredény~megbetegedések: endarterii.tis_.,.endan
gíitis obliterans, arteriascierotikus keringési_ zavarok, ki_s vér
edériyek -embóliái, cere):)rális ischa_emia {embólia}. ~J-:f.elyi 
sz{ivetkárosodások: pe_rnio, _gangr_aenás arteririsCleroSís; és 
diabetes, ulceratio, ulcus cruris, decubitus, krónikus_-_l<9fÖ-
ágyí gyulladás, rosszul granuláló seb. Rhinitis atrophiéáns. 
Ozaena. - Keringési zavarok a szemben: a ·nervUS- Opticus 
degeneratív elváltozásai, cystoid maculaödéma, az arteria 
centrális ödémája, üveg!esti és szaruhártyahomály, iritis, a 
szem felületi erózióL - Izületi és reumá_s .rn_egbet-eg,ecf.~~piF: 
króníkus ízületi és izomreumatizmus,_ neuralgia. CoXitis-·~eni"' 
Ja ~··· 

A gyomorműködés vizsgálatához savké_pzőként. 
Ellenjavallatok. Súlyos8bb coronariamegbetegedés, kárdiá
Jis dekompenzáció, kollapszushajlam, ulcus.ventricúli;:-fenn-
álló dekompenzáció, aktív tuberkulotikus_folyamatok. 
Adagolás; Naponta 3-6-_amp. sc. vagy 1112-3·clmp.- im., ill. 
3-szor-1/2 tabi.: ez fokozatosan 3 x 2 tabl.-ig-emelhető. 

Megjegyzés. + Csak v~t:Jyre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alka1ommal) isil1ételhető. 
Csomagolás. 1 O am p. {1 ml) 2,- Ft; 40 ÚlbLÍ,- Ft. 

TONOGEN KGY Hooo; K400; U 25o 
inj_.1 oldat 
Hatóanyag. 1 mg adrenalin um- (1 ml}-amp.-ként; !5 mg adre~ 
nalinum (5 m1) oldatban. 
Javallatok. /nj.: Kollapszus és periféríás keringési gyen_geség, 
perifériás keringési -bénulás, szivbénulás, szívgyengeség, 
shock, vagotóniás és allergiás betegségek, a· mütétí terület 
vértelenítése. 
Old.: Orrkagylók duzzadása, orrvérzés~ heveny-;nátha, orr
melléküreg-gyulladá~,-conjunctivitis, glaucoma_. gyomorvér
zés,· hólyagvérzés kezelésére lokálisan, asthma .bronchiale 
esetén inhalációbpn. 
Ellenjavallat. Tüpővérzés. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 2-3-szor'0,3-0,5'm1 Sc;; im., 

, 0,05-0,1 ml iv., végveszélyesetén intrakardiálisan. Napó'nta 
3-szor 2-20 csepp po., ill. elporlasztva. 
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Gyermekekn~k: 1 év_es korig 0,1 ml; 1-6 éves korig o;t7 

0,2 ml; 7-14 eves kong 0,2-Q,4 ml, naponta 2-3~szor, im., ill. 
porlasztva. 
Mellékhatás. Szívdobogás, arrhythmia, vérnyomás~emelke~ 
dés,, szédülés, remegés. -

ME!gjeQyZés. ln j.: -~+ ; O~dat: + : Csak vényre adhatÓ" ki: 
~ o_rvos r~~ delkezese sze n nt (legfeljebb három alkalommal) 
rsmetelheto. 

Csomagolás. b. 5 am p. {1 ml} 2,- Ft; b. üveg (5 ml} 2,- Ft. 

A 800; TÖRECAN EGYT 
drazsé, in j., végbélkÚp 
H~tóanyag. ~.5~mg thiethylperazinum drazsénként; 6,5_mg 
threthv_lperaz!num (1 ml) amp.~ként; 6,5 mg thiethylp'erazi~ 
num kuponkent. 

Jav:allato_k. Műtét utáni hányiliger és ·hányás, endo~ és exo~ 
toxrk_us __ allapot (u~aemia, gyógyszerintoxikáció, gasztroin~ 
t~_sztrr:alrs bete:gsege~. cholecystopathia), rádiumterápiát 
koveto nausea es vomrt~_s, oto,laringológiai kórképek, egyéb 
szer~kre refrakter Menrere~szrndróma, különböző eredetű 
vertrgo (~o~zt~traumás szédülés, arteriosclerosis, migrén 
stb.), utazasr betegségben profilaktikusan. 

Ellen~avallatok. Minden depresszív és komatózus állapot· ter~ 
hesseg. ' ' - -; 

A~ag_olás. Felnőtteknek nap~nta 1-3 drazsé, ill. végbel~úp, 
~ulyosabb eset~kb~n 1 a~p. rm. vagy iv. Fekvőbeteg-gyógy
rntezet?kb~n s~ukseg eseten naponta 3-amp. is adható. Poszt~ 
oper~tlv ha!l'(as f!legelőzésére a mütét előtt 1 inj., szükség 
eseten.a mutet utan az adag megismételhető. A mütét elötti 
este a szokásos premedikádá mellett 1 drazsé vagy végbél~ 
kúp adható. 
Kinetcsis megelőzésére profilaletikusan 1 drazsé vagy 1 kúp. 

'Méllékhatások. ExltraiJÍr1lmi•dális i•ele•n'siioek leú'itniii>>ti>•ino"""" 
szindróma, pszeudoparkinzonizmus), ef
fektus, lehangoltság, tachycardia, hipotónia, szédülés álmat~ 
lanság, szájszárazság, gyomorpanaszok nikotinintol~rancia 
bőrjelenségek, thrombopenia. ' ' 

-figyel':'!ztetés .. Ha az extrapiramidális jelenségek·- spontán 
nem fejlodnek v1ssza, megfelelő antiparkinzonszerekkel, anti~ 
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hisztaminikumokkal, barbiturátszármazékokkal és koffeinnel 
kezelendők. 
Gyermekek T orecan~kezelése 15 éves kor alatt nem kíván·atos. 
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságat igényel~.ezért pl. jár~ 
müvezetök, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak 
az orvos által-az egyéni érzékenységnek megfeleföen"-'előfrt 
adagban szedhetik. 
Megjegyzés. +-Csak vényre ·adható· ki/AZ' órVOS' .. ie11.Uél~ 
zése szerint (l€gfeljebb három alkalommal) ismételhető' . .-~ 
Csomcigolás. 15 drazsé 3,80 Ft; ·sdb végbétkúj)'2,:-.Ft;-·s_'ámp. 
(1 ml) 2,50 Ft. . ·. ' · 

TRASICOR Ch H200.;.H 400 
· tabi. 20 mg és 80 mg 

HBtóS:nya'g. 20 mg, ill. 80 níg oXprenololúill\-hydrochloricum 
tabl.-ként. · 
Javallatok. Szívritmtiszavarök és tachycardiák,;_S:Isösorban 
sinus-tachycardia és .paroxizmális Supraventrit~l3ri? tachy~ 
cardia, supraventricularis és ventricu_l_aris_ extrasySt_ole, digi
tálisztúladagolás, szimpatikus túlstin:tulálás által okozott szív
panaszok (pl. hiperkinetikus szívszindróma). 
Angina pectoris. 
Hipertónia (enyhe esetakiJEm ö'rlmagában_ iS adha-tó, több
nyire azonban más véroyomáscsökkentökkel, elsősorban 
diuretikumokkal·kombinálva). 
Ellenjavallatok. A~thffia broilchiaÍe, ·qór ·pulmonale, AV~blokk, 
kifejezett bradycardia, szí_velégtelenség {e_g.ész,éli ényhé ese~ 
tekben, megfelelő digitáliszkezelés után. megkísérelhető a 
csökke_ntett adagolá.~lr -.. ·,.__ . 

. Obstruktív légzészavin; uraemia, metabolikus aCidózis, friss 
infarktus utáni állapot. :rerhesség. 
Adagolás. Egyéni megítélést:igényel. 
A szív rdmusának zavara esetében aZ átlagos kezdeti .adag fel~ 
· nőtteknek naponta 2-3~szor 20-40 mg. SzükSég esetén et az 
adag napi4~szer 40 mg-ra is növelhető. A kívánt-hatás elérése 
után elégséges az adagolást az, egyénenként megállapított 
csökkentett, ún. fenntartó adagokkal folytatni. 
·A szímpatíkus.-túlstímulálás- által okozott szívpanaszok köny
nYebb eseteiben naponta 1-2-szer.2~0 mg adagolása leg
többször·elegendőnek bizonyul. 
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Angina pectorisban az átlagos __ kezdeti· adag felnőtteknek l}l 

~~iz~~~o 3~~~:a 2~~~h~iő, 5J2~s;~tt e::!~~e~z ~~;~:~Y~~~ -~.·~·.!1 
adagok.is-adhatók. __ .: . 3b 

. Hipertónia kezelésére felnőttek átlagos. adagja a kezelés kez~ _;_~ 
deténál ta! ában naponta 2-si:er 80 mg, mely egy'7kéthetes idő·:·.f.: .t.~.-.111 közönként 160mg-mal emelhető a_ kívánt hatás eléréséig, A --::c 
leQtöbb esetben, -főleg kombinációs kezelés Során, !lapi 160- ··:Sti 
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320 mg elegendő. "' 
A tablettákat szétrágás nélkül~ kevés vízzel kell!_e_n,yelnL ~~-~~ 
Mellékhatások. SzívelégtelenSég, bradycardia, brOnchoSpaz- ·-:;:; 
mus. Főleg a kezelés kezdetéli fáradtság, szédülés, fejfájás, :;f~-
9YOfTl.O~-bél panaszok, hasmenés, hányás. Az utóbbiak általá- ·ll 
l:s"át';;;.~~~t!~~á~~ csakkivételesen teszik szükségessé a keze· :c.'.~ ... ~.=.·.·,::····.·.·.:li 
Gyógyszerkölcsőnh8tások. ATrasicor és a vele-együtt adott :-"~ 
egyéb vérnyomáscsökkentök (diuretikumok, perifé-riás értá- ~§.i 
gítók, szimpatolitikumok) egymás hatását erősítik, ezért az ~~~ 
adagokat általában csökkenteni kell! _ •B'' 

A szénhidrát-anyagcserére kifejtett hatása következtébén fo- tii 
kozhB:tja az irlzulin és az orális antidiabetikumok-hatását; +;w[· 
Foko_zott óvatoss_ággaJ:adható: . f~, 
- katekolamindepléciót okozó ·gyógysze·rekkel -(erőS:véinyo--

másesés, ortosztatikus kollapszus veSiélye); -L~/ 
- kalciumantagonista_ típusú koszorúér-tágítókkal -:(egymás ~.~ 

hat~Sát_ erősíth_etik, ill. ki~gé~zíthetik). .· .• ·.~.".·.··.···'.·.1·, 
Figyelmeztetés. AdagOiását ált~fában fokozatosan- ·i-1 Ó nap _;~ 
alatt - kell leállítani, mert a kezelés _'~irtelen· abbahagyása, ®l 
elsősorban ischaemiás siívbetegségekben; a beteg 'állapotá- -'ifi 
nak akut rOsszabbodását idézheti-elő.- ;.""'.'"".;·~·~·'.-'--,~1, Kivétel: 'SZívelégtelerlSéQ, ria'Qyfokú br8dycardia-Vag_y bron~ -~ 
chusspazmus tüneteinek megjel;ené'sekor az adagoláSt be kell ~~ 
szüntetni! Bradycardia esetén '1 mg atropin -adható iV., -ha _az ~~· 
eredménytelen, bétareceptof:..JZ:g'ató (pl. izOprenalihr A brön- !#, 
chusgörcs oldására is bétareceptor~izgató-alkairhazható, inj. ~;ff-'~] 
_vagy .. _a_er<?~.z~l .f.9rm~jába.'1.·----"··- ... ____ ..... ~--.. , ........ ,,,".,,_, ,._ ..... , :-:. --~.ii , 
A hypoglykaemia tüneteit elfedhem Cukorbetegek' antidía- ~~ 
betíkus adagját adott esetben újra-be kell állítani -elsősorban- -il 
labilis és ·inzulint igénylő diabetesben- és a-vércukorszint +il 
időnkénti ellenőrzése szükséges. ~~ 
Kloroform-, éternarkózis :.alkalmazása esetén a műJét előtti __ \'\f!~ 
napokban adásátfel-kell függeszteni, Ha béÍareceptor:.bJokko- ~11 
lót szedő beteg általános érzéstelenítése·szükséges, lehetőleg ·J 

csekély negativ inotróp hatású készítményt (halothan, nitro
génoxiduli kell választani._· 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb h~rom alkalommal) ismételhető . 
Csomagolás.40 tabl.(20 mg) 10,80 Ft; 40 tabi. (BO mg) 29,30 Ft. 

TREMBLEX KGY A 400 
i nj. 
Hatóanyag. 0,25 mg'dexetimidum (2 ml) affip.-ként. 
Javallatok. Neuroleptikumok által előidézett extrapiramiPális 
tünetcsoport megelőzése és kezelése. 
Ad8golás. FeJnőtteknek lmap:.injekciÓVal koiTú;Ínái~ci adjuk, 
annak adagjától függően O, 125-0,250 mg mennyiségben, 
ugyanabba a fec·skendőbe felszíva.· Egyéb ·extrapiramidális 
mellékhatást okozó készitmények (pl. butirofcinónok) mellett 
is alkalmazható, haSonló adagban, 2-4 napos időközökben. 
Mellékhatások. Az antikolinerg készitmények ismert mellék
hatásai. 
Figyelmeztetés. ParkinsOn-betegség és Parkinson-Szindráma 
kezelésére nem alkalmas. Glaucomában és pr"ostatahipertró
fiában csak nagy óvatossággal alkalmazható! Bár állatkísérle
tekbeli a dexbenzetimid nem mutatkozott embriotoxikusnak, 
terhesek számára történő rendelésekor márlegelni kell ennek 
esetleges kockázatát. 
Megjegyzés~ ++Csak véÍ1yre adható ki. Az orVos rendelke
zése szer~nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Az 
a szakrendelés·(gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógy
szer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógyszerelé
sére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 3 amp.(2 ml) 2,- Ft. 50 amp.(2 ml) 33,- Ft. 

TRIASEPTYL 
tabi. 

A 5 300 

Hatóanyagok. 40 mg sulfamethoxypyridazinum, 167 mg sul
fadimidinum, 167 mg sulfathiourea tabl.~ként. 

. JavallatOk. Strepto-, pneuma-, staphylo-, meningo- és géno
coccus által okozott fertőzések. Légúti fertőzések (bronchitis, 
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bronchiectasia, bronchopneumonia stb.), a húgyutak colifer
tőzésa (cystitis, pyelitis, pyelonephritis stb.), dizentéria, cho
lecystitis, szepszis stb. Toxoplasmosis, nocardiosis,.tracho
m_a. Megkís_ére!hető lymphogranuloma venerum;_actil)gmy
cosis, oedema malignum esetében_antibiotikumokka_l_ együtt 
ada'gqlva·. · · 

EllenjaVallatok. Máj- és· vese"elégtelenség, szUifon8mid-túlér
zékenység, valamint terhesség (az első harmadban· és a szü
lést megelőző hetekben). 

Adagolás. Felnőtteknek: az els_ő nap 3x4 tabi. étkezés után, 
a második naptól ke_zdVe 6'óránként :2-ta bt. 
Gyermekeknek: _adása nem java.sol~.; ·' 

MellékhatáSofc. Ag'rarYu1ó6Vió~--i~:--~--~l_ÖiZtikuS an~_~fni_~~ .hem·o~ 
litikus ·anaemi_a,· thro_nl_bocytbpen.i_B;:·-m_etha_en1_oglobiJiaemia. 
Etythema multifdi"nie,; urticaria, szérUmbetegség~-- p"ruritus, 
exfoliatív _deri-natitis, anafilaktoid reakciók. Hányinger, .. hasi 
fájdalmak,_hepatitis, pancr:eatitis: FejfájáS, fülZúgáS, dep:resz
szió, görCsök. Toxikus nephrosis (oliguria, anUria), haema
turia, cristalluria'. 

Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő'együtta_dása: 
-Orális· _;;intikoagulánsokkal -(ailtikoaguláns hatás -fokozó-

dása); _ _ ... :·;cc 
- feniteinnal (szintje a szérumban_ toxikus ig emelkedJ, et)_;_ 
-orális antidiábetikumokkal. (~YP()glykaemia vesié:IY:é}; 
-P ABA-származékokkal (szulfonBmid._hatáscsökkenés); __ 
- szalicilátok, fe nilbutazon és n~proxen_.(a.szul.!onam_id kom-

ponens szifltJét a szé_~um~an to~ikus é_rték_re·l!lllé!~e~i_~); 

Figyelmeztetés. Korlátozott -~esefunkció .ésetén -- -a __ kumulá
ció veszélyének-elkerülése végett_...; csak·-r:edukált adagok ad
haták (a - plazmakoncentráció mE!ghatározása_. ajánlatos). 
Hosszan tartó kezelés alatt a vérkép (thrombocytasztlm is!) 
rendszeres el lénőrzése szükséges. Ha a kúra alatt·exanthema 
keletkezik, a gyógyszer szedését azonnal be kell szüntetni. 
A __ keze_lés.J.deje.~alatLa_.,megfelelő _ mennyiségü Jolv,•difkt•ev·i-...• lii 
telről gondoskodni kell_. . _,.. , _. 
óvatosság ajánlatos a szer-adásában: -fqlsavhiányos_anae
miában, krónikus aikaholisták kezelésekor és immurlSzupp
resszív szareket szedő PC P-S betegek keielése'koÍ" .- _ -
Laktáció ideje alatt.:.:. az ·első 6 hétbeli --nem ádhl:ító. Ha azon
ban minden antibiotikumra rezisztens és szulfoliamidra·érzé
keny törzs okozza a fertőzést; akkor az anya kezelése alatt és az 

azt követő 3·napon át az újszülöttnek már anya tejét adjuk, 
végső esetben mesterséges táplálása (Robébi) szükséges. 
Megjegyzés. ++Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 24 tabi. 2,- Ft. 

TRIOSPAN 
tabi. 

Ch FOOO; J 100 
~-'--~-

Hatóanyagok. 5 mg isopropamidum jodatum, 15 mg pheno
barbitalum, 60 mg drotaverinum hydrochloricum tabl.-ként. 
J-avallatok. Ulcus vantriculi és duodeni, krónikus gastritis és 
colitis, továbbá cholecystopathiával, esetleg cholecystitis
szel kapcsolatos görcsök stb. 
Ellenjavallatok. Glaucoma és prostatahipertrófia. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek kúraszerüen 3-6 héten 
át, naponta 3-szor 1 tabi., amely adag a klinikai állapot javulá
sával arányosan fenntartó adag ra csökkenthető. A kúraszerű 
adagoláskor a hatékonyság és tűrőképesség figyelem]?evéte
lével egyéni adagolásra törekedjünk. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, mydriasis. 
Figyelmeztetés. Főleg jB.rművezetők, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orv6s által- az egyéni érzékeny
ségnekmegfelelően-előírt adagban szed hetik, ill. alkalmaz
hatják. 
MegjegYzés. -+ Vény-néikUl egy alkalommalle'Qfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 20 tabi. 2, 70 Ft. 

TRIOXAZIN 
tabi. 

EGYT 

Hatóanyag. 300 mg trimetozinum tabl.-ként. 

c 100 

Javallat. Neurózis, endo- és pszichoreaktív depressziók (anti
depresszáns kezelés kiegészítése), neuropathiás tünet~k (pa
.vor nocturnus, tic, beszédzavar). Praemenstruumban Jelent
kező feszültség. Alkohotelvonási tünetek. Küivilági emocioná
lis tényezökön alapuló izgalmi állapot (lámpaláz, mütétek 
előtti félelem stb.). Gyermekgyógyászatban: neuropathia. 
Ellenjavallat. Nem ismert. -
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Adagolás; Felnőtteknek átlagos napi adagja 0,60--1 ,80 g- (2-
6 tabi.), de ez növelhető napl2.~3;0 g-ig (8-10 tabi.}. 
Gyermekeknek: átlagos napi adagja_: ~ 
2--1-2 hónapos.koriQ 3-5-ször 114 tabi. 
1_-6 éves korig ~5-ször 1/2 tabi. 
7...:..12 éves korig 3-5-ször 1 tabi. . 

Mel~~~h_atá's.-_ Szájszárazság~ gyengeség~ }lusz~~?~.X!:>~9~ Já~ 
radtságérzés. - - : _-
Figyelmeztetés. Főleg jármüVezetők, magasban vagy v:·eszé
lyes:gépen dolgozók-csak:orvos·által- az egyéni tűrőképes
ségnek megfelelően-előírt adagban szedhetik. 
·Megjegyzés.-·+ Csak- vényre:adható· ki.--.Az orvos· rendelke
czese··sierint-(legfeljebb :hár-om :aJ~-alommal.). i_smételhető. 
Csori'liigolás. 20tabi.-2;..,;:Ft.--- '- - ,_-,_--, ~_,--,:,_--

TRISEDYL KGV C 200 
cse ppek, i nj., tabi. 
Hatóanyag. 10 mg trifluperidolum-l}_ydrochloricum (10 ml) 
oldatban; 2,5 mg trifluperidolum hydrochloricum (1 ml) amp.
ként,_0,5 mg ~rifluperidolum·hydroc~l_oricLHTl tabl.-ként. 
·JaV_all_at:_ MOtOI'os éS:psi:ic~es ilyi..igta_t_á~;~s_~ggal járÓ kó~rképek, 
a: paranoiQ-hal_luCinatorOi szindrómák_-:különböző formái, 
sChizöPhrenia~·epiJepsziás eredetű pszfcliózis, del_irium tre
mens,_lázas, infek_ciós és toxikus eredetü.delirium.·_ Más anti· 
-,en_i_e~i_kumm:a_l nem _b~~olyáSIJ_Iha_~ó-_h_á_Ílyás; -· .. : __ _ __-. ;--:· _ _ 
Ellenjavallat. -ExtraPiramid~lis·· P'ály~r"énd~Zer é"s a_ :pir~mis
pálya organikus megbetegedés~ ~s _fu~kciózavar_a. -
Adagolás. Felnőtteknek: _A Pa-renterális' alk~Íma;ás elsösor~ 
ban súlyosabb pszichózisban kifejezett a pszichg~ 
motoros nyugtalansá_g _vagy orális'ad89'olás 
keresztülvihetetlen. Atlagos · felnőtteknek 
1/2-1 im. Ezt az 
ben 
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Mellékhatások. Extrapiramidális tünetek, elsősorban akr.ithi
sia, fokozott izomtónus, tremor, izomgörcs, álmosság, ano
rexia, izzadás, túlzott nyáladzás, börreakció, sárgaság, na
gyon ritkán hipotenzió és vérdyscrasia. 
GyógyszerkölcsÖilhatás. Csak óva'tosan adható: központi 
idegrendszerre ható gyógyszerekkel: -barbitálokkal, ópiátok
kal, benzodiazepinekkel (hatásfokozódás). 
Figyelmeztetés. E gyógYszerrel tÖrténŐ kézelés foiYithi'anj-lif
müvet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dolgozni és 
szeszes italt fogyasztani tilos. 

Megjegyzés._ ++ Csak vényre adható ki. Az orvos reri(felke
zéseszerint (legfeljebb három alkalomma'!) ismételhető> Az a 
szaKrendélés {gbn'dozó) szakorvosa rendelheti~ aki=a-:Qyógy
szer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyó'gySterelé
sére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml) 2,30 Ft; 5 amp. (1 ml) 2,10 Ft; 
50 tabi. 2,- Ft. 

TROPARIN 
inj., tabi. 

Ch FOOO; J 100 

Hatóanyagok. 40 mg papaverinum sulfuricum, 1,5 mg me
thylhomatropinum bromatum (1 ml).cfmp.-ként; 
40 mg papaverinum hydrochloricum, 1,5 mg methylhomatro
pinum bromatum -tabl.-ként. 
'Javallatok. Pylorusspazmus, ulcus vantriculi et duod8ni, kö
kólikák, cholecystitis, hyperemesis gravidarum, angina pe_c
toris, asthma_ bronchiale, enteritis, obstipatio spastica, dys
menorrhoea, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, túl 
erős fájások. 
Ellenjavállatok. -Glaucoma, prostatahi pertrófia. 
Adagolás. Naporita 3·szor 1-3 tabi. vagy-1-2 amp·. sc. 
Megjegyzés. -++AZ i nj. csak vényre adható ki. Az o'rvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) isniétefhetö. 
-A tabl.-ból vény nélkül egy alkalommallegfeljebb a~1egki
sebb gyári csomagolás vagy annak'-megfelelő rilennyiség 
adható ki. _ _ \ 
Csomagolás. b. 5 am p. (1 ml) 2,- Ft; b. 20 ta b l. 2,- Ft. 
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TROPAAIN COMBINATUM 
tabi. 

Ch F OOO; J 100 

Hatóanyagok. 40 mg papaverinUm hydrochloricum, 20 mg 
phenobarbitalum, 2 mg methylhomatropinum bromatum 
tabl.-ként. · 
Javallat, elléiiJaV~.n.at .. L: T rppaf;f-,_ tB b l. 
Adagolás. Naponta ·37szor 1-2 tcibl. . 
FigyelmeZtetéS. FőleQ ,járművez~tŐk,_:rnaga~ban_ v_aQy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által~ az egyéni érzékeny
ségnek megfelelően ::_előírt adagban szed_ hetik. 
Megjegyzés. ++Vény nélkül; egy alkaloromallegfelj~bb a 
legkisebb- gyári. -.csqr:nagolás,vagy_ anria~: me_gf~le_lö.:mennyi-
ség ~dható ki. -- - ~ "-; -~ · 
Csomagolás. b. 20tabl. '2,- Ft. 

TRYPSIN 
oldat 

KGY YOOO 

Hatóanyag. 25 mg trypsinum üvegenként, 0,9% natr. chlor. "::j 
oldószeramp.-ként. .:\j 
Javallatok. A tüdő, a hörgők és a mellhártya idült gennyes : 1 

megbetegedése (tüdőtályog; tüdöga"ngraena, krónikus pneu- ~::.1 
monia, bronchitis chronica suppurativa, bronchitis spastica, 
asthma bronchiale, bronchiectasia, emphysema, empyema 
thoracis), bronchográfia, bronchoszkópia, légzésfUnkciós --.,_, 
vizsgálatok _ {spirometria, bronchospirometria) előkészítése. ~,:; 
Tüdőmütétek előtt. ·:,",-: 

;r,_, 
Ellenjavallatok. Tüdővérzés, gyornoh nyombélfekély.· :~;rt 

AlkalmazáS. A tri'pszinf ai oldószerb6'rf fel Oldjuk, r'najd aero- -~i .. ·.;.:_··ll 

szél-készüléken keresztül 1-2 ml-t spray_ formájában itihalál
tatunk naponta '1-2 alkalommal,-- esetenkér:~t-: kb/ 1 o-· percig. 
Bronchoszkópiás és intrapleurális alkalmazás.esetén a trip· '•l 
szint ~5_ml_ oldószerben oldjukfei.,_A .. teljes .. old6dás, (15- ·;.-1 
30 máSodperc) után lehet az üvegből__8z Oldatot vissza~zívni! /:~-'~i' 

---Figyelmeztetés: ·Kizárólag -helyileg--a_lk-alma_zható!"'-A:tripsz~n-- --~'
oldatban·szobahőmérsékl'eten fokozatosan-veszít- aktivitásá- ;~j 
ból; hűtőszekrényben 2-3 napig értékcsökkenés veszélye 'nél- ·c;t 
kül tárolható. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. ---~~i 
Csomagolás. 5 üveg (25 mg) + 5 oldószeram p. (5 ml) 6,70 Ft. 
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TRVPSIN KGY T 900 
sebhintőpor 

Hatóanyagok. 250 mg trypsirlum, 500 mg 'procainum hydro
chforicúm, 600 mg calcium aceticum anhydriCum (1 O g) szóró
üvegenként. 
Javallatok. Krónikus fekélyek és sebek feltisztítása. 
Ellenjavallatok. Friss sebek, hámosodá- sebek-és vétlek-éfl'V 
sebfelül etek. 
Alkalmazás. Vékony rétegben történő behirités· utáh a felü
letet száraz steril gézlappal borítjuk. Beszáradt nekrotikus felü~ 
letek_ esetén a fedő gézlapot steril élettani konyhasó-oldattal 
nedvesítjük át (a kötést elegendő másodnaponként cs_etélni). 
Megjegyzés~ Vény nélkül is kiadh8tó. · 
CsomagoláS; 1 szóróüveg (1 Q g) 5,60 Fi; 

TU BOCI N Ph S400;S720 
kapszula 150 mg, 300 mg 
Hatóa!_1_yag. __ 150 r:ng. ilL 300 _mg rifampicl~Úf!l_--~~P~:zl}_l_áriként. 
Javalfatok. A_ tuberkulózis akut és etőrehaladOÜ -eSetei, min
dig izoniazidummal vagy más tuberkuloSztatiku-mmal együtt 
adva. Rifampicinre érzékeny kórokozók llltal kiváltott légúti 
fertőzések (bronchitis, bronchopneumonia)_, ep9Uti fertőzések 
\cholangitis, cholecystitis), pyodermák, otitis~ gonoi"rho.ea. 

Ellenjavallatok. Icterus, hepati.tis utáni. állapo_t- (a -gyógyulás 
után egy évig}, a terhesség _első· trimeno".ja;- rifampicinnel 
szembeni túlérzékenység. 
Adagolás. Tuberkulózisban felnöttéknek_---a_' szokásos_ adag 
45o-600 mg naponta egyszeri alkalommal; gyerinekeknek 12 
éves korig 10-15 mg/tskg {a napi adag a 600 mg-ot ne haladja 
meg). Az alkalmazott egyéb tuberkulózis elleniszerek adago
tását nem befolyásolja. 
Egyéb fertözésekben felnötteknek akut esetel,eben 900-1200 
mg .naponta. két részre. elosztva; gyerfnekektiilk 20 nlg/tskg 
naponta. A tünetek megszünése után·a kezelést mégtovábbi 
2-3 napon át kell folytatni. 
Gonorrhoea esetében férfiaknak az első napi adag· 900 mg, 
nőknek 600 mg egyszeri bevételre, majd az ezt követő két 
napon további 60o-600 mg. 
Az optimális felszívódás érdekében a kapszulákat·-1 /2-1 órá
val étkezés előtt kell bevenn L 
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Mellékhatások. Hányinger, hányás, diarrhoea, viszketés, urti;. 
caria, álmosság, fejfájás, ataxia, pszichés zavarok, r]lyalgia, 
izomrigiditás._ A szérumbilirubin-szint, alkalikus foszfatáz és -,,.,, 
transzamináz-értékek emelkedése, leukoperiia, eosinophilia. 
A veselnűködés akut zavara; throfnbocytope'nia és hiúnollti-
kús anaemia jelentkezése esetén a kezelést azonnaile kell állí~ 
tani_. · 

Gyógyszerkölcsönhatások. Kerülendő együttadása: :·; 
-orális antikoagulánssaL oráiis antidiabetikummal, digitá-

lisszal, kortikoszteroiddal (ezek hatását csökkentheti); 
-hormonális fogamzásgátlókkal (hatásukat bizonytalanná 

teheti)._ 
Figyelmeztetés~ Tartós· kBzeléskor· a :véfkép ·és> a, májfuhkci6 
rendszeres ellenőrzése szükséges·_.-·Rosszul táplált_ és- olyari 
betegeknek, akiknek anamnézisében májműködési: za_y~arok 
előfordultak, különös óvatosság és fokozott ellenőrzés szük
séges. _ _. 
Mivel könnyen alakulhat ki rezisztencia a rifampicinneJ:szem.:: 
ben, ha a fertözés nem reagál gyorsan és tartósan a_készít
ményre, m_ás szer alkalmazására kell áttérni. 
Az egyidejűleg alkalmazott-orális antikoaguláns, antidiabeti
kum, digitálisz és kortikoszte ro id adagját újból be- kell á_llftani. 
Céiszer'ű a·hórmonális fogamzásgátlás helyett más rilódszert 
választani. 
A készítmény a viZelet,_ sz6klet, izzadság 'és a köpet narancsos
piros elszínezödését okozza. - :!l 
Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvöbeteQ-gyógyintézeti (gon~ . .-,:1 

· dozóintézeti) félhaSzflálásra. 
Csomagolás. 100 kapszula (150 mg} 229,90 Ft; 100 kat)szula 
(300 mg) 444;90 Ft. 

TURINAL 
tabi. 

KGY 0 220 

500 

H~~ó~nyBij;--~'ni_~ ?_IIYioe_~trenoluintabl . .:ként. 
JaVauatOk:'Fériy69e'iö Veté'! éS, szokváríyos >vetéi.és. tenveCieiií" ~ 
koraszülés. , 

Adagolás. Fenyegető vetélés: ~aponta 3 x 1 tabi. 5-7 napon át, 
ilL a tünetek -megszűnéséig. Szükség esetén az adag emel-_ 
hetö. -
Szokványos vetélés: napi 1-2tabl. a kritikus időpont 'után még 
legalább 1 hónapon keresztül. 

Fenyegető koraszülés: az adagolást minden esetben egy'éni2 
leg célszerű meghatározni, sokszor a fentieknél magasabb 
adagok alkalmazása szükséges. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 9,- Ft. 

UREGYT 
tabi. 

EGYT N 100 

Hatóanyag. 50 mg acidum etacrynicum tabl.-ként. 

JaVallatok. Ödémás állapotok (kardiális, nephro9en, portális, 
poszt-trombotikus stb.). Egyéb diuretikummal_ szemberi re
zisztens ödémák esetében is-eredményes. 
Ellenjavallatok. Anuria. 

Adagolás. A kezdő napi adag 50 ing (1 tabi.), melyfokpzatosan 
emelhető a szükséges- maximálisan 200 mg (4 tabi,):- _meny
nyiségig. Hatása 8--10 óra alatt lezajlik, ezért célszerű az egész 
napi adagot reggel, közveti er:{~ l étkezés után bevenni. 
Más diuretikumokkal eredmériyesen kömbinálható. 

Mellékhatások. Hypochloraemia, hypokalaemia, hypovolae
mia és metabolikus alkalosis. Megfelelő (intermittáló) adago
lással és szubsztitúciós terápiával a fenti tünetek elkerülhetők 
vagy megszüntethetök. Gasztrointesztinális tüneteket is okoz~ 
hat. 

Figyelmeztetés. Terheseknek csak igen kivételes esetben, 
májcirrhosisban szanvedöknek óvatosan, metabolikus alka
losis esetén csak az ionháztartás rendezése után és ellenőrzés 
mellett adható. 
Súlyos vagy nagy vízveszteséggel'járó diarrhoea esetén a 
gyógyszer adagelását abba kell hagyni. Ajánlatos a szérum
elektrolitok gyakori ellenőrzése. A folyamatban levő antihi
pert·enzív terápiát potenciálhatja, ami ·ortosztatikus kollap
szushoz vezethet. 

Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgo
zók csak az orvos által-_az egyéni érzékenységnek megfele
lően-előírt adagban szedh"etik, ill. alkalmazhatják. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kL Az orvos rendelke
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,30 Ft. 
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U-VITAMIN 
tabi. 

M JOOO 

Hatóanyag. 50 mg methylmethiorlinuni_ suifátlium ·chló'ratum 
tabl.-ként: 
Jav8ir'at0k·.- 'CH_cus · verlti"iculi és duodéni, kró.Ílikus gaStritis, · 
gyomor-bél huzam mctoros és sz~kréciós funkciójan-ak zava
rai, gastralgia. 
Adagolás. Egyszeri adagja általában 50-100 mg (1-2 tabL), a 
napi adag 250 mg (5 tabi.), étkezések után. 
Kúraszerű_ alkalmazásának idötartarr1a.: _30-40 nap_. 

Mellékha_tások. __ ÉnieJyQés; hánYinger, .-há_~v{á_S . .A,-_iünetek az 
a~a:g ___ t_sökkentés~y,et.általáb_an:meg~?ül)n,e_k,_,-en_e,rik_e~ö eset-
ben·azadagolásta_bl>~:-keUhagyni:_: : ,_, ·_ ·: _ ~ - . __ -.-· 
Megjegyzés. + Csak 'vényre adható kL-Áz __ oNÓs n~ndelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.'.:.... Az 
orvös akkor rendelheti, ha ·azt a területileg, illetőh~g-si:akmai
lag illetékes _fekvőbeteg-eUátó osztály~ szakrendelés-_{gon
dozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás.100tBbl.14:ao Ft. 

VAGOTHYL p · T150 
Hatóanyag. Acidum po!Vmethylenum meta.:cresol-sulphoni
cum 36%-os vizes oldata. 
Javallatok.-N6g'yógyászátban: húgycső- és méliS'fóZiÓ_---Tri
chomonas eredetű pudenduin- és hüvelygyulladás, hüVely
váladék, hüVély-pru'ritus, · díágnosztikai rí1éhüreg-abrasio 
vagy méhpolip-excisio -~tá_ni vérzések. 'Eiektrbkoagúláció 
utáni sebek gyóg'yuláSának meggyorsítása. MeUbimbó be-
re·ped~se. · · 

s'ebtfsze_tbeh':- harmapfokú -égés,' -iábszárt9kély, rosszul_ &!'vá
gyul ó atóniás seb, enyhe vérzés szüntetése_, t~_lzott_se_~sal.~-ad-
zás,anusrepedés. __ ._ . __ .... ______ , 
'Gégesz.etb'ett:····s:lájgyüna_~~S.'"·aphtha;·_cfogm\'"9Yü'll~#a_~;:· 
cérna a küfső ~BIIOjáratban~- or~érzés c:Sill.apítása, ma_ndula
mütét utáni vérZés. - · 
Bőrgyógyászatban: condy-loma·acuminatutn. 
Alkalmazás. Az_·-eróziókat ·az- óldatt'at·· hetenként 2.::.3-s·zor 1-
3 percig tamponozzuk. A többletoldatot száraz tampon·nal el
távolítjuk. 
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Hüvelyöblítésre, vérzések, égés és fekélyesedés kezelésére az 
oldatot hígítjuk: 1-3 kávéskanál oldatot 1 liter langyos vízbe. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéSe szerint (legfeljebb három alkalommal) 'ismételhető. -
Az_ orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés {gon
dozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 50 ml6,70 Ft. 

VA~ERIANA COMPOSITA 
"drazsé 

B A 200 

Hatóanyagok. 20 mg- phenobarbitalum~ 100 m~;f'eXtractum 
valarianae siccum drazsénként 

Javallatok. A központi idegrendszer Vegetatív tavara í; vege
tatív dystonia, vasoneurosis, szívdobogás, hisztéria, neuras
thenia, félelm i, érzés._ 
Adagolás. Nyugtat6nak: -naponta_ 3x1 drazsé; altatónak 2-
4 drazsé. 

Figyelmeztetés. Főleg jármüvezetök, magasban vagyveszé
lyes gépen.dolgozók csak az orvos _által- az egyéni érzékeny
ségnekmegfelelően-előirt adagban./szedhetik. 
Megjegyzés. tii Vény nélkül egyalkalommallegfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,- Ft. 

VASALGIN 
tabi. 

Ch A 700 

Hatóanyag; -100 mg acidum 5-allyl-5-(8-hydroxypropyl)-bar
bituricum tabl.-ként. 

Javallatok. Vasomotoros fejfájás, migrén, poszt-traumás fáj
dalom, Raynaud-kór, illetve acrocyanosis. 
Ellenjavallatok. Súlyosabb máF vagy vesebetegség. 
Adagolás. Átlagos 'adagja felnőtteknek naponta 3-szor 1- tabi. 
kúraszerüen. Súlyosabb esetekben a kezdő adag naponta 
3-szor 2 tabi. Ez az adag 6-8 nap után fokozatosan csökkent
hető napi 3-szar 1 tabl.-ra. Egy kúra általában. 4-6 hétig tart. 
Szükség,_esetén a kúraszerű adagolás megismételhető. A ja
vulás első jelei legkorábban 1-2 hét után várhatók. 
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Mellékhatások. Egyéni túlérzékenység esetén ,kisfokú szédü~ 
lés,_álmosságérzés. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kí.-Az orvos rendelke

- zése_szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 3,20 Ft. 

VASOBROMAN 
tabi. 

KGY H 400 

Hatóanyagok. 250 mg theobrorninum caJcium salicy_licum, 
4ű mg papaverinum hydrochloricum, 200 mg bromvalero~ 
carbarnidum tabl.-ként. 
Javallat. -ldöskqri, enyheihipertóni~;.,a 'Jc:limaktériuni. hipertó
niás és·vasomotoróstüri'etei,-mi-QTén. 
Ellenjaváltat. Nem ismeretes'; 
Adagolás. Naponta 3-szar 1-2 tabt.-
Figyelmeztetés. Főleg járművezetők, má'gastiim vagy: veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzékeny
ségnekmegfelelően-előírt adagban szedhetik,-ill. alkalmaz
hatják, 
Megjegyzés.-t!: Csak-vényre adható ki. Az- orvoS-rendelke
zése szarint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,80 Ft. 

VEGACILLIN 
tabi. 

B 5.710 

Hatóanyag. 200 OOO NE phenoxymethylpenicilli_num __ tabl_r 
ként. 
Javallat. Enyhe és középsúlyos streptocöccus, pnelimococ
cus, nem-- penicillináz termelő staphyloCoccús4eltőZések. 
Súlyosabb fertözés esetén parenterális peniCillin adáSa indo
kolt. 
Ellenjavallat. Penicillinallergiá. 
Adagolás. FélnŐttnék és 12--év~rl -felüli ·gyeTrrié'krlek:álta'iába:rí' 
6-8 óránként-2-;4-tabl.$a láztalanná-válás,után még legalább 3 
napig .. Streptococcus-fertőzésben.a .kezelés mínimális ideje 
10 nap, a második betegség kiVédése céljából. 
Me{}előzésre: reumás. láz, ill. chorea minor- Visszatérésének 
gátlására felnőtteknek 2X1'-2 tabL naponta,, folyamatosan. 
Endocarditis-prevencióra a beavatkozás napján·4tabl., a be-
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avatkozás előtt 1 órával 600 OOO NE kristályos penicillin im., 
majd még két napig 6 óránként 2 tabi. 
Gyermekeknek.; 12 éven álul naponta testsúly szerint arányo
sa n; csecsemőknek és kisgyermekeknek 25OOD-90 OOO NE/ 
tskQ/nap, 3-6 részre elosztva. 
A tablettákat étkezés előtt 1/2-1 órával kell bevenni! 
Mellékbatás. Túlérzékenységi reakciók, erythema, urticaria, 
Qui neke-ödéma, igen ritkán anafflaxiás'shoc'k. <:;::"'-~ 

Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendő bakterio
sztatikus antib-iotikumokkal {hatáscsökkenéS). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezelés közben (per os adáskor: rit
kábban, mint parenterálls adagolás esetén) súlyos, sőt halá
los anafilaxiás shock előfordulhat, elsősorban aUergiás':haj
lamú egyéneken. Ezért asztmás, allergiás. ailamnézis:esetén 
fokozott óvatosság ajánlott. 
A részleges penicillin- és cefalosporin-kerBsztaller9iára klini
kai és laboratóriumi adatok vannak. 
Gonorrhoea kezelésére nem ajánlott! 
Megjegyzés. + Csak vényre adhéitó ki. Az orvos rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető .. -
Reumás lázon átesett 18 éven aluliak gondozására a kezelő
orvos (a gyermekkörzeti, körzeti orvos, gyermek-szakrendelés 
szakorvosal kórházi javaslat alapján térítésrtlentesen rendel
heti. 
Csomagolás. 12 tabi. 4,60 Ft. 

VENOBARBITAL Ch A 100 
in j. 
Hatóanyag. 500 mg natrium 5-aethyr-5-(1-methyl~propyl)-2-
-thiot,arbituricum üvegenként; otdószer: aqua destillata pro 
inj. {10 ml) amp.-ként. 
JavallatOk. Rövid-tartamú narkóZis,- kisebb 'mütéti-b8avatko
zás, diagnosztikai beavatkozás- '{özofagoSzkópia(-· broncho
szkópia) esetében, kombinált inhalációs narkózis bevezetése. 
Ellenjavallatok. Ugyanazok, melyek minden intravénás nar
kózisr-a vonatkoznak. 
AdagoláS: Kizárólag intraVénásan, a 'kéSzítméilyhez' ·meillékelt 
részletes használati utasítás sze ri nt. 
Figyelmeztetés.lntramuszkulárisan nem adható! 
A maximális összadag legfeljebb két g, ezt sohasem léphetjük 
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túl. Ha ez a mennyiség- mellyel hosszabb mütétek is végeZ
hetők- nem elegendő, akkor kombinált narkózis ra kell áttérni. 
A_ hatóanyagat közvetlenül felhasználás ei_Qtt kell. feloldani. 
Azt az oldódás gyorsítása_ céljából melegíteni. ti_los. A Veno
barbital injekcióhOz ajánlatos fémalkatrész nélküli üvegfecs
kendőt hasz~ál.ni, mert az oldat huzamosat>_b_ic:Jő a!~tt-a fém- · 
alkatrészekkel reakcióba léphet, amit az oldat barnás elszíne
ződéSe, esetleg za-va-rosOdáS' vag·y· üledékl<éj:fZődes· jélei: Az 
ilyen oldat nem használható fel. 
Fémalkatrészes fecskendőben tartott·injekCiós ö1dat 1/2 órán 
túl, fémalkatrész· nélküli üvegfecskendőben tartott inje"kciós 
oldat 6 órán túl nem használható. Friss. oldat készítéséhez 
mindig másik steril fecskendőt kell használni. 
Kizárólag frissen kéSzített-; legfeljebb: halványsárga színű,'tel
jEisen tiszta olda·t haSzhá/hatól 
Megjegyzés. ~ Orvosi rendelő·-fészére:. 
Csomagolás. 10 amp. (0,5 g) + 10 oldószeramp: (TO ml) 
10,50 Ft. ~l 

VE~~1RUTON B H 600 J 
{l 

Hatóanyag. 800 mg 0-(.8-hydroxyaethyl)'-rutosidea (40 g) víz- _':-:-.-1 

zellemosható gélben. -;:.:i 
Javallatok. Akut thrombophlebitis, varicophlebitis esetén a :\] 
lokális fájdalom csökkentése: '--" 
lobmentes, ún. "féjdalmas, meleg vénák" kezelése; :.·.-~.~ .•..•..•. • ... -1 
lágyrészsérülések (contusio, distorsio stb.) esetén a feszüléS/ --.·.·.· .. • •. ! 
ödéma csökkentése; l 
egyéb sterillobos állapotok (gyulladt bütyök, lúdtalp_ sttJ_.); -~:~ 
~~~?.nböző mikrocirkul_ációs keringési zavarok (pl fagydaga- ::J 
Alkalmazás. Reggel és este a kezelendő felületre felkenjük a ·__1 
gélt, egyenletes enyhérilasszírozással a_ bőrbe bedörZSöljük. -.... 1 

~~~~~~ 11e~-~~~'J~~{cl~-~tást. (est~_)_ .. ~a_gy_. ~?E'Jp_r_e!5s~i,~~--.~~tést . _;J&J. 
MegjegYzés. Csak vényre adható' ki. Az orvos rendelkeZése .;;:;j 
szerint (legfeljebb három alkalommal) isrllételhető. :?:~,~ 
Cso111agolás. 1 tubus (40 g) 4,60 Ft. u,, .. 
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VENORUTON B H 600 
in j., kapszula 
Hatóanyag. 500 mg 0-(á-hydroxyaethyl)-rutosidea (5 ml) 
amp.-kent; 300 mg 0-(,B~hydroxyaethyl)-rutosidea kapszulán
ként. 

~~va_llatok. Phleboló_giai elváltozások: trombózis (mély ·és fe
luletJ thrombophlebttisek) adjuváns kezelése, a·z ödémaké_sz
ség ill. a meglevő ödéma csökkentése;_krór'likus véi'táSth"StlfF
ficiencía (poszt-trombotikus állapot, varicositas). Noctus hae
morrhoidalis, főleg gyulladt csomók esetén. Különbözö ere
detű lágyrészvizenyővel járó állapot (contusio,-distorsio·után 
posZ!_-tra~más ödéma stb.) és mikrocirkulációs z8Varok (pl: 
fagyas utan). ·._,,_.' 

Adagolás. Injekció: másodnapcinként 1 :am~: iiil:'-·Vagytii:Sú
lyosabb elváltozások esetén naponta is lehet alkalmaznL-A kli
nikai kép javulása esetén orális fenntartó kezelésre-térhe
tünk át. 
Kapszula: lökésterápia: napi 2x1 kapszula (&-8 napig). Fenn
tartó kezelés: napi 1 kapszula (4-6 héten át, esetleg tovább is). 
A kapszulát étkezés közben, rágás nélkül kell-lenyelni. · 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki: Az orvOS riúid8ike
zése szerint-(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. ::...Az 
orvo_s ak_kor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szakmai
lag llletekes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon-
dozó) szakorvosa javasolja. ·._ _ 
Csomagolás. s·amp. 12,- Ft; 50 kapszula 31,80 Ft. 

VERMOX 
tabi. 

KGY 

Hatóanyag. 100 ni g mebendazolum tabl.-ként. 

J 410 

Javallatok. Enterobius vermicu_l;;:~ris, Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichi ura,- Ancylostoma duodenale és -Necator ame
ricanus okozta fertőzések. 
Ellenjavallat. Terhesség. 
Adagolás·.-A te·stsúlytól'éS az életkOrtól'függ·etlenül'felnőttek
nek és gyermekeknek az alábbi adagok adandók: 
Enterobiasisban és ascaridiasisban a hatás eléréséhez eigyet
len tabi. bevétele-elegendő. Súlyosabb ascariasisban két-egy
más utáni nap, napi 1-1 tabi. Trichuriasis, ancylostomiasis 
kevert fertőzésekben- három egymás utáni napon napi 2 x 1 
tabi. 
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Mellékhatás. A javasolt adagolásban nem okoz panaszt. 
Figyelmeztetés. Upofil anyagok (szén-tetraklorid, tetraklór
etilén, kenopódiUJ:nolaj, kloroform, éter-. stb.) Vermaxszal 
együtti adása kerülendő. Alkalmazásakor és utána legalább 
24-ói"áig szeszes ital nem fogyasztható. -
MeQjegyzés~ -+ Csak vényr8 adható ki. Az ·orvos rendelke~ 
zése szerint (legfeljebb hárdm alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 6 tabi. 2,- Ft. 

VEROSPIRON 
tabi. 

KGY N 100 
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Hatóanyag. 25 mg-Sj:Jironolactonum tabl.:kén~. 
Javallatok. Májcirrhosis ascitesszel, kardiális és renális 
ödéma, agyödéma, idiopatikus ödéma.-Ascitesszel és ödémá· 
val járó daganatos megbetegedések. Hipertóniában antihi: 
pertenziv kezelésként reszerpinnet, .illetőleg szaluretikumok
kal kombinálva. Súlyos égési sérülés, hypokalaemiás és 
myastheniás eredetű paroxizmális izombénulás. 
Portocavalis shunt-mütét utáni állapot. 
Ellenjavallat: Hyperkalaemiával járó veseelégtelenség; 
Adagolás. A diagnózis és a klinikai ké'p súlyosságának meg
felelően az adagot esetenként kell meghatározni. Kezdetben 
felnőtteknek általában napi 4-szer 2 tabi. (=200 mg; pl. 6 órán
ként 2 tabi.), amelyet egyéni szükségletés tűrőképesség figye
lembevételével célszerű változtatni. Szükség esetén a napi 
adag 4 x 3 tabL-ig is növelhető (300 mg). A diurézis általában·a 
3-6. nap között fokozódik. Ezután fenntartó kezelésre lehet át
térni: naponta 4x1 tabi. (100 mg)~ Verospiron adásamellett 
diuretikumok intermittáló adása javas·ott. 
Hipertónia kezelésére az előírt antihipertenzív szer hatását 
naponta 4x1 tabi. (100 mg) Verospiron- szedésével lehet ki
egészíteni. 
Gyermekgyógyászatban használatos adagja 2-3 mg/tskg na
ponta, fenntartó kezelésre 1-1,5 mg/tskg naponta~
Mellékhatások. Gasztrointesztinális panaszok, ritkán rever
zibilis gynaeconiastia, menstruációs zavarok. 
Figyelmeztetés. Magas szérumkáliumszint esetén csak kivé
teles esetben rendelhető, mert további káliumsz/nt-emelke
dést hozhat létre. Bár a vegyülettel kapCsolatos magzati-káro
sodás ez ideig még nem ismeretes, alkalmazása a terhesség 

elsö harmadában nem ajánlatos. Huzamos kezelés során a 
szérum Na- és K-szintjének időszakos ellenőrzése javasolt. 
MegjegyzéS. + Csék vé'nYre ádhátó- ki. 'Az OrVos rendelke
zése-szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csoínagolás. 20 tabi: 11.40 Ft. 

VIDEX Ch 
tabi. 
Hatóanyag. 10 mg 4,4'-diacetoxy-diphenyl-pyridíl-(2)-metha
num tabl.-ként. 

Javallatok. Habituálls obstipáció atóniás és.-dyskinesiás-for-
mái. - _ __ , ._ _ _ . __ .,, ·-;,.;._~-; 
Adagolás. Felnőttek általános adagja estén~én-t'-tefSkvéskor 
1-2 tabi. Szétrágás nélkül, egészben kelllenyelni. 
Megjegyzés. Orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. 2,- Ft. 

VINBLASTIN 
in j. 

KGY LOOO 

Hatóanyag. 5 mg liofilezett vinblastinur:n sUlfuricum üvegen-. 
ként; oldószer: 0,9%-os natrium chioratum sol ut. (5 ml) amj:j.
ként. 
Javallatok. Hodgkin-kór, non-Hodgkiri lymphomák, idült lym
phoid leukaemia, heredaganatok. 
Ellenjavallatok; Leukopenia, bakteriális· infekCiók.' 
Adagolás. Ai Uveg teirtalmát az oldOszerrel kell feloldarii, majd 
a frissen készített oldatot iv. inj.-ban vagy csep-pinfúzióban 
alkalmazni. Az ada'g beállítása a beteg szükségletének -és a 
fehérjevérsejtszám változásának figyelembeVéteféV9! 'indivi
duálisan történjék. 
Adagolására kétféle sémát lehet ajánlani: 
1. A kezdő 0,025-0,1 mg/tskg adag után, naponta. kontrollált 
fehérvérsejtszám·mellett, amennyiben a bevezető adag után a 
fehérvérsejtszám nem··esik 2-3000 alá, akkor:-az-első inj.-t 
követően egy hét múlva adható a második adag O, 15 mg/tskg 
mennyiségben; legalább 4000-es fehérvérsejtszám mellett. A 
továbbiakban, ha onkolitikus, ill. leukopeniá!? hatás ·ner'n mu
tatkozik, az egyszeri adag 0,2 mg/tskg-ra · is etnelhetö. Az 
egyes injekciók kb zött 7- nap sz ü n etet kell tartani, és a fehér-
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vérsejtszámot gondosan ellenőrizni. Ha a megfelelő hatást.el
értük, a fehérvérsejtszám ellenőrzése fT! elle~ 7-1~ naponkent 
O, 15 mg/tskg fenntartó dózist lehet adm_a teiJ~S tunetrnentes-
ségig._ _ -., _ _ -
2. A 0,025-0,1 mQ-!tskg kezdő adag után naponta kontrOllált 
fehérvérsejtszám mellett naponta 2,5-5 _mg, fokozatc;san 
emelkedő ádagolással. A hatásos adagot ilyen ~dagolassal 
2-3· nap alatt érik el. (5 mg-nál nagyobb egyszen adag a na
pOnkénti alkalmazá~.e~et?be~ nem adha!ó.) Ezutá~ a"kezelés 
-az átmeneti jelleg u es altalaban spontan megszuno leuko
peniás szak elmúlt_ával - c~ökken~ett yennta~ó adaggal foly
tatható. A Vinblast1n-kezeles meg1smetelheto. 
Kombináci6s t"'erápia: egyéb citosztatiku'mnial együtt Eidható. 
Mellékha_táso_k. __ Agranulocytosi::;~ __ leu,~gpenia, alo~eci_a,. há
nyáS,- haSmenés, __ stom'a1:itis,_ ·paraésih8SiáiC ·fejfájás, Orrvér
zés, anoreXia, depresszió (ezek mind reverzibilisek). 
Figyelmeztetés.' 3000 fehérv~rsejtszá~ a_ la~ célSzerű a_ keze
lést szüneteltetni és profilakt1kusan ant1b!Ot1kumot adm. _ 
Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézetr (gon
dozóintézetil felhasználásra. 
Csomagolás. 25-amp. (5 mg) +25 ·oldószer 260,- Ft. 

VINCRISTIN LOOO 
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in j. 
Hatóanyag. 0,5 mg liofilezettvincristinum sulfuricum üvegen
ként; 1 O ml 0,9%-os natrium chloratu111 oldat amp.-ként. 
Javallatok. Gyermek- és felnőttkori akut leu.~aemia, ly_rnph~
granulomatosis,__Wilms-tumor. Bármely sohd tum,9r.kombi
nált kezelése. 
Elleiljav8118tok. Csontvelő-elégtelenség, idegrendSieri meg
betegedések. 
AdagOlás. Az üveg tartalmát az oldószerrel feloldjuk. Az í~y el
készített oldat ml-ként0,05 mg hatóanyagottartalmaz. Fnssen 

elkészítv. e iv. in j. vagy i_nfúzió formáj~b,an_ h.e~enként egy ~lk~--·~ .... -.. · .. ·.•.·.·.·.1·. lóinmal·a!Kalmaiható. Az adag nagysagat-a beteg testsulya- : 
nak és.- egyéni tűrőképességének figyelembevételével kell '-->·. 
meghatározni.. ' 
Felnőtteknek: ._akut leukaemia gyógykezelésére tskg-onként 
0,05-0,10 mg,-adható hetenként.. • _, , . 
Gyermekeknek: célszerű_az.ada~ot_ a Jest!elszmre sz~m1t_am, 
amely a kezdeti 4-6 hetes kez!3les folyam an testfelszm-negy-

zetméterenkéntés hetenként 1,5 mg. Fenntartó kezelésesetén 
testfelszín-négyzetméterenként 1 mg adható hetenként, mind 
akut leukaemiában, mind egyéb malignus tumorba n. 
Egyéb megbetegedésekben: az egyéni tűrőképesség messze
menö figyelembevételével általában a következő adagok ad-
hatók: · 
első héten 0,025 mg/tskg 
második héten 0,05 mg/tskg -.=-.:::o:_~~= 
harmadik héten O, 1 mg/tskg 
negyedik héten O, 125 mg/tSkg 
továbbiakban hetenként max. 0,15 mg/tskg 
Miután a remisszió kialakult, fenntartó adagként tskg-onÍ<ént 
0,02&-0,05 mg adható hetenként. 
Kombinációs terápia: egyéb _citosztatikuniinal eigyütt_jól ad-
ható. · · · 

MellékhátásÖk. Alopecia, obstipáció, álmatlanság, paraes-
thesia, ataxia, izomgyengeség, idegfájdalmak, ___ leukopenia, 
láz. 

Figyelmáztetés. A kezelés előtt már_ fennálló granulocytope
nia~ ill. thrombocytopenia nem kontraindikálja a Vincristin
kezelést; ilyenkor"azonban fokozott körültekintésre van szük
ség. Abban az esetben, ha a fehérvérsejtszám 2000 alatt van, 
az adagot felére kell csökkenteni, míg 10oo:alatti fehérvérsejt
szám eSetén a kezelés nem ajánlható. 'A paravénáSan éidott 
injekció fájdalmas lokális reakciót okozhat. Vincristifl.:kezelés 
után akut urikaemiás nephro.pathia léphet fel, ezért a siérum 
húgysavszintjén-ek ellenőrzése, megfelelő folyadékmennyi
ség bevitele, ill. a vizeletürítés biztosítása szükséges. A. vérké
pet rendszeresen - de legalább minden injekció beadása 
előtt-ellenőrizni kell! Láz esetén a kezelést meg kell szakítani. 
Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvőbeteg-Qyó9yintézeti (gon
dozóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 25 am p. (0,5 mg) + 25 oldószer 11 O,- Ft. 

VIOlillYCIN EGVT 8 400 
inj. 1 g 
Hatóanyag. 1 g viomycinum (szulfátsó alakjában} poramp.
ként; oldószer: aqua dest. pro inj. 
Javallatok. Pulmonális és extrapulmonális tbc-s kórformák 
kezelése, ha az elsőrendű gátlószerekkel szemben reziszten
cia, túlérzékenység, ill. toxikus reakciók állnak fenn. Ahol a 

511 



512 

STM, INH vagy ezek kombinációi még hatékonyabbak, fndo
kolt elsősorban ezeket adni. 
Ellenjavallat: Halláskárosodás és ilyenre utaló családi anam
nézis. 
Adagolás. Általában egyéb gátlószerrel konibinálva irÍterrnit
táló vagy folyamatos kezel!3s formájában. Felnőtteknék ihte'r
mittáló kezelésesetén hetenként 2-szer 2 g, két részre osztva, 
12-órás időközökben im., vagy hetenként 3-szor 1 g, a közbe
eső napokon pedig egyéb gátlószer. Az egy kúrában adagolt 
összmennyiség lehetőleg ne haladja meg az 50--60 g-ot. 
A folyamatos kezelésesetén anapi mennyiség maximálisan 
1 g lehet, s·a kezelés 1 hónapnál tovább nem folytatható. 
Gyermekeknek: 3G--50 mg/tskg, hetenként 2-3-szor. 
Mellékh8tás0k. Jelentkezésük nagYmértékben az adagolástól 
függ. Vesekárosodás (albuminuriával, cylin_druriával), külö
nösen olyan esetekben, amelyekben a vese megelő-Zően is 
beteg volt. Ilyen esetekben a kezelést alacsony adagokkal kell 
végezni és toxikus jelekre fokozottan kell ügyelni. Vesztibu
láris és kochleáris károsodás (egyensúly- és hallászavarok
kal), allergiás reakciók, bőreruptio, az elektrólit-háztartás za
vara. 
figyelmeztetés. Rendszeres laboratóriumi vizsg_álat szüksé
ges (otológia'i vizsgálat havonta, hetenként egyS;zer vizelet
vizsgálat, rest-nitrogén meghatározása, szérumelektrolit-, 
valamint májfunkciós vizsgálat). A szérúlilelektrolit-zavar ká
lium-klorid orális adásával megszüntethetö. Böreruptio ese
tén antihiszt,amint kell adni. Ha nincs javUlás, a Viomy_cin
kezelést be kell szüntetni. 
lm. használatra 5 ml aqua dest. pro inj.-ban oldható. 
lv. az esetleges toxikus reakciók fellépése-miatt nem ajánlatos 
adni. Lassú iv.· cseppinfúzióban történő adagolása -megfelelő· 
az egyenletes szérumkoncentráció biztosítására. 
q_ldott állapotban szabahőmérsékleten 1 hétig tárolható, 
aJánlatos azonban hűtőszekrényben tartani. 
Megjegyzés. ++ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon-: 
dozóintézeti) felhasználásra van forgalomban. · 
Csomagolás. 10 amp. (1 g) +-10 oldószer (5 ml) 95,40 Ft; 
50 amp.(1 g)+ 50 oldószer (5 ml) 477,- Ft. 

VIREGYT-K 
kapszula 

EGYT A 400 

Hatóanyag. 100 _mg amentadinum hydrochloricum kapszu
lánként. 

J~va!la~~~-- -parki_nson~kó: és kÖlönböző, -nem -gyógyszeres 
etEologEaJU P~rkm_son-szmdróma, továbbá minden:"_·olyan 
hypo- vagy akmeSIS, amely nem a hangulatrélet VB9X-'1LJ.J:t9.1-
zavar (pl. depresszió, somnolentia):taláján alakult ki: Júk'afffi'a:-"' 
zása az extrapiramidális rendszer megbetegedésére Vissza
vezethető mozgászavarok esetében is megkísérelhető.' 
Ellenjavallatok. Epilepszia. 
Ada~l;á:~·- Kezd_ö napi-~dag: 10P mg _{1 kéÚ~~Zl:Jiá)_ ~Tnapig;
fenntarto kezel_es: 200 mg {2 ka_pszula) n_ap_onta .. ,étkezés után. 
Max!~~li_s ~a:pi adag:_ soq _mg {3 kapszula). A_ türt'éti_javulás 
stab1l1z_alodasakor ezt a-mennyiséget a hatékonv._adagig csök
kentenE kell. Azadagolást szakorvos határozza még. A keZelést 
és a terápiás adag megállapítását- az első három hétben -
naponként biztosított orvosi ellenőrzés mellett vagy fekvő
beteg-gyógyintézetben kell végezni. 
Kívánatos antikolinergiás vagy antiparkinzonos siétekkel 
kombinálni. 
Mell_é~hatások. Gyom~rpanasz9k, szájszárazság, anorexia, 
ny?tuna, cutis_ n:armorata. Ritkán psZichés za'varok_- (pBra
n,Oic_j~epresszEv Jelenségek)_. E tünetek a legtöbb _esetben né
~á':IY. nap ~l.telté"_'el m~gsz~nnek anélkül~ ~ogy a _gy~gyszer 
ad_~sat a~ö_a kell~ne. hagym; néha _az<fnban az ~da'g ·átmeneti 
·csokke(1tese. szukseges. lntol_erancia,_, a··_ mf3,llé_kjefenségek 
fokozódása es~tén szükség~~s~ _ _válh,at ,a -kúra ljlég_szakítása. 
?OD-400_ mg/~1e vagy enne! !1ggyo_Qb-_adag--~s;?edé!:;e·_es~tén 
1degesseg, álmatlanság, szédülés, -ré~ze_gségérzés, 'hibás be
széd, ataxia, koncentrá_lási ~éptelenség,_ d_epresszió'muiatkoz
hatnak. Esetenként látási hallucináció, a·mi IdŐSebbek kéZ-eté
sekor kisebb adagokra is jelentkezhet. Glomeruláris- ·vese
betegségek, továbbá a viietetbari kiválaSztandó anyaQpk re
te_nciój_a __ e~ef~n -,fö_leg_ akkor,- ha a -szérum:-kreatii1ii1S_Zintje 
meg_haladJEfáZ -5-hlg%-Ot.-::- a ,filtrádós teljesítmény ros~~ab-
bodasa, esetleg bokaödéma -észlelhető. , 

. .: - '·-o:---'', : - ,: ,: 

Gyógyszerkölcsönha1:ás. Centrális idegrendszeri Stimulán
sok~al együtt nem adha~ó. 

Figyelmeztetés. Aikaholisták és pszichofa'i"inakonf szedő 
betegek kezelése nagyfokú óvatosságat igényel. SúlyOs pszi-
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chózis, máj+ és vesebetegség esetén, továbbá terhes és siop
tató anyáknak nem adható. 
Központi idegrendszeri megbetegedés, agyi arteriosclerosis 
görcshajlam esetén adagolása fokozott elővigyázatasságai 
igényel. 
A gyógyszer bevétele után vagy folyamatos szedése esetén:a 
kúra tartama ala~ járművet vezetni, magasban vag-y veszé
lyes gépen dolgozni tilos. Alkalmazásának-ideje alattszeszes 
italtfogyasztani nem szabad. Hosszabb adagolás esetén rend
szeresmájfunkció-és vérképellenőrzés szükséges. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom
mal. Az_ orv?s akkor rendelheti, ha __ azt a területileg, illetőleg 
szakma1lag 11\etékes fekv~beteg~_ellátó osztály, szakrendelés 
(gondo~<))_szako_rvosa_javasolj_a.-=-:Parkinson-kórba_O,~és_-~s:Zind~ 
rómában szenvedö· betegn-ek a kezelőOrVos (a l<örzeti üzemi 
orvos, az ideg-elme szakrendelés [gondozó] szakorvo;a) térí
tésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 30 kapszula 9,90 Ft. 

VISKEN EGYT H 200; H400 
i nj., tabi. 
Hatóanyag:1·mg pindalol (5 ml) a_mp.-ként, ill. 5 mg-pi_rldblol 
tabl.-ként. · 
Javallátok·.-Kardiológiában: angiriá pectoris, szívdtrriuSi:ava
rok; sinus-tachycardia, pi_tyarleb9gés :és_ -remeg-es esetén a 
kamrafrekve_ncia csökkehté:sér~ kiegész.frö terápiakéiit, ~ül_ön:. 
böző eredetü·extraSys~olék, cardioversio hatásának_fenntar
tására ;·_esszenciái_ iS ._keringéSi. hyperkinesis~ cyanotikus roha
makkal_ járó.- Fallot-:1:etralogia, . obstruktív cardiomyopathia; 
ElővigyázatoSan (digitalizálás_ után) alkalmazható manifeszt 
vagy kezdődő szív-, ill. keringési elégtelenségben. 
Hipertóniában:._ enyhe esetben_ önmagában adva, középsú
l)ioS_ és súlyos esetekben egyéb 8ritihipertenzívumokkal és 
sialuretikumokkal kombinálva._ ._,_ ___ .-_.-,, 

_Akut-hipertóniás krízis kezelésére nem -alkalmas! 

Ellenjavallatok. Kardiális dekömpen~áció, bronchospasztikus 
állapotok, digitáliszrefrakter szívelégtelenség, shockos álla
pot, sinus-bradycardia (50/min vagy ez alatti frekvencia), AV
blokk, cor pulmonale, metaboliklis acidózis, éter- és kloro
formflarkózis. 
Az állatkísérletek teratogén meHékhaiásra nem uta-ltak, a ké-
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szí~mény_ te.rhességb~n kifejtett hatását még nem tisztázták 
teljes mertekben, ezert a terhesség folyamán lehetőleg ne 
alkalmazzuk. 
Adagolás. Egyén í beállítást igényel. ,. 
Orálisan felnőtteknek, naponta 3 egyenlő részre elosztva: 
-angina pectorisban: 7 ,5-20-mg {1 112-4 tabi.}· 
- szívrítmuszavarok esetén: 15-30 mg (3-6 tabi:);. " 
-funkcionális hi peradrenerg _szívpanaszok-esetén:, 1.\F.:."2ffiffg 

(2-4 tabi.); · · 
-arteriális hipertóniában: általában 1 Q-30 mg (2-6 tabi.); 1 o, 

15 VB!;!Y akár 20 mg .reggel egyszerre, egyetlen adagban is 
a9hat~. ~Q-30 m~-o~.--n~pi _2-3 részr_e eloszt~a adagolunk; 
h1pertoma.enyhe es kozepsulyos fokaban-önmagában:adva 
súly~~ ese!ek~en egy_éb an!ihypertensivumokkal (amelyek 
adagJat .szukseg- szennt esekkenteni- kell) kombinálva ad
ható. 

Gyermekeknek ajánlott napi adag 0,2 mg testsúlykg-onként. 
Parenterálisan csak fekvőbeteg-gyógyintézetben adható. A 
kezdő adag: 2 mf:iv.'További 1-1 ml (0,2 mg) adható 20 . .per
cenként. A maximális mennyiség 6 ml (1 ,2 mg) lehet. Az EKG-t 
és-a vérnyomást folyamatosan ellenőrizni kell. , 
Mellé_khatások. Bradycardia, -bronchospazmus, _ _afle'rgiás 
~eakc1ó~, ortos~atikus regulációs zav~rok (s_;zédülés),,-fejfájás, 
almossag, alvaszavar, lehangoltság, fáradtság, Qyomor- és 
bélpanaszok, émelygés főként a kezelés kezdetekor jelentkez
nek, általában múló jellegűek és a kúra megsZakítását-nem 
teszik szükségessé. 
o_~str~_ktív lég~ésiav~rban vagy annak hajlama esetéíÍ_hÖrgö
gorcsot okozhat. E·'b~tegek kezelését óvatosan, kis "ad_a,ggal 
kell kezdeni; nehézlégzés esetén_a_gyógyszer adását éÍzÓlinal 
be kell szüntetni. - ·. -

Gyógysz~rlc:ölcsö~hatá~ok. Tilosegyüftad6sa: ka_Jdúmtransz~ 
portót gátló gyógyszerekkel (kardioQén shock),· ·-- · .. ·> ~-. 
Kerü_lencjő="együttadása: ____ , ., ___ . . 
- kateikolamindepléciót·_ cikozó gyó=gyszerekkel (ortosztatikus 
::J~oll.ap·szus.veszélye);:. '"·' .. 

-_ a!lti_aritmiás gyógyszerekke-'_ (bradycardia, ~V-blokk}ehe-
. tosege); · - -. · 

' avatosan adagolható: . 
..:... szimpatolitikumokkal, perifériáS· Vázodilatá1:orokkcil (hatás

fokozódás); 
- szimp~to~~metikumokkal, triciklikus antidepresszárwokkal, 

, -MAO-mh1b1torokkal {hatáscsökkenés); - . , 
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-orális antidiabetikumokkal és inzulinnal ( vércukorcsökkentő 
hatás fokozódik, a Visken a hypoglykaemia tüneteit elfed~ 
heti). 

Figyelmeztetés. Ha nagyfokú bradycardia alakul ki, adagolá~_ 
sát fokozatosan ajánlatos leállítani, mert a kezelés hirtelen 
abbahagyása (elsősorban _ischaemiás szívbetegekben) a be
teg állapotának ákut rosszabbodását idézheti elő. Esetleges 
túladagolás vagy fokozott egyéni érzékenység következtében 
kialakult nem kívánt hatások kezelése: 
-nagyfokú bronchospazmusban aminophyllin iv. inj.; vagy 

izoprenalin iv. inj.-ban vagy inhalációval; 
-bradycardia és nagyfokú hipotenzió esetén 0,5--1 mg atro

pin iv. inj., 25 !-lg izoprenal in vagy 500 J.19 orciprenal in adása 
lassú iv. inkban {kb.-5 J.lg/perc); 

- szívelégtelenség- esetén digitalizálás és óVatos diUretikus 
kezelés alkalmazása a kívánt hatás eléréséig. 

Diabetesben adva orális antidiabetikumokkal és inzulinnal, a 
vércukorszintet újra be kell állítan i. 
Gáznarkózis alkalmazása esetén a műtét·etőtti napokban adá
sát fel kell függeszten i. 
Megjegyzés. + Csak vényre "adható ki. Az orvos rendelke
zése-szerint (legfeljebb három alkalommal) ·ismételhető. 
Csomagolás."-5 am p. (5 ml) 2,80 Ft; 30 tabi. 10,60 Ft. 

VITACOLAN KGY P 800 
emulzió 
Hatóanyagok. Vitamin A 1250 N Ei_- vitamin B, 0~75 mQ; vita
min 82 0,85 mg; viti:lmln 86 1.00· mg;· vitamin C 15,00 ":'9; 
nikotinsavamid 7,50 mg; panthenolum -1,50 mg; szorb1tol_ 
2,7 g; 5 ml (egy kávéskanál) emulzióban. 
Javallatok. Mesterségesen táplált csecsemőknek, ha táp"lálé
kuk nincs vitaminnal kiegészítve, fejlődés~en e_lmaradt ét
vágytalan, kedvtelen gyermeke._knek és sz?ptatós. anyák_n_ak. 
Idős és leromlott _szervezetO betege_k ~_ezel~_sekor ~1eg_esz1t1 az __ :t 
egyéb terápiát. Preventív cé_llal kisdedeknek és 'gYermekek-·~:~~" 
nek, serdülőknek téli és tavaszi hónapokban. -·t 

Adagolás. Szokásos adagja gyermekeknek naponta egy káM 
véskanállal (5 ml), serdülő kortól naponta két kávéskanállal 

- (lO ml) vízzel, tejjel, teával, kakaóva l hígítva. 
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Figyelmeztetés. Gyermekek D-vitaminnal törté_nő keze1és_e a -a 
Vitaealan adása idején is változatlan adagolasban tavabb 

folytatandó l Túladagolása és szarbittartalma miatt arra-érZé
keny egyéneknél hasmenést válthat ki. 
Linolac, Robébi A, Robébi B, Rabolact alkalmazása esetén a 
Viiacola n emulziót a csecsemők nem kaphatják A-vitamin túl
adagolás veszélye miatt .. 
Megjegyzés. Vén-y nélkül egy alkalomniar legfeljSbb ____ B:_"leg-
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mellD_Y.J§ég 
adható ki. Térítésmentesen nem rendelhető. -. :- ",~-

Csomagolás. 250 ml14,80 Ft. 

VITAMIN A EGYT-B P 1 00 
drazsé, olajos inj., olaj 
Hatóanyag. 3000 NE axerof:)htholum drazsénken:t; 100 OOO NE 
axerophtholum (1 ml) amp.-ként; 1_50 OOO NE axerophtholum 
(5 ml) olajban. 
Javallatok. A-vitamin hiány. 

Adagolás. Feln_ötteknek naponta 2-3X3-4 drazsé, 1-amp; im. 
vagy 20-:?0 csepp olaj; gyermekeknek napi 10-:-20 csepp; cse
csemőkneknapi 5-10 csépp. 

Megjegyzés.- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb hároni alkalommal) ismételhető. 
Csoinagolás. 50 drazsé 2,- Ft; b. 5 -amp. (1 ml) 4,80 Ft;- olaj 
(5 ml) 2,- Ft. 

VITAMIN A EGYT P 100 
kapszula 50 OOO NE 
H8tóanyag. 50 OOO N~ axérophtholum kapszulánként. 
Javallatok. A hipo-, ill, avitaminózis, farkasvaksággal Vagy 
keratomalaciával, vagy anélkül. Légúti fertőzések megelő
zése, ill. ilyen _megbetegedésekben a specifikus terápia adju
válása, A. gasztrointesztinális traktus súlyosabb hámkároso
dással járó folyamatair pl. colitis ulcerosa. Vesekő recidivá
lásának profila_xisa. Premenstruációs zavarok, kraurosis vul
vae, pruritus Vlllvae et ani. Ozaena, rhinitis atrophica, rhino
pharingitis sicca. Belsőfül e'redeW nagyothalláS éS fülzúgás. 
Fotofóbia, hordsolosis és a corhea, conjunctiva praexerosisa, 
ulcuS comeae és trófikuS szarufolyai"natok, retinitis pignlen
tosa. Lichen ru ber plan us és egyéb lichen es kórformák, acne 
miliaris, ichthYosis, jJityriasis rubra pilaris, haj~ és köröm
töredei:és. 
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Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek napi 1-2 kapszula, :.~~;··· 
étkezés közben vagy utána. Súlyosabb esetekben 3 x 1-2 kap~ 
szula/die, szükség esetén A·vitamin injekciókkal kiegészítve. ) 
Premenstruáli$ zavarokban a menstruáció várható időpontját :1 
megelőző 2 héten át kell A·vitamint adagolni, átlagban 2x1 .. ~.~~· .. · 
kapszulát naponta. Nagyothallás, ozaena és lichenes kórfof
m~k- esetén nagyobb adaQok .hosszan tartó alkalmazása cél- -0~ 
szerű. · - ·-- · · - - :~ 

Mellékhatások. Nagy adagok- hossz_an tartó adása_ után A-hi- .iti 

pervitaminózis alakulhat ki, melynek bevezető tünete az ajkak ·.·······.·.~·······;. feltűnő szárazsága. Megszüntetéséhez a~ adagok csökkentése _·, 
rendszerint elegendő. 

Megjegyzés. Csak vényre adhaié ki. Az-orvos-rendelkezése -~ 
szerint (legfeljebb három ·atka-lomm-ai) ismételhető. _. 

VIT::::o=~~ 20 ka;;; 4,40 Ft. p SOO ~.: •.•.•. ~.-.. :.:, 
drazsé, olajos i nj. és forte olajos in j., olaj .". 
Hatóanyagok. 5000 NE axerophtholum, i 500 NE ergocalcife~ -:_Ij 
rolum drazsénként; - .;s 
25 OOO NE axerophtholum, 300 OOO NE ergo-ca Itiferoium (1 ml) .;~ 

~~ÓO~é~~ axerophthol-um, 600 ooo- NE ergocakiferolum -~.,~r 
(1 ml) forte amp.~ként; 
150000 NE axerophtholum, 200000 NE ergocalciferolum -~~ 
(5 ml) olajban. A 10 ml~es üveg 2~szeres mennyisé_get ta;rtal7 'l 
maz. ~ 

Javallatok. Rachitis, növekedési zavar, te'tánia, osteomBIBcia, -~;!] 
exszudatív diathesis, callusképí:és, laktádO> 0 2:..vita·min p·rofi- -:!i 
~a~~~~a a téli hónapokban csecsemőknek 2 hónapos kortól : .•• ·,~·i·~ .•. 
AdagoláS. -Pr'ofiléxis; ill:-térápi_a: csecsemőknek, ill. kisgiyer-

--mekekhek napOnta 2-4-drazsé, ill> naponta J::.-1o·csepp kúra- , 
szerűen.- 2....:S havonként 1 :amp .. im. ·-?~-'~ 

'Figyelmeztetés_: ·AZ öli:iJb'if Olda~ hÍ1eQde·rrri·~-a~~ · eseiMrra· kéz ,,_~.-.:.-~ ... ~.~····".' .• ··.·,:. 
. .-., mel_egéVel is cseppfolyósíth(:ltó. , .. : ,- _ , , ~---: ~~t;' 

·Megjegyzé~>+ Csak v_ény,re adh~tó'.Ki._ Az:orVo~_ rer1delke
_ zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 drazsé 2,- Ft;-1 amp. (1 ml) 2,- Ft, 10 amp. 
(1 ml) 20,- Ft; 1 am p. (1 ml) forte 2,50 Ft, 10 amp. (1 ml) forte 
25,- Ft; 1 üveg (5 ml) olaj 2.- Ft; 1 üveg (1 O ml) olaj 3,- Ft. 
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VITAMIN B, Ch P 200 
i nj. 10 mg és 50 mg; tabi. 5 mg és 10 mg 
Ha~óanyag. 1 O, ill. 50 mg thiaminum hydrochloricum (1 ml) 
arryp.-ként; .5, il,l_. 1 Omg thiaminum hydrochloricurn"tabl.-ként. 
Javallatok. Különböző eredetű neuritisek, polyneuritis, neu
ralgia, diftériás hűdés, ischias, herpes zoster, beriberi, myelo
sis funicularis, poliomyelitis, sclerosis -mllltiplex,.,,ITJi~. 
gyomor- és bélatónia, ulcusétrend, étvágytalansáQ;terhes
ségi hányás, diabetes, spasmophilia, éhezési __ ödéma, __ nephri
tis, köszvény, hyper-és hypothyreosis, klimax, valamiht hosz
szas antibio~ikum~ vagy szulfonamidkezelés. 
Adagolás. Felnőtteknek 1-3-szor 1-2 tabi.· (5 mg), ill.:naponta 
1-3-szor 1 tabi. (10-mg). Gyermekeknek az-életkornak meg

. felelöen_1-2 naponként 1_tabl. Felnőtte_~riek na_pontavagy.má
Sodnapönként 1 ainp. sc. Vagy im. Intravénásan ne alkalmaz-
ru~ . . 
Megjegyzések. A tabi. vény nélkül is ki adható.- Az in( csak 
vényre adható. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb 
három alkalommal} ismételhető. - · 

Csomagolás. b. 5 am p. (1 Omg) 2,- Ft; b. 5 am p. (50tng) 3,- Ft; 
20 tabi. (5 mg) 2,- Ft; 20 tabi. (10 mg)2,50 Ft. 

VITAMIN 86 EGYT P 400 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 50 mg P:yridoxinum hydrochloricum-(2 ml_) amp.
ként; 20 mg pyridoxinum hydrochloricum tabl.-ként. 
Javallatok.· Hányá_sc~illé!.pítás: hyperemesis .·-g'rayJdatum, 
röntgenkáter, csecsemőkori hányások megelőzése.J~.euro
muszkuláris betegségekben másB-vitaminokkal ~orribinálva. 
Adagolás. FelnDtteknek: naporita 1-2 _am p. lm._ Vagyi_ ·iv.: ill. 
3X1-2tabl. · · - · -
Gyermekeknek: 
1-12 hónapos korig 5-10 mg, 
1-6 éves korig 10--15 mg, 
7-14 éves korig 15-30 mg, 
1-3-szor naponta orálisan _vagy im._ : _ ----:·-. ::r.:-:_ 
Megjegyzés. Az inj. csak vényre ·adható kL Az o-rVos renét'etke
zése_ szerint (legfeljebb három_alkalb'mmal) h:orTiételhetö.- A 
tabi. VénY nélkül is ki adható. · - · · -

Csomagolás. 6 am p. (2 ml) 6,60 Ft; 20 tabi. 4,80 Ft. 
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VITAMIN812 

i nj. 20 119 
KGY 1120 l 

Hatóanyag. 20 !!9 cyanocobalaminuni (1 ml)'amj::>.-ként. 
Javallat. Anaern ra perniciosa, más maciocytáS anaemia, máj
cirrhosis, röntgenkáter, agranulocytoSis, ólommérgezéses 
toxikus neúritis, roborálás. , 
Ad8golás. IndividuáliS. A retiCulocliakdzis'és a vérse"itS-zám 
emelkedés jelzi a terápia eredményeSségét. Felnőtteknek álta
lában hetenként 1:-2-szer 1 am p. a remisszió beálltáig. 
Neurológiai tünet'ekkel párosuló esetekben heti 1-2-szer 2 
am p. Huzamos kezelésre (fehntartó adagok) havonta 1-2-szer 
1-:-2 amp. sc. vagy im. 
Gyermekeknek. l/2...,1 Bmp_~· im:, tietente ·1:...2.:.szer. 
Mégjegyzés. + Ciiák vényre adha'tó-ki. -Ai-órvos rerldBike
zéSe szeiririt (legfelJebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 3 amp. (1 ~l) 2,- Ft. 
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VITAMIN 812 1120 ~~ 
i~.~~ -

KGY 

Hatóanyag. 300 J.t9 cyanocobalaminum (1 ml) amp.-kénL . ~,;j 
Javallatok. An·aemia perniciosa súlyos idegrendszeri elválto- -j 
zásokkal (myelosis funicularis). Trigeminus- és egyéb neut:al-:-· :1-~ 
giák, alkoholos, diabeteses neuritis, herpes zoster,_izomatró- .:;.~.~ 
fiás és -disztrófiás kórképek, neurotróp vírusbetegségek, ,1/lli 
osteoarthritis és osteoporosis esetén a kísérőtünetek enyhí- >1.'.· j 
tése. ·§12 

Adagolás. Felnőtteknek naponta ~agy-másodnaponkérit 1-2 .-:~-

~:~j~;~zés. + Csak vényre adható ki. Az orvos r8ndelke- --.•. ~.~.·.· 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.-. ::y~ 

Csomagolás. 3 amp. {1 ml) 4,90 Ft. ---~ 
':'~ 

VITAMIN812 KGY .1120.f!' 
i nj; 1000 119 , . ,.,. 
Hatóanyag.1000 ~g cyanoCóbaiar'riinUín-(1 _mli 8nip.~kéri~. .:1 

.. Javallatok. Trigeffiinüs- és égyéb ne.uralgia, alkbholdS és dia- ::~.l.j:~: 
betés neuritis, herpes zoster, izomattófiás_ és ..:disztrófiás -kór- ~~

képek, neurotróp vírusbetegségek, Osteoarthritis és östeo- .·."·~.·.~i!.:
porosis esetén a kisérőtünetek enyhítése. -"-'flfH 

.l 
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Adagolás. Hetenként, felnötteknek2-3x1 amp. im.1-2 héte_n 
át, majd az adagolást heti egy amp.-ra csökkentjük. 
Figyelmeztetés. Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívána
tos következmények lehetőség ét és kockázatát: alkalmazása a 
haemopoesisre hatalmas ingert jelenthet! 
MegjegyzéS. + CSak vényre adható- ki. Az- orvos ri:mdélke
zés·e szeriht (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 3 am p. 11 ml) 15,40 Ft. • •·•.~0'~ 

VITAMIN C EGYT P 500 
drazsé, in j. 
HatÓ8nyag.100 mg acidum-ascorblcum drázsénkérit; 1oo' mg 
addlim escorbicum (1 ml) am·p.-ként.- A 2 és-5ml-es am p: 2, ill. 
5-szörös mennyiséflet tartalmaz. 
Javallatok. Fertőző megbetegedések, scorbut, graviditás, 
belső Vérzések, ulcusdiéta, fog- éS csontcaries, paradéntosis, 
tavaszi fáradtság, haematuria, haemoptoe; haemophilia, hae
morrhagiás diathesis, Möller-, Barlow-kór, metrorrhagia, ul
cus ventriculi, colitis, ·dizentéria,- diftéria, -pneumonia, tbc, 
heipatitis, arzenobenzol .. intolerancia, csecsemők és kisgyer
mekek ellenállásának fokozása fertőzésekben, koraszütöttek 
és mesterségesen táplált csecsemők erősítése. 
AdagOlás.- Feln'ötteknek: napi 1-3 drazsé, ill. 1-5 ml sc., im. 
vagy-iv.· · 
Gyermekeknek:'napi 1/2-2 drazsé,- ill. 1/2-1 ml sc., im. vagy 
iv. 

, ·FigyEt1íneztetés. Achylia esetén solUtiO papsinivel Célszerű 
alka-lituizhi. 
Megjegyzés._A drazsé vény nélkül is kiadhátó. -
Az inj csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéSe szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. b. 20 drazsé 2,-:- Ft; b. 5 amp. {1 ml) 2,- Ft; 
b. 5 am p. (2 ml) 2,1 O Ft, b. 100 amp. (2 ml) 42,- Ft; b; 3 am p. 

. (5 ml) 2,70 Ft. 
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VITAMIN D, Ch P 600 

522 

olajos i nj. 200 OOO NE, 
drazsé 3000 NE és 50 OOO NE, 
olaj 400 OOO NE 
Hatóanyag. 200 OOO NE (5 mg) choleca_lcife_rblum {1 ml)_amp.:. 
ként; 3000 NE (0,075 mg) és 50.000 NE (1,25 mg) cholecalci
ferOJum drazsénké nt; 400 OOO NE chólecalciferolum {1 O ml) 
olajban (1 ml=33 csepp; 1 csepp=1200 NE). 

Javallatok. Rachitis megelőzése és gyógyítása. Ezenkívül_a _ 
következő állapotok, ill. betegségek: spasmophifia, rachito
gen tetánia, osteomalacia, osteoporosis, felszívódási zavarok, 
csonttörések esetén_ a caiJusképzés fokozására, graviditás, 
ozaena, ekzema chronica, psoriasis, sclerodermá.--acne-vul
garis, tbc lu pasa cutis és a bőr-tbc egyéb alakjai, tbc:-s lym
phoma stb. 

Ellenjavallatok. Hypercalcaemiával járó megbetegedések. 
Adagolás. 1. Megelőző alkalmazás: 
a) Folyamatos megelőzés. 

Terhes anyáknak a terhesség .első 3 hónapjában nem 
adható, utána ősztől tavaszig hetenként 1·szer 3 csepp olaj 
vagy egy_ 3000 NE drazsé. A 20. gestatios héttől helyes 
folyamatosan hetenként 2xegy:SOOO NE drazsét adni. 
Időre született csecsemőknek 2 hetes kortól 2 hónapos 
korig- naponta 2 csepp olaj vagy heti 3 x egy 3000 NE-dra
zsé; betöltött 2 hónapos kortól 2 éves korig napi l csepp 
olaj vagy hetente 2-szer egy 3000 NE drazsé. 
Koraszütött csecsemőknek: betöltött 2 hetes kortól 
(amennyiben a fejlődése megindult) 6 hénapos kori_g napi 
2 csepp olaj vagy másnaponként egy-egy 3000 NE drazsé, 
betöltött 6 hónapos kortól 1 éves kOrig napi 1 Csepp olaj, 
vagy hetente 2-szer egy 3000 NE drazsé. 
A folyamatos megelőző adaQ-okat a nyári· hónapokban is 
fOlytatni kell1 éve·s korig. 
Gyermeke_knekbetöltött 1-évés kortól 2 éveS korig szept. 1-
töl ápr. 30-ig 8 hónapon át, a hét meghatároZott napJ·,"" oo 

heti 2 x 3 vagy 3 x 2 csepp. olaj vagy hetente 2-szer egy 
3000 NE drazsé. 
Betöltött 2 éves kortól 6 éves korig szept. 1-töl ápr. 30-ig 
8 hónapon át a hét meghatározott napján heti 1 x 3 csepp 
olaj vagy heti egy 3000 NE drazsé. 
6 éves kortól a növekedés befejeztéig a táplálékkal felvett 
D-vitamin mennyisége többnyire fedezi a szükségletet. 

b) Lökésmegelőzés. 
lm. alkalmazása felszívódási zavarok vagy a folyamatos 
adagolás megbízhatatlansága esetén indokolt- ez utóbbi 
·esetben, ha a felszívódási viszonyok jók, per os· adagolás 
javasolható. Az ajánlott egyszeri lökésadag nagysága 
200 OOO NE, amelyet célszerű általában 3 hónaponként 
megismételni 1 éves korig. 
Időre született csecsemőknek a Vitain in- 0 3 -2 hetés:.kO.r:ban 
történő első adása után kb. 6 hét mú!Va, majd általában 3 
havonként 200 OOO NE-t adunk. Az első évi összmennyiség 
25mg. . o. ·• • 

Koraszülötteknek lökésmegelőzés- esetén a második hét 
végén adjuk a 200 OOO NE-t; ezt az adagot fél .év~s- ~ori g 
összesen _4 alkalmnmal, majd_ 1 éves)~_orig még _kétalka-
lommaladjuk._ _ · · ----
Az első _évi összmennyiség 30 mg. _ _ __ _ 
Kisded--es g"yerfflekkorban.öss'zel és tavasszal 1-1 lökés
adag, tehát kb.10 mg évi összmennyiség ié!va_solt. 

2. Gyógyító alkalmazás: _. . _ _ _ · 
Egyéni megítélést igényel. Per os folyamatos adag()_! ás mei
Jett a napi adag 1 OOOQ-20 OOO NE is lehet. Osszesen kb. 
400 OOO NE-t adunk. Lökésterápia esetén az.egyszeri adag ál
talában 300 OOQ--400 OOO NE (7,5-10 mg). Ezeket az adagokat 
szükség esetén 1 hónap múlva megismételjük. ·_· 
A rachitis gyógyítása- a vér kalcium- ésdoSzfor:..;valamint a 
vizelet kalciumtartalmának ellenőrzése, -_a csont !(Öntgenfei
Vétele stb. :miatt,:....: lehetőleg_ intézetben. történjék.-: Hosszan 
tartó _h_asmenés~ Válamint a zsírfelszívódá~_zavara\_(pl,_ coelia
kiél va·gy _bé_lresectio)_'esetében csak injekciós keizé18stől vár
ható eredmény. 
ivleth~kh-at3sok. A _megadott adagok túJiépésekor- -gondolni 
kell túladag9lás lehetőségér~. Az intoxikáció tünetei: étvágy
talanság, vontatott súlyfejlődés,.-hányás, szék~zorulás .vagy 
hasmenés, gyengeség, fáradékonyság, sápadtság, fejfájás, 
izomerny-edtség, proteinuria, s(jlyos veseműkö_dési- zavarok, 
kiszáradás, láz, infekció ra való-fokozott hajlam. 

Figyelmeztetés. A 03-vitamin szükséglet és-- éfzékenység 
egyénenként különböző. A feltüntetett adagok átlagadagok, 
amelyeket esetenként módosítani-kell különböző befolyásoló 
tényezőktől függően: infekciók, erősebb növekedés; kalcium
szegény vagy fitingazdag.étrend stb.-Egyéb D-vitamin tar· 
talmú gyógyszerek (Polyvitaplex 8 és Polyvitaplex-.10-drazsé, 
Ca Idea tabi., Linolac gyógytápszer stb.) egyidejű adása esetén 
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szükség lehet a Ds-vitamin adagolásának módosítására. A 03~ 
vitamin túladagolás lehetőségére nemcsak ~~~~=:~::~:,~:~~;:: 
hanem folyamatos adagolás esetén is gondolni 
min adagolás me! lett sem nélkülözhető a gondos meg
figyelés mind a rachitis, mind a 0 3-vitamin intoxikáció szem-
pontj ából. . 
Az 50 OOO NE-t tartalmazó drazsé kizárólag gyógyításra al kal-_ 
mazható, megelözé's céljára nem! 

Gyógyszerkölcsönhatások. Antikonvulzív szerek- májenzi
mekre gyakorolt hatása következtében a 0 3-vitamin ,gyorsab
ban inaktiválódhat, ezért epilepsziás betegek gyógyszeres 
kezelésének ideje alatt ajánlatos a Ds-vitamint a serdülőkor 
végéig meg_előző adagban alkalmazni. ~ 

Mégjegyzés. +·csak vényre ádhcitó-ki._ Az ot\roS- rendelke
zéseszerint {legfeljebb három alkalom'!lal)_ isnl'ételhető. -Az 
anya- és csecsemővédelem érdekében az intézet készletéből 
térítésmentesen kell kiadni. 

Csomagolás. 1 am p. (200 OOO NE) 2,- Ft; 20 drazsé (3000 NE) 
2,- Ft; 200 drazsé (3000 NE) 20,- Ft; 20 drazsé (50 OOO NE) 
3,- Ft; 1 O ml olaj (400 OOO NE) 2.- Ft. 

VITAMINE KGY P 700 
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kapszula, olajos in j. 
Hatóanyag; 100 mg tocopherolum aCeticum k:8ps'i:ulánként, 
30 mg tocopherolum aceticum (1 ml) amp.-ként. 
Javallatok. FelnOttek: -sterílitás, hábitÚáiiS ,abortusz; 'B bortus 
imminens, terhesség: és laktáció alatt- a fokozo.tt ·E-vitamin 
szükséglet kiegészítése, oligo-és amenorrhoea, mencipciuza
szindróma. Endarteriitis obiitera n$, lokális keringési és trófi
kus zavarokon alapuló végtag-me_gbetegedések. 
Gyermekek. Újszülöttkori sclerdöe#ma, atrófia, disztrOfia, 
coeliakia, sprue, malabs·orptio, epeútelzáródás, csökkent ka
pilláris rezisztendával járó kórálla pot, -égésbetegség, dVstro-
phia musculorlim progressiva. · 

Adagolás. Felnötiekiiek: ·artafában hetente i-2 "ilcal<imm.<r·-; 
napi 1-3 kapszula vagy hetenként 2-3 amp.-im. Menopauza
sz_indróma kezelésére naponta 2-3 kapszula, 2-3 hétig; ha a 
panaszok csökkennek, másodnaponta 1 kapszula további 5-6 
héten át. Habit-uális_ abortusz, -abortus imminens esetén 
adagja- allilöstrol tartalmú készítményekkel (pl. Turinallal) 
kombinálható. Súlyosabb esetekben napi 150-180 mg im .. 

Gyermekeknek: általában 3-12 hónapos korig napi 0,3-1-,0 r:nl 
im.; 1-14 évesig hetente 2-3alkalommal1 kapszula vagy 0,5--
1.,5 ml im. naponta. 
Eiek az adagok kb. a feltételezett_napi szükségletnek felelnek 
meg (szubsztitúciós adagok). Farmakológiai hatá_s elérésére 
(pl. égésbetegségekben), dystrophia must:ulorum jJrogressi
vában ezeknek az adagoknak sOkszorosa- (&-10--szerese) 
adandó. _ , _ _ ->~.:_:.:o. .. s_-",,.... 
Újszülöttkori sclerodermában 0,3-0,5 ilii im., 2~ nap-o~ at: 
Indokoltnak látszik a mesterségesen táplált csecsemőket {2-
12 hó között) a hiány-állapot (alacsony vérszint) ~!kerülése 
végett E-vitamin szubsztitúcióban részesíteni. 

Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az_ orvos, rendel_k~;?:ése 
szerint (legfelj~bb három alkalommal) _i~mételhétö. __ -,-_,-: 

·Csomagolás. 10 kapszula 6,60 Ft; 5 am p. (1 mU3-,30.Ft.-

VITAMINK Ch ·1230 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 1 Omg nlenachinomim natrium bisUltUróSuiú szá
raz amp.-ként és tabL-ként. Oldószer: 14 mg natrium chlöra
tum, a qua destillata pro injectione (2 ml) amp;:.:ként. 
Javallatok .. Okklúziós icterus, mütéti elO-és utókezeléscholae
miában,_ epesipo ly, cOlitis ulcérosa, diZentéria~ steatorrhoea, 
sprue, coeliak;ia, újszülötte:k vérzékenysége, sárg.aság, szal~ci 1-
mérgezés, purpura, thrombopenia, szérumbetegség, urtlca
da, haemoptoe. 
Adagolás. Tabi.: feln6tteicnek naponta 1-3 ti.bl; gyermekek
nek csecsemőkorban: 2x1/2 tabi., 1-3 éves-korba.n: 3X1/2 
ta.bl., 3-9 éves kOrban: 2-3.x1 tabi. étkezés után, vízben fel
oldva. 
/nj: feln6tteknek-10-30 mg (1-3 amp.), csecsemőknek és 
gyermekeknek 5-20 mg (112-2 amp.), kizárólag intramusz
kulárisan. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki.-Az- orvos rendelke
zése sze ri nt (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p.+ 5 X 2 ml oldószer4,80 Ft; 20 tabi; 2~- Ft. 

VITAMIN U 
lásd: U-VITAMIN 
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XAVIN Ch H 800 l 
~~;~:~~~g. 300 mg xanthinolum nicotinicum (2 ml) amp.- l 
ként; 150 mg xanthinolum nicotinicum tabl.-:ként. ;~ 
Ja'Vallatok. Artériás és vénás_ perifériás, vaJamint agyi vér-. ~~ 
keringéSi zaVarok. Endangii.tis obliterans, perifériás angio- {~ 
sclerosis, claUdicatio intermittenS, ·angiopathiB, retinapathla ·ll 
és gangraena diabetica, Raynaud-kór, trombózis, embólia. -:~ 
- Sudeck-szindróma, ulcus cruris és egyéb trófikus zavarok, .Ji.: 
thrombophlebitis, acrocyanosis, erythema indúratum Bazin. . ~~ 
- Cerebrosclerosis, cervicalis~szindróma, arteriitis temporalis, ~ 
Meniere-szindróma. · Y!lli1 

Elh!njav~llatok. Ulcus. Ventricui i .és. duodeni, haemorrhagiás __ :~:1 
diathesis. MitralsténóSiS fei•YeQetö vagy kiálai<Uitjöbbszívfél- .JIJ 
elégtelenséggel. Labilis eredetű hipertónia esetében az in jek- -~ 
ció alkalmazásától tartózkodjunk, mert kollapszushoz vezet~ -i~#JX 
h~. ~ 

Adagolás. Átlagos kezdeti adagja felnötteknek napofrta·:~2_l::' .:J 
3-szar 1 tabi., amelyet kevés folyadékkal egészben kell le- .. ·.-.-,:.r.· ... ~.r .•. :,.}1 
nyelni. Szükség esetén az átlagos adag naponta 3-sz_or 2- _;;;, 
-4 tabl.-ra is növelhető, a beteg állapotának gondos ellenőr- ::"& 

zésével. A kés_őbbiek során a kl_inikai állapot javulásával elég- <~1 ség es, ha a kezelést az egyénenként megállapított- naponta · ,~· 
2...:..3-szor 1 tabi.- fennta_rtp·_adagokkal folytatj uk. _) 
Heveny vérellátási zavarok esetén az' injekciós kezelést része.,. ""' 
sítjük~lőnyben. Felnőttekneknaponta 1-3-szOr 2 ml im~·- azon- ~~.] 

- nali hatás elérésére iv.-1-2-szer 2 ml'igen lassú befecskende- -
zéssel, lehetőleg fekvő -helyzetben, majd naponta 1-3-Sior· -~' 
2-mlim. i~l 
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Az injekciós kezelés hatásána'k fokozáSára ·egyidejüli:í{f na~ _:J 
ponta 3-szor 2 tabi. is adagolható; Az injekciós kezeléssél citért ·""' 
eredményt az egyénenként megállapítottfenntartó adagokkal 
(napi 2-3-szor 1-tabl.) hosszabb idéig biztosítani lehet. Súlyos 
esetek klinikai kezelésére előnyösen alkalmazható a tartós --
cseppinfúzió, amikor öt ampulla tartatmát {10 ml)-500 ml in- -%:~1 
Júziós oldathoz.elegyítjük. Az infúziós.oldatot olyan._percen.-_ --~ 
kénti-cseppszámmal infundáljuk, hogy legalább 3-4 órán át 
tartson. 

Mellékhatás. Az arcon, esetleg más testrészen rövid ideig 
tartq, égő érzéssel járó kipirulás. 
Figyelmeztetés. Agyi vascularis történések esetében csak 
szakorvosi javallat alapján alkalmazható. 

Más vérnyomáscsökkentők, különösen ganglionb'JÖkkcílók és 
szimpatolitikumok adagelását a kezelés- megkezdése előtt 
abba kell hagyni, hogy a készítmény vérkeringés! szabályozó 
hatástit ne gátolják~ 
Ellenjavallt minden olyan gyógyszeres kombináció, amely a 
perfúziós nyomás csökkenésére vezetne. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki.:Az:or:vos r~f]~~lke
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) isméte_l_helő~-""'~ 
Csomagolás. 10 amp. (2 ml) 2,50 Ft; 50 tabi. 2;40-Ft; 

VOHISTRIN masc. Ch V 1 00 
- dráZsé·; szUszpSiiZiós. i nj. 
-H~tÓB~ya-g_Ok: 1 mg c8tCium methYlaisbniCuin;-~ m_g yohfmbi-
num hydrochloricum, 0,5 mg strychninum, J:l_y,d~ochlo.ricum, 
5 mg methyltestosteronuill_ drazsénkéf1_t;_ , __ -_ ,_,- ___ ,, 
20 mg n atrium methylarsonicum, 5 mg yoh1mbi11Um _h'ydro
chloricum, 0,5 mg strychninum hydrochloricum, 5 mg testo
stemnum microcrystallicum, 1 mg cetyl-trimethylammonium 
b romatum (1 ml)- amp.-ként. · , · 

Jcivallci_tok. Szexuális neurasthenia, spermatorrhoea,_ ejacu
latio praecox, depressziós állápotok, kif!lerültség~_ asthenia, 
frigiditás, csökkent libidó. 
Adagolás. A kúrát másodnaponként úTI. adott 1 m-1 infekéióval 
kezdjük, 5-1 O befecskendezés után drazsékkal folytatjuk (napi 
3-ször 1-2 drazsé), majd újabb ~10 injekcióval fejezzük be. 
Megjegyzés. ++Csak vényre adható ki. Az orvo!:j.rendelke
-zése· szérint (h~gfe_ljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 50 .drazsé_ 2,60 Ft; 5 amp._(1 ml) 2,- Ft. 

ZENON. 
kenőcs 

B T 900 

Hatóanyagok .. 640 mg o-oxychinolinum sulf~salicylicum, 
4,96 g zincum oxydatum, -1,68 g ol eum jecoris, 200 mg balsa
mum peruvianum (20 g) vazelin típusú kenőc_sben. 
Javallatok. Sebek kezelése, ekcéma, dermatitis. 
Alkalmazás. Külsöleg. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g) 2,- Ft. 
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ZINKPROT·INSULIN KGY M 500 
szuszpenziós inj. 400 NE 
Hatóanyag. 400 NE insulinum crystallisatum (nem-'moi1ospe
cies) 0,8 mg zincum chloratum, 4 mg protaminum s·ulfuricum 
10 ml vizes szuszpenzióban (40 NE inzUHn,·cinkinzulinprota~ 
minát alakjában/ml). 
Javallat. Diabetes mellitus és szövődményei: 
EllenjaVSIIat. lnzulinaller'9ia, gl)rcog8nosis. GY8rmekk0rban 
lehetőleg nlonokor'nponens inzulinkészítmény adása jaVallt. 
Adagolás. A beteg állapotától függően (vércukor és cukor..: 
ürítés vizsgálat). Alkalmazás előtt a kicsapó folyadékot az_-iri
zulint tartalmazó üvegbe fecs.k~f1Ji~~zül:c_ .és .sc,_ a_lka,lmazzuk, 
általában_ a kristál\'os i_n~u_linkézel~.s klegé.szítésekéht. 
A hatás·a beadás után-112-:-1 órán belü_! jelentkezik; mi:iXimu-
mát 2-4-óra múhia éri el és 26 órán áitart. _ 
Esti adását az éjszakai hYpogl'{kaemia miátf kÚiönöS--gOriddal 
kell mérlegelni! · - · · -
Alkoholos fecskendővel adni tiloS! 
Mellékhatás. Hypoglykaemia, all6rgiás reakciók,_ folyadék
retenció, lipodystrophia (az injekció beadásának helyén}. 
Gyógyszerkölcsönhatások~ Kerülendő az együttadás: 
- MAO-bénítökkal (hypoglykaemia veszélye}. -
Csak óvatosan adandó: · 
.:... feniteinnal (hyperglykaemieyt __ okÜzhat)~ _ __ _ 
- propranolollal (az inzulin okozta h'tp-oglykaemiát n_){újtja, de 

tüneteit elfedi}. 
Figyelmeztetés. Inzulinkezelésben réSzesülőknék.S·zeszes ita-l 
fogyasztása tilos! - Propranolollal '{Stobetinl együtt alkal
mazva újra be kell állítani a beteg--'inzulinadagját. '--Fenitoin
nal együtt adva a fenitein adagját esetleg csökkenteni kell. 
Alkalmazása után 8 órán belül magasban vagy veszélyes 
gépen dolgozni tilos! 
Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságát áz i/ 
1976. sz. EüM rendelet szabályozza. 

·---'--Megjegyzés. +- Csak -az· inzulin ~end,eléséi·e'iiOrlatk?''ó-!Eül'-'1-cSff} 
utasításban- ·(3.8 _fejezet)·foglaltak szerint rendefhető térítés
mentesen;-' Csak.vény're adható--ki. Ha az-orvos térítésköte
lezettséggel rendeli, rendelkezése szerint-_(Jegfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml) 5,90 Ft. 
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ZINKUNDAN M T130 
- kenőcs 

összetétel. 10% acidum undecilenicum, 10% zincum ünde
cilenicum, 10% salicylamidum (25 g) üv:egenként; vizzel le
mosható kenőcsben. 
Javallatok. Dermatophytonok és sarjadzó gombák, külön
böző candidafajták okozta bőrelváltozások;- idült láf?m.YS9§!$ 
és a körm ök gombás fertőzése, így mycosis interdigitalis, can
didiasis cutis, trichophytia superficialis, pityriasis verSicolor, 
Kaufman-Wolf-gomba okozta onychomycosis Pedis et 
manus. 
Ered_ményesen alkalmazható eiythrasma.és_ Sgyéb gombás 
bőrfertőzések esetén _is. . ' 

Alkalmazás. A kenőcsötnaponta-kétszer _kell~y~_k~my_a_n fel
kenni a fertőzött bőrfelületre. A kezelést a fertőzés teljes meg
szűnéséig kell folytatni, mely átlagosan 2-4 hét. Makacs, terá
piára rezisztens esetekben célszerű a kezelést Griseofulvin 
szedésével kiegészíteni. 
Figyelmeztetés. Zinkprot-insulinnal történő egyidejű __ vagy 
egymás utáni_ ai_kalmazáskor _érzékenység i_ próba _végzendő. 
Megjegyzés. + Vény nélkül egy alkalommal_i8gfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennYiség 
adható ki. 
Csomagolás. 1 üveg (25 g) 4,- Ft. 

ZITAZONIUM EGYT LOOO 
.• tabi. 

Hatóanyag. 10 mg tamoxifen (15,2 m~j'tamOxifen-dtrát for
májában) ta,bl_.-ként. 
Javallatok. Menopauzában fevő nők előrehaladott emlőrák
jának palliatív kezelése. Sug-ár- és cftosztatikus kezeléssei 
együtt is alkalmazható. 
Ellenjavallatok. Menopauza előtt, ill. mesterségesen ·előidé
zett menopauzában. 
AdagoláS. Javasolt kezdő ·adag riapi 3X1Q_ mg .(3?<1 tabi.), 
mely egy hét után napi 4X10 mg·- 3X20 mg-ig (4x1-3x2 
tabl.)-ig emelhető. A kezelés az így beállított40-60 ni 'g-os napi 
adaggal tartóSan, hónapokon keresztül folytatható: 
Mellékhatások~ ÉtVágytalanság, éme-lygés, háilyinge'f, há
nyás, mely a napi adag csökkentésével megszüntethető. Rit-
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kán bőrtünetek az arc, nyak, mell, hát területén. Több hó_ri_ii<j.ff 
pos folyamatos szedés során esetenként thrombophleb1t1s<::~1 
Hőhullám. -·.-i~· 
FigyelmeztetéS. A kúra alatt a vérnyomás (-2 hetenként], a ~ér.::·'_iij 
cukor (4-6 hetenként) ellenőrzése, valamint 3 havonkent sze~:~~ 
mészeti kontroll.ajánlott. -_ _ _ . .. . ~-:'::;~ 
A kezelés során átmeneti_ trombocitaszám-csokkenes tapasz-.::0~ 
tal ható, amely normalizálódik és a kezelés megszakításár ne_m -.J.?f:i 
teszi szükségessé. , _ _ _ ._ _ 7Ll~~1 
Megjegyzés. ++CSak vényre adható-ki e'gyszeri al~alo'!l<i 
maL Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendel~et•,-~kl a <~J:l1 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyogy- ~ t\i 
kezelésére teru/etileg és szakmailag illetékes. ~, 
Csomagolás. 60 tabi. 61,- Ft. »~ 

ZITOSTOP EGYT L OOO 
tabi. )lJ 
Hatóanyag:· 1 OÖ mg tEitránlesilma·nnitOhJm tabl.~ként. .,.;:~ 

~~~~~::.%~'h~~~=a".i~~~~~d leukaemia, polycY,h~emia, emlő-,.'.:·~.·.:.:_..~:~.: ..•.. ~~~ .. ·~.·.· .. ··~." 
Ellenjavallat. Haemorrhagiás diathesis, leukopenia. _ _ _ .. -~ 
Adagolás. Egyéni: a kezelési periódus összadBgja relabt1ív,15t~g ~:;;·1,·:1 
határok között változik. A napi adag általában 3x:1 ta-. ·-.. -~ ---~-
60 kg~os testsúly esetén). Ennél az adagolásnál kell bll1a1k·:.a'drli '~.?~.-~.-~.?.~~.:,· 
-a vérkép alakulásától függö_en- a terápiás hatás, e ~vet~_"':;· 

kezt. éig. A. kez. e. l .. é •.:_egyes p.··. riódusainak idöta .. rt. ama altalaban .. :···'· ... ··.·,· •.. ~ •.•.. ·~ .• -:,. 30 nap, az összmennyiSég 2-3 periódus alatt 189-270 tabi. Az ::!zf~ 
egyes perióduso_k között 3-4 hét szünet tartando. -.->TR 
I'_Jiellékhatás. VérképzőSzé.rvi _károsodá_s. _ . . :-:~{j1 Gyógyszerkölcsönhatások. Csak óvatosan-adhatók: · _ _Ni~ 
-kortikoszteroidok (mellékvesekéreg~műköflés gátlása"-:- tu-_ j~~J 

morstimulálás); -_- _ ~-""";'~":·~·-· 
-.fenilbutaz_on (agranulocytosis,- oxidatív fOszforilá_~ióg_átlá:s, <:_~l 

tubüláris reabszorpció, ill. szekréciógátlás)_._ _ _ _ _. --~·:~,:'! 
Figyelmeztetés. Kombinációs terápia nem ajánlOtt.~ előző-. ,(,;_.~ 
leg alkalmazott sugaréls vagy citosztatikus kezelés uta_n foko- ~,~f}í 
zott óvato~ság, vérkép- és csontvelőkontroll_ a k':zeJ~s alatt '~4\i 
szükséges!_ A ke;z:elés abbahagyása után 4 hétig mas c1toszta- --;:t0! 

~."'"" ·~ '""'"' l 
éiíl 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal 
- ~ a sza~rendelé~ (go~d?zó} szakorvosa rendelheti, aki ~ 
gyogys~er Jav~lla~aJ s~ennt1 betegség esetén a beteg gyógy
kezelesere teruletJieg es szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 20 tc;~ b l. 2,30 Ft. 
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2.2 A NEM SZOCIALISTA ORSZÁGOKBÓL 
SZÁRMAZÓ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

ALKALMAZÁSI ElÖÍRÁSAI 

ADRESON 
tabi. 

, -Hatóanyag. 25 mg eartisonum aceticum-tabl_.-ként. 

mV100 

Javallatok. Reumás Carditis, akut polyarthritis rheumatica, 
asthma bronchiale, status asthmaticus, lupus erythematodes 
dissem i natus, akut allergiás reakciók, agranulocytosiS·. 
Ellenjavallatok. Diabetes mellitus, hipertónia, ulcus.duodehi 
et ventr_iculi, Cushing-kór; trombóziskészség, __ osteoporosis, 
terhesség, kikezeit tbc. 

-Adagolás. -Szokásos· kezdő--adagja kórképtől -függően-100-
400 mg. Az adagoka tüneti javulás után fokozatosan csökkent
hetők, a kezdő adagtólfüggöen 15-20 !)lg::mal napi 2~75 mg
ra. A napi adag nagyobb részét a kora reggeU órákban, kisebb 
részét délben célszerű bevenni. 
Mellékhatások. Hypercorticismus, hipertónia, ödéma, adi
positas, osteoporosis, diabetagén hatás, bőrjelenségek, fer
tőzések e/fedése, fáradtság. 

, , Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszerí alkalom
mal. -Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés 
{gondozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az esetben ren
delhető, ha_a beteg·gyógykeZelése más, forgalomba hoiatalra 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem bi_ztosítható. 
Csomagolás. 20 tabi. 6,80 Ft. _ 
{GYártja: Organon, üss) 

AMBINON. M700 
am p. 
Hatóanyag. 30 NE thyreotrophinum (3 ml) üvegenként 
Javallatok. Simmonds-kór, Seehan-szindróma; a hypophysis 

_ funkcionális zavarai. tórpenövés, obesitas, hypophysis ere-
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~~~·w' ''"fii~?~~~~~s·~,.kiz;~~~;:'·h~~Xv:;~' ~~~:!7::s~~~~c~ó~E~, ,.~ 
-sze'rv9zet exogen anyagokra kórosan túlérzékeny mind;:id_dig, :'t 

· míg az endokrin mirigyek {mellékvese.' pajzsmiri!JY), a .~eze!é_s_.:·::.: 
eredményeként nem nyerték vissza bizonyos merteku akt•v•-:·jf -- : 

.t.ás.u~a. t. E~ .. a h.ipe.rs .• ze. n. zi~ilita.·s a. ke~e .. J és. so. rá n le. gk·e.· s.o."b.· b. a. 4 •. _·: ... ·.·~···.·.··.·.········· Ambmon mJ. beadasa:utan megszumk. · . . >,y;:, 

FigyelmeZI;etés. Akezelés·alaf! a_ pulzust naponta__ ke~! ellen- ~ 
örizrii;·a'testsúly rendszeres merese ugyancsak szukseges. .·-:3Z: 
Megjegyzés, + Csak vényre adható ki egysZeri alkalommal.. ·t:1 
--Az orvds akkor rendelheti. ha azt a területileg, illetőleg szak- :>\~1 
mai~ag illetékes fe~vőbet~g-ellátó osztály, szakrendelés {gon--_;t; 
dozo) szakorvosa JavasolJa. ~Csak abban az esetben rendel_-, ?i\iíf 
hető, ha _a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozatalra,;t1:0:! 
engedélyezett-gyógyszerrel:ere_dményesen nem biztosítható: :;c~ 
Cso!ll~golás.-U.iveg -+:o/dósiér (3 -mlf-1-6,20.Ft.- ~$1 
{Gyartja: Organon, Oss) -'~ 

ANTURA N 
tabi. 
Hatóanyag. 100 mg sulfinpyrazonum tébl.-ként. 

M 900 

Javallat. Kr.ónikus tófikus, krónikus köszvényes arthritis, idő
sZakos köszvéhy. A köszvénY Profilaktikus kezelésére is alkal
mazható:-

Ellenjavallatok. Súlyos vese- és májbetegségek, ·v=Eilamint 
aktiv ulcus. 

Adagolás. Kezdő adag 4-szer naponta 50 mg, majd a napi 
adag fokozatosan 400---800 mg-ra emelhető. 
A vér húgysavszintjének csökkenése után az adag individuá
lisa n csökkenthető. Célszerű étkezéskor vagy folyadékkal be
venni. 

Gyógyszerkölcsönhatás. Kerülendő együttadása: szalicilá
tokkal (húgysavretenciót okozhat). 

__ ----·· , -•'""""'""Wr l ICI a LJt:lt:Q -gyogyK6Z9JéSe'máS{ fOf
~-gaiö_tnbB:_- hői8'tcíl_i~--:en_gedélyezett gy_~gyszerrel eredm~nye-
. sen nerrrbiztosítható~ ' - -

Cs~m_~·9ö•áS:- 5ó't~bt: 32~4o' -~t._ 
(Gyártja: Geigy, Bázel) · 

BISOLVON 
tá-b.l. ·- -;·, s·;,:st 

Hatóanyag. 8 mg bromhexinum_hYdmf~-!~~~-~;~):D .. ~-~~~~; 
Javallatok. Tracheobronchitis, krónikus bn;>n_chitiS,:és_oE!Q)PhY
sema, pneumoconiosis, krónikus gyulladásos tüdöbéte'g.sé
gek, bronchiectasia, krónikus obstruktív --tűdőbetegségek 
különböző formái. Alkalmas továbbá kpp~tl{rqvo,~~c::!9r.é~.· 
Adagolás._ Szokásos napi adag te!n6ttekn-ek'·e·s~j(f_éY:1~1e_tti 
gye-rO)ekeknék: 3 x 1 tabi.; 5-1 O éve~ _gy~e_rfi!e.~f!~:!,f!._l(::·,:;.':f 1/2 

_tabl.;_5év-a1attiaknak_:2X1/2 __ tabl: :.=' _ ~': __ • __ _._~, 
-Megjegyzés_._ + ... ·_cS9:~ vényfe adható_ki~_e'gyszer~ Blk~lomm~l. 
-Az brvós akkor rendelheti, ha azt a terulet1leg, 1/letőleg szak~ 
inailag illetékes·fekvőbeteg-ellátó osztály,,szakré_ndeléS·(gon~ 
dozó) szakorvosa javasolja.--- Csak abban ·az esetben rende~
hetö,-_ha a beteg gyógykezelése .rnás, forgalomb~_ho~atal~-a 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen-nem b1zt0s1thato. 
CsOmagOlás. 20 tabi. 11-,80 Ft~-· 
(Gyártja: Boehringer, Ingelheim) 

CISTOBI L 
iabl. 

x 110 

Hatóanyag. 500 mg acidum iopanoicum (jódtartaloilí:-'~ kb. 
66,7%) tabl.-ként. 
Javallat. P6r os· röntg-enkontrasztanY--éig kole_Ci __ sZtó-gráfiához. 
Egy adag általában elegendő ~z epe~ólya·g~ oj:)ti~~Jí~, s~t 
egyes esetekben az epeutak mas részem ek lathatava tetele
hez is. 
Ellenjavallatok. Máj_- és veSebetegségek, jódérié~~~ység, 
Basedow-kór, miokardiális zavarok, szívdekompenzac1o. 



r l 
l J-Ir 

. ..· •. -~· .. .. . . . ·······~....... \\' 
ml (1 O NE). . ·-- -------~lj 

MellékhatásOk.- A. kezeléS alatt helyi,_ sőt általános reakciók-~~ 
(láz) léphetnek fel, ugyanis hypophysis elégtelenségben a -,:~] 
szervezet exogen anyagokra kórosan túlérzékeny mindaddig, _· ~-·z'j 
míg az endokrin mirigyek (mellékvese, pajzsmirigy) a kezelés _-_;~] 
eredményeként nem nyerték vissza bizonyos mértékű aktivi- -i~~:'l 

tás u. ~at;·Ez··· ·.~hip· e·. r.s .. ~.e .•. ".· .. z· ib.· i· l itás ·a. k .. e:~e .. _lé. s sorá·n·l·e· gk·é. sö.b• b a 4. -.-..• · ... • ..•. ~~·-.·~ .• ~.·.·· Ambmon IOJ. beadasa·,·utan megszumk.- ';·~-

Figyelmeztétési'A<kezelés ·atatt 'B''pulzusrnaponta kell ellen- -~~;7 
őrizni;- a testsúly rendSzeres mérése·Ugyancsak-szükséges. ._-:,,~ 

MegjegyZés. + Csak vénYre adható ki egysZeri alkalóinmal. :._~ 
-Az orvos akkor rendelheti, ha-azt a területileg, illetőleg szak- -'~;~_!'· 
mailag illetékes fekvőbeteg-ell-átó osztály, szakrendelés {gon- :~.::Y-.. • 
dozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az esetben rendel- &; 
he_tö, ha a beteg· gyó_gykezelése más, forgalomba hozataira ~-jj 
engedélyezett gyógyszerrel-eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 1.üveg + oldószer {3 ml) 16,20 Ft. <~;j 
(Gyártja: Organon, üss) 

ANTURAN 
tabi. 

M9oo 
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Hatóányag. 100 mg sulfinpyrazonum tabl.-ként. '-'] 

Javallat. Kró'nikus tófikus .• krónikus kÖszvéilyeS arthritiS, idő- ;;;:j 
szakos köszvény. A köszvér1y Profilaktikus kezelésére is al kal- -.·,·.\ 
mazható~-

Ellenjavallatok. Súlyos vese- és májbetegs·éQek, 'váÍamint 1 

aktív ulcus. - '->i 
Adagolás. Kezdő adag 4-szer naponta 50 mg, majd a napi 
adag fokozatosan 400-800 mg-ra emelhető. _ : _ . _ .:-. 
A vér húgysavszintjének csökkenése után az adag 'iridiviciuá
lisan csökkenthető. Célszerű étkezéskor vagy folyadékkal be
venn L 

Gyógy'szerkölcsönhatás. Kerülendő ·együitadáSa: szalicilá

''i 

l 
l 

l 
tokkal (húgysavretenciót okozhat). 

j 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkal~illm_al. 
- Az a szakrt3ndel~s (gondozó) szakorvosa rendelheti, ak1 a 
gyógyszer jaVallatai szerinti betegség esetén a beteg-gyógy
kezelésére területileg és s_zakmailag _illetékes.- Csak abban 
az esetben réridelhető, ha a beteg gyógykéZelése más; for
galOmba hozataira ·engedélyezett gyógyszerrel eredménye-
sen nem ·biztosítható. _ -
CsomagOlás. 50-t8bl. 32,4o' Fi. '"':o..:_c_"_"'*~ 
(Gyártja: Geigy, Bázel) 

BISOLVON 
tabi. 

K200 
'"·'"' 

Hatóanyag. 8 mg bromhexírÍUm--~Ydro~hiori~~rhj~_~k~épt. 
Javallatok. Tracheobronchitis, krónikLJs hi-()ríchitis é~:effiphy
sema, pneumoconiosis, krónikus gyulladáSos tüdőbétegsé
gek, bronchiectasia, krónikus . ob~tr~ktív tüdöb.e~~gségek 
kölönböző formá i. Alkalmas tovabba ko_petpr_qyokacu:u:~. 
Adagolás. Szokásos napi adag felnöttekn~k-~és:10- é_~~,-~eleiti 
gyermekeknek: 3x1 tabi.; 5-10 éves gyermekeknek:· 4::x112 
tabi.; 5 év alattiaknak: 2x1/2 tabi. · ·' 

Megjégyzés. +" ct'Bk vényre adható ki!_:e9Yszeri álká:lómmal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg; illetőleg szak:
Inailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztá.ly,,szakre,ndelés (gon"
dozó) szakorvosa javasolja.-· Csak abban -az esetben rendel
hető; .ha -a beteg ,-gyógykeze_lése .r:nás, _forga lomb~. ho~atalr~a 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen-nem b1ztos_1thato. 
Csomagólás: 20 tabi. 1'1 ;80' Ft-;- . · 
(Gyártja: Boehringer:,_ Ingelheim) 

CISTOBIL X 11 O 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg acidum iopanoicum (jódtartalom::·~ kb. 
66,7%) tabl.-ként~ ~~-- '" 

Javallat. Per·os röntg'enkontrasztany'ag_ koleCiS_ztOgrá~ához. 
Egy adag általábari elegendő az· epehólyag ·optimális, sőt 
egyes esetekben az epeutak más részeinek láthatóvá -téte lé-
hez is. - ··-. 

Ellenjávallatok. MáF és VéSebetegséQek, jódériékeli'{ség, 
Basedow-kór, miokardiális zavarok, szívdekompenzáció. 
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~~:~~~~·~:. t~~é~~!~~~~~ é:~::::;~~x~~ c~!::~~ér,~~~;~ l 
alatt 6 tabL-t vesz be kevés folyadékkal, majd legalább 30 per- ---~~l 
cig a jobb oldalán fekszik. A bevétel és a felvétel elkészítése ·o~ttl 

közötti időben a beteg nem ehet. Egész kivételes esetekben; ::·~ .. f.t.f.:: ... :f. 
kevés langyos vizet va_gy erősen cukrozott-kamillateát ihat. ..> 
A röntgenfelvétel általában-a bevétel_ utáni 1~14. ór:áb{i_n tör:: :~~j\ 
ténlk. Rendkívüli esetekben kétszeres adag ís előírható; ilyen-:- --;~d 
kor is szigorúan be kell tartani a bevétel idejére_-és módjára 1 
vonatkozó előírásokat. --!~l 

>0'~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal: -{R 
-Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykez~~ ,.,. ___ 1 

~~~~~;:~~~~~~:::~~~~-engedélyezett gyógyszerrel ' 

,;j 
COLCHICIN SALICYLAT M900 

---!Ll 
c'l 

;-,~1 
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tabi. 
Hatóanyag. 0~5 mg colchicinum salicyliCuin tabl.-ké'nt. . -.]' 

Javallatok. Akut köszvényroham, arthritis urica, urátdiathe- --~~ 
sis,_húgysavretenció és köszvényheZ'hásonló betegségek. '±J 

Ellenjavallatok._Gastritisben, enteritisben, szív- és veserneg- ,qj 
betegedésekben óvatosan adandó. <_~ 

Adagolás. A roham jelentkezésének első órájában adva,-JT)in-:- .J 
dig hatásos. A -kezdeti 1 mg-os adag után óránként 0,5 mg-ot "is-\ 
alkalmaznak. Az adagolásta-fájdalom megszűnése után; ill. a ·,;,si 
toxikus tünetek jelentkezésekor . meg_ kell szakítani. A ·-J!j 

~z~k:~~e;áfJ:~~~~~:Zoa~~'; 1~~gr~z~ra~t~=~~~:;'~~"ó!; :.-.l.•.:.:.:.-.·1 

múlva tel í esen elmúlik. Krónikus köszvény esetében a kéSZít- -" 
mény profilaktikusan alkalmazható a tünetmentes időszak· -::j 
ban. ::j 
Mellékhatás. Hányás, hasmenés. .,---== 

Figyelmeztetés. Toxikus voltá miatt adagolása nagy óvatos- -:1.f
1 ságot igényel. Mallékhatás esetén a gyógyszer szedését azon- __ 

nal abba kell hagyni! A gyógyszer adása csak 3 napi szünet ··········-~ után ismételhető meg. - 3 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom- "~:~~, 
inal. --Csak abban az esetben. rendelhető, ha a beteg gyógy- ;~ 

.,,] 
---\I~ 

kezelése más, forgalomba hozataira eng-edélyeZett- gyógy
szerrel eredményesen nern biztosítható. 
Csomagolás. 15 tabi. 3,20 Ft. 

.. (Gyártja: Agepha, Wien) 

COMBANTAIN J. 41 O 
tabi., szuszpenzió _ -: . · . .- --.. )?-:c?,->~?-
Hatóanyag.- 250 mg pirarltelum bázis, pamoicum formájában 
tabl.-ként; 250 mg píranteium bázis, pamoicum formájában 
(5_ ml) s_zuszpenzióban. · 
JavaUatok., Entei"obiús vermicuiaris-- (oxyúriasis), __ ASiiaris 
lumbricoides, Ancylostoma·duodenale, Nec~to:_-ame_ri~hus 
és Trichostrongylus colubriformis, ,9_yomor- és bélpa·raZiták 
'okozta fertőzések. · -·- · · · · · · · -

Ad';'golás. EQyszeii itdagb8n étkezés kOzb-en keiÜleVe~flL Szo
tásos egyszeri adagja testsúlykg-onként 1 o rfJ9-:Amennyiben 
csak ascaria~isfertőzés áll fenn, testsúlykg-onként 5 mg_alkal-
mazása iS e_legSndő. _ . · . _ 
Csec:;cmőkffek:'--(6 hónap~ól_2 éVe_s kori_g)_ 1/,~ ká'\/és~):lhál 

- szuszp; vagy 112 tabi.-;_ kisgyerm_ekeknek: (2..:S éves·:korig) 
1 kávéskanál szuszp~ vagy.1-tabJ.;:iskolás gyermekeknek: (6--
12 éves korig) 2 kávéskanál'szuszp. vagy 2 tabl.;·gyermekek
nek: 12 éves kortól -és felnőtteknek 85 kg-ig-.-3' kávéskilnál 

<:-szuszp. vagy 3 tabl.,--85 kg--felett--4 'kávéskanál ,szuSzp. Vagy 
4 tabi. · · :. . ·,_. .• c: .: 

Necator americanusszal,tö'rtént súlyos-fertőzésekben ajániB
-tos a megadott-adag kétszeresét adni, 1.,...3 egymástkövető 
napon. _._. · ". · .- ,. -.::::'._-:,· 
()xyuriasisban_,_ha a tünetek ne~~zűnt~k:m_~g, a kúra_2:-<~:,hét 
múlva megismételhető. 
Mellékh8táspk:-:Hasmenés;-hányinger, .. hányás. 

' :figyelmeztetés. :A ·nap bármely időpontjábáfl' adhátók,:'ilas
hajtás nem -szükséges sem-a· kezelés-előtt, sem alatt. -Terhes
ségben~(mititán tera~ogén·natását méQ''nem vizsgálták} Csak 

-~'_fe~dkíVü~ -ihdokOit:esetbén·actliató. __ . _: · ~ -,-. . =- __ :---

Nh!gjegyZés_; + _ cSak:.v.~rwre-BdhatQ_1',i_ egyszeri .-~~k~}<>mma 1. 
~'~sak abban _aZ _esetben_ rende_lhetö; ha a beteg._gyo_gykeze

.- lés e nl ás; .foÍ'g'alomba · hbzat8i_ra _·en_ged(llyeiett._gy_ögysz6rrel 
eredmény~sen ·nem·biztosí~ható. _, _ . _ . · 
Csomágolás. 3 tabi. 10,70 Ft; 15 m1.1 í',90Ft. 
(GYártja:· Pfii:Ek', Brüsszel) · 
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CORTROSVN DEPOT mQ 500; mV 100 
szuszpenziós i nj. 
Hatóanyag. 2 mg tetracosactidum (2 ml)-amp.·-kél.'lt. 
Javallatok. Kollagénbetegségek: akut és którlikus reumáS. íz-ü
l_eti _gyulladás, fiata'lkori reumás megbetegedések, arthropa~ 
_thi a psoriaticci, de~matomyositis, lupus erytheiJlatodes, peri
arteritis nodosa. 
Allergiás betegségek éS túlérzékenységi reB'kciók:'·angiöneu
rotikus ödéma; asthma bronchiale, súlyos allergiás bőrbeteg-
ségek. . · .. . 
A központi idegrendszer megbetegedései: Sclerosis multiplex 

. __ é$ retrql:Julbáris neuritis heveny fellobbanása;·:polyneuritis 
-_bi_zo·nyos .fo(má,i, pqJy~~-c:lic~litÍs"is;-,chorea m_ino_r;. ·p_erifériás 
fadalís,paresis. -:·,--;_, .. _-,_. >: __ .. -.. _-.-:.---- ,-
Bőrbetegségek: miriöen krónikus, kortikoszieroidra-:reBgáló 
bőrbetegség; pemphigus vulgaris, exfol_iatív dermatitis::gene
raHzált formá i, dermatitis he_rpetiformis~ ·erythrodermák bizo-
nyos fajtái,·psoriasis pustulosa. _ · -- __ -
Colitis ulcerosa; nephrotikus szindróma; a- rllellék\iesékéi"eg 

_ $e~kentése huzamos.kortikoszteroid-kezelés után. 
El,lenjavallatok: .Abs~olút: akut pszichói:js;- vírusbetegségek, 
tetracosactid~_al szembeni_túlérzéke_nység, gyomor~bél feké
lyek,.C~shíng-szindróma, terhesség., Relatív:_ diabetes melli
tus, középsúlyos és súlyos hiper:tóni_a,-arteriosclerosis,_osteo
poro~í~, :epilepszia, veseelégtelenség~-akut szfvelégtelenség. 
Ada~olás. Kezdetbe-n napi 1 mg ím., akut vagyienyeQ8tő Bila
potokban (pl. status asthmaticus) 12 óránként 1<mg. Az:akut 
tünetek lezajlása után- általában ,-2-3--·naporikérit- 0,5--1.-:fng; 
esetleg hetenként 1 x 1 mg. ---

·Mellékhatások~-NáQY adágak és -fő!_eg: tcírtOS_- k_8~éléS·:_e.Setén 
ugyanazokat a mallékhatáSokat okozhatja. mint ·a-· kotilko'-
szteroidok:.Cushing~szindróma,·vízretenc_ió_.(súiY;nővekedés), 5 .. ! 

__ ödéma, Jlipertónia, osteoporosj_;;; hyperglykaemia, pszichés .•.r· 

zavarok, a sebgyógyuJ~s lassúbbodása,:infekció; :,,: - =, ii-. 
_-,l\_nnak ellenére, ho_gy-.a --készítmény al_kÉJimazá.salror a_ szenzi- . :_.:~r 
bilizál ás ·kockázata· jóval--kisebb; mint ~z ·áll_~;~ti _e-red_et:(i :ACTH ___ ·-UJ-
alkalf11azás_akor,_ ,m~gi,s _ relldkíVjjl,_,rit~~n, rend_~_~rim __ 1&7-30 . --~~) 
perccel az inj. beadása_-'után~ s_úly_os)úlér.zékenySégL:rea~(:ió '''i 

léphet ff;!l~ amely na!iJyrészt_elk~rYihet?~-h<:t aQ~_sát az első_ túl.:.- ·:.j 
érzé_kenységl'e utalótünerjelentkezéseko_r.beszüntétik.- ·' .. ? 
Figyelmeztetés .. lnterkurren_s _ bete:gs~g· __ Q\~anáiéi _esE;ltén_ 8dá- .::~ 
sát a diagnózis meQállapítása érdekében azonilal be_k6JI.szün-
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tetni. Fertőzésekesetán egyidejűleg megfelelő antibiotikumot 
vagy kemoterapeutikumot is kell alkalmazni. Cél_szerű a készít
mény adásaalatt sószegériy és kátiumgazdag.diétát rendelni. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egySzeri alkalom
mal.- Az orvOs akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, sz_a __ ~ren~el_és 
(gondozó) szakorvosa javasolja. - Csak abban az--éSetbe·n 
rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomb~Erfi·t)~ 
tal ra engedélyezett gyógyszerrel.eredmé_nyesen< nem __ l?!zto-
sítható_. .. · 

Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 19,40 Ft. 
(Gyáryja: ()_rganon,_.Oss) 

01-ADRESON F aquosum mV~100 
ih j. 
Haió8nyag; ~5 _I_Ylg ·liofileiett·:-prednisoÍ'o~ú~ hatrilirl;·_~úcci-
nicUm amp.-ként. · - , · 

Javallatok, A sho_ck minden to_rrTúija~:súlyqs all_ergÍás reakciók 
által_·kiváltott toxikus á_llapqt,· n:tellékvesekrízis;·béJie_set, égés, 
-_":lé~gezés._ :-· - _. ___ _ ·:- .· _ ,-,."_,:-· -. __ '-.~;:_,;,_ .,

1
: 

Ellenjavallatol:'. Az akutan.alkéilinazott pareilteráli_s keze_lésnek 
nincs ellenj_ayallata; huzamqs kezelés.esetén. meg_egyeznek a 
kortikoszteroid-kezelés ismert.ellenjavallataival. _,·,-::-;"- · 
Adagolás. Általában elegendő-1 am p. iv .. Ai. álla-Pot súlyossá
gától é,s:a:-l?~teg _e_gyé_ry_i_ re_akciQjától fQgg~en ,az első_ injekció 
után ·24,-~rán belül-még_továbbiJ_~2-arnp,_-~dh_ató. Hcí szü.ksé
ges, Közvetlen ül az első iv. inkbeadása ut_B_n'<;~jánlato_s;-:::-az-iv. 
i nj. megismétlése helyett- egy a':!'.P}artalmát iv.J::~_eppinfú
zió formájában adagol ni. Az iv. adásorl 'kfvül máS parenterálls 
és lokális adásra iS alkalmas. · -- · · _,_ ',_, 

Mellékhatások. Rövid ideig tartó kezelés esetén, nagy adagok 
hatására csak ritkán mutatkoznak a szokásos glukokortikoid
mellékhatások. 

Figyelmeztetés._ fe:rtözése's_ folyamatban .egyidejű. a.ntiba:kte-
riáli:~-~~z~_'-és.sz~kséges. . : _ _ -_'·-- ._ ... 
Me9jegVzés. ++ Csak véhyre a~fható ki egysleJi: alkalom
mal.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt _aterül_et:il~g. Jlletőleg 
szakmailag il __ letékes fekvő~et~g-_6ll_átó osZtály, Soiakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja: - Csak' abban· ái: · eselben 
rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalorilba hOza-
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l ta/ra engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem ·bizto-
sítható. -
Csomagolás. 3 amp.+3-óldószeramp. (1-ml) 19,30 Ft. 
(Gyártja: Organon, Oss) · 

DICYNON 1260 
in j. 
Hatóanyag. 250 r'ng etamsylatum· {2 ml}arrip.-ként. 
Javallatok. Sebészetben: a preoperatív és posztoperatív vér
zés megelőzése és kezelése. 
Be/gyógyászatban: bármely eredetü-kapillárisvérzés (orrvér
zés, a gyomor- és bélcsatornában, húgyutakban, foghúzások 
után előforduló vérzések, ecchymosis, haematoma, purpure 
S!b.). 
Ervédö gyógykezelésként minden olyan esetben, amikor a 
beteget meg kell védeni az esetleges Szövődményektől, ame
lyek oka csökkent rezisztencia vagy fokozott hajszáJér-töré
kenység lehet. főleg diabetesben, hipertóriiában, arterioscle~ 
rosisban vagy antikoagulánsokkal végZett kezelés alatt. 
Adagolás. Felnötteknek 1-2 a·mp~ (iv. vagy im.) egy_ óTáVaf a 
beavatkozás előtt, után vagy a műtét alatt. Szükség eset_én az 
adag 4-6 Ó\ánként megismételhető. Elsősegélyhez·1-2 .am p. 
{iv. vagy im;)·Ez azadag-amennyiben szükséges...:. meQismé
telhetö. 
Gyermekekfele adagot kapnak. 
Megjegyzés. +--Vényen·-nem "rendelhető. --Szakorvosi,fen~ 
·ctelöintézetek (gondozóintézetek) ai:· öket _ellátó gyógyszertá
rakból szerezhetik be költségvetésük terhé're. 
Csomagolás. 20 am p. (2 ml) 71,60 Ft .. 
(Gyártja: OM, Genf) 

DÖCA N 300 
subling. tabi. 

·-.;;"Hatóanyag._1_ mg desoxycortonum aceticum tabl~_~ké~r:··'·' 
Javallatok. Akut és krónikus meHékvese~elégtelenSég·; 'Addi-

. ·: :.son-krízis. 

·euenjaVallat. H_iper'tónia. 
. Ad~golás. Naponta 2-10 tBbl. sublingualisan. 

.: _Mellékhatások. Ödéma, arteriás hipertenzió. 
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Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalóm~ 
mal.- Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógyke~ 
zelése más, forgalomba hozata_lra engedélyezettgyógyszerrel 
eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 40 t<;rbl. 11,- Ft. 
{Gyártja: Organon, üss) 

EFUDIX 
kenöcs 

L OOO; T 900 

Hatóanyag. 1 g 5~fluorouracil zsíros alapanyagú {20 g) ke~ 
nőcsben. 

. JaVallatok. lris~olációS_ éS ·öregÍ<()ri :keréit(i~is,. s·oweh_~beteg~ 
ség; egyszerű vagy multiplex felületi bazálissejt~carcinoma, 
sugárkárosodás következtében· a bőrön jelentkező premalig
nus elváltozások és felületi bazálissejt-carcinoma. A pikkely~ 
sejt-carcinama rendszerint nem reagál a kez_elésre. · 
Ellenj'avallatok; Terhesség vagY ennek gyan~ja. TúlérZékeny~ 
ség a készítmélinyel szemben. -
AlkalmiiZ:ás. öregkori vagy inszolációs ·ke'r'i:1toSis' e·séteoen a 
k8nöcsöt naponta 1-_2~szer, általában kötés_ nélk_ül vékony 
rétegben vigyük fel a beteg bőrfelületre. Más bá~talmakb<:n 
(pl. keratcsis pa/maris) alkalmazzunk-naponta· fns~ -okkluz•v 
kötést. Bazálissejt~carcinomában _a kezelést fekélyesedési g, 
más típusú laesiók esetében az erozió megindulásáig folytas
suk. A kezelés időtartama rendszerint 3-4 hét, szükség_esetén 
azonban hoss'i!bb is lehet. 
Figyelmeztetés. Csak orvosifelügyelet ~elle,tt alkalín~zhat?. 
Az egyidőben kezelt összterület nagysaga _nem haladf1atJa 
meg az 500 cm2~t {kb. 23 x 23 cm). Nagyobb területet időben 
megosztva kezeljünk. _ ~ ·' ~ . 
A kenőcs nem kerülhet sem __ a szembe, sem a nyalkahartyakra. 
Alkalmazása után a kezet gondosan m_ossuk-meg!
Megjegyzés. ++.Csak vényre adható ki egyszeri alka~om: 
mal_ .. :-:-.J\z_a.§zakr:eodeJés (gondozó) szakorvosa rende_.Jhet1, ak• 
a gyógYSzer jaVallatai.szer:inti be~egs_ég·e.setén-a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmallag 11Jetekes.- Csak abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forga~ 
!omba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható . 
Csomagolás. 1 tubus (20 g) 27,80 Ft. 
(Gyártja: Hoffmann la Roche, Bázel) 
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ENDOBIL x 110 
in j. 
Hatóanyag. 8,06 g acidum iodóxamicum {20 ml) ·amp.-ként 
(~183 mg Jim l). 
Javallat. Kolecisztoangiográfia. 
Ellenjavallat. Súlyos vese- és májelégtelenség, szíVbetegség, 
hyp8rthyreosis súlyos formái. Allergiára, különösen jódtúl
érzékenységre való hajlam. 
Adagolás. Felnőtteknek 20 ml az esetek többségében ele
gendő. Gyermekeknek 0,5-1_ ml/testsúlykg.- Az oldatot test
hömérsékletre melegítjük. Fekvő helyzetben, intravénásan 
lassan, 4-5 perc alatt injiciáljuk~ A felyétel_ 3Q-40 perccel az i nj. 

·beadása után márkéSzíttíető. Ai'epShólyaQ-felvét_efkívánatos 
ideje 90 perc. A beteg:előkészítése előző este könnyű diétából 
és hashajtásból álL . · -

Mellékhatás. Melegérzés, elesettség. Allergiás panaszesetén 
parenterális_ antihisztamint_adunk. Hipotónia __ esetén adrena
lint vagy más vérnyomásemelő kéSzítmén~ adunk." 

,_Megjegyzés._~-. Vényen nem rendelhet(). --: Szakorvosi _ren- -
delöiritézetek (gondozóintézet) az öket ellátó gyógyszertárból 

· szerezhetik b~, költségvetésük terhé~e. · · 
Csonl8gcilás. 5"amp, 134,1_0 Ft. 
(Gyártja: Bracco, Milánó) 

ENDOCISTOBIL X110 
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inj._50% 
'Hatóai1Yag._-1<t9 adiPiodonUm (20 inl)_amjJ~-kéht. 
j_avaiiatok. Kofeciszio-kolarlQiográfia, kÜie'cisztográfia, kolan.
giogf-áfia. 

EllenjaVallatok .. Súlyos májbajok. Basedów~kór. Allergíára, 
különösen jódtúlérzékenységre való hajlam·. 
Adagolás .. · Csak iv. alkalmazható· a fekvQ-. helyzetberi''feVö 
betegnek. Az.<tdagot minden esetben'-individuálisan kell-nieg--
állapítani. A szükséges adagot -a. perc -alatt--injiciálják.- Az 
50%-os-- En docistobiit általában elhízott vagy cholec}iste·cto~ 
mián átesett betegeknek adják, vagy olyanoknak, akiken ·elő
zőleg orális kontrasztanyaggal negatív eredményt kapta'k.
Minthogy a jód a készítményben szarosan kötődik az adipin
savmolekulához, a túlérzékenységet nem a jód, hanem az 
egész molekula okozza. 

Mellékhatások. Rosszullét, hányás, forróságérzés, izzadás, 
ájulás Blőfordulhat. 
Megjegyzés. + Vényen ném rendelhető. - SzakOrvosi ren
delőintézetek (gond()zóintézetek) költségvetésük terhére sze-
·rezhetik be az őket ellátó gyógyszertárakbóL -
Csomagolás. 5 am p. {20 m1) 25,90Ft. 
(Gyártja: Bracco, Milánó) · · · -

EPPY U 230 
szemcsepp 
HatóanYagok. 86,25- mg' -adrenalinum, 150 ni Q ·acidun'l :bori-
cum-f7;5'-inl)_-viz-es Oldatban. -- · 
JaV81Íai:'NyíÍt Zúg ú 918UCO_ma: 
Ellenj&vallat. SZűk zUgú glaucoma. 
Adagolás. Individuális.- Szokásos' adagja naponta: l-;:2-szer 
1-2 cseppet a kötőhártyatasakba cseppenten_í. Miotikummal 
kombinálva, tanácsos 15 perccel a .miotikum beadása- után 
alkalmazni. ' 
Mellékhatás. Szemvörösödés. 
figyelmeztetés._ HipertÓniás betegeknek csak kellŐ óvatos
sággal adható. 
MegjegYzés.'-++ ·csak vényre adhat_Ó "kf,eQy~Z~'r}"alkí:iiom
ri1al.- Az orvos akkOr rendelheti, ha azf a terQietileg, illetőleg 

sZakma il~ .9: ille. !.ékes·. fe_kVő.bet~.g--e. tlátó: -o.sztá)Y. ·sZ8kre_·n .. d• .. lés 
(gbndozoJ-Szakorvosa ·javasolja. - Glaucomas betegnek sze
mészeti szakrendelés ·szakorvosának javaslata esetén _a:J<:eze
lőorvos (körzeti, üzemi_ orvos) t~rítésm_entese_n_ rendelheti. -
Csak abban-az esetben: reildelhető, ha a -betegi)'yógy~e_z91ése 
más,_forgalomb_a hozataira enged~lyezett gy~mrs,ze'rrel_nem 
biztosítható. __ _ ,_. _, _ ___ · _ _ · 
Csomagolás. 1 üveg- {7;5 ril'O 18,40. Ft. 
(Gyártja: Pharmacia, Uppsala) -

FERRLECit· 
i nj. 
Hatóanyag.- 62,5 mg .ferrum, lll .. ,[natrium-vas(III)~'QlUkó_riat] 
kompl_ex alakjábah]{5 m_l) afl)P,.-_ké~t. -, __ · , '· ___ ,, __ ' 
Javallatok. Hypochr:or:n; cha-erJ,or.~hag_iás ,és terhess_ég_i,_áhae
mia .. 



ll' 
lll 

Adagolás. A festödési-index alakulása határozza meg. -r.:~ 
Felnőtteknek naponta 5 ml, gyermekeknek 3 ml lassan iv. ·;o;,':! 

c (Általában nem okoz vénás károsodást.) ::;i 
Mellékhatások.- Különösen nagy adagok adásái"ahöhullám, --~~-~1 
émelygés, fejfájás, túladagolás esetén haemosicte·rosis. · -~4 

fJf':9e~r:~~eJ~:tf.edukáló,a~yagokkal (pl~_ C-:~itamin) egyide- ---.:.:.w··.~.r.:.~~ 
Adása a vérkép gyors normalizálása érdekében, a hemoglobin -
életet veszélyeztető alacsony értéke esetén indokolt. .]&] 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. Az a .o$j 
szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti,_.aki_a gyógy- --~ 
szer javallatai szerinti betegség.e~e~én a beteg_gyógykezelé- ·r.f.~.·.~.·, 
sérei területileg és;szakmailag ílleté_k~s,-:- _Csa_k abban.a_z ___ e~et-: .;.,_; 
ben rendelhető, ha a bete_g gyŰgykezelése más, forgalomba .fi.'~':: 
hozataira engedélyezett ·gyógyszerrel eiedmén"yeSen- riem :02 
biztosítható. hb 

:~j Csomagolás. 5 am p: (5 ml) 8,- Ft. -'0·1 

(Gyártja: Nattermann, Köln) ~j 

HYASON 
_:~j 

v·ooo ;~ 
in j. .8 

'01 

Hatóanyag_. _1_150 NE (::150 T.:R E.) liofilezett hialuronidáz -~~ 
(1 ml) amp.-kén't. Oldószer: 2 ml fiziológiás konyhasó-oldat. -~ 
Java118tok. Sc. vagy im._ injiciált folyadékok felszívódásának ~'ll 
és egyenletes diffúziójának Siősegíté:se. A tágulási és -kitolási ·;.j 

.szak meggyorsítása primiparáken a medencealap -rigi_ditása -:,:~.··.·.·~.,!·, 
esetében. . . __ _ . . 

· Kőrülírt myxoedema, -érbeidegződési zavarokort a_lapuló _"_.; 
ödéma, végtag'ók. ~róni,kus lymphpe_dE;!mája~ ;~] 
Steril ömlenyek leszivása, kelaidkimetszés utáni visszaesés -:'c; 

megelőzése, méhkürtátfúvás. Keratitis. ~'~JJ,• 
Ellenjavallatok. Tumorszövet9kbe, fertőzött gócokb9 vagy 
azok közelébe nem fecskendezhető. -4 

-~l Adagolás. 1 amp.-t -az oldószerben Jeloldunk és .5 perccel ",,;:;.;l 
' előbb vagy ai injekciós folyadékkal egyidejüleg lokálisan be- _: .. ·i:.B.' 

fecskendezünk. (Pl. 1 am p. 1 O ml lokálanesztetikumhoz -ele- :·1 
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gendő.) .·. · l 
Ha lokálisan m.a9ában alkalmazzUk, akkor 1 -amp . ..feloldo.tttar- , ... ,, 
ta1mát (pl. lokális ödém~ban} va_gy_10 m_l fiziológiás,konyha- ~;; 
só~o1dattal hígítatr oldátát adjuk be '(pl. túl rigid medence
alapba való infiltrációhoz szüléskor a kitolási szakban). Keloid- ··:::J 

------::-~---

kimetszéshez és méhkürtátfúváshoz 1 anlp: (HydröCortison 
szuszp.-val kombinálva). . _ , . .. 
Haematomapunkció után 1 amp.-t 1-%--os prokam-oldattal lnJI
ciálunk. 
Kefatitis kezelésére: 1 amp.-t :10 ml fiziológiás -konyhasó
oldatban naponta frissen oldunk fel (hűtőszekrényben tárol
juk) és 5-6-szor naponta a szembe cseppentjük. 
Mellékhatás. Ritkán túlérzékenységi reakció. c:.;-_:___.:",""""?" 

GyógyszerkölcsönhatásOk. A hEiparin, rTioifln, n'átrium-..:Szaíi
cilát (magas koncentrációban), glukokortikoszteroido,kr ACTH 
és C-vitamin _gátolják a hialuronidáz aktivitását. 
A szukcinil-klorid hatásának kezdetét és magát a hatáSidötar-

--tam át ís elnyújthatja. 

Figyelmeztetés .. t\mVei -8z'alkŰhol a_ tiiafuroriidázt_ iJ:lakthiálja. 
ajánlatos az injekcióstűt és fecskendőt használat el_őtta_zalko
holnyomok eltávolítása érdekében steril vízzel átöb,líteni. 
Amp:-ban korlátlan ideig eltartható, feloldás után azonban fél-
órán belül fel kell haSZnálni. _ 
Megjegyzés. + Csak VégYreadható 'ki egYszeri álka.ioin~mal. 
-Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai·szerinti betegség es·etén·a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes_.- Csak abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forga
lomba hozatalia engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 3 am p. + oldószer 11,40 Ft. 
{Gyártja: Organon, üss) 

IM U RAN 
tabi. 
Hatóanyag.- 50 mg azathioprinum tabl...,ként~ 

LOOO; WOOO 

Javallatok. Veseátültetés. Gátolja az immunreakció-t; igy elő
segíti a szervtranszplantátum túlélését és támpgatja funkció
ját. Teljes vagy részleges röntgenbesugárzássa-l vagy más ci
tosztatikumokkal pl. Actinomycin C-vel, mustárnitrogén-szár
mazékokkal és szteroidokkal együtt alkalmazható. 
Akut és krónikus leukaemia. 
Immunológiai okokra vagy túlérzékenységre visszavezethető 
megbetegedések: idiopátiás throml?openia,,_ hemolyt,ikus 
anaemia~ erythéma nodosum; immunszuppresszió biztosí
tása egyéb indokolt esetben. 
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Ellenjavallatok. Májkárosodás, lezajlott hepatitis. 
Adagolás. Veseátültetésben tskg-onként napi 2-5 mg, attól 
függően, hogy magában vagy más készítményekkel, ill. keze
lésmódokkal együtt alkalmazzák-e. A transzplantátum kilökö
désének első jeleire az adagot emelni kell, de nagy ingadozá
sok az adag nagyságában kerülendők. 
Leukaemiában és más .megbetegedésekben napi 1,5-3 
mg/.tskg. 

Mellékhatások. A citosztatikus készítményekre jellemző mel
lékhatások. A vérképet ugyanúgy befolyásolja, mint a mer
kaptopurin. 
Napi 1,5-2 mg/tskg-os adagolásban (100-150 mg) gyakorlati
Jag korlátlan ideig alkalmazható anélkül, hogy toxikus tüne
teket váltana kL Valamivel11agyobb act,agjai_azonban_étvágy
talanságot, émelygést, általános rosszullétet idézhetnek elő. 
Nagy adagok (napi 10-12 mg/tSkg) súlYos csontvelő-depresz
sziót okozhatnak. Csökkenti a szervezet ellenállását a fertőzé
sekkel-szemben és epepangást idézhet elő. 

Gyógyszerkölcsönhatás. Az egyidejűleg adott más gyOgysze
rek az lmuran toxikus hatását fokoz hatják. 
Megjegyzás. ++ Csak vényre adható ki_ egyszeri alkalom
mal. Fekvőbeteg-gyógyintézetben történt beállítás és javaslat 
alapján rende;lhető.-Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén 
a beteg gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes.
Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel ered
ményesen nem biztosítható. -A vesetranszplantált betegek 
számára a beteg ellenőrzését végző orvos kórházi javaslata 
alapján a 33/1976 (E ü. K. 23.) EüM sz. utasítás 5.§ (2) bekezdé
séhez csatlakozó 2. sz. mellékletébe felvett gyógyszerkészít
mények forgalombahozatalára kijelölt budapesti, debreceni 
és miskolci gyógyszertárak (l. 732. old.) térítésmentesen szal
gáltathatják ki. 
Csomagolás: 20 tabi. 26,- Ft. 
(Gyártja: Burroughs W ell come, London) 

INACTIN A 100 
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in j. 
H&tóányag: 1 g aethylbutylthiobarbitalum natrium porampul
lánként; _.oldószer 20 ml a qua dest. pro in j. 

Javallat. Rövid és bázisnarkózis. 
Ellenjavallatok. Ugyan<:!zok,-mint amelyek minden iv. riarkó
zisra vonatkoznak. 
A,dagoliíls. Kizárólag fntravénásan történhet, a készítményhez 
meltékelt részletes használati utasítás szerint. la. és im. nem 
Bd ható! 
i=íQyelmeztetés. Lásd Venobarbital inj.-nál. "'"::.:..~-0 ~ 
Megjegyzés. tJl Vényennem rendelhető.- Szakotvosi'ren
delőintézetek (gondozóintézetek) költségvetésük terhére sze
rezhetik be az őket ellátó gyógyszertárakbóL 
Csomagolás. 25 porarn p. {1 g) + oldószer 51,80 Ft. 

--(Gyártja:- Byk Guide n, Hamburg) 

INZULINKÉSZITMÉNYEK 
Lásd: 2.2.1 fejezet 

M 500 

INTAL K420 
kapszula 
Hatóanyag. 20 mg dinatrium chromoglicicum kapszulánként. 
Javallatok. A külső tényezök által kiváltőn asthma bronchiale, 
kivételesen-krónikus bronchitis, melyben allergiás mechaniz
mus iS sze-repet játszik. Pozitív allergénlelet hiánya nem zárja 
ki a terápia hatékonyságát. 

Ellenjavallat. Terhesség első három hónapja. 
Adagolás. A kezelést na-pi 4:kapszulával kezdjük. Súlyos ese
tekben vagy fokozott allergiás veszély esStén -az adag a' be
vétel gyakoriságának megfelelő vá.ltoztatásával napi 8.-kap
szuláig növelhető. 
A fenntartó adagot a beteg állapotának javulásától függően 
egyénileg kell meghatározni. Kedvező esetben lehetséges az 
adag lassú fokozatos csökkentése. 
Gyermekeknek 2,5 éves kortól adható. A felnöttekével azonos 
adag sZükséges. 
A kei:eléS-megszüntetését fokozatosan (1 hét-alatt) ke11 vé
gezni.' 
A. kezelés sok esetben lehetövé teszi az egyéb antiilsthmati
cumok adagjának csökkentését, esetleg fokozatos elhagyását. 
Szteroidok esetébenkülönös óvatosság tanácsos. Az ajánlott 
heti szteroidcsökkentés: a napi adag 1 0%-a. Ha a kezelés ered-
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ménye a szteroid-adagolás csökkentését vagy .elhagyását ie
hetővé tette, az Intalleállítása előtt az eredeti szteroidszintet 
helyre kell állítani. 
Az adagolás megfelelő porlasztóeszköz (Spi'nhaler) segítségé
vel történik, mely három. részből áll: szopóka,·"test" (szürke 
csúszógyűrűv_el), propeller. A beteg félfordulattal szétcsa"' 
varja a porlasztókészüléket,-majd egy kapszulát a· sárga rész
szet lefelé feszesen belehelYez a ProPéller'köZepári.levő lyuk
ba. Meggyőződik a propeller szabad forgásáról, majd össze
csavarja a készüléket, és a szürke csúszógyűrű egyszeri le-, 
majd felfelé való csúsztatásával a két tű kifúrja a kapszulát. 
Mindez úgy végzendő el, hogy a szopókát lefelé tartjuk. A 
Spinhalert a beteg most szivarként (sz{,póka lefelé} az ujjai 
közé veszi, szájától eltartja, és erősen kHélegzik. A szopókát 
ezután ajkai közé helyezi, erősen, mélyen lielélégzik, és léleg
zetét pár másodpercig visszatartja. Ez- 2-3-szar megismét-
lendö, míg a kapszula teljesen kiürül. - -
Mellékhatás. A torok és a·trachea enyhe ifl'itációja. 
Megjegyzés. + A kapszu/át csak extrinsic asthma bron-' 

- chiale esetén, fekvőbeteg-gyógyintézetben történt beállítás és 
javallat alapján rendelhetik a kijelölt intézetek.-Asthma bron
chialéban szenvedő betegnek a tüdőbeteg-gondozó, belgyó
gyászati, gyerf11ekgyógyászati szakrendelés szakorvosa, vala
mint a belgyógyás~-, gyermekgyógyász csoportvezető főor
vos kórházi javaslat alapján térítésmentesen rendelheti. -
Csak abban az esetben rendelhető, ha a· beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezéti gyógyszerrel ered
ményesen nem biztosítható. 
ASpinhaler(porlasztó) a kapszula első felírásával egyidejűleg 
rendelhető egy alkalommal. 
Csomagolás. 30 kapszula 40,20 Ft; Spinhaler (porlasztó) 
15,20 Ft. 
(Gyártja: Fisens Ltd., loughborough) 

IRGAMID 
szemkenőcs 

o 120 
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Hatóanyag. 750 mg sulfadicramidum;- konzerválószer: 25 mg 
phenylaethanolum (5 g) kenőcs ben. 
Javallatok. Blepharitis hordeolum, különbözO etiológiájú con
junctivitis_ és keratitis. -ldegentest-eltávolítás-és ·a bulbuson 
történő_egyéb.- felületi. beavatkozások után a fertőzés- meg
előzése. 

Ellenjavallat. Szulfonamidokkal szembeni túléfzékEmység. 
Alkalmazás. A kenőcsöt -naponta többször az alsó és felső 
köt9hártyazsákba kell kenni-miközben a beteg pislog- majd 
a szem et behunyva enyhe dörzsöléssei szétkenni, ill. a szem
héj szélére helyezni és ottvékonyan szétkenni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 
- Az a szakrendelés (gondozó) _szakorvosa· _rendelh,~t4'~~ 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg--gy-69v
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.- Csakabbán az 
esetben rendelhető, ha a beteg -gyógykezelése máS;'forga
lomba hozataira engedélyezett _gyógyszerrel eredményesen 
nem_ biztosítható. 
Csomagolás, Tubus (5 g) 5,50 Ft. 
(Gyártja: Zyma, Nyon) 

ISMELlN 
szemcsepp 

U 230 

Hatóanyag. 500 mg guanethidinum sulfuricum (1 O ml) izotó
niás -stabilizált oldatban. 
Javallatok. Az intraokuláris nyomás csökkentése p'rimer kró
nikus és szekunder glaucomában. 
Ellenjavallatok. Akut glaucomás roham, akut iritis és ifidocic
litis. 
Alkalmazás. Napi 1-2-szer 1-2 csepp a kötőhá_rtyazsákba. 
Mellékhatás. A kötőhártyák ereit kitágíthatja és így az _enyhe 
kötőhártya-irritációban fellépő hyperaemiához hasoríló kép 
alakulhat ki. Ilyen esetekben ai adagot csökkentjük, de érszű
kitö anyagokat, főleg szimpatomimetikumokat ne adjunk. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Fokozhatja az adrenalin és más köz
vetlen hatású szimpatomimetikum főleg mydriatikus hatását. 
Beszükült csarnokzugú glaucomában szimpatomimetikus 
anyagokkal egyidejűleg nem alkalmazható, a létrejövő_ myd
r,i§l.~-~.~- l!9Yal1is _megr:teft_ezí~i fi_Csarnokvíz l_efolyását. 
Me:gjegYZéS. ++ Csák vényre adható ki eg}lszeri Blki:llom
mal.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály,, szakrendelés 
(gondozó) SZéikorvosa javasolja. -A glaucomás betegnek sze
mészeti szakrendelés szakorvosának javaslata esetén ·a keze
lőorvos {körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen- rendelheti. -
Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
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más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel ered-) 
ményesen nem biztosítható. · 
Csomagolás.1 üveg (10 ml) 16,70 Ft. 
(Gyártja: Zyma, Nyon) 

. . 

ISOPTO-CARPINE ·.. . U 230~ 
szeillcsepp .·-:{~ 
Hatóanyag. 300 mg pilocarpinum hydrochloricum (15 ml)_;lr

1 

pufferolt lsopto-oldatban. . .·;·;_ 
Javallatok. Akut és krónikus glaut:om·a. {A vizes oldathoZ ké~-~-;· 
pest hatása nyújtotta bb.) :t 
Ellenjavallatok. Akut iritis, a·Száruhártya SérüléSe, 'Qyuliildás~:~·- .. 

é~ más olyan betegSége, amelyben a pupillaszOkület nem. kí-.-:··1""·.·.·· .... 
vanatos. --:: 
Adagolás. Szokásos adagja naponta 3 x 2 csepp a beteg,::, 
szembe. ·- - .::5 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egysZeri alkalomJJ 
mal.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, iHétöleg fa 
szakmail~g. illetékes f~kvöbe~eg-ellátó osztály, szakrendelés·~.~.· . 
(gondozo) szakorvosa JavasOlJa. -A glaucomas betegnek sze- :;1 
mészeti szakren. delés. szakorvosának javaslata esetén a keze-· _·%.I;·_:J 

lőorvos (körzeti, üzemi) térítésmentesen rendelheti. - Csak :,_, 
abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, :· . 
forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredmé-... -;.~~~ 
nyesen nem biztosítható. · ·;1 
Csomagolás. 15 ml8,80 Ft. _;~j 
(Gyártja: Alcon La b., Fort Worth) ~ 

:J 
JE~~~FER 1110~ 

Hatóanyag. 640 mg terrisorbitol-citrát-komplex (2 ml_l' Bmp.- ,;·(~ 
ként[ ~1 00 mg Fe(! lll]. ·. · l 
Javallatok. Vashiányos anaemia, továbbá ha a vaSfelsziVódáS'~:;~ -
a !i!Yomor- és bélrendszerben nem kielégitő. Terhességi·anae- zi 
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mrn. • 
Ellenjavallat. Súl_yos máj- ésvesekárosodás. _.-~~ 
~da~olás: Az ad_ag n~gysága a testsÚly és a hemoglobindefi~ _;:;: :. 
c1t fuggvenye. Altalaban 1,5 mg/testsúlykg vas, kb. 1 am p. ·.tf'

naponta, mélyen im. -~::tt, 

_;i 
1 ilii! 

.. ~;,~ 

Mellékhatás. Az i nj. beadása után fémes szájíz, me/y néhány 
óra alatt elmúlik. Ritkán nausea; A vizelet barnára színezödik. 
Me-gjegyzés. Csak vényre adható ki egyszeri· alkaloinrrial. -
Az á szakrendelés {gondozó) szakorvOsa rendelheti, aki a 

· gyógyszer jáValiatal szeririti b8teQség eS'etén a beteg gyógy
kezelésére területileg és'szakmailag illetékes.- Csak ábban az 
eSetben rendelhető, ha a beteg ... gyógykezelése ,más;-:forga
lomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye~ 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 5 am p. (2 ml) 9,20 Ft. 
(Gyártja:-Astra, Södertalje) 

JODAMIDE 300 X110 

inj. .· .. .•.• . . .·· .· •.. . . 
Hatóanyag. Jedamidum rrlegluminicum 65%.-~os VIZeS ó}data 
(20 ml) amp.-ként[300 mg 1/ml]. . . · 
Javallatok.lv. urografia, retrograd pielogrcifla, ve.iiO-: a·rterio-, 
aortografia. · 
Ellenjavallatok. Kiterjedt degeneratív Vese- és májparenchy
ma-károsodások, allergiás túlérzékenység, thyreotoxicosis 
súlyos formái, súlyos miokardiális károsodások. Venográfia 
esetén akut thrombophlebitis is. / 
Adagolás. A kontrasztanyag injiciál~sra alkalmaS_höinérsék
lete 25-35°C. A_ beadás ideje 4Q-60 másodperc, ha at any9:got 
melegítés nélkül alkalmazzák; 20-30 másodperC, ha_azanyag 
hőmérséklete 35 oc. -tv. uragráfiához felnőtteknek 20 ml, re
trográd pi elográfiához 1 o·_rnl, venoQráfiához 20-30 int. 
csec_semők'adagja': _1().:...12 ml; kisebb gyermekeknek (10--
20 kg-os) 15--18 ml; nagyobb gyefmekeknek20 ml. · 
Megjegyzés.+ Vényen nem· rendelhető. -:-.Sza'kcifvosi ren
delőintézetek (gondozóinté;;etek) költségvetésük terhére sze
rezhetik be az öket _ellátó gyóQ.Yszertárakból. 
Csomagolás. 5 amp. (20 mi).25,90 Ft. 
(Gyártja-:- .. Bracco, Milánó) , 

KEMADRIN 
tabi. 

A 400 

Hatóanyag. _5 mg procyclidinum hydrochloricum tabl.-cként. 
Javallat. Parkinzonizmus. 
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Adagolás. Egyéni. Szokásos kezdeti adagja naponta 3~szor 
2,5 mg, amit naponta 2,5 mg-mal emelünk addig a mennyisé
gig, amely a tünetek megszüntetésére elegendő, de nem 
okoz nemkívánatos mellékhatásokat. Ez az adag 
napi 20-30 mg, de elérheti a 60 mg-ot is. Arteriascierotikus 
betegekne~<: rendszerint kisebb adagokra van szükségük. 
Mellékhatások. SzájszárazSág, szédülés, m\rdrias,is,dezor·ierl
táció. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg,_ illetőleg _szak
mailag illetékes fekvőbeteg,..ellátó osztály, szakrendelés (gon
dozó) szakorvosa javasolja. -Csak abban az esetben rendel
hető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira 
·engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható~-
- Parkinson-kórban és -szindrómában szenvedő betegnek a 
kezelőorvos [a körzeti, üzemi orvos, az ideg-elme szakren
delés (gondozó) szakorvosa J térítésmentesen rendelheti_. 
Csomagolás. 50 tabi. 8,70 Ft. 
(Gyártja: Burroughs Weilcom e, London) 

KONAKION 1230 
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drazsé, i nj.' 
Hatóanyag. 10 mg phytomenadio"num drazsénként, ill. amp.
ként (1 ml) kolloidális vizes oldatban. 
Javallatok. Haemorrhagiás diathesis, hypoprothrombinae
mia, különösen kumarin típusú antikoagulánsoktúlad.agolása 
következtében fellépő vérzés vagy vérzési veszély. Ujszülöt
teknek terápiásan-vagy profilaktikusan vérzési veszélyben. El
záródásos icterus, máj- és bélártalmak esetén, esetleg anti
biotikum, szulfonamidok vagy szalicHsav tartós adásakor (K
vitamin hiány). 
AdagoláS:. Felnőtteknek kisebb vérzésekben 5-10 mg pef os, 
vagy im. Abba h az esetben·, ha a vérzés 3-6 órán belül nem 
szűnik meg, ez az adag megismét~_lhető. 
Súlyos, dikumarol típusú antikoagUiárisokOkozta él<>Nésze: "~f 
lyes vérzésekben 10-20 mg -nagyon lassan iv. A maximális 
e_gyszeri adag 20 mg, a napi adag 40 mg. 
Uíszülötteknek 1 mg im. közvetlen ül születés után és 1-1 mg a 
következő 2 napon. 
Mellékhatás. Az iv. alkalmazás·során shockszerű állapot ala
kulhat kL 

Figyelmeztetés. Célszerű a drazsét lassan elszopogatni és 
nem_ egészben lenyel ni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 
- cs·ak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykeze-

. lése más, forQalomba hozataira _engedélyezett gyógyszerrel 
eredményesen· nem biztosítható. 
Csomagolás. 20 drazsé 10,20 Ft; 5-amp. (1_ml) 8,80 Ft. 
(Gyártja: Hoffmann ta Roche, Bázel) ---'---"'-~__, 

LEPONEX 
tabi. 

C 200 

-H8tóiu1yag. 25 mgdl_l,;_100 mg clozapinu·m tB,bl.-ké!1~~
JáVáffatok. Egyéb neuroleptikus kezeléS eredr'nénVteien~ége 
esetén a schizophrenia akut és· króoikus_forinái,_ inániB._ Az 
előbbi kórformában súlYos pszichOmotoros nyugtalanság és 
agresszivitás. -
Ellenjavallatok. Az anainnézísben_ szereplő- v_érképzőszervi 
elváltozások, különösen, ha azokat triciklikus neuroleptiku
mok vagy antidepresszívumok okozták.-
Alkoholos és toxikus pszichózis, gyógyszermérgezés,: com ás 
állapot. Máj- és vesebetegségek. 
Adagolás. lnpividuális. A szokásos kezdő adagja napi 25-
-200 mg, szokásos átlagos adagja napi 20o-400 mg, maximális 
adagja· napi 600 nig. A beállítás lehetőleg lépcsőzetesen tör
ténjék''(napi 25-60 mg emeléssel). A fenntartó kezelésre álta
lában 25-200 mg elegendő. Kisebb adagok alkalmazása ese
tén a napi dózist egysze-rre, este célszerű béádni. 
Méllékh&táSOk; :Aünerletí szájsZárazságvagy nyáladzáS;_a_kko
modádós zavarok, onosztatikus hipotónia, tachycardí.i:i; ese
teriként testhőmérséklet-emelkedés: A tachycardia és ~-f9ko-
zottnyáladzáshosszabbídeigísfennállhat. __ .. - , , __ , ____ ' 
Az egyéb antikolinergiás hatású pszichofafmakorlokhoz· ha-
sonlóan a leponex is válthat ki deliriumot. - · 
Granulocytopeniát okozhat, mely agranulocytosiShbz vezet
het~~ha~l:flepo:nex alkalmazását az erre utaló jelek észtelésekor 
be nem szüntetik. 
FrgYeJmerietés.' A terápia megkezdése előtt mínden betegen 
teljes vérkép készítendő. A terápía első nyolc hetében négy
naponként~ további négy hónapon át-hetenként majd két
hetenként kontrollá/ni kell a Jeucocyta- és a thrombocytaszá-
mot. Amennyiben két vizsgálat közötta Jeucocyta- ill. athrom-
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bocytaszám jelentősen esik, vagy a leucocytaszám fokozatos 
csökkenése mellett az érték 3000/mm3-re esik, a Leponex
terápiát azonnal meg kell szüntetni. 
A Leponex-terápia alatt kéthetenként teljes vérképelle'nőrzést 
kell végezni. A terápiát akkor is meg kell szakítani, ha ez a viZs
gálat értékelhető eltérést mutat, továbbá, ha a laboratóriumi 
ellenőrzés lehetősége vagy a beteg együttműködése nem biz
tosítható! A Leponex-terápia megsza kitásakor- a vérkéPző
rendszer károsodásamiatt-kerülendő a Leponexnek fenotia
zin típusú vagy általában triciklikus major trankvillánsokkal 
történő helyettesítése. 
A Leponex-kezelés alatt kerülni kell a csontvelő-károsodást 
okozó egyéb gyógysz_erek alkalfl!azá_sát. 
A beteget vagy h_ozz_át_artozójátfeJ _kell_ vih3QoSítarii arról, hogy 
ha a gyógyszer szed~se_alatt láz, gingivitis-: pharyngitis;fel
tűnő gyenges$g, áhalábari· influenzaszerű tünetek jelentkez
nek, azonnal a Leponex-kezelést elrendelő orvoshoz kell for
dulni. Az orvos felelős azért, hogy az előírt ellen6rző viZsgá-
latok és azok értékelése megtőrténjék. . --
Szedatív hatása miatt különös óvatosság ajánlatos gépkocsi
vezetéskor és veszélyes munkahelyeken~ Különösen elővi
gyázatosan és állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalmazzuk 
prostatahipertrófia, glaucoma, epilepszia és agyvelőgyull8-
dás utáni állaPotban. Az átlagosnál alacsonyabb testsúlyú, 
szív-, vese-, keringési megbetegedésekben, cerebrova~cula
ris zavarokban szenvedö betegekkezeléséta szokáSO!inál-ala
csonyabb adagokkal kell kezdeni és:_az optimális dóziSt lassú 
emeléssel.elérni. 
Jelenleg nem áll rendelkezésre elégséges tapasztalat ahhoz, 
hogy a Leponex alkalmazását gyermekek részére ajánlani 
lehessen. 
Terhesség és szoptatás alatt csak a legszükségesebb eSetek
ben alkalmazzuk. 
Nagyfokú vérnYOmásesés esetén éingiotenzint adjunk (ne 
adrenalint!). 

Gyógyszerkölcsönhatás. Potenciálja a szedatívum Ok, analge
tikumok, hipnotikumok, antihisztaminikumok,_narkotikumok .-,·~-iW.· ·. 
és az alkohol centrális liatását. 'i!! 

Megjegyzés. ++ Rendelését a 85.748/1976 (Eü. K. 18.) EüM l 
szám ú közl. szabályazza (lásd: 3.1 O fejezet). ~ 

Csom~golás. 50 tabi. (25 mg) 28,80 Ft; 20 tabi. (1 00 mg) ' ... ~· • 
36,80 Ft. ll 
(Gyártja: Sandoz, Bázel) .t 

-1 

j~ 

LEUKERAN 
tabi. 
H8tóanyag. 5 mg chlorambucilum tabl.-ként. 

LOOO 

Javallatok. Lymphoid leukaemia, lymphosarcom_a, Hodgkin
kór; rosszindulatú lymphocytás és follikuláris lymphoma. 
EllenJavallatok. Thrombocytopenia, súlY-ö~ anaemia .. 
Adagolás. Szokásos kezdő adagja napj 0,2 mg/tskg;:afTli~ 
Jában felnőtt betegnek 10--12. mg. Ezt a rnennyiséget_3-4 
héten át adagol ják. A napi adag egyszerre b_eadható. A fenn
tartó adag napi 0,1 mg/tskg. A kezelés időtartama-5-7 hét. A 
klinikai javulás kb. a kezelés 3. hetében jelentkezik_. _ _ __ . 
Csöntvelő-hypoplasiában a napi 6 mg-ot nem szaba_dtúlléplii; 
Mellékhatások. Csontvelö-károsodás miatt neutrO'pé"riiá és 
l.eucopenia. 
Figyelmeztetés. Hetenként kell végezni klinikai és vérképvizs:.. 
gá latot. Ha a bőrön és nyálkahártyákon haemorrhagiás tüne
tek jelentkeznek, thrombocytaszámlálást is kell vé:gezni. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki _e_gyszeri alkalom
mal.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területile_g/ill.etőleg 
szakmailag illetékes fekvőbeteg..:ellátó -i:fsZtály, ·szakréndelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja. -Csak abban az·esetbeilTen
delhető,-ha a beteg gyógykezelése más; forgalomba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 50 tabi. 30,20 Ft. 
(Gyártja: Burroughs Weilcom e, London) 

LOCJ,I.CQRTEN-VIOFORM U 210 
fülcseppek 
Hatóanyagok. 1,5 mg flumethason-pivalicum és-75 mg-clio
quinolum (7,5 ml)-oldatban. 

'Javallatok. ·Gyulladásos,-fertözéses és alfergiás eredetű otitis 
externa: hallójárat-ekcéma; krónikus gennyes_ középfüJ:-affec
tiók dobhártya-perforációval vagy hiányzó dobhártya eseté
ben. 
Ellenjavallatok. Börtuberkulózis, fuetikuS bő'réiffectio; á halló
járat friss vírusinfekciója. 
Adagolás: Az adagolás előtt a külső hallójáratot k! kell_sz_ár:J
tani. ülö vagy fekvő helyzetben, a fejet oldalra hajtva kell pda
golni. Abecsöppentés után célszerű a fejet még 1-2 percig 
oldalra hajtva tartani, ezzel megakadályozható a _fülcsepp ki-
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folyása. A plasztik flakon enyhe megnyomásával naponta 
átlagosan 2-3 cseppet juttatunk a hallójáratokba. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 
-Az orvos akkor. rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon.
dozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az esetben· rendel
hető, ha-a beteg gyógykeielése-más, forgalomba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 7,5 ml9,40 Ft. 
(Gyártja: Ciba-Geigy, Bázel) 

MESTINON 
drazsé 

mF100 

Hatóanyag. 60 mg pyridostigminum bromatum drazsénként. 
Javallatok. Myasthenia gravis, centrális és perifériás paresis, 
bélatónia. 
Adagolás. Naponta 2-3--4 drazsé. 
Gyógyszerkölcsönhatások. A barbitálok és a morfinszárma
zékok hatását erősítheti. 

Figyelmezte.tés. Asthma bronchiale és spasztikus bronchitis 
esetén csak óvatosan adható. Az esetleg fellépő paraszimpa
tikus izgalmi állapot 0,4 mg atropin sc. vagy im. adásával fel
függeszthető. 

Megjegyzés. + Csakvényre adható ki egyszeri a:lkalommal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés·(gon
dozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az esetben ren-del~ 
hető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen ríem biztosítható. 
- Myasthenia gravisban szenvedő betegnek a kezelőorvos (a 
körzeti, gyermekkörzeti, .üzem_i orvos és az ideg-elme ~zak
rendelés [gondozó] szakorvosal kórházi javaslat alapjá_n-térí- ~· 
tésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 20 drazsé 14,1 O Ft. "": --· 

~:···. ·~· .. ~. '""' l 
Hatóanyag. 2,5 mg methotrexatum tabl.-ként. -~~-
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Javallatok. Akut leukaemia. Hatékony lehet nők choriocarci
nomájában és neoplazmák egyes eseteiben. 
Ell.enjavallatok. Terhesség. Különös óvatosságat igényelnek 
a .csontvelőáttétes vagy előzőleg röntgennel besugárzott beM 
tegek. , -
AdagOlás. Felnött'eknek: 5-10 mg;H~szor"-egy hét~_n:--: 
Gyermekeknek: 2,5-5 mg, 3-6-sz or e_ gy_. .hé!~--"·..... . '"'-.:.;:_:--;;;m'?"" 

Csecsemőknek: 1,25-2,5 mg,_3-6-szor egy 'h éte~: 
Mellékhatás. A toxicitás első_jele a __ leuc.ocytaszám_cs,(?kkené
sén kívül_~ stomatitis ulcerosa. Gasztroínteszti_rt~lis\térzés és 
ulceratio, Csontvelő-depresszió, alopecia. A rye.llékhatások 
elSO jeleire az adagotcsöl<:kenteni kell vagY az adagoláSt meg-
szüntetni. · 
Figyelmeztetés. A kezeiéS.folyamárí gyakran_ szükséges vér
sejtszámlálást végezni. Az. adagolást az egyéni tűrőképesség 
és a toxicitás szerint kell szabályozni. A túladagolás esetén a 
lehető leggyorsabban falsavat kell adni. . · : _ ·:--,_- -
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egySzef_1.81kalom
maL -:-_Az a .szakrendelés (gondozó) orvos_a rendelheti~ aki a 

·--gyógyszer javanatai siefinti betegség_eseféh_a be~eg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.- Csak abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése· más, forga
lomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás·. 20 tabl.-19,30 Ft. 
(Gyártja·: ~ederle, Peari"River): 

MINTEZOL . J 410 
szuszpenzió 
Hatóanyag, 6 g ti<ibendazólum (30 ml) ·szuszpenzióbán.' 
Jávallatok. Ascaris..:, ·Enterobiasis-, StronfJylöides-~ Neéator 
american us, Ancylostoma duodenale fertőzések, továbbá tri-
chúriasis és trichinosis. · · 

···- Élien)aV8llat. Terhesség; 
Adagolás. A hatás eléréséhez elegendő 50_mg/tskg mennyi
ség, amitajánlatoS kétrészben (este és rhásnap reggel ~kezés 
után) beadni. 
-EnterObiasisban a kúi"átcé1szerű eg"y héÍmúlvii:nnegismét€dni, 
Trichuriasísbarl és cutanlarva migransesetében-pedig a fenti, 
napi 50 mg/tskg-os adagokban egymást követő 2-3 napon át 
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folytatni a készítmény adását. 1 ml szuszpenzió 200 mg ható
anyagat tartalmaz. A 24 óra alatt adható maximális mennyi
ség 3 g. 
Mellékhatások. Hányinger, hányás, szédülés, hasmenés, gyo
mortáji fájdalom, fáradtság~ aluszékonyság, bőrkiütés; . 
viszonylag ritkábban hidegrázás, magas láz és nyirokmirigy
duzzanat. 
Figyelmeztetés. A gyógyszer szedései alatt 'és azt követően 
24 óráig a székletnek sajátos szaga van. 
Megjegyzés. ++ Csak vényre adható ki egyszeri ·alkalom
mal.-:- Csakabban az esétben rendelhető; ha a beteg gyógyke
zelése más, forgalomba hozataira engedélyezettgyógyszerrel 
eredményesen nem biztosítható.· 
Csomagolás. 30 m l szuszp. 4,20 Ft. 
(Gyártja_: Merck Sharp, HóddeSdon) · 

MULTERGAN GOOD 
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drazsé, i nj. 
Hatóanyag. ·lO'O mg thiazinamium drazsénként; 50 mg thia-
zinami um (2 ml) amj).-ként. --~~ 

~~~~i~~fÉ~f~s~~}:!~;~~t~~::~~~~~:r::s~~:~~ ··1~: :· 

kezdjük, amíg elérjük a kívánt terápiás hatást. A napi hatásos :• . 
adag a betegek állapotaszerint igen változó, néha egyik nap- -;~ 
ról a másikra. Az átlagos napi adag 300 mg és 1,5 g között mo;-. -.:J 
zag. Ha már egyszer stabilizálódott az állapot, napi 2-3 drazsé ~ 
általában elegendő. EZt elosztjuk azokra az órákra, .amikor a ~) -
krízisek maximuma elő_ szakott fon::lulni. - Parenterálls al kal- : 
mazás esetében a szokásos adag általában naponta kétszer 1 
vagy 2 am p. 

. 
Mellékhatások. Enyhe aluszékonyság, szédülés. Nagyobb 

:áds)~ok- esetén: szájszárazság, látási zavar (antikoline~g ha~ ~~.-~.:~.:; __ ·,.· 

Figyelmeztetés. Ai injekciókat 2 órával az étkezés előtt Vagy ::rw 
után szabad adni. :~-
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki e.gyszeri alkalommal. ·~ 
...;. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak- :-i~ 
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon- "~ 

1
--''i; 

. __ )' . 

dozó) szakorvosa javasolja. - Csak abban az esetben ren
delhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hoza
taira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem bizto
sítható. 
Csomagolás. 20 drazsé 4,90 Ft; 10 am p. (2 ml) 16,40 Ft. 
(Gyártja: Specia, Párizs) 

MVLERAN 
tabi. 
Hatóanyag. 2 mg busulfanum tabl.-ként. 
Javallat. K-rónikus myeloid leukaemia. 
Adag()lás. NaPonta áltBiábtúi __ 2~_ r:rt9.~_(Ö;96 .. _rng~ts~9k_rh_íg _a 

·;fehérvérsejtszám lényegesen nem csökken,- azután_ a- napi 
fenntartó adag 1-2 mg. · · · 
Figyelmeztetés. A kezelés állandó hematOióQiai ellénő':lést 
követel. Ha haemorrhagiás tünetek vagyleucocytaszám-esés 
kövétkezik be vagy a· csontVelőmílködés csökken~ ·a terápiát 
1 D---20 napra be kSII szüntetni. 
Megjegyzés.·-++ Csak vényf-é Bdhatá' ki· egyszeri aikálom
maL-Az Orvos akkonendelheti, ha azt a területileg, illetőleg 

-szakmailag illetékes·tekvőbeteg-ellátó osztály, 5:zakrÉmdelés 
(gondozó) sza_korvosa javasolja.- Csakabban az esetben ren
delhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményese-n ném-BiztoSítható. 
Csomago'lás. 20 tabi. 4,40 Ft._ · 
(Gyártja:· Burrough-Wellcome, London) 

MYTELASE 
tabi. 

mF100 

Hatóanyag.· 1 o ·mg ·ambenori·ium · hydrochloi"icurll- tabl.-ként. 
Javallatok. Myasthenia gravis; kuráre-antidot_ur:n. · 
Ellenjavallatok. Asztma; vese- és. húgyúti ·megbetegedések . 

·· ··Aaag·oláS._·A __ ·bete_gség $_úlyosságától függően 3-4-sze_r.,na-
·pontá ~25 mg. · 
Mellékhatás. Gasztrointesztináli_s zavarok. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki 'egyszeri alkalommal. 
-Az Orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg illetékes fekvő
beteg.:ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa java
solja .. - Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógy-
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kezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett 
szerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 30 tabi. 7,30 Ft. 
(Gyártja: Sterling-Winthrop, Orchard Lane) 

NOVERIL 

(;60 

drazsé 80 mg, 240 mg 
Hatóanyag. 80 mg, ill. 240 mg dibenzepinum hydrochloricum 
drazsénként. 
Javallatok. Endogén, endoreaktív, involúciós, klimaxos, pszi
chogén, neurotikus, organikus és szimptómás larvált depresz
szió; gyermekek depresszív p_arathymiás és funkcionáliS;_kór
képeket kísérő magatartászavara, _csecsemőkori agysérülés, 
gyermekkori enuresis nocturna. 
Ellenjavallat. Epilepszia. 
Adagplás. Felnőtteknek: kezdett adagja napi 80-160 mg, me
lyet 2-4 nap alatt emelünk 480 mg-ra. Súlyos esetekben pár 
napig 720 mg is adható. Az aktív kezelés időtartama általában 
4-6 hét. A maximális adagot a beteg áBapotától függően a 
harmadik hét után fokozatosan célszerű csökkenteni a fenn
tartó adag ra, malytöbbnyire a maximális adag 1/3 része, idős 
betegeknek mé'g keveSebb.-
Gyermekeknek: 5-12 éves korig napi 40-80 mg, 12 :év tei'ett 
napi 120-160 mg. 
A napi adagot 2-3 egyenlő részre elosztva adjuk. 
Mellékhatások. Az adagolás keZdetén átmeneti 'tárad~ág, 
aluszékonyság vagyfokozott agitáció és nyugtafanság; enyhe 
és átmeneti anticholinerg hatás (szájszárazság, szédülés, 
émelygés és tachycardia). Vizelési zavar is efőfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Altatókkal, minor és major trank
villánsokkal kombinálható., MAO-inhibitorokkal __ együtt nem 
adható; ezek adása után· a Noveril-kezelés 14 napos szünet 
után kezdhető meg. · 
Figyel.mezte:tés. Óvato_san alkalmazzuk glaúC:óma,_prostata~ 
hipertrófia, bélatónia veszélye,.szív- és keringési iavar és dia
betes esetén. 
Elalvási zavarban az utolsó adagot adjuk 1'6 óra előtt, vagy 
k:ombiná_ljuk altatóva l. 
A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 8-10 órán belül, 
vj:lgyfolyamatos szedése, ill.-kezelésesetén a kúra időtartama 
alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dal-

gozni tilos. Alkalmazásának ideje alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani. 
Megjegyzés. +- Csak vénYre adható ki egyszeri alkalommal. 
'- Az. a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a 

· gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére tf;lrületileg ésszakmailag_illetékes. -Csak abban az 
esetben .rendelhető, ha a _beteg .gyógykezelése más,:, forga
lomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredm'éó~ 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 20 drazsé (80 mg)-11,40 A, 20 di-azsé' 25,80 Ft. 
(Gyártja: Wander, Bázel) 

OFTAN ECO . U 230 
szemcsepp 0,06%, 0,125% 
Hatóanyag. 3 mg, ill. 6,25 mg ecothiopatum jodatum {5 ml) vi-:-

, -zes oldatban. 
Javallatok. Krónikus glaucoma, lencse nélküli -szem gl8uco

. mája, iridectami a utókezelésére azokban az esetekben; ha a 
gyengébb vagy kevésbé toxikus készitmények hatástalannak 
mutatkoznak. 
Eller'tjavallatok. Akut, szűk zugú glaucoma; iridocyclitisszel, 
bronchiális asztmával, gasztrointesztinális spBzmUsokkal, 
súlyos cardiopathiáva\, h_ipertenzióval_~ Pa~kinson-:-kórral, epi
fepStiával társuló glaucoma. 
Alkat-rrilízás. 0,06_%_-os o !il at: naponta 2~-sze_r~ _reggel_ éS ·;_köz
vetlenül lefekvés előtt egy-egy cseppet a ~zem be_ cSéPpen
ten i. Előrehaladottabb esetekben, különösen ha iniótlkumok 
vag'y azok szíinpatOmimetikummal való kombihációi ·'hatás
talanok. át lehe't térnia O, 125%'-os oldat alkahnazásár'a. 
Az adagolást úgy keff előírnir hogy az intraokuláris nyQmást a 
tehető ~g kisebb koncentrációval_egyensúlyban_ lehessen tar
tani. Elhúzódó hatása mratt nem kívánato's az oldat naponta 
két alkalomnál gyakoribb becseppentése. 
Mél_lé~hatások. A terápia kezdetén a kötőhártya enyhegVUlla
dása, myosis; szemek fölötti fájdalom, a myosis és a conjunc
tiva congestiójának következtében fellépő látásélesség-csök
kenés fordulhat ető, amely a~kezefést·továbbfolytatva _5-10 
nap múlva megszűnik. lriscysták alak:u_lhatnak kí/d8_ezek az 
adag csökkentésére rendszerint ettűnn'ek. -Alkalmazása a 
látens iritist aktiválhatja, egyes esetekben nauséát" diar
rhoeátr nyálfolyást és bradycardiát okozhat. 

561 



l 
A_ntidotu_ma: atrapi !l. Ma

1 
~1szív mé~gP.1.zkés11ko1rkb1ekövetkező ple-~ g•a eseten mesterseges e egeztetes e a a mazm. ·z!il.:_: 

Megjegyzés. ·++ Csak vényre adható ki egyszeri alkalom- --·--, 
maL- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illető_leg ):~ 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés -~ 

-·(gondozó) szakorvosa javasolja; -A glaücomás betegnek Sze- ':'~ 
mészeti szakrendelés sza kinvosának javaslata esetén a-keze· 
löorvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmente'sén rendelheti. - --:~.;t.:.::l 
Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése ~. 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel -;~>: 
eredményesen nem biztosítható. .;w; 

Ú\ 

Csomagolás. 1 üveg (5 mi)0,06% 8,60Ft; 1 üveg (5mi)0,125% :f~ 
10,50 Ft. 
(Gyártja: Oy Star, Tampere) 

OFTAN OBUCAIN U 220 
:YJ 

~~~:~~:~:40 mg oxybuprocainum hydrochloricum (10 ml) ~ 
vizes oldatban. ;!'; 
Javallat. Szemfelület érzéstelenítése. 
Ellenjavallat.~Mint' a ·szeméSzetben használt egyéb felületi 
érzéstelenítőknél. 

Alkalmazás. Szemnyomás méréséhez 1-2 csepp, á conjí.Inc
tiváról vagy a carneáról történő idegentest-eltávolításkor 3-
4-szer 1 csepp-so másodperces időközökben. 
Mellékhatás. Ritkáil_ enyhe Conjunctivitis. 
Megjegyzés. ++ Vényen nem rendelhető. - Szakorvosi 
rendelőintézetek költségy_etésük ter_hére szerezhetik be. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml) 4,90 Ft. 
(Gyártja: Oy Star, Tam pere) 

ORADEXON. 
ta b L 
Hatóanyag. 0,5 mg dexamethasómim tabl.-ként. 

mV100 

Javallat. Aránylag rövid ideig tartó, de fokozott kortikoszte
roid-hatás elérése. 
Ellenjavallat. L:- Prednisolon tabi. 

'"'"" 

Adagolás. A napi 4-6 mg-os adagot nem kívánatos túllépni. ·::~ 
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Mellékhatások. Gyomorperforáció, szteroiddiabetes, enyhe 
eufória, depresszió (l.: Prednisolon tabL-t is). 
Figye!meztetés. Az exogén glukokortikoidok a beteg __ mellék
vesekérgének működését gátolják. A kéreg működése ilyen 
esetben lelassul és ez a körülmény ·az adagolás; megszűnte 
után még hónapokon át fennáll hat._ A_ kéreg' ilyenkor tehát a 
stresszállapotokra lassabban és gyéngébben reagál. A:hát
rány részben úgy küszöbölhető ki, hogy eg\rréSztaz-egesitlapY-"" 
adagot reggel adjuk be, másrészt sohasem szakítjt.ik.-meg az 
adagolást hirtelen, továbbá a kezelés végén AC"I:"H--(E_XBéthin-) 
injekciókat adunk a mellékvesekéreg· serkentés-éré: -
,Megje_gyzés.: +_+ Csak vényre adható ki egYszed- alk,a_lom
m·al- Az orvos ·akkor rendelheti, ha azt a területileg, lll_etöleg 
szakmailag illetékes ·fekvőbeteg..:ellátó- cisztály;--siakre'ndelés 
_(gondozó} sz_ako~osa j~vaSolja. :-Csak abban az-éietp_eQ ren
delhető, ha a beteg gyógYkezelése más, forgalomba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 20 tabi. 3,70 Ft. 
(Gyártja: Organon, üss) 

ORGAMETRIL 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg lynestrenolum tabl.-ként. 

tií2o 

Javallatok. Az ovuláció és, a menstruáció egyidejű, kü_lönösen 
tartós ·gátlása, pl. endometriósis és má$ méhmegbl:!te_gedé
sekesetén, műtét vagy béii~Set U:tán a fölösleigeS vérvesit9ség 
kerülése érdekében. · 
Ellenjavallatok. TrombóziskészSég, thro'mb0phl8biti$,throm
boembqliás zavarok, a májműködés zavarai, ~-árgaság, 
Dubin-Johnson-szindróma_,· Rotor-szindróma;·te'i-hes'sé'gi ic
terus az anamnézisben, ismeretlen eredetű genitáliS ·Véi"zés, 
terhesség. · 

Adagolás. Az··avLiláció éS a men·struáció gátlására:' áltáiában 
eStiHlkéhl'l-t8bl. ·szükSéQeS. HEl_ á-télrtóS-k8z81é's ·aratt_:..:. S~ZBbá
lyos bevétel ellenére- menstiuációhoz hasoniC? gyenge _vér
zés jelentkezik, 3-5 napon át napi 2x1 tabi. adagolása ·szük
séges. 
Mellékhatások. Pecsételő vagy áttöréses vérzés (főleg a keze
lés első hónapjában); súlyváltozás, rilellfeszülés, kedélyálla
pot változás. Magasabb adagok csökkenthetik a glukóztole-
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ranciát, valamint a májfunkciós vizsgálatok eredményeiben~· 
eltereseket okozhatnak. ,-t,~ 

Gyógyszerkölcsönhatások. Barbitálok, antiepileptikumok és-_:~~ 
rifampicin gyengítik hatását. -. -<1 
Figyelmezt~tés. Diabetesben, a myocardium és a yese műkö~ --~i~ 
dési ~ava'~a~~an,: ep}lef?s~iába~- és migr~nes betegeke': alkai-: __ !J. 
mazasa korultekmtest IgenyeL _ _ JE{ 
A kezelés alatt a vérnyomást rendszeresen _ellenörizili kell. _~:i 
Súlyos hipertónia esetén a kezelést r:n_eg kell szakítani. . ":~~~~ 
Megjegyzé_s. + Csak vényre adh atc;? ki egyszeri alkalommal. >·t 
- Csak nögyógyás~ati stakre.nde:lé~ek_ .r~ndelhetik terápi~s .-411 
célra, valamint fekvobeteg-gyo_gy1!ltezet1 J~waslatra a be_lgyo- ___ ,,,.· 
gyászati szak_reilcjel_~~ek; i11(3tye __ beJgyógyász _csopo_rtvezetö_ :/~ 
főorvos,_ vérző vagyvérzékenythrOmb'ocytopeni_ás nőbetf!!gek ,+! 
részére. -- Csak abban az esetben -rendelhető, ha· a~ beteg ·§j 
gyógykezelése más, forgalomba· -hozatal ra engedélyezett-~~ 
gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. -:~ 

Csomagolás. 30 tabi. 12,80 Ft. ,~ 
(Gyártja: Organon, Oss) ~ 

ORGA-STERON 0 220, ~ 
-~- . Hatóanyag. 5 mg methyloestrenolonum sublingualis t~bl.~. -~J 
ként. .;«JJ 

-JaVallat Jelentős geS_Ztag_énh81:ása ·alapján corpUs ·1uteum ~ÍJ 
hormonnal való kezelés javallatai esetén~ . _ _._, __ -~ 

A. dagolás.lnd.ividuális. Szokásos. napi adeigja 2-5 mg.; •. t.• ... b.l..t .-~.~ 
a nyelv alá helyezve-lehetőleg nyelés nélkül- meg kell várni, ·-'l 
amíg szétesik._ _ _ _ ~ _ · _ _ :#W 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egys_zeri a_lkalom:rpal. ~ 
.... Az _orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak~ íl 
mailag illetékes fekvőbeteg·ellátó osztály, szakrendelés,(gon- _-i 
dozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az esetben rendel- --~ 
hetö', ha a beteg gyógykezelése más, ·f_orgalomba hriiata~r-a"c' 
engedélyezett gyógyszerrel_ eredménye-sen nem:biztosítható. l] 
Csomagolás. l O tabi. 11,70 Ft. ~ 
(Gyártja: Organon, Oss) -~ 

l 

OSPOLOT 
tabi. 
Hatóanyag. 200 ing suitiarnum tabl.-ként. 

A 300 

J8vallatok. Temporális lebenyi epilepszia, p'szichomotoros 
roham. Grand mal epilepsziában más_ antiepileptikummal 
kombinálva. - -
Ellenjavallat. Veseártalmak. ___ ,__ :::c..c:c--,T:*'_, 

Adagolás. Individuális; felnötteknek általábárl' a iiBPi_ ·adag 
kezdetben -2x1/2 tabi., majd 3 x 1 tabi., súlyos_esetbem az_ada~ 
gat emelni lehet. _ _ , 
Olyan egyének, akiket már más antiepileptikumm~_l_ ke~eltek, 
csak-fokozatosan állíthatök át az Ospolot-kezelésre, 
Mellékhatás. Gyenge paraestheSia, főleg a vég'tagokon,-mely 
1-4 hét alatt elmúlik. 
Figyelmeztetés. Vérképellenörzés, vizeletvizsgálat ·a -keZelés 
alatt szükséges. 
A gyógyszer bevétele, ill. -alkalmazása után8-10 _órán belül, 
vagy folyamatos szedése, ill. kezelés esetán a kúra __ időtartama 
alatt járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gépel"! dol
gozni tilos. Alkalmazásának,_ ill. hátásának tartama -alan-tilos 
szeszes italt fogyasztani. · 
Megjeg_yzés. + Csak vényre adható ki egyszeri ,alkalommal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon
dozó) szakorvosa jaVasolja. --Epilepsziában szanvedő-beteg
nek az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvosa, vagy 
javaslatára a kezelőorvos (körzeti,- üzemi orvos, 'körzeti gyer
mekorvosi térítésmentesen rendelheti.- Csak abban az eset
ben rendelhető,-ha a beteg gyógykezelése más, forgálomba 
hozataira engedélYezett gyógySzerrel eredményesen _ nem 
biztosítható., 

-Csomagolás. 50 tabi. 21,-Ft. 
,(Gyártja: Bayer, Leverkusen) 

OTOSPORIN 
fülcsepp 

u 110 

Hatóanyagai. 10 OOO NE polymyxinum B sulfuricum, 3400 NE 
neomycinum sulfuricum, 10 mg hydrocortisonum {1_ml) vizes 
oldatban. 

l 

:,t~ 564 

Javallatok. Otitis externa, otitis media, mastoidotomia, fe
nesztrációs operáció. 
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Alkalmazás. Felnőtteknek: naponta 3-4 x 3-4 csepp, gyerme-:..: 
keknek naponta 3 x 2-3 csepp a beteg fülbe cseppentve. 
Figyelmeztetés. A készítmény használata előtt a hallójáratot ,Ji 
meg kell tisztítani. (Szappan nem használható!) Gombás f~r- : .... JM.~. i 
tőzésben_ az Otosporin hatáStalan. l 
Megjegyzés. ·++_Csak vényre adható ki egysZeri _cilkéilöm- _-:,,; .. 
ma~.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg ~ 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-etlátó OSZtály, szakrendelés 'll 
(gondozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az-esetben:ren- _:gJ 
delhetö, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira -;~· 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. ' 
Csoma-golás. 1 üveg (5 ml) 8,80 Ft. ~ 
(Gyártja: -surroug~s _Weil come, London) 

OVESTIN Q 21 O (~ 
tabi. 250 !'9 <3' 

Hatóanyag. 250 !!9 oestriolum tabl.-ként. :~;{ 
Javallatok. Portioerózió, pruritus Vulvae, kraurosis vUIVae, -~; 
vaginális ulceratio, klimakteriális panaszok {hőhüllám, fejfá- ·-P!g

jás, depresszió), a laktáció gátlása. Trichomoniasis utókeze- -~ 

~:=~javallatok. Terhesség, menses, ösztrogéndependens . -.-·'.~, •. ~ .... ;: 
mamma-és uterustumorok. ~:_~ 

Adagolás. Naponta 1-3 tabi. A tablettákat rágás nélkül kell --~ 
lenyelni. y;m 

::fi: 
Mellékhatások. Lásd Ovestin tabi. 1 mg. ~~ 

Figyelmeztetés. Lásd Ovestin ta b l. 1 mg. -~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. :~ 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg Szak- ;~ 
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon- _"_"_ 
dozó) szakorvosa javasolja. -Csak abban az esetben rendel- ':l 
hető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba-. hozataira _,ji 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható._ _ib,~ 

' ---" -----••."á-."~,J@i 
Csomagolás. 20 tabi. 7,40 Ft. Ji!í 
(Gyártja: Organon, üss) --1 

OV ESTI N 
~ 

0210 l 
i 

J 
tabl.1 mg 
Hatóanyag. 1 mg oestriolum tabl.-ként. 
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Javallatok.- Elsősorban a csökkent ösztrogénképződésből 
eredő helyi és- általános panaszok kezelése és megelőzése, 
különösen a klimaktériumban, postmenopausában (ösztro
génSzubsztitúció$ terápia); a vagina, a vulva és ·a cervix meg
betegedés-ei: ·colpitis, vulvovaginitis, cervicitis és __ decubitus 
vag i nae (pl. pesszárium használata következtében); valamint 
starilitás (cervixfaktor). 
Ellenjavallatok. Terhesség, menses, 'ösztrogén-:dElPe!fdeTlS 
mamma-és uterus-tumor. Thrombophlebitis, throrhboembo-
1iás zavar, ismeretlen eredetű genitális vérzés, súlyos máj
betegség, endometriosis, porphyria. 
:AditgoláS. tisztrogénszubsztitúcíós tefápiii:. _a kezeléS meg
kezdések-or általában· naQyobb_ adagok szükségesek. -A tüne
tek súlyosságától füg-gően az-elsö-~7·nap-Ori>n--a'p_i' 4·-tabt.-=t is 
lehet adni, amit fokozatosan (-1-3 hét alatt) kell·cs"ökkenteni ·a 
napi 1 tabi. fenhtartó'"ádágra.-- A csökkentéS üterrrét a beteg 
tünetei alapján kell megállapítani. 
A vagina, a vulva és a cervix megbetegedései: napi 1 tabi. 
Sterilitás (cervixfaktor): napi 1 tabi. a ciklus 8-15. napja között. 
Mellékhatások. Ritkán hányinger, fejfájás, mellfeszülés,_. f_o:
lyadékretenció és méhvérzés a kezelés alatt Vagy a Kezetés ~ 
megszakításakor. 
Figyelmeztetés.· Alkal'mazása nem célszerű olyán esetékbe n, 
amikor az endometriuinban protiteratív hatást szándékozunk 
előidézni. A myocardium és a vesemüködési zavaraiban, epi
lepsziában, diabetesben és olyan fiatalkorú b'etegeken, akiken 
a csontozat növekedése még nem fejeződött- be,, fokozott 
körültekintést igényel a készítmény adása. 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalonimal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetöleg-szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon
dozó) szakorvosa javasolja. -_Csak_·abban,az eset_ben rer~del
hető, ha a beteg gyógykezeléSe más, fc:>rgalo:mba 'hozBtal.ra 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biZtosítható. 

.c~o~-~_go~á~·._:31? tabi. 14,60 Ft. 
(GyártjB:-Organon, üss) 

OVESTIN. 
szuszp. i nj. 
Hatóanyag. 1 mg oestriolum (1 ml) amp.~ként. 

Q 210 
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Javallatok. Portioerózió, pruritus vulvae, kraurosis vulvae, 
vaginális ulceratio, klimaxos panaszok (hőhullám, fejfájás, 
depresszió), a laktáció gátlása. Trichomoniasis utókezelése. 
Ellenjavallatok. -Terhesség, menses,· ösztrogéndependens 
mam ma~ és uterustumorok. 
A.daQolás. NaPi 1 amp. im. Az ampullát használat 'előtt fel. kell 
rázni. 
Mellékhatások. Lásd Ovestin tabi. 1 rrlg. 
Figyelmeztetés. Lásd Ovestin tabi. 1 mg. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetőleg szak
mailag iiJeté~es f_ekv_é)beteg-ellát9 osztály,_szakrendelés_(gon~ 
dozó) szakorvosa .javasolja.- Csak abban--az esetben-rendel~ 
hető, ha_ a beteg gyógykezelése. más, -forgalómba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 3 am p. (1 ml) 4,80 Ft. 
(Gyártja: Organon, Oss) 

PATENTBLEU X130 
i nj. 
összetétel. 5.0 mg natrium~bis~{diaethylamino~4-phenyl) .,-.-, 
(hydroxy-5-disulfo-2,4-phenyl). methanolum anhydricum (2 ~ll 
ml) amp.-ként izotóniás vizes oldatban. ,#J 

Alkalmazás.lnjiciálható festék nyirokutak és artériák·lokalizá
lására, a készítményhez csatolt részletes használati utasítás 
szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendehett). - Szakrendelések 
(gondozóintézetek) költségvetésük terhére szerezhetik be az 
őket ellátó gyógyszertárakból. 
Csomagolás.! am p. (2 ml) 8,- Ft. 
(Gyártja; Byk Gulden, Konstanzi 

l 
~~ 
~ 

PIMAFUCIN 
cseppek 

J U 110; X 500; T110 'A'! 

'l 
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Hatóanyagok. 25 mg natamycinum (pimaricin) és 0,2 mg ben
zalkonium chioratum ml-ként. 

·'"'!] JaVallatok. Stomatitis mycotica: candidiasis akut J)SzeüdO~ 
membrános (szájpenész) és akut atrófiás formái, melyek új- ii~ 
szülötteken, debilis felnötteken és malignus elváltozásb~n 

szenvedö betegeken fordulnak elő, továbbá a széles sf)ekt
rumú antibiotikumokkal, kortikoszteroidokkal és citatoxikus 
ágensekkel való kezelés szövődményeinek helyi kezelése. 
Műfogsor okozta stomatitis; a larynx és a pharynx_ candidia
sisa; otomycosis vagy otitis externa, ha ezeket elsődh~gesen 
vagy másodlagosan élesztőgombák (pl. Rhodotorula fajok). 
élesztőgombaszerű -organizmusok (pl.· candidafajoki Vagy 
gombák (pl. aspergilius és penicillinum) okozzák;:végülai€öf.
mök és a bőr candidiasisa. 
Alkalmazás:- Orális candidiasis esetén felnőtteknek: na'j::Jónta 
4-6-szor. 1 ml, a seb kiterjedésétől függően;- gyermekeknek: 
általában rJaponta 4-szer 1/2 ml, ecsetelésre. Ez az adag·:Szük~ 
ségesetán naponta_4-szer 1 ml-re_emelh~:_Otomycosis·ese
:tén a fül kitisztítása után 2-3-csepp oldatot kell.b~\3PP.enteni. 
Dermatomycosisban a seb kiterj~désétől:-függö~~~-.egy,_yagy 
több cseppet naponta 3:'4-szer a __ seb felszínére eéSetelni. 
Meliélcfta.táS. Enyhe. irritáció vagy-egö érzés a.szájban. 
Me{lje~yzés. -+ Vényen nem rendelhető. - SzakreÍldelések 
(gondozóintézetek) költségvetésük terhére szerezhetik be az 
öket ellátó·gyógyszertárakból. 
Csomagolás. 1 üveg (20 ml) 23,80 Ft. 
(Gyártja: Gist-Brocades, Delft) 

PIMAFUCIN T110;T130 
hüvelytabletta 
Hatóanyag. 25 mg hatamycinum (pimaricin) hüvelytabl.-ként. 
Javaílatok. Leucorrhoea minden forinája, fö1eg Candida albi
cans és'Trichomonas vagíÍlalis által kiváltottak. 
Alkalmazás. A kezelést 'lehetőleg 'kőzvBtlenül a rnenstruáció 
után kell-megkezdeni: (Terhességben vagy manapausában 
bármely időpontban ·-elkezdhetö;) A beteg az 'előzőleg vízzel 
megnedvesített tablettát 20 napon át este lefekvéS "Után 
helyezi mélyen a hüvelybe. Alkalmazásakor az_op'timális hatás 
érdekében az irrigálásta beteg tehetőleg-mellözze. 
MeQJeOYZéS. ·+·Csak vényre adható.ki egyszeri-alkalommal. 
Az -a szakrendelés (goil'dozó) SzakorVosa ·rendelheti, aki a 
gyógyszer javallata:i szerinti betegség esetén a beteg· gyógy
keZelésére területileg, ·és-szakmailag illetékes.- CSak abba h az 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forga~ 
lomha hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
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Csomagolás. 20 hüvelytabl. 10,90 Ft. 
(Gyártja: Gist-Brocades, Delft) 

PIMAFOCIN 
krém 

T110;T130 

Hatóanyag. 600 mg natamycinum (pimaridn} 30 g lemosható 
vizes. krémben. . ·. _ . · 

Javallatok. Candida albicans eredetű-bőr- és körömágy-infek
ciók. A !ágyéki területre átterjedő'candida-vaginitis. Sok.-eset
ben eredményesen- alkalmazha_tó: akut bőrinfekciók kezelé
sére. 

Alkal~azá&.-· A-, beteg:_ bőr- .. -Vagv:;~ö~ömfel_~.l~te~,=!l-apol'ltá '-egy 
. vagy-tobb alkalommal·bekenni.-·-·-;::"·"'--'•::;,.:--\,, __ ;_,-, -->..-., ·_ -

Megjeg'{Zés.: +: Csa~Vényre Bdtiát6-'ki"e9'ys~·e_r{.-8_í_kátÖmmal. 
- Az a szakrendelés (Qbndozó) 'szakorvosa rendelheti; 'aki a: 
gyógyszer javallatai sze'rinti betegség -esetén'·a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes. -Csak abban az 
esetben rendelhető; ha a beteg gyógykezelése_-más, Jerga
lomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 1 tubus (30 g) 11,60 Ft. 
(Gyártja: Gist.:Brocades, Delft) 

PIMAFOCORT T 110; T13ö; T 200 

~~~:a~yagok. 52,5 mg neomycínum, 150 mg natamycínum ~J 
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(pimaricin), 150 mQ hydroc0rtisonum_(15'9) kenöcsben. -~-:~l 
Javallatok. Ekcéma, dermatitis, ·pruritus# főleg egyi(h~jateg --~.q 
fennálló baktérium-, gomba- vagy élesztőfertőzéSsel; "'J· 
Alkalmazás._A beteg bőrteiületet n?~ponta 2-3-szo,rvékonyan \;

1 bekenni. - - 1 

MegjegyZés. :Jt:-.Csak.vényre·adható·ki egyszeri alkalommal. .;_q 
- Az a szakrendelés· (gondozó) szakorvosa rendelheti; aki· a .. l:L--~ 
gyo·gyszer javallatai si:erjnti b~tegség e_Setéii a oe~eg ,gyógy:--" .;:i 
kezelésére terül8tileg_és szakrilai_lag~illetékés . .,..cSak abban az ~~ .. 1 

esetben rendelhető, ha- a .beteg -gYógYkezelése más, forga· 
!Omba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztositható:
Csomagolás. 1 tubus (15 g)8,10 Ft. 
(Gyártja: Gist·Brocades, Delft) 

PORB 
i nj. 

1260; H 700 

Hatóanyag. 5 NE ornipressinum (1 ml) amp.·ként. 
Javallatok. Ischaemia biztosítása a mütéti területen. A kapil· 
lárisvérzések kezelése és megelőzése. 
Fül-orr-gégészetben: tonsillectomia, otoplastica, rhinopla
stica, bőrtranszplantáció, Caldwe/1-Luc-műtét. ;~::.--:{_~~
Urológiában: prostatectomia, hólyagmütét, vesemütét. 
Szülészet-nögyógyászatban: vaginális mütét, méhnyakcson
kolás és kiirtás, biopszia, episiotomia. 
Kis sebészeli beavatkozás okban: végtagsérülés, arc-koponya 
sérülés, bőrtranszplantáció, jóindulatú bőrtumorok, circum
cisio, nodus haemorrhoidi31es, izom biopszia . 
Általános sebészeti. beavatkozásokban: thyreoidectomia, 
idegsebészeti beavatkozások, herniotomia, csontinűtét, 
mammatumor, intesztinálls sipoly, varicositas. 
Ellenjavallatok. Bélelzáródás, a káliumháztartás zavara. 
Adagolás. Helyi érzéstelenítőkkel együtt általában 1 O ml 
anesztetikumhoz 1 NE (=0,2 ml); erősen vérbő mütéti terű~ e
ten alkalmazva 5 NE (1 ml), 30m l helyi érzéstelenítőhöz. Álta
lános érzéstelenítésben a fent említett arányban adható helyi 
érzéstelenítővel vagy fiziológiás konyhasó-oldattaL 
Kapillárisvérzésekben (instilláció vagy tamponálás) &-10 NE 
10--20 ml fiziológiás konyhasó-oldathoz. Lokálisan hígítatla
nlll is alkalmazható. 
MellékhatásOk. SáPadtság, átmeneti hipertónia, foköZott bél
perisztaltika. 
Figyelmeztetés. Terhes nőknek és coronariabetegségben 
szanvedöknek 2 NE-nél nagyobb adagot ne adjunk. Olyan 
állapotokban, amelyekben a vérnyomás átmeneti emelke· 
désenem kívánatos, csak óvatosan adható. 
Az injekciós oldat hígítását közvetlenül az-alkalmazás elŐtt kell 
elvégezni. 
Megjegyzés. + Vénven nem rendelhető. Szakorvosi rende
lőintézetek (gondozóintézetek) költségvetésük terhére szarez
hetik be az őket ellátó gyógyszertárakbóL 
Csomagolás. 50 amp. (1 ml) 124,20 Ft. 
{Gyártja: Sandoz, Bázel) 
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PREGNOSTICON .. Ali-in" X 130 
diagnosztikum terhesség megállapítására 
összetétel. Kis mennyiségű HCG-vel immunizált liofilezett 
nyúlsavó, HCG-vel szenzibilizált, liofilezett vörösv~rtestek 
teszt-amp.-ként. A két rea·gens réteget egy ugyancsak liofile-. 
zett pufferréteg vál_asztja el egymástól. · 
Javallat. A_ koriongonadotropin immun-ológiai_ kimutatása a 
vizeletböl. 
Alkalmazás. A készítményhez csatolt-részletes használati uta
sítás sze ri nt. 
Megjegyzés. Vényennem rendelhető.- Szakrendelések {gon
dozóintézetek) költség_vetésük terhére_ szerezhetik be_ az öket 
ellátó gyógy_szertára_kból. ___ · 
CSomagOlás: 3o dbtBSzt-arriP.-217, 10Ft 
{Gyártja: Organ·on, üss) 

PREGNOSTISEC X130 
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diagnosztikum terhesség kimutatására 
(2 perces) 
A vizEdetben levő koriongonadotropin (HCG) kimi..ítafására. 
A tárgylemezen a reagensek két beSzárított cseppben vannak. 
A színteiEm folt HCG ellen te'rnielt immunsavót, a Sárga folt 
HCG-vel telített latexrészecskéket tartalmaz. Ha az immun
savát nem terhes vizelettel es a latexhez kötött H CG-vel ösz
szekeverjük, az immunsavó a HCG-vel_ reakcióba lép, szem
cSés agglutináció következik be. Ha a fenti keverékterhes vize
letet -tartalmaz, nem jön létre agglutináció, mert· Bz immun
savét a terhes vizelet nagy HCG-tartalma közömbösíti. A vizs
gálati eredmény megbízhatósága akkor optimális, ha azt 12 
nappal-a menstruáció kimaradása után végezzük. Ha-a reakció 
pozitív, a vizelet HCG-tartalma Jegalább 2500 NE/l. A vizsgálat 
12 napnál korábban is elvégezhető. Ilyenkor a pozitív ered
mény elfogadható, a negatív eredmény azonban nem jelent 
bizonyosságot. Negatí_V eredmé'ny esetén- a_ vizsgálatot pár 
nappal később újból-el-kell végezni_.;_ 
Megjegyzés. Vényen nem-rendelhető.- Szakorvosi rendelö
intézetek (gondozóintézetek) az öket ellátó gyógyszert~rakból 
szerezhetik be költségvetésük terhére. 
Csomagolás. 25 vizsgálatra elegendő anyag 217,60 Ft. 
(Gyártja: Organon, Oss) 

_________ 3 

PROTAMIN 1000 
in j. 

x 200; 1220 

Hatóanyag. Protaminum hy.drochloficum (5 ml) vizes oldata 
(1 ml 1 OOO U SP-E heparint semlegesít). 
Javallatok. Heparin-:túladagolás és bizonyos haemorrhagiás 
rendellenességek. · 

Adag'OI{ts._A vérben keringöhep_ari_ri ilienn\iiSé96-ésB.~_ePa~ 
i nj. beadása óta eltelt idő határoz-za meg. 
Ismeretlen heparinkoncentráció esetén alkalmBZott--kezdő 
adag az iv. 1_ ml-t ne haladja-meg_. Alkalmazása addig bizton
ságos, amíg a trombinidő még normál értékű. A heparin iv. 
alk~lmazása által kiváltott Vérzések es~tében· általában az 
utoljárá alkalmazott heparin adag felénekrileQfelélö Proiámin 
1000-t kell iv.- célsze-rűen 100-:-200 ·mrtiZibl_~grás:kdilVtiaSO
oldatban; cseppinfúzió·formájában·- alkalmciznL · 
Mellékhatás. Ritkán shockSierű tüneteket dkoZtiat: 
Figye·lmeZtétés. A kumarin típusú aniikoa9-UTáflSok hatását a 
Protamin nem függeSzti fel_. 
Megjegyzés. + Csak vény.re adható ki egyszeri alkalommal: 
-Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrEd 'ered
ményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 6,80 Ft. 
(Gyártja: Hoffmann la Roche, Bázel) 

SALAZOPYRIN S 300 
tabi. és EN-tabi. 
Hatóa~_yaQ. 5oo mg salazosulfapyridinum tabl.-ként, ill. EN 
( vékonybélben oldódó) tabt:-J<ént. 
Javallatok. Colitis ulcerosa, közönséges és erjed~ses colitis. 
Akut é!)_szubakut reumás arthritis éS.?I ~rónikus arl:hritis _egyes 
esete_i. · 

Ellenjavallat. Leukopeniára va_ló hajlam. 
Adagolás. Individuális. Felnőttek szokásos adagja. napi-8-12 
tabi.- Di~frrho'ea .. :esetén ., Q-:-12 tabi., 24 órára egyenletesen el
osztva. Kezdetben éjszaka is adják, később_csak :napközben, 
étkezéssei egyidejűleg. Colitis ulcerosában_ 14 napig alkal
mazzák, majd 4 heti szünetet iktatnak be. Az akut szimptómák 
visszafejlőd_ése ,után a napi adag 3 tabt-ra csökkenthető. Reu
más arthritisben 5-6 heti alkalmazása után az adagot napi 5 
tabL-ra csökkentik 
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'.·.·,J: ..• ·. 
,·2: 

Gyermekeknek 5-7 éves korig általában napl3-6-szar 112....:1 
tabi., 7 éves koron felül 3--6-szor 1-2 tabi. A vékonybélben ___ ·: 
oldódó EN jelű tabi. jobban tolerálható és. azok is jól tűrik, \; 
akiknek a· másikgasztrointesztinális zavarokat okoz. .. 
Mellékhatások. Hányiriger,_ -étvá_gytalanság, hőemelkedés; :;:: 
mértéke és gyakorisága adagfüggö: a csökkentés arányába-n 
enyhül_ és ritkul. Túlérzékeinység 7~1~_n_api kez~_lé~után jön "' 
létre esetleg exanthemás szövődrhénnyeL kísért magas láz ·· 
formájában. Laukepenia vagy túlérzékenység előfordulása
kor a kezelést azonnal-be kell szüntetni. 
Figyel_meztetés. A leükOpenia veszélye miatt ajánlatos folya
matos vér:., és vizeletkontrollt végezni. 
RothasZt~ bakl:ériUIJ10k y~ gy {:l_mőb~k áltat okozott:e:otitis keze-
lésére-nem.::a1kaiiT)as~>--- -.-_ _.. · 
MegjegyzéS_:,~+- Csak·vé~yre adható ki -egyszeri alkalommal. 
-At orvos a~kor rendelheti, ha azt a területileg, illető_l_eg szak
mailag_ illetékes fekvőbetegellátó osztály, szakrend61és_ (gon
dozó) szakorvö'sa javasolja. Csak abban ai· esetben --rendel
hető, ha a beteg gyógykezelése rilás,· forgalomba hozataira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 50 tabi. 11,60 Ft; 50 EN-tabl.14,70 Ft. 
{Gyártja: Pha_rmacia, Uppsala) 

SALAZOPYRIN S 300 
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végbélkúp 
Hatóanyag. 500 mg salazosulfapyridinum kúponként: 
Javallatok. Az orális Salazopyrin-kezelés- kiegészítése· COlitis 
ulcerosa, valamint proctitis, proetccolitis esetében. 
Ellenjavallat. Lásd SalazopVdí-l tabl.-nál.-
Adagolás. Orális Satazopyrin-kezelés kiegéSzítésére reggel és 
esetleg este 1-1 kúpot, lehetőleg-székletürítés után. _____ _ 
Proctitis és proctocolitis kezelésére reggel és esté 2.:...2 kúpot. 
Javulás vagy 3 heti kezelés Litán az adagot CSökkenthetjük. 
Megj,gyzés_. _. __ +_Csak yé!)yr~ __ a.d.ható ki égysze_ri' ál_~_fli!Jfn!llaL_:~ -
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg,_ illetőleg szak- ;.; 
mailag illetékes fekvőbetegellátó osztály,- szakrendelés (gon- ' 
dozó) szakorvosa javasolja. Csak abban ai esetben -rendel
hető~- ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hOzatatra 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen-nem biztosítható. 
Csomagolás. 10 kújJ 14,70 Ft. · 
(Gyártja: Pharmacia, Uppsala) 

SANDOSTEN CALCIUM 
in j. 
L: 421. old. 

SIMPLASTIN 
teszt 

X130 

összetétel. Nyúlagyból és riyúltüdőből készült; éZért miild a 
VII. faktorra, mind pedig a X. faktorra-érzékeny; Mir1dkét'fáktor 
megbízható szöveti thrombopiastin segítsé_gév81'- ha'táro
:z:andó meg; _mivel __ az antikoagulánsterápia rTiegkez'déSékor 
elsőként a VII; faktorcsökken, míg tartós teráp_iáni3_1_ a_ X. fáktor 
,értéke a VII. faktor értéke alá esikés íQy_·a_ limi~áló}aktdt~-_Sz~re
pét a X. faktor tölti be. A IX.- faktornak á -!r()mb0plaSztii1idő 
meghatározásában nincs jelentősége. 
Konzerv:á_lós:z:ert _nem tartalmaz;-m_ivel ezék~ériZiriiméregként 
hathatnak. · --- -· , · -·' _. , 

Al_kalrriBzás. Stedl fe'cSkeridőbe 1 ·rész 'hátrium-c1trátc}t ._'(0,1 
rTu::>l/1=3,57%-os t,riná_triumcitrát-oldat} vagy, nátrium~oxalát 
(O, l ml/1=.1 ,35%-os:nátrium~oxalát oldat) ol_datot szívunk fel. 
Ezután- ügyelve arra, hogy hBbképződ~s~ne''iépjEm tet·:-: 9 rész 
vénás vérrel és az antikoagulánssal jól-elkev~rjük_(kever~si 
arány 1 : 1 0), majd 5 percig centrifugáljuk_2000.-es fordulattal. 
A l_ep_ipe_ttázott plazmát minél hamarabb fel kell használni; 
hűtősZ:e~rényben (D_:-.5 o_c- között) 'mintegy két_ óráig észre
vehető aktivitáscsökkenés _nélkül tárolható-. A Simpiastint 
desztilláltvízben oldjuk (pH=_6,0-nál ne legyen savasabb!_)_. Az 
50 meghatározásnak megfelelő üvegesébe 1 O ml, 20 megha
tározáshoz 4 ml, 6 -meghatározáshoz--1,6 ml desztillált vizet 
pipettázunk. Az egyenletes· szuszpenzió elérése ·céljából az 
üvegcsét alaposan-fel kell rázni. 
Mikropipetta segítségével 0,1 ml beteg~plazmát -pipe_ttázunk 
egy mikrokémtsőbe. Egy- másikba_ Simplastin-szusí:pehziót 
töltünk és mindkét kémcsövet-37 _oc hőmérsékletű vízfürdőbe 
helyezzük. Amintegy 3_perces inkubációs idő eltelte után a 
meghatározás elvégezhető. , · 
Mikropipétta segítségével 0,2 mt Sirilplastint pipéttázunk a 
plazmába és apipettát kifújjuk; ugyanakkor eHndftj_uk a stop
perórát (a sorrend meg is fordítható; a plazmát pipettázzuk a 
Simplastinhoz). Az elegyet kis dróthurokkal másodpercen
ként kb. kétszer'átkeverjük, amíg az elsőfibrinszál keletkezését 
nem észleljük. AZ alVadásig eltelt idöÜriérjük. · 
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-2. ·~· A vérvételkor az antikoaguláns: vér=1: 1Ö arárl\it porítOsarl' '; 
be kell tartani. Ha a plazma erythrocytákat tartalmaz, ismétel- ~.:.:.·.-.',! 
ten kell centrifugálni. Hemolitikus plazmák nem használhaták ::, 
a meghatározáshoz. §1 
A Simplastin-szuszpenzió állás közben szedimentálódik; Az '~ 
ebből eredő. hibák elkerülése céljából a szuszpenziót min_den §j 
egyes pip.ettázás-elött gondosan fel kell rázni. _ - _ _ -· - -~j 
A tromboplasztinidö meghatározását a_ plazma levétele-után -"!' 
legkésöbb két_ órán belül keU elvég_ezni,_n

1 
ehogyb~z V

1 
~-f~~~dr őin :1 

~-~~ju~~-ivitá-scsökkenése ,~ia~ megnyu t trom op aszt1n1 t -~ 

Ha a- trombóplasztin:-meghatáÍ"ozást Vé)Vétel, Után_ két- órán -l! 
belül_ nem tudjuk~lyéQezni, ~lsze~űbb_Si~plaStinc:A:t(trom- -:.-i 

boJ}_laszti_n; k~I~I~T~-V. faktor; é_S~-F~l:i_A·qgé~)-_al~almaí:flL. : · 
Biztonsá9I Okbói_Cél_szera_:mindEin pláZm8V81 kétepárhUzamos :i 

meghatározást elvégezni~-~'.-- :- -; ' ' - - '' J% 
Mint minden enzimes módszer, a tromboplasZtinid() r'négha- -5 
tározása is rendkivül kényes eljárás. Ezért a Vérvételi.fecsken- ·i 
rlőket, kér:ncsöveke_t, pipettákat stb. __ fokozott go~dossággal ;~ 
kell megtisztítani, mivel_ minden szennyezés vagy detergen- -' 
sek nyom;;~_i_i,s meghamisíthatják a meghatározást. t\,'kémCsö- 'ij 
vakettehetőség sz_erint kizáróJ8gtiomboplasztinidő megh_atá- .·· .. ·.~·.·.~.·.1. 
r:ozáshoz használjuk. A kac:::smódszer _alkalmazásakor a ] 
kémcsöVekel rerids·zeres időközönként cseréljük ki újakra~ mi- 'j 
vel huzamosabb használattól az üvege~ érdessé vált belső ~.~.·.·=.· .. ·!. 
felülete a- plazm'át kantakt-aktiválhatja és- igy· az alvadási időt , .. , 
megváltoztathatja. A vérvételhez lehetőleg egyszer haszná- -iil 
lato~ fecskendőket használjunk-. ~ 
Figyelmeztetés. A feloldott Siinplastin o-5 oc közötti hőmér
sékleten tartva 2 napon belül felhasználandó.- Nem. szabad x 
mélyhüteni" sem megfagyasztani. Bontatlan állapotban 
0-5 oc közötttárolva 31/2 évig tartható el; 
Megjegyzés~ Vényen nem réndelhető;·.-- S-z:akorvosi ·rendelő- ., 
intézetek- (gondozóintézetek) költségvetésük -terhére szerez- -'-} 

~=~~~::á~~~~ e~~~: ~~~~~~:rtárakból. ' "~ ....•. : .•• ' .•.•. 1_ 
(Gyártja: Gödecke, Berlini j~ 

Í260;0210 i 
j~, ~ 
Hatóanyag. 20 mg \ii'ioldékony;·liofilezett·déstrloldiheinisuc- ~i 
cinicum poramp.-ként; oldószer: 2 ml aqua destillata pro i nj. ·l 

STYPTANON 

- l 
--~~ 

Javallatok. Általános sebészet: kis és nagy s_ebészeti beavat~ 
k?zá~ előtt és u.tá~ a parenchymás vérzés megelőzése, ill. le
kuzdese. Plaszt1kat sebészet. 
Sz'emésút: szemészeti-sebészeti beavatkoZás előtl-éS Után 

. Fül-qn-gégészetb_en: vérzés profilaxisa és terápiája-, tonsil lee~ 
to';lta, adenotomta esetén, .továbbá _fül-,- gégeműtét előtt' és 
utan, _ _ _ _ . _ - - ____ -· _. 
Bf!lgyógyászat; haf~.<?r~hag_iáS_ g~-s~riÜ.s;_-<1 .9Yd~l,rir,_;~,4~{r:~=
tus ~gyeb ero~~v ':erze~e1, pnn:er. ~s szekund~r .t~rcimbő_c-ytO
pema, petec~Jak es mas,_ a kaptllansfal patoiogtasan mBgvál
toz~tt_permeabilitás_ának következ~ében létr.ejöVövérzéS_~k 
Adágol~s_:_ Legcélszerűbb iv,_adni,~S~tleg iV:: Cs~p_j)_i_nfÖtióban. 
~hol_ az tv. befe.cskendezéstechnik8i a~adályokba űÍk_öZi~_ im. 
rs adható.' A_hatás á,lta_1ában-~o-p_e_i"cén ·be( Ü!, irlí:~_~dás--~S~tén 
késObq·jel~ntkeZikéS 24 óráfg tart:_-~:~_;_-_:;:::·' __ ;:' ___ ._:--~~,~-,-,.:·:-,\--':'_ 
Felnéjttef:n_Bk- ~tl~_go_s_ adaQja-'n,a~ __ orlüi __ 1 ;- sűlv_o's- e_~'St~k.bén 2 
~m~·- Mutet elott• napon l'--2 am p, és kb. 1_ órával a 'rr~űtét előtt 
tsmet 1--amp. ' . ' ' . n 

Gye~mf!kekriek testsúlytól füg_göen 5-1 ö ~f!lg, -szükSé-g··'esetén 
enne! tobb. ,- _; ·--·- o--'-

Figyelmeztetés. Mivel a késZhfrtén'ytUnetl k~Ze-lés-ie" 8'tka1mas 
alapvetően fontos a patogenezis tisztázása és szükség eseté~ 
a megfelelő oki kezelés. 
Terhesség esetén az alkalmazás nyújtotta előnyöket és kocká-
zatot mérlegelve óvatosan adható. .-
Menopausában le_vő nőknek óvato~a,n_ adand?. 
Savanyú infúziös oldatokkal; pl.' proteinhidrciii~átJ;tú)kkal 
nem keverhetö. · · · 
Nli!gjé:gyZés, + Vé ilYen n:ein: redd,eih'8iö.':~ ,Szakbhiiisf ren
delőintézetek {gondozóintézetek) költségvetés:ük térhé_fe sze-
rezhetik be. · 
Csomagolás. 6 am p. (20 mg) + oldószer 59 30 Ft 
(Gyártja: Organon, Oss) ' · 

SULFONE 
tabi. 

· · Hatoa·n_y_ag>i ~91:li9_:diaP~·:eh_Yisuifuhum ta~i:*érlt: 
S400 

JaV.au8tok. LePra"-.- Dermatitis· herpetiform iS.-_, 
Adagolás. RendsZerint kéthónapos:-,p~_riódUsokbarí törtéhik 
melyeket ~gyhete.s szünet választ-.·el. ·A-·kéthónapos .periódu~ 
sokba_ n mmden heten hat napon.keresztül kell szed_-:ti.:A_ beteg 
a nap t adagot egyszerre, amennyiben ez nehézségbe.-ütközik, 
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két részre elosztva (egyik felét reggel, a másikat este}veQye 
be, vízzel. A legelső periódusban ajánlatos fokozatosan 
növekvő adagokat alkalmazni: első héten napi ·1. mg/tskg, 
második héten· napi 2 mg/tskg, harmadik héten napi 3 mg~ 
tskg, negyedik héten _és_ azon túl 4:mg/tskg naponta~_ a napl 
.adag azonban nem haladhatja meg a 300 mgwot. -· · : 
Mellékhatások. Vashiányo·s anae:r11.ia_;. a_z emésztörend~zer
ben és a bőrb_en okozott zavarokra·t.Jtaló t~n·etek_(ha 5-?:~ksé
ges, a kSzelést egy ideig . abba- ~ell h~~y_ni, _majd l_assan 
növekvő adagokkal folytatm_)_; _ lepras re_akc1o~. __ ,,. 
Í:igyelme;ztetés._ A kez_elés ,ala~ a_ vashi~nyo~_ '!nacill] __ i_(l,_meg- _ 
előzéSére vag_y_kezel~~é_.~e, x~_ssó_ adagolasa kty:a~at~s. ___ .. ,-
Megj_~Q'y~és: _ +J;S~-~:*~~y_r_e·t!~-~-~~9;·-~! .. ,e~;ysz~.~!- aJ~~Jommal. 
-Az -orvOs akkoi-:~réndelheti, ,haazt.a te,ru.letdeg,_l __ lletole~_szakw 
maHag_jl_letékesfekvPbete_g~eJiátó_ oSitáhi; __ Szakrendetés_ (gon w 
dozó) szakorvosa javélsolja: :-Csák_ ab~al"! az esetbe_n rendel
hető, ha a beteg gyój;:Jykezelése más,. forgalomb~ ho~atalr_a 
engedélyezett gyógysz~rrel eredményesen nem b1ztqs1t~ato. 
Csomag01ás.100tabl. 6,90 Ft. 
(Gyártja: UCB Chemie,_Brüsszel) 

TACE L000;0210 .~ 

. tabi. 
Hatóanyag. 24_ ~g chlorotrianiSenLim tabl:'-ként._ _ _ _ , .. 
Javall~tok. L?!k1:ác;:iógátlás, me_nopa_usás szin~róm~, prostataw 
ca·rcinoma. 
Ellenjavallatok. Praecancerosus laesió~ _ fen_náll~sa!~-c~~ládi 
rákhajlam;vagy ha a mellrák a men_opau_sa 1,1ta~ 5 evnel_~ama~ 
rabb jelentkezik. -· ,·---: . 
Adagolás.~-_Menopausáb~n: nap_i ~4 m~ -~~,-n_?f:lW· .. (~- tünetek 
újra jelentkezése esetén esetleg tob b ku_ra szuks~g_es.) 
Laktáció gátlására: napi 48 mg 7 napig. ·. · _ · · 
Prostatacarcinomában: napi 12-24 mg. 
Megjegy~és. + Cst:~k vény·re adható ki egyszeri alkalo~~_nal_:_ \ · 
.o.: Az ·o-Nö_s::a"kkor.·rende'llwW_ha a_zt_ a terü __ !f:ltileg,_ ill_et~_l,eg_ szak w-., 
mailag metékeS fekvőbet~Q~_éii.Mó osZtály~ sZak'r~~dei~SJgon
dozó) szakorvosa javasolja .... :: Csak abban az esetben rendelw :# 
hető, ha a beteg gyógykezelése;más, forgalomb~-ho~atalr_a 

, -,:~~:~~~~:~5~~~:~~=:~~~F~-~edményesen nem b•zto.s•thato. ·;.·~~ .. ;·· .. ·•·.·· 
(Gyártja: Mériell, london) -~· 

:l 

~ -

T ALUSIN 
drazsé 

H 100 

Hatóanyag. 0,25 mg kristalyos proscillaridin drazsénként. 
· JavallatoK. Szívelégtelenség, bradycardia 'esetén is, atrlove nw 

tricularis ingerületátvezetési zavar;- exttaSystolia, baszükült 
vesetunkció; krónikus Cor pulmóhale; diQitáliszokkal-szem-
beni túlérzékenység, szívinfarktus -utókeZelése. __ _ 
Ellehjávallatok. Hypercalcaeínia;· közvetlenül ai -eléktfb;-rifcJS 
ritmuSreverziét megelőzően. 

_Adagolás. EitíZ6/egmás sz~vgtikoziddf<ka!;,:ié,(r ici!Zeli beiegek 
esetében; átlagos napi telitési és _átla~os _r:ú)pi_fe_~ntcn:~ó-_adag 
1,0-J,5h1g(4-6drazsénaponta). '·- .. __ , ___ , __ ··-' --
_Enyhe fokú szíve/égtelenséjjben {pl>időSko~i SZíVöetéQS_éQ) és 
krónikus cor pulmonalébancfemita·rtö-adagllB:k>SdtalábaÍl ele
gendő 3-szar 1 drazsé naponta. 
Előzőleg már kezelt betegek esetében: ha a beteg gyógysze
reléséta szívglikozidok valamelyikéről T alusima vált0zt8tják, 
általában a következöket kell figyelembe vennj: 

Az előZőleg' szedett g!ikozidok 

.napi fenntar:tó adagja 

, Digoxi n (Digoxin) 
Acetildigoxin (Acigoxin) 
Olgitoxin (Carditoxin) 

mg 

0,375-0,5 
0,3--0,4 
0,1-0,15 

A fé!tüntetettszívglikozid

adagnak rhegfelefö 

T alusin-adagok 
(mg) 

1,5-2,0 

Az·-. ·adagolá_skói,'fi.gyeleinhf ~~Ji yehh'i' '~'Z_ -~ei'őZoleg ::ad_~_golt 
digoxin (az_.9;c{3ti-i~It formáLj~) .. ,_ldürü__lés! sebes!:;éQé't,,ezért az 
aOagolás_ el_ső ~,apj_áh a'Tafus_in-ad_agJeléikeJI,~dnL A fenn
tBrtifEidiiQoi diQoXi r1 ( beJeértVe Sz élcetil á It forn1,á~, is J-esetében 
a harmadik, digitoxinból pedig a nyolcadik naptóllehet ada-
goJoL . _ _ , 
A TaluSinwadagölás 2-'--3·-nappal-a diQitoxinhal véQi:ett k'ezelés 
után :kezdhető meg. 

Meliékhatás. Gasztrofnt€sztinális zav:arok._ 
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J 
Gyógyszerkölcsön hatás. Nem adható egyidejűleg parentefá~ 
lis calcium készítménnyel {szinergetikus hatás). 
Figyelmeztetés:Manifeszt hypocalcaemiát lehetőleg a keze
lés előtt rendezni_kell. AV-blokkban szenvedő betegnek a Talu
sin adagolása fokozott óvatosságat igényel. 
A terhesség· első három hónapjában adása megfontolandó: 

Megjegyzés. ++" Csak vérlyre adható. ki egyszeri alkalom
mal.- Azorvos akkor rendelheti, ha azt_ a terülegil eg; illetőleg 
szakmailág illetékes fekvőbetegellátó osz~ály, szakrendelés 
{gondozó) S?:akorvosa javasolja.- Csak t;~b.-b,an az esetb_en ren
delhető, ha a b~teg gyógyke;zelése más~ forgalomba hozataira 
eng edéiyezett gyógyszerrel eredményesen ném, biztosítható. 
Csomagolás. 20.-drazsé4,30 Ft;-- ' ·-
(Gy?r:tja~Knoll, Ludwigshafen)-

TANDERIL U 210 
szemkenőCs 

Hatóanyag. 500 mg oxyphenbutazonum {5 g) kenöcsben. 
Konzerválószer: 25 mg phenyla'ethanoluril. 
Javallatok. Az általános gyakorlatban: nem infekciózus con
junctivitis, eriyhébb gyulladás, nem perforáló idegentest, hor
deoJum, blepharitís esetében, valamint égés és marás első 
gyógyszeres kezelése. 
Ambuláns és szakorvosi _gyakorlatban:_ scleritis, episcleritis, 
keratitis, akut uveitis, conjunctivitis, idegentest eltávolítása. 
Klinikum: szürkehályog, .-strabismus, glaucoma operációi· 
után fellépő gyulladás és ödérrla. 
Ellenjavallat. Pyrazolon-származékokkal szenibéni- túlérzé
kenység. 

Alkalmazás. Naponta három alkalommal ,..., legelőnyösebb 
reggel, délben és f:!Ste- a_tub!JS toldalé~ával va~y Qvegpálca 
·segítsé_gével a_kenőcsöt.a Sz~nlhéj szélére f_elvinni,_ill_etve_ pis-
logás,köZb'en a felsö-_éS a/Só:_kö,~-riy~ac_s~ób~ _-Ken nL· ~~r-
Mellé_ktúÍÍások., Allergiás r~~kciók;_ ilyS~nkor_·~ kezEdésf:meg· -~· 
kell szakítani.' - ~ ' _ _-:"-" 

' Megjegyzés. + CSak vényi-e adható ki egyszeri alkalom~al. -:~: 
- Az a szakrendelés (gondozó). szakorvosa_ rendelheti, aki a ~~; ,. 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén_a beteg-gyógy- ~:Z 
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.- Csak abban az :•·.·.' .• :: ... ·· 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, 

... 

•oo j 

forgalomba hozataira engedé-lyezett· gyógysZerrel eredmé
nyesen nem biztosftható. 
Csomagolás. 5 g szemkenöcs 13,20 Ft. 

_(Gyártja: Zyma, Nyon) 

TAUREDON mV200 
in j. 10 mg, 20 mg, 50 mg ··•'•'•'"'"'"". 
Hatóanyag. 1 O mg, ill. 20 mg, ill. 50 mg n atrii aurothiOmalas 
{0,5 _ml). amp.-_ként _vizes oldatban .. (A _hatóanyag_ aranytar-
tafma 46%.) · · 

javallatok. ProgrediálÓ-króhikus polyarthriti_s; ~r:thtitÍs·P~o_r,ia
tica, juvenili:;; krónikus pplyarthritis._, ._._ _ , :·:-:· ,;,_.,_'_)'_,:-'~"'-'>:.'i.'_::':-- _ -
Ell~njavallatok •. Lupus_ ,:e_ryth~lllatodes_. di:Ss~rrlihJ~~.t·~s·; .' P.~Í--i
art_eriitis __ f1o.9_.os~, _s,_cl~roderma, de_r:rnatomy()_s_iti~.<-JúJér.i:é
kenység arannyal és fémsókka.l,szembeo,_Nephrosi_s, nephri
tis, súlyos májk~~prsodások; leücopenia,,thrombópéniaL coli-
tis ulcerosa; terhesség. . _. 
Adagolás .. im. _(intraglut.) alkalmazandó~ -Ada_go_l_ása. (ir:ldivi-
dUális) __ a .készítnlényhez, ._csatolt _részletes.,,_UtaS_Itás· .,szérint. 
Antidotum: Dicaptol im. és orálisan kortikoSzteroidok. , 

Figyelmeztetés. Al~almazása folv_afDár1 __ -a v,érkél?-_ é~_~a,vese-
h1űködés ellenőrizendét. r ' 

Megjegyzés._+ Csak vényre adható ki egyszeri_ alkal.ommal. 
-:--·Az _a szakrendelés {go!ldO~ó)- szakorvosa r~ndeii:Jetj, .aki a 

;-_:gyógyszer-javallatai szerinti:betegség·esetén a beteg-gyógy-
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.- Csak abban az 
esetben ·rendelhető, -ha· a beteg gyógykezelése~.más; forga
lomba- hoz~talra engedélyez_ett gyógyszerrel ereq._ményesen 

-.nem biztos.ít~a~tó ... - .- - " - J _ _ .. , .. 

Csomagolás.J,amp, (10·1ng) 4,~ ft;. 1 am p. (20 mg)4;80 Ft; 
1 am p. (50 mg) 6;20 Ft. 
(Gyártja:· Byk Gulden, Konstánz) 

THROMBOKINASE 
tabi. 
reagens a prothrombin-idö·meghéitároz-áS:ár,a 
összetétel. Aktív alvadásfaktort tartalmaz, amei~ kaÍCi~hlion 
jelenlétében a protrombinnak trombinná való átalakUlását 

. segíti elő. 

Megjegyzés. Vényen nem rendelhető.- SzakOtvOsi' rendelő-
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intézetek (gondozóintézetek) költségvetésük terhére szerez
hetik be az öket ellátó gyógyszertárakból. 
Csomagolás. 1 O tabi. 14,90 Ft. 
(Gyártja: Solco, Bázel) 

THYRANON 
tabi. 

TOPOS.TASIN 
. por 

582 

Hatóanyag. 3000 
üvegenként. 

M700 

Javallatok. Sebészeti, urológiai, fül-orr-gégészeti, fogászati, 
nőgyógyászati felületi és szivárgó vérzések, haemophiliához 
társuló, valamint antikoagulánskezelés következtében létre
jövő külső vérzések csiliajJítására. 

AlkBimazás. A Tapostasint tartalmazó-üvegcső tartalmát a 
kezelendő sebterület nagysága és a vérzésintenzitásaszerint 
5-20 ml steril oldószerben {pl. steril desztfl_lált-_Vízb~_r}J~J,-kell 
oldani. A2. elkészített oldat tampon, spray Vagy.öblíte~TórrirS
_jában_ alkalmazható. Spray alkalmazásakor elöző_teg: _el· kell 
távolítani a kiömlött vért, hogy az anyag a sebágyhQz jüSSon . 

. üre_gek vérzése ese~ében azok Topostasin~oldattal_f~_ltölten
dé?k és töb!JsZör kiöblítendéij<. Hólyag~éfzé_s_e~-_kezeléséfg-8gy 

· Tö'p:ostasin' üvegcse. tartal_l)"la. 20:-5Q m_l, _ d~_SZt_~ _.vJ_zben:- Oldva 
alkalmazan~ó a ·_lehetőleg t91jeSer{ kiürítetl::_~óhj~Qbán~~_-Hec
tumvérzések esetében T opost~Siri-=:ol!')_attal beö:rit~stVég~ünk. 
A keze_lést ugyana_znap· és· na kell- a következŐ .. ríapökon 1-2-
szer· has6nló_-rnódon meg ismételjük. · 

Fi9velil_l'eZ1;etés. :.A ·tro~hin~oldá't _ hütőszekrényb~n tárolva 
csak 12-24 óráig tartható el. -

Megjegyzés. + Csak vényre a~dható ~i egysze_ri.alka_lom_!ll~l. 
-Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illétőleg szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendeléS (gon
dozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az esetben rendel
hető, ha a beteg gyógykezelésee más, forgaiOiriba hozatSira 
engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 1 üveg (3000 N IH-E) 19.40 Ft. 
(Gyártja: Hofmann la Roche, Bázel) 

TOSMILEN 
szemcsepp 

Ü 230 

Hii1:óanyag_. ·25 mg d9rnecariUm_broll)a~~m-(5 ~!)_vizes oldat-
~~ . . . 

-:.Javallat .. Akut és;krónikus .primer glaucoma,· siekorider-glau
coma egyes formáL 

--. Elleiljavallatok. Asthma--bror'ú:!hiale', gyomOf~'éS;bélfek81_Yek,
az emésztőcsatorna ingerállapota, brady_cardiás szívfrekVen
cia-zavarok . 

Aikalmazás. Az _optÍri,ális adBQot és a bécSeppentés~k kÖzötti 
időközt esetenként kell rneg{lilapítani. Szokáso~· adagja,-napi 
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1 csepp. Fokozott paraszimpatikus tónus jelei esetén -fizioló
giás konyhasó-oldattal hígított szemcseppet kell alkalmazni. 
Mellékhatások. TúlérzékenySég vagy tú1adag'olás -éSetén 
hányinger, nyálfolyás, izzadás, bradycardia·. A tünetek 0;5,.-2 
mg atropin sulf. inj .. -sc. adásával antagonizálhatők-J 
FigYelmeztetés. Vascularis 'kórkép9k (a ven a cehtf~lis retinae 
trombózisa) esetében hatástalan: · 
Gyots egymásútánban történő becsepegtétés terápiás· szem
pontból céltalan, sőt kumuláció következtébé·n--túladagotás-
hoz vezethet. · · 
M~jegyzés/,-!fo~ c~ak vény're··:a-dh-Btó_ ki éQys_ZEn-i_ a*.ái_Om
maL--;- Az:. orv.o!> akkor,r_~rl_pe1Jiet\~ ha:_a_Zt <;1 terUieti!eg, iUeitőleg 

_ szakillailag iJiet~k~s. _f~k,V_ő._b~teij_;;ial_látc>,-:_qS.?t~ly ,, -~iakr~íj~elés 
(gond()~ó) s~~korvoSáj~V_á_s_qJja:,~ A Qi8u_cóf11á_s J.?~t~gnek sze
mészeti _sza~r~ndelés Szak~·rvosánpk ja}'as~a~a esetéf1_,~ keze.: 
lőorvos (körzeti, üzemi a·rvos) térítésmentesen._ rendelheti.
Csak abban az esetben rendelhefő,-ha a beteg gyógÍ,'-kezelése_ 
más, fo_rgalomba hozataira engedélyezett QyógysZerret:·ered
ményesen nem biztosítható. 
-csOmagolás. -1 üveg (5 m If 7,- Ft. 
(Gyártja: Chemie-Linz, Linz) 

TOXOGONIN X 200 
i nj. 
Hatóanyag. 250 ing obidaxinum h\ídrochloricUm-_(1 rillfamp.-
ként. · · ~:~ 

Javallat. Kolinészteráz-bénító -növényvédőszer okozta mér
gezés. 
Adagolás. A terápiát az Országos Belgyógyászati Intézet mód-' 
szertani tájékoztatója (3.13.2. fejezet) szerinLk~JI. folyt(:ltni. 
Ennek döntő eleme az intravénás atropinadagblás: fe/nőftek
nek-5-mg 5-10 mg percenként min'dáddig~ amí{;{ai: atrb'pinra 
jellemző pupillatágulás vagy kardiopulmonális jelenségek 

-· ·· nem~épnek fel-;:gyermekeknek0,5-3-mg; ugyanesakS~1-'0 Per
cenként ismételve. 
Az _első atropinadag után.5 percce_.l 250 mg-Toxqgonint,ada
grilunk iV. felnőtteknek; ha ennek terápiás eredménye mutat
kozik, kétóráS időközökbeO 1-2-szer a 250 mg-os.adag-meg
ismételhető. Gyer'!'ek~k Toxogo{1in-adagja 4-8_ rT19_/tskg. 
Amennyiben a mérgezés bekövetkezte óta 24 órárí'áltObh idő 
telt.Ell, a Toxogonin-terápiától alig várható eredmény. 
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Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki.egyszed-alkalomrnal. 
Csomagolás. 5 am p: (1 ml) 28,30 Ft. 
(Gy_ártja: Merck, Daimstadt) 

TRÖBICIN S 720 
.-inj. 
Hatóany_ag. 2 g spectinomycinum (dihydrochloricum_:Penta
hydricum alakjában)·porampullánként. ~->~;:~· 

Javallatok. Neisseria gonorrhoea által okozott fertőzések 
Ellenjavallatok. A- -gyógyszerrel'- szembeni ,;ti:i'!érlékEiriy'SéQ. 

. Mivel:nincs .. elegendő tapasztalat• terhes nőkön--és-- újszü-lőtte
ken~-t;l~_ékb_en az eset~kb~n -adás~- n:e.~-ai_á_ri_lott.· · _-_- · _'· 

'AdaéoiáS. 'Férfiaknak _1 x 2 g· {5~ rril),'-nőknek 1 x 4 _g flO rhl)'im., 
'mélyen a farizom ba, célszerűen két helyre elosztva.,:'-
MellékhatáSök;-- sZ-éCúii'6S, ·_,h-ánYi_rlger~. hÍdegrazas;:----ai'' i nj. 
helyén Bn_yhe_vagy-mérsékelt erősségű· tlélyi jzgalbm, bőrki-
tltés;·l~z;fejfájáS_._- _:·--- ,_--~:·---, :; __ .-_. _--~_.; --- ,:;,:·,

1
: ·;:-_ ;'_·::-- ·:-·::------ --: 

-- FigYel'ria_eZteté_s:-Á sZifiiis~---k~_Íelé~éie:ri~=~-=alk~lffiá~. A gonor
rh()ea miatt kezei_t bet9Qe.ket,_ niN,e'-:.a_.Trobidn elf(ldhe_ti,vagy 
kés'léltetheti a lappariQó szifilis'z t(jn6teit,;~ fiéterj· átgondo
san figyelni kell: szifilisz gy_cmúja esetért a_m~gfelelő szeroló-
giai vizsgálatokat el kell végezni. '· __ ~ _ _ -
Megjegyzés.++ Vényennem reride!hetö.'~Sz8k0~Vósi ren
delőintézetek (gondozóintézetek) költségvetésük terhére sze
r'ezhetik be az öket ellátó gyógyszertáral<ból. ..;.Az int~zet l<:ere
téböl kell térítésmentesen kiadni a bőt:- és l]emibeteQ-Qondo
zóban gyógykezelés alatt álló nemi beteg-nek~ 
:csomagolá~~ 1 X 2 g·+' oldószér-~Q;So Ft~ 
(Gyártja: Upjohn, Puurs-Belgii,I!Til · 

ULTRACORTENOL ·U'210 
szemcsepp 
Hátóanyag.:'25~rhg prednisolom.irn ·aceticum.-(5 ml) oldatban. 
J_aválliltOk:- A.\le'rgiás cön)lú1diVitis, cO~njiJ'nCtivitiS-:Véirrlalis, 
skrofulotikus szemgyulladások. Szaruhártya-affectióknál és 
szaruhártya-komplikációknál-egyidejüleg antibiotikumokat is 
kell:alka\mazni. 
EllenjavallatOk; A ·szaruhártya ·sérülései é~::u'l~erosl,ls·-·meg
betegedései (kivé"_e a fent-említetteket). külö~ösképpen víru
sok·és··baktériumok okozta--fertőzések (pl. herpes simplex). 
Ezekben az esetekben ug'yaniS-B-fertö'zés súly-Osabbáválása és 
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esetleg a cornea perforáció ja következhet be. A kötőh_ártya és 
a szemhéjak gennyes, nem kezelt fertőzései. Banális kr.ónikus 
blepharitis. 
Alkalmazás. Naponta többször 1-2 cseppet a könnyzacskób~ 
cseppentünk. 
Célszerű napközben csepp~ket és este szemkenőesőt Btkal
mazni. 
Mellékhatások. A szelllben elfedhetik, ·ald:iVálhatják Vágy sú
lyosbí~hatják-a fertőzéseket, fokozhatják az intraokuláris nyo
mást, és ezze! glaucomát idézhetnek elő. 
r.igyelme~tés. Többhetes: kezelés esetén-:a-_szemnyomást 
időközönként ellenőrizni-keii .. Amennyiben rövid: kezelési idő 

~ után nem következik_beJ_áth_ató j(lvulás~m~á_st~rápiát ~eH al kal-
. maznt _ , ·---~ .:.: :-~-: ______ -__ ·:.-_:: .. ~ _ · _---:. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható.ki egyszeri alkalommal. 
-Az a szakrendeléS_.(gondozó) szakOrvosa rehdelhe~i-:.aki a 
gyógyszer javallatal-szerintí betegség esetén a beteg-_gyógy
kezeléséreterületileg és szakm,ailag_ illeték8S. ~-C5i~k_a_t;>6Bn az 
esetben. rendelhető, -hB a beteg gyógyl(8zelésS· más, 
forgalomba hoZatatra -·engedélyezett _gyóQyszEir.ret_-é_redmé-
nyesen ne:m biztosítható._ . - · · 
Csomagolás: Szemcsep-p {.5 ri11).á,90 Ft. 
{Gyártja: Zyma, Nyon) 

UROMIRO X110 
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in j. (iv. kontrasztanyag) 
Hatóanyag. N,N'-dia~etyl-_3,5-diamino-2,4,6-trijodbenzoesav 
natrium. és methylgluc·aminsó keverékének 60%-os vizes ol
data (20 ml) amp.-ként. [Jódtartalma 59,9%.] 
Javallatok. lv. -urográfia, angiográfia. 
Ellenjavallat. Jódtúlérzékenység. 
Adagolás. Közepes adagja üregráfiához felnőtteknek·. 20 mlr 
fiatalkCJ_rúaknak: -1 ~ mlr f}verrnekekne~:: 1 O m_l, cs_e_~sern.őknek: 5nll.- '"'"''«"''' ·~•->v ''<'• ''"''' "" 

Uragráfiához a kontrasztanyagót: testhömérsékletre mele
gítve lassan, kb. 3 perc alatt fecskendezik be.iv. _Az els-ö fel
vételt _legcélszerübb a beadás- után 5--1.0 perccel, __ a_:második 
felvételt 1 ~15 perccel készíteni.-_ . -
ArygiográfiáhOz annál nagyobb koncerl1:rádóban aÍkaÍmazzuk, 
m1nél kiterjedtebb érterületet világítunk át. 

Mellékhatások. Hőérzés, rosszullét; ezek a beadás sebességé
nek csökkentése vagy rövid megszakitása· következtében 
gyorsan lezajlanak. Túlérzékenység előfordulhat. 
Megjegyzés. + Vényen- nem rendelhető:: .:.... Szakrelid6tések 
{gondozóihtézetek) költségvetésük;terhére szerezhetik be az 
ő~et ellátó gyógyszértárakból. 
Csomagolás. 5·amp~ (20 ml). 60% 21-,40 Ft. 
(Gyártja: Bracco, Milánó) 

VASOPRESSIN 
orrspray 

-~_atoanyag~k:_!)ONE'P~185 rög I\rpressinu_ttl' iÍ:t'~-k~·ri't..·-_ 
.,Javallat. Diabetes ii1Sibidus,- - - · ,- . 

EllerijaVallatok. Abszolút: cikloprOpán-nar-kózis:· 
Relatív: Szívkoszorúsér-megbeteged~seki-ej)ilepsiíá,_ terhes
ség, különösen terhességi toxikózis~ ·OVatösaii k$11-álkalmazni 
olyan esetekben is,-amely~kben még kisebbvérnyomásemel
kedés sem kívánatos;-
Aikalmazás. Szokáso~ _a~i;i_gja--'~:<ip_o'rl~~)~sz9( eQY~~gy J<.'omp~ 
resszarnyi menriYiséget:mindkét_·orrfyu~bá_-tJefújni. __ A Jartály 
középerős összenyom-ásáVa'I-Kb: 5 NE (~0,1 'ml VasoPressin) 
nyerhető. ' ' 

Mellékhatás. OrrnyáJkahárt\fS:izgi:ilorTI. 
r-'legJégYz_éS~ +- Csakvén\ire-8d_hatéd<:i.egyszeri alkalommal. 
- Diabetes insipidusban szenvedő betegnek a -kezelőorvos 
{körzeti, gyermekkörzeti; üzemi orvos stb.) kórházi ,javaslat 
alapján térJ.té_smentesé.n-_rel)delheti. _- Az_prv_os_ q:kkor.rendel
heti, ha a?t a terüleitil_eg, metőleg szakmailag_-i_Hetékes fekvő
beteg-ellátó osztály, _szakrend_elés {gondozó) sZako-iVosa java
sOlja; Csak abban az eset!J.ef,l:-reridelh~tő, __ ha a beteg.Qyógy
kezelése más, forgalom bá hOz.atah:a,. engedélyezett._gyógy
szerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás.1 üVeg (5 ml) 17,70 Ft. 
(Gy,ártja; .Sandoz, Bázel) 

VIBRAMYCIN S730 
cseppek gyermekeknek 
Hatóanyag.10 mg doxycycl1num ml-ként. 
Javallatok. Klinikai felhasználási területe azonos ci'tetraciklin
származékokéval:· pneumonia és egyéb légúti fertőzések~, u ro-
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i genitális, lágyszöveti fertőzések (impetigo,:,futu'1kulóziS" cel~ -~ 

lulitis, tályog.'fertözötttraumás és posztoperatív sebek). Lágy- ;:a 
szöveti fertőzések kezelésében a javasolt sebészet-i eljárásokat J1i: 
el ~eiLvége:_zni a Vibramycin-kezelés_mellett is. -~ 
Ellenjavallat~ Tetraciklinekkel szembenitúléizékenység. ~ 
Adagolás. Sz6kásps adagjá50 kg alatti gyermekeknek 8 keze- ~ 
lés· első napján .4 mg/tskg·.:egysi:erre~~;vagy -na·pj-·_,két- adag ra i) 
elosr.va; ezt követően a napi ·ferintah:ó:-.adag--2- mgitskg. -~?; 
Súlyosabb fertőzésekben napi 4 mg/tskg is adható. :G/ 
Mellékhatások; Hányinger, hány-ás, diarrhoea,- Vágiíiitis; g lOs~ --~ 

-~ sitis, stomatitis, proctitis, anychalysis és körömelszínfl'ZÖ.dés. -·-iiliJ 
Maculopapu~á_s é~ _e_rytherilás kiüt~se~~ xjtk~!'l_.ex:f_oli(i~~y_,der- _;~ 
matitiS~-A közVetlen ncipfeilyn'ek\iilg_\rli_ltfái_~O!V~(Stí§árzá_snak -! 
kitett bőrfelületen fotodermatOSiS;- 'léPh'ef lel..: BöfréBkció _!;; 
jelentkezé$e _eseténJa.,;kezelé'st·_abba -kell :hagYnL'--.l.Jrti'Caria, -~ 
angioneurotikus -öd_éma;- anafilaktoid purpura; ritkán kollap- J!] 
szus_sal;: .. mellkasi}fájdatommal· és .hi potenzlóval járó -anafi- '!'2 
laxiás reakció,-.melynek-jelentkei:ésekor az adagolást-azonnal :! 
be kell szüntetni. He-molitikus anaemia, thro-mbocytopenia, 
neu~ropenia,és;eosil)ophm_a_ .. __ -.. ___ _-· __ : .. _ __ _ _ ___ _______ _ -;~ 
Al foQak f~j~ő,db_éséÍle~- idejénk,kfölbeg h~s~z.abb ~de.ig) ada1gol~~ ~~ 
_cs_ecserllo .or _an,_. gyerme _or an,_ .... eves. ong -·a-:.- _og ~~) 

maradandó sárgás-szürke:.barnás elszínezödését, valamint a ~ 
fogzománc hypoplasiáját is ql<p_zhatja .. _. ·: . . . ____ -, ... . : ._.- 21 
Csecsemökben intrakraniális·'nyomásfokozódáS-je1entkezhet 'Y: 

~:~~~~~~~~Selöboltosulás-ával, amely:a kezelést 'abbaha'gyva -~ 
Koraszülöttekben kifejezett túladagoláSkOi átmenéH,_'féljésen -,~ 

' reveti_ibilis cs?n~növekedéSi_:_g~toltsá~ i:éphSt l~l. S~ 
Megj_~gyzé_s;: ++ CSak vénvre:_adhafÓ){i -~gy~zeti ·:al~ai_Om- _;'{,!,! 

mal.- Az a s·zakrendelés~(gondozó) szakOrVosa Yénélelheti, aki '* 
agyőQYszer javallatai SZerinii o:~_tegség e_set$ri a_beteffgyógy- /~ 

' -~·kezelésére területile·g és_ szak,mailag iHetékes. __ C_sak a öbB n az ·.·.•'.,·~,•.:.~.',:: .. '.:,.:.:,:,·:···· esetben rendelhető, h<( a _bete·g gyógykeZeléSe más; __ f<?rga- )}J 
J omba hozataira engedélyezett gyógyszerrel- eredményesen 
nem biztosítható. ----~'!!>. 

Csomagolás. 1 O ml11 ,50 Ft. t-
{ Gyártja: Pfizer, Brüsszel) :~; 

1! 
VINYDAN A1 00 "" _f! 

összetétel. 24,1 ml'divinylaether; o,s7,'inJ:aéthylalcohölum "1: 

absolutum,"1-,93.mg phenyl-a-naphtylaminum 25 ml-ként. ":l 
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Javallatok. Bódulatnarkózis kiváltása.-:Minden rövid- félórá
nál nem hosszabb- narkózis: kisebb sebészi b9avatkozás a 
szülészetben, nögyógyászatban, szájsebészetben; törések és 
ficam ok heilyretétele. 
EII~Ojavallatok. ·SúlyOs ·májba jök (hepatitis; ci-rrhosis),· görd"S'
készség,-hypoxiás-állapot. 

Adagolás. A bódulatnarkózist leginkább nyíltcseppentQJTiéP-
szerrel végzik, a szokásos nyitott álarc vagy géz felhasznál á

-sával. A szemet véd~?Jni kell. C.seppszám: pe_rc;enkéo~ 4Q--::;69,. 
-Teljes narkózishoz általában- altatókészüléket-'haSZr1alnat: 
Minthogy a:diviniléter-narkózis, időtartamát , __ maximum 30 
PB!r~r.e _ ke_J~:-kqrlátozni~-:-a- teljes-,narkózisban- bázisnarkotikum 
szerepét-tö.lti b_e. ·>--;·2; ' ·--:;;x> 
Figyelmeztetés; A Vinydan-túladagolás-,jó~,at;,':~löÍ:lb~é_Szlel
het~_a lé{J?ésben;,mint a keringés;b~n. 
Megjegyzés.'+ VénVen -nem rendelhető~ -:::-é Szakorvosi ren
delöintézetekJgondo~ó.intézetek) költségvetésük -terhére_ sze
rezhetik be-az· öket ·ellátó gyógyszertárakból. 
Csomagolás.10 amp. {25 ml) 84,90 Ft
_(Gyártja:-Lundbeck.-Koppenhága) 

YOMESAN 
tabi. 

J 410 

HaÍó~riY~Q: 5dQ -r;:,g n'iCIOs.aiTÜdúfr;:t~bl.-kérit. 
JavaUatok. _Taenia sagiriat8, Taeni:~ _s9li_um, Diphyllobo~,hrium 
latum. - - · 

Ad_ag_olá_s. ya_l_tós:obstip_ációs beteg bélkiür(tésérő,l a kezelés 
élőtt Qondoskódn_i_.kell. _ ~- .. _ _ _ _ ·_ , __ 
Felnötteknek könnyű_.reggeli után 4 tabl.-t fihoman eiPőfítva 
bevenni s utána vizet inni. . ,_ _ , _ ,_ _ , .. ' · 
Gyermekeknek: 6 évein felül, mint·a--felnőtteknek; 2--'-6 éves 
korig 2 tabi.; 2 év alatt 1 tabi. 
A féreg gyors és lehetőség szerinti egyben való kilöködése 
ut-án ajánlatos erős hashajtót bevenni. 
M~jegyzés •. +-Csak vényre_ adh~~ó ki egysze_r.i -a.lkalommal. 
-Csak abbé! Q azes_etben.rend~lhetö, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba _hozatal ra engedélyezett gyógyszerrel ered-
ményesen nem biztosítható. ' -
Csomagolás. 4 tabi. 11,1 O Ft. 
(Gyártja: Bayer, Leverkusen) 
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2.2.1 Külföldi inzulinkészitmények 

Rendelését a 2011967 {EüK 76.} EüM és a 211971 {EüK 1.) EüM 
szám ú utasítás szabályazza (lásd 3.8 fejezet). Beszerezhetők az. 
507. sz. gyógyszerlárban, 1051 BudapeSt/Dorottya u. 13. 

INSULIN NOVO ISOPHANE (N.P.H.) M500 
Hatóanyag. 400 NE marhapancreasból nyert inzulin prota~ 
minnal és-_cinkkel alkotott·komplexe semleges kémhatású. 
{10 ml) kristályszuszpenzióban (Neurai-Próta-min-Hagedbrn). 
Javallat. Diabetes méllituá. 
Adagolás. Individuális. ·tm. és sc.· injiciálható. Miilt a köiepes 
hatástartalmú inzulinokat általában·, az N.P.H. inzulint·iS 12 
óránként naponta kétszer alkalmazzák. Hatása· a beadás után 
1-2 órával jelentkezik, maximumát 8-12 óra-múlva--9ri el; 
hatástartama 18 óra. "·'i§l 

Figyelmeztetés. Közönséges és protamin-zink-inzulinilal. is :~ 
adható együtt .;c; 

Csomagolás. ~ am p. (1 O ml) 9.40 Ft, 6 am p. (1 O ml) 56,20 Ft. ~, .•. ' .•. i0•~.r.l •.•.•. ' 

(Gyártja: Novo, Koppenhága) ;.= 
Hatóanyag. 400 NE sertés- és marha-pancreasból nyert kris- __ , 
tályos inzulin {1 O ml) viZes oldatban: J 
JaVallatok. Diabetes menitus, hyperglykaemiáS· Coma, _inzu- '~. 
linshock. · · _fl; 
Adagolás.-- Individuális, a beteg ·in'zulitlszükséglete __ szerint. 
Gyors hatású sima inzulin. Hatástartama legfeljebb'-8-_-óra. 
cs-omagolás. 1 am p. (1 O ml) 1 0,50' Ft 
Gyártja: Novo, Koppenhága) 

Jts 
j 

:J 
.'JI 
l 

INSULIN NOVO ACTRAPID M500 .• Jli 
-,1 -Hatóanyag. 400 NE sertéspancreaSból nyert, többSzörösen 

- átkristályosított inzulin (1 O ml) semleges vizes oldatban. . ·;~ 
Javallatok. Diabetes mellitus, hype_rgly'ka_emiás coma, inzu- -""' 
linShock. --1&i ·:,:;; 
Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségletéOCk meg-
felelöen. · -
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Hatása 1Q-.15 perccel a beadás után jelentkezik és 8 óráig tart. 
Minden protrahált hatás'ú, semleges pH-jú inzulin kezdeti 
hatásának erősítésére, valamint aszokásos Alt-Insulin pótlá
sára ·alkalmas. 
Csomagolás. i am p. (1 O ml) 10,50 Ft: 
(Gyártja: Novo, Koppenhága) 

INSULIN NOVO ACTRAPID MC 'Msoo 
Hatóanyag. 400 NE sertéspancreasból -11yert kristáJyps ·-inzu
lin (1 O ml).semleges kémhatásúqldatban. 

.JavaUatok;--Diabetes mellitus - ·:inzulinallergia :va·gy':inzulin
rezisztencia_ esetében_, ·vagy_ :_in_zulin-Hpotrófié,i ·-tellép_tekot; _in_~ 
termittáló- inzulirikezelés ,-vagy: inZUJiöKeZeléS':-beállítása- új--
keletű diabetesben. - - :.-.,· ~, 

Adagolás. -Individuális, a .beteg inzulinszükségletének· ineg
felelöen . .Adása abban az ·esetben- célszerű,':amikbr-.gyorsan 
fellépő hatásra van szükség. - · 
FigyelfÍleztetés;,,A ·korábba: n- rnarhai)arít:reásb.ól nyeít ·vagy 
marhá-sertés kevert· _inzulinnaf _kezelt b9tegek--kedvezöbben 
reagálhatnak ·a tiszta sertésinzulinra;. ilyenkor_ kisebb· adagok 
elegeildök. 
Csomagolás-.1 ainp. (10 ml) 10,50 Ft. 
(Gyártja: Novo; f5oppenhága)_ 

INSULIN NOVO LENTE 
INSULIN NOVO SEMILENTE 
INSULIN NOVO ULTRALENTE 

M500 

Hatóanyag. Insulin Novo Lente_: 400 __ NE kri~t_á_lya,s in~ulin 
(30% semilente + 70% ultralentel (1 O nl l) vizes szuszpEmzió
ban . 
InSulin- Novo Sémilenté: 400 NE amortsertés-inZulfrl.-+ cink 
(1 O ml) vizes szuszpenzióban. 
Insulin Novo- Ultra/ente:--400 NE: kristályos _marhainz_ulih + 
.cink- {1 O ml), vizes szuszpenzióban. 
Javallilt:: Diabetes mellitus._ 
AdagóláS::hldividuális,' a beteg inzulinszükséglete sz_erint. A 
lfmte keVert'fi:frma;'az inzulinra szoruló diabeteses betegek 
többsége lia pi egyszeri injekcióval (1 O ml) egyensúlyban tart
ható. A semilente hatástartama 12-16 óra; az ultralente 
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hatása 30 órán át tart. Szükség szarint azonban a semilente és 
az ultralente más arányban is keverhetö. 
Csomagolás. Lente {10 ml) amp. 10,50 Ft; semilente_{10 ml) 
amp. 10,50 Ft; ultralente {10 ml) amp.10,50 Ft. 
(Gyártja: Novo, Koppenhága) 

INSUliN NOVO MONOTARD MC M 
Hatóanyag. 400 NE sertésinzulin _(30% amorf és 70% kristá_~ 

· lyos) semleges (1 O ml) vizes szus:zpenzióbah. " 
Javallatok. Diabetes mellitUs; inzulin-zsíratrófia, inzulinaller
gia, inzulinrezisztencia és labilis diabetesesetén és ol•var1kc>r. 

amikor intermittáló rövid ideigtartó i~:~~~'in~~~e~l: ;~~~~~~;~.~!i 
Kezde_ti hatása lnsulin<Novo, $emilente 
gyorsítható, Ha nagyon gyors és -intenzíV kezdeti hatást kívá
nunk elérni, Insulin Novo Actrapid MC adható hozzá. 
Adagolás. Sc. vagy im. adható, rendszerint naponta egySzer; 
egyes betegeknek azonban előnyösebb lehet a napi adagot 
kétszerre beadni. 
Hatása a beadás után kb. 21/2órával_jelentkezik.éskb. 24 
óráig tart,_ valamivel rövidebb ideig mint a -Lente -lnsuliné. 
MaxirTiurnát a beadás utári 7-15 óra ki:)zött éri el.~ -:; -:., 
FiQyelmeztetés. Ha a szokásos inzulinkészítményekk€1 kezelt 
beteget monokomponensű inzulinra állítjuk_ át, az -in~zulin 
adagja esetenként lényeges~n csökkenthe~ö. 
Coma diaheticum kezelésére nem alkalmas! 
Használat előtt az ampAfel kell rázni. A fecskendőbefelszívott 
anyagat azonnal injiciálni kell. ··~";;· 

Csomagolás. 1 amp. {10 ml) 16,--Ft. ',''". 
(Gyártja: Novo, Koppenhága) 

INSULIN NOVO RAPITARD. . 
.. Hatóanyagok. 100 NE kristályos sertésinzul!n vizzoe::s~5~,1~;~~~~~ 'il 
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+ 300:NE kristályos marhain:zulin-(10 ml) v1zes s: 
ban. 
JBvallat. Diabetes mellitus~ _ 
Adagolás. A beteg szüksé918t9 sZSrint; adható ~ _ . 
2 amp. Napi 1 amp.: kevés inzulint igénylő, cs_e~se~bkon_ 
kisgyermekkori diabetesben. Napi 2 a~p.: t~l~rze~;enyseg, 
labilis diabetes vagy nagy inzulinmenny1seget 1g_enylo esete~- ·<' 
ben. Napi 2 am p. adásakor reggel az adag 2/3~at, este 1 /3~at _,. 
adják. Kizárólag mé_1yen sc. alkalmazható. -- · _- -.: 

A vizes fázis biztosítja a gyors hatást (a beadás után 1/4 óra), a 
szuszpenziós fázis közepesen elhúzódó hatású (16-20 órán át 
tart). Gyors hatása megSzünteti a reggeli hyperglykaemiát 
(fokozására, ha szükséges, néhány egységnyi Insulin Novo 
Actrapid adható). A szuszpenziós fázis pedig megakadályozza 
az éjszakai hypoglykaemia létrejöttét. 
Csomagolás. l amp. (10 ml) 10,50 Ft. 
(Gyártja: Novo, Koppenhága) 

INSULIN NOVO SEMILENTE MC M500 
Hatóanyag. 400 NE sertéspancreasból nyert amorf inzulin 
(1 O ml) semleges kémhatású szuszpenzióban. 
Jé'ivallatok. Diabetes melliiUs--:-· inzúlinallergia' yagy_ inzulin
rezisztencia_ esetében, vagy inzulin--lipotrófia felléptflkor; 
intermittáló inzulinkezelés vagy inzulinkezelés-beállítása új
keletű diabetesben. 
Adagolás. Individuális, a_ beteg inzulinszükség!S:tének meg~ 
felelően. 
Mivel a készítménY hatástartama 12-16 óra és hatásmaximu~ 
mát a beadástól számított5--1 O óra között éri el, naponta egy~ 
szer, ill. legelőnyösebben kétszer alkalmazzák. 
Figyelmeztetés. A korábban marhapancreasból nyert vagy 
marha-sertés kevert inzulinnal kezelt betegek kedvezőbben 
reagálna}c a tiszta sertésinzulinra, ilyenkor kisebb adagok ele

, gendök. 
Csomagolás.-1 am p: (10 ml) 16,- Ft. 
(Gyártja: Novo, Koppenhága) 

INSULIN ZINCPROTAMIN NOVO M500 
Hatóanyag. 400 NE kristályos inzulin (70% marha~ és 30% s~r
téspancreasból) protamin~szulfát és cink~acetát tartalmú. 
(10-ml) szuszpenzióban. 
Javallat. Diabetes mellitus. (Valamelyik gyors hatású inzulin
készítménnyel kombinálva.) 
Adagolás. Individuális, szokásos adagja 1 in j. naponta. Hatása 
a beadás után 4 órával jelentkezik és 30 óra múlva szűnik meg. 
Csomagolás. 1 amp. {10 ml) 10,50 Ft. 
{Gyártja: Novo, Koppenhága) 
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2.3 SZEROBAKTERIOLÓGIAI 
KÉSZÍTMÉNYEK 

"< -,-- :, 

----·-'.;:..::-~~ - - -·-- ,---;-

A sze_robakterioló~iai léSzítmények afe"rtöző betáQ:Ségek megeiO:
zését, gyógyítását '(-B QY felismerését szolgálják:_. J\_Magyar_ Gy9_9Y-: 
szerkönyv_antigé_n hiltásúakra_ éS anti~19St hatás.úak~a- oS_ítjcl eZek,eí 
aké~zítményeket. : _. /--_ _ .,. __ .. _ ,.--____ > ___ .,--._,-, .::,_.-,,- ·::_·,---,· .. -,:,": 
lmrTJUnológi_a_i _éf1:elem_ben·_· an_(igén-ekn_ek _.azókat. JIZ~ :állVáQókB_t 
neveztük, amely9k az él{f SZervezetbe··jtittatV8~ fBjrag·os·JsP€i~·tn~ 
kus) ell e_na r:tvagp_k_ (a_ntite~ek). képződésétv.á ltj_á~.-~i,, é_s, a :k81_éi}'(~Z_ő 
antitestekkel a. sz_ervezeten. kívül. {in _vitro) is__rElágálnaK:: ·s·ár _az 
immun_itás .a _Szó _szorqs __ értelrhében védettS~Q~t)eJept, ~m_a: _az 
orv.o.si_ .gyakorla(-~;z .iminÚni_~-á,l'ás ·kif~jezését_so~kéil,:iá98bb: érte:: 
le!Tlb~n,h~sználja _és oly_iín esetekre_ iS alkaiiTl~_z:?a-;,<irD i ,l< o{ _a· z_ él_len::
anyagok termelődését nem baktériumok vagi\JírUsoK,,_t_QxinP{<., 
hanem egyéb sejtes elemek (pl. idegen csoportú vörösvérSejták) 
vagy nagy molekulájúr testidegen szerves_ vegyületek·-1-pl.. fehér
jék, poliszacharidok-stb.) váltják ki_. Az -antitestek a keletk~i:ésüket 
kiváltó antigéntől, az alkalmazott-Vizsgálati módszertől. illetve· az 
in vitro tapasztalható hatásuktól függően baktericid;·vírusközöm':" 
bösítö,- antitoxikus, precipitáló,-,komplementkötö,- _opszonizáló_ 
stb.- hatás ú ellenanyagokra-oszthatók. Az. antitesteket immunglo'
bulinoknak is nevezik, mert- a vérsavó.':globulinfrakeiójábari: (fö-. 
ként -a_y- és-a-{J-glogulin frakcióban) nititathaták ki;··_lényegileg -az 
antigén hatására---specifikosan módosult szérumf-ehérjék._ Az 
emberi immunglobulinokat -IgG; IgA,. IgM, .lgO,.IgE- osztályokba 
sorolj uk. Az-- antigén_,- hatású c oltóanyagok -.csoportjába- -·azok- a 
készitmények tBitOznak, amelyek-a szervezetben-,:ell9nanyag-tet
meléstváltanakki vagy a vérsavó ellenanyagainak in vitro kimuta
tására szolgálnak,- míg- az antitest hatású készitmények Csoport
jába.a~különbözö.:ellenanyagokat tartalmazó .szérumok sorolan
dók. 

l. Antigén hatású készitmények · 
Az·antigén hatású készitmények vagy-élő; gyengített; .vagy· elölt 
m'ikroorganizmusokat tartalmaznak, vagy pedig azok kivoriat
anyagainak, illetve anyagcseretermékeinek felhasználásával 
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készülnek. E csoporton belül a Védő oltÓanyagok a szervezet aktív 
immunizálására szolgálnak, arra serkentik a makroorganizmust 
hogy aktívan, saját maga teremtse meg az egyes· kórokozó mikro: 
organizmusokkal szemben az aktív védettséget biztosító, spe_ci
fikus immunitást. A védőoltások hatására az aktív immunitás 
aránylag lassan,· 1-2-3 hét alatt fejlődik ki, de hosszú ideig 
megmarad, és mint megelőző i;Jjárás, eredményének tartóssága 
folytán a fertőző betegségek elleni küzdelem egyik leghatéko
nyabb fegyvere (pl. diftéria,_tífusz, himlő stb.). Az aktív immuni_
zálás eredmény'e az oltottak individuális r_eBKcióké~zSéQ-étöl,_ a~z 
oltó~nyag milyenségétől és alkalm_azási_ módjától- függ_ .. Az _anti
gének hatékonysága jelentőSen növelhető; 'a Védetts~g 'él_é~és,é-
hez szükséges oltások száf\la csök_~enth(:!tő!_ h_a ___ a felszívO_d~~-- las_-' 
sú~~átételére az illető antig8neket éiluffiiniulliútrtalmú csapadé!C~ 
hoz ·kötik; . - · 1 -, 

HoSSzabb_.·lefolyáSú, mak8CSail gyóg\iU:Ió nle-Qb8teQ6déSek 'égyeS 
eseteiben _(pl. staphylococcus-fertőzések,-trychoPhytiasiS· stb.) az 
aktív immuniz_á_lás gyógyítás_ céljából is _alkalmázható; a_ kót'Oko~ 
zók el ö it i~ Ilyészetei ből kéSzült. VBkcinák· =emelkéd_ő adágja'·in'ak 
par_~_nterál_is_bevitelére' a_: gyógyulás _S()k esetbe 'r:'• hama'rább követ
kezik be. , · · 

~~~Az l 
' mikroorganizmusok a szervezetben -elszaporodnak 

és enyhe fertőzést hozva tétre;·a makroorganizrnustcsokkal-foko
zottabb ·ellenanyag-termelésre serkentik,. rnintha. ugyanezek·az 

elölt állapotban.kerültels: volna alkalmazásra. 
n>~>ó.~o 

l l baktériumok el Szaporitása 
g i ai tulajdonságaiknak legjobban- megfelelő· folyékonY vagy -sz i.,. 
lárd·táptalajokon' történik;·.·majd- az--~lettani.-konyhasó;OJdatbar.l. 
szuszpendált mikroorganizmusokat vagy kémiai eljárással (fenol-· 
lal, formalinnal stb.), vagy fizikai módszerrel (rendszerint hővel) 
ölik el, majd a szuszpenziót a táptal_ajszennye:zéstől ismételt cent
rifugálással és mosással szabadítják meg. A·bakteriális vakcinák 
hatóértékét a ml-enkénti csírl3,számmal fejezik ki;·immunOgén·ha:.. 
tását állatkísérletben ellenőrzik...A vírusvakcinák előállítása és 
ellenőrzése lényegileg hasonló módon történik. 
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l 
kal ritkábban követik 
mába n (Tetanusz:- és _ _ .. . 

~
kforgalomba. .: ._ _ .. - _: .·: _ , . , _ : _-

. 
A kombi na.· It oltóanyagok ,·k .. e.'t v_ag. y .. -több antigént t. artalma .. zn .. ak .. 
edőhatásuk legalább olyan mért~kü; mintha aszóban for_9ö _anti

géneket külön~külön alkalmaznánk, így_ az oltások ~záffia i~leJ?t_9.-

4t?
ncsökkenthető. - -_-_,_ ._,- ___ . -__ 
Az antigén hatású diagno. sztikumo.k.a fertő. zés-~k in Viv. o_, ille. t.Vé 
vitro módszerekkel történő kimutatására siolgálnak._A Tuber

kulin- és a .Tdcho~an _m~gfelelő mjkroorgani~musok levesteny~-
szeteinek besűrített szűrlete. Kellő hígításbar:t _e~eket a.készítme
nyel<,~t rendszerint allergiás. bőrpróbák _ V~Qzéséréi _használják, 
bizonyo~_esetekben azon_ban_gyógyítás céljára: is alkalmazhéÚ:ók. 
A diagnosztikus baktériumszuszpenziókef"!lber! vérsavók.aggluti
nintiterének' meghatározására, Gruber-Widal-reakció végzésére 
szolgálnak. 

597 



A /uesantigének forgalomba hozatala előtt specificitás és-érzé· 
kenvség szempontjából alaposan kivizsgált specifikus lipidariti..: 
géneket tartalmazó oldatok,- ill. szuszpenziók. 
b) Alkalmazásiriód 
1. Elleniavalla tok. A megelőzés céljából alkalmazOtt oitóí:tnyagok--: 
kal csak teljesen ·egészséges-=egyéneket oltsu nk; Nem szabad 
védőoltásban részesíteni lázas· vagy súlyos. betegségben -(pl. 

j tüdőgyullad_~~?an,-me~lhártyag_yul_ladásbani vesegyullad~sban); 
1 heveny fertazo betegsegben, k1teqedt gennyes-vagy .. egyeb bőr~ 

l betegségben,- súlyos keringési elégtelenSégben, kiterjedt vize:.·· 
nyövel járó vesebetegségben szenvedöket, továbbá erősen le'

) romlott állapotb~ n levő _egyéneket Terh eseket:~- haStífUsz-elleni 
( aktív oltások· alól mentesíteni -kell. .Az EüM ·rendelete szerint ·at 

orvos-akkor is kötéles·_:a-védőoltáS álki3h'nazása·.·éfőttcmérle9·e1Íif~· 
hogy az oltandó egyén egészségi állap-ota az oltást niegehgedi~e, 
ha az oltásra kötelezett, illetőleg gondviselője ez-irányú-kéfelmet 
nem ad elő. Ha viszont valakinek a védőoltása közVetlen meg
betegedési veszély elh~rítása céljából szükséges (pL tetanusz
fertőzési-e gyanús sérültnél), áz ·orvos az érdekelt, illetőleg gohd.:. 
viselője beleegyezésével a mentesítö körűlmények- elleriére-·-is: 
alkalmazhat védőoltást -
A g'(ógyítás céljára szolgáló oltóanyagok (pl. Autovakcina, Opso
dermin, Polymycif1 stb.}alkalmazása_ előtt-feltétlenül tisztázandó, 
hogy a kezelendŐ' megb_etegedéshez nem társul=-e·olyan-kórkép·· 
vagy_ állapot (pl; keringési'elégtelenség, súlyos·leromlottság stb.-),
ai"nelye'taz'eis'etleges Oltási reakciók Súl}rosbíthatn-ak, illétVé-káro:.
"an- befolyásolhatn'ak; 
Az Oltások kivitelezése. Az EüM rendeleteszerint az oltóorvos 

otele's gondoskodni arról._ hogy mind 'a_Z oltóariya_g~' m_irid ·az 
oltásnál hciSzn'ált eSzközök kifogástalan 'á liaPOtDan legyenek: Az 
oltóanyaggal kapcsolatban _elkövetett _hibákért (fertőződésrelcse
rélés stb.) elsősorban-az oltómvos a·felelőS. _ · 
Az oltásokat·csak frissen kifőzött fecskendökkel éS'tükkel (hiinlő
oltáSnál Pírquet-lándzsával vagy oltóge-rellyel} szabad vég9i:riL 
Csapadékos oltóanyaggal történő tömeges oltásokhoz s·ml-esh-él 
nagyobb fecske'n'dőt nEf használjunk;''A diagnOsztikUs bőrpróbák 
végzésekor"(Dick~tox:in-, ·Tubetklilin ··stb:)"cii: nltást·ti:Jberkütitífecs"'" · · ,,.;;;; 
kendővei (vagy ilyeli hiáhVába'n 1/1 O'inl=-es ·beosztás~ 1,0 ·ml-es <~ 
Record-fecskendővel!) kelrvégeizni. A kifőzött fecskendök Ossze- l 
rhakásá,hoz ugyaricsak kifőzött vagy-lángon

1 
ste

1
r,ilezett

1
csipeszt kell _ ';1 

asznain i, mert a dugattyú ·szárának kézze va o meg ogása fertő~ 
zést ökbzhat. A steril tüket siinté'n steril csipésSZel kell a fecsken- :~j 
dőre helyezni. 
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A tű ket minden oltás után váltani kell. Újrafertőtlenítés 20 perces 
forralással_ történjék, lehetőleg 1 ,5%Mos szódaoldatban. Elhú
zódó,-tömeges oltások esetén időnként·a fecskendőket újra kell 
sterilezri i. 
Az ampullák Vagy üVegek felráZása ·után az ampulla nya-kát lel-é
szelj ük, illetve ·az üveget .elzáró gumidugót-vagy gumilapot-,~1e:. 
jódozzuk, inajd átszúrjuk és az oltóanyag ot a fecskendébe fe'ISzíy~ 
juk. Csapadékos oltóanyagok esetében,azután-·az:oJtáSHlSlá~~ 
talan ul el kell végezni. nehogy az oltóanyag csapadékos része',Je~ 
ülepedjék. 
Az oltásra kerüJök bőrét az oltás helyén benzinnel vagy:atkohollal 
Je kell mosni. Elő kórokozóval (himlő; BCG) történt-·oltás után:az 
oJtás·helyét feriötleriítőszerrel- érinteni·nerr1 szaba.d.- :·: 
A diegnosztikus bőrpr:óbák céljára:szolgál_ó·késiíttiiériyeket-intra
cut8n, a többi antigén hatású.oltóanyagot áltillába'n subcuta_'n 
alkalmazzuk.lzomba _adandó a Diftéria-Te~ánusz-P9rtUssis koníbi:
nált oltóanyag. Csa'p8dékos' OltóanyaQO~-~ör,alá fec$kendezése-
kór a'felületes _oltást,különös_ gonddal kerüljük! , · -

<i}ldagolás. A meg~l6zésre has;nátatos--oltóanyagdk,-,különöseri 
a toxoidok esetében -1 nagy-jelentősége _van az,oltás-o'k.közötti 
időköznek. után rendszerint··cSak:~ún.---:pbtenciális 
immunitás l 

l 
is jel eh

oltás) .. 

ideig 
folytatni. Fontos az oltások közötti időköz megfelelő megválasz
tása is. Sorozatos oltások esetén újabb oltást addig -ne-adjunk, 
r-t:~.fg __ a~_~l.öző_ ol_t~~-~,C?vető reakció telje~elll_e ~em zajlott. __ . 

4. -A· -V'ed601tás0k n7éllékhatásai. A VédőoltáSokat követő kisebb 
vci gy nagyöbb ieákciők gyá:kórisáQ_át löbb,-réSZben aZ oltöttakkal, 
részben pedig az oltóanyaggal'ös_szefüggő tényező- befolyásolja. 
Altalában minél_idősebbek az öltbttak, annál gyako-ribbak·a-mel
lékhátások. Szerepe van az individuális érzékenységnek is, -me rt 
mindenna·pos tapasztalat, hogy_·u9vana·z az-oltóanyag,- ugyan
olyan-módon alkalmázva, az oltottak egy részén semmilyen.reak-

599 



.ció~- nem vál: ~i, ~á~?ko~ pedig ilyen mallékhatások megfigyet
h~t?.k. (\z oltast szovodmenyek gyakorisága és az oltási technika 
koz_ott ts sz~ros az összefüggés: csapadékos oltóanyag felületes 
ol!asa eseteben sok~al gyakrabban jelentkezik "steril tályog"-. 
mmt akkor, ha az oltoanyagat mélyen az izomba Jecskendezzük 
ry1aguk_na_k az antigéneknek a reaktivitása.is_.különbözö: a bakteriá~ 
~~~- -a~ttgen_t _tartalf"!l_azó -c:ltóanVagok alkalmazását,-:gyakrabbari 
kc;w~tl~ oltast teaket ok, mmt a csak toxoid ot tartalmazák alkalma..: 
zasat. 
M_ivel_a véd_öolt~sokat követő első reakciók rendszerint már . .né.: 
h~ny o~a_mulva Jelentkeznek, célszerű az oltásokat az esti órákban 
~e~~znt, hogy az eset~eges reakc!_ók éjszakára, az ágynyugalom 
IdeJere e~s~nek,_ mert Jlyenkor a tu netek enyhébb alakban jelent- _:~ 
keznek._K_tvanat~s., hogy.;az-olt?ttak az. olt-ástköVető napon ·az-erő;:; 
sebb test1 munkatol tart:ozkodJanak.- , ·. _, .. , 

A lokális reilkcíók a·z-o1tás_ helyen észlelhető_· p-ír;- 'dÚzta'nat.-fáJdB~~ 
~om, esetleg a regioná_!is nyirokcsomó.k du~zanata _alakjában -c"'

jelentkeznek. A helyi tünetek-egy-két napig -tartanak, a panaszok 
borogatással enyhíthetők. Csapadékos oltóanYagok alkalmaiásá:" 
utá~ né~á-~y __ héttel egyes.esetekben steril tályogok is megfigyel~ -:iti 
hetoki kulonosen akkor, ha az oltás felületesen történt. Ezek a ste~ --_.i~ 
riJ tályogok rendszerint spontán felszívódnak. Ritkán a védőoltá-· il 
sok~t általános i"eakció is követi, láz, főfájás~- rosszullét, hányás ·.zi 
alakJában; ezek a jelenségektüneti kezeléssel-jól befolyásolhatók, ·n 
Mind a helyi, mind az általános r-eakciók gyakorisága lényegesen -~; 
csökkenthető, ha az oltások ellenjavallataitfigyelembevess_zük·és -~.·.~.~.·-:.1 
ha helyes oltási technikát alkalmazunk. . ,_ _ "'· 
A-gyógyításra alkalmazott oltóanyagokat- helyi reakció~ gÓcreak- --;9 
ció és általános reakció kísérheti. Arnérsékelt reakciók ilyen.ese::. 
tekben rendszerint a megbetegedés gyors javulását segítik elö,-az 
adagokat-?zonban feltétlenül úgy kEill megválasztan i, hogy az,erö
sebb hely1 és általáno_s_tünetek elkerülhetők legyenek. SorozatOs 
oltás _esetén csak ákkOi eriíeljük az:adaQOt, ha az előző oltási adag 
nem Idézett elő erős reakciót. Ellenkező esetben az előzően ·adott 
adagot ismételjük ... _ : _: 

.

·.··.··.·1·'·····.· .. ·•·.· .. · .. · 

·'ri 
0 

··~ 5. Eltanhatóság. Az a ritigén hatású készítr'nények a- hőhatáS581 .,J;~ 
szemben igen érzékenyek, ezért által_ában 2:~C-10 CIC közötti·hQ7 ---~ 
mérsékleten, sz_áraz, sötét helyen- tartandók,.·Különösen érzéke:- -~l 
nyek a diagnosztikus b_őrpróba. céljára szólgáló toxinhígítások(pl,. •·· .. • •. ·• •. :,·.,· .• ·'· .. Dic.k-toxin) és a himlőnyirok. Ezeket a készítményeket kézhezvé-
telük után lehetőleg azonnal használjuk fel, addig is O °C-5-°C kö~ '"' 
zötti hőmérsékleten tartandók. ~ }: 
Az antigén hatású szerobakt:eriológiai készítmények fel hasZná.!:- -~·' 

>v, 
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hatósága lejárati időhöz kötött. A Magyar Gyógyszerkönyvszarint 
a lejárati idő általában a készítéstől számítandó, a készitmények 
doúrozása és gyakran több hóliapos ellenőrző vizsgálata csak az-: 
után történik meg, ezért az antigén hatású készitmények annyival 
röVidebb lejárati idővel kerülnek forgalomba, mint amennyi időt a 
kiszerelés ·és az ellenőrző vizsgálatok igénybe . .vesznek. Az _oltó
anyagok megadott- lejárati ideje ·csak- megfelelő- tárolás-esetén 
érvényes. --··,::::-~,"'-~ 

ll. Antitest hatású készítméi'!Yek 

l i 
lésével külöriítik::el az'albuminokt:ól~ az:így nvert~csapadékot-p_ré
selés után dializálják,--majd ·az:oldatot _itotóriiásSá teszik.;Az,ígY 
koncentrált és tisztított szérumokaf 0,25%'fénollal és 0,005% mer

Aoláttal--konzerválják; . ._ ._ . ----~ 
~)Az antibakteriális natívsiérumokat az antitoxikus szérum.okhc;>z 
hasonló módon nyerik. A lovakat,- sertéseket elölt vagy élő bak-: 
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A szűkebb értelemben vettszérumbetegségxendszerint a-szérum 
adását követő 6-10. napokközöttjelenik meg.-Az oltás helyén p{r 
észlelhető, amelyet- néha keringési elégtelenség vagy izületi fáj
d81mak·kfséretében -az egész testre kiterjedő viszkető kiütés (urti
caria), ödéma követ. A szérumbetegség e típusának: időtartama 
2-3 nap .. Ha a· tünetek a szérum adását- követően~-1-6.-nap_ között 
jelentkez-nek, gyorsított reakcióról beszélünk; A:Szérumbetegség 
tünetei kalcium.;·és antihisztamin-készitmények adásáv.(!i~~-=P&9=" 
kainnal enyhíthetök. A szérumbetegség gyakorisága és·ai'alkal
mazott szérum i és milyensége között hittározott 

meg. -Az_onos ·tehérj~tartalon:- ·meUett 
szérumok és különösen a koncentrált és 

követi mint 

A_ szérumanafilaxia -ves~élyéri~k' feliStherésére- f:iiiJ'iitfkli~~~égí 
próba végzendő: az alkalmaZandó szérum ·kis· mennyiségét-'{kb; 
O, 1 ml-t) élettani konyhasó-oldattal10-sz_ere_sre hígítjuk.:és_c;~;hígí
tásbóJ 0,2 ml-t inSciálunk intrakután,, Ha ,a~-oltás- ut~r-1_-;-2_ órán 
belül_ a_~efecskenezé_s hel_yén_duzzanat és_bőrpí_r lát~ató, ·az __ érzé
kériységi Próba P?Z_ití_V:"II.Ye-fikor'a szérum te!jes adagjánilk'alkal
mázása előtt a szervezetetdeSzEinzibilizálni kell. A deszenZibilizá
lást "által-ában a következő módon végezzük~ a szarvezet hozzá
szoktatása céljából 0,2; 0,5 majd 1,0 ml-t mJiciálunk óránkéntmtra
kután. Ha a túlérzékenységi próba pozitív volt, a szérumot még 
deszenz1billzálás után se adjuk intravénásan, csak izomba. 

A szérumanafilaxia megelőzésére ajánlatos, ha a megelőző oltá
sokat nem lósavóval.- hanem szarvasmarha- vagy juhsavóval 
végezzuk. Ebben az esetben a gyógyító szérumadás során szé-
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~"':!'''"''fil<axila veszélyétől-más állatfaj savójáróHévén szó-nem 

2-1 o oc közötti 
l 

1 -az utolsó szűréstöl; l 
értékméréstöl ·szá_rilítva. A vércsoport-meghatározó szérumok_O-:-: 
5 oc közötti hőmérsékleten-hat hónapjg:haSzriálhatók;'.Mivel.kellő 
tárolás esetén 'is a·z_.antitoxikus-széruni_ok.-évenkénti értékcsökke~ 
nése 5-:-6%, ·-ai ilyen szérumoknak forgalomba hozatala kor: leg
alább 20% antitoxintöbblettel kell rendelkezniük. A liofilezett szé
rumok lejárati ideje:-'5 év.-, 

· '~':S:fszérunlők: 

DIFTÉRIA ell.ird jÜi.~é;;iJvií fi 
tisztított, liofilezett 3000NE· . 
öSszetétel. TiSztítoti:~S'köriceiltr'áá-·diftéria ·ellen·i jűhimrriun.:. 
globulin:- Hatóértéke:- 3000 NE/amp;: tartósítószer: 0;25% fe-

· naL 

Adagolás.- Felnlittéknek: Erí'/he esetekben: ·sooa-:1 ó OOo ··NE~
középsúl\róS esetekbéfl:1QO OOo-.:.-200 OOO' NE; Gyerir{ekeknek: 
.2.oév.a_l~ttiak._a fenti ada~()k.fel_e, 2~15_ évesE!k-2/3-,-3/~ .r_észe. 
Megiegyzés. + --Javallata:sz~rinti b~Íegség-·ke~elésére a __ -ke~.
zetőor:voslkörzeti, üzem_ i, körzeti gy_ermekorvos,-szakrendelés, 
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l 

orvosa) térítésmentesen rendelheti . ....:·Lejárati idő:· 3 éV. 2-
1 O oc hőmérsékletű száraz, sötét helye:n tartandó. 
Csomagolás. 1 x10 ml10 OOO NE 113,- Ft; 1 x10 ml20 OOQ NE 
226,- Ft. 

DIFTÉR!A elleni lóvérsairá H R100 
tisztított és koncentrált, liofilezett, 
10 OOO NE és 20 OOO NE 
összetétel. Jis_ztított- tlifté_riá-lóvérsavó · ·koncenüái1:' iffiffiun
globulihjainak liofilezéssel tartóSított steril óldata_?,~éhérje
tartalcim·legfeljebb_12%:_ Hatóérték: a mellékélt_óldó~Ze·rben 
való Oldás'Után-legalább-1000 NE, ill. 2000--NE/m!:'-Tart6Sító-
szer: 0,25% fenol. · - · 1 • -- • 

- Javallat. Diftéria. 
Adagolás. Lásd diftéria elleni lóvérsavó. 
Megjegyzés. + Javallata szerinti betegség kezelésére a ke
zelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyerll?e~oryq_~~-sza~re_fJ-de_lé.s 
orvosa) térítésmentese_n_ rende.l_heti._- Lej~rati. idő __ : _5 év. 2-:-
100Chőmérsékletűheiyen·tart_andó~ · ~--· ·_ · · 
Csomagolás. 1 am p. széru~ 1 O ·oÖO NEéS 1 am p~ (fO'ml) oldó
szér-137,- Ft; 1 amp.·szérum 20 OOO NE és 1·amp·.-(10 ml) oldó-
szer 265,.:..-·Ft. - " 

DIFTÉRIA elleni marhavérsavó 
tisztított, 3000 NE 

H R 100 

összetétel. Tisztított-diftérii:l'-szaivasma·rhaVérsavó·koncent
rált _imínung_lol:lulifijáin~k' steril oldáta, Fehérjetartalom·--leg
feljebb 12%·:--Hc:i:tóériék: i-nl-enként 19galább 300 -NE. Tartósí-

,-.-tószer: .ű,25%,fen01. ' 
·javalhit. Diftéria . 

. __ .AdáriOiáS:·~ásd.diftérfa_el_l~ni lóVéh:;_ávó.: , __ ,, . _ . ;-= 

-,Megjegyzés. +)availata Szerinti'héte9ség1SzeiéSére:~ ke
..zelőor-yos·(-k;örz-eti,-üz-emi, körzeti gyerme~orvos, szakrendelés 
,Qrvqsa):t~rítésmen~esen rendelheti.- ~,Lej-ára_ti. idő: _3,év. 2-
10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helySri tartandó'; · 
Csomagolás. _lx10 ml243,- Ft. 
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DIFTÉRIA elleni marhavérsavó 
tisztított, liofilezett 3000 NE 

H R 1ÓO 

összetétel. Tisztított diftéria--sZarvasmarhavérsavó koncEmt
rált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított, stéril oldata. 
Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: amellékelt oldó-. 
·sterben való oldás után legaJább 300 _NE/1111. Koflzep~·á_lósier:-: 
0,25% fenol. · - · · · · · 

Javallat. Diftéria. 
Adagolás._ Lásd diftéria elleni lóyérsávó. 
MegjéQyz.éS~ + .Javallatá szer'filti ·betégSég 'kéZSI~·se.rl{_a_ ke
.zelőorvos·(körzeti, üzem_i, körzeti gyer-m_~_korvos, Szakrendelés 
orvo_sa) téríté_s[~!ente~e~.\re~rid_el~_~!!·- -;;_-~Éij~ra.ti _!,dŐ: _5 éy. 2-
1 O °C hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp.-liofilezett szérum és 1 am_p:·ÚÓ-mÜ.oldó-
szer 256,- Ft. .,, "·· 

GAMMA,GLOBULIN H R 100 
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(emberi normál immlmglqbuíiil) 
1 0%-os és 16%-os ordata 
összetétel.' Á.,Gamina-giobul.in_ hepatitis B negatf\/-donOrok 
vérplazmájából vagy vérsavójából hideg alkoholos frakcio
nálás útján készül. 1 O és 16%-os steril oldata tartósító.szerként 
0,01% tiomerzált és stabiliz~torké~t 2~25% _glicint tartalm,_~z.: 
A- Gamma-globulinban tisztítva- -'éS--.. ·nagy-,töménVséQbeh 
vannak a felnőtt emberek vérsavójában :található víru~- és 
baktériumeUene!?_ ellenanyagok~.A ~észítmény C!~szfehérj_etar
talmának legalább !:}_0%-a:irnmun_g_l()bulin._Az_i_lllm~ríglobu
linok 95-1 00%.-:a iQ G, ó-5%-~ lg.Á:_-fel~z~S_i)éféje~ z-:?, hét,,: 
Javallatok. Megelőzésre hepatitisfertözésnek·_kitettek v~édel
me, hepatitis megelőzése vér-
mával, ill. t;i;h,;iinn.aé~~~·e:::~~':~ 

Rubeolafertőzésnek kitett elSő fiárohi'hó'n·apbari leVő-térh-esek 
védelme, a magzati károsodás kivédése azexpozíciót követő 4 
napon belül. 
Varicellaexpozíció esetén a kórházakban a kórkép enyhítése, 

egyéni indikáció alapján, -antibiotikumokra_ rosszul reagáló 
gyulladások és makacs_ fertőzések esetében, legyengült, re
konvaleszcens állapotban a- védekezőképesség fokozása, 
immunszuppresszív kezelésben részesülö-betegek védelme. 
Gyógykezelésre:-Szubsztitúciós terápiaként hypo_- és agam
maglobulinaemiás betegeknek. 
Adagolás: 
Hepatítis· 'A ··m-egelőzésére tSkg
ként 
Állandóan fertőzésveszélyes kör
nyezetbeh :_dóiQozókhi:lk ·á meg~ 
felelő·a"dágókét 4-6 hónapi;)hkérit 
ismételni le"het.~ · 
Poszt-trap_Szf_úzíós_ hep__aüÚs_ -r:neg~ 
előzésére-iiTI. ;a transzfúZJó''Bikí:il-
máVal 8gys'zeri éS:e9Yetlen:·adag 
felnőtteknek~ 
~ 12 éveseknek 
o.:-3 éveseknek 
Kanyaró megelőzésére a fertőz~s
től eltelt időtől függő_en tskg~_ként 
1-5. napon 
6-.7. Ra pon -
csecsemőknek
A 6--7. nap után- adott Gamma
globulin védőhatása :ni ár bizony-
talan. 
Rlibeolaexpozíciót :követő -4: na-. 

10%-os 

o,03ml· 

16,0 
8,0 
5,0 

0.4 
0,7 

·0;5 

ml 
·ml 
ml 

ml 
ml 
ml 

0,2, ml 
0,5-c1,0ml 
0,5-c1,Ö ml. 

16%-os 

0,02ml 

'.:10,0 ml 
5,0 ml 
3,0 ml 

0,25ml 
·0.44ml 

0,3 ml 

O,) .. ml 
0,3,{),6ml 
0,;81,6 ini 

pon belül a terhesség élső három 
h(>napjában ·levőnek tskg:-,kt3m 
Varicella ef)y~ítéséret_skg-ként 
Szepszís gyógykezelésére 
Againmag(obU!inaemía-:.és hypo-
gaiJ1mafilóbÚfil)áer(1ía ,. , _. ,._._.- .-_; ·,·2,~3~Ó:_g;,- 1 i~ i.~ _ffil 
Makacs fertőzések~--_ r'ekoriVáiEJ_s._z,; 
cencía_ és_ .legyengült. állapot es ~7-. -.. 
térHskg-k~nt . . . 0,2.:..0,:3 ln( O,HI,2'ml 
lmmun$_Zuppres~Zfv N["<Íp_ia ~'s.e-__ , 
tén tskg~kéhf · · · -·' - · ··a,s··rnr-
Mellékhaiás;.-,Gyefl,!lé'k~_kii~k'_mé:iga .. -aZJzomba. f~~skéf1dezés 
átme.neti fájdalommal és-~őm~r~.~klet_em_el~e~ésSeHá_rh,at. 
Megjegyzés, + " ' 
L Járványügyi -jogszabályokban . meghatározott célokra a 
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,KOJÁL-ok biztosítják a HUMÁN Oltóanyagtermelő és Kutató 
Intézettől történő megrendelés útján. · 
2.1minunsiuppresszív kezelésben részes.ülők védelme: f?O~zt
transzfúziós _hepatitis megelőzésére, varicella e~yh~~e~ere~ 
szepsziskezelés céljából kizárólag fekvőbeteg-gyogymt~zett 
felhasználásra. -· · __ .; . . 
3. Agammaglobulinaemia és hypogammaglobul_ma~mta_ese-· 

-tén a kezelőorvos (körzeti,_üzemi,. k_örz;eti_gyeriTlekorvos,_szak
rendelés orvosa) kórházi javaslat alapján térítésmentesen 
rendelheti. --
4. A rubeolafertözésnek kitett e_l_ső három há:tJapb_an}evő-ter
hesek védelmére pro ambulantia szerként s.zer~zheto b!3 .... 
Lejárati idő: 3 év. Tárolás: 2-10 °Chőmérs~k-~t.t;í"száraz, ~etet 
helyen. .· _. -<;·.::;':'.·<·.;j·;:;C:,-;:---::-~--- :;::.'-s\t::::.;·-·-;-·-' _ _. ___ -._ 
Állás közben könf1yen sze_tr~zható ·por~zer.u ~,val as _-kel~tkez
het, ·mely a felhasználástn_e_m ~kadályozz_9·. 
CSomagolás. 1-0%-os 10x1 ml278,20 Ft; 50x-1,ml-1391r'-- Ft; 
1 x 2 ml51,40 Ft; 1 x 3 ml 73,70 Ft; 16%-os 1 x 2 ml.7-2,..". Ft, 

GÁZÖDÉMA elleni lóvérsavó 
tetravalens 

H R 100 

608 

összetétel. A Clostridium welchii (Cl. perfringens), Clostri
dium sep't:iclim (Vibrion septique)! Clos_tridiurf!. novyi (~1. 
oedematiens) és a Clostridium ~lstolytt?u.~ t~rzsek ~l<?_lt . 
tenyészetével, illetőleg méregtelenttetttoxtnJava~ tmmunt~alt 
lovak natív, steril vérsavója._ Hatóérték: ml-enke~t _legalabb 
150 .NE welchii-, 100 NE septicum-, 80 .NE novy1- es .20 NE 
hisÍolyticum-antitoxint tartalmaz. Tartósítószer: 0,5_% fenol. 

, - mellett ~;",~~~~;:;::! 

Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőZésé
re, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermek~ 
orvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen rendelheti.- Le
járati idő: 3 év, 2-10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen 
tartandó. 

Csomagolás. 1 x 20 ml 32,80 Ft. 

GÁZÖDÉMA elleni lóvérsavó H c ''ft'Too 
tetravalens, liofilezett 
összetétel. A Clostridium welchii {Cl. pérfringens)~· CIOst~ 
ridium septicum (Vibrion septique), Clostridium novyi (Cl. 
oedematiens) és a Clostridium histolyticum törzsek elölt 
tenyészetével, illetőleg méregtelenített toxinjával immun_izált 
lovak natív, liofilezéssel tartósított steril vérsavója. Hatóérték: 
amellékelt oldószerben való oldás után legalább 150 NE wel
chi i-, 100 NE septicum-, 80 NE novyi- és 20 NE histolyticum~ 
antitoxin/ml. Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Lásd gázödéma. 
Adagolás. Lásd gázödéma elleni lóvérsa vá. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzé
sére, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
-Lejárati idő: 5 év. 2-10 oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 am p. liofilezett szérum és 1 am p. (1 O ml) oldó
szer 28,1 O Ft. 

HA VIG H R100 
human antivaccinia immunglobulin 
összetétel. Himlő ellen oltott egészséges felnőttek szérumá
ból készült, 1 0%-os steril gammaglobulin-oldat. A készítmény 
tisztasági foka legalább 90%. Tartósítószer: 0,01% mertiolát. 
Javallat. Túlkorosak himlőoltási szövődményeinek megelő
zése, fertőzés veszélyének kitett személyek passzív védése, 
valamint himlő- vagy himlőoltási szővődmények gyógyítása. 
Adagolás. Megelőzés céljából: tskg-onként 200 NE im. 
Gyógyítás célíából: tskg-onként 2 x 250 NE im. 4 órás időköz~ 
zel. 

Megjegyzés. + Csak hatósági oltások céljára, kizárólag az 
EüM rendelkezése szerint.- Lejárati idő: 3 év. 2-10 "C hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás.1000 NE (2-3,5 ml) amp. 92,-Ft. 
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LIPOTROL H x 100 
Lásd: 2.7 DIAGNOSZTIKUMOK fejezet. 

MENOTEST H x 130 
Lásd: 2.1 GYÓGYSZERKÉSZfTMÉNYEK fejezet. 

PERTUSSZIS ELLENI HUMAN H R 100 
HIPERIMMUN GAMMAGLOBULIN 
összetétel. Pertusszis-vakcinával hiperimmunizált egyének 
plazmáinak keverékéből nyert gammaglobulin 1 0%-os 
ol data. A készítmény tisztasági foka legalább 90%. Tartósító
szer: 0,01% mertiolát. 
Javallatok. Pertusszis megelőzése·és gyógyítása. 
Megelőzés céljára: elsősorban pertusszis-védőoltásban nem 
részesült olyan 4 hónaposnál fiatalabb csecsemöknek, akik 
kantakt fertőzésnek voltak kitéve. A lappangási idő--minél 
korábbi szakaszában kapja a csecsemő az oltást, annál bizto
sabb áz eredmény. 
Gyógyítás céljára: pertusszis-megbetegedés esetén csök
kenti a lázat, yalaminta köhögési rohamokszámátésatoxikus 
tüneteket. Antibiotikum kezeléssei egyidejűleg alkalmazható. 
Adagolás. Megelőzés céljára: tskg-onként 0,3 ml im. (össze
sen legalább 2,0 ml) egy alkalommal. 
Gyógyítás céljára: tskg-onként 0,3 ml im. (összesen legalább 
2,0 ml). Ha szükséges, ez amennyiség 24-48 órás időközben 
egy vagy két alkalommal megismételhető. --

Megjegyzés. + Közvetlen az előállítótól szerezhe.tő be. Lejá
rati idő: 3 év. 2-10 oc hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tar
tandó. 
Csomagolás. 2 ml-es am p. 366,- Ft és 3 ml-es am p. 461-,- Ft. 

RUBEOLA ELLENI HUMAN 
GAMMAGLOBULIN 

H R 100 
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összetétel. Emberi vérplazmBból elöállított, magas rubeola
ellenanyag-titerű gammaglobulin 1 0%-os steril oldata. Tartó
sítószer: 0,01% mertiolát (thiomersalum). 
Javallatok. A terhesség első három hónapja alatttörtént rube
olakontaktus esetleges következményeinek, a rubeelás mag
zati ártalom kivédése. 

Az oltást a rubeolaexanthema megjelenése után 2 napon 
belül el kell Végezni, ha a terhes a kiütés megjelenése előtt 
érintkezett rubeelás beteggel. Ha a kantaktus a kiütés jelent
kezese után történt, a gammaglobulint 5 napon belül kell be
adni. 
Adagolás. lm. kell alkalinazni, Intravénás adása ellenjavallt. 

Megjegyzés. + Közvetlen az előállítótót szerezhető)l~;:~Le
járati idő: 3 év. 2-10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helye~
tandó. 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 51,40 Ft; 1 amp. (3 ml)73,70 Ft. 

SEROTROL-P H XJOO 
Lásd: 2.7 DIAGNOSZTIKUMOK fejezet. 

TETANUSZ elleni juhvérsavó H R 100 
liofilezett, natív, 1500 NE 
összetétel. Tetanusz-toxoiddal és -toxin nal immunizáltjuhok 
Jiofilezéssel tartósított, natív vérsavója. Hatóérték: a me! lékelt 
oldószerben való oldás után legalább 125 NE/ml. Tartósító
szer: 0,5% fenol. 
Javallat. Megelőzés. 
Adagolás. 1500 NE sc. vagy im. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti be_tegs?gek megelőzé
sére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, kórzett gyermekorvos, 
szak~endelés orvosa) térítésmentesen rendelheti. - Lejárati 
idő: 5 év. 2-1 O oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 Bm p. liofilezett szérum és 1 am p. (12 ml) oldó
szer 96,20 Ft. 

TETANUSZ elleni juhvérsavó H R 100 
natív, 1500 NE 
össZetétel. Tetanusz-toxoiddal és-toxinnal immunizált juhok 
natív, -steril vérsavója. Hatóérték: ml-enként legalább 125 NE. 
Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Megelőzés. 
Adagolás. l 500 NE sc. vagy im. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzé
sére, a kezelőorvos {körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, 
szakrendelés orvosa) térítésmentesen rendelheti. - Lejárati 
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idő: 3 év. 2-10 oc hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tar-
g~~ . 

Csomagolás. 1 x 12 ml 82,30 Ft. 

TETANUSZelleni lóvérsavó H R 100 
liofilezett, tisztított és koncentrált, 1500 NE 
ösSzetétel. Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immun
globulinjainak liofilezéssel tartósított, steril ol data., Fehérje
tartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: amellékelt oldószerben 
való oldás után legalább 600 NE/ml. Tartósítószer: 0,25% 
fenoi.-
Ja_vallat. Megelőzés. 
Adagolás. 1500 NE sc: vci gy im. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzé
sére, a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos; 
szakrendelés orvosa) térítésmentese'n rendelheti. -Sebészeti 
szakrendelések a pro ambulantia szarekre meghatározott mó
don szerezhetik be.- Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérs-ék1etü 
helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1 amp. (2,5 ml) oldó-
szer 11,90 Ft.' · -

TET A NUSZ elleni lóvérsavó · H R 100 
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liofilezett, tisztított és koncentrált, 20 OOO NE 
összetétel. Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immun
globulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérje
tartalom legfe_ljebb 12%. Hatóérték: amellékelt oldószerben 
való oldás után nil-ei'lként 2000 NE/ml. TartósítósZer: 0,25% 
fenol. 
Javallat. Tetanusz-megbetegedés. 
Adagolás. Lásd Tetanusz elleni lóvérsavó 20 OOO NE. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek kezelésére a 
kezelőorvos, (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, SZ<>~r·en·· .. ~ 
delés orvosa) térítésmentesen rendSl heti.- Lejárati idő: 5 
2-1 O oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp.liofilezett.szérum és 1 amp. (10 riil) oldó
sze:r 106,- Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó 
tisztított és koncentrált 
1500 NE 

H R 100 

összetétel. Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immun
globulinjainak sterii'-Didata.- Fehérjetartalom legfeljebb 12%. 
Hatóérték: ml-enként legalább 600 NE. Tartósítószer: 0,25% 
fenol. "' ;,;- t<=;.m~ 

Javallat. Megelőzés. 
Adagolás. 1500 NE sc.- .vagy im. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegséQ~J< megelőzé
sére. a kezelőorvos {körzeti, üzemi, körzeti- gyermekor,vos 
szakrendelés orvosa).térítésmentesen rende_lhetL.-:....sebészeti 

·- ·szakrendelések a pro ambulal)tia szerekre_-_ meQhatározott 
módon szerezhetik be.- Lejárati idő: 3 év. 2-10 ~C hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x2,5 ml8,30 Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó H R 100 
tisztított és koncentrált, 20 OOO NE 
összetétel. Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immun
globulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. 
Hatóérték: legalább 1700 NE/ml. Tartósítószer: 0,25%. fenol. 
Javallat. Tetanusz-megbetegedés. 
Adagolás. Napi 100 OOO NE im. 3-4 naponként, majd az ada
got fokozatosan csökkenteni kell. Igen súlyos esetben a napi 
adag 1/4-1/2 részét iv. adjuk, a többit im. Recidiva esetén 1/2 
adag im. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek kezelésére a 
keze!őorvás (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakren
delés orvosa) térítésmentesen rendelheti.- Lejárati idő: 3 év. 
2-1 O °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás.1 x12 mi76,70.Ft. 

TET A NUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó 
tisztított, 1500 NE 

H R 100 

összetétel. Tisztított tetanusz-szarvasmarhavérsavó koncent
rált immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom leg
feljebb 12%. Hatóérték: legalább -300 NE/ml. Tartósítószer: 
0,25% fenol. 
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Javallat. Megelőzés. 
Ad_agolás.1500 NE sc. vagy im. 

Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzé
sére, kezelőorvoS {körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szak
rendelés orvqsa) térítésmentesen rend~lheti. - Lejárati idő:: 
3 év. 2-10 °C hömérs~kleten, szár~z, sötét helyen tartandó. 
Cso-magolás. 1 x 5 m/45,80 Ft. 

i 
l 
l 
l ,, 

TETANUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó 
liofilezett, tisztított, 1500 NE· 

H l 
:l 

R 100 

összetétet Tisztítotttet~nuszMs~arvasmarhavérsavó kOncent
rált immunglobulinjainak liofiléZéssei tartósított steril ol data. 
Fehérjetartalom legfeljebb l2%. Hatóérték: a· metlékelt oldó
szerben való oldás után legalább 300 NE/ml. Tartósítószer: 
0,25% fenol. 
Javallat. Megelőzés. 
Adagolás.1500-NE sc. vagy im. 

Megjegyzés. + Javallatai szarinti betegségek-- megelőZé
sére~ a kezelőorvos (körzeti, üzemi. körzeti gyermekorvos, 
szakrendelés. orvosa) térítésmenteSen rendelheti._- Lejárati 
idő: 5 év. 2-1 o·oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1 am p. (5 ml) oldó
szer 62,70 Ft. 

2.3.2 V akcinák 

l 
l 
i!! -'*'i 

l 
l 

~ 
1.11l' l ,4&, ,, 
!!11 

ADSZORBEALT DESZENZIBILIZÁLÓ VAKCINA 
'l l 

R 200 :1 1., ll., lll. H 
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(ADV 1., ll., lll.) 
összetétel. A készítmény az alábbi baktériumfajok különböző ... --~ 
törzseit tartalmazza--adszorbeált formában izotóni ás NaCl-ol- --~ 
datban, háromféle hígításham :1: 
Streptococcus pyogenes :-w,, 

~~~~i~~~i~~se~~~~7::e ~··~.::&,~ .•. ;:.-:-~ 
Neísseria catarrhalis · 
StaphyloCoccuS aureüs -;-: 
Staphylococcus a/bus :1 

j 

Micrococcus luteus 
Pseudomonas aeruginosa 
Escherichia coli. · · 
Az ADV l. 40 mi\lió, az ADV ll. 200 millióés az ADV 111.1000 mil
lió csírát tartalmaz _ml-enként. Adszorbens: alumínium-hid
roxid. Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Baktérium eredetű túlérZékenység= alapján_ f~!].p,áJló, 
allergiás megbetegedések és _antibiotik~rr:t~~zisztens, recltff
váló vagy krónikus fertőzések 1mmunterap1aja. 
Ellenjavallat. Friss tüdő- és szemtub_erk~lózis, továbbá ~úly?s 
szív-, máj- és veselaesi o, thyreotox1cos!s, dekompenzalt dia

-betes-meliitus és haemorrhagiás diathesis. Terhesség alatt a 
kezelést szakvélemény alapján egyénileg kell el bírálni. 
Adagolás. 1. Baktériumallergiás betegs_égek-deszenz~b~lizál~ 
kezelésére a kezdő adagot a Human Oltoanyagtermelo es Ku
tató Intézet "Baktérium Allergén-sorozatá'_'-val végzett -~őr
próbák reakcióinak erőssége és a klinikai tünetek ~.evesseg~ 
alapján állítják be. Pozitív rea_kc!ó esetén.~DV ll., e~osen poz1_~ · 
tív reakció esetén ADV l. vakcmaval kezdjuk a keze lest. Az elso 
5 oltást hetenként kétszer végezzük az ADV l. O, 1, 0,2, ~.3, 
0.4, 0,5 ml-ével. A második 5 oltást hetenként egyszer adjuk 
az ADV ll. o, 1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ml-ével. A kezelést az ~oy 
Ill.-mal folytatjuk előbb kéthetenként,-majd havonként, vegul 
negyedévenként egyszer oltva a beteget. Az _egy_es a~ago~-~t 
a helyi és az általános reakciók figyelembevetelevel_ emeiJ':'k 
az alábbi módon: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0 ml-1g, majd 
1 o ml-t adunk a továbbiakban. Ezt a végső fenntartó adagot 
n~gyedévenként adjuk a tartós tünetmentesség eléréséig, 
akár éveken át. 
14 éven aluli gyermekeknek ne adjunk egyik-hígításból sem 
0,5 ml-nél nagyobb adagot. 
2. Antibiotikumrezisztens, recidiváló vagy krOnikus fertőzések 
kezelésére a kezdő adagot a Baktérium Allergén sorozattal 
végzett bőrpróbák reakcióinak erőssége alapján á,llítjuk be: !:'ta 
a bőrpróba negatív, a kezelést az ADV lll. 0,1 ml-evel kezdJ uk, 
majd ugyanezen hígítás 0,2, 0,3,i OA, 0,5, 0,6, 0,8, 1 .o. ml:eyel 
folytatj uk. Az első négy oltást heten~én_t kétszer, .a tovab~J~kat 
hetenként egyszer adjuk. Ha a bőrprobakeredmenye poz1t1v. a 
kezelést az ADV 11.-vel, ha_ erősen pozitív, az ADV 1.-gyel kezd
jük. és a megfelelő hígjtások egyre növekvő adagj_aival folytat
juk a fentiek szerint. _Amennyib~~ 6 h~tes ~eze\ es alatt a _be
fecskendezett bakténummenny1seg cs1raszama meghaladja a 
2000 milliót, a kezelést" szüneteltethetjük. A teljes tünetmen-
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t~sség elérésére 1 hónap után ú jabb oltási sorozatot kezdhe
tu nk. 
1 ~éven aluli gyermekeknek egyik hígításból se adjunk 0,5 ml-
nel nagyobb adagokat. _ 

~egjeg~és. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
~~se .s~e~_'~t {l?gfeljebb

0 
hár~_m ~Jk~lom~al) ~smételhető.- Le

Jaratr rd_o. 3 ev. 2-10 C homersekletu, szaraz, sötét helyen 
tartando. 
Csomagolás. 
Sorozatként: ADV l. (2 ml), ADV ll. (2 ml), ADV lll. (3 ml) letöl· 
tésben gurnidugós üvegben 77,70 Ft. 
~gyedi csomagolás: ADV lll. (3 ml) letöltésben gumidugós 
uvegben 57,50 Ft. 

A UTOVAKCINA H R 200 
egyedi oltóanyag 
[~ egészs~~ügyi miniszter 167/1956. (E ü. K. 20.) -EüM sz. uta
srtasa alapJan J 
t?ssze:~étel. Steril en beküldött v Biadékból kitenyésztett bakté
numtorzsek ml-enként 500 millió elölt csírát tartalmazó szusz
penziója. Taf'!"ósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat.lmmun_izá/ás krónikus és recidiváló gennykeltök által 
o~~nott gyul_ladasos folyamatok; deszenzibilizá/ás in felet alier
gras betegsegben. 
Adagolás. Használati utasítás szerint. 

IIJ!e~Jje9yzés. r~ Javallata szerinti megbetegedések megelö
zesere, kezelesere a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer
mek.~rv~~· ~.zak~endelés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
- Lejara~rrdo: 1 ev.2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 
tartando. 
Csomagolás. 50x0,5 ml-es am p. 159,- Ft. 

CANDIDA ALBICANS 
vBkCiria 

H R 200 
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összetétel. Emberi kórfolyamatOkból izolált Candida albicans 
törzsekből készült, formalinnal elölt 1 O NE sűrűségű gomba
szuszpenzió. Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Candida albicans és szerológiailag rokon candida
fajok által okozottcandidiasis következtében kialakuló túlérzé~ 
kenység megállapítása és fajlagos deszenzibjJizáló kezelés. 

Adagolás. Az oltóanyag ot allergiás bőrpróbákban ic., fajlagos 
deszenzibilizáló kezelés céljára egyre növekvő adagokban ic., 
a-használati utasítás sze ri nt. 
Megjegyzés. + Pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon szerethető be.- Lejárati idő: 3 év. 2-1 O °C hőmérsék 
letEm, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x0,5 ml5,90 Ft, 10x0,5 ml48,60 Ft. 

DIFTÉRIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ H R 200 
adszorbeált kombinált oltóanyag 
újraoltáshoz (ll. és lll. oltásra) 
összetétel. Diftéria-toxoid 15 Lf, tetanusz-toxoid 5 kötési egy
ség,- elölt _Bordatella pertussis baktérium 22,5-milliárd/ml. 

-Adszorbens: alumíniumfoszfát-géL Tartósítószer: 0,1% mer
tiolát. 
JaVallat. Alapimmunitással rendelkező 3-6 éves korú gyer
mekek emlékeztető oltása. 
Adagolás. 1 x0,5 ml izomba. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki.- Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Le
járati idő: 2,5 év. 2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 
tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. (0,5 ml) 3,80 Ft; 1 amp. (2,5 ml) 7,40 Ft; 
1 am p. (5,0 ml) 11,20 Ft. 

DIFTÉRIA·PERTUSSZISZ·TETANUSZ H R 200 
adszorbeált liombinált oltóanyag 
alapimmunizálásra 
(l a, b, c oltás) 
összetétel. Diftéria-toxoid 30 Lf, tetanusz-toxoid 10 kötési 
egy:ség és __ elölt Bordatella pertussi baktérium 30 milliárd 
(8 nemzetközi védőegység)/ml; adszorbens: alumíniumfosz
fát-gél; tartósítószer: 0,01% mertiolát. 
Javallat. Diftéria, tetanusz és pertusszisz _egyidejű lnegelö

zése. 
Adagolás. Alapimmunizálás céljából 4-6 heti . időközökben 
3x0,5 ml-t fecskendezünk izomba. 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendeike~ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Le~ 
járati id?: 2 1/2 év. 2-1 O °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen ·3' 
tartando. ~:~· 

Csomagolás. 1 x0,5 ml5,15 Ft; 10x0,5 ml34,90 Ft; 50x0,5 ml -~: 
167,- Ft. 

'"J!i 
R200 ~ 

adszorbeált, kombinált oltóanyag :i 
összetétel. Diftéria~toxoid 5 Lf/ml, tetanusz~toxoid 5 kötéSi--~ 
egység/ml; adszorbens: alumíniumhidroxid-gél; tartósító~ -~ 
szer: 0,01% mertiolát. .;~{ 
Javallat. 11 éves korú gyermekek emlékeztető oltására szol- _.::~ 
gál, akik az 5 oltásos Di-Per-Te immunizálásban részesültek. } . 
Diftéria~megbetegedés veszélyének -elhárítására vé.dőoltani ... _.1' •. ·.·. 

~ell ~z?kat a 6-14 éves korú gyermekeket akik diftériás beteg-· ;''·· 
gel enntkeztek, ha a betegsagen nem estek át és egy éven T_ 

DIFTÉRIA-TETANUSZ H 

belül védőoltást nem kaptak. ::1 
Adagolás. 1 x0,5 ml izomba. ~~ 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke~ ':Íf@ 
zése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Le~ ;t~ 

járati id?: 2 112 év. 2-1 O oc hőmérsékletű száraz, sotét helyen l""' 
tartando. 
Csomagolás. 1 x5,0 ml5,20 Ft. 

i HIMLÖ-vakcina H R 200 
1/ liofilizált 

összetétel. Vaccmiavírussal oltott egészséges borjak aszepti- J 
kusan osszegyüjtott, vírustartalmú himlőhólyagjainak kapa-~ 
réka. A pusztuJák homogenizátumából részleges tisztítással 
elkí.Jibnftett VIrionokat 5%~os pepton~oldatban szuszpen
dálva, llof1lezéssel tartósítják. A reszuszpendált vakcinában a 
víruskoncentráció legalább 108

, a kisérő apatogén m1kroorga~ " 
nizmusok száma ml~enként legfeljebb 500 lehet. ~ _,_ 

Javallat. Himlő elleni védőoltás. -__ :~_.i1•_;•_.· 
Adagolás. A használati utasításban megadott módon. 7I 
Megjegyzés. + Közvetlenül az előállítótól szerezhető be. ;l 
Lejárai idő: 3 év. A vakcina liofilezett állapotban+ 1 O oc alatti i 
hőmérsékleten, lehetőleg a_ hűtőszekrény mélyhűtőterében ~'~ 
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tárolva a lejárati ideig használható. Reszuszpendálás után a ~ 

J_ 

gumidugós csövecSkében a hűtőszekrény mélyhűtőterében 
hatékonyságának csökkenése nélkül 2 hónapig tárolható. 
Csomagolás. 1 O, 20, 25, -30 és 50 adagos elosztásban hozzá~ 
csomagolt 40%-os glicerinas oldószerrel, adagonként 90,- Ft. 

KOLERA-vakcina H v R 200 
liofilizált 
összetétel. Vibrio comma cholerae lnaba~ és ogawi:i'-:.fó~k 
liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt 1 ml 
oldószerben szuszpendálva 1 am p. vakcina 8 milliárd vibriót 
tartalmaz. Tartósítószer: 0,01% mertiolát. 
Javallat. Kolera megelőzése. 
Adagolás. Felnőtteknek 1 x1 ml, 3-12 éves korú _gyerf"':lekek
nek 1 x0,5 ml, 3 évesnél fiatalabb, de 6 hónapos kort bet<?ltött 
gyermekeknek 1 x0,25 ml sc. 
Az oltás utáni védettség a 6. naptól 3-6 hónapig ta'rthat. 
Veszélyeztetettség esetén 6 hónaponként ké11 újabb oltást 
adni az egyszeri adaggaL 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendel_ke~ 
zése szerint {legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Le
járati idő: 5 év. 2-10 OC hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett vakcina, 1 ml oldószer amp. 
20,60 Ft. . 

OPSODERMIN H R 200 
"A",. "B".,. ,.,.C" és "forte',. staphylococcus-vakcina 
összetétel. A Magyarországon leggyakrabban előforduló fág 
típusú Staphylococcus aureus törzsek elölt szuszpenziója. 
Opsodermin "A" 50, 100, 250, 500, 1 OOO és 2000 millió csíi-át 
tartalmazó 6~os sorozat 1 ml-es ampullákban. 
Opsodermin "8" 500 millió csírát tartalmazó 1 O-es sorozat 1 
ml~es ampul_lákban. 
Opsodermin "C" 1000 millió csírát tartalmazó 10-es sorozat 
1 ml~es ampullákban. 
Opsodermin Jorte" 100, 200, 500, 800, 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000 millió csírát tartalmazó 10~es sorozat 1 ml-es 
ampullákban. 
Tartósítószer:_ 0,01% mertiolát. 
Javallat. Staphylococcus okozta fertőzések: furunkulus, 
tályog, pyodermia, phlegmone, acne, paronychia, hydradeni~ 
tis, sycosis. 
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Adag~lás. Emelke~ő ad_a'!ban ("A" sorozattal kezdve) 3-4 na
p_onke':t s_c. vagy ~~- K1vanat?s az oltásokat a fertözés lezaj
lasa utan IS folytatn!, mert ezaltal tartós gyógyulás érhető eL 
fV!egjegyzé~ .. +- Javalla!~i szerinti betegségek megelőzé
sere, kezelesere a kezeloorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer.
mek?;vo~·: s~_akrende!és oryosa) térítésmentesen rendelheti. 
- Lejaratl Jdo: 1l/2 ev. 2-10 oC· hőmérsékletű, száraz sötét 
helyen tartandó. 

Csoma~?lás. 6x1 ml uA" 16,30 Ft, 10x1 ml uB" 25,- Ft, 10x 
1 ml_,C 27.40Ft,10x1 m1Jotte"36,50Ft. 

OZAENA-vakcina H R 200 
tisztított, adszorbeált 
öss~~tétel. 5 milliárd Klebsiella ozaenae baktériumnak meg
felel~ toka~y~g és. 250 ~illi ó feltárt baktérium/ml; adszor
bens. alum!mum-h1drox1d; tartósítószer: 0,01% mertíolát. 
Javallat. Ozaena kezelése. 

Ada~~lás. Havonta 1 ml mélyen sc. vagy im. 3-5 hónapon ke
resztul. 

~egjegyzé~ ... + Javallatai szerinti betegségek megelőzé
sere, kezelesere a kez?lőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer
mekorvos, szakrendeles orvosa) térítésmentesen rendelheti 
-Lejárati idő: 2 év. 2-10 oc hőmérsékleten, száraz, sötét he~ 
lyen tartandó. 
Csomagolás.1 x1 ml8,10 Ft. 

PARATÍFUSZ A-vakcina 
liofilizált 

H R 200 
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~sszeté~.el. Salmanella paratyphi törzsek liofilezéssel tartó~ 
SJ!ott, _el~lt s~uszpenziója. A me/lékelt oldószerben szuszpen~ 
dalt ke_s~Jtmeny ml-enként 500 millió baktériumot tartalmaz. 
TartósJtoszer: 0,01% mertiolát. 
·Javállat. Pi:ú·átífUSi. A 'fertcfZés _megelőzése. 
Ada~_olás. Kellő védettség eléréséhez 3 oltás szükséges. 
Felnotte_knek:_ az első oltás alkalmával 0,5 ml, a másoCik és 
h~r~adtk ~ltaskor 1-1 ml vakcinát fecskendezünk a felkar 
kulso oldal an~ mélyen sc. vagy im. 
Gyerme~eknek: 6-12 évig: a teljes adag felét, 6 éven aluliak
nak a teljes adag negyed ét. --

Az oltásokat 3-4 hetes időközökben végezzük. A védettség ta r
tama kb. 1 év. Ez idő eltelte után emlékeztető oltást kell adni 
1 ml oltóanyaggaL 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 
Csomagolás. 3x1 Sll1P· és 3x1 ml oldószer'49,-Ft, 1 x1 am p. 
és 1 x10 ml oldószer gumidugós üvegben 18,20 Ft. 

PARATÍFUSZ B-vakcina 
liofilizált 

H J R 200 

összetétel. Salmanella Schottmülleri (S. pariltyphi B) törzs 
liofiiezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. A rhellékélt oldó
szerben szuszpendált készítmény~ml-enként 500 rriillió bakté
riumottartalmaz. Tartósítószer: 0~01% mertiolát.-
Javallat. ParatífusiB fertőzés megelőzése. 
Adagolás. A ·kellő védettség eléréséhez_3 oltás __ szükséges. Az 

. első oltás alkalmával felnőtteknek0,5 ml, a másodikésharma
dik Oltáskor 1-1· ini vakdilátfecskendezünk'a felkar külső olda-
Ján mélyen a bőr alá vagy izomba. 6-12 éves gyermekek a tel
jes adag felét, 6 éven aluli gyermekek a teljes adag negyedét 
kapják. Az oltásokat 3-4 hetes időközökben végezzük. A vé
dettség tartama kb. -1 év. Ez idő eltelte után érniékeztető oltást 
kell adni 1 ml oltóanyaggaL - / , 
Megjegyzés. +·csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése Sze ri nt {legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Le
járati idő: 5 év. 2-1 O oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
CsotT.agolás. 3x1- am p. és 3x1 ml oldószer 49,- Ft; 1 x1 am p. 
és 1 x 5 ml oldószer 17,30 Ft; 1 x l am p. és 1 x1 O ml oldószer 
18,20 Ft. 

POLYMYCIN H R 200 
vakcina 
összetétel. Különböző Candida albicans, Trichophyton 

. mentagrophytes és Trichophyton rubrum tenyészetekböl_ ké
szült elölt polivalens gombavakcina; tartósítószer: 0,5% 
fenol. 
Javallat. Candida és trichophyton eredetű strand-mycosis, 
erasio interdigitalis, gombás dyshidrosis, ekzema mycoti
cum. 
Adagolás. A kezdő adag megállapítására ic. allergiás próbát 
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kell végezni .. Ezután e:gv:e nö':'e:kvő adagokban bőrbe, májd 
sc. kelloltama hasznalati utas1tas szerint. 

~egjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzé
sere, kezelésére _a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen rendelheti 
-Lejárati idő:~ 1/2_év. 2-10 °C_hőmérsékleten, száraz, sötét 
helyen tartando. 

CsOmagolás. 1 x 5 ml33,30 Ft. 

POL YSTAPH H R 200 
Staphylococcus polivalens oltóanyag. '. 
t?sszt;t~te:l. Magyaror~~ág~n- leggy;ahabban előforduló fág ._: 
~lpu_sl!. es •smert szerottpusu, valamint a nemzetközi "Smith" -
Je_lzesu Staphylococcus aureus törzsek_tenyészetéből ml-en
kent .. 2 milliárd elölt baktériumor és 10 Lh+ toxinnak meg
felelo .stal?hy!ococcus-alfatoxoidot tartalmazó keverék pH 
7,2-es 1zotomas NaCl-oldatban, 0,01% mertioláttal tartósítva. 

Javé!ll~t .• Staphylococcus okozta különböző heveny és idült ., ,, 
hely1 es altalanos fertőzések megelőzése és kezelése. 
Adagolás. Az oltóanyagat ic. 0,05 mt első adag után növekvő 
adagokban a_ használati utasítás szerint adjuk. 0,2 ml-nél 
nagyobb mennyiséget egy helyre ne adjunk. 

~egjegyzé? .. + Javallatai szerinti · betegségek megelőzé
sere, kezelesere a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen rendelheti 
- Lejára~i idő: 2 év. 2-1 O °C hőmérsékletű, száraz, sötét helye~ 
tartando. 

Csomagolás.1 x0,5 ml5,30 Ft; 10xÓ,5 ml43,20 Ft. 

TETANUSZ-toxoid H R 200 
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adszorbeált oltóanyag 
összetétel. Tisztított, koncentrált tetanusz-toxoid: 
egység/ml; adszorbens: alumínilimfoszfát-gél; tarfól>Í!étsz•er: "' 
0,01% mertiolát. . 

Javallat. A védőoltások végrehajtására vonatkozó utasítás 
alapján. 
Tet~ nusz ellen oltani kell ai. olyan személyt, aki tetanuszfertő
zésre gyanús sérülést szenvedett. A védőoltást a sérültet el
látó orvos köteles elvégezni. 

Adagolás. Olyan sérültek esetébE:_ n, akik 194~ .Ja~uár ]·_napja 
után születtek, 1 ml tetanusz~tox01dot kell a serules ellatasával 
egyidejűleg beadni. 
Az 1-941. január 1. napja előtt születettek esetében: 
a} ha tetanusz-védőoltást (alapimmunizálásokon kívül lega

lább egy emléke~ető oltást is) kaptak és azt igazotili is tud
ják, 1 ml tetanusz-toxcidat kell befecskendezni~_ Az~knak·a 
sérülteknek, akik az emlékeztető oltást hat héten,be:lül kap~ 
ták meg, mellőzhető az ú jabb tetanusz-toxoid oltá-s;..;'·."~-~' 

b) ha oltattanok vagy oltásaikat igazolni nem tudják, 1500 NE 
gyógysavót és 1 mt _ tetanusz-toxoidot kell -beadni é·s a 
sérültet figyelmeztetni kell arra, hogy 1-1 lill tetanuszto
xoid beadása szükséges még-a sérüléstkövető-1: és 3. hó
nap, illetőleg 1 év múlva; 

c} ha a_ seb- súlyosan roncsolt, shock, vérzé$i sugár~~éllom, 
bennmaradt és. földdel szennyezett idegentest.S:Sf3te: áll 
fenn, az 1941. január_1. napjától szüiBtett sérült eseté~en, 
illetőleg az a} pontban felsoroltaknak is kell1500 NEgyogy
savát befecskendezni. 
Különösen veszélyeztetett eseiben a sérülés után kéthéttel 
is kell adni 1 ml tetanusz-toxoidot. 

Megjegyzés. + Javallatai szerin_~i b~t~_gség.ek .. meQelőzé
sére, kezelésére a kezelőorvos .(korzetl, uzem1, korzet1 gye~
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésment~sen rendel~_et1. 
-Lejárati idő: 21/2 év. 2-10 oc hőmérsékleten száraz; sotét 
helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x1 ml 3,45 Ft, 1 x10 ml 13,70 Ft, 50x1 ml 
107,- Ft, 

TÍFUSZ-vakcina 
liofilizált 

H R 200 

összetétel. Salmonella typhi törzsek liofilezéssel tartósított, 
elölt szuszpenziója. A me/lékelt oldószerben szuszpendált k~
szítmény ml~enként 1000 millió baktériumottartalmaz. Tarto
_sítószer: 0,01% mertiolát. 
Javallat. Hastífusz megelőzése. 
Adagolás. Kellő védettség elérésére l.oltás elegendő. 
Felnőtteknek: 0,5 ml sc., 12 évesnél fiatalabb gyermekeknek 
0,25-ml sc, 
A védettségtartama legalább 5 év. Ezén-idő eltelte után újab b 
oltást kell adni 0,5 ml oltóanyaggaL 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.- Le
járati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 am p. és 1 ml oldószer 31,- Ft, 1 am p. és 5 ml 
oldószer 37,70 Ft: 

TÍFUSZ-TETANUSZ vakcina· 
liofilizált 

H R 200 

összetétel. Salmanella typhi törzsből acetonos elöléssei ké
szített vakcina és tisztított tetanusz-toxoid keveréke; ml-ként 
1 milliárd baktériumot és 12,5 KE tisztított tetanusz-toxoidot 
tartalmaz. Tartósítószer: 0,01% tiomerzál. 
Javallatok. Hastífusz és tetanusz megelőzése. 
AdaQOiás. HastífusZ megelőzésére: 1 x0,5 ml· inélyen· a bőr 
alá. Tetanusz megelőzésére: 1 x0,5 ini, mélyen a bőr alá. A lio
filezett tífusz-tetanusz oltóanyaggal történt oltás után 4-6 hét
tel1 ml adszorbeálttetanusz-toxoidot kell izomba adni: A teta
nusz elleni tartós védettség eléréséhez 1 év múlva emlékez.:. 
tető oltást kell adni 1 ml adszorbeált tetanusz-toxoiddal. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zéseszerint (legfeljebb háro in alkalommal) ismételhető.'- Le
járati idő: 5 év .. 2-1 O °C hőmérsékletű helyen kell tartani. 
Csomagolás. 4 adag oltóanyag+ 2 ml oldószer 13,60 Ft; 10 
adag oltóanyag + 5 ml oldószer 14,90 Ft; 100 adag oltóanyag 
+ 50 ml oldószer 72,- Ft. 

TRICHOSAN 
vakcina 

H R 200 
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összetétel. Trichophyton mentagrophytes és T. rubrum tör:
zsek szem iszintetikus táptalajon nyert tenyészetének szűrlete~ 
A tömény vakcina hígítás nélkül készül. Az ötös sorozat a tö
mény vakcina 1 : 50, 1 : 30, 1 : 1 O, 1 : 5 hígításait és a hígí
tatlan vakcinát tartalmazZa. Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Diagnózis céljára trichophytiasis superficialis és pro
funda felismerése. 
Gyógyítás céljára trichophytiasis kezelése. 
Adagolás. Diagnózis céljára az 1 : 50-es hígításból O, 1 ml ic. 
Pozitív esetekben 24 óra múlva--bőrpír. 
GyQgyítás céljára az 1 : 50-es hígítástól kezdődően 3-4 
naponként ic. vagy sc., emelkedő adagban a tömény vakci~ 
n áig. 

Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzé~ 
sére, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
- Lejárati idő: 1,5 év. 2-1 O °C hőmérsékleten, száraz, sötét 
helyen tartandó. 
Csomagolás.--5x1 -ml $Orozat _34,20 Ft, 1x1 ml tömény 
12,20 Ft, 1 x 5 ml tömény 32,30-Ft. 

TYPHENTERON orális tífusz vakcina 
intesti nosalvens drazsé 

H R 200 

összetétel. 100 milliárd baktériumnak megfelelő,-acétóhnal 
ínakt~vált és szárított S. typhi ppr drazsé_n~ér:-t. 
Javallat. A hastífusz megelőzéSe; ha.a,pare"nterális:védőoltás 
Eillenjavallt. A hastífusz elleni orális védőoltásnak s·emmiféle 
káros mellékhatása nincs. 

Adagolás. Korra való tekintet nélkül-3 egymás után-következő 
napon éhgyomorra 3-3 drazsét kell szétrágás néJküllenyelni. 
Utána egy óráig tartózkodni kell az--étkezéstől. Tartós veszé
lyeztetettség esetén az orális védőoltást a·fenti:-adagolásban 
évenként meg kell-ismételni; 

Megjegyzés. + Kizárólag a közegészségügyi...:jáfváilyügyi 
jo·gszéibályokban engedélyezett célokra· ke~ül forgalomba. -
Lejárati idő: 5 év. Száraz, fénytől védett helyen; szobahőn tar
tandó. 

·csomagolás. 9 drazs6t tartálmazó műaiiyag fióla (1 sZemé
lyes adag) 152,- Ft; 90 drazsét tartalmazó müariyag fiola (1 O 
személyes adag) 1480,- Ft. 

2.3.3 Egyéb szerobakteriológiai készítmények 

ANTALLERG H GOOO 
i nj. 
összetétel. Humán albuminhoz diazotálással kapcsolt p-ami
nobenzolazohisztamin 5%-os oldata. Tartósítószer: _0,01% 
tiomerzál. 

Javallatok. Allergiás asztma, Urticaria, Ouincke..:ödéma, aller
giás. ekcéma, Meniere-betegség, allergiás eredetű iritis, ble
pharoconjunctivitis, conjunctivitis verna lis. 
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Ellenjavallat. Terhesek kezelésére vonat~?zóan 'kellő száinú 
adat hiányában adása terheseknek nem aJ an latos. 
Adagolás. 2-3 ml-t kell adni im._é~s?., által.~l:la_n másod_napon
ként 4Q-60 ml összmenny1seg1g. Szukseg eseten 1-2 
hón~pos sz(.inet után alkalmazása megismételhető. 
Megjegyzés;+ Csak vényre adható ki.- A~ ör-:o_s re~?elké
zése sze ri nt (legfeljebb hárOm alkalommal) 1smetelheto. 
Csomagolás. 1 O am p. 11 ml) 9,30 Ft; 1 O am p. (2 ml)15,- Ft. 

LACTOBACT H X 400 

liofilizált 
összetétel. LactobaciHus·acidophilus, L. helveticus, L. ... i 
és -Kefir-tenyészetek-- antibiotikum.mal-, szemben. ellenallo':a 
tett, majd tejben liofilezett élő tenyeszete (ml-enkent4-20 mll
lió élő mikroorganizmus). 
Jav811atok. Széles spektrum ú antibiotikumok által okozott en
terális károsodások és mallékhatások megelőzése_ és keze
lése. Alkalmazását az antibiotikumke~elésse_l e~yidö~en k~H-_:~r 
megkezdeni és az antibiotik~m-k~zeles b~feJ~z~se utan meg :,-<, 
két-három napig kell folytatni, am1g az ernesztesi zavarok nem 
javulnak. 
Adagolás. Át am p. tartalmát 1 ml, a palackét pedi~ 2~0 ml 

gyos (kb. 37 oc) tejben,teában vagy vízben felo~ld~J~urk~~es:~~~~:~~ ti sonló italhoz keverve, a beteggel elfogyasztatJuk. 
kezelés: felnötteknek 3-4 1111, csecsemőknek, 
1-2 ml naponta 3-4-szer. 
Fennálló antibiotikumártalom: naponta 4-szer 5-8 ml. A 
lést az antibiotikum okozta ártalom javulása után még 
napig folytatni kell. 
Figyelmeztetés. Csak per os alkalmazható. 
Megjegyzés. + Javallatai szerin.!i b~t:gség_ek . meg•elcizé· 
sére, keLelésére a kezelőorvos (korzet1, uzem1, 

mekorvos, szakrendelés orvosa) t~.~~i!:~~~~Y~~~~~,:::;~~~~~;'ll 
-Lejárati idő: 1 év. 2-10 oc hőmérsékletű helyen 
Csomagolás. 10x1 ml47,80 Ft, 1 x 250 ml137,- Ft. 

MANNOZYM H 
(0,1 %-os Zymosan szuszpenzió) 
összetétel. 1 mg Saccharomyces cerevisiae po.lis:zac:h11ricl/," 
ml, izotóniás nátriumklorid-oldatban szuszpendalva, <arcu••-:c:"; 
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tószer nélkül. A hatóanyag vízben nem oldódó, glukóz- és 
főleg mannózmolekulákból felépülő poliszacharid (gluko
mannan). 

Javallatok. A szarvezet nem fajlagos védekezőképességének 
fokozása. Klinikailag kedvező eredmények érhetök el terhes
ségi hyperemesis, késői terhességi toxémia, pruritus vulvae 
és reumatoid arthritis kezelése terén. A sugárkezeléssel 
együttesen alkalmazott Mannozym-kezelés a röntQe-n-csö-rnö-r 
kialakulását az esetek igen jelentős számában meggátolja. 
Adagolás. Felnőtteknek: im. 1 ml naponta vagy_ másodna
ponta 6-12 napon át. Szükség esetén a kezelést újra kezdjük: A 
készítmény befecskendezésa fájdalmas reakciót, káros mal
lékhatást nem okoz, ismételt használata sem idéz':elö anBfila
?<iás reakciót. 
Figyelmeztetés. Has_zliálat előtt erősen' fel kelrráili;i;' 
Megjegyzés.+ Javallatai szerinti betegségek-:'rTiegelözé
sére, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi; körzeti: gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésnienteseh rendelheti. 
-Lejárati idő: 3 év. 2-10 °C hőmérsékleten, száraz, Sötét h~
lyen tartandó. 

CsomagoláS:1x1 mi3,10Ft, 3x1 ml 7,75 Ft, 10x1 m119,20 Ft, 
50x1 ml86,90 Ft. 

NEUROLYSIN H s 900 
"1"~ "11", "lll" Vakcina 
összetétel. Bacterium prodigicsum és staphV!ococcUstörzsek 
tenyészeteinek steril autolizátuma. A tömény oldatml-enként 
1000 millió Staphylococcus _aureusnak és 500 'millió Serratia 
marcescensnek ·megfelelő feltárt baktériumot tartalmaz. 
A koncentrált oldatból az alábbi hígítások készülnek: 
"1., 1. erősség (1: 10-szeres hígítás) 

2. erősség (1: 5-ős hígítás 
"ll" 3. erősség (1 :4-es hígítás) 

4. erősség (1 :3-as hígítás) 
_ ,",Jr.'. _5_~ _er_Qs_ség (1 :2-es hígítás) 

6. erősség (2: 3-as hígítás). 
Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallatok. Neuralgia, neuritis, herpes zoster. 
Ellenjavallatok. Heveny idegrendszeri gyulladások esetén. 
Adagolás. Ha az "1" sorozat után már teljes eredményt értünk 
el, még a "ll" sorozatot is adjuk. Ha csak a "ll" sorozat volt 
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8 900 

2.4 IN FÚZIÓS OLDATOK 

ACIDIGEN H M 200 
infúziós oldat 
összetétel. NH4 +as; Na+61; K+7; cn 53 mmol/liter (azai lite
·renk8rit 4,54 g ammónium-klorid, 3,57 g riátrium~klorid- és 
0,52 g kálium-klorid) tartalmú steril, pirogénmentés,-_izotóniás 
elektrolitoldat. 
Javallat. Metabolikus ·alkalózis. 
Ellenjavallatok. Májelégtelenség, hypokalaemia, acidózis. 
Alkalmazás; lv., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvöbetég-gyógyintézetek közvetlenül_-·az elő
állítótól szérezhetik be.- Száraz, hűvös helyen-tartandó.· 
Csomagolás. 500 ml28,40 Ft. 

ALKALIGEN H N 500 
infúziós oldat 
ösSzetétel. Na+ 155, HC03 155 mmol/liter (azaz literenként 
13 g nátrium~hidrogénkarbonát) tartalmú steril, pitogénmen-
tes~ izotóni ás elektrolit-oldat. _ 
Javallat. Metabolikus acidózisba'n, amikor az Astrup~féle stan
dard bikarbonát értéke-18 mval/liter alá csökken, ill. ainikor 
a:-- Siggaard-Andersen-féle Base excess meghaladja az 
5 mvallliter értéket, 
Ellenjavallatok. Metabolikus alkalózis, hipernatraemia, respi
rációs acidózis (hypercapnia), oligoanuria. 

~cc:'':Ccc 'J~tkalrna;<ás lv., -cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyógyirltézetek- köivetlehül-az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 

- Csomagolás. 400 ml 25,- Ft. 
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FLUIDEX ,.40" P l 400 
Hatóanyag. 50,0 g 40.000 MR (relatív molekulatömeg) dextrán 
(500 ml) sol. natr. chioratum isotonica-ban. 

Javallatok. Égés; akut pancreatitis, akut peritonitis, paralitikus 
ileus, endotoxinshock, a trombózis megelőzése érmütétet< 
után, extrakol-porális keringés alkalmazásakor a perfúziós fo
lyadék kiegészítőjeként, valamint a mikrocirkuláció zavarával 
járó káros állapotok. 
Ellenjavallatok. Vérzékenységre való hajlam, pl. thrombocy
topenia esetén. Súlyos dekompenzáció. Anuriával járó vese
elégtelenség, dextrán-túlérzékenység. 
Adagolás. Lásd: Rheomacrodex infúzió. 
Mellékhatások. Egyéni,túlérzékenység folytán allergiás_r:e_ak.,. · 
ciók fordulhatnak elő. A tünetek az enyhe reakcióktól (bő.rpír, 
urticaria, hidegrázás) a súlyosakig (vérnyomásesés): változ: 
hatnak. Ezek a tünetek általában reverzibilisek, bár fatális esee 
tekről is beszámoltak idős betegek és cardiovasculariS dé~
kompenzáció esetében. E reakciók előfordulása trauma után 
és operáció közben kisebb. Ilyen körűlmények között ugyanis 
a fokozott kortikoszteroid-funkció bizonyos védőhatást fejt ki._ 
Ezért a sébészetben a shock vagy trombózis megelőzésére 
akkor kell elkezdeni a FluideK "40" infundálását, amikor 
anesztézia, ill. a sebészeti beavatkozás is kezdetét 
Trauma után fellépő shock esetén azonban amilyen. gyorsa h 
csak lehetséges, el kell indítani a kezelést. A túlérzékenységi 
reakciók előfordulásának oka nem tisztázott. A reakciók elő., -
fordulása általában az első dextráninfúzió adásának .első né- : 
hány percére korlátozódik. Ekkor a beteget gondosan figyeln.i 
kell! Ha allergiás reakciót észlelnek, az infúzió adását le kell . 
állítani és antiallergiás kezelést kell kezdeni (antihisztaminok, .,
kortikoidok, adrenalin stb.). Olyan betegek, aktk első ·~~~~~~ JI 
jól tűrték a dextránt, nem tekinthetök a továbbiakban d · 
érzékenynek, mivel allergiás szenzibilizálásról még nincs i 
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dalmi adat. 
Az infúzió adása közben a sebfelszínen é~~~::= ::·~~~!~~j!~~\~v~~:i 
g ás a megnövekedett átáramlási -nyomás és 
pillárisátáramlás következménye. 
Figyelmeztetés. Óvatosan kell alkalmazni dekompenzált 
gyengeség, veseelégtelenség és polycythaemia ""'. "'""··. 
Gyors infundáláskor a plazmavolumen időlegesen 1 
dá It folyadékmennyiség kétszeresével is növekedhet, miutátr\;i~· .... 
a keringésben levő dextrán minden grammja kb. 2ű-25 

vi~~t k?t. meg. A teljes adag és az infúzió gyorsasága a beteg 
klm1ka1 allapata alapján, valamint az artériás és centrális vé
nás f!YOmás értékeinek figyelembevételével ítélhető meg. 
A Flwdex "40" infúzióval együtt egyéb krisztalloid infúziós 
oldatok olyan-mértékben adhatók, hogy azok a folyadék- és az 
elektrolit-egyensúlyt helyreállítsák és fenntartsák. Ezt különö
sen dehidrált betegek kezelésekor, valamint antidiuretikus 
hormonkezelés során figyelembe kell v~nni._ -' , __ .--:.--~-,,:_~:::o~~"" 
Ha a beteg a Fluidex "40" kezelés alatt, cSekély.diür'Eáis rriet
lett, magas viszkozitású, szirupszerű vizeletet ürít, az általában 
annak a jele, hogy a beteg dehidrált állapotban van.-Ebben az 
esetben kiegésZítő folyadékkezelést'kéll alkalmaZni. 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyinfé~eti (Qcíiídozó-
intézeti) felhasználásra. - - - ' 

Csomagolás. 500 ml infúzi65 palack '20,- Ft. 

FRUCTOSOL5 
infúziós oldat 

H . M200 

összetétel. Uterenként 50 g d-fruktóz tartalmú steril, pirogén--
mentes oldat. · · · 

Javallatok. Hipertóniás dehidráció; folyadékpótlásra--és kalá
riabevitel re endogén inzulinképzés zavara esetén. 
Ellenjavallat. Hipotóniás hi perhidráció (vízmérgezés) és fruk
tózint9lerancia. 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban. 

Megjegyzés. Fekvöbeteg-gyógVintéz6ték közv9t1Éúlül az· elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 m l 33,30 Ft. · 

FRUCTOSOL 1 O 
infúziós oldat 

H M200 

-~ssz~~~~I .. Út_e_r~nként_100_ g d-fruktóz tartalmú _steril •. piro
génmentes oldat. 

Javallatok. Hipertóniás dehidráció; folyadékpótláSra és-kaló
riabevitelre endogén inzulinképzés zavara esetén. 
Ellenjavallat. Hipotóniás hiperhidráció (vízmérgezés) és fruk-
tózintolerancia. . - -

Alkalmazás.lv., cseppinfúzióban. 
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-Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az eÍő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás .. 500 ml46,10 Ft. 

FRUCTOSOL 1 O-E H M200 
infúziós o'ldat 
ö~zetétel. Lit6renként 100 g d-fruktóz és 50 g etilalkohol 
tartalmú steril, pirogénmentes oldat. 
Javallatok. Hipertóniás dehidráció. Folyadékpótlás ra és foko
zott kalóriabevitelre az endogén inzulinképzés zavara esetén. 
Ellenjavallatok. Hipotóniás hiperhidráció (vízmérgezés) és 
fruktózintolerancia; 'májparenchyma-károsodás. 
Alkalmazás. 'tv., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvet!Snül-az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml46,10 Ft. 

GLUTARSIN 
infúziósoldat 

mM990 

Hatóanyagok: 22,9 g glutaminsav, 27,1 g argininnek megfe
lelő 32,8 g arginin-hidroklorid, 50,0 g szorbit, 140 mmol 
Na-ion és 150 mmol klorid ion, 1 O mmol K-ion 1 OOO ml-ben. 

:;_~& 
Javallatok. Hyperammoniaemiával járó állapOtok, exogén és ,,_;4 
endogén májcoma kezelése és profilaxisa. :;;,;;; 
Belgyógyászatban és gyermekgyógyászatban: portális h_ipe-r- ~+~-~ 
tenzióvaljáró májcirrhosis, májcirrhosis kapcsánfellépő oeso- ~if~ 
phagusvarix-vérzés, portocavalis shunt-operáció után kiala- _- .-::.J• 

kuló májcoma, valamint portocavalis encephalopathia_. 
Oesophagusvarix-vérzésekben és májcirrhosisban fellép{$ -:-;:l 
ulcusos vérzés esetén a májcoma profilaxisa. Hyperarílnio~ -:z; 
niaamiával és cerebrális szimptómával járó cor pulmonale .-:~::,,
decompensatum. -'.-il 
Siibi!Sietbeh :' ·poft:CiCáVB lis -Sh ú nt ~opei'áeió~ · , májci rrhö-siSD8íY'-~~:i~-.," 
szenvedő betegeken végzett egyéb mütétek (pl. choleCystec-: :::;:j 
torhia) alatt és után kialakuló coma kezélése és profilaxisa, :::-~ 
hosszan tartó shock (hypoxiás májkárosodás megelőzése). \:-i' 
Ellenjavallat. A vér maradékilitrogén- ill. karban1idnitr0Qéri:"' ,-;;' 
szintjének emelkedésével járó akut és krónikus veseelégte-: -:U 

~,'"""'·'·~·-·· --~.! 

Adagolás. Coma kezelésére naponta 1000-1500 ml tartós iv. 
cseppinfúzió formájában. Az infundálás sebessége: 40-60 
csepp/perc. A neuropszichiátriai kép javulása után a napi 
adagot 500-1000 ml-re kell csökkenteni. 
Coma kivédésére a napi adag 500-1000 ml. 
Figyelmeztetés. A kezelést a szakványes coma-terápiával kell 
kiegészíteni. __ 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti {gond~~ 
zóintézeti) felhasználásra. -
Csomagolás. 500 ml 53.40 Ft. 

HUMAN ALBUMIN 
infúziós oldat 5% 

H 1300 

össZetétel. Az 6mberi vérpla'i:ma etH-alkohoioS'eljárássBI elő
állított albuminfrakciójának 5%-os oldata: AZ összféhérje.far
talom legalább 95%-os albumin. Az oldat 1,5%- glukózt és 
110 mmol Na*-t tartalmaz, s ezáltal közel izotón-iás. Stabili
zálószer: 0,332% Na-kaprilát. 
Javallatok. Hypovolaemia; shockos áÜapot (éQe-s; trauma, 
műtét, nagy vérveszteség folytán), elSősorban plazmafolya
dék és nem vörösvérsejt-veszteség pótlására. 
Hypoproteinaemia, hypalbuminaeniia enyhébb- eseteiben 
5%-os Human Albumin adása indokolt, súlyosabb (ödénlával 
járó) hypoproteinaemia esetén célszerű a kezelést koncentrált 
(20%-os) albumin-oldattal kezdeni. 
Ellenjavallatok. Hipertónia, hypervolaemia, akut veseelégte
lenség, anaemia (erős haemödilúció miatt). 
Alkalmazás.lv. infúZió, egyszer használható müanyag szere
lék segítségéve!. 

Ad~golás. A bea9ás sebességát elsősorban-a bet~g állapota 
hatarozza meg. Altalában felnőtteknek az infúzió sebessége 
ne-haladja meg-az-_5-10 ml/percet, de ·16-18 ml/perc sebes
séggel történő infundálását is jól tarik a betegek. Minimális 
hatásos dózis 250-500 ml. 
Hypoproteinaemia kezelésére:-napi dózisa méghaladhatja az 
1000-1500 ml-t.llyen mennyiség adása esetén-biztosítani kell 
a sóháztartás egyensú_lyát, és a hemodilúciót korrigálni kell. 
Gyermekeknek; csecsemöknek arányosan kevesebb adagol
ható. 
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Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyOgyintézeti felhasz
nálásra. -A felhasználásig a készítményt 2-10 oc hőmér
sékletű, száraz helyen kell tárolni. Az 5%-os Human Albumin 
tartósítászert nem tartalmaz, ezért az üvegek felnyitása, ill, a 
dugók átszúrása után azonnatfel kell használni.- Lejárati idő:_ 
2 év. · . 
Csomagolás. 100 ml137 ,-Ft; 250 ml236,- Ft; 500 ml464,- Ft. 

HUMAN ALBUMIN 
infúziós oldat 
15,20 és 25% 

H 1300 

összetétel. 15%-os Human albumin: Human albumin 15%, 
glukóz 3%, nátrium-kaprilát 0,02 mol. . , .. 
20%-os Human albumin: Human albumm 20%, Natnum-· 
kaprilát 0,02 mol, N-acetiltriptofán 0,02 mol. 
25%-os Human albumin: Human albumin 25%, nátrium
kaprilát 0,02 mol. 
Javallatok. Hypalbuminaemiás állapotok, melyekben extra
vazális folyadékgyülern alakult ki: különböző_eredetü fehérje
vesztés, továbbá vese-, májödéma. S~lyos betegségeketvagy 
sérüléseket -követő fehérjeháztartást zavarok, amelyekben 
májkárosodáS folytán az albumin képzése csökken. 
Minden olyan állapot, ameJyben az extravazális folYadék
terekből víz elvonása a cél. Igy tüdő- és agyödéma, égésbe
tegség korai szaka stb. Ilyen állapotokban a 15, 20 és 25%-o~ 
albumint a keringés túlterhelésének elker[Jiése érdekében cél
szerű diuretikumokkal (pl. Furosemid) kombináltan · alkal
mazni. 

adott mennyiség ne haladja meg felnőtteknek a 200-300 ml-t; 
gyermekeknekJ csecsemőknek arányosan kevesebb ada
golandó. 

Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhaszná
lásra.- 2-10 °C hőmérsékletű, száraz helyen, fénytől védve 
kell tartani. Lejárati idő: 2 év. 
Csomagolás. 15%-os Human albumin: 100 ml21o",- F-i,_;.,_:_~<" 

20%-os Human albumin: 20 ml55,30 Ft; 50 ml 
131,-Ft; 100 ml243,10 Ft. 
25%-os Human albumin: 100 ml243,- Ft. 

H M200 
infúziósoldat 
összetétel. Literenként 50 g Qlukóztartalmú steril, pir'ogén
mentes, izotóni ás oldat. 

Javallatok. Hipertóniás dehidráció. Folyadékpótlásr'a súlyos 
hypernatraemia esetében. 
Ellenjavallatok. Hipotóniás dehidráció;- hi perhidráció (vizmér-
gezés). 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenGI az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml30,20 Ft. 

LIOTRIS H M200 
liofilizált infúzió 
összetétel. Oldószerében (deszt. viz) feloldva 0,3 iilol triS
(hidroximetil) aminometánt tartalmaz. Az így nyert készít
mény steril, pirogénmentes. 

Ellenjavallatok. Súlyos dehidrációs állapot, keringési 61égte_
lenség, hipertónia, akut veseelégtelenség. Nagyfokú vérvesz~ 
tés esetén és traumás shock kezelésére ugyancsak nem he_-:
lyes sem a 15, sem a 20, sem a 25%-os albumint adni. Ilyen 
esetekben az 5%-os albumin, az 5%-os Plazmaprotein-oldat 
vagy a Rheorr:'acrodex a kivánatos gyógyszer. 

Alkalmazás. lv., c_seppinfúzióban. 

Javallatok. Felnőtt- és gyermekkorban reszuszcitációt, trau
mát, shockot, égést, pancreatitist, peritonitist, eclampsiát, 

!':·:,, .. ':3ralmü' té•:t, ,diabetest -stb. kísér6-metabolikus acidózis; akut 
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Adagolás. A beadás sebessége a 15%-os Human albuminn~l. 

legfeljebb 1,5 ml (30 csepp) percenként, a 2':0~e~·;s;e:E~~~J~t ll 
man albuminnállegfeljebb 1 ml (20 csepp).~ 
pOrtóniás albumin-oldatokat nagyon lassan kell adni, 
keringő vérmennyiség gyorsan nőhet az t . 
képessége miatt, ami keringéstúlterhelést okozhat. A nap1 

respiratorikus acidózisban megfelelő beavatkozások kiegészí
tése; extrakorporális keringés módszerével végzett sebészi 
beavatkozásokban a hemodilúciós perfúziós folyadék alkotó
része. 
Újszülöttek magzáti asphyxiát, aspirációs szindrómát, disz
stressz-szindrámát kisérő acidózisa; icterus gravis necnato
rum esetén a vércsere kapcSán kaialakuló acidózis korrigálása. 
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J·;···· ~~i 
Ellenjavallatok. Respirációs és metabolikus alkalózis; króni- ·~ 
kus respiratorikus acidózis; veseelégtelenség, csökkent vese- .-:;cl 
működéssel párosuló hyperkalaemia. --:_.~j 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban; kizárólag nagy vénába, .··: .. ~.·.;·;· 
lassú cseppszámmal adható, a használati utasítás szerlnt: :~ 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek kőzvetlenül az elő· .. ~ 
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. ··:r 
Csomagolás. 400 ml oldat készítéséhez szükséges putvis J 
30,- Ft+ oldószer 26.40 Ft; 100 ml oldat készítéséhez szüksé-. '.:d.: ... •.·.· 

ges putvis 29,- Ft+ oldószer 24.40 Ft. A 

MANNISOLA H N 100 
_\1 

infúziósoldat 
összetétel. Literenként 100 g d-mannit tartalmú steril, -piro
génmentes oldat. 
Javallatok. Akut veseelégtelenség, ún. shockvese kialakulá
sának megakadályozása; nem ép veseműködésü betegeken 
végzett kiterjedt műtétek esetén profilaktikum; erőltetett d i u- !r 
rézis elérése; vese, szív, máj eredetű-ödéma; az agy és a szem _-,:1 
kórosan fokozott belnyomásának csökkentése. '! 
Ellenjav811atok. Akut tubuláris nekrózis; súlyos kardiális de- ., 
kompenzáció. :?1 

Alkalmazás.lv., cseppinfúzióban. --~: 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül-az elő- ·.··.·····.·,·.:~.rr: .. ''.l', 

állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. <· 
Csomagolás. 500 ml31 ,30 Ft. 

MANNISOL B H X 130 Jl 
~:~z~~~~~~~~ ml-enként 20 g d-mannit tartalmú steril, piro- .-.·.· .. •.]·: .• 
génmentes oldat. 
Javallat. Mannit-próba elvégzése. · -~ 
Ellenjávallat. Akut tubuláriS neKrózis; súlyos kardiális·dekom;-- .;ll--

~~~:l::~ás. Intravénásan. :J~ 
_ Adagolás. Használati utasítás szerint. 

·~ 
l 
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Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül_ az elő
állítótól szerezhetik be.--Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 6x100 ml60,- Ft. 

l 

PERIDISOL1-D H 
peritoneális dializáló oldat 
összetétel. Na+140; ca++2; 

43,5 mmol!liter (azaz literenk"é'l"~t;,~;~~,\'~~'~:~"!".'~;.k!O' 
kalcium-klorid, 0,07 g magn i 
laktát) és literenként 15 g glukóz tartalmú 
tes oldat. 
Javallatok. Akut és idült veseelégtelenség, sO-, foliYa•dél~,,~~ 
sav-bázis háztartás zavarai; mérgezések. 
Alkalmazás. Használati utasítás sze ri nt. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenüh:.z elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. '
Csomagolás. 1000 ml 61,1 O Ft. 

PERIDISOL1-DK H M200 
peritoneális dializáló oldat 
összetétel. Na+140; K+4; Ca++2; Mg++0,75; cnos; laktát 
43,5 mmol/liter (azaz literenként 5,64 g nátrium-klorid, 0~30 g 
kálium-klorid, 0,22 g kalcium-klorid, 0,07 g magnézium-klorid, 
4,88 g nátrium-laktát) és literenként 15 g glukóztartalmú steril, 
pirogénmentes oldat. 
Javallatok. Akut és idült veseelégtelenség; só-, folyadék- és 
sav-bázis háztartás zavarai; mérgezé:sek. 
Alkalmazás. Használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 1000 ml54,70 Ft. 

PERlDlSOL 2-D H M 200 
peritoneális dializáló oldat 
összetétel. Na+140; ca++2; Mg++o,75; Cl-102; laktát 
43,5-mmollliter (azaz literenként 5,64 g nátrium-klorid, 0,22 g 
kalcium-klorid, 0,07 g magnézium-klorid, 4,88 g nátrium
laktát) és literenként 70 g glukóz tartalmú steril, pirogén
mentes oldat. 
Javallatok. Akut és idültvese'elégtelenség; a só-, folyadék- éS 
sav-bázis háztartás zavarai, a gyógyszeres terápiának ellen
álló kardiális, hepatikus vagy más eredetű ödéma, mérge
zések. 
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Alkalmazás. Használati utasítás sze ri nt. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül ~z elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartan do. 
Csomagolás. 1 OOO ml 63,80 Ft. 

PERlDlSOL 2-SK H M 200 
peritoneális dializáló oldat 
összetétel. Na+140; K+4; Ca++0,75; Mg++0?5; Cn~6; laktát 
43,5 mmollliter (azaz literenként 5,64 g nátnum-klond, 0,30 g 
káliúm-klorid, 0,22 g kalcium-klorid, 0,07 g mag_nézium-k~orid, 
4,88 g nátrium-laktát) és literenként_70 g szorbJt tartalm u ste.c 
rit, pirogénmentes oldat. 
Javallatok. Akut és idült veseelégtelenség; só-, folyadék- és 
sav-bázis háztartás zavarai; a gyógyszeres terápiának ellen
álló kardiális, hepatikus vagy más eredetű ödéma, mérge
zések. 
Alkalmazás. Használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül ~z elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartando. 
CsomagoláS.-1000 ml58,60 Ft. 

PLASMODEX B 1400 

korlátozódik. Ekkor a beteget gondosan figyelni kell, és aller
giás reakció észlelésekor az-infúzió adása leá\Htandó. 

· Figyelmeztetés. Infúzió előtt. vércsopOrt-meghatározás ·vég-
. zendő. (A vércsoport-meghatározáshoz szűkséges vért előző_
leg kell levenni,_ mert Plasmodex- adása után a vércsopOrt 
meghatározása zavart.) Az allergiás beteg.-infúzió-előtt-1-2 
órával 1-2 ml-rel deSzenzibilizáiBridó. Ha Csecs6mőn'e-k-J.ta_gv...,. 
gyermeknek adjuk, a kutánpróba előzőleg mindig elvéQze'ndő 
(O, 1 ml ic., 1/2 óra múlva leolvasandó). Pozitív reakció esetén 
aszert nem szabad adni. 
Adása után 4-5 napig a vörösvérsejt-süllyedés fokozott lehet. 
Más gyógyszer hozzákeverését a Plasmodex-infúzióhoz ke-

- rülni kelL · -
Csak tiszta-o/dat használható. Megtört, ·za·va'rós, "SiálaS.oidiii 
nem infundálható. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. l üveg (500ml) 19,40-Ft. 

5%-os PLAZMAPROTEIN 
infúziós-oldat 

H 1300 

Hatóanyag. Emberi vérplazma etil-álkohofcis eljárással elő
állított albuminfrakciójának 5%-os ol data. A sószegény oldat 
3% glukózt és 0,332% (0,02mol) nátrium-kaprilátonartalmaz. 
Az összfehérje-tartalom legalább 80%-a albumin. -
Javallatok. A keringő vérmennyiség bármilyen oknál fOgva 

i nj. való csökkenése, továbbá vérzés, égés, trauma, fagyás vagy 
Hatóanyagok. 4,25 g natrium chloratum, dextranum solutum mütét miatti shockos állapot. Hypoproteinaemia, hyj)oalbu-
6% ad 500 ml üvegenként. minaemia kezelése. 
Javallatok. A keringő vérmennyiség bármilyen eredetű esők- Hasznos pótSzer, ha teljes vér vagy· Vérplazma nem áll' ren-
kenése, shockállapot (vérzés, trauma, égés, ~agy~~· . ·---" delkezésre és azonnali transzfűzióra van szükség, vagy ha 
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alatti és utáni shock megelőzése), súlyos exsJccat1oval Ja_~q, rendelkezésre áll ugyari a téljes vér, de rendkívüli kör_ütmé-
megbetegedések. nyek miattvércsoport-meghatározásra nincs mód. 
Ellenjavallatok. Súlyos máj- és veselaesio (kivéve, ha abSzo- Ellenjavallatok. Akut veseelégtelenség, __ hipertónia,_ h)Íper-
lút indikáció áll fenn), dextrán-t_úlérzékenys~g. _ vo_la_el!l_ia, anaerryi_a. 
Adagolás. A ke~ingési állapot figyelembevételéVéi-_ a. . Alkalinazás.lntravénásan alkalmazva a vérnyOmást és a plaz-
szeresített OVSZ-szerelékket 6Q-120 _csepp/perc sebessegg~1 matérfogatot növeli, ezért különös· óvatossággal kell-eljárni 
(sürgős esetben gyorsabban) infundáljuk. A beadott, n:t?n!lVI- dekompenzált vitium; -hipertónia, nyelöcsö-v1sszértágulat, 
ség et a beteg általános állapota, a hemokoncentracJo,_e_s a haemorrhagiás diathesis, anuria.stb.-esetében, valamint idős 
vésztett vér mennyisége szabja meg. · egyéneknél. 

Mellékhatások. Túlérzékenységi reakció elöfordulhat .• ,enoér·e"!ih "" Adagolás. A beadand ó mennyiséget a beteg általános álla
ban az első dextráninfúzió adásának első néhány lJ pata, a hemokoncentráció- és az elvesztett vér mennyisége 
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szabja meg. Égési és fagyási shockban sérült testfelület nagy
sága, illetőleg a hemokoncentráció az irányadó. Akut hypo
proteinaemi.ák esetén cseppinfúzió, vagy ha a keringési viszo
nyok ezt megengedik, vagy szükséges, sugárban végzett 
infúzió formájában is alkalmazható. 
Megjegyi.és. + Kizárólag, fekvőbeteg-gyógyintézetf felh8sz
nálásra. 2-10 oc hőmérsékletű, száraz helyen kell tárolni. 
A készítmény tartósítászert nem tartalmaz, ezért az üvegek feJ;.. 
nyitása, ilL a dugók átszúrása után azonnal fel kell hasi:rlálni. 
Csomagolás.100 ml116,90 Ft; 300 ml287,20 Ft. 

POLYGLUKIN M 1400 

infúziósoldat 
Hatóanyag. 60000 ± 1 OOOOMR (relatív molekulatöme·g) 6%-os 
glukóz polimer izotóni ás nátriumklorid-oldata (400 ml). 
Javallatok. Profilaktikus és terápiás céllal: trauma, vérvesz
teség, égés, mérgezés, szepszis vagy más okból kialakuló 
shock, a hypovolaemia megszüntetése, műtéti shock. 
boemboliás szövődmények gátlása. 
Ellenjavallatok. Vérzékenység re való hajlam, pl. thrombocy
topenia; súlyos dekompenzáció, agyi nyomásfokozódással 
járó koponyatrauma. Minden olyan állapot, amelyben nagy 
mennyiségű intravénás folyadékbevitel nem kívánatos (fenn
álló belső vérzés, emelkedett tenzió, kardiogén shock stb.), 
dextránnal szembeni túlérzékenység. 

640 

Adagolás. Az esetleges egyéni túlérzékenység ellenőrzése 
céljából az első 10 és a következő 30 csepp beadása után 3-3 
perc szünetet kell tartani. 
Kialakuló shockban sugáriofúzió alakjában általáb8n 40Q-
; 200 ml, szükség esetén maximálisan 2000 ml adható. . 
Az infúziósebességéta beteg általános állapota, vérnyom ása, 
pulzusszáma és a hematokritérték alapján egyénileg kell meg
állapítani. Ha az artériás vérnyomás eléri a kritikus szintet 
{85-90 Hgmm), cseppinfúzió ra kell áttérni. 50Q-750 ml-t 
haladó vérveszteség és kifejezett anaemia esetén ajánlatos 
Polyglukin me\\ ett 25ű-500 ml vért transzfundálni. 
Műtéti shock kivédésére a _műtét alatt cseppinfúzióban 
adni; ha közben a vérnyomás a kritikus szint alá csökke1n. 
9 árban kell folytatni az adagolás! a tenzió nc>rnlalizállóljá,;ig. i 
Szükség esetén i a. is adható. 
Égési shockban az első 24 órában 200Q-3000 ml-t, majd 

1500 ml-t lehet adni. Kiterjedt és mély égés esetén természe~ 
tesen plazmát, a_lbumint, gammaglobulint, ill. vért is kel.! adni. 
A Polyglukin alka"lrn_azása·nem teszi szükségtelenné a Shock~ 
terápia egyéb előíráSainak betartását. 
Mellékhatások. Allergiás jelenségek, tachycardia, hömérsék
letemelkedés. Ezekben az esetekben a Polyglukin adásátJél be 
kell szakítani és antihisztaminokat, 40%-.os glukózt,_ kai8h1:mot 
kell adni. ·'·,., .. ,·,4~ 
Figyelmeztetés. Beadása előtt a későbbi vércSoport~megha
tározásra le kell venni vért, mert a nagyobb mennyiség be-
adása zavarhatja a reakciót. __ _ 
Óvatosan kell alkalmazni dekompenzált szívgyell~]'eség, vese
elégtelenség esetén. 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-·gyógyíntézeH (goíídOzó-
intézeti) felhasználásra. · · 
Csomagolás. l palack {400 ml) 15,10 Ft.' 

RHEOMACRODEX 10% 
izotóni ás NaCl-oldatban 
összetétel. 

H 

Dextrán RMI (átlag MR* kb. 40000) 
Natrium chioratum pro inf. 
Aqua dest. pro inj. 

10 g 
0,9 g 

ad 100 ml 

1400 

Javallatok. Shock, égés, zsíreníbólia, pancreatitis, peritonitis, 
paralytikus ileus alkalm-ával Csökkent kapiUáriS_ keringés. 
Trombózis, thrombophlebitis, ulcuscruris, Raynaud-kór alkal
mával nem megfelelő artéri ás és vénás keringéS. A trombózis 
profilaxisa a posztoperatív szakban. A lokális keringés javítása 
és a transzplantát.umban a tromJ?ózisveszély csökkentése ér
és· plasztikai. seb9szeti ese!ekbe·n·:· 
Asphyxia neanatorum és csecsemők intoxikációjEi; 
Vérkonzervek transzfúziója esetén··a·tűrőkéj::lesség javítása. 
Ellenjavallatok. Vérzékenységre·'Való h·ajlanl,_ p-1. thrombocy
topenia esetén, súlyos dekOmpenzáció, anuriával járó vese
elégtelenség, dextránnal szembeni túlérzékeriység. 
Adagolás. Az esettermészetétől-és a 'n nák kliÍ1ikai lefoh/ásától 
függ; a használati utasítás szerint. · -
Mellékhatások. Alkalmazása során túlérzékenySégi reakciók 
fordulhatnak elő. Ennek oka nem-tisztázott. A reakciók elöfor* 

*Relatív molekulatömeg 
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dulá:a általá_ban _az_ első dextráninfúzió adásának első néhány 
percere korlatozod1k. Ekkor a beteget gondosan figyelni kell! 
Ha. aU~r~_iás. rea~~iót észlelünk, az infúzió adását leállítjuk. 
Az mfuzo ad asa kozbena sebfelszíne-n észlelt kapillárisszivár
g~s. a_ n:'e.gnöve:ke~_ett átáramlási nyomás és a megjavult ka-
plllansataramlas kovetkezménye. . 

MegjegyZés. Qrvósi rendelő részére.- Állandó, 30 °C-6t meg 
nem haladó hőmérsékleten kél! tárolni. 
Csomagolás. 500 ml43,80 Ft, 6 x 100 ml77,70 Ft. 

~HEOMACRODEX 10% 
~%-cis 'glukóz oldatban 

H 

összetétel. - -- ' ' ' ---r 

Dextrán RMI (M,• kb. 40 OOO) 1.0 g 

1400 

Glucosum pro int. 5 g 
Aqua dest. pro i nj. ad 100 ml _.'* 
Csak azokban az esetekben alkalmazható, amikor a vese nát- -::;,.· 
riumklorid-kiválasztó kapacitása csökkent, azaz a·rrlikor nagy'- .,, 
mennyiségű folyadék adása szükséges és egyben az e lekto/it
beviteit korlátozni kell. 
Új_szülötteknek és csecsemőknek a vesék relatív éretl_ensége 
m1att ugyancsak glukózos, ill .. nátriumklorid-mentes Rheo
macrodex ., O% adása javasolt. 

Javal_l~tok._ Shock, égés, zsírembólia, pancreatitis, peritonitis, 
paral1trkus Ileus alkalmával csökkent kapilláriskeringés; T rOm
bázis, thrombophlebitis, ulcus cruris, Raynaud-kór alka-lmá-
val_ ':e~ megfelelő artéri ás és vénás keringés. A trombózis 
profll~x1sa a posztopera~ív szakbari.A lokális keringés javítása 
és a Jranszplantátumbarí il trOmbózisveszély csökkentése ér-
és plasztikai sebészeti esetekben. Asphyxia necnatorum és 
csecsemők intoxikációja~ Vérkonzervek tran.szfúziója esetén a 

. tűrőképesség javítása. 

Ellenj~vallat~k. V~rzékenységre v81ó hajlam, pl. thrombocy
topenia eseten, sulyos_ ~ekompenzáció, .anuriával járó vese
elegtelenség~ ~extránna_l ,~zemtJ_eni túlérzékenys~g._ 
Adagolás. Az- 'eSet tefinéSzetéÍő.l éS a~n~k ·klinikai lef~iyásától 
függ; a használati utasítás szérihf. . -
~ellékhatások. Túlérzékenységi reakciók; ennek- oka nem 

_tisztázott. A reakciók előfordulása áltaJábari az elSő dextrán-

* Relativ molekulatömeg 
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infúzió adásának el~ő néh_ány percére korlátoihdik::f~!d(ór·'~~ 
~~teget. go_n'}?sa~ f!9Y':In_l _kell! ~a ~ll~_rgiás· reakciót'é'szle
lunk,_ az 1n!uzto adas~t ~e~lhtju~. ~ mfuzto adása közben a·seb
felsztnen eszlelt kaptllanssz1vargas_a megnövekedett,átáiam~ 
lási nyomás és a _megjavult kapillárisátáramlás kö_Ve.tkei:~ 
ménye __ 

Megjegyzé~. <?.rv<?si ~en del ö rész~re,-: Állandó, 30 oc.:ot··ineg 
nem halado homersekleten kell tarolnt.- "-.-.. y~,-~ 
Csomagolás. 500 ml43,80 Ft, 6 x 100 ml77,70 Ft. 

RINDEX5 H M200 
infúziós oldat 
összetétél. Na+68; K+3,5; ca++1 ,25; Mg++o,so; Cl/5m-mol/li
ter (azaz literenként 3,97 g nátrium-klorid, 0,26 g kálium-klorid, 
0,14 g kalcium-klorid, 0,05 g magnézium-klorid) és literenként 
50 g glukóztartalmú steril, pirogénmentes oldat. 
Javallat. Parenterá/is folyadék-elektrolit terápia bevezetése. 
EllenjavallatQk. Hipotóniás dehi~ráció; hipotóniás hiperhid~ 
ráció (vízmérgezés); hypokalaemta. 
Alkalmazás. IV., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állitától szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml 31,- Ft. 

RINDEX 10 H M 200 
infúziósoldat 
összetétel. Na+68; K+3,5; Ca++1 ,25; Mg++o,SO; Cl/5mmol/li
t8r (azaz literenként 3,97 g nátrium-klorid, 0,26 g kálium-klorid, 
0,14 g kalcium-klorid, 0,05 g magnézium-klorid) és literenként 
100 g glukóz tartalmú steril, pirogénmentes oldat. 
Javallat. Parenterálls folyadék--elektrolit terápia bevezetése 
és egyben a napi kalóriaszükséglet részbeni fedezése. 

· · "EtierljáV811i3iok. Hipotón(ás dehidráció; hipotóniás hlperhid
ráció (vízmérgezés); hypokalaemia. 
Alkalmazás. tv., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml 36,90 Ft. 
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RINGER-ACETÁT S-5 
infúziósoldat 

H M200 

összetétel. Na+140; K+4; Ca++z,50; Mg++1,00; Cn06; acetát 
45 mmol/liter {azaz literenként 5,55 g nátrium·klorid, 0,30 g 
kálium·klorid, 0,28 g kalcium-klorid, 0,09 g magnézium-klOrid, 
3,69 g nátrium-acetát) és literenként 50 g szarbit tartalm·ú 
st~ril, pirogénmentes oldat. 

Javallatok. Hypovola9miás shockálla pot; lúgos emésztőn ed- -
vek vesztése, ileus, égés, traumák után, továbbá műté!ek köz
ben fellépő folyadékveszteségek pótlása. 
Ellenjavallatok. Hipertóniás hiperhidráció; oligoanuria; kar
diális dekOmpenzáció; metabolikus alkalózis. 
Alkalmazás.lv., cseppinfúzióban. Célszerű acetáttartalmú ké
szitmények adagolá.sa olyan májműködési zavarok esetén, 
melyekben a laktát lebontása el húzódik vagy teljesen gátolt. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml42,60 Ft. 

RINGER-LAKTÁT H M200 
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infúziósoldat 
összetétel. Na+140; K+4; Ca++2,50; Mg++1,00; Cn06; laktát 
45 mmol!liter {azaz literenként 5,55 g nátrium-klorid, 0,30 g 
kálium-klorid, 0,28 g kalcium-klorid, 0,09 g magnézium-klorid 
és 5,04 g nátriumlaktátJ tartalmú steril, pirogénmentes, izo.~ 
tóniás elektrolitoldat. 

Javallatok. Hypovolaemiás shockállapot; lúgos emésztőned
vek vesztése, ileus, égés, traumák után, továbbá műtétek köz
ben fellépő folyadékveszteségek pótlása. 

Ellenjavallatok. Hipertóniás hiperhidráció; laktacidózis; oligo
anuria; kardiális dekompenzáció. 
Alkalmazás. lv., cseppiilfúzióban. 

Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állítótól szerezhetik be.-- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml29,60 Ft. 

SALETANOL D-5 
infúziós oldat 

H M200 

összetétel. Na+77; Cl/7 mmol/liter (azaz literenként 4,5 g 
-nátrium-klorid) és literenként 50 g-glukóz, 50" g etil-alkohol 
tartalmú steril, pirogénmentes oldat. 
Javallat. Folyadék pótlása és kalária bevitel. 

Ellenjavallatok. Hipotóniás dehidráció; hipotóni'ás hipéfhitfl~ 
ráció {vízmérgezés); hypokalaemia, májparenchyma-káro
sodás. 
Alkalmazás.lv., cseppinfúzióban. 

IVfegje_gyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 m l 37,50 Ft. 

SALETANOL D-10 
infúziós oldat 

H M200 

összetétel. Na+77; Cl/7 mmol/liter (azaz literenként4,5g n át-
rium-klorid) és literenként 100 g glukóz, 100 g etil-alkohol tar
talmú steril, pirogénmentes oldat. 
Javallat. Folyadékpótlás és fokozott kalóriabevitel. 
Ellenjavallatok. Hipotóniás dehidráció; hipotóniás hiperhid
ráció (vizmérgezés); hypokalaemia; májparenchyma-káro
sodás. 
Alkalmazás. tv., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elő
állítótól szerezhetik be.- Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Csomagolás. 500 ml43,70 Ft. 

SALSOLA H M 200 
infúziós oldat 

'öSSZéí:etei.-N'i!!+-r54; ·cn 54 rilriiol/liter (azaz literenként 9 g 
nátrium-klorid) tartalmú steril, pirogénmentes izotóni ás elekt
rolitoldat. 
Javallatok. Hypochloraemiás alkalózis; traumás, vérzési, 
égési shockban a volumenpótlás elkezdéséhez addig, amíg 
megfelelő oldatokkal (vér, plazma, plazmapótszerek, Ringer
laktát stb.) a shockellenes terápia folytatható; testüregek 
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(pleura, peritoneum, orrmeUéküregek, hólya9 stb.) öblítése; 
mütétek közben alkalmazott k:ompresszek, cs1kok stb. nedve- ) 
sitése. 
MegjegyzéS. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül a~ el~
állítótól szerezhetik be. ...,._Száraz, hűvös helyen tartan!1o. 
Csomagoli.s. 500 ml18,60 Ft. 

2.5 GYÓGYTÁPSZEREK 

l LINOLAC EGYT M 220 
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gyógytápszer csecsemők részére 
összetétel. 26,5% növényi zsír (ebbőllinolinsav2,6%), 12,5% 
féhérje (ebből laktalbumin 7,5%, kazein 5,0%), 56;t% szén-
hidrát (laktóz), 1,9% ásványi anyagok. , 
Vitamintartalom 100 g fogyasztásra kész tápoldatbei ri: 
A-vitamin 0,052 mg 
81-vitamin 0,031 mg 
B2vitamin 0,052 mg 
Nikotinsavamid 0,6~0 mg 
Kalcium pantotenát 0,320 mg 

, 86-vitamin 0;090-mg 
Folsav 0,320 mg 
812-vitamin 0,260 mg 
C-vitamin 4,800 mg 
D,-vitamin 1,300 ~g (52 NE} 
E-vitamin 0,380 mg 
Vas 0,650 mg 
Kalóriaérték: 2198 kJ (korábban: 525 kcal)/100 g por. 
Adagolás. A készítményhez csatolt részletés utasítás Szerint. 
MegjegyZés._ Vény riélkül is kiadható. - Anyatej pótlására, 
továbbá gyógyítás céljára; csecsemők táplálkozási zavarainak 
megSzüntetésére az első 3 hónapban, illetőleg_ 4,5 (maxi-
mum 5) kg testsúly eléréséig; 3 hónapos kortól 6 hónapos 
korig gyógyítás céljára, táplálkozási zavarok megszüntetésére 
térítésmentesen rendelhető. Rendelésre jogosultak mindazok 

'"'~' .. ·az·oivosok,~-akiknek-gyógyítfr-megelözö ellátás kéretében a 
csecsemőellátás a feladatkörébe tartozik. 
Csomagolás. 500 g 38,60 Ft. 
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ROBÉBIA EGYT 
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tejporkészítmény csecsemők részére 
ösSzetétel. 14,6% fehérje, 23,6 összes zsír (ebből n~IP:;~~:~~g~ 
olaj 8;3%, tBjzsír 15,3%), 55,5% szénhidrát 1C 
23,6%, laktóz 31 ,9%), 3,3% ásványi anyag. 
Vitamintartalom 100 g-önként: 
A-vitamin 0,74 mg 
8,-vitamin 0,58 mg 
Brvitamin 0,87 mg 
8 0 vitamin 0,36 mg 
Niacin 5,8 mg 
Ca-pantotenat 1,5 mg 
C-vitamin 43,0 -mg 
Biotin . 0,076-mg 
E-vit8m in 7,6 mg 
Kalóriaérték: 2054 kJ (korábban: 493 kcal)/1 00 g. 
Javallatok. Csecsemökmesterségestáplálására >ik>lrno•o '' 
ből, növényi olaj, cukor és bizonyos vitaminok hozziíaclás;á,i 
elöállított tejporkészítmény. Az anyatej hiánya esetén 
pótlására, ill. csökkent tejelválasztás esetén a>a,>va•tAi 
szítésére adható az első három hónapban, ill. a 4,5 
5 kg) teStsúly eléréséíg. -4,5-5 kg-nál súlyosabb cse>CSE>mé 
táplálására a Robébi B tápszer alkalmas. 
Adagolás. A napi adag testsúlykg-onként 150 ml (másfél 
liter) tápszeroldatnak felel meg. Ezt a i 
napi 5-6 alkalommal l i 
ha más nem tejes 
számát megfelelöen l 
Az egyszeri tápláláshoz szükség6s mennyiségek 
kezök: ·3 kg-os csecsemőnek 2 adagolóka'nál táns.•e•n• 
+75 ml (3/4 dl) víz, napi 6 alkalommal; 4 kg-os cse.cso•m,flni 
4 adagolókanál tápszerpor + 125 ml (11 /4· dl). 
5 alkalommal. 
A fellti táplátási ajánlat csak -általáilos irányelvként' szc>lg;!l.: 

Megjegyzés. Vény. nélkül is kiadható. -- Anyatej ~~:~~~~ 
toVábbá gyógyítás céljára: csecsemők·t8plálkozási Z1 
megszüntetéséhez az első 3 hónapban, i/::~;1.%~;,~ 
mum 5) kilogramm testsúly eléréséig rt. 
esetben térítésmentesen. Rendelésére jogosul 
az orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás ""''"'''"~ 
csecsemőellátás a feladatkörükbe tartozik. 
Csomagolás. 500 g 30,90 Ft. 

ROBÉBI B EGYT M 220 
tejporkészítmény cSecsemők részére 
összetétel. 11,5% fehérje, 25,8% összes zsír (ebből napra
forgóolaj 4,4%, tejzsír 20,4%), 57,0% szénhidrát(e_bböl szaha
róz 21,4%, laktóZ 35,6%), 2,7% ásványi anyag. 
Vitamintartalom 100 il-onként: 
A-vitamin 0,74 mg 
81-vitamin 0,58 mg 
8 2-vitamin 0,87 mg 

, -B0 vitamin 0,36 mg 
c-vitamin 43,0 mg 
E-vitamin 7,6 mg 
Biotin 0,076 mg 
Niacin 5,8 mg 
Ca-pantotenat 1,5 mg 
Kalóriaérték: ~118 kJ (korábban: 506-kcal)/1 00 g. 

J~vallatok. ~esterségesen táPlált 4,5-5 kg-nál nagyobb test
súlyú csecsemők tartós táplálására alkalmas, tejből, növényi 
Olaj, cukor és bizonyos vitaminok hozzáadásával elöállított 
tejporkészítmény.- 4,5-5 kg-nál kisebb súlYú csecsemők táp
lálására a Robébí A tápszer alkalmas. 

'Adagolás. Az egyszeri adag· 150-200 ·ml, azaz 1Í/2-2 dl táp
-szeroldat (=41/2-6 adagolókanál tápszérpor + 150-200 ml 
viz.) Ezt amennyiséget aszokásos napi 5 etetés közül3, legfel
jebb 4 alkalommal kapja a csecsemő. 
Megjegyzés. Vény nélküfis-kiadható. -1 éven aluli csecsemők 
részére, gyógyítás céljára: táplálkozási zavaraik megszünteté
séhez rendelhető, minden esetben térítésmentesen. Rendelé
sére jogosultak mindazok az orvosok, akiknek a gyógyitó
megelőző ellátás keretében a csecsemőellátás a feladatkö
rükbe tartozik. 
Csomagolás. 500 g 33,- Ft. 

EGYT M 220 
tejporkészítmény koraszülöttek részére 
összetétel. 17,1% fehérje, 9,9% (tej)~zsir, 66% siénhidrát 
(ebből szaharóz 8,6%, laktóz 24,4%, dextrin·maltóz 33%), 
4% ásványi anyag. 
Vitamintartalom 100-g-onként: 
A-vitamin 0,74 mg 
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B1·vitamin 0,58 mg 
Brvitamin 0,87 mg 
86-vitamin 0,36 mg 
C-vitamin 43,0 mg 
E-vitamin 7,6 mg 
Biotin 0,076 mg 
Niacin 5,8 mg 
Ca-pantotenát 1,5 mg 
Kalóriaérték: 1767 kJ {korábban: 422 kcal)/100 g. 
Javallatok. Koraszülőttek, ill. 3 kg-nál kisebb súlyú, 
pos csecsemők átmeneti mesterséges, ill. kev·eert:z~;r.:~·:á~ 
alkalmas, tej ből, cukor és bizonyos vitaminok h 
elöállított tejporkészítmény. '_{Használható átmeneti 
ként dyspepsia, ill. enteritis'diétás kezelésére is.) 
3 kg-nál súlyosabb csecsemők táplálására a Robébi A 
alkalmas. 
Adagolás. A napi adag általában a testsúly 1/5-1/6-ának 
meg. Ezt annyi részre kell elosztani, ahányszor 
csemőt. Kizárólag az orvos utasítása alapján és ellemiíir.>ó 
mellett adható! 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható.- Koraszülötte~ 3 
grammnáJ kisebb testsúlyú csecsemők részére 

sára; átmenetileg dyspepsia, enterit1~s~~§~~~E~E~ 1 éven aluliaknak rendelhető, minden 
sen. Rendelésére jogosultak mindazok az 
gyógyító-megelőző ellátás keretében a 
feladatkörükbe tartozik. 
Csomagolás. 500 g 30,50 Ft. 

O RIZA EGYT 
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szárított rizsnyákkészítmény 
összetétel. 4,5% fehérje, 0,3% zsír, 89,5% 
0,7% ásványi anyag. 
Vitamintartalom· 700 g-onként: 
81-vitamin 5 mg · 
82-vitamin 5 mg 

Kalóriaérték: 1633 kJ (korabban: 390 kca/)1100 g. 

Javallatok. Egészséges csecsemők t~:h:;l~~~~~i~~:;~;'i~~:~~ 
nak elkészítéséhez, hasmenéssei á1 
esetén. 

Adagolás. Gyógytáplálékul, ún. sürű nyák elkészítéséhez 
2 evőkanál (1 O g) Orizát főzünk fel 1/2 dl vízbe~,, é~ _ezt a 
10%-os nyákoldatot édesítjük szacharinnal. TeJhlgltash?z 
1 evőkanálnyi {5 g) Orizát 1 dt_Vizben forralással felol du nk, es 
feles tejhígítás esetén ugya-nannyi kétharmados hígítás ese
tén Pedig 2 rész tejjel elegyitjúk, 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki-8dbátó.- 7 éven aluli csecsemők 
részére, táplálkozási zavaraik tn8gSzüntetéséhez térít-ésiT1f!Jt!P
tesen rendelhető. Rendelésére- jogosultak mindazok az orvo
sok, akiknek gyógyító-megelőzö-ellátás keretében a csecse
mőellátás a feladatkörükbe tartozik. 
Csomagolás. 220 g 6.50 Ft, 4500 g 80,- Ft. 

\fiTACOLAN KGY PBOO 
Lásd: 2.1 GYÚGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK fejezet. 

ZAMAKO EGYT M 220 
fosztátos tápszer 
összetétel. 12,29% szárított malátakivonat, 49,7% szárított 
búzaliszt, 25,9% répacukor, 5,6% zsíros tejpor, 1,5% trikal
cium-foszfát. 
Tápanyag-összetétel. Fehérje 8,8%, 'zsír 2,3%, szénhidrát 
78,4%, hamu (ásványi anyag) 2,5%, nedvesség max. 8%. 
Kalóriaérték: 1595 kJ (korábban: 381 kcal)/1 00 g. 
Adagolás. A készítményhez me! lékelt utasítás szerint. 
Megjegyzés. A teljes ár térítése mellett szerezhető be; orvosi 
rendelvény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 300 g 11,- Ft. 
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2.6 GYÓGY" ÉS KESERŰVIZEK · 

APENTA 
FERENC JÓZSEF 
HUNYADI JÁNOS 
IGMÁNDI 
MIRA GLAUBERSÓS 

- _Javállatok. Egyszeri: erélyes hashajtás, habituális székreke
dés, bélhurutok~·aVégbél és az alhasi szervek fájdalmas széke
lésset járó megbetegedései, továbbá, amikor a hasprés mű
ködtetése tilos. 
Mellékjavallatok;--Hasűri pangások,- cardiovascularis tünet
csoport,.ólom-, báiium-,-bizmut-, anilin-, fenol- stb. mérge
zések. 
Adagolás. Egyszeri haShajtóként '20D-300 g hidegen; könnyü 
széklet biztosítására hosszabb időn át egyénileg megállapított 
kisebb adagok (napi- 2-3 evőkanál, esetleg :-fél_ borospohár) 
hidegen vagy langyosan. Bélhurutak kezelését · 100-200 g 
mennyiségü felmelegítettvízzel végezzük. A keserűvíz mindig 
éhgyomorra fogyasztandó~ 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 
Apenta 0,71 .......................... : . ....... 5,- Ft 
FerencJóisef0,71 · ... ~ .. -... .- .......... , ... -,:· ... -5;- Ft 
HunyadiJános0,71 ... -; ,-.- ... ·-... · .............. .-.;5,- Ft 
lgmándi 0.71 ................. , , ............... 5,30 Ft 

JODAQUAJÓDOS VÍZ 
Sllmg/1 jódtartalommal 
Javallatok. Normo~-és h ipafunkciós golyva, valamint golyva
megelőzés. 

-Mellékjavallatok. Hipertónia, arteriosclerosis, -·scrofulosis, a 

653 



lues késői manifesztációi: gyógyulási hajlamot nem 
idült gyulladások, menseszavarok, klimaxos panaszok, 
mérgezés. 
Adagolás. Normofunkciós golyva kezelésére felnőt!eknek 
gyermekeknek naponta 2 kavéskanál, hipofunkciós 
kezelésére, valamint megelőzés céljára naponta g~~~~~:~;~~j 
nek és felnötteknek egyaránt 1 kávéskanál. 50-100 g i 
hígítandó. 
Mellékjavallatok esetén a napi adag: amennyiben a 
mirigy állapota megengedi, 1-3 evőkanál. 
Ivókúra közben rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges. 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 0,33 l 2,80 Ft. 

MIRA G LAUBERSÓS GYÓGYVÍZ 

Javanatok. Hepatitis, ]•r:~~J:~~~~i~~r~:~:~~~~~~:~f~::~:ii peraciditás, gyomor- és 
előzése, heveny és idült gyomorhurut. 
pangások, diabetes. 
Adagolás:. Heveny h urutok kezelésére néhány napon 
sza bb betegségek kezelésére 4-5 héten ,át naponta 
200-300 g étkezés előtt, felmelegített állapotban. A kúra 
netekkel többször megismételhető. 
Megjegyzés: Vény nélkül is kiad ható. 
csomagolás. 0,71 ~.-Ft. 

SALVUS ALKALIKUS GYÓGYVÍZ 

654 

1000 g-ban 18 g NaHC03 és 9 g NaCl 
Javallatok. Heveny és idült gyomorhurut, hilper·acidi1tás,:k<>n 
tinuális hiperszekréció, a légutak heveny és 
Mellékjavallatok. A húgyutak hurutjai, a vesemedence 
savas szedimentumképzödésének megelőzése. 
Adagolás. Gyomorhurutkezelésére naponta 1-2 ízben 
előtt 100 g felmelegítve és ugyanannyi vízzel 
esetben a kúra időtartama 4-6 hét. Hiperaciditás 
étkezés után a gyomoremésztés ideje alatt 

cenként 1-2 korty,~~~~~ ;~~~if~~~ [i~:~~i~;i~:~~ji~,~~~ szekréció esetében - a 
napon át 1-2 óránként 
kezelésére napjában 3-61 

ugyanannyi vízzel, de még inkább tejjel hígítva. Idült esetek
benakúra tartama 4-6 hét. Használható porlasztókészülékben 
inhaláció alakjában is. 
Mellékjaval/atok esetén naponta több ízben 50-100 g evés 
előtt, felmelegített állapotban. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 0,71 5,50 Ft. ~~.::..~----"'*·~-
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2.7 DIAGNOSZTIKUMOK 

_c;.;o;,,,~:::IP 

ACIDOTEST Ch x 130 
L.: 2.1 fejezet 

AGGLUTINÁLÓ SAVÓK TÁRGVLEMEZ-
AGGLOTlNÁCIÖHOZ . H x 100 
liofílizált 
összetétel. Megfelelő baktérium törzsekkel immunizált nYu
lakban elöállított, abszorbeált és liofilezett vérsavók tárgy
lemez-agglutin-ációhoz. Tartósítószer: 0,1% nátrium-azid. 
Salmonella H a -
Sal monella H b 
Salmanella H d 
Salmonella H gm 
Salmanelia O 9. 12, 46 
Salmanell a OVi 
Shigella dysenteriae 1 
Shigella dysenteriae 2 
Shigella sonnei 1-11 
Shigella flexneri polivalens (1-6, X, Y) 
E. coli 026:K60 (86) 
E. coli 055:K59 (85) 
E. coli 086:K61 (87) 
E. coli 0111 : K58 (84) 
E. coli polivalens (026, 055, 086, 0111) 
Vibrio cholerae polivalens ( Inciba és Ogawa) 
Alkalmazás. Fertőző-betegségekvagy szűrövizsgálatok során 
kitenyésztett baktériumoktárgylemez-agglutinációval történő 
azonosítása. A savók_._1 perc alatt + + + + reakci át adnak a 
megfelelő antigének:et tartalmazó baktériumtörzsekkeL 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhetők. ·Csak egészségügyi 
intézmények részére vannak forgalomban.- 2-1 O oc h ömé r~ 
sékletű száraz helyen tartandók.- Lej_árati idő: 5 év. 
Csomagolás. 1 x1 ml 41,90 Ft; 2X·1 ml 79,70 Ft; 4x1 ml 
151,-Ft. 
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BAKTERIÁLIS ALLERGÉN-SOROZAT H X 1 00 ~ 

összetétel. A sorozat minden tagja 50 millió/ml megfelelő .-)! 
módszerrel elölt csírát tartalmaz izotóniás NaCl-oldatban. ,cll 
Tartósítószer O 5% fenol. Az F-allergén tartósítószere: 0,01% --~ 

mertiolát. A k~ntroll (K) 0,5% fenolt tartalmazó izotón_iás -~~.~ ..... . 
NaCl-oldat. é 
A sorozat tagjainak -::;;\ 
jelölése: tartalma: -~~ 
A (fekete) Staphylococcus aureus '\l.~. 
B (narancs) Staphylococcus al buS --
C ( sötétkékl P-hemoHzáló-streptoC9_ccusok ·1;' 

lancefield A_C, G .csd.Port s.~~.·.~"·~-'.·.·.~ D(cinóber) StréPtocoCéüSírtiti_S-- ·_- ~/ 
Streptococcus salivarius ;~, 
Strept()cqccus pneumoniae_ gk 

~~~;}ff!~~~~;.~is f.:.~ .. ~:~ 
Haernaphilus influenzae s 

~ Bordatella pertussis --0., 
Bordatella parapertussis ~~ 
~~~~=~~~~~~~~~chiseptica ~ 
Pseudomonas aeruginosa *II'"'i Protaus vulgaris -:fl 
Protaus mirabilis :"~" 
Protaus i neonstans -:~ 

H (vörös) Brucella abortus -::; 
K (világoskék) Kontroll (izotóniás NaCl-oldat), :~ 

E(lila) 

F(zöld) 

G (barna) 

tartalmazzák a különböző mikrobákat. __ Ji 

Alkalmazás. Baktériumokkal szembeO fennálló bőrtúlérzé-J:i: 

k. e.n .. ys .. é.·g . i.ntrak. u. t.án .d •. i.ag. no·······zt·. izá.lá.s ra .... · a.lkalma·s·· .sor.oza···t··· .··.·.·:.:.·.;:~.·.· amelynek egyes tagjai kóroktani szempontból csoportosítva -~ 

· Adagolás. 0,02 ml-t intrakután. · ·- _?,; 
Meg)B_g}tZ~s. +- _EQ_ésZSé.gügYi irltéZétek --résZé-re ~_van :-fOrga:-.-JJl
tombarí. -.:..-A pro ambu_lantia szerekre meghatározott m_ódon :jj 
is-beszerezhető . .;._ lejárati idő: 3 év. 2-10 oc közötti hőmér- :~· 
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. -~ 

CsomagOláS. ·sx 1 ml91 ,60 Ft." Az allei"ge·n'ek egyedilég:is ren- ~~ 
delhet6k; 1 x1 in118,90 Ft. 
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ANTI-D(anti-Rh.) savó H X 1 00 
összetétel: A mellékagglutininektől kimerítéssei megszaba
dított, R h- agglutininttartalmazó steril emberi vérsavó, azonos 
mennyiségü 25%-os emberi szérumalbumin-oldattal keverve. 
Hatóérték: agglutinációs titer: 1:32. Tartósítószer: ml-enként 

- 0,01% mertiolát és 1 mg kloramfenikol. 
Alkalmazás. Minden vérátömlesztés előtt (különösen, ha nő 
a vért kapó), valamint minden terhesnek, a vér Rh-tíj':füsl«rak 
meghatározása. A klinikai gyakorlatban a gyors tárgVIemez
módszert (kapillárisban elosztott savók), a laboratóriumi gya
korlatban a nedve·skamra-módszert (1 ml-es elosztás) hasz
nálják. 

Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi 
intézetek részére van forgalomban. -A pro ambulantia ·sze
rekre meghatározott módon is beszerezhető .. - 'lejárati idő: 
1 év. 0-5°C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x1 kapilláris 4,10 Ft; 5x1 kapilláris 11,10 Ft; 
1 x1 ml14,20 Ft; 5x1 ml59,60 Ft. 

ANTI-A1 LEKTIN H X 1 00 
emberi vér A-alcsoportjainak elkülönítésére szolgáló 
liofilezett növényi kivonat 
összetétel. Dolichos biflorus magvaiból készült, liofilezéssel 
tartósított kivonat. Hatóértéke: A 1-alcsoportú emberi vörös
vérsejteket 1: 32 literben agglutinál, A 2-alcsoportú vérsejtek
kel negatív reakciót ad. Tartósítószer: 1: 1 O OOO mertiolát. 
Alkalmazás. Az A-alcsoportok elkülönítése, a használati uta
sítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi 
intézetek részére van forgalomban. - Lejárati idő: 5 év. 
0-5 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 am p. 24,- Ft. 

ANTISTREPTOKINASE STANDARD H X 1 00 
összetétel. 50% glicerin és 50% konyhasó-oldat elegyével 
hígított 1 %-os humán gammaglobulin-oldat. Hatóanyag
tartalom: ml-enként 100 ASK-egység. 
Alkalmazás. A vérsavó antisztreptokináz-titerének meghatá
rozására összehasonlító standard oldatként. Az ASK l. és 
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ASK 11. reagensekkel együtt használandó, a használati utasítás 
sze ri nt. 
Megjegyzés. + Vényennem rendelhető. C::sBk egésZségügyi 
intézetek részére van forgalomban. - lejárati_ idő: 1_ év. 
2-10 oc hőmérsékletű, száraz;·sötét helyen tartandó. 
Csomagolás; 1 x? ml 20,70 Ft. 

0-ANTISTREPTOLYSIN KONTROL H X 100 \~ 
összetétel. Steril emberi gammaglobulin-oldat, amelynek ""lj 
0-antisztreptolizin-tartalma ml-enként 10 NE. Tartósítószer: tit\ 

!~~~~~=~:7 A vérsavó 0-antisztreptolizin titerének·laborató- _: .. .:.1 
riumi meghatározásakor·konfrollként·kell használni a haszná- _-:~ 

intézetek számára van forgalomban. - lejárati idő: 1 év. :}ll 

Csomagolás. 1 x 5 ml10,20 Ft. :·;~ 

1=~~;::::s~z~n~éhyen nem reridelh6tö. Csak egészségügyi --~~~' 
2-1 o oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartan dá -:'r.r 

ASK l. (STREPTOKINASE + FIBRINOGEN) -~ 
reagens · ·H X 100 J 
liofilizált :~JJ 
összetétel. Streptococcus folyékony táptalajon nyert tenyé- ::;i! 
szetéböl elöállított sztreptokináze-és-marhavérböl származó _.,· 
fibrinogén megfelelő arányú, lit>filezésseltartósítottkeveréke . .ill!i 
Alkalmazás. A vérsavó antisztreptokináz-titerériek meghatá- ~,: 
rozása. Az ASK ll. reagensseJ együtt használandó, a haszná- ,;;4 

lati utasítás sz:int. , :~~.-.· .. •.;·.·.··0•~•.'·. 
Megjegyzés. T Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi "'; 
intéze"tcekh_!és.zér~klva_!l f~rgalo'!l~anh. 

1
- lejáratidi~iő: 3 év: -.•.::.'r.:~ 

2-10. omerse etu,szaraz,sotet eyentartan o. ;fE 
csomagolás. 1 x 10 ml19,70 Ft, 5x10 ml91,- Ft. 

ASK ll. (PLASMINOGEN +TROMBIN) 
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reagens 
liofilizált 

H x 100 

~Sszetétel. Emberi plazmából kivont PlazminoQén és Szarvas
marhatrombin megfelelő-arányú, liofilezéssel tartósított ke- ·:.d 

veréke. ·'JI 

Alkalmazás. A vérsavó antisztreptokináz-titerének meghatá
rozása. Az ASK l. reagenssei együtt használandó, a használati 
utasítás szerint. 

Megjegyzés. +, Vényennem rendelhető. CsakegészségŰgyi 
intézetek számára van forgalomban. - lejárati idő: 3 év. 
2....;1 O °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás.1 x10 ml18,70 Ft, 5x10 ml 85,50 Ft. 

BORÁTOS TOMPITó-OLDAT 
LATEX-REAGENSHEZ H X 100 
ös~zetétel. 0,1 mólos Na28407·10 H20, 1% konyhasót tartal
mazó (pH""' 8,2) _steril pufferoldat. Tartósítószer: 0,1% nát
rium-azid. 
Alkalmazás. Higító:oldat a gamma-latex reagenssei végZett 
tátgylemez-agglutinációkhoz. 
Megjegyzés. lejárati idő: 2 év. -- Közvetlenül az előállítótól 
szerezhetö be. 2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 
tartandó. 
Csomagolás. üvegenként {80 ml) 20,60 Ft. 

BRUCERGEN (BRUCELLIN) H X 1 00 
liofilizá_lt, intrakután diagnosztikus célra 
összetétel. A Brucergen (Brucellin) a Brucella abortus B 99 
törzs tenyészetének savas hidrolízisével nyert, tisztított és lio
filezett allergén. Tartósítószer: 0,02% chinosol. 
Az allergén kétféle erősségben kerül forgalomba: az 1/100 jel
zésű 1 OOO millió, az 1/1 OOO jelzésű 100 millió baktériumnak 
megfelelő tisztított antigént tartalmaz ml-enként. 
Alkalmazás. Brucella abortus elleni túlérzékenység megálla
pítására allergiás börpróbákon. 
Adagolás. O, 1 ml bőrbe. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csakeg9szségügyi 
intézetek részére van forgalomban.- 2-10 °C·hömérsékletű 
helyen tartandó. Lejárati idő: 5 év. 
Csomagolás. 1 amp. 1/100 jelzésű+ 2 ml oldószer 17,- Ft; 
1 am p. 1/1 OOO jelzésű + 2 ml oldószer 16,50 Ft. 
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CELLAMIN H x 100 
papton 
összetétel. Autolizált és tripszinnel hidrolizált élésztő. 
Alka_lmazás. Ami"nosavakban dús táptalaj-ingfediencia; vita
minokat és növekedést serkentő anya_gokat is tartalmaz, ezért 
a legkülönfSiébb baktériumok tenyésztéSére sZolgáló táptala
jokhoz adagolva alkalmazható. 
Megjegyzés. Közvetlen ül az előállítótól szerezhető be. Száraz 
helyen kell tartani. 
Csomagolás. 1 kg 829,50 Ft. 

COOMBS- (anti-human-globulin):szérum H X 100 
összetétel. A Cooní6s-vérsavó nyUh~k" vagy lovak emberi 
szérumfehérjéket precipitáló immunsavója; abszoq)ciós el
járással az emberi vörösvérsejtre irányuló. heterohemagglu
tininjeitől megtisztítva. A savó tehát csak precipitinekettartal
maz, de. a nem szenzibilizált emberi vörösvérsejteket nem 
agglutinálja. Tartósítószer: 0,01% mertiolát. 
Alkalmazás. A Coombs-savó inkomplett ellenanyagok.vörös
vérsejtekhez való kötődésének vagy a vörösvérsejtek szenzi
bilizált voltának kimutatására (direkt reakc.ió), vagy feltételez
hetően inkomplett ellenanyag tartalmú· savók vizsgálatára 
(indirekt reakció) használható, a használati Litásítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. CSak egészségügyi 
intézetek számára van forgalomban. - Lejárati idő: 2 év. 
ü-5°C hőmérsékleten, ·száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 ml11 ,90 Ft. 

DIAGNOSZTIKUS BAKTÉRIUM-
SZUSZPENZIÓK H x 100 
összetétel. Elölt baktériumszuszpenziók Widal-típusú_ csö-
agglutinációhoz. __ 
H-típ_u_sú (csf!lós)§ZI!SZP.erjziók_, .-. _ .. _ .. 
Salmanella typhi . (d antigén) 
Salmonella paratyphi-A (a·antigél})_ 
Sa Imonelia paratyphi-B (b antigén} 
Tartósítószer: 0,3% formalin. · · 
0-típusú (szomatikus) szuszpenziók 
Salmanella typhi (9, 12 antigén) 
Salmanella paratyphi-C (6, 7 antigén) 
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Brucella abortus 
Proteus OX19 
Tartósítószer: 0,5% fenol. 

{Weil-Felix-reakcióhoz) 

Alkalmazás. A baktériumszuszpenziók hastífusz,-paratífusz, 
kiütéses tífusz vagy brucellózis gyanúja esetén, ill. _szűrövizs
gálatokban a vérs·avó agglutinintiterének Widal-módszer sza
rinti megállapítására. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhetők. Csak weQ:é~~ég
ügyi intézmények számáravannak forgalomban. -2-10 oc hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartandók. Lejár8ti'idö:.2 év. 
CsomagOlás. 1 x 1 O ml {gumidugós üvegben) 10,60 Ft. 

ELISA.reagensek H X 1 00 
Peroxidáz enzimmel konjugált antitestek 
összetétel. Antiglobulin antiszérumok globulinfrakciójának 
és peroxidáz enzimek kovalens-kapcsolásával elöállított rea
gens, liofilizálva, glicerinnel tartósítva, folyékony formában. 
A kapcsalási reakció' Nakane és Kawoi- módszere szerint 
történik. 

Alkalmazás. Az ELISA (Enzyme Linked lmmunosorbent As
say) eljárás kivitelezésére: megfelelő bakteriális vagy vírus
antigén ellen létrejött antitest mentlyiségi meghatározása. 
Az egyes reagensadagok felhasználásához az előállító meg
adja az RZ értéket (~3/E280), valamint direkt ELISA-vizsgálat 
alapján a mikromódszerht;'lz javasolt reagenshígítást. 
lmmunohisztokémiai vizsgálatok végzése. Az esetleg fellépő 
aspecifikus festődés kiküszöbölésére ajánlatos a konjugátu
mot szövetporral, ill. megfelelő sejtekkel ki111eríteni. 
ELISA-vizsgálatokhoz p-fenilén-diamin, irTlmunhis_Ztokémiai 
vizsgálatokhoz diamino-benzidin hidrogéndonor használata 
esetén érhető e_l jó eredmény. 
Megjegyzés. Közvetlen ül az előáhítótól szerezhető be. 4°C-on 
tárolva a gyártástól számított 1-éven belül használható fel. 
Csornagolá!i,. __ 1 am p_. (l ml) egyedi kiszerelésbe-n 758,- Ft. 
Anti-human lgAM- peroxidáz konjugátum. 
Anti·nyúllgG- peroxidáz konjugátum. 
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EMBERI ÉS ÁLLA TI PLAZMAFEHÉRJÉKET 
PRECIPITÁLÓ IMMUNSZÉRUMOK H x 100 
liofilizált 
összetétele. Lovak, kecskék, birkák és nyulak immunizálásá~_ 
val nyert immunszérumok. A polispecifikus immunszérumok . 
termeléséhez riormál emberi, ill. állati szérummal, a mana
specifikus immunSzérumok termeléséhez nagytisztaságú 
antigénekkel immunizálják az állatokat. 
Az-immunizálás során keletkező nem specifikus ellenanyago
kat feleslegben alkalmazott fehérjepreparátumokkal abszor
beálják. Tartósítószer: 0,01% tiarnerzál (mertiolát). 
Alkalmazás. Ouchterlony-féle immundiffúzióhoz:- plazmafe
hérjék azonoSítása és szemikvantitatív~meghatározása; radio~ 
immuneassay-hez (RIA) második Biltitesfkéiit;- ·ra'diális-- ·jm..: 
mundiffúzióhoz (RIO): plazmapröteinek-m·ennyiségi megha~ 
tározása; immunelektroforézishez: állati plazmaproteinek 
azonosítása, emberi paraproteinek immunglobulin-osztálya 
meghatározása, valamint az átlagosnál jóval nagyobb -vagy 
kisebb koncentrációban jelenlevő fehérjék azonosítása. 
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Megnevezés: Kódjel: 
Anti-human polivalens lószérum 38~HAHu~Poly 
Anti-human Polivalens juhszérum 38-ShAHu~Poly 
Anti-human lgG(H +L) lószérum 38~HAHu~lgG 
Anti-human lgG(J·i +Ll juhszérum 38-ShAHu-lgG 
Anti~human lgG(H +l) kecskeszérum 38-GtAHu~lgG 
Anti-human lgG(HI juhszérum 3C-ShAHu-lgG(HI 
Anti-human lgG(HI kecskeszérum 3C-GtAHu-lgG(H) 
Anti-human lgG(Fc) nyúlszérum 3C-RbAHu-lgG(Fcl 
Anti~human lgG(Fc) kecskeszérum 3C-GtAHu~lgG(Fc) 
Anti-human IgG( Fa b l nyúlszérum 3C -RbAHu-lgG (Fabl 
Anti-human IgG( Fa b l juhszérum 3C-ShAHu-lgG (Fa b) 
Anti-human lgA(HI juhszérum 3C-ShAHu-lgA(H) 
Anti-human lgA(H) kecskeszérum 3C~GtAHu~lgA(H) 
Antihuman..colostrum IgA 

nyú_lszérLJm 
Ántihuinan COlOsti-Uni-IgA 

juhszérum 
Anti-human IgM lószérum 

(immunelfo) 
Anti-human lgM(H) kecskeszérum 
Anti~human lgM(H) juhszérum 
Anti~human lgM(H) nyúlszárum 

3CcRbAHu-sigA 

3C-ShAHu-sigA 

3C-HAHu-lgM (ielfol 
3C-GtAHu-lgM(H) 
3C-ShAHu-lgM(H) 
3C-RbAHu-lgM(H) 

Anti~human IgD kecskeszérum 
Anti~human lgGAM juhszérum 
Anti human lgGAMDE kecske-

szárum 
Anti~huma·n prealbumin juhszérum 
Anti~human albumin juhszérum 
Anti~human albumin kecskeszérum 
Anti~human albumin nyúlszárum 
Anti~human orosomucoid kecske~ 

szérum 
Anti~human coeruloplasmin kecske~ 

szérum 
Aliti~human coeruloplasmin juh~ 

szérum 
Anti~human haptoglobin juh~ 

szérum · 
Anti~human haptoglobin nyúl~ 

szérum 
An_ti~human alfa~ 2M nyúlszárum 
Anti~human beta lipoprotein 

nyúlszárum 
Anti-human C3complement faktor 

juhszérum 
Anti-human C3complement faktor 

nyúlszárum , 
Anti-human transzferrio juhszérum 
Anti-human transzferrio kecske-

szárum 
Anti-h ü ma n fibrinegen nyúlszérurÍ1 
Anti-human lambda lőszárum 
~nti-human alfa-1-fetoprotein 

kecskeszérum 
Anti-nyúl poliválens lószárum 
Anti-márha polivalens nyúlszárum · 
AntHuh polivalens nyúlszárum 
Anti-kecske polivalens nyúlszárum 

--Anti-patkány polivalens nyúlszárum 
Anti-egér polivalens nyúlszárum 
Antr-tengerimalac polivalens nyúl-

szárum 
Anti-sertés P()livalens nyúlszárUm 
An~i-ló polivalens nyúlszárum 
Ar:-ti-riyú\lgG juhszérum 

3D-GtAHu-lgDIH) 
30-ShAHu-lgGAM 

3C-GtAHu-lgGAMDE 
3D-ShAHu-PA 
38-ShAHu-A1b 
38-GtAHu-A1b 
38-RbAHu-Al.b • --

3D-GtAHu-A10 

30-GtAHu-Cp 

3D-ShAHu'Cp 

30-ShAHu-Hp 

3D-RbAHu-Hp 
3C-RbAHu-A2M 

3C-RbAHu-Biipo 

3C-ShAHu-81C 

3C-RbAHu-81 C 
3C-ShAHu-Trf 

3C-GtAHu-Trf 
38-RbAHu-Fgn 
3D-HAHu-8J/L 

3E-GtAHu-A1 F 
38-HAR b-Poly 
38-RbAB-Poly 
38-R bASh-Poly 
38-RbAGt-Poly 
38-RbARt-Poly 
38-RbAM-Poly 

38-RbAGp-Poly 
38-RbASw-Poly 
38-RbAH-Poly 
3C-ShARb-lgG 
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Anti-ló lg T kecskeszérum 3C-GtAH-IgT 
Anti-ló IgG kecskeszérum 3C-GtAH-IgG 
Anti-kecske IgG nyúlszérum 3C-RbAGt-lgG 
Anti-juh IgG _nyúlszérum 3C-RbASh-lgG 
Anti-marha IgG nyúlszérum 3C-RbA8~1gG 
Anti-tengerimalac IgG nyúlszéi'um 3C-RbAGp-lgG 
Megjegyzés. Közvetlen ül az élőállítótól szerezhetö be, a kód
jelek feltüntetéséveL-2-10 °C hömérsékletű.--száraz, sötét 
helyen kell tartani. A feloldott immunszérumok csak fagyasz
tott állapotban tárolhatók. A készitmények liofilizált formában 
2-1 o °C-on korlátlan ideig eltarthatók. 
Csomagolás~ 1 amp. (1 ml) ára: 
B kódjellel kezdödök: 93,- Ft; 
C kódjellel kezdödök: 190.- Ft; 
D kódjellel kezdödök: 303,- Ft. 

EMBERI PLAZMAFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLO 
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IMMUNSZÉRUMOK IMMUNGLOBULIN 
FRAKCIÖJA H x 100 
liofilizált 
összetétel. A monospecifikus készítményeket lovak, kecskék, 
birkák és nyulak immunizálása révén állítják elő. Az oltáskor 
felhasznált antigének nagy tisztaságú proteinek, melyeket 
normál plazmakeverékekből állítanak elő. A magas titerű im
munszérumokból a nem immunglobulin komponenseketfrak
cionálással és kromatográfiás módszerekkel szeparálják, a 
nem specifikus ellenanyagokat pedig immunadszorpcióval 
távolítják el, s így keresztreakciókat okozó humán- plazma
fehérjéket a készitmények nem tartalmaznak. A polispecifikus 
immunszérumokat normál emberi szérummal vagy fehérje
reakciókkal történő immunizálással állítják elő. E készítmé
nyekből a nem immunglobulin komponenseket szintén a fenti 
módszerekkel távolítják el. Tartósítószer 0,01% tiarnerzál 
(mertiolát).-
AikalmazÉÍs. A tisztított im;"un.glöbulin-frakciók a hagyomá
nyos immundiffúziós, immunelektroforézisesés radiális im
mundiffúziós vizsgálatokhoz használhatók. 
A teljes immunszérummal eUentétben alkalmazhatók immun
elektrodiffúzión alapuló modern kvantitatív eljárásokban_ pl.: a 
két dimeriziós immunelektroforézis, rakéta-elektroforézis stb. 

Előnyös a használatuk minden olyan rendszerben;amelyben 
a komplementfaktorok je_lenléte zavaró lehet. 
A készitmények közvetlenül felhasználhatók konjugátumok 
kéSzítésére. 
Megj6gY,zés. + -KÖÍ:vetlenül az előállítótól szerezhetök be, a 
kódjelek feltüntetéséveL - Száraz, -sötét helyen, 2-10 °C-on 
korlátlan ideig eltarthatók. 

Megnevezés: Kódjel: 
Anti-hUman polivalens lószérum 

lg frakció 4C-HAHu--Poly 
Anti;.human lgGAM kecskeszérum 

lg frakció 4C'GtAHu-lgGAM 
_ Ant~-human lgG(H) juhszérum 

lg frakció 4D-ShAHu-lgG(H) 
Anti-human lgG(H) kecskeszérum 

lg frakció 4D-GtAHu-lgG(H) 
Anti-húman lgA(H)-kecskeszérum 

lg frakció 4D-GtAHu-lgAIHI 
Anti-human lgM(H) kecskeszérum 

lg frakció 4D-GtAHu-lgM(H) 
Anti-human transzferrin kecskeszérum 

lg frakció 4D-GtAHu-Trf 
Anti-human oiosomucoid kecske-

szérum lg frakció 4E~GtAHu-A 1 O 
Anti-human alfa-1-fetoprot'ein 

kecske, nyúl, juh IgG frakció 4F 
Csomagolás. 1 amp. {1 ml) ára: 
C kódjellel kezd öd ök: 190,- Ft; 
D kódjellel kezdödők: 303;~ Ft; 
E kódjellel kezdödök: 758,- Ft; 
F kódjellel kezdődök: 850,- Ft. 

EMBERI.ÉS ÁLLATI SZÉRUMF.EHÉRJÉKET PRECIPil"ÁLÖ 
IMMUNSZÉRUMOK FITC-VEL JELZETT 
IMMUNGÍ..OBULIN FRAKCIÓJA. H X 1 00 
liofilizált 
összetétel. Tisztított-emberi és állati szérumfehérjével immu
nizált áliatokból--nyert immunszérumok fluoreszcein-izocia
náttal (FITC) jelzett immunglobulin-frakciói. 
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Alkalmazás. Különböző szöveti és mikrobiális antigének di~ 
rekt és indirekt kimutatása, ill. lokalizálása. Antitestek kim uta~ 
tása, azonosítása. 
Megjegyzés. Kötvetlen ül az előállí!ót~l s~erez.~_ető _be, a ~~~~ 
jelek feltüntetéséveL -2-10 °C homersekletu, szaraz, sotet 
helyen 1 évig eltarthatók. 

Megnevezés: 
FITC-vel jelzett kecske lg frakció 

human IgG ellen 
FITC-vel jelzett juh lg frakció 

human IgG ellen 
FITC~vel jelzett juh_ lg frakció 

human IgA ellen 
FITC-vel jelzett kecske lg frakció 

human IgA ellen 
FITC~vel jelzett kecske lg frakció 

human IgM ellen 
FITC~vel jelzettjuh lg frakció 

human IgM ellen 
FITC~veljelzett juh lg frakció 

human lgGAM ellen 
FITC~vel jelzett juh lg frakció 

nyúligG ellen 
FITC-vel jelzett-kecske lg frakció 

nyúligG ellen 
FITC~vel jelzett juh lg frakció 

tengerimalac IgG ellen 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) ára: 
D kódjellel kezdödők: 303,- Ft; 
E kódjellel kezdödök: 758,- Ft; 
G kódjellel kezdődők: 1575,- Ft. 

Kódjel: 

5E-GtAHu-lgG(H)-FITC 

5E-ShAHu-lgG(H)-FITC 

5E-ShAHu-lgA(H)-FITC 

5E-GtAHu-lgA(H)-FITC 

5E-GtAHu-lgM(H)-FITC 

5E-ShAHu-lgM(H)-FITC 

5E-ShAHu-lgGAM-FITC 

50-ShARb-lgG-FITC 

50-GtARb-lgG-FITC 

50-ShAGp-lgG-FITC 

TISZTITOTT EMBERI ÉS ÁLLATI 
SZÉRUI\II_FEHÉRJÉK._ . H x 
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liofilizált 
összetétel. Emberi és állati szérumkeverékekh61 fizikpkémiai 
és biokémiai szeparálási eljárásokkal elöállított tiszta fehérje~ 
preparátumok. Tartósítószer: 0,01% tiarnerzál (mertiolát). 
Alkalmazás.- Referenciaként szalgálnak szérumfehérjék ázo~ 
nosításakor. Felhasználhatók a szérumfehérjék szerkezetét, 
funkcióját, fizikokéiniái sajátságait és biológiai szerepét vizs~ 

g ál ó kísérleti rendszerekben; alkalmasakjelzett preparátumok 
készítésére. 

Megjegyzés. Közvetlen ül előállítótól szerezhető be, a kódjelek 
feltüntetésével. -2-1 O oc hőmérsékletű, száraz~ sötét helyen 
kell tartani. Lejárati idő: 3 év. 

Megnevezés: 
Human IgA 
Human IgG 
Human IgM 
Human szérum albumin 
Human transzferrin 
Nyúl_lgG 
-Csomagolás. 1 amp. ára: 
B kódjellel 1<ezdődök: 93,- Ft; 
C kódjellel kezdődők: 190,- Ft. 

GAMMA LATEX REAGENS 

Mennyiség: . 
2mg 

10mg 
2mg 

10mg 

H 

10 mg 
2mg 

K(!dje/; 
2C-Hul.gA _ 
2B-HÚtgG~-
2C-HulgM 
28-HuAib 
2C-HuTrf 
28-RblgG 

x 100 
összetétel. Albuminnal stabilizált 0,25%~os latexSzuszpéri
zi6hoz adszorbeált emberi gammaglobulin. Reumatoid-fak
tort tartalmazó inaktivált vérsavó 1: 20~as hígításban 2 percen 
belül agglutinálja a latexreagenst. Tartósítószer: 0,1% nát
rium-azid. 

Alkalmazás. A reumatoid faktor kimutatására, a használati 
utasítás szerint. A vizsgálandó vérsavók hígítására célszerű 
a Human Intézet által forgalomba hozott "Barátos tompító~ 
Oldat latex-reagenshez" elnevezés (í készítmény alka'lmazása. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csá-k egészségügyi 
intézetek számára- van forgalomban. - Lejárati idő:_ 2. év. 
2-1 O °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csoniagolás. 1 x 2 ml9.- Ft. 

HAEMISOL REAGENS 1-11. H X100 
ösSzetétel. A Haemisol Reagens· l. literenként 20 g 

,KJ[Fe_(CN_)6] a Haemiso/ Reagens//; literenként 75 g KHC03 + 
+5 g KCN tartalmú oldat. 
Alkalmazása. A vér hemoglobintartalmának. hemiglobin~ 
cianid formában való meghatározása. A HaemiSol Standard
dal együtt használandó, a hasZnálati utasítás szerint. 
Megjegyzések. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban.- Lejárati_idő: 2 év. 
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4 oc hőmérsékletű, sötét helyen tartandó.·· A készítmény 
méregként kezelendő. 
Csomagolás.2x10mll. Reagens+ 2x10mlll. Reagens 54,- Ft. 

HAEMISOL STANDARD H x 100 
összetétel. Emberi vörösvértestekből kivont hemoglobinból 
elöállított, kb. 59,75 mg%-os hemiglobin-cianid oldat. 
Alkalmazás. A vér hemoglobin-koncentrációjának meghatá
rozására. A Haemisol reagensekkel együtt használandó, a 
használati utasítás sze ri nt. 
Megjegyz8s. + Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi 
intézetek részére van forgalomban. -lejárati idö:_2 év. 4°C 
hőmérsékletO, sötét helyen tartandó~ A kés_zítmény 
ként kezelendő. 
Csomagolás. 4 x 7 ml97,10 Ft. 

HAEMOLVSIN H X 100 
Juhvörösvérsejt-oldó nyúlvérsavó 
összetétel. Juhvörösvérsejteikkel immunizált· nyulak steril · 
vérsavó ja. Hatóérték: hemolitikus titer legalább 1 : 1500. Tar
tósítószer: 0,01% mertiolát. 
Alkalmazás. Komplementkötési reakció végzéséhez, a hasz
nálati utasítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. 
intézetek részére van forgalomban.--
2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tantandó. 
Csomagolás.1 x 2 ml20,- Ft és 1 x 10 ml-72,90 Ft. 
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szítményt használat előtt pontosan 5,0 ml desztillált víz hozzá
adásával kell feloldani úgy, hogy 30 p'ercig állni hagyjuk, és 
közben néhányszor enyf)én rázogatjuk. Az előírás szerint fel-

. oldott készítményből hígítási sort kell készítenil majd a fel
használó által_ alkalmazott vizsgálati módszerrel az azonos 
módon kezelt szérummintákból az IgG, IgA és IgM-nek a 
Liofilezett Human lrilmUnglobulin Standard-hez viszonyített 
szintje a felvett kalibrációs görbe alapján meghatár_ozható. 
A WHO-nak és az Immunológiai Társaságok NemzetkOitSW' 
vetségének az Immunológiai Reagensek Standardizálás~ té
mában 1973 novemberében, Genfben kiado_tt nyilatkozata 
alapján a human immunglobulin kencentráció jának_ nemzet
közi egységekről mg/ml-re való átszámítását az ·alábbiak 
si:erin-t kell végezni: 
IgG 1 NE~BOA~g IgG 
IgA 1 NE~ 14,2 ~IgA 
IgM l NE~ 8,47~glgM 
A Liofilezett Human Immunglobulin Standard összetétele 
gyártási számonként változik~ ezért az üvegekh~z mf!llékelt 
táblázat értékei kizárólag a megjelölt gyártási számra vonat
koznak! 
Csak a maradék nélkül feloldott készítmény tartilfmaiza a 
komponenseket a táblázatban megadott mennyiségben! 
Megjegyzés. Kizárólag betegellátó in~ézmények _laborató
riumai által történő felhasználáSra kerül forgalom bá.- Lejárati 
idő: 5 év. 2-10 oc hőmérsékletein tartandó. A -felOldOtt ké
szítmény lefagyasztva tárolható, de 2-3 felolvasztás után az 
immunglobulinszint változhat. 
Csomagolás. 10 -ml-es gumidugós üVé'gben 5 ml liofih!zett 
vérsavó 131.- Ft.-

INIGOCARMIN 
in j. 
L.: 2.1 fejezet. 

JOPAGNOST S 
tabi. 
L.: 2.1 fejezet. 

X130 

X110 
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KARDlOUPIN-antigén H 
csapadékos VDRL lemez-reakcióhoz 
összetétel. Marhaszívből készült kardiolipin, tojásból előállí~-. 
tott lecitin és koleszterin alkoholos ol data. 

·Alkalmazás. A luesz szerológiai diagnózisát szolgálóJ ~;::ft:~~ 
dékos temezreakció kivitelezéséhez, a használati u 
szerint. 
MegjeQyzés. + Vényen nem· rendelhető. CSak egés1oségü,gyi '~ 
intézetek részére van forgalomban. Lejárati idő: 
hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomag01ás.1 x 5 ml141;50 Ft 

KARDlOUPIN-antigén H 
Kline-antigén mikroflokkulációs reakcióhoz 
összetétel. Marhaszívből készült·kardiolipin és tojáslból' te''' 
melt lecitin alkoholos ol data. 
AlkalmazáS. A luesz Szerológiai diagnózisát szolgáló 
flokkulációs reakció kivitelezéséhez, a használati ut•así'tás 
szerint. 
Megjegyzés. + Vényennem rendelhető. Csakegésl'"é~Ü,gyiT~ 
intézetek ré$zére van forgalomban. Lejárati idő: 
mérsékletü, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x5 ml119,50 Ft. 

KARDlOUPIN-antigén H 
Kelmer-reakcióhoz 
összetétel. Marhaszívből készült kardiolipin, tojásilói ei•MIH-'~i 
tott lecitin és koleszterin alkoholoS oldata. 
Alkalmazás. A Kolmer-komplementkötési lueszreakció ki,•ite-';!'j 
lezéséhez, a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés. + Vényennem rendelhető. Csak ·~~~'."i.~~~~~ J 
intézetek részére van forgalomban.- Lejárati idő: 
hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás.1 x 5 ml141_,50 Ft. 

KOI_I/IPLEMENT H 
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liofilizált 
összetétel. Tengerimalacok liofilezéssel tarásított friss 
savója. 

Alkalmazás. Komplementkötési próba céljára a használati 
utasítás szerint. ' 

~e~jegyz~s. ~- Vényennem rer1delhetö. CsákegéSzségÜgyi 
mtezetek reszere van forgalomban.- Lejáratndö; 3 év. 2-1 o °C 
hőmérsékleten, száraz, sötét helYen tartandó. 
Csomagolás.10X1 ml153,-Ft. 

LACTACID H 
pepton 
összetétel. Sósawal hidroliZáli kazein. A hidrolízist nátrium-

. hidroxiddal való semlegesités követi. 
A:lk81mazá_s. Széles körben alkalmazható táptalaFin·grédien
cta. Aminosavakban gazdag, minimális merinyi __ Ségű ballaszt
lebontási terméket tartalmazó pepton, ezért fermentoros te
nyésztésekhez,· baktériumtoxinak és-különböző mikroorQaniZ
musok egyes anyagcseretermékeinek termelésére -alkalmaz
ható. A-baktériumok antibiotikumrezisztencia ·meghatározá
sakor-használandó táptalajhoz ez a pepton ajánlott. 
Megjegyzés.-Közvetlenül az előállítótól szerezhető be. Száraz 
helyen keU tartani. 
Csomagolás. 1 kg 317,90 Ft. 

LACTAMIN H x 100 
pepton 
ö_sszetétet Pepszinnel és tripszinnel hidr:olizált kazei~. 
Alkalmazás. Aminosavakban dús táptalaj-ingrediencia, igé
nyesebb baktériumoktenyésztésére készítendő táp~_lajokhoz. 
Alkalmazható · bakterális toxinak és enzimek terrrieléséhez. 
Magas triptofántartalma miatt indol kimuta'tásá·ra' szolgáló 
táptalajok-készítésére is alkalmas.-
Megjegyzés: Közvetlenül az előállítótól SZ:erezhető be. Si:áraz 
helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 kg 317,90 Ft. 

LIPOTROl H X1 00 
összetétel. Liofilezett emberi szér-umkeverék~ a normál érték
hez kép_e_st-nagyobb-koleszterintarta.lommal. Konzerválószer: 
0,01% tiomerzá_l. 
Alkalmazás~ Klinikai laboratóriumokban vizsgálatra kerülö 
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emberi szérumok alábbi paramétereine~~~~::~~iE~~::;~l~: használható referens készítményként: 
bad koleszterin, koleszterinészterek, össz-lipid, 
foszfolipidek. 
Megjegyzés. Közvetlenül az előállítótól szerezhető be.- Bon
tatlan állapotban 2-10 oc hőmérsékleten korlátlan .ideig el
tartható. , · 
Csomagolás. 1 x 5 ml90,- Ft. 

LUESZ- POZITIV KONTROLL-SA VO H 
liofilezett 
összetétel. Aszifilisz különböző stádiumában IlE ovő' bEote!lelctől 
vett kevert vérsavó liofilezett állapotban. Tartó~ítószer: 
nátrium-azid. · -
Alkalmazás. A luesz szerológiai vizsgálatok esetén 
kontrollsavóként kell alkalmazni. Az amp. tartalmát 1 
vízben kell feloldani. 

Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Csak e~~~-i~l1~l~ intézetek részére van forgalomban. -Lejárati idő_: 
hőmérsékletű száraz, sötét helyen tartandó. feloldás 
Widal-csőbe átöntve mélyhűtőben 3-4 hétig tárolható 
szeri felolvaf:!ztás és lefagyasztás után. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 29,70 Ft. 

MENOTEST H 
Lásd.: 2.1 GYÓGYSZERKÉSZiTMÉNYEK fejezet. 

NORMÁL EMBERI ÉS ÁLLATI SZÉRUMOK 
liofilizált 

X130 

összetétel. Egészséges donorok, illetve állatok szérumainak 
keveréke, melyből immunelektroforézissel, l 
forézissel, cellulózmembrán-elektroforézissel 
nens nem mutatható ki. Lipoprotein koncentrációja all•cs;ony.'• 
Tartósítószer: 0,01% tiarnerzál (mertiolát). 

Alkalmazás. összehasonlító vizsgálatokban r~:~e;::~:~~j~~~~:~ 
kölönböző vizsgálati rendszerekben a meg-felelő 
nyezet biztosítására szolgál. 
Megjegyzés. Közvetlen ül az előállítótól szerezhető be, a 
jelekre hivatkozva. - 2-10 oc hőmérsékleten száraz, 
hélyen korlátlan ideig eltartható. 
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Csomagolás. 

Normál human szérum 
Normál nyúlszárum 
Normál juhszérum 
Normál marhaszárum 
NormállósZérÚm 
Normál egérszérum 
Normál patkányszérum 
Normál kecskeszérum 
1 am p. (1 ml) 40,- Ft. 

AKTIV 
PAPAIN
Iiofilizált 

H 

Kódjel: 
1A-NHuS 
1A-NRbs 
1A-NShS 
1A-NBS 
1A-NHS 
1A-NMS '··"··w·· 
1A-NRtS 
1A-NGtS 

x 100 

összetétel. Foszfát-tompítóoldatban 1-ciszteint és l~éiSztint 
tartalmazó, liofilezéssel tartósított aktiv papain. Tartósítőszert 
nem tartalmaz. -
Alkalmazás. A liofilezett aktív papain inkoinpl_ett'hemaggluti
ninek kimutatásakor a vörösvérsejtek enzirTtes kezelésére 
szolgál: 
Klinikai /aboratóriumokban: autoimmun hemolitikus anae
mia gyanúja esetében a Coombs-próba kiegészítésérevégzett 
Vizsgálatban. 
Vércsoport-szerológiai laboratóriumokban: 
a) a transzfúzió előtti kompatibilitási vizsgálatok alkalmával, 

a recipiens savójával és a donor vörösvérsejtjeivel vég
zendő reakcióhoz; 

b) Rh-faktor meghatározásához; 
c) ritka vércsoport-meghatározó savókkal1örténő vizsgálat

hoz; 
d) újszülöttek hemolitikus betegségének gyanúja esetén, sza

bad ariti-D ellenanyag kimutatása az újsZülött és a·z ·anya 
---Savójában. 

-A Vizsgálatok kivitele a használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csák 'egészségügyi 
intézetek részére van forgalomban.- Pro ambulantia szarekre 
meghatározott módon is beszerezhető. - Lejárati idő: 5 év. 

-2...;.1 o-oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. 23,30 Ft. 
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PAPAINOS ANTl-D H 
Anti-D (anti-Rh0

) embervérsavó papainos m<id,;zelrheiZ_ 
liofilizált aktív papain 
összetétel. 
Anti-D (ánti-Rh0} embervérsavó papainas módszerhez 
A társ·agglutininekböl kimerítéssei megszab~ditott, ""'""'""' 
a_gglutinint tartalmazó hígítatlan vagy emben alt•unlln-oulat
tal hígított, steril emberi vérsavó. 
Hatóértéke: papainas módszerrel, tár·gylenne;<-a!~glutiná·ció,~ 
val1 :32++. 
Tartósítószer: 0,01% tiarnerzál és O, 1% kloramfenikol. 
Liofilezett aktív papain 
Foszfát-tompítóoldatban 1-ciszteint és 1-cisztint tartalmazó;; 
liofilezéssel tartósitott aktív papain. 
Alkalmazás. Vérátömlesztés előtt és terheSségben _a vé-r 
típusának meghatározása. 
Figyelmeztetés. A meghatározás csak laboratóriumba·n 
ténhet, tárgylemez agglutinációval. --
Megjegyzés. + Vényennem rendelhető. Csak :·~~;s~,s~!~Ü!~Yi 
intézetek részére van forgalomban. - Lejárati 
0-5 oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolá~. 5 x 1 ml savó, 5 x 1 ml papain 92,90 Ft. 

P APAINOS ANTl-D- LIOFILIZÁLT H 
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Liofilizált Anti-D (anti-Rh0) embervérsavó .pa1painc•s 
módszerhez 
Liofilizált aktív papain 
összetétel. 
Líofílizált Anti~D {anti Rh0) embervérsavó papainas 
szerhez 

A társagglutininekből kimerítéss~~~ ~r~~::~:I~~~~~:~::~ agglutininttartalmazó, hígítatlan 
tal hígított, -liofilezett-steril emberi 
Hatóértéke: papainas módszerrel, 
val1 :32+++. 
TartósítÓszer: 0,01% tiarnerzál és O, 1% kloraiTifenikól. 
Liofilezett aktív papain 

Foszfát-tompítóoldatban 1-ciszteint és 1-cisztint tartalm?IZó.;;: 
liofilezésSel tartósított aktív papain. 

Alkalmazás. Vérátömlesztés előtt és terhességben a·· Vér 'Ah
típusának meghatározása. 
Figyelmeztetés. A meghatározás csak laboratóriumban tör
ténhet, tárgylemez-agglutinációval. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség~ 
ügyi intézetek részere van forgalomban;- Lejárati.idő: 5 év. 
2-10 oc hőmérsékletű helyen kell tartani. ;;,;:~.-:.~_-,,:~_. 
Csomagolás. 5 x 2 mlsavó +5 x 2 ml papain 161,-Ft; 25X1 ml 
savó+25x1 ml papain 619,-Ft. 

PLASMINOTEST 1 .• ll .• lll. REAGENS H .X 100 
.Jiofilizált 
tJsSzétét81. l. reagens: sztreptokináz és bovin-fibrinogén lio
fileZéssel tartósított keveréke. 
11. reageils: liofilezett trombin. 
111. reagens: normális plazminogénmennyiséget tartalmazó 
egészséges személyek vérplazmájának keveréke; liofilezéssel 
tartósftva. 
Alkalmazás. Az emberi vérsavó plazminogénszintjének gyors 
in vitro meghatározására alkalmas reagenssorozat 
A defibrinációs szindróma diagnózisához, valamint fibrinoli
tikus terápia esetén a vér plazminogénszintjének folyamatos 
ellenőrzéséhez nyújt segítséget. A háro in reagens együttesen, 
a használati utasításban leírtak szerint használandó. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség~ 
űgyi intézetek számára van forgalomban.- Lejárati idő: 5 év. 
2-10 °C-os hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. Közös dobozban 1-1 amp. 1., ll., lll. reagens: 
81,20 Ft. 

C-POLISACCHARIDA H x 100 
liofilizált 
Csszetétet Streptococcus pneumoniae-ból kivont,_ liofilezés
sel tartósított C-poliszacharid. Hatásfok: amp.:ként 1 O mg 
c .. poliszacharid. 
Alkalmazás. C-reaktív protein .kimutatására paSs_zív hemag
glutinációs módszerrel, a használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség~ 
ügyi intézetek részére van forgalomban. -:-Lejárati idő: _5 év. 
2-10 °C hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás.1 x 2 mi17,-Ft. 
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PORTÁPTALAJOK H x 100 
összetétel. A portáptalajok porított és szárított ál~:~~;~~~~· 
ugyanazokat az alkotórészeket tartalmazzák, mint a 
lógiai diagnosztikában használatos folyékony vagy féli~ szi· 
lárd táptalajok. 
AlkalmazáS. Ba!cteriológiai diagnosztika. 

. Megjegyzés. Porított állapotttb~a~n~;•;t· le~~7~~~~~l~á~ITt~~~:i~;·~~~~~ il korlátlan ideig eltarthatók. K.. ··1 szarez-
hetök be. 
Csomagolás. 1, 2, 5 és 10 liternek megfelelő adag•olásb•an•JJ 
kerülnek forgalomba. 

Aga r táptalaj 
Bouillon-táptalaj 
Löffler-szérumtáptalaj 
Brillantzöld-agar 
Endo-aga r 
Bismutszulfit aga r 
Desoxicholat-citrát-agar 
Eosin-metilénkék 
Russel-aga r 
Dextrozés-agar 
Porított Herman táptalaj 

(anaerob tenyésztésrel 
Törzsfenntartásra: 
Porított Sabouratid·Bouillon 

(2% glukóz·tartalommal) 
Enterá/is diagnosztikához: 
Ureum·indol (a baktériumok ureáz 

és indol képzésének kimutatására) 
Desoxicholat·phenolvörös aga r 

(6 féle: dextróz, laktóz, saccha róz, 
inozit, dulcit, mannit cukor· 
tablettával l 

Egyé_b portáptalajok és _alaPanyagok: 
Tripton-Giukóz-~lesztő (TGE) táptalaj 
Cetrimid aga r (USA Gyógyszerkönyve 

szerint) szelektív táptalaj a pseudo
manasok kimutatására 

·Laktóz alapleves ( MacConkey szerint) 
B ri ll a ntzöl d-1 a któz-epe táptal a j 

(coliformok kimutatására l 
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Literenkénti árak 
60, 10Ft 
51,30 Ft 

107,- Ft 
70,50 Ft 
66;40 Ft 

104,- Ft 
113,- Ft 
·73,30 Ft 
69,60 Ft 
60,10 Ft 

192,- Ft 

37,90 Ft 

43,90 Ft 

189,- Ft 

50,- Ft 

108,- Ft 
70,- Ft 

100,- Ft 

, 

Kristályibolya-neutrálvörös·epe aga r 
(Violet-Red-Bile, VRB) coliforrnak 
kimutatására 

Szárított marhaepe por 
U of. tojássárga szuszpenzió, Baird

Parker táptalajokhoz a staphylo~ 
coccus diagnosztikában 

PTERIDIN H 
koron g 

350,- Ft 
2000,- Ft/kg 

32,- Fth amp . 

x 100 

összetétel. 1 koron g 50 gamma.pteridin hatóanyagat tartal
maz. A 7 mm átmérőjű fehér papírkoreng nyomdai jelzése:' O. 
Alkalmazás. A Vibrio cholerae gyors differenciá_lására szol
gáló diagnosztikum. Szilárd táptalajon SzelektíVe gátolja a 
klasszikus és El Tor biotípusú koleravibriók növekedését, míg 
egyéb törzsek szaporodását nem gátolja. 
Megjegyzés. Egészségügyi intézmények részére va'ri fo~ga
lomban.- Lejárati idő: 3 év. 2-10 oc hőmérsékletű, sötét 
száraz helyen, dugóval gondosan lezárt fiatákban tartandó. 
Csomagolás. 6 x 1 fiola 50-50 korongga\112,- Ft.-

RESISTEST H X 100 
baktériumérzékenység-meghatározó korongak 
A 7 mm átmérőjű korongak főbb adatai· 

6x1 fiola 3X1 fiola 1x1 fiola 

A hatóanyag neve 
Me n nyi- Akorong 50 koron 50 koron 50koronQ 

sége szfne 

ára, ft - , 

Kloramfenikol l 
(Chlorocid) 30~g piros 70,- 31,50 12,60 
Eritromici n 10 ~g terrakotta 99,30 45,10 18,10 

i l 20~g fehér, 76.- 31,50 12,60 
kockás 

Neomicin 100 ~g barna 72,- 31,50 12,60 
Nitroturantein 300~g sötétzöld 71,90 31,50 12,60 
Oleandomicin 30~g olajzöld 71,20 31,50 12,60 
Oxacillin 10~g fehér, 71,20 31,50 12,60 

vonalas 
Pt.flicillin 3 NE fehér 70,- 31,50 12,60 
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A hatóanyag neve 

Polimíxin-B 
Sztréptomicin 
Szulfadimidin 
(Superseptyl) 
Tetraciklin 
Ampicillin 
(Semicillin} 
Karbenieilli n 
(pYoPen: Miérocillfrlr 

Kanamicin 
Liocomvein 

Nalidixsav 
(Nevigramon} 
Nisztatin 
(Nystatin) 
Oxitetraciklin 
(Tetran} 
Paromomicin 

Pristinamicin 
(Pyostacin) 
Spiramicin 

Sulfotrlm 
Sumatrolim 

Vancomicin 
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Mennyi-

sege színe 

30 ~g sárga 

10\tg kék, l keri,.,tes 
20 ~g 

226,-

Felhastnálás. Normál méretü (10 cm átmérőjű) Petri-csészébe 
kb. 25 ml (véres, csokoládé-, egyszerű agar stb.) táptalajt 
öntünk, amelynek alaptáptal8jában nincs élesztő vagy élesztő
kivonat. Legcélszerűbb az előállító által forgalomba hozott 
Standard portáptalajok használata; · · · 
Sumetrolim, Superseptyl$ illetőleg egyéb szulfonBmidkészit
mény iránti érzékenység vizsgálatára csak olyan táptalaj hasz~ 
nál ható, amely szulfonaniidgátló faktort nem tartalmaz-~-uve~~· 
célra megfelel az előállítótól rendelhető "Antibiotikum.:érzé
kenység titráló táptal aj" (0,5 liter), vagy a módosított Müller-

-- Hinton-féle táptal8j: 
Oxoid vagy Difco marhahús-kivonat {kréri1_) 
tactacid popton (HUMAN} 
Glukóz . . 
Oxoid agar_No.1, vagy megfelelöt'iszí:ásáQú 

szálas vagy por agar-agar hasonló 
gélerősséget_ad_ó mennyiségben 

Desztillált víz -
A táptalaj pH-ja autoklávozás után 7 ,0-7,2. 

5,0g 
17,5g 
t·09 

13'-17 9 
1000ml 

A táptalaj elkészítéséhez használhatünk· az ·Oxoid- vaQy Oifco 
marhahús-kivonat helyett frissen készített marha.szív·infúziót 
és desztillált víz helyett akkor ebben oldjuk a táptalaj többi 
összetevőjét. A fenti táptalaj nemcsak a sZulfonamid- (Sumet~ 
ro! im-) -rezisztencia meghatá_rozásához alkalmas, hanem alap
anyagként használható véres és Csoko_ládé-táptalajokhoz is az 
igényesebb baktériumok antibiotikUtrirezisztencia~meghatá
rozásakor. A kiöntött és megszilárdult táptalajra kaccsat vagy 
diftériatamponnal szélesztjük sűrűn a kérdéses váladékot, 
illetőleg a vizsgálandó baktérium 6 órás_ bouillontenyészetét. 
Ha proteostörzsek érzékenységét vizsgáljuk, akkor a tenyészet 
százszoros hígítását szélesztjük a táptalaj ba. Az ily módon be
Oltott és néhány percig szárított táptalajra ·helyezzük a Resis
test korongokat, 
30 percig tartó szobahőn tartás után a lemezeket 37-°C-os 
termosztátha 1esszük. A 18 órás vagy_a törzs jellegének meg
felelő inkubálás után a korongak körül megjelenő gátlási zóna 
átmérőjéből tudunk következtetni a vizsgált baktérium érzé
kenységére. 
Értékelés. Ha a gátlási zóna átmérője 20 mm-nél nagyobb, a 
kérdéses törzset érzékenynek, 2Q-11- mm átmérőjO gátlási zó
na esetén mársékelten érzékenynek és.11-mm alatt rezisztens
nek tekintjük. 
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Kivételt képez a Polymyxin-8, Vancomycin, 
Colistin és a Nalidixsav. Ezeknél az előbbi méretek a 
kezöképpen változnak: _ , 
Po/ymixin-8: Ha a gátlási-zóna átmérője 11 mm-nél na,ov<>bh 
a törzs érzékeiny, ha ennél kisebb: rezisztens. 
Vancomicin és Paromomicín: Ha a gátlási zóna áton,,rKiio 
17 mm 'felett van, _a törzs érzékeny, 17-11 mm között 
kelten érzékeny, és 11 mm alatt rezisztens. 
Colístin (Colímycin): Ha a korong körül gátlási zóna jelen1tkeC 
zik, a törzs érzékeny. 
Nalidixsav (Nevigramon): Az érzékeny törzsek 
17 mm felett van, 17-14-mm között a törzs mársékelten 
keny és 14mmalatt reziszte-ns. 

Ezek az adatok a HUMAN által kéSzítéft~g~:~~1~~i(~~~j~ ko'zriak. MástáPtalaj használataSsetén a l 
megváltozhatnak. A kezelésre használandó 
választása igen egyszerű, mert a gátJási zónák 
tása alapján biztosan a legcélszerűbb antibiotikumokat 
javasolni. 
Figyelmeztetés. A korongakat sterilen kell kezelni! 
Megjegyzés. Csak egészségügyi intézetek részére van 
l omban. 

SEROTROL-N H 
összetétel. Emberi szérurilkeverék, amelyben a <nm''"''"''••;i 
mennyisége a felnőttek szérumának normál ériték.hatáJ·ai 
esik. 

Alkalmazás. Referenciaké~~~.;~ii~ll.~1~;~~~~~l~~~:f~~fl:ti1~ vizsgálandó szérumok alábbi 
kor: nátrium, kálium, l 1 
glukóz, kreatinin, húgysav, i 
továbbá a következő szérumfrakciók: 
alfa2-globulin, bétaglobulin, gammaglobulin. 
Megjegyzés. Az előállítótól közvetlen ül szerezhető be. 
tatlan állapotban 2-10 °C-on korlátlan ideig eltartha~~
Csomagolás. 4x5 ml148,70 Ft. 

SEROTROL-25-N H 
-összetétel. Liofilezett emberi szérumkeverék, melyben 
mért komponens mennyisége megközelíti a felnőttek 
mának normál értékeit. 
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A mért komponensek az alábbiak: 

Nátrium 

Kálcium 
Ká!luin 
MagnéziUm 

Klorid 

Teljes vaskötő kapacitás 

Réz 
Foszfor {anorg.) 

Glukóz 

Karbamid-N 

Alkalikus foszfatáz 
Amiláz 

GOT 
_GPT _ 
Gamma-GT 
LDH 
Alfa-HBDH 

Kolinészteréz 
CPK 

Kreatinin Albumin 

.. Húgysav Osszfehérje 
Fehérjefrakciók elektroforé;dssel: albumin, alfa~·globulin, alfa2-globulin, béta

Qiobulin, gamma-globulin. 

Alkalmazás. Klinikai laboratóriumokban vizsgálatra kerülő 
emberi szérumok fenti komponenseinek meghatározásakor 
referens készítményként használható. 
Megjegyzés. Bontatlan állapotban,. 0-5 oc hőmérsékletű he
ly_en korlátlan ideig eltartható. 
Az előállítótól közvetlen ülszerezhető be. 
Csomagolás. 4 amp. (5 ml) liofilezve, dugóval, kapszutával 
zárt üvegben 204,- Ft. 

SEROTROL-P- LIOFILEZEIT H x 100 
, összetétel. Liofilezett emberi szérumkeverék, amelyben a 

mért komponensek mennyisége patológiás tartományban 
van. 
Alkalmazás. Referencia ként, ill. kontrollként használható vizs
gálandó szérumok alábbi alkotórészeinek me_ghatározásakor: 
nátrium, kálium, kalcium, klorid, foszfor (anorg.), glukóz, krea
tinin, húgysav, összkoleszterin, karbamid-N, albumin, össz
fehérje, továbbá következő szérumfrakciók: albumin, alfa,
globulin, alfa2-globulin, bétaglobulin, gammaglobulin. 
MeSiegyZés. Bontatlan állapotban 2-1o °C-on korláttan icteig 
eltartható. Az előállítótól közvetlenül szerezhető be. 
Csomagolás. 4 x 5 ml155;- Ft. 
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SEROTYP H x 100 
liofilezett, vércsoport-meghatározó emberi vérsavó 
összetétel. A·, B-, ill. 0-vércsoportba tartozó egyének liofile
zéssel tartósított, s~eril, magas titerü vérsavója. Hatóérték: az 
A- és B- csoportbeli savók agglutinációs titere legalább 1_: 64, 
a O-csoportbeli savéké legalább 1: 32. TartóSítószer: 2% bór-
sav és 0,01% tiorTierzál. -
Alkalmazás. Az ABD-rendszer vércsoportjainak meghatározá
sára a használati utasítás sze ri nt. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban.- A pro ambulantia 
szerekre meghatározott módon is beszerezhető.- Lejárati idő: 
5 év. 2-10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 3x1 amp. (1 ml) 35,-Ft. 

SEROTYP H x 100 
vércsoport meghatározó emberi vérsavó ' 1 

összetétele. A-, B-, ill. 0-vércsoportba tartozó egyének ·steril, J 
magas titerü vérsavója. Hatóérték: A- és B-csoportbeli savók · 
agglutinációs titere legalább 1:64, a O-csoportbeli savóké 
legalább 1 :32. Tartósítószer: 0,01 %-os mertiolát és O, 1% 
kloramfenikol. 

Alkalmazás. Az ABC-rendszer vércsoportjainak meghatározá-
sára, a használati utasítás szerint. · · 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak· egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban.- A pro ambulantía .:_ ., 
szerekre meghatározott módon is beszerezhető.-Lejárati idő: 
6 hónap. 0,5.°C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. Az "A" savó festés nélküli, a "B" savó barna jel
zéssel ellátott, és a "O" savó kék jelzéssel ellátott kapillárisok
ban kerül forgalomba. 3 x 5 kapilláris 30,50 Ft; 3x10 kapilláris 
46,- Ft; 3 x 25 kapilláris 95,50 Ft. 

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-ANTITOXIN 
(antihaemolysin) STANDARD H X 100 
összetétel. Staphylococcus-alfaantitoxint tartalmazó natív 
juhvérsavó glicerinas konyhasóval készült hígítása, ml-enként-
20 NE alfa-antitexint tartalmaz. Tartósítószer: 66% glicerin. 

l 
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~lk~almazá~. ~ Vényen nem rendelhető. Csak egészségÚgyi 
1ntezetek reszerevanforgalomban.-Lejárati idő: 1 év. 2-1o oc 
hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x 5 ml36,40 Ft. 

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-TOXIN H X 100 
liofil~zett ""-
összet~tel_. Staphyloc~c~ustörzsből folyékony tápt81Bjon 
nx-ert, !Jof1lezéssel tartositott alfa-toxin. Amp.-ként.4 -Lh-t 
(L1mes haemolysans) tartalmaz. Tartósítószer~ 0,25% fenol 
és 0,01 % mertiolát. · · 

AlkalmaZás. A vérsavó staphylococcus-a_lfaantitoxi_n_ ti~erének 
laboratóriumi meghatározására; a használáti utaS_ítás.:SZ~rííli. 
Megjegyzés.+ Közvetlenül az elöállítótól:szereZhető·be.
lejárati idő:_ 5. év. 2-10 oc hőmérsékletű -t")elyen tartandó. 
Csomagolás. l x1 amp. 21,40 Ft. 

STIMALBUMIN H X 100 
összetétel. Magas tisztasági fokú emberi ·siérUiiialbumin 
17%-os ol data. Tartósítószer: 0,01 mertiolát és 1 mg/ml klor
amfenikol. 

Alkalmazás. Az anti-D savóval végzett vércsoportmeghatáro
zás kontrolljául szolgál, a használati utasítás szerint. -
~egjegyzés. Vényen nem rendelhető. Csak eg-észségügyi 
_Intézetek részére vanforgalombao.-lejárati idő; 3 év. 2-:---10 oc 
hőmérsékletű, szár-áz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás.10x1 ml (gumidugósüvegben) 28,50 Ft: 

0-STREPTOL YSIN H x 100 
liofilezett 
összetétel. Streptococcustörzsből tOlVékony táptalajon ~yert, 
liofilezéssel tartósított 0-sztreptolizin. Amp.-ként legalább 1 o 
kötési egységet tartalmaz. 
Alkalmazás. A vérsavó 0-antisztreptolizin titerének laborató
riumi meghatározására, a használati utasítás szerint.'·" 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban . ..,.·Lejárati idő: 3 év. 
2-1 O °C hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás: 10x1 am p. 185,- Ft. 
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TREPOTEST H x 100 
Reiter-antigén 
összetétel. Apatogén Reiter-treponéma törzs tenyészetéből 
ultrahangkezeléssei nyertfehérjeantigén-oldat. Tartósítószer: 
50% glicerin. 
AlkalmaZás. Komplementkötés.i lueszre_akció kivitelezésojheoz,, ;@J 
a·használati utasítás szerint. 

Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban.- Lejárati idő: 1 év. 
2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x 5 ml147,50. · 

TROMBOKINÁit~bl. · R X100. 
A prothrombin felhasználás vizsgálatához 
összetétel. Trombokináztartalmú tisztított- és zsírtalanított 
humán agyvelőpor 150 mg, talcum 17 mg, amylum_solani 
33 mg tabl.-ként. 
Alkalmazás. Kizárólag laboratóriumi célra, a használati 
sítás szerint. 
Csomagol~s. 1 O db. 
Megjegyzés: Jelenleg nincs forgalomban. 

TRYPCASIN H x 100. 
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pepton 
ÖssZetétel. Tripszinnel hidroÍizált kazeiÖ. 

Alkalmazás .. _ Sterilitási próbákvételéhez_előírttáptalajQk, vala
mint - magas triptofántartalma miatt - indol kimutatására 
szolgáló táptalajok készítéséhez. 
Megjegyzés. Közvetlenül az el0állítótól szerezhető be. - ; ,l 
Száraz helyen kell tartani. _,

1
, 

Csomagolás. 1 kg 317,90 R 

x 100: 

Alkalmazás. Diagnózis céljára. Pirquet-fé"le kutánp'róba, Man
toux-fél_e intrakutánpróba és szubkutánpróba. 
Adagolás. "Hígító-oldat"-tal hígítva, használati utasítás 
szerint. · 
Megjegyzés. + VénVen nem rendelhető. CSak egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban.- Lejárati idő: 3 év. 
2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó,_ " --=.""'· 

Csomagolás. 1 x 1 ml8,85 Ft. 

TUBERKULINHOZ HÍGÍTÖ-OLDAT H x 100 
- Osszetétel. 0,2866% Na2840 7 ·10 H20, 1,054% H3803, 

0,2_632% NaCl tartalmú (pH= 7 ,4) steril, izotóni ás pufferol dat. 
'Tartósítószer: 0,01% mertiolát. 
Alkalmazás. Mantoux-próba végzésére szolgáló tuberkulin
hígítások elkészítésére. 

Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi 
intézetek részére van forgalomban.- Lejárati idő: 5 év. Táro-

. !ás: 2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. 
Csomagolás. l x4,5 ml6,90 Ft, 1 x 9 ml7,45 Ft. 

TUBERKULIN, TISZTÍTOTT (TTI 
liofilezett 

H x 100 

összetétel. Humán és bovin típusú gümőbaktériumok tenyé
szetének szűredékéböl tisztítási eljárással nyert készítmény. 
5 TE/0,1 ml erősségben kerül forgalomba. 
Alkalmazás. Mantoux-féle intrakutánpróba kivitelezésére. 
Adagolás. 0,1 ml intrakután. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészség
ügyi intézetek részére van forgalomban.- Lejárati idő: 5 év. 
2-1 O oc hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 100 TE+ 2 ml oldószer(~ 5 TE/O, 1 ml)12.40 Ft, 
500 TE+10 ml oldószer(~ 5 TE/0,1 mll20.40 Ft. 

TUBEAKULIN-tapasz H 
tisztitott 
összetétel. Tapaszonkéqt 0,25 mg tisztított tuberkulin. 
Alkalmazás. Epikután tuberkulinpróba kivitelezésére. 

x 100 
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Adagolá_s. Vizsgálatonként 1 tapasz. 
Megjegyzés. + Vényen nem reodelh~tö. Csak egészség~ 
ügyi intézetek részére van fo~galomban.- Lejárati idő: 3 év.
Szobahömérsékleten, száraz helyen tartandó . 

. Csomagolás. 5x1 tapasz 10,30 Ft; 20x1 tap~sz_34,20 ~t. 

2.8 REAGENSEK 

DIAZ0-1 reagens B 
Ph. Hg. VI. 
A vér vizsgálatához (Amin kimutatására) 
Qsszetétel. Szulfanilsav 0,5 g, tömény .sósav 5 g,- désztillált 
víz 100 ml-re;-
A vizsgálatnál a Diaz<r-11_-reagenssel együtt alkalmazzuk. 
Csomagolás. 100 ml19,20 R, 250 ml23,~ R, 500 ml27,80 Ft, 
1 OOO ml42,90 Ft. 

DIAZO-II•reagens B 
Ph. Hg. VI. 
A vér vizsgálatához (Amin kimutatására) 
összetétel. Nátriumnitrit 0,5 g, desztillált víz 100 ml-re. 
A vizsgálatnál a -Diazo-1-reagenssel alkalmazzuk. 
Csomagolás.100 ml18,20 R; 250.ml20,40 Ft; 500 ml26,40 Ft; 
1000 mi32,90Ft. 

EBNER-l-oldat B 
Ph, Hg. VI. 
A Mycobacterium tuberculosis felismerésére (Ziehi
Neelsen festés) 
összetétel. Tömény sósav-oldat 2 ml, telft~ vizes nátrium
klorid-oldat 50 ml, desztillált víz 50 ml. 
Csomagolás. 100 ml 18,60 R, 250 ml 22,30 Ft; 500 ml 
29,90 Ft; 1 OOO ml39,70 R. . 
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EBNER-ll-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A Mycobacterium tuberculosis felismerésére 
{Ziehi-Neelsen-festés) 
'összetétel.- Nátrium~klorid' 0,5 g, 10%~os sósav-oldat s·g 
d~sztilláltvíz 15,5 g, 96%-os szesz80 g. ' 
Csomagolás. 100 ml25.90 Ft; 250 ml40,- Ft; 500 ml65,30 Ft· 
1000mi110,50Ft. ' 

ECETSAVASMETILÉNKÉK-oldat B 
Ph, Hg. VI. .. · •. . .; > 
A éórynebacteriumdiphth~;ia~·t~lisn{~~ésére 
t!ss~etétel: ·Metilérikék 0,1 -g, 19gtömén)rebb ·szest--2 1 
tomeny ecetsav 5 ml. desztilláltvíz 100 ml. _ m' 
~estés előtt két térfogatnyi oldathoz 1 térfogatnyi -kristály
lbolya-oldatot öntünk és ezzel a keverékkel testünk. 
Csomagolás. 100 ml19,- Ft; 250 ml 22,90 Ft· 500 ml31 10Ft· • :q 
1000 ml42,50 Ft. ' ··· ' ' 

EHRLICH-oldat B 
Ph. Hg. VI: 
A vizeletfestek (urobilinogen) kim~tatásához 
Összetétel. p-Dimetilaminobenzaldehid 2 g, 20%-os sósav 
100 ml-re. 

Csomagolás. 100 ml22,50 Ft; 250 ml30 50 Ft· 500 ml44 20 Ft· 
1000mi71,20Ft. ' ' · ' ' 

FEHLING-l-oldat B 
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Ph. Hg. VI. 
A cukor kimutatásához "i 
összetétel. Kristályos réz(ll)sz~ifát · 6,93 g, desztillált víz 
100 ml-re. 
A Fehling-l-oldat a Fehling-ll-oldattal együtt használandó. 
Csomagolás. 100 ml18,90 Ft; 250 ml22,30 Ft; 500 ml30, 1oFt; 
1000 ml40,- Ft. 

FEHLING-ll-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A cukor kimutatásához 
összetétel. Nátrium·hidroxid 10 g, kálium-nátrium-tartarát 
34,6 g, desztillált víz 100 ml·re. 
A Fehling-ll-oldat a Fehling-l·oldattal együtt használandó. 
Csomagolás. 100 ml 23,- Ft; 250 ml 31,- Ft; 500 mk44""""t; 
1 OOO ml 69,70 Ft. 

FUKSZIN-alapoldat B 
Ph. Hg. VI. 
Baktérium vizsgálatáhoZ-
összetétet Fukszin 1 O g, legtöményebb szesz 100 g. 
Hígítás előtt az alapoldat szükséges mennyiségét száraz pa
piros szűrőn kell szűrni! 
Csomagolás. tOO ml28,20 Ft; 250 ml45,60 Ft; 500 ml69,90 Ft; 
1000mi134,-Ft. . ~ 

GENCIÁNAIBOLYA-alapoldat B 
Ph. Hg. VI. 
Baktérium vizsgálatához 
összetétel. Genciánaibolya 1 O g, legtöményebb szesz 100 g. 
Hígítás előtt az alapoldat szükséges mennyiségét száraz pa· 
piros szűrőn meg kell szürni. 
Csomagolás. 100 ml35,60 Ft; 250 mi64,-Ft; 500 ml112,90 Ft; 
1 OOO ml 206,- Ft. 

GIEMSA-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
( Meti lén kék-azu reozi n-oldat) 
A vérkép vizsgálatához (Romanowsky-Giemsa-festés) 
összetétel. Azur ,.ll" O~ 16 g, glicerin 50 g, metil·alkoho"l 50 g, 
Azur-,-,.11"-eozin 0,6 g. 
Csomagolás. 100 ml27,10 Ft; 250 ml43.40 Ft; 500 ml71,90 Ft; 
1000 ml123,80 Ft. 
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GYÉMÁNTFUKSZIN-oldat 0,02% B 
Ph. Hg. VI. 
A vér vizsgálatához 
összetétel. FukSzin 0,02 g, desztillált víz 100 ml-re. 
Csomagolás, 100 ml18,50 Ft; 250 ml21,- Ft; 500 ml 27,- Fi; 
1000mi34,10Ft.· · 

HAVEM-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
Vörösvérsejtek számlálásához 
összetétel. Higany(ll)klorid 0,25 g, nátrium-klorid 0,5- g, kris
tályos nátrium-szulfát 2,5 g, desztillált víz 100 ml-re. 
Csomagolás.100 ml18,90 Ft; 250 ml22,30 Ft, 500 ml30,10 Ft; 
1000 ml40,30 Ft. 

KÁLIUMHIDROXID-oldat 20% B 
P.h.Hg.VI. 
összetétel. Kálium-hidroxid 20 g; desztillált víz 100 ml-re. 
Csomago1aso100 ml20,40 Ft; 250 ml24,50 Ft; 500 ml31,10 Ft; 
1000 ml44,10 Ft. 

KARBOLOS GENCIÁNAIBOL VA-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
Baktérium vizsgálatához (Gram-festés) 
összetétel. Genciánaibolya-alapoldat 10 ml, 5%-os fenof
oldat 100 ml. 
Csomagolás. 100 ml29,20 Ft; 250 ml45,30 Ft; 500 ml71,40 Ft; 
1 OOO m 1122,60 Ft. 

KARBOLOS FUKSZIN-oldat B 
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Ph. Hg. VI. 
A MycobacteriumtuberculoSis felismerésére 
(Ziehi-Neelsen-festés) 
összetétel. Fukszin alapoldat 1-0 ml. 5%-osfenol-oldat 100 ml. 
Csomagolás. 100 ml21,10 Ft; 250 ml27,70 Ft; 500 ml40,70 Ft; 
1000 ml61,80 Ft. 

I(RISTÁLYIBOLYA-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A Corynebacterium diphtheriae felismerésére 
(Neisser-festés) 
összetétel. Kristályibolya 0,333 g, legtöményebb szesz 
3,33 ml, desztillált víz 100 ml. 
Festés előtt 1 térfogatnyi oldathoz 2" térfogatnyi eCetsavas 
metilénkék-oldatot öntünk és ezzel a keverékkel testünk. 
Csomagolás. 100 ml1 9,30 Ft; 250 ml23,70 Ft; 500 ml32,90 Ft; 
1 OOO ml46,30 Ft. 

KAIZOlDIN-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A Corynebacterium diphtheriae felismerésére 
(Neisser-festés) 
összetétel. Krizoidin 0,667 g, desztillált víz 100 ·mJ. 
Csomagolás. 100 ml24,40 Ft; 250 ml35,60 Ft; 500 ml56,70 Ft; 
1 OOO ml93,60 Ft. 

LÖFFLER-féle METILÉNKÉK-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
Baktérium vizsgálatához 
összetétel. Metilénkék-alapoldat 30 ml, 0,01 %-os kálilúg 
100m1. 
Csomagolás. 100 ml 21.- Ft; 250 ml 27,1 O Ft; 500 ml 40,- Ft; 
1000 ml60,10 Ft. 

LUI.>VJ,·OJaat(0,33% jóddal) B 
Ph. Hg. VI. 
Baktérium vizsgálatához (Gram-festés) 
összetétel. Jód 0,333 g, kálium-jedid 0,666 9> desztillált víz 
100 ml-re. 
Csomagolás.100 ml18,60 Ft; 250 ml22,30 Ft; 500 ml26,60 Ft; 
1 OOO ml35,60 Ft. 
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MANSON-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A Wright-féle csíraszám meghatározásához 
összetétel. Metilénkék 2 g, borax 5 g, des_zffllált víz 100-ml., 
Használatkor vízzel tízszeresre hígítjuk. 
Csomagolás. 100 mi19,60Ft; 250 ml24.40 Ft; 500 ml34,10 Ft; 
1000 ml48,20 Ft. 

MAY-GRüNWALD-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
Metilénkék-eozin-oldat (A vér vizsgálatához) 
összetétel. Metilénk8k-eozin 0,25 g,_ metil-alkohol1 oO ml-re. 
Csomagolás. 100 ml20,30 Ft; 250 ml24,90 Ft; 500 ml36,20 Ft;· 
1 OOO m l 52,50 Ft. 

METILÉNKÉK-oldat B 
(telített szeszes) 
Ph. Hg. VI. 
Baktérium vizsgálatához 
5 ml metiléi"lk:ék-alapoldatot 100 ml desztillált vízzel hígítunk. 
Hígítás előtt az oldat szükséges mennyiségét száraz papiros 
szűrön meg kell szürni. 
Csomagolás. 100 ml28,80 Ft; 250 ml46,80 Ft; 500 ml79,- Ft; 
1 OOO ml138.40 Ft. 

NÁTRIUMKLORID-CINKSZULFAT-oldat B 
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Ph. Hg. VI. 
(nátriumklorid-cinkszulfátos káliumjadid-oldat készí
téséhez) 
A vércukor meghatározásához (Hagedorn-Jensen
eljárás) 
összetétel. Cink-szulfáf 5 g, 'nátriüfi1.::klói"1d 25'Q,,-·d•>sz1tillá,lt~" 
víz 100 ml-re. -
Használat előtt 2,5 g kálium-jadidot mérőlombikban nátriUI"ll
-klorid-cink-szulfát oldattal100ml-re oldunk. 
Az oldatot frissen készítjük. 
Csomagolás. 100 ml23,70 Ft; 250 m13.1 .40 Ft; 500 ml43.40 
1000 ml66,40 Ft. 

n NÁTRONLÚG (1 mólos) méröoldat B 
Ph.Hg.VI. 
Csomagolás. 250 ml20.40 Ft; 500 ml26.40 Ft; 1 OOQml32,90 Ft. 

0,1 n NATRONLÚG (1/10 mólos) méröoldat B 
Ph. Hg. VI. _ _ 
Csomagolás. 250 ml19,70 Ft; 500mi24,90Ft; 1 OOO m'l3o;1'0Ft. 

NONNE-APPEL T-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A liquorvizsgálatához (fehérje kimutatására) 
Összetétel. Ammónium-szulfát-85 g,_ desztillált ·vfz 1 00-l)li. 
Csomagolás. 100 ml25,10 Ft; 250 ml38,60 Ft; 500 ml60,80 Ft; 
1 OOO ml1 01,90 Ft. 

NYLANDER-oldat B 
Ph. Hg. VI. 
A cukor kimutatásához 
összetétel. Bázisos bizmut-nitrát 2 g, kálium-nátrium-tartarát 
4 g, nátrium-hidroxid 10 g, desztillált -víz 100 ml-re. 
Csomagolás.100 ml21,60 Ft; 250 ml30,10 Ft; 50Qml42,20 Ft; 
1000 ml61,10 Ft. 

PÁNDV-oldat B 
A liquor vizsgálatához. (Fehérje kimutatására l 
összetétel. Vizes fenol-oldat, telített. 
Csomagolás. 100 ml18,60 Ft; 250 mi22,30Ft; 500ml26,60 Ft; 
1 OOO mi36,20H. 

SÓSAVASALKOHOL B 
A Mycobacterium tuberculosis felismerésére (Ziehi
Neelsen-festés) 
összetétel. legtöménYebb sósav 3 ml, legtöményebb szesz 
100 ml-re. 
Csomagolás. 100 ml27,- Ft; 250ml46,70 Ft; 500 ml70.40 Ft; 
1 OOO ml121 ,20 Ft. 
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n SÓSAV (1 mólos) mérőoldat B 
Ph. Hg. VI. 
Csomagolás. 250 ml22,90 Ft; 500 ml26,60 Ft; 1000ml32,90 Ft. 

0,1n SÓSAV (1/10mólos) B 
mérőoldat 
összetétel. Higany(ll)klorid 0,0025 g, O, 1 n sósav 250 ml. 
Csomagolás. 250 ml20,50 Ft; 500 ml25, 1OFt; 1 OOO ml30, 1 O Ft. 

20%-os SZULFOSZALICILSAV-oldat B 
A vizelet vizsgálatához (Fehérje kimutatására l 
összetétel. Szi..ilfoSút-llcHsB~.2ó g,--aesttiliá1t-VíZ_1oo m_l~re. 
Csomagolás.100ml26.40 Ft; 250 ml37,50 Ft; 500ml60;40 Ft; 
1000mi101.-Ft. 

TROMBOiqNAZ-CALCIUM tabletta R 
A .,Quick-idő" meghatározásához 
összetétel. Trombokináztartalmú tisztított és zsírtalanftott 
humán agyvelőpor 150 mg, calcium gluconicum 30 mg 
tabl.-ként. , 
Alkalmazás. Kizárólag laboratóriumi célra, a használati utasí
tás szerint. 
Csomagolás. 1 O db 52,- Ft._ 

TöPFER-oldat B 
A gyomornedv vizsgálatához 
összetétel. p-dimetil-amino-azobenzOl 0,25g, feli'ólftalein2g, 
töménys-zesz 100 ml-re. 
Csomagolás.100 ml29,50 Ft; 250 ml48,60 Ft; 500 ml82,90 Ft; 
1000mi110.40Ft. 

TORK-oldat B 
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Fehérvérsejtek számlálásához 
összetétel. Tömény ecetsav 1 g, 1 %-os vizes genciánaibOiya
oldat 1 ml, desztillált víz 100 ml-re. 
Csomagolás.100 mll8,50 Ft; 250 ml21,20 Ft; 500 ml27,80 Ft; 
1 OOO ml35,60 Ft. 

2.9 KöTSZER EK, RAGTAPASZOK 

. KÖTSZEREK 
Vatta, sebészeti, steril 25 g 4,70 Ft 

50 g 8,60 Ft 
100 g 15,60 Ft 
200 g 27,70 Ft 

hajtogatott 200 g 21,30 Ft 
500 g 51,20 Ft 

nem steril 100 g 12,50 Ft 
500 g 59,60 Ft 

kevert 100 g 11,30 Ft 
200 g 21,90 Ft 
500 g 52,90 Ft 

PB{Jfrvatta 100 g 4,60 Ft 
200 g 9,60 Ft 
500 g 21,80 Ft 

Géz, steril 114m 3,40Ft 
112m 5, 10Ft 

1m 9,- Ft 
vágott 1 00 db-os 6 x 6 cm 5,80 Ft 

10x10cm 10,30 Ft 
jodoformos 114m 3,80 Ft 

112m · 6,30 Ft 
lm 11,90Ft 

Mul/pólya, steril, 5 m 6cril 3,40 Ft 
10cm 5,30 Ft 
15cm 7,70 Ft 

nem steril, 5 m 6 cm 3,10 Ft 
10cm 4,90 Ft 
15cm 7,20 Ft 

nem steril, 5 m 
csomagolatlan 6 cm 2,90 Ft 

10cm 4,70 Ft 
15cm 7,- Ft 
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szegett, 5 m 

Gipszpólya,' 5 m 

rögzített, 3 m 

Gyorskötöző iiólya, steril, 5 m 

Rugalmas stintetikus (Ideál) 
pólya,2,5m 

Kalikó-pólya, 5 m 

Sebkötözőcsomag 
Szülészeti egységcsomag 

GYÓGYÁSZATI TAPASZOK 
Leukoplast 5mx5cm 

5mx2,5cm 
1 mx2,5cm 

10cmx4cm Gyorstapasz 

Tyúkszemtapasz 
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10cmx6cm 
9cmx6cm 

1cm 
2 cm 
3 cm 
6cn1 

10cm 
15cm 
6 cm 

10cm 
15cm 
6 cm 

10cm 
15cm 
5 cm 
Bem 

10 cní . 

8 án 
10cm 
6 cm 

10cm 
15 cm 

3,30 Ft 
4.40 Ft 
5,80 Ft 
8,60 Ft 

11,90Ft 
15,80 Ft· 
3.40 Ft 
4,80 Ft 
6,90 Ft 
7,90 Ft 

11,50 Ft 
16,30 Ft 
3,30 Ft 
4,90 Ft 
6,- Ft 

11.40Ft 
13,20 Ft 
4,80 Ft 
7,90 Ft 

11,90 Ft 
13,20 Ft 
50,50 Ft 

31,- Ft 
18.40 Ft 
7,90 Ft 
2,30 Ft 
2,50 Ft 
2,10 Ft 

2.10 GYÓGYISZAP 

HÉVÍZI RÁDIUMOS GYÓGYISZAPKOMPRESSZ 

1. számú kompressz: Hátra, vállra, felső
ka-rra, mellre 

2. számú kompressz: Derékra vagy végtag ra 
(térdre, karra) 

3. számú kompressz: Csizma 
(lábfejre, bokára) 

4. számú kompressz: Kézfej re, csuklóra 
5. számú kompressz: Hasra (női) 

72,90 Ft 

68,95 Ft 

88,54 Ft 
68,95 Ft 
56,17 Ft 
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3 RENDELETEK, UTASÍTÁSOK, 
SZABÁLYOZÁSOK 



3.1 MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK 
GYÓGYÍTÓ-MEGELŰZÖ ELLÁTÁSA 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 7/1975. (VI.2ÚEüM SZÁMÚ 
. RENDELETE A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK . 

GYÓGY[TÓ,MEGELÖZÖ ELLÁTÁSÁRÓL 

A társadalombiztosításról szóló -1975. évi ll. _törvény végre
hajtása tárgyában .kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet 
354. §-ában foglaltak alapján az érdekelt mi.niszterekkel és a Szak
szervezet~k Országos Tanácsával egyetértésben a következöket 
re_ndelem: 

BEVEZETÖ RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) A Magyar Népköztársaság területén lakó minden magyar
állampolgár {a továbbiakban: ;állampolgár) -az állami egészség
ügyi el_látás keretében állampolgár:i jog. _alapján az orvosi vizs
gálatra, a szükséges orvosi gyógykezelésre.--ideértve.a fekvő
beteg-gyágyintézeti (a továbbiakban: kórhá"z) gyógykezelés! és a 
gyógyfürdőkezelést is -, a szülészeti ellátásra és a mentőszállí
tásra _ingyen, a szükséges gyógyszerre, gyógyászati segédesz
közre, fogpótlásra e rendeletben meghatározott mértékü térítés 
fi_zetése ellenében jogosult. _. __ _ ._ 
(2) A gyógyító-megelőző .eJiátás igéryybevételével ,·kapcsolatban 
f_elmerült utazási költséget az :e_rendeletb_e:n megállapított.mér
tékben a Magyar Népköztársaság területén lakó állampolgárok 
részére állampolgári jog alapján meg kell téríteni; 

AZ ORVOSI GYÓGYKEZELÉS, A KÓRHÁZI ELLATAS 
ÉS A MENTÖSZOLGÁLAT IGÉNYBEVÉTELE 

2.§ 

(1) Az állampolg-ár e rEmdelet alapján betegs~g esetéhen az 
állami egészségügyi szeigálat ilh3tékes· orvosáriak, ·gyóg'yihtéze-
t~nek gyógykezelését veheti igényb~.. . 
{2) A kórházi 'ellátásra szaru ló állampolgárt 'időbeli korlátoZás 
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nélkül ingyen kell kórházi ellátásban részesíteni. Az állampolgár
a kórházi ellátást az állami egészségügyi szaigálat illetékes orvo
sának javaslatára veheti igénybe. Sürgős szQkség esetében 
beteg a kórházi ellátást más orvos javaslatára, vagy orvosi javas
lat nélkül közvetlenül is igénybé veheti, ha a kórház orvosa a-kór
házi ellátás sürgősségát megállapította. 
(3) Ha az állampolgár egészségi állapota miatt más közlekedési 
eszközzel nem szállítható, a mentöszolgálat vehető igénybe. 
(4) Az állampolgárok orvosi gyógykezelésére, kórházi ellátására 
és ezek igénybt;lvétele szempontjából az- itiEitékességre a 15/ 
1972. (VIli. 5.) EüM szám ú, az Országos Mentöszolgálat igénybe:. 
vételére a 3/1972. (l. 22.) EüM szám ú rendelet az irányadó. · -

A 3. § gyógyszerellátásról sz ó ló szövegét a 14/1976. (XII. 11 
számú rendelete hatálytalanította. 

GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-ELLÁTÁS 

4.§ 

(1) Az állami egészsegugyí ellátás keretében """m•nr•lm\,; 
a1apján az illetékes orvos: által rendelt 
zért, valamint'-annak javításáért az 
fizetni.'A térítés mértéke- az egyes, 
a gyógyászati segédeszköz árának, 
15%-a. Ha az állampolgár a 
egészségügyi ellátás keretében 

c) annak a hadkötelesnek, akit gyógykezelésre köteleztek és 
emiatt gyógyászati segédeszközre van szüks~ge, 
d) az 1/1958. (lll. 23.) EüM szám ú rendelet alapján ellátásra jogo
sultnak, a térítés ellenében kiszolgáltatható hallókészülék, kantakt 
lencse, gumiharisnya, természet után készült műszem kivételé
vel, 
e) a hadirokkantnak jogszabályban meghatározott esetekben 
és feltételekkeL · __ 
(4) Azonos gyógyászati segédeszköz- ideértVe az ortoPéCf"~iPőí 
is - 1 éven (365 nap) belül újból nem adható, 1 éven túl is csak 
abban az esetben, ha annak kiadása ismét szükségessé-válik. 
A gyógyászati segédeszközök javítását ~ a szavatosság körébe 
nem tartozó esetekben- a kiadástól számitott 3 hónap elteltével 
lehet igényelni. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha·-a 
gyó_W!ász~t~. seg~deszköz kics~rél~se v~ gy javítása az ~llampolg-ár 
hibaJan k1vul állo, vagy a gyogyaszat1_ segédeszköz rendeltetés
szerű használatával összefüggö okból válik szükségessé. 
(5) Ha a kiadástól számított 5 éven belül a tolókocsi, illetőleg a 
hallókészülék használatának szükségessége megszűnik, azt az 
említett gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató szervnek az 
állampolgár,. illetőleg örököse köteles visszavételre- felajánlani. 
Visszavétel esetén a befizetett térftés összegét ki kell utalni a 
visszaszolgáltatónak. --

FOGÁSZATI ELLÁTÁS 

5.§ 
veszi igénybe, az árkülönbözet az 
állampolgár ai állami egészségügyi ellátás (1) ~ álla'"!"í egészsegugyi_ ellátás keretében állampolgár"i jog 
től eltérő minöségű szemüvegker-etet vesz igénybe; alapjan az Illetékes orvos altat rendelt műfog, ·műfogsor, fog-
ára az állampolgárt terheli. korona és foghíd kiszolgáltatásáért és javításáért az állampolgár-
(2) Ax. ortopéd- cipőé-rt az egészségügyi miniszter nak az egészségügyi miniszter által meghatározott mértékű térí-
határozott összeget kell megtéríten i. Ha az tést kell fizetnie. 

egyik lábára szükséges ortopéd cipő~ ~!~~~E.[~;~~~i~~~~~Jt_ :(~2[):f,N~e~mfi.kell térítést fizetnie az ép lábára is ki kell szolgáltatni cipőt, a) a bányamentö-szolgálatnál foglalkoztatott dolgozónak, 
.összegű térítés- ellenében. Ugyanezt a kell b) a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott dol-
mazni a műlábra szükséges cipő árának megtérítésénél is. valamint az említett munkakörben eltöltött munka-
(3) Nem kell térítést fizetni a gyógyászati segédeszközért, ha i alapján korkedvezményes nyugellátásban részesülő sze-
a kórh_áz az ellátmányából_adja. Nem kell téríté.st fizetnie a mélynek, ha rágóképességük számottevően csökkent, 
gyászEiti segédeszközökértés annak javításáért c) annak a személynek, aki üzemi balesete vagy foglalkozási 
a)·a"'szákmunkástanulónak; . - < _-- - _-.: -- megbetegedésemiattszorulfogpótlásra, 
b) annak a szem~ly11ek, aki üzemi balesete vagyfoglalkozási d) a gyógykezelésre kötelezett hadkötelesnek 50%-ot meghaladó 
betegedésamiatt szarul gyógyászati segédeszköi:re, rágóképesség-csökkenés esetén, 
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e) a hadirokkantnak, ha hadi eredetű fogyatkozása rágóképtefen
séget idéz elő. 
(3) A korkedvezményre jogosító munkakörök megállapításánál a 
nyugdíjjogszabályok rendelkezései az irányadók. 

AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE 

6. § 

(1) Az állampolgárnak az állami egészségügyi ellátás igénybe
vétele céljából szükséges utazás költsége_ cím én - ha az orvos~ 
mást nem javasol - a legolcsóbb közforgalmú köztekedési esz
köz (kocsi osztály) igénybevételével kapcsolatban felmerült úti~.-~ 
költségének 2 Ft 50 fillér, oda-vissza utazás esetén 5 Ft-on felüti·"·:: 
összegét kell megtéríten i. ,y, 
(2) Az utazási költség teljes összegét kell megtéríteni üzemi bal
eset, vagy foglalkozási betegség miatt szükséges egészségügyi 
ellátás igénybevétele alkalmából, ha annak összege az 1.Ft 50 fil~ ~ 
Iért, illetve oda-vissza utazásnál a 3 Ft-ot meghaladja. Az utazási·' 
költség teljes összegét kell megtéríteni az egészségügyi miniszter < 
által utasításban meghatározott esetekben is. -<&: 
(3) A bérkocsi o, bérautón megtett út költségét az (1) bekezdés "" 
szerinti mértékb8n abban az esetben kell megtéríteni, ha nincs,~> 
vasút-, hajó- vagy autóbuszjárat, és az oda- vagy visszautazásnál ._., 
megtett út 4 km-nél hosszabb: 
(4) Az orvos által keresőképesnek minősített dolgozónak az általa-~
kért felülvizsgálaton történt megjelenésével felmerült utazási'":h 
költsége csak akkor téríthető meg, ha a felülvizsgálat keresö-jZii 
képtelenséget állapít meg. Ugyanez vonatkozik a döntőbizottsági '· 
eljárásra is. ~'AA 
(5) A költségtérítésnél figyelembe kell venni az állampolgárt--~
egyébként megillető utazási díj kedvezményeket. Nem jár utazáSi ;: 
költségtérítés a helyi közlekedésben annak, akinek az igénybe~·:\ 
vett közforgalmú köztekedési eszközre bérlete van. 

kUJon utasításban határozza meg. __, 
~ 

" "'i 

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ RENDELKEZÉSEK 

7.§ 

{1) A múnkáltató megbízásából ideiglenesen vagy tartósan kül
földi szelgálatot teljesítő, az erre feljogosított szervtöl kapott 
munka':állal~si engedél~yel külföldön munkát vállaló, illetőleg az 
erre fe\Jogos1tott szervtol kapott engedéllyel ösztöndíjjal külföl
~.ön ~:3~_óz~odó, __ az ~lle~ék~s ~zerv közvetítésével- szerzödés"'itl~ 
Jan kulfoldc;>~ eloadom~vesz1 vagy művészeti oktatói tevékenysé
get folytato allampolgar, valamint az említettekkel együtt-külföl
dön tartózkodó magyar állampolgár hozzátartozói, továbbá a 
ma~á!'ls~~mé~yk.~nt .. (üdülé,s, társasutazás vagy rokoni látogatás 
stb. c1men) kulfoldon tartozkodó állampolgár külföldön történő 
·gyógyító-megelőző ellátására a nemzetközi egyezményekrendel
ke~ései az ir_á~ya?ók. Egyezmény hiányában, vagy ha az egyez~ 
me~y az e:~la!as~ol v~gy az ellátás ingyenességéről nem rendel
kezik, a kulfol?on tortent ellátás költségeinek megtérítésére a 
(2H4) bekezdesben foglaltak az irányadók. 
(~)Az(_~) ~ek.~zdésb~n említettszemélyeknek-a magánszemély
ke~t kulfoldo~ ~a~ozko~ók .~ivételé":el -: orvosi gyógykezelés,
gyogys_~~r, gyogyv1z, gyogyfurdö, gyogyaszati segédeszköz, mű
fog, mufogsor tgenybevétele, továbbá kórházi ápolás esetében 
-ide értve a műtéti költségeket is-, a felmerü It indokoltköltségek 
85%-át kell megtéríteni. 
(3) A magánszemélyként (üdülés, társasutazás vagy rokoni láto
gatá~ stb; cí~én) k~_lfö~dön ~~rt~zkodó és ott megbetegedő állam
polgar reszere a surgos szuksegből teirnerült és igazolt költsé
geket a megfelelő szaigáitatás belföldi összegének mértékéig ke-ll 
megtéríten i. 
(4) A megtérítés részletes szabályait az egészségügyi miniszter 
utasításban határozza meg. 
(5) .~a ~ külföl_dön élő, de ideiglenesen a Magyar Népköztársaság 
t~rulet~n ta.rtozkodó n:agyar álla,mpolgár a Magyar Népköztársa
sag teruteten munkav1szonyba lep, a munkaviszony tartama alatt 
gyó~yító-.':'eQei(Szö _ellátása szempontjából a Magyar Népköztár
sa~ag terulet~n lako magyar állampolgárokkal esik egy tekintet 

··-·--ala:·,EI~.e~kez~ ~setben e .rendelet alapján ingyenes gyógyító
megelazo ellatasra nem JOgosult; ellátásáért - az elsősegély
nyújtás esetét kivéve - a fizetőköteles állampolgárokra 1975 
j~~ius ~ó ~O-án hatályos rendelkezések [169/1955. (Eü. K. 1s.i 
Eu~ s~a':.lu u~asítás .1. §-a, 1/1960. (1. 6.) EüM számú rendelet] 
szennt1 dl J at koteles fizetni. 

(6) Az utazási költséget az illetékes társadalombiztosítási szerv:_·;~ 
téríti meg. _ .... -. ~~ 
(7) Azt, hogy az e szakasz alapján az orvos mely esetben adhat kL/ 
az utaZási költség megtérítése céljából útiköltség-utalványt, vata.::;-,:( 
mint a megtérítés részletes szabályait az egészségugyi miniszter l 
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AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGIGAZOLÁSA 

8.§ 

(1) A 14 évesnél- idősebb 
megelőző ellátás, illetőleg 
esetén az igényjogosultság és a 
kizárólag a szeméb/i igazolvány 

·állampolgár az egyébként térítéshez kötött 
malyikének igénybevételére ingyenes, vagy térí
tés fizetése ellenében jogosult, a jogosultság alapjául szolgáló 
tényt (pl. szakmunkástanulói viszony) az arra szolgáló irattal 
kell igazolni. 
(2) A külfödön élő magyar állampolgár személyazonosságát 
magyar külképviseleti szerv által kiállított úti okmánnyal -a 
talan ellátásra jogosultságát a munkáltatói ig'azolvánnyal 
Zol ja. 

KÁRTÉRÍTÉS IRÁNTIIGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE ~ 

9.§ 

Az, aki az állampolgár betegségéért, 
séért felelősséggel tartozik, köteles az 
tás keretében nyújtott szolgáltatások 
szatérítés, illetőleg a megtérítés iránt a 
szóló 1975. évi ll. törvény VIli. 
szabályok alapján a 1 
illetőleg megtérítési kötelezettség iránti 1 együtt 
önállóan az illetékes társadalombiztosítási szerv intézkedik. 

EGYÉB ÉS HA TÁL YBA LÉPTETŰ RENDELKEZÉSEK 

10. § 

alatt a kórházi ápolás költségei a fizetőköteles állampolgárokra 
1975. június 30·án hatályos rendelkezések [169/1955. (Eü. K.18.) 
E~M szám~ utasítás 1. §-ának (1)-(3) bekezdése, az 1/1960. (1. 6.) 
EuM szam.u rendelet, 1/1964. (VII. 30.) BM-EüM számú rendelet] 
szennt1 mertékben az állampolgárt terhelik. 
(2) A kijózanító szabába széllított állampolgár ápOlás után fel
számftható téritési díjat az 111964. (VII. 30.) BM-EüM számú 
rendelet 6. §·ának (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, 
megfelelően megfizetni köteles. 

12. § 

(1) A gyógyító~megelőző ellátás keretében biztosított szolgálta
tások (~1. gyó~yszer, g~ógyászatí segédeszköz) rendje, a rende· 
lés, a k1szolgaltatás modja és helye, az értük fizetendő térítés 
mértéke- további intézkedésig-nem változik. 
(2) Ha az állampolgár a társadalombiztosítási szervek útján 
igénybe vehető ellátástjogalap nélkül vesz igénybe, visszafizetési 
kötele~e~ség !ekin!etében a jogalap nélkül felvett anyasági és 
temetesi segely VISSzafizetésére vonatkozó rendelkezések az 
irányadók. 
(3) A társadalombiztoSitási szervek útján igénybe vehető- ellátá
sokkal kapcsolatban e szervek által tett intézkedések elleni jog
orvoslatra az anyasági és temetési segélyekkel kapcsolatos el
járást kell alkalmazni. 

13. § 

~z ~ rendelet az 1975. évi július hó 1. napján lép hatályba; egy
tde)aleg 
a közgyógyellátásról szóló 1/1958. (lll. 23.) EüM számú ren
delet4-10. §-a, a rendeletet módosító 5/1959. (IX. 17.) EüM szám ú 
és 2/1970. (111..3.) EüM szám ú rendeletek, 

A terhességmegszakításért a 4/1973. (XI. 1.) EüM számú rerorl•,,Sl!'! 

e~y_e~ bet~~segekkel kapcsola.!os k~rházi ápolási díjak csökken
teseral szolo 6/1958. (XI. 1 2.) EuM szamú rendelet és az azt módo
sltó 3/1960. (!.28.) EüM számú és 4/1967. (VI. 18.) EüM számú 

tetben szabályozott esetekben az ott meghatározott 
kell fizetni. 

11. § 

a gümőkór elleni küzdelerri továbbfejlesztéséről szóló 42/1960. 
· ,_ ~-: (XI. 1 .) Karm. szám ú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 

{1) Részegség miatt vagy abból eredően keresőképtelendnlíjétatao: 
állampolgárnak keresőképtelensége első három napjára 1 

,.~ 9/1960. (XII. 20.) EüM számú rendelet 5. §-a az állami mezö
g~z~asá_gi üzemek időszaki dolgozóinak téli egészségügyi ellátá
saro! szoló 6/1967. (XII. 8.) EüM szám ú rendelet 

kórházi ápolás nem jár. A keresőképtelenség első három """'" ,;,,; hatályukat vesztik. 

* 
708 709 



Ai érdekelt miii.iszterekkel és_ a Szakszervezetek Országos 
csával egyetértésbe-n a következőket rendelem: 
A 7/1975. (VI. 24.) EüM számú rendelet (a továbbiakban: 
1. és 2. §-ához. 

1. § 

710 

(2) A bizt;>~ít?ttak és igén~jog~sult .c~~lá~ta~j~ik gy?gyít~·'!leg
-előző ellatasara vonatkozo ege~zsegugy1 m1mszten utas1tasok-. ···~b:~·~~n~.!a~f~~~~.r~:;' ;o~~!! és igényjogosult családtagja ik" helyett állam-"társadalombiztosítás terhére történő ellátás" 

egészségügyi ellátás keretében állampolgári jog 
szolgáltatást, "társadalombiztosítási szolgálta

h~i:~~~~:~~~~~i egészségügyi szolgáltatást kell érteni. 
(3) A l gyógyító-megelőző ellátásával kapcsolatasarf;{;(~--
használt űrlapokat, nyomtatványokat - további intézkedésig -
az állampolgárok gyógyító-megelőző ellátásával kapcsolatban 
is álkalmazni kell. .. 
(4) Az állampolgárt szükség szerint tájékoztatni kell arról, hogy 
az egyes szolgáltatásokat (útiköltség-megtérítés, gyógyászati 

,5égéd~szköz stb.) hol kapja meg. 

R. 4. §-ához 

4.§ 

(1) A gyógyászati segédeszköz rendelésének-és kiszolgáltatásá
nak rendje az állampolgárok gyógyító-megelőző ellátása kereté
ben nem változik. Az állampolgárok részére gyógyászati segéd
eszköz rendelésére jogosult orvosok körét á 14/1976. (XI. 11.) 
EüM szám ú rendelet 1. § .. a határozza meg. A rendelt gyógyászati 
Segédeszközt azok a társadalombiztosítási szervek, illetve válla
látok és egyéb szervek szaigáitatják ki, amelyek az 1975. július 1. 
előtt a biztosítottak és igényjogosult családtagjaik számára ki
sZolgáltatták. 
(2) A biztosítottak, illetve igényjogosult családtagjaik gyógyá
·szati segédeszközökkel való ellátása kapcsán használt űrlapokat 
az_állampolgárok gyógyászati segédeszközzel való ellátása során 
is használni kell. 

(3) Ha az R. 4. § (3) bekezdés értelmében a gyógyászati segéd
eszközt térítésmentesen kell kiszolgáltatni és azt nem a kórház 

···""'''·"''d''"ányából, az orvosi rendelvénven fel kell tüntetni a térí
tésmentesség jogeimét (pl. szakmunkástanuló) és annak igazo
lására bemutatott irat (R. 8. §-a) kiállítóját. 
(4) Az R. 4. § (4) bekezdése alapján azonos gyógyászati segéd
eszköz egy éven belül nemcsak akkor rendelhető, ha azt a beteg 
egészségi állapotában bekövetkezett változás indokolja, hanem 
akkor is, ha azt a gyógyászati segédeszköznek a beteg hibáján 
kívül bekövetkezett elhasználódása vagy az életkorral járó termé-
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szetes változás teszi indokolttá (pl. gyermek részére sz,ük••é~Jéi'!l.' .; R. 7. §~ához 
gyógyászati segédeszköz esetében). 
(5) Az állampolgárnak az ortopéd cipőért a jelen utasítás 1. 7;§ 
mellékletében meghatározott összeget k611 megtéríten ie. 
(6} Az állampolgár szemészeti ellátása a külön szabályok SZ<"Ír11i 
történik. A .15/1962. (Eü. K. 9.) EüM számú utasítás 1. 
pontja azonban úgy módOsul, hogy az állampolgár 
- orvosi elbírálástól függően - állampolgári jog alapján rer1dE!I.íill 
hető bifokális lencsével ellátható. 

Az R. 5. §-ához 

5.§ 

(1) Az állami egészsegugyi ellátás keretében 
alapján az illetékes orvos által rendelt 

korona és foghíd és anna~~ja~v~:i~ta~· s~~·~~;f.~i~~i~~i~~~:::~~~f~ 2. számú mellékletében 
tési díj ellenében illetik meg. Az R. 5. § 
jában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából 
tevő a rágóképességcsökkenés 8 vagy ennél több fog 
esetében. · 
(2) Az állami egészségügyi szaigálat orvosa annakazáll;ampolgá 
nak, akinek az R. 5. §~ának (2) bekezdése értelmében 
tést fizetnie a műfogért, a térítés fizetésére köteles állarrmc>lá 
rokra érvényes rendelkezések szerint állítja ki a szükséges 
tatványokat. 
(3) A korkedvezményre jogosító munkaköröket a 17/1975. 
MT számú rendelet szabályozza. 
(4) Az állampolgárok fogászati ellátása esetében a 
tottak és igényjogosult családtagjaik ellátásával kapcsollatl>i 
haszná!t űrlapokat, nyomtatványokat kell használni. 

R. 6. §~ához 

6.§ 

A jelen utasítás 3. szám ú melléklete tartalmazza, hogy az R. 
ján az orvos mely esetben adhat ki az utazási költség meaitérit• 
céljából útiköltség~utalványt, valamint a megtérítés ré•szl•eteiS s 
bályait. 
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A külföldön történt gyógykezelés költségeinek megtérítésére 
vonatkozó szabályokat a .jelen utasítás 4. számú melléklete tar
talmazza. 

R. 8. §-ához 

8.§ 

Ha 14éVeSO'él fiatalabb gyermek jelentkezik gyógyító-megelőző 
ellátás céljából, az igényjogosultság és a területi illetékesség 
igazolására 
-a gyermek iskolai nEllenőrzö könyv"~e vagy 
-a kísérő hozzátartozó személyi igazolványa szolgál. 

R. 9. §-ához 

9.§ 

Az R. 9. §-ában foglalt rendelkezések megvalóSítása érdekében az 
egészségügyi szervek (rendelők, kórházak) kötelesek a társa
dalombiztosítási szervet értesíteni, amikor más hibája vagy vét
kessége folytán megtérítési igényt kell érvényesíteni. Az értesítés
ben részletezve közölni kell a szolgáltatások értékét is. 

R. 13. §-ához 

13. § 

Ez az utasítás az 1975. évi július hó 1. napján lép hatályba, egy
:~~~!~~~~·~ .jeJen utasítás 5. szám ú mellékletében levő jegyzékben 

- miniszteri utasítások, minisztériumi közlemények, tájé
koztaték hatályukat vesztik. 
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MELLEKLET A 17/1975. (Eü. K.12.) EüM SZÁM Ú 
UTASÍTÁSHOZ 

Jegyzék a hatályukat vesztő egészségügyi minisztztije,r~il<~~::;:;:~ 
ról,- egészségügyi minisztériurhi közleményekről, h 
a gyógytápszerek társadalombiztosítás terhére 
sér61 szóló 3180/89-2/1951. (Népeg. 12) EüM és az azt m<ld<>SÍ1 
152/1956. (Eü. K.15.) EüM, 
a társadalombiztosítás terhére történő fogpótlásról szóló 
Fo/ 3/1951. (Eü. K. 1952. 3.) EüM és az azt módosító 37 ?7''/1oo 
(Eü. K.1953. 3.) EüM, 
a kórházi ápolásokról és társadalombiztosítási szervek 
jegyzék kiállításáról_ szóló 31/6/1952. (Eü. K. 9.) EüM, 
a néphadseregből betegség miatt elbocsátott személyek 
gyógykezeléséről szál ó 8300--23/1952. (Eü. K. 16.) EüM, 
a fogászati ellátás kiterjesztéséről szóló 8335/F/ 38/1952. 
azt módosító 8335/F/38--B/1952. EüM, 8335/F/4/1953. 
tales lapban nem jelentek meg), 83/87/1953. (Eü. K. LO./ ''u""· 
a háziipari termelőszövetkezetek bedolgozó tagjainak 
tásáról szóló 83(58)/1953. (Eü. K.16.) EüM, 
a mankó, támbot, hallókészülék és tolókocsi ideiglenes 
latra való kiszolgáltatásáról szóló 831 l J/14/1953. (E ü. K. 1 
a biztosítottak 'és családtagjaik fogpótlásávv•·~jl o~~~,~~~i~~bi~c 
merült utazási költség megtérítéséről szóló 8 
6.) EüM, 
a kisiparosok és háziiparosok önkéntes biztosításáról és 
ségügyi ellátásáról szóló 8300-14/1'954. (Eü. K. 11.) EüM 
módosító 11/1957. (Eü. K. 8.) EüM, 
a dolgozók betegségi biztosításáról szóló rendelkezések 
hajtása tárgyában kiadott 120/1956. (Eü. K. 4.) EüM, 
az önkéntesen biztosítOtt kiskereskedők egészségügyi ell<ltásái 
szóló 12/1957. (Eü. K. 8.) EüM, 
a közgyógyellátásról szóló 1/1958. (lll. 23.) EüM számú 
végrehajtása tárgyában kiadott 15/1958. (Eü. K. 7.) EüM 
sítás 5-1-2 §-ai, 
a hivatásos zene- és táncoktatók, valamint eléiaolón1Ű\/és; 
egészségügyi ellátásáról szóló-5/1958. (Eü. K. 1.) ·· 
a társadalombiztosítás szolgáltatásai ra jogosultak rés"ér·e t<> rt< 
gyógyszerrendelésről szóló 40/1958. (E ü. K. 19.) EüM szám ú 
sítás 12. §-ának 1 c) pontja és az utasítás melléklete, 
a mezőgazdasági szakiskolák hallgatóinak a tár·sadalonnbiztcr~í 
terhére történő betegellátásról szóló 31 883/1958. (E ü. K. 9.) 
és az azt módosító 35 816/1958 (Eü. K. 21.) EüM, 
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a közgyógyellátásra jogosultak szakorvosi ellátásáról szóló 35/ 
1959. (Eü. K. 20.) EüM, 
a néphadseregbő l, illetve a fegyveres és rendészeti testületekből 

·kivált személyek betegségi ellátásáról szóló 46/1960. {X.13.) 
Ko·rm. számú rendelet végrehajtása tárgy&ban kiadott 1/1961. 
{Eü. K.1.) EüM számú utasítás 1-4. és 6-7. pontja, 
a fekvőbetegeket ellátó intézmények igazgatói részére a MÁV 
hitelesített utazási igazoiványak kiadásáról szóló 30 547/.-1-9_6_9:",-

~öürÍ~~~JI E~z~badult személyek egészségügyi ellátásáról szóló 
34 930/1960. (Eü. K. 17.) EüM, 
~ közgyógyellátás terhére rendelhető egyes gyógyszerféleségek
ről szóló 28/1963. (E ü. K. 18.) EüM, 
_a szociális intézeti gondozottak szakorvosi ellátásáról szóló 
97 483/1963. (Eü. K. 24.) EüM, 
a Vasutasok Szakszarvezete kezelésében levő 1/2%-os önkéntes 
Támogatási Alap terhére-elismert családtagok kórházi ápolásá
ról szóló 24/1964. (Eü. K.12.) EüM-KPM, 
a nyugdíjasok betegségi biztosítás szolgáltatásaira való jogosult
ságának igazolásárólszóló 30 900/1964. (Eü. K. 5) EüM és az azt; 
módosító 36 860/1964. (E ü. K. 1965. 2.) EüM, 
a biztosítottak díjtalan kórházi ápolására való jogosultságának 

. igazolásáról szóló 32 424/1964. (Eü. K. 12.) EüM és az azt módo-
sító 1583/1970. (Eü. K. 22.) EüM, · 
a termelőszövetkezeti csoportok, szakszövetkezetek, szakcsopor
tok és hegyközségek tagjainak betegségi ellátásáról szóló 35172/ 
1964. (Eü. K. 21_.) EüM, 
a megszűnt Ujságírók Szanatórium Egyesületéhez tartozott, 
munkaviszonyban álló biztosítottak kórházi ápolására való jogo
sultságának igazolásáról szóló 60 975/1965. (Eü. K. 8.) EüM, 
a termelőszővetkezti tagok keresőképességének elbírálásáról és 
fogászati ellátásáról szóló 30/1966. (Eü. K.18.) EüM számú utasí
táp9-1 0. §-ai, 
aszociális gondoskodás egyes kérdéseiről szóló 21/1967. {Eü. K. 
aug. rk.) EüM számú utasítás mellékleteként kiadott szabályzat 
102. §-ának (5) bekezdése, 

~..c,~~~elhl Jloid szemüvegkeretek kiszolgáltatásáról szóló 32 883/1968. 
. EüM, 

a k,özs;égeklben lakó, díjtalan orvosi el látásra nem jogOsult szemé
lyek kezelőorvosi ellátásának biztosításáról szóló 38/1969. (Eü. 
K. 21.) EüM-PM számú miniszteri utasítások, egészségügyi 
, közlemények, tájékoztatók. 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER 14/1976. (XI. 11.) EüM 
SZÁM Ú RENDELETE A GYÓGYSZER EK RENDELÉSÉRÓL 

ÉS KIADÁSÁRÓL 

A gyógyszerek ren~~e~lé~s~éir;ó;"il~é[s~k~i;a;~d~~á~s~á~ró~li~-~·~Ii~~~~~~:r.~~~~;i a honvédelmi miniszterrel, ·· 
dés- és postaügyi 1 a 
szarvezetek Országos T anácsával 
rendelem: 

1. § 

2. § 

Az orvos gyógyszert - sürgős szükség esetét kivéve -
15/1972. (VIli. 5.) EüM számú rendelet alapján ellátási 
utalt állampolgár részére rendelhet. 
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3.§ 

. (1) A gyógyszerek rendelésénél az érvényben levő jogszabályok, 
előírások figyelembevételével kell eljárni. 
(2) A járóbeteg-etlátás keretében nem rendelhetők a kizárólag 
fekvőbeteg-gyágyintézeti felhasználásra forgalomba kerülő 
gyógyszerek. 

4.§ 

(1 j Az orvos az olyan gyógyszert, amely csak vényre adható ki, 
jogszabá_~yban meghatározott vényűrlapon rendelheti. 
(2) Sürgős szükség esetén-az egyéb előírások megtartása mel
lett-ellehettekinteni-az 5. §-(2) bekezdésébéil-foglaltak kivéte
lével - a vényűrlap és az orvosi bélyegző hasinálatától. Ilyen 
esetben az orvos köteles a sürgősséget jelezni. 

5.§ 

(1) Gyógyszertérítésmentesen illeti meg: 
a) a fekvöbeteg~gyógyintézetben ápolt beteget, 
b) a járóbeteg~rendelésen ellátott beteget - a helySzíni ellátás 
során felhasznált vagy kiadott- gyógyszer-tekintetében, 
c) a szakmunkástanulókat, · 
d) az üzemi baleseti sérültet sérülése, valamint a 17/1975. (VI. 14.) 
MT számú rendelet 11. számú mellékletében felsorolt foglalkozási 
betegség által okozott megbetegedése esetén a gyógykezelés
hez szükséges minden gyógyszer mindaddig, amfg az üzemi bal
esetéből, foglalkozási betegségéből kifolyóan szükséges, 
e) a d) pontban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a fegyVe
'res erők, a fegyveres testületek és az állami tűzoltóság valameny
nyi tagjának a szolgálatából kifolyóan bekövetkezett sérülése, bal

-·-esete vagy megbetegedése esetében is. 
f) az 1/1958. (lll. 23.) EüM szám ú rendelet alapján el·látásra jogo
sultakat (közgyógyellátásra jogosultak), 

gyógykezelésre kötelezett, a sorkatonai, tartalékos katonai 
szalgálatot vagy egyéb honvédelmi kötelezettséget teljesítő sze
mélyt a 6/1976. (lll. 31.) MT számú rendelet 106. §-ában meg
határozott esetekben, továbbá a hadkötetes katonai szolgálata 

, _a,latt a családi segélyre jogosult hozzátartozóit, 
:·~_)_az állampolgárt a közegészségügyi-jáTVányügyi, az anya-_. cse
" csemö- és gyermekvédelm t valamint egyéb egészségpolitikai 
érdékből a külön jogszabályban meghatározott esetekben. 
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(2) A gyógyszertárban gyógyszer térítésmentesen csak az erre 
célra meghatározott vény alapján adható ki. 
(3) Az orvos magángyakorlata keretében gyógyszert térítésrr1err:: 
tesen nem rendelhet. 

6.§ 

(1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerek 
alábbi csoportokba tartoznak: 

l. csoport: Vény nélkül is kiadhatók. 
ll. csoport: Csak vényre adhaták ki, és az orvos rer1d<3lkez<;se. 

Sze ri nt ismételhetők. 
lll. csoport: Csak vényre és egyszeri alkalommai adhaták ki. 
(2) _Az l. CS<;tportba tartozó, eröshatású gyógyszer vény 
14 even alullaknak nem adható ki. 

7.§ 

A szakmai ellenőrzés során rendszeresen vizsgálni kell a 
szarrendelés szakszerüségét és a gyógyszerfelhasználás 
tását. 

8.§ 

(1) Ez a rendelet 1977. január 1. napjári lép hatályba. 
(2) Egyidejűleg hatályát veszti: 
a diklór~difenil~trikloro~metil~metánt (DDT) tartalmazó '"'"''"'''' 
nyek forgalomba hozatalának szabályozásáról szóló 
1949. (VII. 22.) NM szám ú rendelet, 
az egyes gyógyszerek állatgyógyászati célokra való felha'"""iíl 
sának újbóli engedélyezéséről szóló 3180/1949. (IX. 
számú rendelet, 
a, p~~!osap~ák, hüvelypesszá.riu~o~, valamint egyéb 
keszulekek es szerek k1szolgaltatasanak szabályozásáról 
318G-32/1949. (X. 9.) NM számú rendelet, 
a meste~séges édesítőszar kiszolgáltatásának 
Szabályozásáról Szóló 1 . (VIli. EüM Szám ú 
a mesterséges édesítősze r (sz8charin) kiisz,ol~1ál1l tat;áSiinr,-k IZor'iái 
zására vonatkozó rendelkezés hatályon 1 · l helyezéséről 
142/1~51. (XII. 30.) NM számú rendelet, 
valammt a magyar állampolgárok gyógyító-megelőző l 
ról szóló 7/1975. (VI. 24.) EüM számú rendelet 3. §~ának 
bekezdése. 

' 
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AZ ~GÉ;>ZSÉG\)(lYI MINISZTER 32/1976. (Eü. K. 23.) EüM 
SZAMU UTASITASA A GYÓGYSZEREK RENDELÉSÉRÓL 

ÉS KIADÁSÁRÓL 

A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 14/1976. (XI. 11.) 
EüM sz~mú r~n.delet (a továbbiakban: R.) végrehajtása tárgyában 
-a belugymm1szterrel, a mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszterrel, a honvédelmi miniszterrel, az igazságüQy~minffizteri-el 
a közlekedéS~ és postaügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel é~ 
a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a 
következő utasítást adom ki: 

1. § 

Az R. 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az intézmény veze~ 
tője azokat az osztályokat, részlegeket jelölheti ki, ahol az orvosok 
a_ beteg_ f_ekvőbe:teg-gyógYi~téz~ti elbocsátásához; vagy ambu~ 
lans ellatasa sora n az otthom gyogykezelés megkezdéséhez szük
séges gyógyszert rendelik. 

2.§ 

{1) Az orvos- a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve 
- csak a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvbe, a "Szabványos 
VénymintákGyűjte!f1ényé"-be (Formulae Normales, a továbbiak~ 
ban: Fo~No). az "Utmutató a gyógyszerkészitmények rendelé
sére" cím ű kiadványba és pótlásaiba (a továbbiakban: Útmutató) 
felvett, valamint az Egészségügyi Közlönyben közzétett, a hazai 
forgalomba. hozataira engedélyezett egyéb gyógyszereket, 
gyógyászati anyagokat, kötözőszareket stb. (a továbbiakban: 
gyógyszer) rendelheti. , 
(2) A gyógyszerek rendelésénél a Magyar Gyógyszerkönyv, a 
Fo-No, az Utmutató, a jelen utasítás mellékletei, valamint a vonat-
kozó előírásait kell figyelembe venni. 

=·"'"'',!'. 1\.8.1. ·· . J a túlzott gyógyszerelést (polipragmáziát). Több 
gyógyszer egyidejű rendelése esetén figyelembe kell_ venni a 
gyógyszerek kölcsönhatását (hatástani összeférhetetlenség 
gyógyszeres interakciók stb.). ' 
(4) Az orvosnak a szükséges gyógyszert a legszakszerűbb és a leg
gazdaságosabb formában kell rendelni. Az egyformán megfelelő 
gyógyszerek közül, a kevésbé költségeset kell választani. A taka
rékosság nem mehet a gyógykezelés hatásosságának rovására. 
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(5) Az R. 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, a kizárólag 
fekvőbeteg-gyágyintézeti felhasználásra forgalomba kerülö 
gyógyszerek jegyzékét az 1. szám ú me! léklet tartalmazza. 

3.§ 

A gyóg.yszerésznek a gyógyszerek elkészítés"énél, illetőleg ki
adásánál a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások 
és az általános szakmai rendelkezések, továbbá a jelen utasítás
ban foglaltak szarint kell eljárni. 

4.§ 

(1) Az R. 6. § (1) bekezdésében a ll. és lll. csoportban meghatáro.
zott gyógyszert ( vényhez kötött gyógyszert) -az R. 4. §-ának (2) 
bekezdése kivételével - az erre a célra rendszeresített vényűr
lapon (a továbbiakban: vény) kell rendelni. 
(2) Az R. 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi 
szelgálatok orvosai térítési díjhoz kötött (térítésköteles) gyógy
szert az A 351 o-2/a., térítésmaotes gyógyszert Pedig az A 3510-
2/b. raktári sZám.ú nyomtatvánvon rendelhetnek. 
(3) Az R. 1. §-ának (3) bekezdésében megjelölt orvosok gyógyszert 
csak olyan magánorvosi vé nye n rendelhetnek, amelynek fejlécén 
nyomdai úton vagy bélyegzővel feltüntették az orvos nevét, ma
gánrendelőjének és lakásának címét, telefonszámát, a rendelés 
idejét, valamint az orvosi magángyakorlatra feljogosító engedély 
számát. 
(4) Ha az orvos gyógyszert az R. 4. §-ának (2) bekezdése alapján 
sürgősség jelzéssel nem a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 
vényűrlapon rendeli, illetőleg orvosi bélyegző nem áll rendelke
zésre, úgy a vényen olvashatóan fel kell tüntetnie nevét és lakás,
címét. 
(5) Az orvosnak a személyi igazolványa felmutatásával saját 
és közvetlen hozzátartozói számára- a jogszabályokban 
tározott-esetek kivételével-gyógyszertérítés ellenében vény 
kül is ki adható. 

5.§ 

(1) Gyógyszertárban kiadott gyógyszerért meghatározott téríté•si '' 
díjat kell fizetni. 
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(2) Nem kell téritést fizetni, ha az orvos az R. 5. §-ának (1) be
kezdése alapján a gyógyszert térítésmentesen rendelte. 
(3) Az R. 5. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján térítésmentesen 
rendelhető gyógyszerek jegyzékét valamint a térítésmentes ren
delésre jogosult orvosok körétajelen utasítás 2. szám ú melléklete 
tartalmazza. 
(4) A térítésmentesség jogosultságáról az orvos köteles meggyő
ződni, és annak jogcím ét a vényen feltüntetni. -~ ... ,·,'""-"'-"""" 

6.§ 

(1 J· A fekvőbeteg-gyógyintézetben ápolt betegnek a szükséges 
gyógyszert az intézet készletéből kell biztositani.' 
{2) Az orvosi rendelő (orvosi munkahely) készletéből kell a beteget 
térítésmentesen ellátni azzal a gyógyszerrel, amelyet az orvos 
-a beteg vizsgálatánál (pl. laboratóriumi reagens), 
-a beteg gyógykezelésénél {pl. kötözősze r, sebhintőport 
-a beteg azonnali ellátásánál (pl. fájdalomcsillapitó, antibioti-

kum, keringésre ható gyógyszer). 
-az orvosi rendelőben, illetve a beteg lakásán felhasznál. 
(3) A jelen utasítás 2. szám ú melléklete, valamint más jogszabá
lyok határozzák meg azokat a gyógyszereket, amelyeket az egész
ségügyi intézmények a gondozásukba tartozó járóbetegek 
részére térítésmentesen saját készletükből biztosítanak. 

7.§ 

A gyógyszereknek az R. 6. §-a (1) bekezdésében meghatározott 
csoportosítását és rendelésük egyes szakmai feltételeit a jelen 
utasítás 3. számú melléklete tartalmazza. 

8. § 

(1 J Vényköteles gyógyszer rendelése esetén a vényen az orVos 
köteles a beteg nevét, lakáscímét, életkorát és a rendelés keltét 
feltűntetni, a vényt aláírni, valamint bélyegzőjének lenyomatával 
- magánvény esetében névbélyegzőjével- ellátni. 
(2) Amennyiben az orvos az (1) bekezdésben meghatározott vé
nyen nem tűntette fel a beteg nevét, lakáscím ét, életkorát vagy a 
rendelés keltét, a hiányzó adatokat a gyógyszerész- amennyiben 
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jogszabály másként nem rendelkezik- a gyógyszer kiadása előtt 
pótolhatja. 
(3) A Belügyminisztérium egészségügyi szolgálatának orvosai 
által kiállított vényeo a beteg nevének és lakáscímének feltünte~ 
tése helyett "BM" megjelölés alkalmazandó. Ebben az esetben a 
névre és a lakáscímre vonatkozó adatokat a gyógyszerész nem 
pótolh~tja. 
(4) Vényköteles gyógyszert olyan vényre, amelyet az orvos alá~ 
írásával és-a sürgős eset kivételével- bélyegzőjének lenyomatá~ 
val nem látott el, kiadni nem szabad. 
{5) A térítésmentesen rendelt gyógyszer átvételét- a (3) bekez
désben foglaltak kivételével- aláírással kell igazolni. 
(6) Egy vényen legfeljebb két gyógyszer rendelhétö. Olyan 
gyógyszer, amelynekvényéta gyógyszertár:ban vissza kell t&rtani, 
más gyógyszerrel egy vényen nem rendelhető. 
(7) Gyógyszert az orvos vagylagosan ("sei.J") is rendelhet. Ebbeli 
az esetben a gyógyszert a felírás sorrendjének figyelembevételé~ 
vel kell kiadni. 
(8) Az orvos a vényt szükség esetén sürgősségre való utalássaC 
azaz"cito" vagy "statim" jelzésselláthatja el. 

9.§ 

(1) Az orvosnak a gyógyszer rendelésére vonatkozó eléiír,isc>kat a 
vényen félreérthetetlenül, jól olvashatóan, tintával 
pel kell feltüntetnie. Magisztrális gyógyszerek es;~~~:·~g=d~~: 
lyegzö lenyomatával történő gyógyszerrendelés is 
(2) A gyógyszer nevének megjelölésére a hi11atalc>s ••lnevez<istkell 
alkalmazni, és a Magyar Gyógyszerkönyvben, valamint a 
ban, továbbá az Útmutatóban feltüntetett rövidítéseket 
használni. 
(3) Amennyiben az orvos a vényen a gyógyszer rendelésére 
natkazó szövegrészben olyan változtatást (javítást) , es;,kcizpJ",: 
amely a rendelés érdemi megváltozását eredményezi, ""''"""·• . 
javítást a vényen aláírásával {kézjegyével) bélyegzőjével 
erősíteni. 
(4) Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer rendelésére 
natkózó előírásokat olvashatatlanul vagy félreérthetőmódon 
le, illetőleg eszközölt javítást aláírásával (kézjegyével)-nem 
sitette meg, gyógyszert kiadni nem szabad. 
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(5) Vényköteles gyógyszer rendelése esetében a használati utasí'
tást az orvosnak a vényen fel kell tüntetnie. Ennek hiányában a 
gyógyszerész a használati utasítást a gyógyszer szokásos adago
lásának figyelembevételével megadhatja. 

10. § 

(1) A vény kiállítása során a rendelkező részben a vényírás általá
nos szakmai szabályait kell alkalmazni. 
(2) Ha az orvos a rendelt gyógyszer mennyiségét nem egyértel
műen tüntette fel vagy azt pontosan nem határozta meg, a gyógy~ 
szarkészítményből a legkisebb eredeti csomagolást, a Fo-No-ba 
felvett és egyéb magisztralis gyógysZerből _a Fo-No-beli 
előírásnak megfelelő mennyiséget kell kiadni. 
{3) Magisztrálisan rendelt gyógyszeresetén az erős hatású szer 
mennyiségét számmal és betűvel is ki kell írni. A gyógyszer ennek 
hiányában is elkészíthető, amennyiben a dózistúllépésének esete 
nem áll fenn. 
(4) Amennyiben az orvos erős hatású, belsőleges használ8tra 
szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapí
tott Jegnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túl
lépést az orvosnak aláírásával (kézjegyével) külön igazolnia kell. 
Ennek hiányában- ha a gyógyszerész az orvossal rövid úton nem 

·tud kapcsolatba lépni - a gyógyszer elkészítése vagy kiadása 
során a maximális, illetőleg a szokásos adagok figyelembevéte
lével járhat el. 
{5) Ha az orvos valamely törzskönyvezett gyógyszerkészítmény
ből az engedélyezett gyári csomagolástól eltérő mennyiséget 
rendel - amennyiben a készítmény nem bontható - a rendelt 
mennyiséghez legközelebb álló csomagolást (csomagolásokat) 
kell kiadni. 

11. § 

(1) A gyógyszerész köteles a gyógyszer elkészítése, illetőleg ki
adása során követett eljárását, illetve az erre vonatkozó adatokat a 
vényen feltüntetni. 
(2) A vényt a gyógyszer készítőjének, kiadójának kézjegyével, a 
gyógyszertár bélyegzőjének lenyomatával kell ellátni; a gyógy
szer kiadásának (ismételt kiadásának) keltét a vényen fel kell tün
tetni. 
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12, § 

(1) Az orvosnak a gyógyszert olyan mennyiségben kell rendelnie, 
amely elegendő a szakszerű gyógykezeléshez a legközelebbi or
vosi vizsgálatig. Ha a legközelebbi orvosi vizsgálat csak hosszabb. 
idő múlva válik.esedékessé, az orvos- amennyiben jogszabály 
nem tiltja-a gyógyszer legfeljebb háromszori ismételt kiadását is 
előírhatja. Az egy alkalommal kiadható gyógyszer mennYiségét 
úgy kell megállapítani, hogy az a 8-1 O napi szükségletet általában 
ne haladja meg. Indokolt esetben ennél nagyobb mennyiség is 
rendelhető. 
(2) A vény-nélkül egy alkalommal ki3dott gyógyszer mennyisége 
nem haladhatja meg az egy gyári csomagolás me n nyiség ét, ille
tőleg a 8-1 O napi átlagos szükségletet. 
{3) Ellátási érdekből a vényre felírt gyógyszer ösSzmennyisége 
csökkenthető, illetőleg az több részletben is kiadható. 

13, § 

{1) A vényköteles gyógyszerek vényei-ha az orvos a 12. § (1) be
kezdésében foglaltak alapján másképpen nem rendelkezik- nem 
ismételhetök. 
(2) A vényköteles.gyógyszerek ismételt kiadása csak az orvos elő
írása szerint- de legfeljebb három alkalommal-történhet. 

14, § 

{1) Az egyszer beváltható vények - külön jogszabályban meg
határozott eseteket kivéve - egy hónapig, az ismételten bevált
hatókhárom hónapig érvényesek. 
{2) A vény érvényességi ideje meghosszabbodik, amennyiben a 
gyógyszer valamely okból nem adható ki. Ezt a tényt a vényen-a 
gyógyszerész köteles jelezni. 
{3) Azt a vényt, amely ismételten már nem váltható be, a gyógy
szerész érvénytelenítí. Nem kell érvényteleníteni azokat a vénye
ket, amelyeket a gyógyszertárban vissza kell tartani. 

a lll. csoportba tartozó, valamint a külön jogszabályokban meg
határozott gyógyszerek vényeit, továbbá az állatorvos által ren
delt, törzskönyvezett, humán-gyógyszerek vényeit. 

16. § 

A gyógyszertárból el nem vitt magisrtráns gyógyszereket a 
gyógyszer felhasználhatósági idejéig, legfeljebb azonbancaJc:éRí
téstől számitott 30 napig meg kell őrizni. Ezen gyógyszerek vé
nyeit a gyógyszertárban három hónapig kell megőrizni. 

17, § 

(1) Külföldi orvos által nem magyar állampolgár.r_é$Zére.rendelt 
gyógyszer csak akkor adható ki, ha a rendelt gyógyszer azonos
sága, mennyisége és adagolása pontosan megállapítható. 
(2) A rendelt gyógyszerbőllegfeljebb kétheti szükségletnek meg
felelő mennyiség adható ki. A vény nem ismételhető. 
(3) Külföldi orvos által kiál1ftott vényre a kábítószer-rendelet ha
tálya alá tartozó, valamint a külön jogszabályokban meghatáro
zott gyógyszerek nem adhaték ki. 

18. § 

(1) Az állatgyógyászati célra történő gyógyszerrendelésnél és ki
adásnál a jelen utasításban foglaltakat értelemszerűen kell alkal
mazni. 
{2) Az állatgyógyászati célra rendelt gyógyszerek elkészítésénél 
és kiadásánál a Formu/ae Normales Veterinariae és a"A Magyar
országon törzskönyvezett, forgalomba hozataira engedélyezett 
gyógyszerkészítmények, kéroszerek és festékek, gyógytápszerek 
és tápszerek, immunbiológiai készitmények VII. Hivatalos Jegy-
zéke" előfrásait is figyelembe kell venni. · 

19, § 

{4) Az ismételhetőség re, valamint a vény érvényességi ideljé•:e:,::f!ij!j, (1) Az utasítás mellékleteiben bekövetkező változásokat az EgécSz-
vonatkozó korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a ségügyi Közlönyben közleményként kell megjelentetni. 
nélkül kiadható gyógyszerek esetében. {2) Az_ R. 1. §-ának (1 J bekezdésében feltüntetett egészségügyi 

szolgalatoknál korábban rendszeresített és forgalomban levő 
vényűrlapok 1977. december 31-ig felhasználhatók. 15. § 

A gyógyszertárban vissza kell tartani a térítésmentesen áz
R. 4. §~ának (2) bekezdésében meghatározott módon rendelt,. 
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(3) Az 1~77. január 1. előtt kiállított vényekre-a rendelt gyágy
szerek ktadásánál-a jelen utasítás rendelkezéseit értelemszen1en 
kell alkalmazni. 
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(4) Az útmutató megjelenéséig a "Tájékoztató a gyógyszerkészit
mények rendelésére" VI. kiadásában és annak pótlásaiban foglal
takat- a jelen utasítás figyelembevételével- kell alkalmazni. 

20.~ 

Ez az utasítás-1977. jariuár 1. na-pján lép hatályba. Egyidejűleg a 
4. számú mellékletben felsorolt jogszabályok és rendelkezések 
hatályukat vesztik. 

A rendeletben hívatkazaft me/lék/etek szövegét az 1976. éví 
23. számú Egészségügyí Közlöny tartalmazza. Ezen gyógyszer
jegyzékek az azóta forgalomba került új (és az azóta megszűnt} 
gyógyszerkészítményekkel megváltoitak. 
A rendelésre és a kíadásra vonatkozó rendelkezést ezen könyv 
az egyes gyógyszerek alkalmazásí előíratának Megjegyzés rova~ 
tában tüntetí fel. 
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3.3 KOLFÖLDI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
RENDELÉSE 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 33/1976. (Eü. K. 23.) EüM 
SZÁMÚ UTASÍTÁSA/lZIMPORTÁLT 

GYÓGYSZERKÉSZiTMÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁRÓL, 
RENDELÉSÉRÖL ÉS KIADÁSÁRÓL 

,.-:--z_-"-~ 

A belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, az igazságügy
miniszterrel, a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a pénzügy
miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyet~ 
értésben a következő utasítást adom ki: 

1. § 

(1) Külföldi előállítású gyógyszerkészítmény belföldön csak ab
ban az esetben hozható forgalomba, ha azt az Országos Gyógy
szerészeti Intézet törzskönyvezte (nyilvántartásba vette) valamint 
forgalomba hozatalát az Egészségügyi Minisztérium engedé
lyezte. 
(2) Az importált gyógyszerek rendelésére és kiádására a gyágy
szerek rendeléséről és kiadásáról szóló 14/1976. (XI. 11.) EüM 
szám ú rendeletben, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 32/ 
1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasításban foglalt rendelkezések 
az irányadóak. 
{3) A jelen utasítás mellékletében felsorolt gyógyszerkészitmé
nyek vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakat a 2-7. §-ban 
leírt eltérésekkel kell alkalmazni. , 

2.§ 

{1) A jelen utasítás hatálya alá tartozó gyógyszerek csak abban 
az esetben rendelhetők, ha a beteg gyógykezelése más, forga
lomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem 
biztosítható. 
(2) A-mellékletekben "Sz" jelzéssel ellátott gyógyszerkészítmé
nyeket annak a szakrendelésnek (gondozó) szakorvosa reildel
heti, aki a gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg 
gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
(3) A mellékletekben "J" jelzéssel ellátott gyógyszerkészítmé
nyeket a kezelőorvos akkor rendelheti, ha azt a területileg vagy 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés {gon
dozó) szakorvos javasolja. 
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(4) Egyes meghatározott gyógyszerkészitmények rendelésére vo
natkozó további korlátozásokat a jelen utasítás mellékletei tartal
mazzák. 

3.§ 

(1} Egy alkalommal a beteg szám' ára a -legközelebbi orvosi vizs
gálati g szükséges mennyiség, legfeljebb azonban 30 napi szük
ségletnek megfelelő gyógyszer rendelhető. 
(2) A vény ismételt beváltása nem rendelhető el. 
(3) A vény egyszeri beváltás után érvényét veszti, és a vényt a 
gyógyszertár visszatartja. 

4.§ 

{1) A jelen utasítás 1. és 2. szám ú mellékletében felsorolt gyágy
szerek kizárólag orvosi vényre adhaták ki. 
(2) A 3. és 4. számú mellékletben szereplő gyágyszerek vényen 
nem rendelhetők, illetőleg vényre nem adhaták ki. 
(3) Az orvosi magángyakorlat keretében, magánorvosi vényen, 
a jelen utasítás hatálya alá tartozó gyógyszerkészitmények nem 
rendelhetők, illetöle.,g magánorvosi vényre {külföldi orvos által 
kiállított vényre) nem adhaták ki. 
(4) A jelen utasítás hatálya alá tartozó gyógyszerek vonatkozásá
ban a gyágyszerek rendeléséről és kiadásáról "szóló 32/1976. 
(E ü. K. 23.) EüM szám ú utasítás 4. §-ának (5) bekezdésében fog
laltak nem alkalmazhatók. 

5. § 

(1) Az 1. számú melléklelb1e~n::f~e;ls;o~r~o!lt~~g~~~~~~; •• : - orvosi vényre - a fővárosi, 
bizottsága egészségügyi 
vezetője által kijelölt közforgalmú 
(2) A 2. számú mellékletben 
-orvosi vényre- az ugyanebben~ a 
szertárak adhatják ki. 
(3) A szakorvosi rendelőintézetek - saját felhasználásukra -.az 
illetékes ellátó gyógyszertárból, költségvetésük terhére, az 1., a 2. 
és 3. száfnú mellékletben felsorolt gyógyszereket szerezhetik.be. 
(4) A 4. szám ú mellékletben felsorolt gyógyszerkészitmények ki_., 
zárólag fekvőbeteg-gyágyintézetek részére kerülnek forgalomba. 

728 

6.§ 

(1) Az olyankülföldi gyógyszerkészítmény, amely kizárólag fekvő· 
beteQ-gyógyintézetben alkalmazható, valamint azok a külföldi 
gyógyszerkészítmények, amelyek forgalombahozatali engedély
lyel riem rendelkeznek, kórházi (klinikai) zárójelentésben utákeze
lésre nem javasolhatók. Amennyiben az orvos meggyőződése 
szerinta beteg eredményes gyógykezeléséhez a járóbeteg"_ellétás 
keretében ilyen gyógyszer alkalmazása szükséges, úgy a fekvö
beteg-gyógyintézet osztályvezetőfőorvosa-részletes indokolás· 
sal- a gyógyszer beszerzésére javaslatot terjeszthet fel az Egész· 
ségügyi Minisztériumba. Az indoklást olyan részletességgel kell 
elkészíteni, hogy annak alapján a javaslat érdemben elbírálható 
legyen. 
(2) Az (1) bekezdésben jelzett javaslatot a C.3410-358. raktári 
számú nyomtatványon* három példányban kell - postai úton -
felterjeszten i. 
(3) A javaslathoz csatolni kell a két példányban kiállított vényt. 
A vény csak az Egészségügyi Minisztérium engedélyező felül· 
bélyegzésével érvényes, illetőleg váltható be a kijelölt gyógyszer
tárban. 

7.§ 

Az utasítás mellékleteiben bekövetkező Változásokat az Egészség
ügyi Közlönyben közleményként kell megjelentetni. 

8.§ 

(1) Ez az utasítás 1977. január 1. napján lép hatályba. Egyidej ü leg 
a 26/1975. (Eü. K. 16.) EüM számú utasítás, valamint a 183 096/ 
1960. számú, a 85 744/1961. számú, a 180 132/1962. számú EüM 
utasítások (Egészségügyi Közlönyben nem jelentek meg) hatá· 
lyukat vesztik. 
(2) A C. 3410-358. r. sz. nyomtatvány forgalomba hozataláig, át
menetileg az utasítás 5. számú melléklete szerinti minta alapján 
kell a 6 .. §·ban foglalt javaslatot megtenn i. 

* Beszerezhető a Nyomtatványellátó Vállalat szakűzleteiben. 
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A33/1976. (Eü. K. 23.) EüM SZÁMÚ UTASÍTÁS 2. számú melléklet 
MÓDOSÍTOTT MELLÉKLETEI 

(Érvényes 1980. novembertől) K403 Sz >l• Anturan tabl.100 mg 50 x Ciba-Geigy 32,40 
K 4 J •!'< Adresen tabi. 25 mg 20 x Organon 6,80 

1. számú melléklet K 176 J + Ambinon am p. 30 NE +3 ml 
oldószer im., sc. Organon 16,20 

K664 J •Ic ~}< Cortrosyn Depot szuszpenziós K921 J •!c Bisolvon tabi. 8 mg 20 x Boehringer- ~o 
inj. 2 mg/2 ml im. Organon 19,40 lngetheim 

K261 J . +·1- Di-Adreson-F aquosum i nj. K779 + Gistobil tabi. 500 mg 6 x Bracco 5,40 
3 x 25 mg+oldószer, iv., sc. Organon 19,30 K201 •!••!• Colchicin salicylat tabi. 

K549 ++ Doca szublinguális tab1. 0,5mg15x Agepha 3,20 
1 mg 40 x Organon 11,- K837 •} Combantrin szuszpenzió 

K693 J •I••!< Ismetin-szemcseppek 50 mg/m\15 ml Pfizer 11,90 
5% 10ml Zyma 16,70 K836 >-} Combantri n tabi. 250 mg 3 x Pfizer 10,70 

K810 J ·:· •}o lsopto-carpine szemcseppek K841 Sz -I• >I- Efudix kenőcs 5% 20 g Roche 27,80 
2%15 ml Al con 8,80 K 618 J ~I< •!~ Eppy szemcseppek 1% 7,5 ml Pharmacia 18,40 

K537 Sz Jectofer in j. 5 x 2 ml im. Astra 9,20 K483 Sz Ferrlecit inj. 5 x 5 ml iv. Nattermann 8,-
K454 + Ko nakion drazsé 1 O mg 20 x Roche 10,20 K 065 Sz --!~-I~ lm u ran tabi. 50 mg 20 x Weilcome 26,-
K453 -r~ Konakion inj. 10 mg 5x1 ml Fekvőbeteg-gyógyintézetben történt 

im.,iv. Roche 8,80 beállítás és javaslat alapján rendelhető 

K517 J ·!~ Mestinon drazsé 60 mg 20 x Roche 14,10 K890 Sz •!~ lntal kapszula 20 mg 30 x Fi sons 40,20 
K301 J --:~ •!• Orad~xon tabi. 0,5 mg 20 x Organon 3,70 Csak extrinsic asthma bronchiale ese-
K244 J •!~ Orga-Steron tabi. 5 mg 1 O x Organon 11,70 té n fekvőbeteg-gyágyintézetben történt 

K573 J ·r~ Ospolot tabi. 200 mg 50 x Bayer 21,- beállítás és javaslat alapján rendelhetik 
a kijelölt intézetek 

K267 J •I• Ovestin szuszpenziós i nj. 
lntal Spinhaler (porlaSztó) Fi sons 15,20 1 mg2x1 ml Organon 4,80 

K268 J + Ovestin tabi. 250 !!9 20 x Organon 7,40 Az lntal kapszula első felirásával egy-
idejűleg rendelhető egy alkalommal 

K756 J + Ovestin tabi. 1 mg 30 x Organon 14,60 
K398 Sz ·r~ lrgamid szemkenő_cs 15% 5 g Zyma 5,50 K320 J ,. Salazopyrin tabi. 0,5 g 50 x Pharmacia 11,60 
K 516 J Kemadrin tabi. 5 mg 50 x Weilcome 8,70 K586 J ·I~ Salazopyrin EN tabi. 0,5 g 50 x Pharmacia 14,70 •} 

K824 •!••!• Leponex tabi. 25 mg 50 x Sandoz 28,80 K655 J ~· Salazopyrin végbélkúp 
K825 •I< ·I~ Leponextabl. 100 mg 20 x Sandoz 36,80 0,5 g 10X Pharmacia 14,70 

K 84 •} Sandosten-Calcium inj. Kizárólag a 86.748/1976. (Eü. K. 18.) 
EüM számú közleményben foglaltak 

10% 5x1 ml iv. Krka szerint rendelhetők 
Kizárólag szakrendelések és orvosi ren- K451 J •1<>-1< Leukeran tabi. 5 m_g 50 x Weilcome 30,20 
delők részére, vényen_nf2lm _ _rem:l_e)hetQ 

K-384 J .. ;~ Locacorten Viaform fülcsep-
K482 J •!• T ace tabi. 24 mg 50 x Merrell pek7,5 ml Ciba-Geigy 9,40 
K862 J ++ Tosmilen szemcseppek K388 Sz ·!••!- Methotrexattabl. 2,5 mg 20 x Lederle 19,30 

0,5%5 ml Chemie Linz K 713 J ofo•I< Mintacol solubile 100 mg + 
K468 •I< Toxogonin inj. 250 mg + 1 O ml oldószer Bayer * 5x1 ml iv. Merck 
K 750 J •I• Vasopressin orrspray 250 NE 

5ml Sandoz * L: Feljegyzések fejezetben. 
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~· .. ~r~ Minte~ol szuszpenzió 30 ml MSD 
~ ~~~ J ' .;. Multergan drazsé 100 mg 20 x Speeia 
K 

743 
J .;. Multergan inj. 50 mg 10x2 ml Speeia 

K 
85

7 J .; •• ;. Myleran tabi. 2 mg 20 x Weilcome 
K 

559 
J ·~ Mytelase tabi. 10 mg 30 X Winthrop 

K 
76

2 Sz ~; .. Noveril drazsé 80 mg 20 x Wander 
K 

905 
sz '.< Noveril drazsé 240 mg 20 x Wander 

K 963 J •:"' Ottan Eco s;z:emcseppek 
0,06%5 ml Star 

K964 J 
>I- Ottan Eco szemcseppek 

0,125% 5 ml Star 
K 

427 
sz ·:· Orgametril tabi. 5 mg 30 x Organon 

Kizárólag nőgyógyászat! szakrendalé· 
sek rendelhet!!: terépiás célra.- valamint 
fekvőbeteg-gyOgyintézeti javas!atr<t a 
be!gyógyásl csop., vel, főorvos vérző 
vagy vérzékeny thrombocvtopeniás nő-
betegek réQére 

Weilcome K 
629 

J .;. ·~ Otosporin fü_lcseppek 5 ml 
K 

625 
Sz .z. Pimafucm huvelvtabl. 

25 mg 20 x Gist 

K 701 
sz ~: .. Pimafucin krém 2% 30 g Gist 
s ~1- Pimafucort kenőcs 15 g Gist 

~6~~ / {• Poly.rnixin B in j. 50 mg im. Pfizer 

46 
~I.. Protamin 1 OOO i nj. 5 ml iv. Roche 

K 
882 

J {• Sulfone tabi. 100 mg 1 OOx UCB 
K 

0 
J ++ T alusin drazsé 0,25 mg 20 x Knoll 

K 9~1 sz •!< Tanderil szemkenőcs 10% 5 g Zyma 
K ~59 Sz .;. Tauradon in j. 1 Omg 0,5 ml im, Byk-Gulden 
~ 860 sz .;. Tauradon i nj. 20 mg 0,5 ml im. Syk-Gulden 
K 

861 
sz .r• Tauradon in j. 50 mg 0,5 ml im. Bvk·Gulden 

98 
J .;. Thyranon tabl.100 mg 100x Organon 

K 
73 

J .;. Topostasi n 3000 N. l. H.·E Roche 
K ~44 Sz {•>!• Tremaril tabi. 5 mg 20 x Wander 
K 

780 
sz ·I~ Ultracortenal Slemcseppek 

K 0,5% 5 ml Zyma 

K 794 
sz _ .. r~..r~ Vibramycin gyermekcseppek 

100 mg 1 O ml Pfizer 
o-i< Yomesan tabi. 0,5 g-4 x BaYer 

K661 

4,20 
4,90 

16.40 
4.40 
7,30 

11,40. 
25,80 

8,60 

10,50 
12,80 

8,80 

10,90 
11.60 
8,10 
8,70 
6.80 
6,90 
4,30 

13,20 
4,~ 

4,80 
6,20 

10,90 
19.40 
8,90 

2 
sz mellékletbe felvett gy~gyszerkés~ítményeket az alább fe/·: 

:or~lt gyógyszertárak ho~hatják forgalomba: 

Budapest 
au da pest 
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61 O. VI., t.enin körút 95. 
703. VII., Rákóczi út 86. 

Budapest 
Budapest 
Baranya megye 
s-ács-Kiskun megye 
Békés megye 
Borsod-A.-Z. megye 
Csongrád megye 
Fejérmegye 
Győr-Sopron megye 
Hajdú-Bihar megye 
Heves megye 
Komárom megye 
Nógrád megye 

905. 
1203. 
10/1. 
12/4. 
14/1. 

19/47. 
13/51. 

317. 
5/58. 

16/18. 
18/9. 
2/29. 
4/26. 

Pest megye 1/99. 
Somogy megye 9/2. 
Szabolcs-Szatmár m. 17/9. 
S;z:olnok megye 15/49. 
Tolnamegye 11/1. 
Vas megye 6/7. 
Veszprém megye 7/43. 
Zala-megye 8/25. 

IX., Üllői út 121. 
XII., Alkotás u. 1/b 
Pécs, Széchenyi tér 2. 
Kecskemét, Szabadság tér 1. 
Békéscsaba, István király tér 6. 
Miskolc, Kun Béla tér 2. 
Szeged, Lenin krt. 91~ 
Székes!ehérvár, József Attila:_u_~~ 
Győr, Arpád u. 47. - -·- - _"__ 
Debrecen, Széchenyi út 1. 
Eger, Dobó tér 2. 
Tatabánya, Ságvári Endre u. 7. 
Salgótarján, Tanácsköztársa~ 
ság u. 9. 
Vác, Március l5. tér. 22. 
Kaposvár, Kossuth tér 4. 
Nyíregyháza, Lenin tér 1. 
Szolnok, Beloiannisz u. 21. 
Szekszárd, Széchenyi u. 49. 
Szombathely, Köztársaság tér 9. 
Veszprém, Rákóczi út 8. 
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 29-33. 

Inzulin-készitmények 

K 439 {< Insulin Novo inj. 400 NE, 10 ml 10,50 
K 25 -r .. Insulin Novo Actrapid i nj. 400 NE 1 O ml 10,50 
K 886 ~r .. lnsul~n Novo ActrapidMCi nj. 40Ó NE, 10 ml 16,-
K 440 {< Insulin Novo Lente in j. 400 NE, 1 o ml 10,50 
K 923 --r~ Insulin Novo Monotard MC i nj. 400 NE, 1 o ml 16,-
K 924 ~r~ lnsul~n Novo Rapitard i nj. 400 NE, 10 ml 10,50 
K 459 ~r .. Insulin Novo Semilente inj. 400 NE, 10 ml 10,50 
K 174 ~I .. Insulin Novo Zinkprotamin i nj. 400 NE, 10 ml 10,50 
K 885 {< Insulin Novo Semilente MC i nj. 400 NE, 1 O ml 16,-
K 884 {< lnsul~n Novo Ultralente i!Jj. 400 NE, 10 ml 10,50 
K 1017 •l• Insulin Novo lsophane (NPH) in j. 400 NE, 10 ml 9,40 

~ü/földi gy~rtmányú inzulinok rendelését és kiadását a 20/1967. 
, (Eu. K. 16.) EuM ésa 2/1971. (Eü. K. 1.) EüM számú utasításszabá
tyozza. A külföldi inzulin-készítményeket az 507. számú gyógy

, szertárhozza forgalomba (1051 Budapest, Dorottya utCa 13.). 
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3. számú melléklet K929 Ami naplasmal L-5 infúziós 
oldat 1 OOO ml Brau n 54,80 

K972 + Arnipaque 5x3.75 g+5x20 ml 
+ Antibotulique szérum oldószer Cilag 971,50 

A+B20ml Pasteur 254,90 K973 ~r~ Arnipaque 5x6,75 g+5x20 ml 

~· Antivenimeux szérum 1 O ml Pasteur 419,20. oldószer Cilag 1678,10 
K847 ~r~ DiCynone in j. 250 mg 20>:< 2 ml K850 ~I~>i-c Artana d am p, 250 mg 

iv.,im. OM 71,60 25 x 5 ml Roche 622&D 
K 833 >-Ic Endobil i nj. 20 ml5x iv. Bracco 134,10 K 915 + Bebulin amp. 500 E Imrnunc 551;so 
K356 ·I~ Endocistobil in j. 50% 5 x 20 ml K971 >I~ Berotec aerosol15 ml } 

Boehringer 56,-
iv. Bracco 25,90 K922 •l• Biselvon in j. 4 mg 5 X 2 ml 11,80 

K 213 <]!< Inaetin am p. 1 g 25x iv. Byk-Gulden 51,80 K952 ~r~ Biselvon oldat 40 ml Ingelheim 
7,90 

K 557 •I~ Jadamid in j. "300" 5 x 20 ml iv. Bracco 25,90 K771 >I~>-Ic B leocin am p. 15 mg Kayaku 107,10 
K965 •r .. .z. Oftan Obucain szemcseppek K 8Í2 ~- Brietal Sodium am p. 500 mg Lilly 9,90 c 

0,4% 10 ml Star 4,90 K872 •I .. Calcitonin Sandoz inj. 5x1 ml Sandoz 194,20 
K796 ~· Patenté BleU in j. 2,5% 1 x 2 ml Byk-Gulden 8,- K 1005 >-l< Catergen tabl .. 500 mg 100x Z y ma 177;50 
K975 •I .. Pimafucin cseppek 2,5% 20 ml Gist 23,80 K804 .. I .. >l< Celestone Chranodcse szusz-
K 715 + POR 8 inj. 5 NE 50x1 ml Sandoz 124,20 penziós inj. 1 ml im. Schering 13,-
K853 Pregnosticon "ali in" 30 x Organon 390,50 K550 .. r .. Ceporin amp. 250 mg 50x + 
K867 Pregnostisec 25 x Organon 217,60 5X1 ml oldószer Glaxo 317,70 
K949 Simplastin Test 10x20 Gödecke 208,10 K429 ... r .. + Cortrap h i ne am p. 25 NE + 
K484 .. r .. Styptanon in j. 20 mg 6 x 2 ml iv.Organon 59,30 5 ml oldószer Organon 11,70 
K855 Thrombokinase tabi. 1 Omg K 737 •1<•1< Cytosar am p. 100 mg + 5 ml 

10x Sol co 14,90 oldószer Upjohn 23,60 
K 795 •H• Trabicin amp. 2 g+ 3 ml oldó- K997 •1-••I .. Dalacin C inj. 300mg/2 ml Upjohn 23,40 

szer im. Upjohn 20,50 K908 ~J< ..r .. Depo-Medrol inj. 40 mg/ml 
K371 •l• Uramira inj. 60% 5 x 20 ml iv. B ra eco 21.40 2 ml fecskendőben vagy 
K 227 •I~ Vinydan 25 ml10x Lundbeck 84,90 arnpuliában Upjohn 19,50 

K 757 •I .. Dexatopic krém 15 g Organon 20,90 
4. számú melléklet K 198 +•I .. Di-Adreson-F szuszpenziós in j. 

125mg 5ml Organon 14,30 
K875 >! .. + Adremycin szemcseppek 3 ml Organon K833 o{ .. Endobil inj. 5 X 30 ml Bracco 176,90 
K925 •I~ •1< Adresen szuszpenziós inj. K834 + Endobil infúzió 100 ml Bracco 60,10 

250 mg 10 ml Organon K 797 •I .. Epanutin inj. 250 mg 5 ml ParkeDavis 7,80 
K879 ~· Aidactone inj. 200 mg 10x Boehringer K 817 .. : .. or .. Estracyt amp. 300 mg 10x + 

Mannheim oldószer 10 ml Leoswed 596,60 
K748 •}-ol .. Alexan amp . .40 mg 30x2 ml Ma ck Fibrinagen 1 g, szerelékkel + 
K802 +-r .. Aikera n am p. 100 mg+ 1 ml oldószer 100 ml aqua dest. Kabi 131,-

oldószer+9 ml a qua dest. +-t< Flaxedil inj. 40 mg 50 x 2 ml Speeia 47,70 
pro inj. Weilcome +>I< Fungizone am p. 50 OOO NE in-

K803 .; .. >I .. Aikera n tabi. 2 mg 25 x Weilcome fúzió készítéséhez Squibb 62,80 
K 931 '>!ole Allaferi n inj. 10 mg 50x2 ml Roche ~· Gastrografin oldat 5X100 ml Schering 132,-
K929 Ami naplasmal L-5 infúziós •l• Geopen tabi. 500 mg 40 x Pfizer 152,30 

oldat250 ml Brau n 
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K 1000 ~r~·!-• Glucagon amp. 1 mg + oldó- K982 {< Mandeiamin drazsé 500 mg 
sze r Novo 71,70 100x Gödecke ** .. 

K906 +·r~ Heminevrin por 5x4 g infúzió K907 •I-4" Medrol tabi. 4 mg 100x Upjohn 66,90 
készítéséhez Astra 242.40 K793 {• Mestinon inj. 1 mg 50x1 ml ROche 61,50 

K703 •l<+ Heminevrin kapszula 0,3 g K 705 •l<•I~ Methotrexate am p. 5 mg iv. Lederle 23,50 
100X Astra 52,40 K706 •!-•+ Methotrexate am p. 50 mg iv. Lederle 57,20 

80.522/78. Hepanosticori Test 5 x 20 Organon 1137,- K846 •} Metopiron inj.1 g 5x10 ml Ciba-Geigy 47,-
80.522178. Hepanosticon Test 50 x 20 Organon 7526,80 K572 . .. Metopiron kapszula 250 mg 
80.522/78. Hepanosticon adsorbent 25 x 2 50 x Ciba-Geigy cÜlo;'a"O 

Test Organon 880,80 K508 >I~ Myodil inj. 3x3 ml Glaxo 39,20 
K 186 >I .. >I .. Hydro-Adreson alkoholos ol- K744 >! .... : .. Natulan kapszula 50 mg 250 x Roche 185,20 

datban JOO mg 20 ml (infúzió K 941 •I"- of- Nebcin in j. 20 mg 1 x 2 ml Lilly 16,20 
készítéséhez) Organon 14,90 K942 ~I<~; .. Nebcin inj. 80 mg 1 x 2 ml Lilly 32,-

K828 ~:~ Hyperstat in j: _300 mg-20 nil __ Schering 131,10 ·;:·;j K772 ·~ Nepresol am p. 25 mg 5 x + 
K967 ~r .. Hypertensio amp. 2,5-mg 1 OX' Ciba-Geigy 104,50 oldószer 5x2 ml Ciba-Geigy 9,70 
K835 ~r .. ~I-< lm urán in j. 50 mg Weii!Com.e 30,40 i K 761 ~ .. Noveril i nj. 40 mg 50 x 2 ml Wander 160,70 
K450 Intralipid 10% infúziós emu!- K962 ..r .. ~::-- Ottan !du szemcseppek 0,1% 

zió500ml Vitrum 61,30 
:l 

10ml Star 9,10 
K476 Intralipid 20% infúziós emu!-

l 
K990 .,. Opacist E. R. 200 ml Bracco 51,10 

zió 100 ml Vitrum 34,- K354 ,:x.. ..r .. aradexon inj. 5 mg 100x1 ml Organon 440"30 
K476 Intralipid 20% infúziós emu!- K994 +~I .. Partodel tabi. 2,5 mg 30 x Sandoz 89,50 

zió-500ml Vitrum 99,- K994 ~: .. + Partodel tbl. 2,5 mg 500 x Sandoz 1491,50 
K877 •!ol"' lsppto-carpine szemcseppek K934 .. : .. Partusisten i nj. 0,5 mg } 

1%~15ml Al con 7,90 25x10 ml Boehringer 206,-
K647 ~: .. l suprel in j. 0,2 mg 5 x 1 ml . Winthrop 22,50 K944 ~: .. Partusisten tabi. 5 mg 100x Ingelheim 109,80 
K558 •l< Jadamid i nj. ,,380" 5 x 20 ml Bracco 28,60 ('-! 

K667 >l< Pavulon in j. 4 mg 50 x 2 ml Organon 223,50 
K775 ~: .. Jadamid infúzió 24% 250 ml B r ace o 38,20 K 501 .,. Penthrane 125 ml Abbott 220,20 
K776 ~r .. Jadamid infúzió 36% 250 ml . Bracco 51,90 K858 •l< >I< Percorten vizoldékony in j. 
K940 ~: .. Kabikinase amp. 250000 NE Kabi 93-,90 

! 
50 mg 5x5ml Ciba-Geigy 97,60 

K 790 ·~ Keflin amp. 1 g Lilly 22,30 K848 or .. Pírnatucin steril szuszpenzió 
K 736 •I .. -r .. Ketalar (Ketanest) inj. 500 mg 2,5% 20ml Gist 80,40 

10m! Parke-Davis 57,20 ! K 919 '.• Pimafucort krém 15 g Gist 10,90 
K 735 o{-< >l< Ketalar (Ketanest) inj. 200 mg ;;! K 918 .. : .. Prothromplex amp. 500 E lmmuno 500,20 

20m! ParkeDavis 28,60 K 136 Raveron inj.1 mlx10* Robopharm 32,10 
K 881 •l<+ Lanvis tabi. 40 mg 25 x Weilcome 217,- K421 Rumalon inj.1 mlx5* Robopharm 13,40 
K823 +ol .. Leponex inj. 50 mg 50x2 ml Sandoz 153,30 K335 {• Ouimotrase 2 mg + 1 O ml 
K590 ~r .... : .. Lineacin inj. 600 mg 2_5><2 ml oldószer Pevia 12,60 

fecskendőben im. {iv. csak in- K237 .,. Regitin inj.10 mg 5x1 ml Ciba-Geigy 10,90 
fúzióban) Upjohn K343 {• Reptilase inj. 20x1 ml Disperga 74,60 

K525 •l< U piodal Ulti-a-Fiuide 38% K902 Raemalat Konzentrat 50 ml H ek 40,60 
5x5ml Byk-Gulden K592 Spongostan zselatinszivacs 

K946 •I• Loeaid kenőcs 15 g Gist 7x50x10 mm Ferresan 60,60 
K947 ·!~ 'Locoid krém 15 g Gist 
K640 .,. Lomidine inj. 120 mg 5x3 ml Speeia * A készletek kifogyásáig. 
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K 901 >!< Tanderil krém 5% 30 g Ciba-Geigy 13,50 
K656 >-!-< Trasicor amp. 2 mg 5 x Ciba-Geigy 19,10 
K 535 >!< Ubretid inj. 1 mg 25X1 ml Chemielinz 21,50 
K 781 ·!~ UltracortSnol szemkenöcs 

0;5% 59 Zyma 10,10 
K378 .. r~ Uramira 75% 5 x 20 ml B ra eco 24,10· 
K363 .: .. Vancocin amp. 500 mg Lilly 104,40 

Vibramycin am p. 100 mg Pfizer- 15,40 '11 K 891 .• : ... r~ 
K840 •l<•l< Vibramycin szirup 200 mg 

Y, 20ml Pfizer 20,10 
K945 ~4 Vumon i nj. 50 mg 10x5 ml Sandoz 165,50 
K 1023 ~r~ Zaditen szirup 200 -ml Sandoz '* 
K 1024 ~· Zaditen tabi. 30 x Sandoz .. 

** L; Feljegyzések fejezetben. 
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5. számú melléklet 

Az intézmény megnevezése: lktatási szám: 

Gyógyszerigénylőlap 

1. Beteg neve .. . .......... . . -. . . . . . . . 
2. Életkora .••• ............ ............ ············ (Kiskorú beteg esetén szülöjének- eltartójának-neve is!) ·.;~-

3. Lakáscíme: ......•••• 
4. Az igényelt gyógyszer megnevezése, elöá!lítója: 

............ ············· 
5. Javasolt adagolása (napi, heti stb.); 
6. Agyógyszereskezelésidötartama; ·········· ·········· 7. Diagnózis; ············· ············· 8. A korábban alkalmazott gyógyszerel< felsorolása; 

1 O. Az iQé~Y~it ·gyóQY~~~r· ~Ökséfje·s~éQé~"ek. ~és.zi~t~~·i~d~·k·lé~~;· Ú(Ó~I~p:ki~Ö~~t ~~: 
tolandó!) 

································ ....................... . 
11. A beteget elbocsátása után gondozásba vevő intézet (orvos) megnevezése; 

........... ········································ 
12. A javaslatottevő orvos neve, munkahelye, beosztása; 

Ajavaslatba hozott gyógyszert, annak hatását, mel1ékhatásait, azok elháritásának lehe
töségét, adagolását, alkalmazásának korlátait ismerem. Magyarországon forgalomba 
hozataira nem engedélyezett gyógyszer igénylése esetén tudomásul veszem, hogy 
annak hazai hatósági ellenőrzése nem történt meg. 

javaslatot tevő 
osnályvezető főorvos 

P. H. 

Láttam: 

igazgató-főorvos 

·········· ····································· 
Az Egészségügyi Minisztérium döntése; 
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GYÓGYÁSZATI SEGÉDE~ZKÖZÖ~ 
RE~·óELÉSE ÉS GYÓGYSZERTARI KIADASA 

GÉSZSÉGÜGYI MINISZTER 39/1976. (Eü. K, 1977. 1.) · 
AZ~ ZÁMÚ UTASÍTÁSA Af. EGYES. GYÓGYAS.ZATI 
EEu~ÉtESZKöZöK RENDELESÉRÓL ES KIADÁSARÓL s 

, .. miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsá
A penzuf_Yrtésben az alábbiakat rendelem: 
val egve e 

1. § 

6 yszertárak által is forgalomba ho~ott gyógy~sza~i ·-,,"' 
(1) A gy ~ök betegápolási cikkek (a továbbtakban: gyogya
seg~desz~~~szköz) közül az utasítás ":lell~kl~té~en fer~oroltakat 
szatt seg~ rítés ellenében az állami egeszseg~9Y!, szolgalatt?~b~m 
15o/o-?5 te r rendelésére rendszeresített venyurlapon, tentes
a gyogvsze edig a 14/1976. (XI. 1.) EüM számú rendelet (a továb
rnentes~nR) 5. § (1 ), (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben 
biakb_an. kell rendelni. . , .. ,~ 

J és rnod_on fejlécé"n fel kell tüntetni a "gyógyászati segedeszkoz 
(21 A v~ny 
rnegjelolé~t. kezdésben említett v~nyen- nem ren~elhetök azok a 
{3) AZ ~ 1 ) t segédeszközök, amelyek gyógyszertarakban kapha· 
gyógyasza ~e a mellékletben feltüntetve nincsenek. 
tók ugyan, 

(2) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározon vényeket gyógyászati 
segédeszközök kiadása után a gyógyszertárban vissza kell tartani. 

4.§ 

Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit 
1977; január hó 1. napjától kezdődően kell alkalmazni. __ _ 
Egyidejüleg hatályát veszti a társadalombiztosítás szotglftm: 
saira jogosultak részére történő gyógyszerrendelés szabályozá
sáról szóló 40/1958. (Eü. K. 19.) EüM számú utasítás 20. §-a, 
továbbá a társadalombiztosítás terhére rendelhető egyes gyó
gyászati segédeszközökről és betegápolási cikkekről szóló 1970. 
(Eü. K. 17.) és az 1971. (Eü. K. 1.) számában közzétettTájékoztatók 
a gyógyszertárakban kiszolgáltatandó gyógyászati segédeszkö-
zökre vonatkozó rendelkezései. ~ ~ 

MELLÉKLET 
A3SI19n. (Eü. K. 1977.1.) EüM SZÁMÚ UTASÍTÁSHOZ 

Vényre rendelhető gyógyászati segédeszközök 

Ágybetét (műanyag lepedő) 80x120; 100x150; 120x180stb. 
Ágytál •. . 
Ballon-katéter (Folly) 30 ml űrtartalmú ballonnal, 2 járatta!, 
12--=14 számú nagyságban 
Belégző készülék, kézi {komplett, ill. üvegrész és ballon) 
Beteg ivócsésze 

,. 
:·l Sz 

'tás mellékletében felsorolt gyógyászati segédeszközt :~ Sz 

2.§ Bőrujj 
Duodenumszaoda 
Gégekanül, 4-10 szám ú , . 

{1} Az ut)s~ kezdésének megfelelően azok az orvosok rend~lh.et- ti 
a~~·_!k~~ azeR. 1. § (1) bekezdése alapján gyógyszer rendelesere _;,~~~A~1 
Jog~sul~~~i magángyakorlat ~eretében gyógyászati segédeszkö- --~- K 
{2) AZ 

0 
kteljes áron rendelhetok. . .... ";~~-. 

~- ~ 
b meghatározott g::gyászati segédeszközök térités- :1 

(1) AZ- 1-· ~-e:V~ térítésmentes rendelésére és. a kia~ására a gyóJJY- ~~ 
köteles, 

111 
d lésére vonatkozó rendelkezesek ertelemszeruen :;;:;:§:. 

szerek :en e 
írányadok. --
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Gégespray egyenes vagy hajlított+ gumiballon 
Gyógyiszap kompressz 
Gyomorcső mesterséges tápláláshoz 
Heretartó (1-9 sz.) 
Intrauterin eszközök 
lrrigátor,--komplett (1 ,5 l-kanna maanyagból, gurnitömlövel, 
3 részes műanyagcsap, hüvely-, végbélcsőtoldalékkal) 
Irrigátor kanna műanyagból1 ,51 
Irrigátor kannához gumitömlő 
Irrigátorhoz 3 részből álló toldalékgarnitúra (elzáró csap, hü
vely·, végbélesőtolda lék) 
lrrigátorhoz, hüvelyöblítéshez üvegcsőtoldalék, hajlított, 1 
vagy51yukú 
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IrrigátOrhoz végbélcső toldalék gumiból, 2 lyukú toldalék
összekötő csővel 
Janet- vagy Farkas-fecskendő 100-150-200 ml-es 
Jégtömlö gumiból 20, 25,30 cm külsö átmérőjű 
Kankófecskendő (urethra lokális kezelésére stb.) 
Katéter, N elaton 7-30 szám ú nagyságban 
Katéte r; Tiemami 8-28 számú nagyságban 
Katéterdugó 
Kézi köpőcsésze 
Laticel ülőpárna 

Sz Méhgyűrű 
Melegítöpalack gumiból, 2, 2,5, 31 
Mellbimbóvédő 
Mellszívó1 komplett 
Mallszívó üvegharang 
Mallszívó üvegharanghoz ballon 
Pesszárium 
Polietilén zacskó (anus praeternat. esetén) 

D Rekord fecskendő 1 ml, illetve 2 ml 
D Rekord fecskendő csere 1 ml, illetve 2 ml 
D Rekord tű l, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 szám ú 

Rugalmas pólya 
Szemecset· , 
Szemkötő 
Szélcső, gumiból 
Vizelőkacsa, férfi 
Vizelökacsa, női 
Undina üveg 

D: Diabetes me liitus és asthma bronchiale esetén, ha a betegek · 
az injekció beadását maguk végzik. -

Sz: Gyógyászati segédeszközt az a szakrendelés (gOndozó) szak
orvosa rendelheti, aki a gyógyászati segédeszköz javallatai 
szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg 
és szakmailag illetékes. Amennyiben az orvos megfelelő szak
képesítéssel rendelkezik, a gyógyászati segédeszköz -
lése tekintetébensaját hatáskö-rében dönthet. 

K: Kizárólag fekvőbeteg-gyógYintézet, kórház-rendelőintézet 
szakorvosa rendelheti. 
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3.5 KÁBÍTÓSZEREK RENDELÉSE ÉS KIADÁSA 

AZ EGÉSZ~É!30GYI ~II'!ISZTER 8/1977. (Eü. K. 7.} EüM SZÁMÚ 
. UTASITASA A KABITÓSZEREK GYÓGYÁSZATI CÉLRA 
RENDELÉSÉNEK ÉS GYÓGYSZERTÁR !JÓL KIADÁSÁNAK, 

VALAMINT A GYÓGYSZERTARAKBAN 
ÉS A GYÓGYINTÉZETEKBEN A KÁBÍTÓSZEREK .. ····. 

BESZERZÉSÉNE~, K,EZEL~SÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK;-· 
SELEJTEZESENEK ES MEGSEMMISÍTÉSÉNEK 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

A kábítósZer termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forga
lomba hozatal ának, raktározásának és használatán-ak s_zabályozá-
sáról szóló -1/1968. (V. 12.) BM-EüM számú együttes rendelet 
12. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben- a következöket rendelem: 

ORVOSI VÉNVEN KÁBÍTÓSZER RENDELÉSE 

1. § 

(1} Az 1/1968. (V. 12.} BM-EüM szám ú együttes rendelet mellék
leteiben felsorolt kábítószerek és kábítószert tartalmazó készit
mények (a továbbiakban:-kábítószerek) gyógyászati célra történő 
rendelésénél az egyéb gyógyszerek rendelésére vonatkozó ren
delkezéseket-a 14/1976. (XI. 11.) EüM szám ú rendelet 4. §-ának 
(2) bekezdésében foglaltak kivételével- a következő bekezdésben 
megállapított kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
(2) Az orvos köteles a tintával kiállított vényt aláírni és bélyegző-
jének jól olvasható lenyomatával ellátni. -
(3) A kábítószerek térítésmentesen történő rendelésekor a vényt 
két példányban kell kiállítani. A másolati példányra rá kell írni 
a "Másolat" szót. Az orvos kQteles a vény mindkét példányát 
aláírni és bélyegzőjének lenyomatával ellátni. 

"-l,4l'l' ven11en fel kell tüntetni a beteg életkorát, a rendelt kábító
szer mennyiségét -törzskönyvezett gyógyszerkészítményeknél 
ha az többféle hatáserősségben van forgalomban, a készítménY 
hatáserősségét -,valamint a használati utasítást. 
(5) Kábítószernek minősített törzskönyvezett gyógyszerkészít
mény rendelésénél a készítmény hatáserősségét arab számmal 
és betűvel (pl. Morphinum hel in j. 2% [du o per centum]), a rendelt 
ad~golási egységek (inj., tabi., supp. stb.) számát pedig római 
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számmal és betűvel kell kiírni. Ha a készítmény csak egyféle hatás
erősségben van forgalomban, a vényen csak az adagok számát 
kell feltűntetni. . , 
(6) Magisztrálisan-el készítendő kábítószer-tartalmú gyógys?erek : 
rendelésénél a gyógyszerbE!n foglalt kábítószer mennyiségétarab : 
szárilma l és betűvel. az adagok számát (Dent. tal. doses; Divide in 
doses) római számmal és betűvel kell feltűntetni. 
(7) Ha az orvos a kábítószert a meghatározott legnagyobb egy
szeri, illetőleg napi adagnál nagyobb mennyiségben rendeli, kö-. :" 
teles a vényen a kábítószer mennyiségét az 5. §-ban megálla- ' 
pított módon külön megerősíteni_. .. 
(8) A vényen a használati utasítást pontosan, félreérthetetlenül 
kell megadni. Ha az orvos olyan használati utasítást kíván 
hogy pl. fájdalom esetében 1 O cseppet vagy egy_ tablettát, 
nyen azt is meg kell jelölnie, hogy a beteg naponként ö~s~~.~~~i~ 
legfeljebb hány cseppet, illetőleg tablettát vehet be. 1 é 

a vényen használati utasításui "az orvos kezéhez" sza,valkat 
tetí fel, külön használati utasítást adnia nem kell. A vényen 
nálati utasításui "rendelet szerint" vagy u utasítás szerint" 
jelöléseket alkalmaznia nem szabad. 
(9) Ha az orvos összetett gyógyszerben a Tinetura 

opii, illetőleg az Extractum opií- kábítószert h~lt~~,~~~~:~~~~;:é~~: .• í 
jából rendeli, és a rendelt összetett gyógyszer · 
ben a Tinetura opii a 0,75 g-ot (45 cseppet) vagy 
0,08 g-ot, illetőleg az Extractum op i i a 0,05g-ot nem 
a (6) és a (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem 
mazni. 

2.§ 

(1 J A magánorvosi gyakorlatban kábítószert csak nyomtatott 
gumibélyegzős fejléccel ellátott vényürlapon szabad rer1dr>lni 
A vényűrlap fejlécének tartalmaznia kell az orvos 
orvosi rendelőjének és lakásának eimét (község, város, 
szám), telefonszámát, a rendelési időt, valamint az orvosi 
gyakorlatra feljogosító engedély számát. 
(2) Az orvosi Vényt-tintával kell kiállítanL A Vényen fel kell 
tetni a beteg nevét, életkorát,·takáscímét és a rendelés 
valamint az 1. § (5)-(9) bekezdéseiben foglalt rerldr31k•eziise•k 
rint a rendelt kábítószert. Az orvos köteles a vényt aláírni és 
bélyegzőjének lenyomatával ellátni. 

744 

3.§ 

Ha az orvos az uorvosi táskáj'a" részére rendel kábítószert, a 
vé_nyen ·a kábítószer nevét, mennyiségét [1. § (5) és (6) bek.] és 
az"orvosi táska részére" szavakat keU feltüntetnie. 

4.§ 

(1) Kábítószert állatgyógyáSzati célra fejléccel ellátott vényűr
lapon kell rendelni. A vényűrlap fejlécének tartalmaznia kell az 
állatorvos nevét, munkakörének megnevezését és munkahelyé
nekcímét(község, város, utca, házszám). Az Állatorvostudományi 
Egyetemen, valamint az állatkórházakban állatgyógyászati célra 
kábí~ószert az intézmény vényűrla'pján -kell rendelni. 
(2) A tintával egy példányban ki állitan dó vénven fel kell tüntetni 
az állat tulajdonosának nevét, lakás'címét és a rendelés keltét, 
valamint az 1. § (5), (6), (8) és (9) bekezdéseiben foglalt rendel
kezések szerint rendelt kábítószert. A használati útaSitáSban az 
állat faját és darabszámát is meg kell jelölni. Az állatorvos köteles 
a vényt aláírni és hivatali bélyegzőjével, illetőleg az intézmény 
bélyegzőjének lenyomatával ellátni. . 

5. § 

Ha az orvos, illetőleg az állatorvos a már ki8Hított vényen változ~ 
tatást (javítást) eszközöl, ezt a javított résznél kézjegyével és bé
lyegzőjének, magánorvos esetében kézjegyével és névbélyegzö
jének lenyomatával meg kell erősítenie. 

6.§ 
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AZ ORVOSI VÉNYEN RENDEL T KÁBÍTÓSZERNEK 
KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERT ÁRBÓL KIADÁSA 

8.§ 

(1) Az orvosi vényen rendelt kábítószernek a közforgalmú gyógy
szertárból történő kiadására az egyéb gyógyszerek kiadásár'a 
vonatkozó rendelkezéseket az alábbi '(2) és (3) bekezdése~b_.e_~JJqg-
lalt eltérésekkel kell alkalmazní. -- «, - • ""'~ 

(2) Ha az orvos a rendelt kábítószer mennyiségét és- adagolva ki
adandó kábítószernél az adagszámot nem az 1. § (5) és (6) bekez
désében foglalt rendelkezések sze ri nt tüntette fel a vényen, vagy 
ha a rendelt kábítószer egyszeri vagy napi adagja a mégállapí
tárt legnagyobb adagokat meghaladja és ezt az :orvos a vényen 
az 5.-§-ban megállapított módon nem erősítette-meg,- úgyszintén 
ha aZ orvos a vényen a használati utasítást nem az l. § {8) bekez
désében foglalt rendelkezés szerint tüntette fel, a közforgalmú 
gyógyszertár a kábítőszeirt csak"Statim~:~~Cito"vagy "Periculum 
in mora" jelzéssel történő rendelés esetében adhatja ki, akkor is 
csak legfeljebb olyan összmennyiségben, amely a Gyógyszer
könyvben megállapított legnagyobb napi adagot nem haladja 
meg. 
(3) Ha az orvos az erre vonatkozó rendelkezések ellenére a vényen 
a ~eteg lakáscímét, a beteg életkorát vagy a rendelés keltét el
mulasztotta feltüntetni, a gyógyszerész a vényt átadó személy
től megkérdezi a hiányzó adatokat, azt a vényre rávezeti, aláírá
sával megerősíti és az így kiegészített vényre kiadja a kábítószert. 
Ha a beteg lakáscíme "BM orvosali vagy "HM orvosa" feliratú 
bélyegző lenyomatával ellátottvényen nincs feltüntetve, a rendelt 
kábítószert a beteg lakáscímének feltüntetésa nélkül kell kiadni. 
{4) A kiadott kábítószer átvételét a gyógyszer átvevője a vényen 
- térítésmentesen történő rendelés esetében a vénymásolaton 
iS - aláírásával és személyi igazoiványe számának - külföldi 
állampolgár esetében az útlevél számának- feltüntetésével iga
zolja. A személyi igazolvány vagy az útlevél számának helyes fel
tüntetését a gyógyszerész ellenőrizni köteles. A uBM orvosa~' 

'':':··'!~,!~[;C:_a "HM_orvo_sa_" feliratú bélyeg_ző _lenyomatával_ e_! látott vé. -a szemeíyi iQ'azolvány számát nem kell feltüntetni. 

9.§ 

(1) Az első fokú egészségügyi hatóság engedélyével és az orvos 
nyilvántartásának sorszámával ellátott vényre a kábítószert csak 
u'gyanaz a közforgalmú gyógyszertár adhatja ki folyamatosan. 
A gyógyszertár a kábítószernek első ízben történő kiadásakor a 
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vényt- térítésmentesen történő rendelés eset~~n~a:~~~i:~~~:~~~ ,l is - visszatartja. Téritésköteles vény esetén 
kábítószert az első fokú egészségügyi hatóság 
időközökben, az engedélyezett maonyiségben 

nyújtása nélkül, téritésmentesség esetén csak ~-~!~E?.;~~!~ < 
ellátott úja bb vény alapján adja ki ismételten. A 
vételét és az átvétel időpontját az: átvevő a vényen, 
sen történő rendelés esetén a vénymásolaton-hely hiá<nv,ábton 
vényhez erősitett papfdapon -aláírásával és SZE!m<élvi iga1zol!vá. 
nyának számával, külföldi állampolgár esetén az 
nak feltüntetésével igazolja. 
(2) A közforgalmú gyógyszertár működésének ideiglenes 
teltetése esetén a gyógyszertár vezetője köteles a 
tartama alatt kiadandó gyógyszereket előre 
előkészíteni és azokat a vonatkozó vényekkel 
kiséretében a helyettesítő közforgalmú 
átadni. A· helyettesítő gyógyszertár 
rekről 
napján 
(3} Ha a 
kábítószert a 
gyógyszertár a 
könyvnek a következő l tartalmaznia: az 1 ,, , 
pontja,_ a. beteg_ neveff ~~ lakcíme,_ az _átvett ~ábitósze:r neve és 
mennytsege. A jegyzokonyvet a kabitoszert VISSzahozo.személy-:
lyel alá kell íratni. A visszahozott kábítószert mint selleita"''"''~' 
a jegyzőkönyvvel együtt annak megsemmisítéséig a kál>íté\sZi9r-
szekrényben elkülönítve meg kell őrizni. · 

10. § 

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban minden vényt -
mentesen történő rendelés esetén a vénymásolatot is-, 
kábítószert adtak ki, vissza kell tartani. A visszatartott 
...,. térítésmentesen történő rendelés esetében a 
kat- sorszámozve és összefűzve két évig meg kell 
sorszámozását minden naptári évben. újból kell kel,deni. 
(2) .Azokat a vényeket ("Másolat") jelzéssel e\\'áf~:~:t.~i~~;~~~~;< 
lyeken az orvos Tinetura opii vagy Pulvis opii, illetőleg 
opii kábítószert tartalmazó olyan összetett gyógyszert renidelt,, ·. 
amelyben az említett kábítószer összmennyisége nem 

meg az 1. § (9) bekezdésében meghatároo;z~:o::tt:á7~~:~6~~~~~~:~~;; ; 
számozás nélkül a 14. § (3) bekezdésében n 
meg kell őrizni. 
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A KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRAKNAK 
KÁBÍTÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁSA; 

A KöZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRAKBAN A KÁBÍTÓSZEREK 
. NYILVÁNTARTÁSA, TÁROLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA 

11. § 

(1) A közforgalmú gyógys~ertár a szükséges kábítósze~~~ 
erre a célra rendszeresített megrendelőfüzetben levő rendelölap
pal a megyei (fővárosi) tanács gyógyszertári központjának (a to
vábbiakban: gyógyszertári központ) gyógyszerraktárából szerzi 
be. 
(2}·A megrendelőlapot másolópapír alkalmazásával három pél
dányban kell kiállítani. Az első (fehér színarpéldány a megreri
delőfüzetben marad, a második (sárga színű) és a narinadik {k8k 
színű) példányt a gyógyszertárvezetője megküldi a gyógysze.rtári 
központ gyógyszerraktárának. A gyógyszertári központ gyógy
szerraktára a sárga színü példányt visszatartja, a kék színű példá
nvon pedig feltünteti a leszállított kábítószerek mennyiségét és 
azt igazolásával ellátva visszaküldi a közforgalmú gyógyszer
tárnak. 
{3) Ha a leszállított kábítószerek mennyiségében eltérés mutat
kozik, erről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az észlelt mennyiségi eitérésre 
vonatkozó adatokon felül a csomagoláson feltüntetett adatokat 
(pl. a gyártó, esetleg a forgalombahozó nevét, a gyártási számot, 
a csomagoló és az ellenőr nevét, az esetleges vizsgálati számot) 
is. A jegyzőkönyv egy példányát pedig meg kell küldeni a gyógy
szertári központnak a szükséges intézkedés megtétele végett. 

12. § 

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban a beszerzett, valamint a ki
adott kábítószerekről nyilvántartást kell vezetni . 
(2) A közforgalmú gyógyszertárban minden kábítószernek minő
sülö anyagról és készítményről az erre a célra rendszeresített 
kábítószernyilvántartási lapot kell kiállítani. A különféle hatás
erősségben forgalomba. kerülö, ugyanazon hatóanyagat tartal
mazó, kábítószernek minősülö törzskönyvezett gyógyszerkészít
ményekről külön-külön kábítószernyilvántartási lapot kell kiállí
tani. 
(3) A kábítószernyilvántartási lap "bevétel" részében a megren
delőlap sorszámát és a bevételezés időpontját, valamint a be
vételezett anyag (készítmény) mennyiségét fel kell tüntetni. A ká-
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b~.t~_sze~-nyilvántartási lap .,kiadás" részében-vényenként külön
ku~o~ t~tel alatt- a vé':ly sorszámát és a kiadott kábítószer meny
nylseget kell bevezetn•. A kábítószert tartalmazó törzskönyvezett 
gyógyszerkészítményeknél mind a ,~bevétel': mind a "kiadás~~ 
reszb_en nem a gyári csomagalások számát, ha-nem az adagolási' 
egysegek (tabi., am p. stb.) darabszámát kell feltűntetni. 
(4) A ká~ító_szer-nyiiV'ántartási lapokat minden naptári év végével 
le k~ll.z~rn1. A ~e~étel é~~ kiadás között egyenleget kell vonni. 
A kab1toszer-nyllvantartas1 Japon mutatkozó zárókészletet a kő
v~tkező_ n_aptári évben mi~t nyitókészletet kell a kábítószer-nyil
vant~rtas• l~.P .. "~evéter reszé_ben _-_az előző évi adatokból meg
feleloe n elkulomtve (egy sor k1hagyasával)- feltűntetni. Az előző 
évi kiadások lezárása után a következő évi kiadásokat új oszlopba 
-kell bevezetni. 

13. § 

A kábítószereket erős falú és biztonsági zárral ellátott szekrény
ben vagy fiókban kell tartani. Szükség esetében a kábítószerek 
a kétkeresztes szarekkel közös szekrényben is tárolhatók, de csak 
külön polcon vagy fiókban. 

14. § 
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{l) A közforgalmú gyógyszertárakban a kábítószerek kezelésével ~ 
járó _an

1 
vagveszteség (porlódás, száradás, bepárol g ás stb.) címén -~ 

- a Je. en utasítás alkalmazása szempontjából - porok esetében' "'. 
legfeljebb 5%, folyadék esetében legfeljebb 10% számolható el. ·J_ 
(2) Ha a közforgalmú gyógyszertár kábítószerkészletének ellen- -*
őrzésekor valamely kábítószer készletében az {1) bekezdésben ."_ij 
mkegha!a1·r~zott kálón (a továbbiakban: káló) felüli hiány mutatko- ~
ZI •• , erro neg_v p_éld~nyban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyző- ~'D 
konyv egy peldanvat az ellenőrzést végző küldött veszi át, két pél.:. ''# 
dá~yát a gyógyszertárvezetője köteles megküldeni a gyógyszer- l 
tán központnak, egy példányát pedig a gyógyszertárban kell meg.:. -., 
őrizni. A gyógyszertári központ a jegyzőkönyv egy példányát ~~tj 
megküldi a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egész-. -N-;;;'%:,. 
ség ü gyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervének. -
(3) Ha a közforgalmú gyógyszertár kábítószerkéSzletének ellen
őrzésekor a Tinetura opii, a PuJvis opii és az Extractum opii 
kábító.szerekből kálón felüli hiány nem mutatkozjk, a 10. §(2) be
ke~d~s~ alap)á!l ~isszata~o!l vén~e~re kiadott kábítószerek meny~ 
ny1seget a kab•toszer-ny1lvantartas1 lapokra rávezetni nem kell és 
a visszatartott vényeket az ellenőrző közeg jelenlétében meg kell 
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semmisíteni. Ha pedig ezekből a kábítószerekből kálón felüli hiány 
mutatkozik, a 1 O.§ (2) bekezdése alapján visszatartott vényekre ki
adott kábítószerek mennyiségét egy tételben a kábítószer-nyil
vántartási lapokra pótlólag rá kell vezetni és a visszatartott vénye
ket egy sorszámmal ellátva a 1 O.§ (1) bekezdésében megállapított 
rendelkezésszerint két évig meg kell őrizni. Amennyiben az emlí
tett kábítószerekből a visszatartott vények alapján kiadott kábító
szerek mennyiségének a kábítószer-nyi Ivántartási lapokr.a-r~e
tése után is kálón felüli hiány mutatkozik, a (2) bekezdésben fog
lalt rendelkezésszerint kell eljárni. 

15. § 

(1) Ha a kábítószer kezelése, tárolása közbeO a kábítószer mennyi
ségében bármely okból (törés, kiszóródás stb. miatt) veszteség 
{hiány) állott elő, a közforgalmú gyógyszertár vezetője köteles 
erről három példányban jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv
nek tartalmaznia kell a kiszóródott, használhatatlanná Vált vagy 
megsemmisült kábítószer nevét és mennyiségét, a Veszteség be
következésének körülményét és időpontját. A jegyzőkönyv két 
példányát a· gyógyszertár vezetője megküldi a gyógyszertári köz
pontnak, amely az egyik példányt a megyei (fővárosi) tanács 
végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatokat ellátó szakigaz
gatási szervéhez továbbítja. 
(2) A megsemmisült kábítószer mennyiségét a vonatkozó kábító
szer-nyilvántartási lapon a "kiadás" részben fel kell tüntetni, a 
jegyzőkönyvnek a gyógyszertárban visszatartott példányát pedig 
- mint kiadási bizonylatot -·a megfelelő sorszámmal ellátva a 
vények közé kell helyezni. 
{3) A használhatatlanná vált (meg nem semmisült) kábítószert 
össze kell gyűjteni és mint selejtanyagat megsemmisítéséig a 
kábítószerszekrényben elkülönítve meg kell őrizni. 

16. § 

Ha a közforgalmú gyógyszertár bármely okból (pL a forgalomból 
történő .kivon ás miatt) a gyógyszertári központ gyógyszerraktá
rának kábítószert küld vissza vagy egy másik gyógyszertárnak 
kábítószert ad át, a továbbítandó kábítószerekről három példány
ban szállítójegyzéket kell kiállítani. A szállítójegyzék két példányát 
a küldeményhez kell mellékelni, amelyek közül az egyiket az át
vevő az átvétel igazolásával köteles a gyógyszertárnak visszakül
den i. A szállítójegyzéket a kábítószer-nyilvántartási lap kiadási, 
illetőleg bevételezési bizonylatként meg kell őrizni. 
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A GYÓGYINTÉZETEKNEK KÁBÍTÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁSA; 
A GYÓGYINTÉZETEKBEN A KÁBÍTÓSZEREK NYILVÁNTARTÁSA, 

KEZELÉSE ÉS ELSZÁMOLÁSA 

17. § 

(1) Az iiltézeti gyógyszertárral vagy gyógyszerész által vezetett 
gyógyszerraktárral rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetekben 
-ide nem értve az egyetemi klinikákat- kábltószerfelelös az inté-
zeti gyógyszertár, illetőleg a gyógyszerraktár vezetője. Az egye
temi klinikákon kábítószerfelelős a klinika gyógyszerfelelős or
vosa. Az egyéb fekvőbeteg-gyógyintézetekben az intézet vezetője 
köteles kábítószerfelelős orvost kijelöl ni._ 
(2) A kábítószerfelelős feladata a kábítósi8i'ek beszerzése iránti 
intézkedés, a beszerzett kábítószerek nyilvántartása és gondos-
kodás arról, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetben a kábítószerek 
kezelése, tárolása, a betegekhez való eljuttatása és elszámolása 
a jelen utasítás rendelkezései szarint történjék. 
(3) A kábítószerfelelős köteles évenként legalább egyszer a fekvő
beteg.:gyógyintézet valamennyi fekvőbeteg-osztályán a kábító
szerek kezelését (tárolását) és nyilvántartását (elszámolását) el
lenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a kábítószer-nyilvántartási 
lapokon az időpont feltüntetésével és aláirásával igazolni kell. 

18. § 

(1) Az intézeti gyógyszertár a kábítószereket a Gyógyáruértékesítő 
Vállalattól vagy a gyógyszertári központ gyógyszerraktárától 
szerzi be. A beszerzésre a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadók. 
(2) Az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvőbeteg-gyógy
intézet -a betegellátáshoz szükséges kábítószereket a Gyógyáru:
értékesítő Vállalattól, a gyógyszertári központ gyógyszerraktárá~ 
tól, közforgalmú gyógyszertárból vagy intézeti gyógyszertárböJ 
szerzi be. A kábítószernek a GyógyáruértékeSítő Vállalattól V81lY'"''''' 
gyógyszertári központ gyógyszerraktárától való beszerzésére a 
11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók; 
A kábítószernek közforgalmú vagy i"tézeti gyógyszertárból való 
beszerzése a szükséges példányszámban kiállított m•wAnrleiX. 

lappal történik. A megrendelőlapon fel kell tüntettrn~i!l:•,~i~ií!';'~~~~~. S 
gyógyintézet megnevezését, a rendelés keltét, v 
(5H7) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekszarint a 
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tószert. Az aláírt megrendelőlapot el kell látni a fekvőbeteg
gyógyintézet bélyegzőjének le_nyomatával. 
(3) Ha a leszállitott kábítószerek mennyiségében eltérés mutatko
zik,-értelemszerüen a 11. § {3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint kell eljárni. 
(41 A gyógyintézet betegellátó osztálya kábítószer igénylése ese
tében az orvos az igénylő lapon az 1. § (5H7) bekezdésében fog
Jalt rendelkezések szarint köteles a kábítószert feltüntetni.~ -~- ,_,_..~__.... 

19. § 

A kábítószereknek az intézeti gyógyszert~rakban, a gyógyszerra_k
tárélkban és a fekvőbeteg-gyágyintézetek fekvőbeteg-osztályain 
történő kezelésére- {tárolására) és- nyilvántartására (elszámolá
sára), valamiota kezelés és a nyíJvántartás ellenőrzésére aZ egész
ségűgyi intézmények gyógyszerkészleteinek nyilvántartására és 
elszámolására vonatkozó rendelkezések az irányadók az alábbi 
20. és 21. §-ban foglalt kiegészítésekkeL · 

20.§ 

Az intézeti gyógyszertárakban a kábítószerek kezelésével járó 
anyagveszteség (porlódás, szóródás, bepf!rolgás stb.) eimén- a 
jelen utasítás alkalmazása szempontjából -porok esetében leg
feljebb 3%, folyadék esetében pedig legfeljebb 8% számolható 
fel. 

21.§ 

(1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógyszerész által vezetett 
gyógyszerraktárral nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben 
a beszerzett, vatamint a fekvőbeteg-osztályoknak átadott kábító
szereknek gyógyszer-nyilvántartó lapo n történő nyilvántartásáról 
a kábítószerfelelős orvos gondoskodik. 
(2) A fekvőbeteg-gyágyintézetek egyes fekvőbeteg-osztályain a 

" ____ "gyógyszerf_~h:~lps __ oryos kezeli a kábítószereket és gondoskodik az 
osztálynak kiadott kábítószerek nyilvántartásáról. 

22.§ 

(1) Az Országos Mentőszolgálat kórházánál és mentőállomásainál 
'a 17-21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen 
alkalmazni az alábbi bekezdésekben foglalt kiegészítésekkeL 
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(2) A kábítószereket a megyei mentőállomások a megyei vezető-·:< 
mentőállomástól, a megyei vezető mentöállomások és a , 
pesti mentöállomások az Országos Mentöszolgálat központi 
tárától igénylik az_ erre a célra rendszeresített "Igénylés~~ c. 
lappal. 
(3) Az Országos Mentőszolgál8t központi raktárának kábítószer
elláti!sára a 18. § (1 )·bekezdésében foglalt rendelkezések az iránv- c'!! 
adók. 

23. § 

{1) A járóbeteg-ellátás intézményei (rendelőintézet, üzemi orvosi-.
rendelő stb.) a betegellátáshoz szükséges kábítószereket- a 

bekezdésben foglalt- kivétellel ;~~l~]~~~~~~~~~~:~f~~tJ igénylő könyvvel szerzik be. A 
mazásával- annyi példányban kell kiállítani, 
kábítószer kiadásakor a gyógyszertárban 
vé nye n fel kell tüntetn! az intézmény nevét és 1 
delés keltét, a rendelt kábítószer nevét, valamint az 1. 
bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint a kábítószer menrnvi
ségét és az adagszám át. Az aláírt rendelvény va,tarnennrvi 
nyát el kell látni az intézmény hivatali bélyegzőjének lenryorna
tával. 

~i~to~~~z~e~rt~~o~ly~k~e~·p~p~e~n:~~~;:.~:~~:.~~~~;~á~~~:;;~~~~~~~~~~~::.::;~~ 
fekvőbeteg osztálya. 
(3) A beszerzett és a betegellátáshoz felhasznált kábítrós;,en9kről 
nyilvántartást kell vezetni. 

24.§ 

25.§ 
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26.§ 

A 17-21. §-okban és a 23-25: §-okban foglalt rendelkezések érte
l~mszerüen kiterjednek az állategészségügyi intézményekre is. 

A KÁB[TÓSZEREK SELEJTEZÉSE ÉS MEGSEMMIS[TÉSE 

27.§ 

(1) A.kábítószerák selejtezéséta közforgalmú és intézeti gyógy
s_zertarakban, továbbá a fekvőbeteg-gyógyintézetekben és a_járó
~et.eg-~llátás intézményei~en, valamint a~ állategészségügyi 
mtezmenyekben a szakmal szempontok figyelembevételéVel fo-
lyamatosan kell végezni. - -
(2) A s_elejtezett kábítószereket-ideértve a lejárt gyógYszereket is_ 
-azok m~gs_emmisítéséig a többi kábítószerrel egy szekrényben, 
de azoktol megfelelően elkülönítve kell megőrizni. 
(3) A selejtezett kábítószereket évenként egy alkalommal kell 
megsemmisíteni. A megsemmisítésnél jelen kelllennie az intéz
mény ve~etőjének ( helyettesénekl és a területileg illetékes megyei 
(fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatokat 
ellátó szakigazgatási szerve által megbízott szakközegnek (pl. 
gyógyszertári központ szakközege). . 
(4) A se.lejteze~ kábító.~zerek megsemmisítéséről-megfelelő pél
danysza_mban Jegyzőkanyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnektar
talmaznta kell a megsemmisítés időpontját, a megsemmisített 
kábítószerek nevét és mennyiségét, valamint a megsemmisítés 
módját. 
(5) A jegyzőköny egy példányát az intézménynél meg kell őrizni, 
egy példányát pedig meg kell küldeni a megyei (fővárosi) tanács 
végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatokat ellátó szakigaz
gatási szervének. 

ZÁRÓ ÉS HA TÁLYSA LÉPTETŰ RENDELKEZÉSEK 

28.§ 

Kézigyógyszertárban kábítószert készletben tartani nem szabad. 

29.§ 

(1) A gyógys_zermintavételezésre jogosult szervek igazolt szak
közegeik útján ellenőrzés céljából a kábítószerekből mintát vehet
nek. A ~intavétel a megfelelő elismervény ellenében történik. 
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(2) A kábítószerekből vett mintákat zárható helyen, a többi gyógy- ->· 
szermintától elkülönítve kell megőrizni. Megsemmisítésükre a 
21.§ (3)-(5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadók. 

30.§ 

(1) A kÖzforgalmú és az ~~t~zeti gyógys~e~ár~kba!l, a . , 
gyógyintézetekben, a Jarobeteg-eHátas mtezmenye1ben es az 
állategészségügyi intézményekben a kábítószerek beszerzésére, 
kiadására és nyilvántartására vonatkozó minden iratot, valamint a 
leszállított kábítószerek mennyiségében mutatkozó eltérésről, a 
kábítószerkészlet ellenőrzése~or a kálón felüli hiányról és 
kábítószerek megsemmisítéséről készített jegyzőkönyveket-Kelt"' 
évig meg kell őrizni. 
(2) Az orvosi vények, valamint a 15. § {2) bekezdésében ~említett 
jegyzök~nyv megőrzésére a 1 O. §-ban foglalt rendelkezések az_ ->:'' 
irányadok. -

31.§ 

32.§ 

3.6 EGYES GYÓGYSZEREK RENDELÉSE 
ÉS KIADÁSA 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 30/1978. (Eü. K. 25.) EüM 
SZÁMÚ UTASITÁSA 

EGYES GYÓGYSZERKÉSZITMÉNYEK GYÓGYÁSZATI CÉLRA 
RENDELÉSÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK, " " q•" 

VALAMINT A GYÓGYSZERTÁRBAN TÖRTÉNÖ 
NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

A jelen utasítás hatálya alá tartozó gyógyszerkészitmények gyó
gyászati célra való rendelését és kiadását, valamint a gyógyszer
tárban történő nyilvántartását - a Szakszarvazetek Országos 
Tanácsával egyetértésben- a következőkben szabályozom. 

1.§ 

(1 J Ezen utasítás mellékletében felsorolt gyógyszerkészitmények 
gyógyászati cél~a !örtén? :endelésénél, gyógyszertár_b~l va~ó k!
adásánál és ny1lvantartasanál a-gyógyszerek rendelesere es kl
adására vonatkozó rendelkezéseket-a 14/1976. {XI. 11.) EüM 
számú rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglaltak kivételével 
-az alábbiakban megállapított kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
(2) Az {1) bekezdésben meghatározott gyógyszereknek téríté~
mentesen történő rendelésekor a vényt két példányban kell ki
állítani. A másolati példánvra rá kell írni a "Másolat" szót. Az 
orvos köteles a vény mindkét példányát aláírni és bélyegzőjének 
lenyomatával ellátni. 
{3) A kiadott gyógyszerkészitmények átvételét a vényen {vény
másolaton) aláírással igazoltatni kell és a vényen fel kell tüntetni 
az átvevő szernélyi igazolványának- külföldi állampolgár eseté
ben az útlevélnek-a számát. A személyi igazolvány vagy az út
levél számának helyes feltüntetését a gyógyszerész ellenőrizni 
köteles. A "BM vagy a .,HM orvosa" feliratú bélyegző 

··•········~~~1ok~:~f~·!Y;~n:~!~l~ ~tic vényeken- a személyi igazolvány számát 
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2.§ 

A gyógyszertárban minden vényt- térítésmentesen történ? ren
delés esetén a vénymásolatot is-, amelyre az 1. § {1) bekezdesben 
meghatározott készítményt adtak ki, vissza kell tartani. A vissza-
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tartott vényeket - térítésmentesen történő rendelés esetében a 
vénymásolatokat- sorszámozva és összefűzve két évig meg kell 
őrizni. A vények sorszámát minden naptári évben újból kell kez
deni. 

3.§ 

A gyógyszertárakban a beszerzett, valamint a kiadott, jelen utasí
tás hatálya alá tartozó gyógyszerkészítményekről a 8/1977. (Eü. 
K. 7.) EüM számú utasítás 12. §-ában meghatározott nyitvántar-
tást kell vezetni azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartási lap "be~ 
vétel" részében nem a megrendelőlap, hanem a terhelé_si értesí:-
tés (számla) sorszámát kell bevezetni. · 

4.§ 

A mellékletben felsorolt gyógyszerkészitmények vény nélkül 
vos részére még személyi igazolvány felmutatására sem 
ták ki. 

5.§ 

Az utasítás mallékletére Vonatko~ó kiegészítéseket az Egészség;; 
ü gyi Minisztérium közleményben teszi közzé. 

6.§ 

Ezen utasítás rendelkezéseit (tételes nYilvántartás) énteloemiSZ<e:. ; 
rüen a gyógyintézetekben is alkalmazni kell. 

7.§ 

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba;- ha,~ál~y::b~a~~!~ 
vel egyidejűleg a 20/1972. (Eü. K-.15.) EüM számú 
mint a 89 130/1976. EüM szám ú irányelvnek a Gracidin és 
ri n tabtettára vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik. 
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MELLÉKLET 
AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 30/1978. (Eü. K. 25.) EüM 

SZÁMÚ UTASÍTÁSÁHOZ 

Centedrin tabletta 
Gracidin tabletta 
Parkan tabletta* 
Sydnocarb tabletta 

*AzEüM 89.560/1979. (Eü. K. 1980. 1.) EüM számú közleménye alapján. 
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3.7 FOGAMZÁSGÁTLÓ SZEREK RENDELÉSE 

AZ EGÉSZSÉGOGYlMINISZTER 2311973. (Eü. K. 17.) EüM 
SZÁM Ú UTASITÁSA A GYÓGYSZERES (HORMONÁUS 
HATÁSÚl FOGAMZÁSGÁTLÓSZEREK RENDELÉSÉRÓL 

ÉS KISZOLGÁLTATÁSÁRÓL ~ 

A 3011973. (Eü. K. 21.) ÉS 731797 4. (Eű. K. 13.) EüM SZAMú 
UTASITASOK ALAPJAN MÓDOSITOTT SZOVEG 

1. § 

A gyógyszeres (hormonális hatású) fogamzásgátló_készítmények 
(továbbiakban; fogamzásgátlószer) a 12. §-ban foglaltak kivételé
vel a társadalombiztosítás terhére, orvosi vényre rendelhetők. 

2.§ 

Fogamzásgátlószer a 16. életévét betöltött nő részére rendelhető. 

3.§ 

(1) Fogamzásgátló szert 
- rendelőintézetek nögyógyászati szakrendelése, 
- kórház-rendelőintézeti egységben müködö nőgyógyászati szak-
rendelés, 
- klinikák, Orvostovábbképző Intézet család- és nővédelmi ta
nácsadói, 
-a család- és nővédelmi, illetőleg a terhestanácsadók orvosai 
rendelhetnek. 
(2) Az {1) bekezdésben felsorolt intézetek orvosain kívül fogamzás~ 
gátló sze rt rendelhetnek még: 
-a körzeti orvos ( bányaüzemi körzeti orvos), 
- az üzemorvos, 
-az üzemi körzeti orvos. 
{3) A 16. életévét betöltött, de a 18. életévet el nem ért nő részére 
fogamzásgátló szert csak az (1) bekezdésben felsorolt intézetek 
szülész-nőgyógyász szakorvosai rendelhetnek. 
(4) A fogamzásgátló szert a nő állandó vagy ideiglenes lakóhelye, 
illetőleg munkahelye szerint illetékes, az (1 )-(2) bekezdésben fel
sorolt intézetek orvosai (sza korvasa i) írhatják fel. 
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4.§ 

(1) A fogamzásgátló szert rendelő orvosnak - a fogamzásgátló 
szer felírása előtt meg kell győzödnie arról, hogy az igénylőnél 
nem áll fenn olyan állapot, megbetegedés, amelyet a fogamzás
gátlószer- szedése károsan befolyásol hatna. Ennek érdekében az 
orvos köteles a szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetőleg meg
felelő egészségügyi intézményben azokat elvégeztetni.-4'-ö'tetes 
továbbá a fogamzásgátló szert szedő nőket gondozásba venni, 
tájékoztatást adni a gyógyszer szedésérő l, hatásáról, esetleg fel
lépő mellékhatásáról. 
(2) A fogamzásgátló szert szedő nőket ellenőrzö vizsgálatra kell 
berendelni. Az ellenőrzö vizsgálat időpontját a fogamzásgátló 
szert felíró orvos határozza meg és közli-az érdekeltteL 

5. § 

(1) A fogamzásgátló sze rt társadalombiztosítás terhére a H Társa
dalombiztosítási Főigazgatóság Térítésköteles Vény"-en (A. SZ. 
NY. 3510-2. r. sz.), valamint a 8. §-ban meghatározott egészség· 
ügyi szolgálatoknál rendszeresített vényen is lehet fel írni. 
(2) A fogamzásgátló szeren kívül a vényen más gyógyszertfelírni 
nem szabad. Fogamzásgátlószer legfeljébb 3 hónapra szükséges 
mennyiségben írható fel. 

6.§ 

(1) A fogamzásgátlószer rendelésére jogosult Orvos, a fogamzás
gátló szert szedő nő kezelőlapján az orvosi vizsgálatok eredmé
nyeit, az egészségi állapotával kapcsolatos fontosabb észrevéte
leket, a fogamzásgátló szer rendelését és annak szedésével kap
csolatban adott utasításait részletesen rögzíteni köteles. 
(2) A fogamzásgátló szert szedő nőkről betarendes vagy gondo
zási nyilvántartást kell vezetni. 

7.§ 

A fogamzásgátló szerek rendelésével, szedésével kapcsólatban 
felmerülő gyógyintézeti felvétel és ellátás a betegbeutalás rend
jéről szóló miniszteri utasítás rendelkezései szerint történik. 
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8. § 

A fogamzásgátló szerek felirására az alábbi meghatározott szer
vak egészségügyi szolgálata ellátási körébetartozó nők-az álla!T!i 
egeszSégügyi szaigálat 3. §-ában f!1eghatározott orvosain kívül- . 
az alábbi egészségügyi inté2ményeket is igénybe vehetik: 
_a Belügyminisztérium egészségügyi ellátására jogosultak az 
alapellátás gyógyító-megelőző munkakörében dolgozó belügyi 
orvosa it, továbbá a BM Szakorvosi Rendelőintézet nőgyógyászati 
szakrendelését. 
_ 8 honvédség i egészségügyi igényjogosultak a Honvéd Kórhá
zak nőgyógyászati szakrendelését, Valamint az illetékes honvéd 

~':~:~utasok és igényjogosult családtagjaik a vasút üzemorvosi, 
a MÁV terül~ti egészségügyi központok nögyógyászati szakren· 
delését, a MAV kórház-rendelőintézetek (Budapest, Szo!nok) nő· 
gyógyászati szakrendelés és terhességi tanácsadás orvosa it. 

9.§ 

Az egészségügyi miniszter külön rendelkezései alapján meghatá
rozott gyógyintézetek a fentiektől eltérő módon is rendelhetnek 
fogamzásgátló szert. 

10. § 

(1) A fogamzásgátló szerek a közforgalmú gyógyszertárak útján 
kerülnek forgalomba. 
(2) A fog,amz,ásgátló ~zer az {~) -~ekezdésben megh~tározott köz
forgalmu gyogyszertarakon k1vul a 8. §-ban meghatarozott egész
ségügyi szol,~álatok gyógyszertáraiban is forgalomba kerül és ott 
beszerezheto. 

11. § 

Megtagadhatja az o~o~ a ~ogamzás'gátl~ szer re~delését attól, aki 
azt nem az orvos elo1rasamak megfeleleen szedt, az orvos utasí
tásait nem tartja be vagy a részére felírt gyógyszert másnak 
adja át. 
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12. § 

_ Ha a fogamzásgátló szert az érdekelt személy nem a 3. § (4) be
kezdésében megjelölt orvosnál íratja fel, azt a 3.§ (1 )-(2) bekez
dé-sben megjelölt bármely orvosnál felírathatja. Ebben az esetben 
a -fogamzásgátló szer teljes árát tartozik megfizetni. Ezt a -körül
ményt az 5.§ (1) bekezdésben meghatározott_ vényen_~~Te/jes 
áron" megjelöléssei kell feltüntetni. Ugyanígy kell eljárni_-abbtm-
az esetben is, ha a fogamzásgátló szert a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokra nem jogosult személy kívánja fel íratni. 

13.§ 

A foQamzásgátM szerek alkalmazásáriak eg-éSzSéQüQYf telteteleit 
amindenkori módszertani útmutatóba-n lefekteteq_szakmai irány
elvek határozzák meg. 

14. § 

(1) Ez az utasítás 1973. október 1-én lép hatályba. 
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az Intecundin törzs
könyvezett gyógyszer rendelésének és kiszolgáltatásának enge
délyezéséről szóló 9/1967. (Eü. K. 8.) EüM számú utasítás, 
továbbá ennek módosításáról szóló 36/1968. (Eü. K. 13.) EüM 
szám ú utasítás, valamint a Bisecurio törzskönyvezett gyógyszer
készítmény rendeléséről és kiadásáról szóló 4/1971. (Eü. K. 2.) 
EüM szám ú utasítás hatályukat vesztik. 

• 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 

89.560/1979. (Hi. K. 1980. 1.) EüM SZÁMÚ 
KÖZLEMÉNYE 

A GYÓGYSZERES (HORMONÁLIS HATÁSÚ) 
FOGAMZÁSGÁTLÓ SZEREK RENDELÉSÉRÓL 

ÉS KIADÁSÁRÓL 

A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról az egészségügyi mi
niszter 32/1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasítása rendelkezik. 
Az orvos az utasítás 3. sz. mellékletének ll. fejezetében szereplő 
gyógyszerek legfeljebb egy havi mennyiségének háromszori 
ismételt kiadását is előírhatja. Az ismételten beváltható vények 
három hónapig érvényesek. 
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3.8 INZULIN ÉS ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK 
RENDELÉSE ÉS KIADÁSA 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 5/1967. (Eü. K. 2.) EüM SZÁM Ú 
UTASITÁSA AZ INZULIN ÉS AZ ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK 

RENDELÉSÉRÖL, KISZOLGÁLTATÁSÁRÓL 

1. § 

lnzulint, valamint orális antidiabetikumot ~kivéve a fekvőbeteg
gyógyintézetben ápolt betegeket- csak cukorbeteg részére sza
bad réndelni, a gyógykezelés szempontjából szükséges, egyszerre 
legfeljebb egy hónapra elegendő mennyiségben. 

2.§ 

{1) Az inzulin és az orális antidiabetikuin alkalmazásának szüksé
gességét, valamint a naponkénti szükséges adagot első ízben 
fekvőbeteg-gyógyintézetben (kórház, klinika, egyéq gyógyinté
zet) kell meQállapítani. 
(2) Ha a kezelőorvos, illetőleg a kezelőorvos szaigálati vagy szak
mai felettesének véleménye szerint a betegnél szövődmény fel
lépése stb. miatt ú jabb megállapítás szükséges, a beteget fekvő
beteg-gyágyintézetbe (kórház, klinika, egyéb gyógyintézet) kell 
utalni. · 
(3) Orális antidiabetikum napi adagjának beállítása kivételes ese
tekben járóbetegen is elvégezhető belgyógyászati szakrendelés 
(belgyógyász csoportvezetö, felülvizsgáló főorvos} által, ha meg
van a lehetősége a szakszerű vizsgálatnak, a vizelet és vércukor 
folyamatos ellenőrzésének stb. 
(4) A szakorvosi rendelőintézet igazgatója állapítja meg, hogy 
illetékességi területén mely járóbeteg-szakrendelés (belgyógyász 
csoportvezetö, felülvizsgáló főorvos) jogosult az orális antidia
betikumok napi adagjának a járóbetegen történő beállítására. 

3.§ 

Cukorbetegség megállapítása esetén, amennyiben a beteg ré
szére inzulin vagy orális antidiabetikum alkalmazása szükséges, a 
szükséges gyógyszert, annak naponként adandó mennyiségét a 
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kórházi, klinikai záró jelentésben, illetőleg ezt a célt szolgáló orvOsi 
igazolásban fel kell tüntetni. Ezt az igazolást a betegnek - vagy 
hozzátartozójának-; kell átadni. 

4.§ 

(1) Minden olyan cukorbeteget, akinek gyógykezelésére inzulin 
vagy orális antidiabetikum szükséges, az erre vonatkozó kórházi 
zárójelentés, orvosi bizonyítvány adatai alapján nyilvántartásba 
kell venni. A nyilvántartást az igénylő lakásaszerint illetékes ren
delőintézeti igazgató vagy általa megbízott személy (cukorbeteg
gondozó, szakrendelé-s stb. a továbbiakban: nyilvántartásba 
vevő) végzi. 
(2) A nyilvántartásba vevő, amennyiben-megállapította, hogy a 
beteg az illetékességeterületén lakik, a beteg nevétfeljegyzi és két 
példányban nyilvántartó lapot állít ki. Az e célra rendszeresített 
"Cukorbeteg nyilvántartó lapja antidiabetikum rendeléséhez" el
nevezésű nyomtatványt C 3410-328. r. számon lehet beszerezni a 
Nyomtatványellátó Vállalat szaküzleteiben. A még rendelkezésre 
álló eltérő mintájú, a rendelőintézetben esetleg raktáron levő 
vagy házilag készített űrlapot fellehet használni. 
(3) A nyilvántartási lapra a következő adatokat kell rávezetni: 
a) nyilvántartási szám, 
b) a beteg neve, születési éve, 
c) a beteg lakcíme, 
d) annak a fekvőbeteg-gyógyintézetnek (kijelölt cukorbeteg~gon
dozónak stb.) megnevezése, amely az antidiabetikum szükséges
ségét igazoló bizonyítványt kiállította, 
e) .a meghatározás idő pontja, 
f) a kiállított bizonyítvány szerint a beteg egynapi inzulin-, illető~
leg orális antidiabetikum-szükséglete, 
g) a rendelt inzulin neme (rendes vagy elhúzódó hatású), 
h) a kezelőorvos által rendelt inzulin (illetőleg orális antídiabeti
kum) teljes mennyisége (üveg- és egységszám, l a tablet-

5.§ 

{1) Az inzulin és orális antidiabetikum vényen történő rendelésére 
a cukorbeteg gondozásátvégző kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos 
stb.) jogosult. 
{2) Az inzulin, orális antidiabetikum rendelésére tetjogosult orvos 
az általa ~setenként- havonta- rendelt gyógyszermennyiséget a 
beteg ny1l~ántartási lapjára pontosan köteles bejegyezni. Mind-tP~~· 
vényen, mmd a beteg nyilvántartási lapján azt is fe_l kell tüntetni 
hogy a felírtmennyiség mettől meddig terjedő időre szükséges. • 
(3) Amenhyiben a cukorbeteg részére naponta szükséges inzufin, 
orális antidiabetikum mennyiségben változás állott be, a 2.§ (1) és 
(2) bekezdesében említett, beállításra jogosult intézmény stb. zá
rójeleptése, orvosi igazolása alapján csak a 4. § (1) bekezdésében 
említett nyilvántartásba vevő vezetheti be a betegnél levő .,... és 
saját- nyilvántartó lapjára. 
(4) Ha a cukorbeteg a rendelőintézet illetékességi _területéről el
költözik, az új lakóhelyén a 4. § (1) és (2) bekezdése sze ti nt kell 
eljárni. Ilyen esetben nyilvántartásba vételét a beteg nyilvántartó 
lapján is fel kell jegyezni, és egyidejűleg értesíteni kell azt a ren
delőintézetet, amelynek területéről a beteg elköltözött. 
(5) Ha a cukorbeteg csak ideiglenesentartózkodik a rendelőintézet 
illetékessége területén kívül, akkor nem kell központi nyilvántar
tásba venni. 

6.§ 

A beteg nyilvántartó lapját gondosan megőrizni és minden inzu
lin, orális antidiabetikum, injekciós fecskendő és injekciós tű ren
delése alkalmával az orvosnak-ezek bejegyzése céljából-átadni 
köteles. Ezeket az adatokat az orvosnak a saját nyilvántartásába 
(karton, egészségügyi törzslap, napló) is fel kell jegyezni. 

ták száma) és naptári nap szerint megjelölve 
amelyre a kezelőorvos az inzulint (orális an:tidiat>etiku:m•ot)re•n~ J~ .... , 
delte. --

7.§ 

{4) A nyilvántartó lap egyik példányátátkell adni a nyilvántartásba 
vett betegnek. A másik lap a nyilvántartásba vevőnél marad. Ez 
utóbbi lapo n a h) rovatot nem kell vezetni. 

766 

Az orvo_s nyilvántartásba nem vett beteg részére- illetőleg nyil
vántartasba vett beteg részére szövődmény fellép~se esetén a 
nyilvá~tart~si lapjára feltüntetett mennyiségen felül-legfeljebb 
400 E mzuhnt rendelhet, ha az inzulinra életmentés céljából van 
szükség. 
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Ilyen esetben az orvos köteles a vényen az inzulin halaszthatatlan" 
szükségességét"statím':"cito"vagy "pericufum ín mora"jelzés- _, 
sei igazolni. 

AS §-t a 32/1976. (EU. K. 23.) EüM számú utasítás hatályon kívül helyezte. 

9.§ 

Ez az utasítás 1967. február 1-én lép hatályba, ezzel eg•videjűleg 
11/1958. (Eü. K. 5.) EüM szám ú, valamint a 12/1958. 
szám ú utasítások hatályukat vesztik. 

• 
/l:l EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 20/1967. (Eü. K.16.) EüM 

SZÁM Ú UTASÍTÁSA A KOLFöLDI GYÁRTMÁNYÚ INZULIN 
ÉS ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK RENDELÉSÉRÓL 

ÉS KIADÁSÁRÓL 
[A 211971. (Eü. K. 1.) EüM számú utasítással módosítOft<7;;v<•n1''111 

1. § 

A külföldi gyártmányú inzulin és orális antidiabetikum 
biakban: külföldi antidiabetikum) rendelésére és i 
inzulin és az orális antidiabetikum rendeléséről, 
szóló 5/1967. (Eü. K. 2.) EüM számú utasítás 
alábbi 2-4. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § 

(1) Külföldi antidiabetikum fekvöbeteg-gyógyintézeten kívül 
ténő gyógykezelés céljából cukorbeteg részére csak 
esetben rendelhető, ha orvostudományi l 
vábbiakban: belklinika) vagy az 
vetlen felügyelete alá tartozó 
a fővárosi, a megyei, a 
bizottsága egészségügyi l által 
intézetnek, a Közlekedés- és Postaügyi 
alátartozó egészségügyi szolgálat, illetőleg 
fegyveres testületek egészségügyi szolgálata 
fekvőbeteg-gyógyintézetnek a gyógyintézet vezetője által .,,,,.v•r,n 
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belgyógyászati osztálya megállapította, hogy a beteg állapota 
hazai gyártmányú inzulin, illetőleg orális antidiabetikum alkalma
zásával nem-tartható egyensúlyban. 
(2) A cukorbeteg részére csak olyan ~·belföldi forgalombahoza
taira engedélyezett és folyamatosan beszerezhető- külföldi a_nti
diabetikum rendelhető, amely antidiabetikum alkalmazásának 
szükségességét a belklinika, illetőleg a. fekvőbeteg-:gyógyjntézet 
kijelölt belgyógyászati osztálya megállapította. . _,c...:..,.,"".""_"". 
(3) A külföldi antidiabetikum alkalmazásának szükségesség.ét 1J 
belklinikának, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt belgyó
gyászati osztályánakvezetője (helyettese) írásban igazolja. Az iga
zolást két példányban kell kiállítani. Az igazolásban fel kell tün~etni 
a cu_korbB.teg nevét, születési évét, lakáscímét, a külföldi antidia
betikum megnevezéséf és a naponkénti szükséges menn'yiséget . 
A belklinika, illetőleg a belgyógyászati· osztáJy:.a-·betegnek,,a· 
gyógyintézetből vató elbocsátásakor az. igazolás ·két-·p.éldányát 
átadja a betegnek (hozzátartozójának)-azzal, hogy az egyik pél
dányt-'- a beteg nyilvántartásbavétele,. illetőleg:ha-már_korábban 
nyilvántartásba vették, a beállott változásnak a nyilvántartó. la
pokra rávezetése végett- át kell adnia a beteg lakása szerint ille
tékes rendelőintézet igazgatójának, illetőleg az általa a nyilván
tartásbavétellel megbízott személynek (a továbbiakban: nyilván
tartásba vevő: 5/1967. (Eü. K. 2.) EüM sz. utasítás 4. §-ának (1) be
kezdése), a másik példányt pedig meg kell őriznie. 
(4) A külföldi antidiabetikum alkalmazásának szükségességét 
megállapító belklinika, illetőleg fekvőbeteg~gyógyintézeti bel
gyógyászati osztály köteles a cukorbeteget a gyógyintézetbőlvaló 
elbOcsátásakor·légalább kétheti szükségletének megfelelő meny-
nyiségű antidiabetikumni.al ellátni. · 

3.§ 

(1) A nyilvántartásba vevő a beteg (hozzátartozója)·által átadott 
igazolás (2. § (3) bekezdése) alapján a betege_t nyilvántartásba 
veszi, illetőleg ha már korábban nyilvántartásba vették, a beállott 
változást rávezeti a nála és a betegnéllevő nyilvántartó lapra. Ezt 
követően a nyilvántartásba vevő a vényre felírja, i\letőlegfelíratja 
az igazolásban megnevezett külföldi antidiabetikumot, legfeljebb 
30 napra szükséges mennyiségben és·· a vényt az. igazolással 
együtt a beteggel (hozzátartozójával) vagy posta útján megküldi 
a Budapest Fővárosi Tanácsa Gyógyszertári Központja 507. szá
-mú Gyógyszertárának (Budapest V., Dorottya utca 13. sz.). 
(2) A gyógyszertár a beteg (hozzátartozója) által átadott vényre 
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kiadja, a vénynek posta útján történt megküldése esetében pedig_<, 
a beteg címére a szállítási díj utánvételezésével megküldi- á ' 
rendelt külföldi antidiabetikumot. A gyógyszertár a gyógyszerrel 
együtt átadja, illetőleg megküldi a beteg folyamatos gyógykeze- ~ 
léséh9z'szükséges gyógyszermennyiség biztosításáról szóló·érte-- ·:: 
sítést.-· .
(3) A cukorbetegnek a gyógyszertár értesítésével jelentkeznie kell ·-'1 
a go-ndozást végző kezelőorvosnál (körzeti orvos, üzemi 'orvos-} 
stb;). A cukorbeteg részére- a gyógyszertár értesítése alapján -i;_ 
-a továbbiakban a gondozást végző kezelőmvos- rendeli a szük<--;:' -
séges antidiabetikumot az előírt mennyiségben.· A kezelőorvos'-·.~: 
által irt vényt a továbbiakban a cukorbetegnek (hozzátartozó jának)·:;;., 
kell eljuttatni az (1) bekezdésben megnevezett gyógyszertárhoz, _. 
mert továbbra is ez a gyógyszertár adja. ki '(küldi-meg a posta úV;~ 
ján) a rendelt külföldi antidiabetikumot. :<c 
(4)* A 32/1976. (Eü. K. 23.) EüM szám ú utasítás 2. szám ú mellék~ Y 
lete B/l. pontja alapján térítésmentesen rendelendák a 33/1976;·:; 
(Eü. K. 23.) EüM számú utasítás 2~ számú mellékletében szereplö"; 
antidiabetikumok. -

4.§ 

(1) Ha a.~~ kOrbeteg gondozását vé9ző -kezelőorvoS véleménye-{, 
szerin_t a cukorbetegnél-a beteQ állapotának javulása vagy rosz.:, t; 
szabbodása, szövődmény fellépése stb. miatt- a külföldi antidia~-_-:ji
betikum alkalmazása szükségességének újabb megállapítása:·_;; 
vagy az alkalmazott külföldi antidiabetikum helyett más_ külföldi.:-~}: 
vagy belföldi antidiabetikum megállapítása szükséges, a beteget~.;; 
belklinikára, illetőleg a 2.§ (1) bekezdésében említett fekvőbeteg- d~ 
gyógyintézet kijelölt belgyógyászati osztályára kell beutalnL:/',: 
Amennyiben kizárólag az alkalmazott külföldi antidiabetikum ... '>-
napi mennyiségének megváltoztatása szükséges, a napi mennyi- :.,;, 
séget belgyógyász szakorvos {belgyógyász szakorvosi képesítés.::- __ ·_~ 
sei .rendelkező körzeti, üzemi orvos, csoportvezető belgyógyásZ:>'~ 
főorvos, belgyógyász szakrendelés) a járóbeteg-ellátás keretében-:'-&~ 
is:fnegállapíthatja._ . - - _ · . . _ ·_f,._.F$ 
(2-)· H 8 á: külföldi antidiabetikum alkalmazásának- szükségessé9e:'.;;r 
megszünt, vagy az alkalmazott külföldi antidiabetikum helyett_Í;~if· 
más antidiabetikumot kellett megállapítani, úgyszintén, ha az.·--~~ 
alkalmazott külföldi antidiabetikum napi mennyiségét meg kellett_.:;:·iW 
változtatn i, a beállottváltozásról a belklinika, a fekvőbeteg-gyógy-_;~:; 

~ Az időközben bekövetkezett változásnak megfelelő szöveg. 
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intézet kijelölt belgy6gyászati osztályának vezetője {helyettese}, 
illetőleg a belgyógyász-szakon/Os két példányban igazolást állít ki. 
Az egyik példányt a betegnyilvántartást vezetőnek adja át, a másik 
példányt megőrzi. A belklinika, illetőleg a_ belgyógyászati osZtály 
a·beteget a gyógyintézetből való elbocsátáskor- szükség eseté· 
ben - ellátja legalább .kétheti szükS:égletnek megfelelő mennyi~ 
séQü antidiabetikummal. A toVábbiakDan a 3. §_-ban fofila'lt rerideJ
kezések az_irányadók. -,--- ---"'Z<:"O>· 

5.§ 

A fővár<;>si tanács, valamint a megyei és a megyei jogú városi 
tanácsok végrehajtó bizottsága i egészségügyi osztályai kötelesek 
a __ működési területükön levő __ gyógyintézete~!'!!~._ e_gészs_~gü_g_yi 
sz8rveket_tájékoztatni arról,_ hogy rhe_lyik fekY,ő~beteg~gyógyjrité· 
zetet {fekvőbeteg-gyógyintézeteket) jelölték ki arra, hogy külföldi_ 
antidiabetikum alkalmazásának szükséges:ségét igazolha'ssák:. __ 

6. § 

Ez·az utasítás az-1967. évi szeptember hó -~·:,napján 19p hatály~_a. 
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3.9 ANTITUBERKULOTIKUMOK RENDELÉSE 
TÜDŐGONDOZÓINTÉZETBEN 

AZ EGÉSZSÉGüGYI MINISZTER 12/1975. (Eü. K. 6.) EüM , 
SZÁMO UTASÍTÁSA A TÜDŐGONDOZÓ INTÉZETEKBEN KEZELT 
BETEGEK ANTITUBERKULOTIKUMOKKAL VALÓ ELLÁTÁSÁRÓL 

A gümőkóros betegek gondozói kezelésének biztosítása érdeké
ben a következőket rendelem: -

1. § 

(1 )-A tüdőgondoZó: intéZetek-az útasí1:áS 1_-_.; -2. és ::3~ -szárilú_ nie l lék~ 
l Eitében felsorolt antituberkulotikumokat térítésmentesen adják a 
kezelésre szaru ló gümőkóros betegek részére. 
(2) Az 1. szám ú mellékletben felsorolt antituberkulotikumok alkal
mazását- a fekvőbeteg-gyógyintézetből elbocsátott betegek utá
kezelésén túlmenően - a tüdőgondozó intézet saját indikációja 
alapján is elrendel heti. 
(3) A 2. és 3. szám ú mellékletben felsorolt antituberkulotikumok a 
fekvőbeteg-gyágyintézeti javaslat alapján alkalmazhatók utóke-
zelésre. ' 
{4) A me l lékletben felsorolt antituberkulotil<:umok alkalmazásának 
médjára az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet méd
szertani levelei az irányadók. 
(5) Az utasítás mellékleteinek a szükség szerinti módosítását (ki
egészítését) az Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi Köz
lönyben közleményként teszi közzé. 

2. § 

{1) A tüdőgondozó intézetek az 1. és 2. szám ú me! lékletben fel
sorolt antituberkulotikumokat- költségvetésük terhére- rendelik 
meg a Gyógyáruértékesítő VállalattóL 
{2) A 3. számú mellékletben felsorolt antituberkulotikumokat 
-a gondozói utókezelés idejére- a beteget kibocsátó fekvőbeteg
gyógyintézetnek kell igényelnie az Országos Korányi Tbc és Pul
monológiai Intézet által erre a feladatra kijelölt elosztó intézettő l. 
Az elosztó intézet - amennyiben a javasolt ambuláns kezelést 
indokoltnak tartja, az Országos Intézet irányelveit figyelembe 
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yév~- az .!9~nyélt an~i~uberku19tikumot:a.-J?.~te·g ·jakhe_lye· szerint 
tlletekes tudogondazo mtézetnek megküldi. 
(3_) A 3. számú -mellékletben ,felsorolt antituberkulotikumokat a 
tüdőgolidozó intézetek térítésmentesen kapják. : 

3.§ 
----~----:::~-

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététele 
napján _lép hatályba; egyidejűleg a _27/1963. (Eü. K._ 17.) -EüM 
számú utasítás és annak me! lékletét képező tájékoztató hatályát 
veszti. -

1.SZÁM0 MELLÉKLETA 12/Í975. (Eü. K. 6.)EüMSzÁM0. 
. UTAS[TÁSHOZ .. 

Jsonicid ta bt 
Phtyson tabi. 
Pyrazinamid tabi. 
Rigenicid végbélkúp 
Streptomycin inj. 
T ebeform drazsé 

2. SZÁMO MELLÉKLET A 12/1975. (Eü. K,6.) EüM SZÁMO 
UTASÍTÁSHOZ 

Cycloserin tabi. 
Sura l (Ethambutol) tabi. 

3. SZÁMO MELLÉKLETA 12/1975. (Eü. K. 6.) EüM SZÁMO 
UTASÍTÁSHOZ 

Airnactan (Tubocin, Rifampicin) kapszula 
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3.10 LEPONEX RENDELÉSE i 
~ 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 85748/1976 (Eü. K.18.) 
EüM SZÁM Ú KÖZLEMÉNYE A LE PON EX TABLETTA 
FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A Leponex tabi. a 26/1975. {Eü. K. 16.) EüM szám ú utasítás 2. sz: ~ 
me! lékletébe 1976. szeptember 15-i hatállyal felvételre került: -q 

Leponex tabi. 25 mg-
Leponex tabi. 100 mg 

Kizárólag ideg- és elmegyógyászati fekvőbeteg-gyógyintézeti~~ 
osztályon történt beállítás és az osztály vezető főorvosának j avas-.-: 
tata alapján rendelhetik az ideggondozó intézetek, valámint az~: 
ideggondazéi feladatkört ellátó szakrendelések. A vényen a javas-.;~ 
latot adó intézet nevét és a javaslat keltét fel kell tüntetni. ;;~ 
A terápia megkezdése előtt minden betegen teljes vérkép készjJ;-_.;_ 
tendő. A terápia első nyolc hetében négynaponként~ tóvábbi négY{~ 
hónapon át hetenként, ma~·d kéthetenkén~ kontro_llá~ni k~/1 a le_'-!~'? .. '·;·~-:·&·.·.~ 
cyta- és a thrombocytaszamot. Amennyiben ket vizsgalat kozott-~ 
a Jeukocytaszám fokozatos csökkenése me/lett az érték _3000(:~ 
mm3-re esik, ·a.Leponex-terápiát azonnal meg kell szüntetm. . ;·_,~ 
A Leponex-terápia alatt kéthetenként teljes vérképellenőrzést ke/1/!!i 
végezni. A terépiát akkor is meg kell szakítani, ha ez a viZsgálat "t 
értékelhető eltérést mutat. c ::~ 
A Leponex-terápia megszakításakor- a vérképző rendszer káro~-:§1 
sedása miatt- kerülendő a Leponexnek fenotiazin típusú, vagy:~ 
általában triciklikus major trankvillánsokkal történő helyettesP51'"
tése. - -~:~j: 
Leponex-kezelés alatt kerülni kell a csontvelö-károsodást okozó~'% 
egyéb gyógyszerek alkalmazását. Kontraindikált a Leponex tabLf§ 
alkalmazásaminden olyan esetben, amelyben az-anamnesztikus.~ 
adatok gyógyszer okozta vérképzőszervi károsodásról informál-.-:~ 
nak. _ _:}% 
A beteget vagy hozzátartozóját fel kell világosítani arról, hogy. há:ii:j: 
a gyógyszer szedése alatt-láz, gingivitis, p~aryngitis, feltűnő~ 
gyengeség, általában influenzaszerű tünetek Jelentkez!lek, azon~:~ 
nal a Leponex-kezelést elrendelő orvoshoz kell fordulnt. · ;~;; 
A vényt felíró orvos felelős azért, hogy az előirt ellenőrző vizs.:.k~:~ 
gálatok és azok értékelése megtörténjék. A kezelés megszakítá~:~ 

sát szükségessé tevő vérképzős_zervi kár?sodás ?eköyetke_zésé-.. ~ ... '.·.f·1······ ről a kezelőorvosnak az Orszagos Gyogyszereszett lntezeteh·-~ 
(Budapest 5. Postafiók 450 -1372) tájékoztatnia kelL · -:~ 

3.11 NOVEKEDÉSI ZAVAROK KIVIZSGÁLÁSA 
ÉS KEZELÉSE 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTÉRIUM 
83.223/1980. (Eü.K. 00.) EüM SZÁM Ú KÖZLEMÉNYE 

A NÖVEKEDÉSI ZAVAROK KIVIZSGÁLÁSÁRÓL 
ÉSKEZELÉSÉRÖL •• ~ 

Az ~rldokri~~lógia gyors fejlődésa az utóbbi időben leh8tővétette 
a _no~ekedest zavar?~ ~o!ltosab~ differen~iáldiagnózisát és egyes 
korkep~kben a te_r?p~at 1s. E modszertam levél célja_,.hogY:~ezen 
e~edmen_ve:_~-a~apJan ts""!ertess~-a növ~kedési ?aV?JfOk kiyi_?sgál.á:-· 
san ak modJat~s a kezeles hazatleh~tősé_g~it ..... 
A kiVizsgálás ·índikácíója. A testmagasság ·a 3~as :pe'fuetltil ;álatt 
van _yag_v 2,0 S~-vel_m~rad-el a kornak megfelelő átlaQtók E felett 
- szukseg eseten-fel-egy évenként végzett méréssel-rendszerint 
megnyugtathaták a szülők, hógy normális a gyermek nöVekedési· 
üteme. Kis súllyal születettek esetéfl figye1enibe kell venni :a-növe::.: 
kedés ütem ét, ami általában nem lassú bb,· minra-notmális··szüfe:.
tési súlyú kortársaké. A -növekedésben .. való 'elmaradáSt· minél 
korábban, legkésőbb 3 éves korig fel kell-ismerni. . 
A növekedésben. való elmaradás sokszor· többsZörös fejlődési 
re~ dellenesség részjelensége vagy króniküs betegség ·következ
m_e':'ye, amelye~ben al.~ p-os !i~ikális vizsQálattal felállítható a diag
nozis, vagy .~g~ertelmuve ya11_k, hogy mtlyen további Vizsgálatok 
végzese szukseges. Az alabbtakban felsoroljuk a növekedésben 
való elmaradás főbb okait, távolról sem törekedve teljességre. 
Familiáris 
Konstitucionális lassú növés 
Endokrinzavarok 

hypopituitarismus 
hypothyreosis 
hypercortisolismus 
pubertas praecox 

Kromoszómaanomáliák 
·<·gonaddysgenesis 

Intrauterin fejlődési zavarok· 
Krónikus éhezés 
Szervi betegségek 

felszívódási zavarok 
··vesebetegségek 

májbetegségek 
szív- és tüdőfejlődési rendéllenességek 
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Primer csontbetegségek 
Többszörös fejlődési rendellenességek. :.;· 
Az alábbiakban csak azokról a kórképekről lesz szó, amelyeknek-"~ 
nincs mindig jellemző tünete a növekedésben való elmara.dáson'' 
kívül ·;,, 
Familiáris alacsony növés a vizsgálatra küldött esetek túlnyOmó:~ 
többsége, azért mindig szükséges a szülök magasságának az:~ 
ismerete. Ha a gyermek magassága közvetlenül a 3-as percentil.~ 
alatt van és a szülők alacsonyak (1 O-es percentil alatt), elég fél;:0' 
évenkénti méréssel meggyőződni arról. hogy normális-e a növe;;.:" 
ked és üteme. ~ · 
Elhúzódó fejlődési típus (konstitucionális lassú növés). A test~"' 
magasság kisgyermekkortól a 3-as percentil alatt van, a csontko'r; 
elmaradt, a pubertás későn következik be, de a végső magasSá'"_ 
normális. Diagnózis csak a többi betegség kiZárása és a lefolyá_&:: · 
alapján állítható fel. A familiáris anamnézis pozitív lehet. ---~ 
Hypothyreosis súlyos növekedésbeli elmaradást okozhat azonnal.~ 
szembeötlő mentális retardáció vagy más jellemző tünet nélkül;;~ 
Alacsony tiroxinszint esetén TSH-meghatározást is kell végezni'lt __ ,, 
primer és szekunder hypothyreosis elkülönítésére. :~,-~ 
Gonaddysge_nesis (Turn_e~-szi~d.r~ma és ~o.zai~i~mus). • .. _,:i~J 
Vesebetegsegek. Tubulans ac1doz1s, tubulans kal•umvesztes, kro~f~ 
nikus. g!o'"!1~rulonephritis, ur~geni~~lis _fejlődési rendellen~sség_·'·f···)f: 
Felsz/vadast zavar. Ha nagytomego szeklet vagy hasmenes Szei\íf.! 
repe! az anamnézisben, célszerű e betegségek irányában is vizs~~
gálatokat végezni. - -:,'1! 
Fenti betegségek differenciáldiagnózisához· a következő vizsgá_~~ 
Jatok elvégzése indokolt minden esetben: vérkép, vizelet, szérum..::.,·· ... ;"'··.~ .. 
ionogram, továbbá koleszterin, kreatinin, tiroxin (TSH). Sellefel~j 
vétel, csontkor és (leányoknál) kromoszómavizsgálat. Gyanú es_e_~-~;, 
tén parazita-, ilL zsírvizsgálat a székletben; a xilóz felszivódá~'-# 
tanulmányozása. :!:'-?;;t 
Hypopituitarismus. Ha a fenti vizsgálatok elvégzése után a növe~fZ 
kedésihormon-hiány gyanúja áll fenn, célszerű ilyen értelmű vizs~·-r& 
gálatokat a témakörrel speciáJisan foglalkozó intézetben elvégeZ~[~ 
t~tni. fl: csökkent növe~edés!hormon-ter_melés. akkor tekinthe~~~, 
b1zony1tottnak, ha legalabb ketféle terheles soran nem emelked•~r -
a növekedési hormonszint 7 ng/ml fölé. Aszámos ajánlott terhe~i~~ 
lés közül az inzulin, az arginin és az 1-dopa a legmegbízhatóbb:a~}~ 
diagnosztikai célra. Az izolált növekedési hormonhiány viszony~~ 
lag ritka, rendszerint más hipofízishormonok szekréció ja is csök~_&4 
kent, ezért azok közvetlen vagy közvetett mérése is szükséges_§\\ 
(tiroxin-, TSH-, TRH-terhelés kapcsán, kortizol~, inzulinterheléf:~ 
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alatt, Metopiron-próba, a pubertás életkorától FSH- és LH-, LHRH
terhelés kapcsán). 
Pubertas tarda miatt akkor indokolt vizsgálatok végzése, ha leá
nyoknál 13, fiúknál 15 éves korig nem _ _jelennek meg a pubertás 
külső jelei. A kivizsgálás menetére vonatkozóan irányadó lehet a 
csontkor; ha még nem_.-érte e_l a pubertás kezdetének megfelelő 
érettséget (leány. kb. 11~ fiú- kb. '13_ év), akkOr valószínű, hogy a 
pubertás késése a növBkedési zavar részjelenSége és anna-le-'Uian 
célszerű keresn L Ha a csontkor a pubertás kezdetének megfelelő, 
a_ hypogonadismus valamelyik típusára terelődik a gyanú,. __ és 
ennek megfelelően a következő vizsgálatok javascilta.k első lép~s
k:ént: kro_moszóma, plazma vpgy vizelet tesztoszterOn choriogo
riin-terhélés előtt és ljtán,_ FSH-, LH-vizsgálat LHRH:terhelés élö.tt 
é.sután. ,_ _ - .. ·:-----:- __ ·_,-~--:<:·_-:_\.,_,r--::::·-,: 
Teflipía. :A növe:kedési_ zavarok egy részében ,nem áll- iepdelk_é-_ 
iésre hatásos kezelés, a_ többiben az oknak megfe!elöe_ri történik a 
terápia. Az emberi hipofízisből preparált növekedé_si hor_f!ton.csak 
nöVekedési hormonhiány esetében hatásos. Ai- EgéSZ$é-~j"Íigyi_ 
Minisztérium által kijelölt bizottság félévenként..:.. egyedi 911Jírálás 
81apján- dönt arról, hogy indokolt-e_a:z alkalma_z~sa~_A hormon 
iránti igényt a megyei, ill. városi szakfőor:voson keresztül_á bizott;
sá_g vezetőjének (dr. Péter Ferenc,_ Budai Gyer.-:n __ ekkórháí:~R~n
delöintézet, 1277 Bp. 23. Pf. 14.) HJavaslat ffGH-kezelésre~' c. űr-_ 
latJon kell bejelenteni. 

Melléklet 
Intézmények, ahol jelenleg lehetőség van a növekedési zavarok 
korszerű kivizsgálására: 

Budai Területi Gyermekkórház (Budapest) 
SOTE l. Belgyógyászati Klinika (Budapest) 
SOTE ll. Gyermekklinika (Budapest) 
POTE Gyermekklinika (Pécs) 
SZOTE Belgyógyászati Klinika (Szeged) 
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3.12 ENZAPROST F IN J. ALKALMAZÁSA 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTÉRIUM 
84.684/1980 EüM SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE 

AZ ENZAPROST F IN J. 1 mg ÉS ENZAPROST fl NJ. 5mg· 
ELNEVEZÉSŰ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY 

FORGALOMBA HOZATALÁRÓL 

MÓDSZERTANI LEVÉL 
ENZAPROSTF (CHINOIN) ALKALMAZÁSA 

TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁSRA, 
KÓROS TERHESSÉG BEFEJEZÉSÉRE, 

SZDLÉS MEGINDÍTÁSÁRA 
ÉS PROGRAMOZüTI SZOLÉSINDUKCIÓRA 

Me/lék/et a 84.684/7980 EüM szám ú közleményhez 

1. Bevezeté~ 

A prosztag landinak a természetben előforduló anyagok, 
lag a biológiailag hatásos lipidek csoportjába tartm:nak. 
szénatomból álló telítetlen hidroxí-zsírsavak, amelyek 
képletük és biológiai sajátosságaik alapján öt főcsoportra 
haták: 

PG·E, PG·F, PG·A, PG·B, PG·C 
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A prosztaglandinoknak_- elsősorban a PG-E és PG-F csoportok
nak- a méhmüködés szabálypzásában, vetélés és a szü_lés_m_eg
lndításában van jelentős szerepe. 
Hazánkban a PG-F2"-t tartalmazó, a Chinain ~yógyszergyár által 
előállított Enzaprost F van forgalomban, 1.es 5 mg hatoanyag
tartalommaL · -- _ -
A gyógyszerként adott prosztaglandin hatásának lényege az, 
hogy a terhes méhizmon kontraktúrát vagy kontrakciót hó?_-iéfte 
az alkalmazott dózis nagyságától függően. Az aktivált -méhlzom
ban endogén prosztag landin szabadul fel, ugyanakkor a lepény-, 
ill. korábban a terhességi sárgatest által termelt progeszteron 
szintézise csökken. 
Eze-n fol')lamatOk eredménye az egyre fokozódó m·éhéiktivitás, a 
cef\:'ÍKniegnyílása, a m~htarta_lom kiürülése; ~ , 

2. Vetélés indukálása és káros terhesség befejezése 

Javallatok 
A) Terhességmegszakítás , .. . 
Az Enzaprost F minden esetben alkalmazható, amikor a TEME_B 
engedélye alapján megszakításra kerül sor, függetlenUl-a terhes
ség idejétől, különösen azoknak, akik még szülni szeretnének. 
B) Káros terhesség megszakítása .. " 

a) Korai vagy. középidős magzati halál, 
b) a magzat ultrahanggal,_ röntgennel vagy egyéb módon bizo

nyított, súlyos f~jlődési:fendel_lenessé_ge (anencE!phaJ.ia, hyd
rocephalia, anielia stb. esetén). 

Az Enzaprost F csak fekvőbe~eg-intézetben alkalmazható. 
Ellenjavallatok · · 
A prosztaglandi nek számos szarvrendszerre fejtenek ki, hatást, 
ákkor is, ha helyileg történik az alkalmazás._ Bizonyos_ betegségek 
az alkalmazás abszolút vagy relatív kontraindikációját- képezik. 
Ezek felderítésére mindig gondosan kell az al")amnézist f~lvenni. 
Abszolút ellenjavallatok: · 
-asthma bronchiale, 

i aktív szaka, 
- sarlósejtes anaemia, . 
..:.-glaucoma, -·-- -· -
-hipertónia jelentősebb, mértéke _{1-Q0/100 Hgmm vagy maga-

sabb), 
.:;.morbussacer, -·.-.·--. __ 
..:..~."a·méhen előzetesen végzett mütéteko(császármetszés, myoma
. enucleatio). 
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Relatív ellenjavallatok: 
-kardiális dekompenzáció, 
-spasztikus bronchitis, 
- aktfv·púlmonáliS tuberkulózis, 
-nyugalmi szakbán levő colitis ulcerosa, 
-a rilájműködés súlyos zavarai, 
-a méh·fejlődési_·tetidellehéSségei; 
- myoma uteri. 
Relatív ellenjavallatok fennállásakor mérlegelni 

esetben az Enzaprost F alkalmazása Vagy egyéb mk;~~::~~:;;~~-' 
noHa l való feltöltés, sectio parva) jelenti~e a kiSebb 

Mellékh"atások 
-~ . - : _. -- - •,_ - - ' ' -,- - ' - ·,: 

SzisztéiTiás adago_láskór'_-~ -rriellék-ija_t~sOk:.:.gVakpri_bbak _é_s~~~Jyo~,_· 
sa bbak, mint helyi (extra:-. és intraamniáHs) alkalmazás után. ,Első 
helyen állnak a gyomor-bél rendszer zavarai {hányinger, hányás, 
hasmenés, bélgörcsök)'á'niéh összehú:Zódásával'jáfó alhasi gör
csök, szapora szívmüködés, fejfájás. 
Egyéb általános mellékhatások: átmeneti vérnyomás-einélkedés 
vagy esés, bronchospazmus o.kozta átmeneti nehézlégzés: 

Premedikáció 
A me-llékha'táSbk kivédéSére éS fájdalbmtsillapítáSrá a köVetkez-ő 
gyógyszerkombinációkat ajánljuk: _--:." __ -., . - -

a használhatógyógyszerekés adagjaik·mg-ban: 
Dolargan 1 Ob '".100 1 oo 50 
Pipolphen so_ 'so-·:·· ''" 
Atropirt 0,5 o;s· -0',25 
Seduxen 10-

Dolargan ·éS- átriJpin .adása a prerhedikációban·-mindig _ajánlatos. 
Ai ajánlOtt kombiliá'ciók egyikét az Enzaprost Falkalmazása·etőtt 
közvetl_enül iv. célszerű bejuttatni. 

Az alkalmazás módja ~s kivitele 
Az alkalmazás lehet: lokális (extraamniális vagy intraamniális), 
szisztémás (intravénás). .•;: '-~,-

Az extraamniális alkalmazás kivitelé 
- feltárjuk a· hüvelyt és á portiót:gohdosan-dezinficiáljuk; 
-a portiét rögzítjük; 
-a_ Cer'vixeh keresztül fi_z_ioiÓgiá_s Na_(;l-oldattal feltöltött-katétert 

vezetünk fel, a nyakcSatorna·ifányának szan d áVal való megálla-· 
pítása után. 
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A következő típusú katétereket hasZnáljuk: 
K-72-es táplálószaoda 
K-30-as táplálószaoda 
K-31-es táplálószan da 
K-32-estáplál_ószonda 
12-es Fol_9y:katéter _ 
2 mm lum_enű félkemény műanyaQ __ katéter. . --~-_;;.._.y~"' 
(A használt katéterek egyszer has'ználatos vagy gá_zzal_ stenli
Zált eszközök.) 

-A katétert a níéhfal és a petezsák kOzött, lehetőleg 'á'fundusig 
vezetjük; __ __ 

...,. felv~zetéS_ után _a kéi.téteren si:ívást alkalmazi.mk;-hogy a_ katéter 
nen)_jutott~evéredé!lybe; __ : .. _ _., 

- az·_en·zapr~stot·a katéteren keresztül az uterUS .ür,e_g_é_~e,)é~?ető-
leg _a (url_du_sba·depOnf!ljuk. , · · · _·· · ---

D--6 hetes terhesség megszakítása 
Egyszeri (impakt) bevitellel 3-5. mg Enzaprost adása ajárllott: Köz
vetlenüla pete távozása után müszeres betápintástvégzünk.·lly_en 
idejű terheSségben a módszer alkalmazása minden-körházi :osztá
lyon javallt. 

7-14 hetes terhesség megszakítása 
5 mg Eniaprost·egyszeri (impéikt)·injiciálása után a petéin toto 
vagy részleges távozáSa; a nyakcsatornánaka 1 0-es vagy nagyobb 
Hegar-méretnek mégfelelő tágulása következik be az esetekJelen
tős részében, 24 órán belül. 
A terhésség nagyságának növekedésével párhuzamosari a:kiürü
Jési ·arány csökk-en. 
Az Enzaprost injiciáláSa után 5 óra m'úlva hüvelyi' vizsgálatot 
VéQZürik. 
A Peterészektávozása vagy a nyaktsatorna· üjjnyifa·való kitágu
lásS után a méhür hlűsZereS kiürítése ·szükSéges.· 
Az első befecskendezés eredménytelensége után 5-6 óra múlva 
5-1 Omg Enzaprost adásáVal a kezelést- megismételjük~ 
Ilyen -idejű terhességben a módszer minden kórházi osztályon 
alkalmazható. 

15-28 hét közötti'terhességek megszakítása 
A mégszakítás kór OS tehiesség (súlyos_ torZképződéS·;: 91hal_ás_-stb.) 
miatt és/Vi:l_gy a TEMES ·engedélye alapján történik. :t_lyen ·esetek
ben az Enzaprást int~aamriális bevitel.e ajánlható kedvezőbb ha
tása miatt, de adhatjuk iv. is. 
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l A befecskendezés történhet: a hasfalon keresztül, _,~~ 
a hüvelyboltozaton keresztül. ~ 

Transzabdominális alkalmazás ~~ 
-A beteg a hólyagot a beavatkozás előtt ürítsei ki; _ . -~ 
-a hasfal bőrénekdezinficiálása után helyi érzéstelenítésben am--;~ 

niocentézistvégzü-nk a has kö_zépvonalában, a szeméremívfelett- --'-"' 
3-4 harántujjal, egysze( használatos szérum 1-es tűvel; -:g 

-a fecskendő dugattyújának visszahúzásávai-magzatvizet kell le- ~J 
szívni, ami bizonyítja, hogy a tű az arnnicűrben van; l 

-az amnioürbe 25 mg Enzaprost F injiciálható. Szükség esetén ;~ 
a befecskendez~st 8-12 óra múlva meg kell ismételni,_az __ amnio~_":'!l 
centézis kapcsán visszahagyott müanyag _ kanO:Iön· keres,ztüL':,:;l 
(Amennyiben a fecskendő visszaszívás~:kt?:r vér vagy véreS_-mág: :~~ 
zatVíz ürül, az Enzaprost befecskendezés_étől él-ke,l.l állni. A be· _,-:il 
avatkozás előtt ultrahanggal a placéntataj:)adási hé1)rét me~{kell :1 
állapítani.} ~ 

Behatolás a hüvelyboltozaton keresztül !!] 

....,.. A hólyagot ki kell üríttetni; - :~.·::.f~.·.·-·~--
- feltárással a hüvelyt és a hüvelyboltozatokat dezinficiáljuk; .::_,;; 
-a portlót golyófogóval rögzítjük; .",_ 

- ~a~~i~~·k7setl~g az elülső boltazaton keresztül az amnionOrbe ~~ ...... i.;·:.·.'.·: 

-néhány ml magzatvíz_ leszívásával meggyő~ődünk a tű meg- __ , 
. felelő helyzetéről; _ _ - _. -·-= 

- tdiszta mk_ agzatví_z nyebrése e~~téri. 25
1 
hm g_ Enzaprasi F-et fecskei1~ ·.-~:,:.:::'·*; .. ~.~ .• ••• .. ;· 

ezün a magzatviz e, am1 1smete etó. _ _ _ _ .. ·. :-~ 
A rnéhtevékenységet _folyamatosan ellenőrizni k911 tapiri!ássS!, 

~~~~~:~~eT:n:é;!::::~ ~~~~~,~n;:,kúl;~~~~é~~z1~~~;~1=~á1s~i ~ 
megis-mételjük és szükség esetén Oxytocin-infúzióval egé_s_z_ítjü~ e· 
ki. Amennyiben a vetélés 12 ó~án belül nem fejeződik be, a terhes .:i;.-~.~.l 
még gondosabb. ellenőrzése (pulzus: .. hőmérséklet, fvs.) . szük~ -~ 
séges. ~-~ 
A terhesség ilyen időszakában mindkét-.módszer megyei kórháZ_! :~!~ 
vagy-magasabb-szintű -osztályon alkalmazható.1 --. -- -- .. ----···"·"""~-

>'4g 
Intravénás alkalmazás ·\~1 
500 ml5%-os glukózvagy 0,45%-os NaCI-oldatba 10-20 mg Enza-_ _ ,{# 
pros~ inj.-t teszünk. Ennek 1 ml-e 2o-40 l!li.~rogr~mmot_tarta!ma~. -::t:.' 

_Az_ oldatból a tűrhetőség határáig ésa fájásokkialakulásáig 115-:28 --~%:
hét közöttf terhességek megszakít'ására) pércenként 0,&---1 :ml:rel :_.;J~ 
kezdve maximálisan 2 ml/percre émelve kell folytatni az infúzió_~ .:;~ 
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mindaddig, amíg kielégitő méhtevékenység nincs. Ezután az. infú
ziót maximáljsan_12 órán át ajánlatos folytatni._ Eredménytelen
ség esetén 12 órás szünet után az infúzió_ megismételhető, ön
magában vagy Oxytocinnal kiegészítve. 
A módszer alkalmazása-szülőotthonok kivételéVel...:.:.kófházi ·osz
tályon megengedhető. 
A- prosztag landin alkalmazása terhesség megszakítására, káros 
terhesség befejezésére - -külföldi· és hazai tapasztalatok~-31-ápfml 
is- igen·eredményes.módszer; 
Kevesebb mallékhatása miatt elsősorban a lokális alkalmazás 
ajánlható. 
Enzaprost F alkalmazása után az eddigi tapasztalatok szer~nt a fer
tilitás·n_em--szenved zavart. 

3. Szülésmegindí!ás, _programozott szülé,Sif!~Ukció 
Hatékonyság, megbízhatóság 
Az-indukc_ió er.edm_ényességét' nagymértékben befolyásolja _a-~~(j.,. 
lészeti státusz (parturitás, a cEirvix és a myometrium éretts~ge·, 
Bishop-érték). Altalánosságban leszögezhetö;···ho'gy kedvéZ6tlé-, 
n~bb_ szül~szeti.státusz esetén a P:G~ hatékonyabb fájáske1tő,SZ:er 
és e tekintetben felülmúlja az Oxytocint. PG~okkal-gyakorlatilag a 
terhesség bármely szakaszában eredményes·-méhaktivitás vált
ható ki. Alapelv. hogy,a.lehető ]egkevesebb,mennyiség alkalma
zásával fejezzük be a. szülést. Ez Enzaprost tekintetében 1-5 mg
összdózistjelent és a sebességi ráta 9:-15 !J.-9/.min: 

Az alkalmazás módja 

Különböző adagolási sémákat javasol nak, ::ainelynek ·lényege, 
hogy a dózist-meghatározott időszakaszonként.enieljük és azt a 
mennyiséget, amely hatásosnak: bizonyul,- változatlanuL tartsuk 
fenn a lepényi szak lezajlásáig. -A méhtevékenység megfelelő--el
lenőrzésével a·kezdő adag 2-3 }:lg/min, amit-20-30 :percenként 
lehet emelni, esetleg megduplázni, de,35-40 J.tg/min dózis szint 
fölé nem szabad menni, Ezzel az ún .. dózis-titrációs módSzerrel 
azért is óvatosan kell·- bánni, mert majd, a -.később :részletezendő 
hiperstimuláción .. kívül.azt eredményezheti,. hogy a ·nagyobb ada
gok a -méh-alsóbb részeit-is serkentik, megszűnik a fundusdomi~ 
nancía és elvész a progresszív méhtevékenységet keltő hatás. 
Az ív. alkalmazás az esetek döntő többségében eredményes· és 
csak kivételesen észlelhető az uterus r_eakciókészségének h_iánya. 
lv. adagoláskor500 ml fiziológiás NaCI-9Idatba 5 mg Enzapr:a!?tot 
teszünk és 2-3 !J.-g/min sebességgel ·infundáljuk, amit a méhtevé
kenység alakulásának megfelelően fokozhatu nk; 
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Az adagolás során tekintettel kelllenni arra, hogy olykor viszony
lag hosszabb látens fázis után igen gyorsan bontakozik ki az aktív 
fázis. Ez a dózisfokozásban óvatosságra int. 

"l li 
\;i$ .• ~ 

:iw:' 
Ahiperstimuláció lehetősége miatt feltétlenül szükséges a proSz.: , J, 
tagfandinnal megindított szülések -monitorizálása. A. méhtevél = 
kenységet külső tokagráfiával kell ellenőrizni, a magzati .szívmü.:.' :~! 
ködés frekvenciáját pedig vagy külső ultrahang-technikával vagy -~;:;,;; 
direkt EKG-elektród felhelyezése útján. ,j 
A gyógyszerbevitel egyenletesebbé tétele érdekében céiSzerür- ,a 
sőt szövödményes terhesség esetén szükséges inf_úziós. pumpát -~fft_ 
~~~g~7,;:zr~~~~~~~~ célra -.egyesek sze ri nt- jól.beválta Cardiff.féle l 
A) Sz'ülésmegindítás prOsztagtandinOkkilt; oívOSijaval!Bt'afapiáh ~ 

Figyelembe véve a később részletezeridő meflékhafásokcit ·a- kö'~ -.··~ .. f.:.-_~". 
vetkező. esetekben javasoljuk Enzaprost F alkalmazását szülés: ;;; 

Az .alkalmazás feltételei 

megindításra: - :~t, 
a) Méhen belüli elhalás (későbbi magzati halál) ,-!1~ 

Rendszerint éretten méhszáj esetén kerül sor a·megindításfa': ';éi:tJ:i 

llyenkorprosztaglaildinokkal hatékonyabban tudunk"progresz~ '·.-~·~.~.'~.t.: •. ·, 
szív méhtevé~enységet kiváltani, mint Oxytocinnal. -Nem kell_ "':. 
félnünk ahiperstimuláció magzati veszélyétől sem. --JI' 

b) Terhesség befejezése, fejlődési rendi:!llenességek mialt :a% 
Ha az élettel össze nem egyeztethető fejlődési rendellenesség· -_,,!fr 
miatt kerül sor a terhesség befejezésére, a prÖsztaglandinok '~ 
alkalmasabbak, mint az Oxytocin; Aszülés ideje megröVidüL Jlf 

c) /dö·efőtti burokrepedés és primer fájilsgyengeség '~, 
Hatásos az Enzaprost Fi nj. iv. bevitele, olykor még az OxytOcin;:· -~~;+: 
nal szemben rezisztens esetekben is. Egyes megfigyelések-sze~ --i~ 
ri nt idő elötti burokrepedéssei és·fájásgyengeséggel szövöctött ·-"· 
koraszülések esetén prosztagiBndin alkalmazásakor- az---Ros· :;J 

d) ~v;,~~~~:Xr~;:~;%!:;,~;!ével is számolhatunk:- J, 
Helyes, ha az Enzaprost -F infúziót amagzéit megszületése után·- _ 5,8) 
is-folytatjuk.--A-szokványos-mehösszehúzókkal-szemben-ref-rak~-~ 
ter méhetatonia esetén prosztaglandinokkal rendszerint-össze'-;' _:;jE 
húzódásra tudjuk bírni. :'.'f2-

A fentiekkel ellentétben nem ajánljuk a prosztag/andint a fokozott ·1i 
kock{Jzatú terhességek befejezésére: Túlhordás, súlyosabb:-toxé; 
tn i a -eseteiben a prosztaglandinok-alkalmazásával szemben'száf ;;-IR 
mos kétség merül fel. Ha a lepényi gáz- és anyagcsere eleve-be; 
szükült, a placenta nem rendelkezik kellő·rez:ervkapacitássaJ·; sók'-' 
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kal jobban kell félnünk a hiperstimuláció lehetőségétől.- ami a 
magzat szempontjából végzetes lehet. Ilyen esetekben a kevesebb 
kocká~attal járó Oxytocinas indukciót javasol juk. 

A szüléSmegíndítáS módja 
Az indukció előtt hüvelyi vizsgálatot végzünk. Enneksorán a bürök 
alsó pólusát körkörösen leválasztjuk az elérhető.magasSágig. Ezt 
követi a burokrepesztés. Helyes, ha -a _burok·megrepesztesEf'öftl
nioszkópon keresztül történik. A felvezetett amnioszkópos csövön 
át hosszú tűvellassan bocsátjuk le az elővizet, majd a burkon ejtett 
nyílást megnagyobbítjuk. Célszerű .. 1/2-1 órát vár"akozni:és csak 
ezen-latencia _idő után kezdeni a gyógyszeresfájdalomkéltést: 

B) Szüi~_Smegínd_iliis'PrografiyozD_'((~~-ü_Í~_c_éÍj_~l:!_~('~~'~.-. --~-
Programozott szülésmegindításoknál;'ainelyek-felfételezíka ked~ 
vező méhszájstátuszt, a méhizom megfelelőérzékenység'ét;:a· ked~ 
vező Bishop-értéket, egyaránt alkalmazható .mind:_-az- Oxyto~;:in, 
mind a prosztaglandin. Altalában azt mondhatjuk,'hogy ha a.prog_
rarriozott szülésmegindítás feltételeit o helyesen '··ítéltük -me·gc· és 
kellő müszeres ellenőrzésre is lehetőségünk van;-a_fájástevékeny
ség keltésére használatos anyag milyensége köiömbös:. 
Ismételten hangsúlyozzuk a programozott szülés alapfeltételeit: 

1. szövődménymentes terhesség, fejvégű fekvés, 
2. biztos terminus, 
3. 3000 g feletti magzati súly (biparietális átmérő), 
4. a koponya megfelelő helyzete, 
5. kedvező méhszájstátusz (érett cervix), __ -,- .. .-- -.-,-. , 
6. megfelelően érzékeny méhizomzat {Oxytocin-érzékerly-

- ségi vizsgálat). _ . _ . _ · 
A szülésniefjinditáS ·módja-és ·az Enzaprost F adagOlása progra
mozott szüléseknél semtér el a fent résZietezettektől. A-müszeres 
ellenőrzés itt is kötelező. 

MEtllékhatások 

Megfelelő adagol-ás esetén az anyai mellékhatások-relatíve ~itkák. 
Ez-azzal-magyarázható,hogy.a·bevitt.prosztaglandin"mennyiség, 
szemben a vetéléseknél alkalmazott mennyiséggel, kicsL'--' 
Sokkal jelentősebbek·_és gyakoribbak a méhtevékenység-anomá
liák és ezek káros következményei. A spontán és a prosztaglandi
nokkal indukált méhösszehúzódásoknak a .jellege -hasonló, de 
prosztaglandin esetében a ritmus kevésbé stabil, az egyes hullá
m-ok alacsonyabbak, hOsszabbak. Hosszabb idő szükséges, amíg 
a kontrakciók rendeződnek-. 
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. kkal végze~ szül~sm~g!~~ításoknak vissza
tagland1~0 ··a a méh hlperst•mulactoJa; A magzat-szem

prosZ 6 problerna~Jyesebb jelenség ezen belül az alaptónus 
A.55z:a.té:1 8 Jegv~~z ül fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak .túl
"'~11tjab0é58. Re_n IV kis adagok -(2-10 119/min) esetében is fellép~ 
P ,."eJk:Bf kor, hB~~~_ Az alaptónus emelkedése, a poliszisztolés 
e d8 gol 5 stirnuJac•.~·110 perc) méhtevékenység a magzatcintra" 
8 t tJIP~~k0ntr~~c~~ osan befolyásolja. Ahiperstimuláció prosz-" 
f1~1 rfl 8, 058réJB~ 8k'or sokkal gyakrabban fordul elő; mint Oxy." 
(u . gaz oJasa enn . ada9 tén. . . . ·-· 
vt 18ndm olá~a ~se é_ny _indokolja, _h~_9Y a pro~z~a~_landin_okkal 
t8~ín ad.~~ 5zovc;'d~et kardiotokograf•aval ellenonzzuk. Akutszü;;. 
tO 8 re~ 1 rt szülese tén a pros~tag_l_a_ndin B!d_ago:lásátmegszünteJ_"":: ez- ;nd!t~stressese béli:l'-rhimetikumok-alkalma_zására·is.---- ,_,, -·:',, 
fl} e~/ atti ~-'ksé9 ~~~et 1 leállíthatjuk ·a kóros méhtevékenység~t éS 
~~~ de sttJwinfútiOV~ t a kontrakciók intenzitásának csökkenésé-· 
jtJ ,itJsíst~tJS, vala~~pota. Ha ez nem vezet eredményre, aszülést 
pa '"ptÓ ",agzata unk. ·~ . . . ' . ' 
at ~8vtJI 8 ell befeJ?l~ok bizonyítják, hogy a prosztaglandinokkal 
ve!,férte-'.~(i· ..,;zs9"!18dítások nem befolyá~-~lják-~átrányosab~an:a; 
rfl~Je5 kO .. 1ésr1le~'n bilírubin-anyagcserejet, mmt az-Oxytocmnal 
sze ett s_zU újszúlOtt . :'
végzzat, 'lé/. · , 

1 
tíV ellenjavallatok ugyanazok, mint abortu~· 

~ag Me~. késreD . . . • 
"· gze•· Jfato 
"c$ed8 't,;éb8 "· . 
~· kes 
si! o 

múlja az Oxytocint mind megbízhatóságában, mint effektivitá
sában. 

-Rizike? esetekben, élő magzatesetén a prosztag/andinak klinikai 
.alkalmazása vi_tatható, ezért ilyenkor nem ajánljuk. 

-A- prosztaglandinoknak tulajdonítható direkt károsító hatást 
(anyai-:-magzati-újszülöttkori} nem tudtak eddig _kimutatni. 
Enyhe gasztrointesztinális mellékhatáso_kkal az anyán :számol
hatunk. - · - - .._---...::·=---~~-

-A magzat szempontjából fő veszély a hiperstimulác_ió, a méh 
· tónusának nem kívánt_ fokozódása és hiperkontraktiHtása. Ese-
teilként problémát okozhat a méhtevékenység inkoordináci(lja. 
~.ind~~ek_ m_iatt a prosztag/andinokat alacsony kezdö_~.~agba-~, 

_,csak)\'•~ipfúzióban .. adjuk, a dózi_~t.{>vatosan. em_e_liüKB,:-.. ~Í\{~11!: 
~atás.,elérésé_ig. Aszülés elektronikus, sz.üksé_g es~t$n J~_iokéri)iifi;· 

_ r:nonitprizálása elerlgCdhetet!_en.követelníény.· ~ :-:· -· ·,-.,,,.:,;,; :_~-,-,:, __ : 
-Helyes az iv. adagoláSt-a -rnagzat megszűletése után is Jci_lytatrlf 

az atonia uteri megelőzéSére. · · 
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3.13 KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

AZ EGÉSZSÉGOGYI MINISZTER 15/1958. EüM SZÁMO 
UTASÍT ÁSA A KöZGYÓGYELLÁ T ÁS RÓL SZÓLÓ 1/1958. '' 

(lll. 23.) EüM SZÁMÚ RENDELETVÉGREHAJTÁSA TÁRGYÁBAN. 
[A 7!1975. (VI. 24.) EüM sz. rendelet, ill. a 1?/1975. (E ü. K. 72.) 

EüM ,;z. utasítás alapján módosított kivonatos szöveg] --

A pénzügyminiszterrel, a művelődésüQYi miniszterret·és a Szák.: 
szarvezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következöket 

~~~dE~::~e~ügyi_ KöZ_Iöri)/~~~~/!95~. (1_11;;~3._) _Eü_~ sZá!n.~:~~~,'~:e~_ 
tetet, valar':•nt_ a_jelerr .utas,•t~_sta ,k9rl-"Y.~~l:!__ a~eklntheto~~~l.'P-~1:. 
·ából egyseges szer~e~etbe~·Kozl• .. ~--~•n•s_~~n rendel?te~.Ja'to_
~ábbiakban uR") az allo, a vegrehajtas• u_~a5:1tast {a tovabbla~Jl:~n 
NU"} pedig dőlt betűkkel szedettszöveg tartalmazza.} · ·· ----

A KöZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

R 1. § (1) Közgyógye\látásra jogosultak: 

8
) az intézetek~_en elhely_ezett _vagy nevelőszülőkhöz ki••helye>Ze1tt 

állami gondozasba vett k1skoruak, 
b) a rends~eres s_~o~i~lis _segé}yben ~ész~sülő s~e~élye~, 
mint a veiUk egyuttelo hazastarsak (elettarsuk) es ktskoru 

cl~k~~~zellátásban részesülő hadigondozottak, valamint a velük 
együttélő házastársuk (élettársuk) és k_iskorú gyermekük, 
d) a hadirokkant-otthonok gondozotta l. 
(Z)" Az (1) bekezdésben említett személyek közgyógyellátásra 
csak abb~ n ~z esetbe~ jogosultak, ha a betegségi biztosítás szol-. · 
g áltatásatra Jogosultsaggal nem rendelkeznek. 
R ·z. § (1) Kérelmére a közgyógyellátásra való · 
állapítható annak a betegségi biztosítás 
·
0

gosult személynek, aki kora 
~őképtelen vagy nagymértékben 
sem magának, sem a háza,;társiimok 
keresete vagy jövedelme, amelyből a 
viselhetné. A k~r~lmező j?~osultság~nak_ 
a közgyógyellatasra valo JOgosultsag 1 
házastársára_ (élettársára) és ki~ko~ú gyer~?ké~e, 
olyan kiskoru most<?hagyerm~kere. es un~k~Ja~a IS, 

tására kötel~z~tt. A JOg_osult k1sko_ru te~tv~rere _IS k~e~,~~:~~~:i:J··~ 
közgyógyellatas, ha a JOgosult haztartasaban el. Az 
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gy~r'!'_e~re ? közgyógyeUátásra való jogosultság abban ai eset
~e-~ _1s kiterjed, ha a gyer~ek intézetben (pl. gyógypedagógiai 
rntezet)Je_n) van elhelyezve. 
(?) ~_.(1! .?ek~z_dés~e~ _er:D.I,tteri ~ze~:él_y~knek a kö:Zgyógyellá
t~_sra . .v:'llo J?gos~ltsag_~t _a =~erelme~o __takohelye szer,int illet(lkes 
k~zse~1 t~n~cs ~egre~aJ~O b_l~f>ttSáganak·elnöke·(titkára), _illetőleg 
v~r<?.SI, ~fovar?s•) keruletlt:'lna.cs v~Wéhajtó bizotts __ ágána~_~gés'z
s~9.1f9Y~ osZ!alya (csoportJa) aliapiíJa meg a kérelmezőSZOC'mis 
korulmenyetnek·gondos mérlegelése alapján. _ _ _ _ .. ·. · ·_ 
(3) A_ közgyógyeUátásra való jogosultság meghatározott időre: de 
le~feljebb _e!;!yévi időtartamra f!llapíth,ató--meg_. ·Ha a_Z-J1fhekez-
9.eJben _!!legc:tl.l?pít~tt,f~ltétel,e.~ a .me~h<;ttározOtt idő_t_~_rt,áfó 'Jejáihi 
~tan_ tovabbra IS fe_nnaltna_k~ UjboLk_e_rm ke_ll ii közgy_ógyeUátásiéi 
Valójogosultság meg-állapítását. ----- -\-- -· ___ ,_,_, .. ,._. ··.-

(~) fl:.. _közgyóg_v~_ll~-~~sra. való j~go~_ults~g m_egá}J.apíÍásB _··i'r~ihi 
ker~lem -~lut~.s1tasa esete~e~ a kerelmeze a··határozat kéZbeSítése 
n~PJ_át_ kove1o _1_~- ".?PO." bel~! _a felettes tanács vég_r~~ajt() bizott
saganak e~eszseg~~YI osztalyáhoi: (csoportjához) "f~UehbezésSe_l 
élhet._ A masodfokon hozott határozat ellen tövább'i fei'UéböBzés-
n~_k mncs helye. 
R. ~- § (1 )_A; köz~yógy_e~lá~ásra jöQÓSUitak jOgo"Sultsá'Q;Ukat ,~:Köi
g~ogye/la~asr_a JOgostto !gazoll(ány_"-ukkal_ig_a~olják., /l\l_ igazol
yanyt a k?zgyó_gyel_!átás~a. jog~s~lt r~~Z~re __ ?:_lakóhelye szer-int 
~llet~kes kc;zse~• t~na?s ~eweh_:"Jtq bizottságá~ak elnöke (titkára). 
Jil.etc;leg var?s1, ':'a:_os• __ (fovaros_l) kerületi_ tanács végrehajtó bL~ott: 
sagan?k egeszsegug_y1 osztálya {csoportja) állftja_..ki. _ -._ .. :'·· . 
. (2) AzJg<;~z~_lványt a közgyógyellátásra való jogóSu_ltság'feltéte'Jé-
nek megszunteté.sekor vissza kell vonni. · , " 

U. 1. § (1) A községi tanács -végrehajtó. bizottságánakelnöke :(tit
ká~a), il~etöleg ·á -városi, városi (fővárosi) kerületi- tanács: végte
hajtó bizottságának ·egészségügyi osztálya. (csoportja)- a -·köz~ 
gyógyel!átásra jogosító igazolványt az R. 1. §-a (1 J bekezdésé~ek 
aJ. pontJ_'ában t:;m!ítt;tt kiskorúé!k ·részére· az. állami gondozásba 
r:?telt ktmo_ndo hatar?zat ai~PJ~n a_gondozásbavételle/, b) pont
Jaban emlitett szemelyek reszere a rendszeres. szociáHs segély 

~,····~~;;r~;~~;::~~~::~ cl pontjában .említett hadigondozottak részére 
<:_- megállapításával, d) pontjában emlitetthadirokkan

tak részére pedíg a hadirokkant-otthonba történő beutaláss81 egy-
idejűleg állitja ki. : ,_,_ , : 

_ _(2) A R. hatályba lépésekor ál/amr gondozáSban lev ö kiskorűa1r. 
'részére a közgyágye/látásra jogosító 'igazolványt ·a kiskorúak el
~~tásár~l g_ondosko:Jó intéz!lt v_eze~ője ál~al~iá!líto't!jegyiék alap
l.an, az mtezet fekvese szennt tlletekes kozsegt tanacs-végrehajtó 

789 



bizottságának elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) 
kerülf]ti tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya 
(csaportj8) állitja k1: Az R. hatály ba lépésekor rendszeres szociális 
segélyben részesülő személyek és pénzellátásban részesülő hacji
gondozottak részére a _közgyógyellátásra jogosító igazolválJY_f, a_ 
lakóhelyük szen"nt illetékes község{ tanács_ végrehajtó bizott_ságá7 
nak elnöke (titkára), Illetö/eg városi, városí (fővárosi) kerülfiti 
tanács végrehajtó bizottságának egészSégúf!Y'"- osztálya (csa_~ 
portjaJ ál/ítfa kl: Az R. hatálybalépésekor hadtrokkantotthonban 
levő gondozottak részére_a. közgyágye/látásra jogqsító igé!zo'-~ 
ványt az otthon vezetője átta,t_kiá/Jított jegyzék alapján az otthon 
fekvi!se szerínt illetékes község i timács végrehajtó bizottságánifk 
elnöke (titkára), illetőleg várOsí,, l(árosi (fővárosi) kerületi tan~c§i. 
Végrehajtó bizottságának e{p§szsé!Jügyi -O~itálya (csoporfja! -~!;
lítfaki. - _ _ .-·-: ----'·;. . -.· .· ,-,_ 
U. 2. §(7 J A ,,Közgyógyel/átásra jogosító igazOlvány" elm§vezésű 
nyomtatván'yűrlap Budapesten a Nyomtqtványellátó. Válla/il,~ 
készpénzeladási boltjában, vicféken pedigamegye székhelyén, a 
Kiskereskedelmi Vállalat ny_omtatványszaküz/etében szerezh_e.{q 

k ' (2) A közg_yógyellátásra jogosító igazolványon fel kell .. tünt:tnj 
azokat a· sza/gáitatásokat (R. 4. és 5. §), amelyekre a kozgyogy~ 
el!átásra jogosult-megbetegedése esetébe[J az R. alapján az ál/Bm 
terhére igényt tarthat továbbá- fel kell sorolni azokat a CSf!_{á_~: 
tagokat, akik az igazolványon feltüntetett sza/gáitatásokra ugy,a_rJ: 
csakjogosultak_és_ végül me§ kell jelölni, hogy _az igazolvány 
meddig érvényes .. Az R. 1. §-ában említett Sfemélye~köz__UYÓ,[/_'(;; 
ellátási igazolványán az igazolvány érvényességének id6tartamat 
"visszavonásig érvényes" szavakkal kell megjelö_lni, _az _R. 2. -'§~a 
alapján közgyágye/látásra jogosultak igazolványan 

tüntetni azt a haptári napot, ~~l~~~~~~~~~[~~~~~~~ utóbbi személyeknél az igazolvány 
jától számított legfeljebb egyévi időtartamra 
(3) A közgyágye/látásra jogosító igazolvái}Yt . . . 
látni. Az igazolvány sorszáma megegyezik a jelen utasttas 
alapján vezetendő nyilvántartás sorszámával. · 
U. 3. §(7) Az R. 7. §-ában említett személyektőr az 
zottság, _a rendszeres szociális 
hadirokkantotthOni-ellátás 
gyágye/látásra 
vonnia .. 

hq az 

ban 
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(2) A közgyógyellátásta való jogosultság _fT!_egf!!z{)nése -esetébe'! 
az intézetben elhelyezett szerrJélyektöra·Jcözgyógyel/átásra jogo
sító igazolványt az intézet vezetője vonj;i be és ·azr·inegküldi az 
ig~zolványt kiállító szervnek. 
(3} A közgyó{jye/látáSra jogosító igazolvánY visszavonását a jelen 
utasítás 4. §-a alapján vezetett nyilvántartás "Megjegyzés.:_' rova-
tában fel kell tüntetni. · · - - · 
U. 4: § A -községi tanácsok végrehajtó'-· bizottsáfial-:VáliJtili~ 
városi (fővárosi) kerületi tanácsok végrehajtóbizottSágainak 
egészségügyi osztályai (csoportjai) kötelesek.a közgyágye/látásra 
jogosultakról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak a követ
kező ,rov;atoka( kell (artalmaznia:_ 1-.- a .közgyógyel/átá~(a_fqgpsult 
neve~- 2. -,születési éve _és_ helye,:.,3_.Jaclf:~scíme,_ 1~.: a: k(i~iJypg-.ji;J!{á_~ 
tásra jogosító ig_azolvfmy;!ri{J/Iít{ls~n__a.k: . .napj~,--~'-;.i!:~közgy~g_}(f!!f{·.· 
tásra jdiJosító igazolVány mel'i napig érvén'Yes, '6. ·a 'kö-,gyéuiy-· 
e/látásra va!ó jogosultság megállapításáf}ál alapul ye,tt ida-tOK,. 7. 
a/áír{J~,:-:8. _ ínegjegyzések.-. A n}ii!vántB_rtá_s~ 7. ·_s_záfT1_Ú. ~ró_VBf{lban_ a_ 
közs~g'( tánács elnőff.f!. (titká 'r~)~ _ ílletőle{/ ·az égésjs_fif}_üi;yi, o_szf:á_fy; 
(csoport) szociálpolitikal csofJCJrfjának _vezetője ./SibCl;ilpoiWkaí 
elő_a_d(!ja) a köz{Jyógy_ell{ltás_ra való jogosultság fennállá~flt álá
írásá'v:al iiJazo/ja. 
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3,14 FEGYV~RES _TESTÜLETEK TAGJAINAK 
. E'~ESZSEGÜGYI ELLÁTÁSA .•. · 

1/1961. (Eü.K.1 ,) EüM SZÁM Ú UTASÍTÁS A NÉPHADSEREGBúLi 
ILI.,ETÖLEG A FEGYVERES ÉS RENDÉSZETI TESTÜLETEKBÚL ::· 

KIV AL T SZEMEL Y~K ~ETEGSÉGI ELLÁT ÁSÁRÓLSZÓLÖ46/1960 
(X.13.) KORM. SZAMURENDELETVÉGREHAJTÁSATÁRGYÁBAN; 

[A 71!975. {V/. 24.) EuMs~. rendelet, ill. a 17/1975. (E ü. K. 12.) 
~uM. sz. ~tasJtas alapjan módosított kivonatos szc?ve:g]. 

'::: -.. ~~~:u~_yf:D,~il_is~e_r~e~~:· __ -::--a ____ -~~O~yé-~~1111 (·_· ri'l_ii1I-~ti_8i'ret -~ :·~ ·:":'.-~~z~~ 
u QYflJ ,1lJ,I_szt~rrel,_ ~:~ll,l!<~r~'S-~_~tt~f'Ütr;b'itli~'tfefiél~ v3·iarhirit a-:.~Zá i{~-. 
szerv~z_et~k o~.s~~g<?-s·:·-raha·csav_a_cegy·ef~ft~tl>i\irl-. at· B.rábbi~kár 
rende_lem .. ,_ .. _---_- -.-- ___ -- ___ ·--- --_--:.::--_···· __ ._-··:· __ - _ --~--:_>:_-, ---_-,·->- ------. 
5. Ha H a" reSZBre~ési ·seg'~llyel'-éllát'qft--_:_s~e-~éJf~h~te~Séf{é:<ii~~:-, 
keresof~g_! a l k9~ast nem _fotyta~J:ta;t, -~és?~re'JáppérlZ ·1 et)'koratiH·an ·8 
les~erelest_ee?ellyel v~! ó el~átBS_ -~J.91_sp lia·pj~tJ.iiY.ető. 11'3~Piói'Jilr: 
~~'ta ~er;eso_~ept~l~n~~g-· mar a_I~.SzereléSi __ ·s:e·geny·e,r_való' enátá$ 
1 o a,. ar:na a att. ezdodott; a kerés~k'éPfelenség ·elSő. na·p]á_tl-~IEá' 
ke~~sok~ptel~n~eget m,egállapító o'rVösi· V_izsgál8t napJár :ke_if 
te ~-"!~nl--~ k~v~l~ szemel y keresőképtelenségét csak akkor iehet 
~~i:na~l ~nl, k a bete~s.ég~ következtében igazol_t polgári szak
f 

1 
lk se~ene vagy f•z1ka1, szellemi képességének megfelelő 

k~~;rt)ozakst ne~ !olytathat. A katonai szolgálati. beosZtást (rilun-
a_ ereso ep~~l~nség megállapításánál figye.lembe venni 

~;~'{~~t.: ~e~~~~?Mkept~le~ség e~b_írálására_ egyébként a 130/ 
·. u. · · . u szamu utas1tas rendelkezéseit kell alkal-

mazm._ --
8. ~zt az utasítást· az-1960. évi november·1 napJ"' k d"'d" 
hatallyal kell alkalffiazni. - · an ez o o 
9.~ utasítá~ hatályb~lépés_é~el egyidejűleg a 831 /F/16-2/1952. 
(Eu. K. 17 .) EuMs~amu utas1tas hatályát v'eszti.- -

* 
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AZ sGÉ?ZSÉG()<eYI MINISZTER 23/1964. (Eü. K. 12.) • 
EüM SZAMU UTASITASA A HADKöTELESEK JELENTKEZESI 

KÖTELEZEITSÉG ÉVEL KAPCSOlA TOSSZABÁLYOKRÓL 
ÉS A KA TONAliGAZOL V ÁNYRÖL SZÖLÖ 4M964. (ll. 9.) 
KORM.SZÁMÚ RENDELETNEK ÉS AVÉGREHAJJÁSA 

TÁRGYÁBAN KIADüTI 2/1964. (ll. 9.) HM SZÁM Ú 
RENDELETNEK A KÖTELEZÚ GYÖGYKEZEL TETÉSRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL . ' ' "- o;,-~..;:--.:-: . .:::.zyf-""' 

A 4/1964. (IL 9.) Korm. számú rendelet {a toVábbiakban:::--:R) 
20_. §-ának (1) bekezdésében fogla,lt felhatalmazás ala,pjár;t ·a ,ft-:-
nek, valamint a R. vég~ehajtásá_ról szóló 2/1964 (ll. 9.)_ HM s~ámú 
rendeletnek (a továbbiakban VJ:tr .-) aJ~ötelezö.orvqs_i vizsgálatra és; 
gyógykezeltetésre vonatkozó,renQ~JI<:ezé$ei-v~gre_hajtá~a.!8rgyá~ 
ban- a belügyminiszterrel, a közlekedés-- és postaügyi mlniszter
rel és a Szakszeryezetek_ Orsz,ágos Tanácsával, ~gyetértésben 
-akövetkezöket:iendelen1::' :- -· · · 
[Az Egészségügyi Közlöny a kormányrendeletnek és a honvé
delm'i I'Tlin-iszteri ·:rendélétnek _a kötelező·' orvOsi Viisg·áta'trá: és 
gyógVkezeltetésre-_Vófl~tkozó rendelk~zéseit;_valamint az:'eQész
ségügyi'mihiszteri'utaSítást a könnyebb·átte1<intheiöség céljából 
egységes szarkezetben közli. A kormányrendelet{R)-rende'lkezé
seit álló ·és_-·vástag_ b'etükkel. -a honVédetmi' miniszteri rendelet 
(Vhr.) rendelkezéseit-a dőlt betűkkel, az egészségügyi miniszterl 
utasítás (Vh. ut.) re·ndelkezéseit a vékonyabb betükkel Szedett 
sz_öveg tartalmazza_.-] 

A KATONAI SZOLGÁlATRA ALKALMASSÁG 
ELŐZETES ELBÍRÁLÁSA 

R. 2. § (1) Akit összeíráson való megjelenési kötelezettség terhel. 
kötetes-magát az össZeíráson_az orvosi vizsgálatnak alávetni, ille
tőleg az összeírás alkalmával előírt orvosi vizsgálat végett a ki
egészítő parancsnokság által megjelölt időpontban .és· gyógy
intézetben megjelenni. 
{21-Az-Összeírással kapcsolátban· hozott határozat ellen, illetőleg 
intézkedés miatt jogorvoslatnak helye nincs. 
Vhr.· 1. § A-hadköte/est az állami egészségügy{ szalgá/at vala
mennyi megkeresettszervének(intézményének) vizsgálatban kell 

részesítenie. 
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Vh. ut. l.§ 

(1) A kiegészítő parancsnokság által előzetes orvoSi vizsgálat 
végett gy~.gyintéz_etbe _(re~d~l~intézetbe, _go~dozóintézet~e _stQ.) 
ut-alt hadkotelesnel a k1egesz1to parancsnoksag megkereseseben_ 
megjelölt orvosi· vizsgálatot (viz~gálatokat) kell elvégezni. 
(2) Az orvosi vizsg~lat (viz~g~la!ok)-eredményével egy~tt ákiegé
szítő parancsnoksaggal kozolm kell az arra-vonatkozo szakvéle
ményt is, hogy a hadköteles fogyatékossága (betegsége, kórálla
pota; a továbbiakban: betegség) ..... a hadköteles gyógykezelte
tésre kötelezése esetében -előreláthatóan egy éven belül meg
szüntethető-e. A vizsgálat (vizsgálatok) eredményét a szakvéle
ménnyel együtt, zárt ~oríté~b~n 'a_-~adköteles· útján.kell-a-·kiegé~ 
szítő parancsnokságnakmegKuidem. -

A HADKöTELES KÖTELEZŐ GYÓGYKEZELTETESE 

R. 3. § (1} Ha a __ kiegészítő parancsnÓkság _az összeíF~~--.S~rán 
megállapítja, ~ogy a ha.~köteles ~fogyaték~ssága elő~eláthatóan 
egY éven belul .megszuntetheto, a hadkqtelest gyogyJt,ez_elt~ 
tésre kötelezheti. _ . . . _ -
(2 }- Az (1} bek:zd~s. s_zeri~t jár el a kiegés~ítő pa~ancsl)oksá9 
akkor is~ ha, az o;o~e1ras után, de: a so~k~tona1 szolgalat megkez~ 
dése elött_allapltJak meg, hogy a hadkatelesnek olyan fogyaté~ 
kossága van, amely egy éven belül megszüntethető. , -., 
R 4. § (1) Akit gyógykezeltetésre köteleztek, köteles magát az_ 
eiöírt orvosi vizsgálatoknak és gyógyító eljárásnak alávetni és 
evégből a lakóhelye sze ri nt illetékes járá si, városi (fővárosi} kerü"' 
leti tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (cso
portja! által megjelölt időpontban és gyógyintézetben meg
jelenm. 
12

) A hadkötelesen a kötelező ~~~~~~'~;l~~,~~~~~~~~~:~~ műtét csak akkor hajtható 
tesen .hozzájárul. -A kizárólag 
ezhető mütét tekintetében az orvosi :V'i ·8. -szá":~ú törvényerejű .rendelet. 6. §-ának rerrdr•lkezróst•itkel.l"··~ 

alkalmazm. -,_, _ _ _,
(3) A kiegészítő parancsnokságnak a gyógykez'eltetést elrendelő 
határozata ellen, illetőleg az- egészségügyi szerv intézkedései. 
miatt jogorvoslatnak helye nincs. 
Vhr. 2. § (1) A kiegészítő parancsnokság a gyógykezeltetés el
rendelés~rtjl kötelf!s ~rtesíte_ni a h_~d~ötelt;s lak~helye_ szerfilt ille_
tékBS já ras!, város1 (to várost) kerulet1 tanacs vegrehajtó b1zottsa-
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gának egészségügyi O$ztályát (csoportját, a továbbiakban: egés~-: 
Ségügyi osztály).·. _ _ _ __ - _ _ _. _ _ __ _ __ ·_ ' 
(2} Az egészs'égügyi osztály a gyógykezeltetésre kötelezett· ha·d
k(iteleseket lakó- vagy munkahely szerinti illetékes szakorvosi 
(üzemi) rendelőintézetbe, gondoZóintézetbe (a továbbiakban: 
rendelőintézet) utalja be. 

Vh. ut. 2.§ 

(1) A kiegészítő parancsnokság a-gyógykezeltetéstelrendelő hatá
rozatáról névjegyzékkel értesíti· a hadköteles lakóhelye szerint 
illétékes járási, városi (fővárosi) kerületi -tanács végrehajtó-bizott
ságának egésZségügyi osztályát~ ille!őleg csoportját (a továbbiak-
ban: __ egészségügyi osztály};,_ · _ _ _- . '_ 
(2rA kiegészítő parancsno'kS:ág:a névjegyiékbe'n f61ti.iriteti a--hatá
rozat számát, a gyógykezeltetésre köteleiett hadköteles_ sze'n)élyi 
adatait; á11andó lakhelyét, ·munkahelyét és azt a betegSéQet, 
amelyből kifolyólag a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezte; 
valamint az értesítés időpontját. ~, · 

Vh. ut. 3.§ 

(1) Az egészségü-gyi osztály. a gyóg-Vkezeltetésre kötelezett had
kötelest-írásbeli értesítéssei utalja be a lakóhelye vagy a munka
helye szerint illetékes szakorvosi (üzeini) rendelöintézetbe, illetö
leg gondozóintézetbe (a továbbiakban: rendelőintézet). 
(2) Abeutalásról szóló értesítésben: 
a) fel kell tüntetni, hogy melyik kiegészítő parancsnokság, milyen 
számú határozattal, milyen betegségből kifolyólag kötelezt~ a 
hadkötelest gyógykezeltetésre; ·- -
b) meg kell jelölni,- hogy a hadkötelesnek a kötelező gyógykezel
tetés végett melyik napon és melyik rendelőintézetben (pontos 
név és cím) kell megjelennie;- ---:, 
c) a hadkötelest fel kell hívni arra, hogy a megjelölt napon· a-kéz
hez vett értesítéssei a· rendelőintézetvezetőjénél jelentkezzék;-· 
d) a hadkötelest figyelmeztetni kell-arra, hogy ha-az egészségügYi 
--osztály-~ által o.meghatár.ozott- napon- a rendelőintézet vezetöj~nél 
jetentkezni nem tud, köteles azt a rendelőintézetvezetőjének be
jelenteni és távolmaradásának okát hitelt érdemlően igazolni.:- -
{3) Abeutalásról széló-értesítést tértivevénnyel kell a-hadköteles
nek kézbeSíteni. Az értesítést másolatban a réndelőintézetvezető
jének is meg kell külderi1. 
Vhr. 3. § (1) A rendelö-intéZetben a hadkötelest megfelelö-vizsgá
latban és gyógykezelésben kell részesíteni. A szakorvos, ha meg-
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állapítása szerint a hadköteles gyógykezelése más szakorv~si 
fekvő!!eteg~gyógyintézeF vagy körzeti orvosi kezeléSt ígényel, ~
hadkotelest a megfelelo szakrendelés-re, fekvöbeteg-gyógyinté~_ 
zetbevagy körzeti orvosi kezelésre utalja. _, 
(2) A -kezelé~re utalt hadkötelest az állami egészségügyi szDigálat
valamennyi megkeresett szervének (intézményének) vizsgálaf
ban kell részesítenie. 

Vh. ut. 4.§ 

(1) A rendelőintézet vezetője a hadköteles jelentkezésekor intéz
kedik aziránt, hogy a hadköteJesnél a szükséges orvOsi vizSgála~. 
tokat soron kívül elvégeZ?:ék és a hadkQtel_est azzal a betegségével 
ka~csolatban, _amely_ből kifolyólag-a -kiegészítő par?~ncsrlokság 
gyogykezeltetesre kotelezte, a Vhr. 4. §_-ának (1) bekezdéséb_en 
foglalt rendelkezés figyelembevételével megfelelő gyógykezelés~ 
ben részesítsék. 
{~) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből
klfolyólag a gyógykezeltetésre kötelezték, olyan szakorvosi keze~ 
lést is igényel, amely részére a rendelőintézetben nem biztosít
ható, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest haladéktalanul az 
állami egészségügyi szolgálat, illetőleg a MÁV _egészségügyi 
szaigálat megfelefő rendelőintézetébe ( szakrendelésrel utalja be.
(3) Ha a hadköteles kötelező gyógykezeltetésa körzeti orvos útján 
is biztosítható, a rendelőintézet vezetője a hadkötele_st gyógyke
zeltetésa végett a lakóhelye szerint illetékes körzeti orvoshoz 
utalja. 
~4) Ha az egészségűgyí osztály a hadkötelest a munkahely szerint 
Illetékes rendelőintézetbe utalta be, a -rendelőintézet vezetője a 
hadkötelest - kérelmére - kötelező gyógykezeltetésa végett a 
lakóhelye sze ri nt illetékes rendelőintézetbe uta/hatja. Ha az egész
ségügyi osztály a hadkötelest a lakóhely szerint illetékes rendelő
intézetbe utalta be, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest-kére_l-. 
mére- kötelező gyógykezeltetésa végett a _munkahelye szerinÍ 
illetékes rendelőintézetbe uta/hatja. 
.{5)Ahadkötelest, ha dolgozik, a lehetőségekhez képest, a mtml,a-.... ..k;L 
idej~n kivüli időpontra kell vizsgálatra és gyógykezelésre beren-. 
delm. 
(6) A rendelőintézet vezetője a hadkötelest .,Orvosi beutalás
-Javaslat-/gazolás" eim ü nyomtatványűrlappal utalja más ren
delőintézetbe (szakrendelésre), illetőleg a körzeti orvoshoz. Az ür
lapon fel kell tüntetni a hadköteles nevét és lakcímét, a munkáltató 
rovatba pedig be kell írni a következő szöveget: uGyógykezelte-
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tésre kötelezett hadköteles~'. Az ürlapon továbbá meg kell jelöln í, 
hogy a hadkötelesnek melyik napon és melyik rendelőintézetben 
(szakrendelésen), illetőleg körzeti orvosi rendelőben -(pontos név 
és _cím) kell kötelező gyógykezeltetésa vé_gett megjelennie. Az űr
lapon végül fel kell tüntetni azt a be_tegséget (kórismét),·amelyből 
kifolyótag a kiegészítő parancsnokság a hadkötelest gyógykezel
tetésre kötelezte._Az oryo!ii beutalást át keU adni a had kötelesnek. 
Ha a ha~kötelest más rendelőintézetbe (sz~kre_ndelég;re~J._"yt~,~ 
az orvos1 beutalást azzal a rendelkezéssei keU a hadkötelesnek át
adni, hogy azzal a rendelőintézet (szakrendelés) vezetőjénél kell 
jelentkeznie. 
{7) A rendelőintézet vezetője, ha a hadkötelest a {2)-(4) bekezdé
sek alapján más rendelőintézetbe_(szakrende_lésre). illetőleg a kör
zeti orvoshoz utalta, erről:-:- az orvosi beutalásonJeltüntetett ada::. 
tök-közlésével-egyidejűleg írásban értesíti. ai'ilfetékéS:rendefö.:. 
intézet (szakrendelés) vezetőjét;, illetőleg az illetékes körzeti 
orvost, azzal, hogy a Vhr._-3. §~ának (2)-bekezdése·-alapján-irítéz:.. 
kedjék-a hadköteles megfelelő gyógykezeltetésa iránt. A rendelő• 
intézet vezetője az értesítés- másolatát megküldi a hadköteles 
lakóhelyeszerint illetékes egészségügyi osztály-vezetőjének._ 

Vh. ut. 5.§ 

(1) Ha a hadköteles azzal a betegsé,iével_ kapcsolatbari,:'anieh/ből 
kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, feky_őbeteg-gyógyi_nté
zeti kezelést igényel, a hadköteles gyógykezelését végző rendelő
intézet (szakrendelés) vezetője, í11etőleg körzeti orv-os köteles a 
hadkötelest -előzetes helybiztosítás után-megfelelő fekV:ö.bete9:
gyógyintézetbe_ ut~ l ni. A hadkötelesnek megfelel_ő gyó'gyintézet..: 
be való felvételét soron kívül kell biztositani. _ , 
(2) A hadkötelest"Orvósi beuta/áS ~:JliVaS!ai, .;-lgazoláS':,círrlü 
nyomtatványűrlappal kell a fekvőbete·g-QYóQyintézetbe utalni. Az 
űrlap kiállítására 'értelemszerűen a 4. § (6) bekezdésébei-l foglalt 
rendelkezések a;z_ irányadók._A--hadköteles az orvosi-beutalással 
jelentkezik a fekvőbeteg-gy'ógyintézetben. A társadalombiztosí
tási szerv a hadköteles részére kórházi utalványt nem állít ki. 
(3) A rendelőintézet· (szakrendelés) vezetője, illetőleg a körzeti 
orvos a hadkótelesnek fekvőbeteg-g)rógyintéZetbe· való- beutalá
sáról-az orvosi beutaláson feltüntetett adatok közlésével, egy,
idejüleg írásban értesíti az illetékes· fekvőbeteg-gyógyintézet 've
zetőjét,_. valamint a hadköteJes.:Jakóhelye szerint illetékes ~9ész-
ségügyi osztály vezetőjét. . _ , · 
Vhr. 4. §(t) A hadköteles.gyóf!_yke?elésé( _ha_ a: kÍeg~~zítő pá-
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rancsnokság más időpontOt nem állapított meg _ lehetőleg 
ugyanazon év augusztus hó 1. napjáig be kell fejezni. , 
(2) Az egészségügyi osztály (1) bekezdésben meghatározott idő~ 
pontig köteles értesíteni a kiegészítő parancsnokság ot az e(re~~ 
de/t gyógykezeltetés eredményéről. . _ . . : ~
(3) Ha a- gyógykezelés az (1) bekezdesben meghatarazort tdo
pontíg nem fejeződik be, azt a határozatkeltétől számított egy-é~ 
után csak a hadköteles hozzájárulásával lehet folytatn í. · 

Vh. ut. 6.§ 

(1 )A hadkötelesgyógykezeléséta Vhr. 4; §-ának(1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés figyelembevételével_ kell végezni. _ -~ 
(2) A hadköteléS gyógyl<ezelését végZő --gyógyintézet Íle••e_tilje 
(körzeti orvos) köteles a gyógykezelés-eredményéről a 
kezelés befejezése után, de legkésőbb Ugyanazon év július 
napjáig a hadköteles lakóhelyeszerint illetékes egészségügyi osz~ 
tály vezetőjét értesíteni. Ha a ha~köteles a kötelez.ő gyó~ykezelt~ 
tésre nem jelentkezett vagy arrol elmaradt. a gyogymtezet veze~ 
tője (körzeti orvos) ezt a körülményt köteles az említett időpontig 
az egészségügyi osztály vezetőjének bejelenteni. . . 
(3) Az egészségügyi osztály vezetője az elrendelt gyogykezeltetes 
eredményéről_ a gyógykezelés! végző gyógyintézet vezetője (kör-: 
zeti orvos) által közölt adatok alapján értesíti a kiegészítő parancs-:_ 
nokságot. Ha a hadköteles gyógykezeltetésének eredményéről B? 
egészségügyi osztály nem kapott értesítést, az egészs?g~gyi o~z.:: 
tály vezetője köteles a hadköteles gyógykezelteteset vég~ő; 
gyógyintézet vezetőjétől (körzeti orvostól) a gyógykezelés ere<:f-: 
ménYére vonatkozó adatokat olyan ~dőp~mtb~n be~é_rn_i; hogy- a; 
Vhr. 4. §-ának(2) bekezdésében megallap•tottjelentes• kote_leze~~-
ségének az ott meghatározott időpontig eleg_e:t t?hessen. 
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illetékes társadalombiztosítási szerv, egyébként pedig a Szak
szervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) _költségvetése 
terhére kell eiSzámolni. 
Vhr. 3. §Ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgáltatásaíra 
jogosult, a- kötelező gyógykezeltetésset kapcsolatosan a szükség
képpen felmerü/t igazolt helyközi utazási költséget az· í/Jetékes 
társadalombiztosítási sze !V, egyébként- pedig a SzakszerVezeti 
Társadalombiztosítási Központ költségvetése_ terhére_-kel/;~
molní. 

Vh. ut. 7.§ 

(l) A hadköt8i6_~ek kórháZi _ápo)ásáról az:érdek~JÍ_~~r'$ad~lorr.bi-z
tosítási szervet-:- a (2) bekezdésben foglalt kivé~E:!JI81_ :-:.jegy~ékkel 
ériesíteninemkell. .- : ___ . _: _:>-... _;. 
(2) Ha a hadköteles után felmerü It kórházi ápolási_ k9_1tség az-R. 5 .. 
§-ának {2) bekezdése értel_mében a Vasutasai<_ Szaksz,ervezetét 
(VSZ). terheli, a kórház köteles a hadköteles ápolásá{ól-:- a 830Q-
411954. (E ü. K. 2.) EüM szám ú utasítás 7. §-ának (4) bekezdésében 
fog __ l,a.it rendelkezésének megfelelően-a területileg ilh~t~ke_s MÁV 
igazgatósága! jegyzékkel értesíteni._ A jegyzéken. a hadköteles 
neve mellett.fel kell tüntetni a követke_zö_szöveget: "Gyógykezel~ 
tetésr_e kötelezett hac/köteles." 

Vh. ut. 8.§ 

(1) A hadköteles részére_ azza_!. 8 betegségéVel kapCsolatban, 
amelyből kifolyólag_ gyógykezeltetésre kötelezték; gyógyszert, 
gyógyfürdő!, gyógyásZati seg~deszközt, fog pótlást, ha_a hadköte
les a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosu_lt;az illeté~es tár
sadalombiztosítási szervnél biztosítottak részére rendszeresített 
nvonltatvrÍni/Or·llr •o•>n, ha a hadköteles a betegségi biztosítás szol-

~2;i;~r~~.~J ~·~!,~:}1;~~~11;;;~s~z~a~kszervezeti Társadalombiztosítási 
~ részére rendszeresített nyomtat~ 

rendE!Ini. A nyomtatványOrJapon a munkáltató 
r~~:;~:~:.~::~~a k()vetkező szQ-veget kell beírni: .,Gyógykeze_lte
t~ hadköteles". A gyógyszert térítésmentes vényűr-
lapon l rendelni. _ _ . -
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés irányadó a kötelező 
gyógykeZeléssei kapcsolatbain felmerü ft útiköltség igazolására _is. 
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A KERESÖKÉPTELENSÉG TARTAMÁRA 
GYÓGYKEZELTETÉS! SE GÉL Y FOLYÓSÍTÁSA; 

A KERESÖKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSA 

R. 6. § (1) Munkaviszony { kisipari termelőszövetkezeti tagságuk) 
alapján a betegségi biztosítás szarinttáppénzre jogosult hadköte
lesek az metékes társadalombiztosítási szerv terhére - kereset
veszteségük pótlására- a táppénzre jogosult hadkötelest a gyágy
kezeltetési segély az e rendelet alapján foganatosított gyógyke
zeléssei kapcsolatosan bekövetkezett esetleges keresőképtelen
ség tartamára, legfeljebb azonban 1 évig, folyamatos munka
viszonya (tagsága) időtartamára tekintet nélkül meg. A se-

gély folyósításának idö~·~rtt{•im. ~·~~~~:1,f~~~~~~~~~~Fi~ri~~~f (2) A mezőgazdasági 
csoport vagy- alacso"nyabb- típUsú· 
tagjai részére a gyógykezeltetéssei 
ség tartamára, legfeljebb azonban 1 évig, 
forint, kórházi (klinikai stb.) ápolás esetén 

kezeltetési segély jár, ·amelyet az SZTK il1~;t~::~:~~~:~~~~:~~~~~~j~it (3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett 
resőképtelenségük egy hónapnál hosszabb 

szabályok az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy_ a k~resőkép_telen 
···=~ állománybavételről szóló orvo~i igazolásra és tappenzutalvanyra 

feltűnő módon rá kell írni a következő szöveget: "Gyógykeze1te-
-· .1 · tésre kötelezett hadköteles."_ · .. 
'>l ·,(2fAz R. .6. §-ának (3) bekezdésében -említett hadkotelest '?sak 
>l abbéin az esetben_-szabad-keresöképtele_n állományba.venm, ha 

keresőképtelensége azzal ·a betegségével van ·kapcs_ol_atbaTl, 
amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, és egy..h{m~
nál hosszabb ideig áll fenn. A keresőképtelenségnek egy hónap
nál hosszabb ideig fennállása esetében a keresőképtelen állo
mányba vételről szóló orvosi igazalásan a keresőképtelenséget a 
keresőképtelenség első napjától-kell-igazolni.. - _ ·_ 
(3) Ha a hadköteles a VS~-n.él.b_iztosíto~, a ~a~köt~lesJceresőkép
-telen állományba helyezesere es orvos_1 felulv1zsgalatra a 8/1961. 
(Eü. K. 4.-) EüM Számú együttes uta~ít_ás_5-7. §-aiban f~~lalt nm
delkezések az iránya dák, azzal az elteressel, hogy a hadkatelesnek 
keresőképtelen állományba vételére vonatkozó javaslatra, vala
inint a táppénzutalványra rá kell írni a következő szöveget: 
,.Gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles." · 

képtelehség tartamára -legfeljebb azonban:~~1H~i~;!k~~~:~:~1; ][j dasági termeiQszövetkezeti tagokkal azonos 
tetési segélybeh részesülnek, amelyet az SZTK 1 

folyósít. 

A SOROZÁS ALKALMÁVAL ELRENDELT 
ORVOSI VIZSGÁLAT 

(4) Az e rendelet alapján foganatosított gyógykezeltetéssei kap
csolatban esetleg keresőképtelenné váló hadkötelest a kereső
képtelenség időtartamára szintén díjtalan orvosi gyógykezelés, 
gyógyszerellátás és kórházi ápolás illeti meg. 
(5) Az (1 )-(4) bekezdés alapján folyósított ellátás időtartama 
tegségi biztosítási szolgáltatásoktekintetében előzményként nem ,., 
vehető számításba. 
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R. 8.§ (1) Akit sorozáson való megjelenési kötelezettség terhel, 
köteles magát sorozáson orvosi vizsgálatnak alávetni, illetőleg a 
sorozás alkalinával előírt orvosi vizsgálat_ végett a kiegészítő 
parancsnokság által megjelölt időpontban és gyógyintézetben 
megjelenni. 
Vhr. 5.§ (1) E rendelet 1. §-a sorozáson, illetőleg-asorozás alkal
mával előírt orvosi vizsgálatesetén is irányadó. 

Vh. ut.10. § 
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. BETEGSEGEK IGAZOLASA • , :) 
. . . .· .·. - ~ 

A KATONAI s. ZOLGÁLATRA ALKALMASSÁGOT ÉRIN. TÖI~.'·:··.· 
R. 13. §A hadköteles a honvédelmi miniszter rendeletében meg-~~ 
jelölt személyi adataiban és személyi körülményeiben bi!állotf;~ 
változáSokat köteles a kiegészítő parancsnokságnak-haladékta-7! 
lanut. illetőleg a külön jogsz8bályban előírt időn belül bejelenteni .. ·; 
Vhr. 8. §A hadköteles -~ 
k) a katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegségét és sérü- ·:; 
/ését köteles bejelentem: _ J 
Vhr. 11. §(3) A katonai szalgálatra alkalmasságot érintő betegségJ1 
vagy sérülés bekövetkezese-esetében-az írásban történő bejelen:/fd 
téshez eredetben.csato/nlkel/,-_il/etőlegszóbantörténő_bejelentés_~~ 
során eredetben be keltmutatni-a gyógyintézethez (kórház~ szak"'.Jf 
orvosi rendelőintézet, gondozóintézet) által kiállitott igazolást. : -~ 
(4) A-gyógyintézet (kórház, szakorvosi rendelőintézet;_·-gondózQ-;;~
intézet) a hadköteles kérelmére köteles a (3) bekezdésben emlitett----~ 
igazolást kiadni. Az igazolásnak tarta/maznia.ke/1 a_ hadköteJeS~i 
egészségi állapotában beállott változás részletes-orvoSi leírását:,f... 
( kórisme stb.). t~: 

· HATÁLYBA LÉPTETŰ RENDELKEZÉS 

Vh.ut.11. § 

Ez az, utasítás az Egés~ségügyi Közlöhyben tört~nt kŐz~étét8;-~J{' 
napján lép hatályba. --

* 

A HONVÉDELMI MINISZTER ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER ,. 
86/1978. (HK. 1/1979.) HM-EüM SZÁM Ú EGYÜTTES . 

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPHADSEREG TAGJAINAK 
ÉS HOZZÁTARTOZÓINAK GYÓGYÍTÓ-MEGELŰZÖ · 

ELLÁTÁSÁRÓL··· <c 

Az egészségügyről szóló 1972. évi JI. törVénynek a- gyógyít_ó_~:~_ 
megelőző el látásra vonatkozó rendelkezései végrehajtása tárgy_á~_:_:_-'_ 
ban kiadott 15/1972. (VIli. 5.) EüM szám ú rendelet 2.§ (21 és (3) bé.\C 
kezdésében és a honvédelemről szóló 1976. évi l. törvény (Hvt)~~; 
végrehajtására kiadott 6/1976. (lll. 31.) MT szám ú rendelet 4. §·fl:';:-
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pontjában foglalt felhatalmazások alapján a Magyar Néphadse
reg tagjainak és hozzátartozóinak gyógyító.:m-ege-lőző ellátását az 
alábbiak szerint szabályozzuk: 

A GYÓGYÍTÓ-MEGELŰZÖ ELLÁTÁS BIZTOSiTÁSANAK 
ÁL T ALÁNOS SZABÁL Y Al 

1. § 
. -- . 

(1 j·-,;.- iVfa9Yar- Néphadsereg (8 _-i:OVábbiákbari: MN) ta_gjálria~ 'és 
hozzátartozóinak gyógyító-megelőző 'ellátását· az 'MN · egeszség
ü gyi szolgálata és az állami egészségügyi szolgálat együttesen 
látja el. -
(2) A gyógyító~megelőtö; ellátás:_zavartalansága:;,_és, .fejle-sztése 
érdekében _az MN egé.szségUgyi- sz_olgála_t;:_:valarnirlt_,_az_· ,-állami 
egészségügyi szaigálat központi és területi sZerveL intéZetei egy-
mást kölcsönösen támogatva együttműködnek. . 
(3) Az MN tagjainak és hozzátartozóiknak gyógyító-megelőző el-
látása során az állami .egészség(igyi szolgálat orvoSai _a magyar 
á_llampolgárokra vonatkozó rendelkezések és az ebhE!~n_az.utasí~ 
tásbanfoglaltakszerirltjárnakel. . :· ,· ... _ · ..... ,-.: 
(4) Az állami egészségügyi szaigálat az-állandó:_ lakóhely-(_tait6z
kodási hely) szerint területileg illetékes egészségügyi iiltézmé
nyek {szolg~latok) útján, ._az MN -egészségügyi szeigálat főnöke 
által megh~tározott:szabályok sZerint_vehető igénybe,. 

2.§ 

Az -uta·sítás· alkalmazása· sienípontjából :~ · 
(11 Az MNtagja: 
:a) a tényle~feS ·állól'nány-tag'ja- (Hvt~-33.-§); 
,_a-hivatáSOs, 
-a továbbszolgáló, 
.: .. : a·Söfkátöna;·. -
'-a szolg-álatót .. teljes'ítőtartcilekos és 
-a katonai tanintézet (kollégium) hallgatÓja (ideértve az MN hiVa
tásos tiszthelyettes:.. -és ·siakmu nkásképzö-tanintéiet n9vendékét 
is); --· - . 
b) a polgári :álloma'ny tagja; 
.:.·a kinevezett éS 
-.a szerzőtléseS·j:>olgári alkalmazott; 
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3.§ 

(1) A -2. §-ban meghatározott személyekk ~a~z 1~á:~ll,;am~i~~~t~:;~;~~!~ ellátás keretében jogosultak a magyar~ l 
megelőző el[átásáról szóló 7/1975. (VI. 24.) 
1. §-ában meghatározott egészségügyi szolgáltatások i 
vételére. 
(2) MN 

l 
lére 1 jogosultak 
jogcsu lta_k): 
a) az MN tényleges állományának tagjai, 
b) a kinevezett és a szerzödéses polgári alkalmazottak, 
C) a hivatásOS, 8 továbbszolgáló és kinevezett polgári alll kalffiljZ!) 
állomány tagjainak hozzátartozói, 
d) a hivatásos és a kinevezett polgári alka!mazottt;~~::::~~;rl 
szaigálati {öregségi) nyugállományba helyezett !'l 

hozzátartozóik, 
e) a továbbszolgáló- állorilányból ·rokkantságJiiy~:~~jJ~:~~~~~ii~ 
helyezettek és hozzátartozóik a rokkantsági n 
tartama alatt, 
f) a más jogszabályok alapján- katóna-egészségügyi 
jogosult személyek (Szocialista Hazáért Erdernrenddel 
tek stb.) és hozzátartozó ik, 
g) minden olyan magyar állampolgár, akinek erre az MN 
ségügyi szaigálat főnöke személyra szóló engedélyt ad. 
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4.§ 

_(1 )_Nem magya~ állampolgárságú személyeknek az MN egészség
ügyi szaigálat által történő ··gyógyító-megelőző -ellátását_az .MN 
hadtápfőnök engedélyezheti. "_ ---;;. . . _. 
(2) A katona-egészségügyi ellátásra jogosult :külföldi gyógykeze-
lésére a magyar állampolgárokra vonatkozó.- külör"!-jogslabály_
ban meghatározott- általá.nos szabályok az-irányadók. Aict:JlföM· 
gyógykezelés szükségességére vonatkozó szakmai javaslattéteiré 
az MN főszakarvasai jogosultak. 

A GYÓGYÍTÓ-MEGELÖZÖ ELLÁTÁSRAJOGOSUtTAK 
IGAZOLÁSA·· 

5.§ 

·.(1) Az _MN.tagja_és a 3. § (2) bekeÍct~S~~~~-) _po,~tja_(ban megha~~~ 
rozott ho_zzátartozója_ a _gyógyító-megelőző -e_llátásr:a való jogo
sultságát mind az állami,- mind az.MN- egészségügyi --~zolgá_lat 
_igénybevételekor_-_az életveszély és .. a_sürgős:.-szükség esetét.ki
véve- igazolni köteles. 
(2) Az állami egészségügyi szolgála~ i~ényp_evételekor az el látásra 
való jogosultsáQot: és a gyógyító~mege:lőző_/intézmény __ területi 
illetékességét a személyi igazolvánnyal; illeive·a hadkötelezettség 
alapján katonai szalgálatot teljesítőknek- a katonakönywel kell 
igazolni. 
(3) Az MN egészSégügyi szaigálat igénybevételekor az ellátásra 
--való= jogosultságot és a gyógyító-megelőző intézmény_ területi 
illetékességét (az utaltságot) 
-az MN tényleges állományának tagja személyi igazolvánnyal 
vagy katonakönywel, 
-a polgári állomány tagja és .a=hozzátartrizó ;,KatOnaegészség
'ügyi ellátásra:jogosító·igaZoiVány'r-nyal (továbbiakban: eü . .iga
zolvány) köteles igazol nL 

.6 .. § 

(1_J Az eli.- igazolvány _személyre szóló és má-s szerri-~i:~~~-"át, ne_m 
ruházhatP: okmány, amely egy alkalomll.l_al~_-az_ ellát(l~~a yaló_jogo

- sultság keletkezésekor kerül kiadásra és a jogosultság megszűné-
-séig (visszavonásig) érvényes_(melléklet). 
_(2) Eü. igazolvánnyal kell ellátni: _ 
a) a kinevezett és a szerződéses polgári alkalmazottakat, 
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b) a hivatásos, a továbbszolgáló és a kinevezett polgári all,al!na-'!111 
zott állomány tagjainak hozzátartozóit, 
c) az MN tagjai közül szaigálati vagy öregségi n)•V>Iálllornáriyilla,l 

hely~z~e~ttt!J~~~~~!~~;e~s1e:z~e~k]h~o~z:za~-t~a~rt~o~z~ó~it~,~, ~~~;;,;;;~~~:~;;~~ d) a 
helyezett 
e) a,más · 
engedélye 
lyeket. 
(3) Az eü. igazolványt 
-a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározottak 
állományilletékes parancsnokság, . _ 
-a (2) bekezdés c)-d) pontjaiban_meghatározottak részére a 
gyei hadkiegészítégi és területvédelmi (Budapest Fővárosi 
kiegészítő) parancsnokság (a továbbiakban: hadkiegészítési 
területvédelmi parancsnokság), 
- a (2) bekeZdés · meghéitározottak- részére ai 

Egészségügyi l ~~~~~~:~~gJI ~,~i~;~~i~~~~!~~~~~~~ (4) A katona-egészségügyi 
latos vitás kérdésekben az MN 

AI:>YÓGYÍTÓ'MEGELÖZÖ ALAPELLÁTÁS 
(ÁLTALÁNOS ORVOSI, OZEMEGESZSÉGOGYI 

7.§ 

(1) Atányleges állomány tagjának alapellátását-:- a (2) és a 
kezdésekben meghatározott esetek kivételével_- els•ősort>a'"''' 
MN egészségügyi szaigálat orvosai (c,,a~>at•eg•és;esé•gülgyi 
lat) végzik. 
(2) Az állami egészségügyi szaigálat körzeti, üzemi, üzerrtH,()rzeti 
orvosai végzik a tényleges állomány tagjának alapellátását, 
a) a katonai szervezet nem rendelkezik saját orvossal és az 
helyőrségben nincs más- orvos vezetésével működő- CSilp,>t$ 
gészségügyi szolgálat; 
b) a tényleges állománynak a katonai szervezet elhelyezési 
tén {laktanya, tál;lor stb.) kívül lakó tagja fekvő beteg, de 
kezelést nem igényel; · 
c)- á tényleges -állomány tagja huzamoSább időn át a 
vezet elheiYeiésí körletéri kívül tartózkodik (s;oat>adlság;eltáv•>zái 
átutazás stb.); 
d) életveszély vagy sürgős· Szükség ·esetén az MN egés;<SégiÍgj 
szaigálat orvost~ nem, vagy csak jelentős késedelenlmel 
elérhető. 
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(3) Az állami egészségügyi szolgálatvégzi a hivatásos és a tovább
-S~olgáló állomány tagjának alapellátását, ha az- a lakó~.vagytar
·'tOzkodás.i helyétől való kisebb .távolságra tekintette_! vagy egyéb 
Okból- államp_o_lgárijogon ~kíVán gyógyító-r:negelő_ző ellá_t_ásbah 
részesülni. . ' ' ' -- '- ' 

8.§ 

-{1) Az MN tagjainak üzemi egészsé-gügyi_ ellátása -~_-gy_ógVíló-m~~
e\őző ellátás keretében, az üzemi ,egészségügyi eJ látáSra vOriat
kOzó általános szabályoksz_erint történi~. , __ , __ , ' .. -.. _.->··.-:-} .---- _:, .. _,; '-: 

·:~?)__Az. ,MN, ~gészségügyi _szolgálatán_il.k ·üzem_ i-eQészS~gj.igyi J~lá, 
·datOkaf ellátó orvosai ·az ellátásukba taitóZó-pOigári- _Bik~lrn'~·~?it 
-állományból a járó beteg kinevezett polgári alkahnai:ottakát hét 
napra keresőképtel_en állorhányba ':'ehe_~_ik.;,-_. -.. ___ _. . .. 
(3) A szerződéses ·polgári--alkalmazottak- keresőképtelen -állo
mányba vétele kizárólag az áll (Imi .egészségügyi -szolgálat körzeti 
orvosának hatáskörébe tartozik. 

GYÓGYINTÉZET! ÉLLÁTÁS . 

9.§ 

(1) ·Az MN_tagjciin~_k és hozzátartozóinak.kÜrii'kai és árs?á9os szak
i_ntézeti gyógykái:_61éséröl _az_állami egéSzségügyi szaigálat _gon-
--doskodik. _ _ · -.- _ _- ___ , _: _ -. _ . :: _,_- :- ·. 
(2)· A katona-egéSzségügyi. ellátásia _j_o9oSúltak_klinikára_ vagy or.
'szágos sZakintézetbe történő ~e)vétel,ére7-.az_állami eg~#SégüQY_i 
szeigálat erre illetékes orvasán kiVül- az MN központi éS 'területi 
kórházainak osztályvezető főorvosai az ,általános szabályok sze-

·.-rint tehetnek javaslatot-. · .-, -, ·- · , 
(3) Az olyan vidéki helyőrségekben, ahol katonai _kórház, rendelő
intézet nem müködik (vagy rriűködik ugyan, de a beteg ellátásá-

l :~i!~~;~·~;~~i~,~sz~a~k~m~iafi: ~fe)jl~tételekkel ·nem rendelkezik) ·az- állami intézeti·ellátási -kötelezettsége a'tényleges 
"Ilyen ·esetben-· a- beteg~kórház-ren-

beutalására ·az· MN-- egészségü'gYi"szolgálat 
-alapellátást végző - csapatorvosai (sza korvasa i) az 'általários 
;s·zabályok·szerint·jogosultak. · 

Az állami egészségügyi szo-lgálat' alapellátást_ végző orvosai ..... ·~;:;~i:~i~=,r\az MN kórház-rendelőintézeteibe kizárólag katona
ellátásra jogosult betegeket utalhatnak be, ha alap-

a 7. § (2)-és (3) bekezdése· alapján őkvégzik. 
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10. § 

(f) AZ MN tényleges állományának tagjai e:a:·,~:·~te~s:·_: :i:r~~~)igl nélkül_ utalhaták be mind az állami, mind az MN 
szaigálat kórház-rendelöintézet8ibe: EgYéb 
ellátásra jo_gosultak esetébeti a fekvőbeteg-beutalás-az 

l 
(3) 

a sürgős szükség eseteit kivéve- csak előzetes 
történhet. 

Minisztérium az MN egészségügyi 
számú beutalási keretet biztosít 

tOkat és enneik 
n8k:l-niriöáüln8k; 

AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI ELLÁTÁS 

11. § 

(1) Az állami egészségügyi 
intézményei aktív 
ségvédelmi ellátásához 
ségnevelési feladatok). Ennek 
egészségügVi'ellátásra jogosultak 
olyan szakorvosi és laboratóriumi 
lyekaz MN ·· l 
(2)Az(1) i 
zését az érdekelt katonai 
tője' a vizsgálatot végző 
mény Vezetőjével előzetesen egyezteti. 

A FOGÁSZATI ELLÁT ÁS 

i 2:§ 

(1) AzokbBn a-helyőrségekben;_ahol a~~~~l~f~i~~[~f~~~ zet, illetve a katonai szervezet egész 
gászati--szakrendelés-nem működik, 
tagjainak fogszakorvosi ellátása is az állami 
lat--f~ladata. _ _ _ 
(2) A tényleges állomány tagjainak munkaidőO (szolg1áletti 
túli, sürgősségi fogászati ellátását mindenkor_az 
ügyi szaigálat biztosítja. 
(3) A hivatásos és továbbszolgáló állomány~~~~~;:·,~~~~~;~: 
nevezett polgári alkalmazottakfogpótlás esetén a 
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12.) EüM-számú Utásítás_2.·szániú mellékletének 1-V. ·pontjában 
rfieghatározott·téríté_~i díjak :?5.%-átJiz~tik._ HB a rágóképesség 
CSökkenésük mértéke az-50%::ot meghaladja, a fogpótlás térítés
rfientes. · 

GYÓGYSZER· ÉS GYÓGYÁSZATI. SEGÉDESZKöZ-ELLÁTÁS 

13.§ 

) A hadkötelezettség alapján katónai (sor _vagy tartalékos) szol-

1:~~:~~.:~~!/~~:~~~!tÉérítésmentes gyógysz_er-_, gyógyászt;~tt segéd
-E a -fogpótlása a Hvt. ·v_(lgrehajtásá(ót:_f>_zó!9, 

szárry9 __ -~eridelet 106_.,-§_-_áQan fogla_lt<:~~:--szerjr)_~, 

~~~~=~!:J~~~~~:~~~~g~~yó~~~~~~~!~~s ~~~~~á~~~~~=~~~i~z:zt~~ii~~-~ anyatejet és a vérátömlesztéshez szükséges vért, 

i~[~~~:~;~~~ is) való ellátása a- magyar' állampolgárok gyá-
ellátásáról szóló 7/1975. (VI. 24.) EüM számú ren
annak_végrehajtásán?l szóló 17/1_975. (Eü~K;J2.) 

utasításban foglaltak szerint történik. 
tényleges állományának tagjai_-:- SzakorvQS;i_ .rendei-:

;.A,nvr·e --er1v <ÓVE!n belül két pár ortopéd c_ipöre jogosultak.- -:- , ._ -
ellátásra jogosUftak részére- az állami 

nem rendelhető, Hletve az uár
rendelhető -gyógyászati segédesz

és területi kórházainak osztályvezető fő
Ilyen esetben a beteg 15% térítési díjat köte-

~-~~ fizetni._.. __ " ._-._.: .. :-·---- ·, _____ · .. ,_: 
(p)- Az (1) bekezdés sz_erinti_ térítésm~ntes-'gyógyszer és gyógyá-_ 
Szati.segédeszköz ellátásra való jogoSultságot a hadkötelezettség 
al~pján katonai szalgálatot telje_sítők katQnai igazolvánnya_l~ __ a_ be
tegség, illetve baleset miatt leszerelt hadkötelesek az MN~ Köz
ppnti Egészségügyi_ Felülvizsgáló Bizottság által kiállított igá;zo
ht~s~_l igazolják. 

MENTÖSZÁLlÍTÁS ÉS UTAZÁSIKÖLTSÉG'TÉFIITÉS 

14. § 
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(2} A tényleges állomány_ tagjainak az Orsziioc•s A~erltősz<>lgál, 

(OMsz} áltsJ történő szállítása -a :ir~~:.f~:~~~t~g!~2:~~~~~~~ indokolt, ha a merltőszállításban 
akadályozott vagy a szállíta-ndó 
(vagy arra gyanús tünetekben) szenved. 
(3) Az OMSZ .igénybevételére a vonatkozó egészségügyi 
terirendelkezések az irányadók. - -
{4) Indokoltesetekben és kizárólag orvosi rendelkezés alapján 
szállftóeszköz is igénybe vehető. Katonai légi szállítóeszköz 
tonai szervezet, mentőrepülőgép az OMSZ ügyeleti sz,olglálr•t 
útján igényelhető. -
(5) A gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos utazási 
térítése- a ·tényleges: átloinány tagjai_ az MN 
rendelkezéseiben foglaltak szerint;'egyéb
ellátás ra jogosultak esetében az EüM jogszabályok 
szerinttörténik. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. § 

Az állami egészségügyi szaigálat illetékes orVosa lfilorvor" 

tényleges állomány· tagiának fekvő betegség':'i. ~~~t~r~.~~~:r: gyógyintéze~i felvételéről és kibocsátásáról, 
következéséről rövid úton (távbeszélő, távirat)· ' 
teleS értesíteni az adott személy szŰigálati helyét 
egészítési és területvédelmi parancsnokság· ügyeleti sz,olglál,íti 

16. § 

17.§ 

(1) A katona-egészségügyi ellátás részletes s~f~'i~~Nz:1~:;~~~ sáról-és en·nek az utasításnak a Végrehajtásáról 
ügyi szaigálat főnök gondoskodik. 
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(2) Az eü. igazolvánnyaltörténő ellátás-és _a visszavonáS rendjére, 
yalamintaz elvesztés és a pótlás esetén követendő eljárásra vo
natkozó részletes szabályokat azMN szeméiVügyi föcsoportfönök 
állapítja· meg. 

18. § 

(1) Ez az utasítás közzététete·napján lép hatályba·. 
""------·i':"*""' 

(2) A hatályba-iépéssél egyidejűleg a honvédségi,-egészségügyi 
szolgáltatásokra igényjogosultaknak az állami egészségügyi-Szo1"' 
gálat részéről történő ellátásáról szóló 32/1959. (Eü. K. 21.)_ EüM 
számú utasítás, valamint a Magyar_ _Néphadse~egben tényleges 
katonai szelgálatot teljesitök és azok :igényjoQu·sult családtagjai:.. 
nak -(hozzátartozóinak) eg-észségügyi ellátásáról Szóló "34/1966. 
MNHF számú Utasítás hatályát veszti. 

: Mel(éklet __ . _ "" ._, 
a 86/1978. (HK. 1 /1979.) HM.CEüMszámú együttes , 

uta_sítá_$hoz · ·'" 

Honvédelmi Mí;,iszÚfrÍum 
katonaegészségügyi e/látásra jogf!sító igazolvány 

Al ellátás ra jogosult:_ 

~s~!ádl és utóneve; 

szül. éve, anyja neve: 

állandó lakhelye: 

kórházi utaltsága 

al~í_rás 

P. H . 

• VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES 

... -... ,. 
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3.15 VASUTASOK ORVOSI ELLÁTÁSA 

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a 
kezőket rendeljük: 

AZ IGÉNYJOGOSULTAK KÖRE 

1. § 

(1) A jelen utasítás alkalmazása szempontjából a Vasutasok 
szarvezeténél (a továbbiakban: VSZ) biztosítottaknak 

biakban: vasutas) és igényjogosult családtagjaikna~!l~~~;;~~:~~ 
mélyeket kell tekinteni, akik a díjtalan állami orvosi l 
jogosultságukat a VSZ által kiállított állandó vagy 
- tárgyévre vagy meghatározott időre érvényesített - " 
dalombiztosítási T agságr Igazolvány" -nyal_igazolják. 
(2) A VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult családtagjaik -
értve a félszázalékos önkéntes támogatási alap terhére 
családtagokat is - a szolgáltatások igénybevételekor 
dalombiztosítási Tagsági Igazolvány" felmutatásáry 
mélyazonosságukat személyi igazolvánnyal vagy MAV 
igazoló jeggye! igazolják. 

KEZELÖORVOSJ ELLÁTÁS 

2. § 

(1) A VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagjaik 
kezelőorvosi -{gyermekorvosi) ellátását az állami ·~~~~~;~~ 
szaigálat körzeti orvosai, körzeti gyermekorvosai {a 
ban: körzeti orvos) végzik. A kezelőorvosi ellátásra a 
vezeti Társadalombiztosítási Központnál (a továbbiakban: 
biztosítottakra vonatkozó rendeJkezések az irányadók. 
(2) A szalgálatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vasutas 
kezelőorvosi ellátását az átmeneti szaigálati (ta"téizkodlási) tíel·>/( 
szerint illetékes körzeti orvos végzi. 
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(3) A körzeti orvos a VSZ biztosított iQényjogoSult cSebsetriOje 
részére idegen anyától származó anyatejet rendelhet, ha a mú~ö
dési területén az állami egészségügyi _Szolgálatnak -gyermekgXó-: 
gyász szakorvosa vagy tanácsadó orVosa nincs._Az anyate_j_et az 
-orvosi javaslat anyatejren elnevezésú nyomtat\,tányürlapoli kell 

·;eridelnL Az;' ürlapra rá-kell ~rni a_" VSZ''bet~k~t. -. : _ • 
(4) A körzeti orvos a VSZ b1ztos1tottat vagy lgenyJogosultcs~_lad~ 
tagját- ha szakorvosi viz~gálatát _vagy- szakorvo~i_keze.lés.é~ ~ar:!_ja 
szükségesnek- az Orvos1 beutal as --Javasla~_:-·lgazolas·tfákt.~;
A- 351 o-64) (szabályszerűen kitöltött) ~yomtatványűrlappal a 
3. §-ban foglalt rendelkezésekszerint illetékes szakmvosi re:n_del_~_
iritézetbe-utalhatja. Az ürlapra rá_ kell_ír_~i au VSZ"betük~t. 
(5)-_ sza.~anácskozás szükségessége :~set~beh 'a __ -köj7eti;·.c?r:vóS'_:~_z 
SZfK~Tlá_l biztosí_tottakra von~tkoz!) rendelkez~~ek:sze_'rin('B~, ~ll_ a.:: 
mi -egészségügyi· szaigálat területih~g- 'i,Jiet~KéS~-, kórházárl_áK·-{r~n: 
delőintézeténék) vezetöj~től_ kér_i-szaktalláéSadó'()r'vos;kikül~_éSét~ 
Ha helyben-MÁV kól'_lláz va_gy~szakorvOSi .réndelöilitézét:is műkö:..; 
dik, a MÁV kórház (rendelőintézet) ve'zetőjétöt·kell_~ szaktanács
iidő orvos kiküldését kérni. A szaktanácSkozás díja -a szaktan_á_cs-
3dó orvost kiküldö kórház (rendelőintéZet)"költséQvetését ter
heli.-

SZAKORVOSI ELLÁTÁS 

·t~) A Vsz-nél biztosítottak~ )deé~e. -~ rl~ugdíjas~~~t- !s -,-vala
- mint ezek igényjogosult csaladtagJai szakorvosi ellatasat, 

a_} ha MÁV szakorvosi rendelöintézet működ~_si-te.rületén laknak, 
á:,.MÁV rendelőintézet székhelyén!_k_ívül esö,olyan helységben, 
3niely területileg MÁV rendelőintézethez tartoz!k és h':!Yb~n az 
állami egészségügyi SZolgálatnakvan szakorvosi rendelo1ntezete 
(szakrendelése),:a vasutas biztosított és ig.ényjogosult családtagja 

helyben levő rendelőintézetben (szakrendelésen) is részesülhet 
szakorvosi ellátásban (pl. Mezőtúr, Dombóvár stb.), 

szakorvosi rendelőintézet működési területén kívül 
1 1 szolgálatnak a beteg 'lakóhelye 

'·''··-"'• l i végzi. 
kÖrz:Sti·ONös- rendelőintézetben elhe_lyei:ett közületi ·fen~ 

····~~~~~~~·rendel,. :a- nála- jelentkezö:_:vasutas biztosított és __ i~éhy
, családtagjá ebben'::a- tt;mde_löintézetberi ·is rész~sülhet 

~• ;~iE~;~;f~:efil~lá~~ta~·s[~b~a;n~.;~l~~]~~~~~~s~zo~J~g;á~la~t~ot~teljesítőMAV dol-
alkalmasság'ának íneg-

, elvégzése az ille-
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a) ha. a dolgqzó MÁV rendelőintézet !erületén lakik vagy 
b) akmek MAV ellenőrző orvosa MAV rendelőintézet rnűkö,dé•$\ 
területén székel. 
(3) A szalgálatuk miatt lakóhelYüktől távollevő vasutas dc•lg·o~<;R;~ 
az átmeneti szaigálati (tartózkodási) helyük szerint illetékes 
delöintézetben (szakrendelésen) részesülhetnek szakoivasi 
tásban. 

(4) A MÁV rendelőintézet SZékhelyén :kfvül l:::~,~~=~~~:.~~~~~~~~~i 
gyermekek az állami egészségügyi szolgálat_l~ 
~égügyi intézményében (rendelőintézet, csecseinögondozó 
Js szakorvosi ellátásban részesíthetők. 
(5) Azökat a szakorvosi kezeléseket 
értve a l J 

FEKVÖBETEG-GYÓGYINTÉZETBE UTALÁS 

4.§ 

A VSZ biztosított é~ i.gényjogosult családtagjainak 
Jásáról életveszély vagy sürg~s szükség esetén 
tosítás után a körzeti 
egyéb esetben az · l 
A 351<Hl4 rakt. 
VSZ biztosított és 
sára és felhívja a i 1 

hogy a kórh_ází utalvány 
illetőleg nyilvántartó {tüzelőanyag-nyilvántartó) 
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A VSZ bíztosítottnak, illetőleg családtagj~nak-különleges gyágy
intézetbe {szanatóriúm, gyógyüdülő stb.) utalására ·az illetékes 
szakorvos (gondozóintézet) tesz javaslatot.az el6írt nyomtatvány
űrlapon. A beteg gyógyintézetbe utalásáról az-igényjogosultság
nak a dolgozó szotgálati (nyilvántartó) főnöksége által· történő 
igazolása után a MAV Egészségügyi Szeigálat gondOskodik. 

A SZOLGÁLATKÉPTELEN VASUTAS DOLGOZÓKKÁL 
KAPCSOLA TOS ELJÁRÁS 

5. § 

(1}-A körZeti oi-VoSók,-v-alamint az állarl,f~Qé'SzSéQügY;i. Siblg~l_ilt:-. 
nak a l30/l955.-{Eü·i K. 8.')'EüM szárh_ú'üta_sítá_S+.'§~á_nalc:'-2;-fJOri~j81 

értelmében táppérizes-- állománybtwételre'--jo9oSult·SzBkör\:r0sdk 
(a továbbiakban: ··szakorvos) ·-v·asutas dolgozőt' .. tápPéhzes ·án o~: 
mányba nem vehetnek. . -·---> -.<·' .- ,_. __ ,__., 
(2) Ha a körzeti orvos,_ illetőleg szakorvos ·a_ vasutas _dolgoZói 
vizsgálata alapjáh szolg·átatképtelennek-tartja;·_az A351'0ji4·i~kt.' 
szám ú nyomtatványürlapon a· kórisme -feltüntetés~Vei· javaslatot 
tesz a dolgozónak táppénzes -ál1ományba-_vételére;-A-'jáV~slatbj3n· 
olvashatóan· fel- kell-tüntetni a- dolgozó -teljes· nevét;- lakcitné:t, 
szeigálati fönökségét, Valamint a sfolgál~tképfe_len5é9et 'ok<jí:ó 
betegség megnevezéséHkórism ét). Ajavaslatba h továbbáfel kell 
tüntetni, hogy a táppénZ_es állómán,Y_ba vét_elre já_va·Solt-·dotgoió 
járó- vagy fekvőbeteg-e. Ha-a dolgozó fekVöbeteg,·egyben'me~ 
kell jelölni a járóképtelenséget okozó:_!Of1t?_S~bb betEl_g.séQi_ tüne:: 
teket (pl. láz, vérzés, görc_sök stb.) is.·-_A 1av_aslator azza( a -ke·l,te-: 
zéssel kell kiállítani~ _amely napon a _befeg' a_z 9ryosnál jelentke_zett, 
illetőleg ·amely- napon a körzeti örvOst á_ ff3!kvőbetegtíez-_hí.vták. 
A java·s~at-kiállítás·ával egyidejűleg a_ kör~eti :-o __ rvos.-,_illetőleg a 
szakorvos a dolgozót a "Nyilváptartási najJ!Q á kefesőképtl!len 
biztosítof!akról", elnevezés_U- naplóban (a· továbbiakbci_~: 'tápp:$n
zes napl o) nyilvántartásba veszi, an·nak f~_Jtüntetés~vel, :h'o-gy· 'á 
dolgoZóVSZbiztosított · -. o···- _ · -:--·--_. --.--.--_-_-''·", 

"_ A (2) bekezdés esetében a- körZeti orvo'S;'-ille'íi>ié{j'"a"- SZ-ak
a ~olgozót figyel~ezteti _arra, hogy a táppénzes állo

mányba veteire csak a MAV ellehőrző orvos illetékes. Ezért a dol
gozó az orvosi javaslatot 24- órán belül köteles személyesen el
vinni, a f.ekvőbeteg pedig haladéktalanul kötel~s eljuttatnio-az ille:.. 
tékes MAV ellenőrző orvoshoz; Az illetékes MAV ellenőrző orvos 
székhelyéről-és rendelési -idejéről. bármely MÁV szolgálati:-hely 
tájékoztatást nyújt a betegnek, illetőleg hozzátartozójának. Egye-



l 
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bekben_ a vasutas betegek orvOsi ellátásáról ugyanúgy keii-Qoh~, 'iB 
doskodni, mint az SZTK biztosítottbetegekrőL zg:\ 
(4) A terhesvasutas dolgozónőnek a terhességi--állományba vétEl:: jJL 

lére javaslatot az _illetékes ·szakorvós tesz: A jav_aslattal a doi9C>?;Ó' -~ 
terhes_ nő a'{3). bekezdésben-foglalt rendelkezéSek szerintaz·me..: -~ 
tékes MÁVe_llenőrzö orvosánál jelentkezik. - - · -.. -:: 2lí' 

,:tf 
6.§ ~: 

(1) A MÁV ellenörzO orvos által.táppéilzes .811oniányti;;i· ·ven: dol- ~~ 
gozó .. Beteglap betelJjelentés és ellenőizés-céljárau (21. sz. Eü. ];
minta) cím ü űrlapjára a körzeti orvos, illetöleg .a szakorvos min~ §; 
den esetben rávezeti a vizsgálat· vagy a kezelés időpontját~- Ha ra :~ 
járóképes .b.eteg_ Já~c:>-~~Pt,~!enné;N:B-9.Vr#-.-J.~~é>k~p~f!l~!l,-~t-~_g,. -j~~Ái :,~ 
képesséyá1ik; enriek;_i_d(}pontj~~:-a_Z,~f!lli~tt-;;B~tegfapJJetegjelf!flr··:!: -
tés és .élfehőizés_ .i:é/j8ra:~'-·.Cím_ű;;UrJa"Piárl8k: __ ;_itlégfelelő, __ ,iova1:áb~,}fsjL 
ugya~csak:be_-kel_l-_ímr. A "_B_eté{jlap_~be_tegjefelités ~s_j~llenőrZéfi ·i· 
Céljára" címü űrlapot a szolgálatképtelenség jdeje_ala;tt a d_<?lgq_zó;:~t
örzi._". _\ ,'' .:· .. ·.; ;,i.:-- ----~--:-<: .. ~:-.0--;- :,:··~-'-S_\_:j-3~. 
(2) A ;,_Beteglap b~tegjelentés és __ ellenqgés-cé/já!C! ·:-.címü ürlapoq- }!:?J[: 
fel-:kell 1:üiltetni, hógy a táppénzes_ állományba vett járóképes:--d_gh_-;_'~i{i 
g_Ozó :nl_ ikor _(hány ilaP-91"!ként)_ kQtel_es a kQrzeti orvosnál_, illetől~g,::.-;~~
a szakoi-vosnál jel.entkezni,_ ,A_ j~lentkezés. :i_döpontjának; -rh~g_~_ll_a7l __ ,_,~;: 
pítáSánál figyetemb.e leli_ v.Eihni .a dolgozó betegségét; állapotá~;;:~:~';_ 
valamint esetleges_ egyéb -a keresö_képe~~ég elbírál~sát b~-~<?.IY~:}--~~1{'
soló_- kör[Jiményeket._·A körzeti otvo.s .. (szakorvos) indok~?lt:e_~-~b-:~Yf· 
benmódos_fthatja _az előírt jelentkezési. idöki)zöket. -, -; _ _,-1_it _;c;;;;;_ 

(3) _A k:örz~ti _ o.rv_gs_)~ -J_ápp.éil_zes állömáflyba·n_:,J~vö fek_vöb.et~gjJ~1~ 
részére járóképtelenségének tartama alattfélha~IOnkéntigazbtás!:::~ 
állít ki_ arról, t;logy a dolgozó még Je_kvö~~teg. _Azjgazolást ~)(Qr,:,::·,~t·, 
zeti orvos azzal_a_~gyelme?te~és_seJ_adja á_t a fe.kvöb_e~~g~e-~1_,_h_o9YC:~~1t~ 
ait a táp pénzes ut~lyány-ki állítása. célj_~l;>.ó,l ha _l~_i:Jé!rtél_laOu JJlJ:t:(~.~~-~r;;l;~ 
el az iHatékes f!v1ÁV.eUenörzöorvoshoz,-. _ -: . .: ___ ,_ .:-:--. :-.. -.:.:.rs<: .. '')X 
{4): fA táppénz,es áll_ományban. le'l{ő ... vas-utas _..dQigozók .. szálg~J~--~" :;;;fi' 
képte_l_ens~_gének_ m·egáUapítás_~ra_ a __ M~V' ellé!li?[zö cií:VoS._a_: ~z§.L~ :·:~i:~ 
gátatképessé válás időpontját rávezeti a "Bete(!lapbetegj~le_nté~##'' 

és_ _ellenőrz_é,s c~ljára_'_~ címG-ürlapra: ·:.---~---;~.~i.:,:;~::~~:::.: '.- _-",L~i±~k~fL~" 
7~_§_; - ·::~Ts;;ifi 

A kÖrZeti Orvosok éS-szakorvosok kötelEisek il vasúti _6gészséQűgyl_~_.~:_;,,
szolgálat és a VSZ eUenörző orvosainaka táppénzes állom,ányba,.~:t;:: 
levő· vasutas: dolgozókról vezetett-.myilvántartásba_'{táppénz~~;X;>,:.- _ 
naplóba)· betekfntést engedni • éS --a' ts::ezelésük ·alatt_ ·álló-· vasuta!;_ifi··c""'--
dolgozókról a szükséges felvilágáSítást megadni. :.:;_,·;,.o:.,, 
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AMBULÁNS GYÓGYFORDÖKEZELÉS 

9.§ 

A körzetLorvos, illetőleg a-szakorvos,_--az ell_átásba tartozó VSZ 
biztosítottak és igényjogosult családtagjaik ambuláns gyógy
fürdökeze_lésének szükségessége esetében -az: A 351o-64 rakt. 
szám ú nyomtatványürlapon javaslatot tesz-a VSZ biztqli_Í~-~~~pl
gálati (nyilvántartó) főnökségnek az ambuláns kezelésre jogOsító 
fürdöjegyek kiszolgáltatás~ra. _Az _ürlapra rá kE;lll írni a ,;-VSZ" 
betű ket. 

M~NiöSfÁLL(TAf 
10, § 

-·- ''-'-'-' 

A VSZ bi~osítotfoak; illetőleg i_g_enyjOQö~~lt ~9$:a't'ádta~i~_j·r)~-k 
mentöszállítására -az SZTK-nál biztosítottakrá vonatkozó rendel~ 
kezések az irány~~Ók. 

DíJMENTES UTAZÁSRAJAVASLATTÉTEL 

1L § 

Ha_, a: Y sz biit_osítottaknak, iUe~őleg: igényjogosUlt .családtag]aik
nak Siakorvosi r.endelöintézetbe vagy-gyógyintézetb_e_ ut_alás e_s!3-
te·n m-as· i-ú~-lységbe kell :utazni_uk, :a körzeti orvos_ az:A 3510-64 
rakt. szám ú . nyomtatványürtapo11 ._.kül_ön .javaslatot -tes_z _a, _b~teg 
lakóhelye szerint_ illetékes.MAV állomásnak c:Hjrnentes utazásra 
jogosító utalvány kiállítására~ Ha a,_~eteg_lakóhelyénfs~~- kia?ó
örség vagy állomáskezelőség van, a Javaslatot az utazas 1ranyaba 
eső legközelebbi MÁV állomásnak kell címezni. 

Jele~ u~así_~á_s_az 1961. évi február hó 1. napj áh· lép hatályba.--: 
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3.16. MÓDSZERTANI LEVELEK 

3.16.1 MÓDSZERTANI LEVÉL A CLINIUM- (LIDOFLAZIN-) 
TERÁPIA JAVALLATÁRA ISCHAEMIÁS SZÍVBETEGSÉGBEN 

[Az EüM 87 783/1974. (Eü.K 20.) köz/eménye alapján.] 

A Clinium (lidoflazin) új típusú ·miokardiáliS antiischaemiás._ 
gyógyszer. Állatkísérletek éS betegeken nyert tapasztalatok alap< 
ján jogosan feltehető, hogy a szer p reformált, de normálisa n zárt. 
kollaterálisok kinyílá&át:_segíti, el_ö __ és~e~-~ttal az ischaemi_ássá ""'" '"""' 
szívizom jobb vérellátását biztosítja.· AtaPBsztalatok azt mlJtaltJa•~.. ·•&i 
hogy a gyógyszernek nincs akut _hatása, ,hanem 
3-6 hónapos szedés után jelentkezik. Ezért angina akut 
nem_alkalmas._ Amennyiben _a Cliniumhoz fűzött 
bizonYítást nyerhetnek, olYan új gyógyszer 
amellyel nemcsak az ischaemiás szívizom 
hanem a reinfarktus és a hirtelen halálok <7''m" l< 
Ennek a nagy jelentőségű kérdésnek, amely 
százas vagy ezres létszámát érinti, az eldöntése 
gyógyszert rendeJő és a gyógyszer hatását 
kezében van. A jelenleg még nagyon szaros 
javallaton kívül történő adagolása a gyógyszer hatásá~ 
ditálhatja, a keHő ellenőrZés hiánya a gyógyszer hatásáról 

vélemény bizonytalanságát -növelhe~i~-i~M~eg[~b~iz[hf:a~to~· ~~~~;~:i~E>'~I úgy nyerhetők, ha mind a javaslatot; i 
olyan orvos, akieszert rendeli-vagya 
fontosságát megérti -és a· -rnóds_zerfáni··t-eyélben 
tartja, azt lelkiismereti köteleSségének érzi. -

A CHnium szedése javallt: 
A) posztinfarktusos, anginás állapot_ban, ahol az 
cardiuminfarktus előtt is fennállott, csak·az '"''"'"'',. 

jelentkezett és 1 hónap utá:,:~;~·~:~r~e:~"~"~1á'~n;. ~~~~~;~7:!~~.~~~~-~:~ 1:1~·~-~~:~Z~i·~~~. naktekinthető-az.a·z állapot, i 
jelekkel is igazolt infarktus után 
B) Konvencionális antianginás szerekkel (nitrát, béta-blokko1ók) 
kielégítően nem befolyásolható angina pectoris, jellemző klinikai-
és EKG-jelekkel. 
1. Klinikai tünetek: 
a) terhelésre jelentkező, megállásra és/vagy Nitromintre 10 
cen belül szü_nö szegycsont mögötti fájdalom ( effort angina), 
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bJ fizikai terhelést(;) l független,ü_J is jelentke~ö. angina" a típ_usos 
helyen, amely Nitromintra 1 O percen belül szGnik, 
2. EKG-jelek: . . . . . 
a) nyu!;Jalmi EKG is isch8emiás jeléket rn_utat vagy 
b) a nyugalmi EKG nem, de a terheléses EKG-n isChaemi_ás jelek 
ésZIÉHhetök; ·:_: -- ------· "'·--:---··:-_ 
c) 'panaszmentes szakban_:·az EKG n'ormális, de fájdalÓ_rJ1---al_att 
késZített EKG-n kc;)ros jelek-figyelhetők meg. 
3. Ischaemiás je_lnektekinthető: ._ -_ = =·- _ -~_-,:::;'-:<~~" 
a) bal oldali mellkasi elvezetésekben -0,1 mV-nál nagyobb ST
szakasz depresszió, amelynek tartama 0,07 s vagy ennél hosz
szabb, 
b) ._egy?b r.ep9larizációs zavarok (negatív_ vag_y._negatíY-::-P9~itíX 
T-hullam), .. . . . _ . . .•.. _ .. _. . __ . •·.· • , ._, .·· ··• , •. ,_ . 
c) fájdalom_ vagy terheléS során.jele_ntkező.-ritrilt.,~s;Z~yar (fi_bi'illi:i_t. 
a.uric_., parox_.,extrasystolia) .. , ____ ,_.- . . '/'~' _ -.:-_,- _--,'-c.-·~:. 
A gyógyszerek felírásáfjavall_hatjp O_lyan kórház _belgyóQyász fő
orvosa_,: ahol kardiológiai fekvőbE~:te~_-oSztály ·is lll_űk_ödik,_yagy ai 
·Orsz_ágó~- Ka-rdiológiai_lntézetben'fegyzékbe_:vett__ k~rdiOiógus .~ö-
orvos.· - - · 

A gypgys_zert a kt?zelőorvosJrja fel,_ 1-násol_a'tos vé~yen,\~.r:neiyen 
a javaslatot tevő intézmény neve, a javaslat kelte.--.-é.s :-á jav~slat 
alapjáu_! szolgáló kórisme is f~l __ van .. -tüntetve, M.indiQ_kei:heti 
gyógyszermennyiséget ír" fel ·a kezelőorvos.- Ebből:--az_ állapot 
súlyosságának megfelelően_ napi 3_x1, illetve 3 x 2 tablettát szed 
a beteg. 
A gyógyszert a beteg 6 hónapig szedje. 

3.16.2 AKOLINÉSZIEHÁZ,BÉNjTó HATÁ~(! , . 
NOVÉNYVÉDÖ SZÉA'EK OKOZTA MÉRGEZESEl< · 

ÉS EZEK QRVOSI ELLÁTÁSA 

AZ ORSZÁGOS BELGYÓGYÁSZAT/INTÉZET 
MÓDSZERTANI TÁJÉKOZTATÓJA 

(Eü.K. 1974. TB.). 

A- kolinésztefáz-_bénh~k·a_ -sZigor(,: haszná,t_aü ~l_őírá~Pk·~~ejr;né~ 
nyeképpen -ri~kál'! ·.okoZnak. 11l_~zö.g~zda_s.ági.;f;1~ ipari ._tev_é_ke_l)y~?~
gel idült:-fnérgezést, il_letve 'hatá!~, de_ -annál több~_~_2;,!Jkut _oral.•s 
mérgezést _követ<) hal_ál(l_S :kinienetel._.A_.mérgezé._sek._sz~rna, f_ö~ 
képpan .. a szuidd _és véletlen. esetek által rohar:n~san_ eme!k~q•.k. 
J; nöy~nvv~·d_ő,'in?ze,kticid ·szerek mé~eg_h~tás~. a __ ~oliné~z~~ráz
bénító tulajdonságukon, ~z a~:;etilkolinnak a__szervezetben val o fel-
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halmozódáSán alapszik. Az ember. akut mérg_ezését jellemZik; 
szekréciófokozódás: izzadás, nyálfolyás. hányás, hasmenés; 
idegrendszeri tünete~: miosis, fibrilláris _izomrángások, görcs

1
: 

rohamok, végül szívgyengeség. .. _ . . ; . -. _ ,,, 
A·szervezetbe lenyelve~ a börön,·nyátkahártyán. át e_s-b~legzess~-~ 
juthatnak be. El_öbbi általában szuicidum()kban, uto~~-' foglalko.~ 
zási ártalomként fordul elő. A· kolin~szteráz-bénítók.a szervezet~ 
ben gYorsan el bomlanak, azonban biolóQiái hatásuk kumulálódik; 
Így csekélyebb mértékü, de ismételt expozic~ó is halálos !~het. 

l. 

c) hasi-görcS, hányás; i 
rángások, elsősorban 
2. Nikótinszerü hatás következtében: 
rángások, melyek tónusos-donusos 
hatnak. . _ _ _ .; 
3:- Központi idegrendszeri hatás: .fejfájás, ataxia, zava'rtsag·, 
talanság, ·coma: 
Az idült· inérgez~s tünetei: gyengeség, szoi'ongás~ t.• •ifliiáo;; ttéi 
moi', izomráhgáSok: . _~ . . . . . _ •. 
Minden esetben szükséges a laboraton um t b1zony1tas: a szo\n,im< 
kolinészteráz-aktivitásának meghatározása. 
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3. Inhaláció esetében a beteget nyugalomba helyezzük és az 
általános eljárásókat alkalmazzuk. 
TILOS! Alkohol, tej, ricinus, morfin, Diaphyllin, Succinylchlorid 
adása. 
4. Antidotum az atropin. Olyan sok atropint kell adni és olyan 
gyakran kell ismételni, hogy a szük pupilla maximálisan kitágul
jon, az izzadás, nyáladzás megszünjön. Bevezető a9ag]a a m~r
gezés tüneteinek a jelentkezésekor 2-4 mg( !) és szuk~e:9.~~~.EU-~n 
kb. negyedóránként ismétlendő. Akut szükségben az atropmt IV. 

adjuk, egyenletesebb hatásra pedig sc., javuló állapotban per 
os is. 
A szé_rum kolinészteráz-aktivitása tájékoztató jelleggel (normá
lis, csökkent, erősen csökkent) ún. csík-módszerrel vizsgálható 
(Acholest stb.), rrlelyek ott álljanak rendelkezésre, ahol organ
fószfát-mérgezésre számítani kell. Súlyos mérgezésben előre szá
mítani kell arra, hogy folyamatosan nagy mennyiségO atropinra 
lehetszükség (5Q-1 00 mg felett). Az ún. kolinészteráz-"reaktiváló" 
szer az első 24 órában atropin mellett alkalmazható (Obidoxim, 
Toxogonin 3X1 mllassan iv.); túladagolása kerülendő. 
5. Minden mérgezésre gyanús személyt mind!~ ~.úlyosa!! ve:;zé: 
lyeztetettnek kell tekinteni, és azonnal az erre kiJelolt legkozelebbl 
kórházba kell szállítani. 

lll. 

Fentiek elmulasi.tásán túl a legtöbb haláleset akkor fordul elő, 
amikor elhanyagolják a megfelelő mennyiségű atropin adását. 
A leggyakrabban előfordúló hibák: 
1. súlyos tünetek ellenére csekély mennyiségü atr<?pin adása; 
2. a Toxogonintúladagolása; figyelembe kell venm, hogy a Toxo
gonin csak a mérgezési tünetek első 24-36 _órájá~a~ le~et ered
ményes, és csak 1 am p. (250 mg) adagolhato 4-6 orankent. 
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4 TÁBLÁZATOK 



4,1 MÉRTÉKEGYSÉGEK 

A nemzetközi mértékegységrendszer [System International 
d'Unites (SI)] a könyvben előforduló alapegységei: 

a hoSszúság méri:ékegysége: méter (r:n) 

a tömeg mértékegysége: kilogramm (kg) 

az anyagmennyiség mértékegysége: mól (m'ol) -

egységei: 

munka, energia, hőmennyiség: joule (J) 
anyagmennyiség-koncentráció: mái/köbméter {mol/m3) 

molalitás: mal/kilogramm (mal/kg) 

A nemzetközi mértékegységrendszeren kívüli, korlátozás nélkül 
használható {a könyvben ~előforduló) törvény_es_ mértékegy-
ségek: - · - · 

térfogat: liter (l) 
hőmérséklet: Celsius-fok (0 C) 
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,-_ •.• 1• to""bbS~Oröseim!k'estörtrészeinek d Clrna 1s • 1 . . .. 
•g-~k e . ok)· ezek Je e1 es szorz01: 

9yse . (prefixum • 
rtlérté:,6tétsza"a' - -

/4 Jele Szorzója 

E 
p 
T 
G 
M· 
k . 
h 
d~ 
d 
c 
IJl;, 

~ 
n 
p 
f 
a 

1018 
1015 
1012 
10' 
10' 
103 ;-

10' 
''"2-\i:C fö):-: -,;i:.,,,~--

10-1 
---,0::_2 

10~
io-6 
10-" 
10-12 

>10-:15 
10-18 

Régebbi tömegm'értékegysegek és átszámífásUk: 

1 g'= 100 cg~ 1000 mg ~ 1 OOOOOO ~g (mikrogramm). 
azelőtt: y (gamma); 
1 ou n ce (==31,1 g)= 8 drachm =24 scruple=480 grain; 
1 drachm=3,9g; 1 sCruple=1,3g; 1 grain=0,0648g; 
(gyógyszer-mértékegységek); 

1 pound(kb.453,9g)=16ounce; 1 ounce=28,35g 
(kereskedelmi mértékegység). 

Energia {nemzetközi kalória) átszámolása: 

1 joule (J)~ 0,2388 kalória (cal); 1 cal '=4, 1868 J. 
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1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
B 
9 

,o ,, 
12 
13 
14 
1Ó 
16 ,, 
,a 
19 
20 
30 
a o 
&0 
60 
JO 
gO 
gO 

, MNEVEKLATlj\JUL 
sZA ·· . · 

Latin.név 

unus, -a, -um 
d uo, -ae, -o 
tres, tria 
quattuor 
quinque 
sex 
septem 
acto 
novem 
deceni 
undeeim 
duodecim 
tredecim 
quattrodecim 
quindecírn 
sedeeim 
septemdecim 
duodeviginti 
undeviginti 

\iiQiiltr- ·-
triginta 
quadragiota 
quinquaginta 
sexaginta 
septuaginta 
octoginta 
nonaginta 

Arab szám. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 

. 700 
800 
.900 

1000 
10000 .. 

1000oo· 
1 .• OOO OÓO . 

. Római szám 

c. 
cc. 
cc c. 
CD. 
D, 
DC. 
DCC, 
DCCC. 
CM. 
M. 
CCI::~3 
CCCfa::~::~--
CCCCb::~::~:~ 

.Lati!"! név 

centum 
ducenti, -ae,--a 
trecenti, -ae, -a 
quadringenti, -ae;""a- ~-~

quingenti, -ae, -a 
sescenti, -ae, -a 
septirigeilti, -Be>a 
octingenti, -ae, -a 
nonge_ntir-ae, ~a 
-fl1 Hl_,lf é • ~ 
.decem. milia 
-centú'rí,i' ni ilia :' _-

_ . d_!?cies ·c_entena-,milia 
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4.3 NORMÁLTARTOMÁNYOK 
A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁBAN 

A Minisztertanái::s 8/1976. (IV. ·27.) rendelete 

SI- (Systeme International d'Unites)~~:;~,;~~~~,:~~~j§:;fi~;····· orvosi laboratóriurriokban is kötelező. A 
nálatában leglé!lyegesé1)b_ változás, .. hog-y_ a 
anyagmennyiségben (n'ldlöán) fejSzzük ki, r'lem 
(kg-ban), hiszen a biö~émiaí kölcsönhatásokban 

koncentrációja a meghatSrozó. Hosszabb-ideig ~~!i:~~~~~!i~!~···f~l]c természeteSen-a -régi 'mértékegység párhuzamos 
ezért ezek a második oszlopban szerepe l nek. Bizonyos 
az SI-m értékegységtől független vagy abból-levezetett törvényes 
mértékegységek használata érvényben marad, pl. enzimaktivitá
soknál catal helyett a nemzetközi U/1 egység. A táblázatban fol.'''''""~•· 
tüntetett- la!Joratóriumi diagnosztikában gyakrabban l 
zott- normálhatárok iránya dák, nem tekinthetők minden ese>tb<m 7-5'•F 
abszolút értéktartománynak, mivel a kor-, nem- és analitikai 
szer-függőség nincs feltüntetve. 

HEMATOLÓGIAI PARAMÉTEREK 

Vérmennyiség 
Vérzési idő 
Alvadási idő 
Süllyedés 
Ozmotikus rezisztencia 

SI Régi 
mértékegységek 

75-83 ml/kg 75-83 
60-180 s 1-3 

420-600 s 7-10 
5-11 mm/óra 5-11 

74-51 mmol/1 0.45-0,30% 
NaCl 

Hematokrit 0,38-0.48 
Hemoglobin [Hb(Fe)] 8,1'-10,5 mmol/1 
Vörösvértest szám 3,7-5,3 x 1012/1 
Átlagosvvt. térfogat (MCV) 85-95 fl 
Vvt. átlagos hemoglobin
tartalom (MCH) [Hb( Fe)] 1,61-1,86 fm ol 26-30 pg 
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Vvt. átlagos:tiimíŰglbbin
koncentráció (MCHC) 

[Hb(Fe)] 
_ThrombOcyta szám 
Reticulocyta szám 
Fehérvérséjt sziíin 
Minőségi vérkép 

Pálcika 
Segment 
Eosinophil 
BasOphil
Lymphocyta 
'Monocyta< 

Glükóz-ó-foszfát- -
déhidrogeház (G6P-DH) 

19,S-22,3 mmol/1 
150-300X10'/I 

4-15x10-3 

4-9X1Ó9/I 
(1) 

. 0,0Hl,05. 
0,50-0,70 
0,01-0,04 
0,00-0,01 
0,20-0.40 
0,02--Q,08 

32-36 g% 
150-300X103/mm 3 

4-15 %o 
4-9x103/mm3 

'(100%Jé ·~· 
1-.:s%. 

5o:-70%-
1"--4% 
0-1% 
2~0% 
2--8% 

120-140 mU(10' vvt · · 

ANORGANIKUS ALKOTÓRÉSZEK A SZÉRUM~AN 
(PLAZMÁBAN) • •'•• 

Nátri_ufn· vvÍ:.-beri 
Káliürri \rvt:'~ben 

SI 

135-145 mmol/1 
3,6-5,1 mmol/1 

2,25-2,60 mmol/1 
0,6!H ,O rruiwl/1 
~ 95-105 rrimol/1 

21-28 mmol/1 
Q,S-1,60 mmol/1 

14,3--25,1 ~mal/l 
47;0-72,0 ~mal/l 
12,0-24,0 ~mal/l 
7.7~23 '~mal/l 
0,4-6,3 ~mal/l 

320-63'0 n mal/l 

Régi 

135-145 maeq/1 
3,6-5,1 maeq/1 
4,5-:-5,_2 _. -maeq/1 
1 ,3-:-2,0" tnaeq/1 
95-105 maeq/1 
21-28 maeq/1 

2,5-5,0 mg% 
80-140 [19% 

260:-400 ~g ro 
80-160 ~g% 
50:-150' ~g% 
0~3-4.4 j.tg% 
4,0-:-8,0 !-l9% 

10-20 :mmol/1 10-20 m·aeq/1 
80-100 mmol/1 80-100 maeq/1 
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ll-~-~--
';;:-

SAV-BÁZIS, VÉRGAZPARAMÉTEREK 

SI Ré~i 
pH (artériás véf.ben) 7,38-7,44 7,3S-:7,44 pH {vénás Vérben) 7,38-7,42 7,38-7,42' ' .p_co ... (artériás verben j 4,68-5,59 kPa 35-42 Hgmm pC02 (vénás vérben) 
Std. bikarbonát {artériás 

5.45--7,05 kPa 41--1>3 Hgmm 
vérben) 21-26 mmol/1 21-26 ll)~~q/1 Std. bikarbonát {vénás 
vérben) 2:>-27 l)lmol/1 23-27' , m·aeq/1 Pufferbázis BB (artériást 
vérben)-. ,-- . -. 43-46 fninől/1 4H6 maeq/1 Bázisfelesleg BE-
(artériás vérben) 0±3 mmol/1 0±3 maeq/1 p02 (artériás vérben) 10,8-13,3 kPa 80--100 Hgmm PÜ2 (vénás vérben) 4;ti-6,Y kPa 30--{)Q Hgmm Ü 2·szaturáció (artéri.as 
vérben) 0,95--0,98 mol/mol 95-98% 02-szaturáció (vénás 
vérben) 0,60-0,80 mol/mol 60-80% 

FEHÉRJEKOMPÖNEI\ISEKA SZÉRUMBAN 
, {PLAZMÁBAN) 

Osszfehérje (100%) 
Albumin (52-70.%) 
a1-globulin-{2-5%) 
arglobulin {7-11%) 
fl-globulin (8-12%) 
y-globulin (13-20%) 
a1-glükoproteid 
a1-antitripszin 
Coeruloplazmin 
Haptoglobin 
Transzferrin 
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SI 

60-80, g/1 
35-50 g/1 
1,0--4,0 g/1 
5,0--9,0 g/1 
5,0--10 g/1 
8,(),-16 gil 
0,5--1,4 g/1 
1,5--3,0 gil 

150--600 mg/1 
0,7-2,2 g/1 

2-4 g/1 

-.. -Régi 

6,0--8,0 g% 
3,5-5,0 g% 

O, 10--0,40 g% 
.0.51HJ,9Q g% - . 
0,50-1,0 g% 
0,8(),-1,6 g% 

50-140 _mg% 
150-300 mg% 
15-60 mg% 
70-220 mg% 

200-400 mg% 

a2-glükoproteid 
Hemopexin 

. a 2-makroglobulin 
IgG-Globulin 
IgA-Globulin 

.IgM-Globulin 
; IgD-Globulin 

.i: IgE-Globulin 
(j össz-lipoprcitein 
~-'Fibrinogén 

400-800 mg/1 
0,5--1,2 g/1 
1 ,5--4,0 g/1 

&--18 gil 
1--4,5 g/1 

0,&--2,5 g/1 
3-400 mg/1 

0,1--{),4 mg/1 
2,9-9,5 g/1 
2,0--4,0 g/1 

40-80. mg% 
50-120 mg% 

150-400 mg% 
600-1800 mg% 
100-450 mg% 
60-250 mg% 

0,3--40 ·mg% 
0,01-.:..(),04-mlJ%'~ ~~-
290-950 mg% · 
200-400 mg% 

.. ANYAGCSERETERMÉKEK A SZÉRUMBAN 
{PLAZMÁBAN) 

Aminosav-N 
·Ammónia 

Hú_gysav 
Karbaniid 

·· Karbarriid-N 
Kréatin 

.; Kreétinin · 
GlükÓz -

·:1 Gala.ktOZ 
~ TejSBV-_-(véfben) 
':! Piroszölősav (vérbeli) 

! ÖsSzliPid 
FOSzforlipid 
Triglicerid

:; Koleszferir:t 
:1 Szabad zsírsav 
; Bilirubin össz. 

<.~1- BilrrUDJO-aireJct 
. i B;rvitiúfliri 
j A-VitaMin- . 
: C-vitamin 

SI 

2,9--4,3 mmolil 
24-53 ~mol/1 

118-413 ~mol/1 
2,1-9,6 mmolfl 
2,1-9,6 mmol/1 
15--30 ~mol/1 
3.5--106 ~.mol/1 

3,3--1>,5 mmolil 
. 0-230 ~mol/1 

0,6&--1,88 mmol/1 
57~103 ~mol/1 

3,0--8,8 g/1 
1,9--4,9 mmol/1 
0,&--2,2 mmolil 
3,9--6,5 mmol/1 
0,3--{),8 mmol/r 
1 ,7-20,5 ~mol/1 

0'-5, r· ~mol/1 
74--192 pmol/r 

0,1-2,1 ~mol/1 
34-91 ~mol/1 

fl~ i 

4-6 mg% 
40-90 ~g% 
2-7 mg% 
12~6 mg% 
6-27 mg% 

0,5-1;3 mg%· 
0,2--űA nig% 
60-100-mg% 
(}4· ---mg% 
6-19 mg% 

o;s--;.o~9 -ing% 
380-880 mg% 
150--3.80 mg% 
50-180---riig_% 
15~250-=mg% 
0,3--{);8 maeqil 
6;·1-1~2·' 'li1g% 
~.-3 :mg% 

·100--800 pg/ml 
15-60 - !19% 

0,6-1;6:-"mg% 
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HORMONOK A SZÉRUMBAN (PLAZMÁBAN) 

ACTHc: 
Adretúilin 
-Inzulin--
Kortizol-, 
STH (HGH} 
Tiroxirl {T4 ) 

Tiroxin szabad 
Trijódtiroxin (T3) 

TTkötö kapaCitáS 
TSH 

SI 

4A-11;0pmol/1 
1,1-5,5 nmol/1 
63--190 pmol/1 

0,14--0,6 ~mol/1 
45-454 pmol/1 
65-143 nmol/1 
12-30 pmol/1 

1 ,2-1 ,8 nmol/1 
· o;o941W~'T) c 

19C-l89 cpmol/1 

~égi 

20--{;0 pg/ml 
0,2-1,0--_.IA-9% . 

8-24 ~E/ml 
5-20--- 1-'g% 

1,Q--10,0.ng/ml · 
5-11 J-tg% 

0,9-2,3 ng% 
0,8-1,2 ng% 

-9-;-.1,1·$.:: 
o,s-5 ng/ml 

ENZIMAKTIVITÁSOKÁ SZERUMBAN (PLÁZMÁBAN) 

Aldoláz: .. 25 oc · 
Alkalikus foSzfatáz 25 oc opt. · 

37 "C 
Acid foSzfatáz_ -_'37°C 
a-amiláz 37-°C_ - .•. , .-·, _ , 
Glutaf1J~t-dehidrogenáz.(GLDH) 25°C akt. 
Gluta,rpát-oxálacetát-transzamináz..fGOT) 25°C opt. 

- ;, --- ", :, '37°C 
Glutarll_át-pi_.rt,Jvi!Hranszamináz (GP[) 25°C opt. 

37°C 
y-glutamÚ-tr~n-~zf8ráz (y-G lJ ·25 -ne;· 
a-hidroxi_bu~_irát~dehidrogenáz-fa-HBPHJ 25°C opt. 
Kolinés;zteráz·(ChE} 25 oc 
4>-kolinésite_r.áz_f<P-ChE) 25°C 
Kreatin'-kin~i:(CK) 259C akt.~ .·,. · 
LaktáFdeh"i'tjrogeház (LD'H)- ··2s-·?~C.:o·pt. 
Leudn~ariléimidáz;(LAPJ ,_2~ oc_ 
Lipáz 25 oc· 
Malát-dehidrogenáz (MQH) 25 oc 

. Szarbit-dehidrogenáz (SDHJ 25 oc 
1 Uli~ 16,67 n kat/l 
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PARAMÉTEREK A VIZELETBEN 

SI 
1_;·, 

FajSÚly (tömegsürűség) 1,016-1,022 
pH 5,5-6,5. 
Nátrium 100--200 mmol/d 
Kálium 50--100 mmot/d 
Kalcium 2,5-7,5 mmol/d 
Magnézium 0,6-6,0 mmol/d 
Klorid 11Q--220 mmol/d. 

-Anorg.-foszfor 22,4-48 mmol/d 
a-aminosav~N 7,1-20.7 mmol/d 
Amm(mia 14-99 mmol/d 
Húgysav 1,8-6,5 mmol/d 
Karbamid 316-566 mmol/d 
Kreatin: .0--0,8 mmol/d 
Kreatinin- 4,8--17,7 m·niól/d 
ó-aminolev~linsav 7 ~6-46 ~-tmol/d-
PorfobiHoogéli 3,S-8,8 j.!mol/d 
Koproporfirin· 76-306 ·nrhoild 
Uraporfirin 24-72 nmol/d 
Urabilincgén O, 1-4,2 ~-tm öl/d 
Adrenalin-' 5.4-55 nmol/d 
Noradrenalin 88-118 nmol/d 
Aldoszteton- ·· · -14-55 nm ol/d 
5-hidroxi-indol-ecetsav 

-Régi 

1 ,016--1,0 22 
5,5-6,5 
1 OQ--200 riíá'eq/d 
50-100 maeq/d 
5-15 maeq/d 

1,2,-12. maeq/d 
110-'220 maeq/d 
0,7-1,5 g/d 

10Q--290 mg/d 
0,2-1,4 g/d 
0,3--1,1 g/d 
1!}--34 g/d 

D--100 mg/d 
0,6--2,0 g/d 

1--6 mg/d 
0,8-2,0 mg/d 
5Q--200 ~g/d 
20--{;0 ~g/d 

0,05-2,5 mg/d 
1-10. ~g/d 

15-20 ~g/d 
5-20 ~g/d 

(5-HifA) 21-42 
17:ketoszteroid :·\:,.-,-,-:,,-' 24-69 

~mol/d 4-1l mg!d 
mg/d 
mg/d 
mg/d 
mg/d 

17,21-0H kortikoszteróid-, 1.9-55 
öSzti ro l ~ 52-69 
Vanilin-:mf!nd!J_Iasav.(VMAJ 8-38 
a~_amilá_z 

~mol/d 7-20 
~mol/d 7-20 
~mol/d 15-20 
~mol/d 1,6--7,5 

10Q--2000 U/1 

LIQUOR CEREBROSPINALIS PARAMÉTEREK 

pH 
Nátrium 
Kálium 

-SI 

7,14--7,50 
12Q--150 mmol/1 
2,Q--4,0 mmol/1 

Régi 

7,14--7,50 
120-150 maeq/1 
_ 2,Q--4,0 maeq/1 
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Kalcium 
Klorid 
Anorg; foszfor 
Fehérje 
Albumin: globulin 
Glükóz 
Sejtszám' 

1,Q-1,5 mmóÍ/1 
10()-120 mmol/1 
OA·-0,5 mmol/1 
0,2-0.4 g/1 

1:4 ··•·. <· • 
2,2-'3,3 •.mmol/1 

Q-10X10'/I 

2,()-3,0 
10()-120 
1,3-, 1,5 
2 Q-40 
1:4 

4()-60 

EGYÉB LABoRÁtól!íul'.ln PARAMÉTEREK 

SI 

Gyofnorned_v 
öSszaciditás 15-50 mmol/1 
BaZá_lis savtermelés. (BA O j+ --o,5-5 ·- mmolló 
Maximális savtermelés 
(MAO)" . • 5-30 mmol/ó 
Sa\l~csú.csprodukció {PAO{* _ ~18 mmol/ó 

Széklet , 
Zsír--- · 
N_át'ri-~m . 
Kálium 
KLorid 

Nyál 
Nátrium 
Kálium 
Klorid 

Verejték. 
Nátrium 
Kálium 
Klorid 

3-5. g/d 
7-60 mmol/d 

3Q-130 mmol/d 
15-160 mmolld 

8-12 
22-30 
8-12 

5Q-70 
4-6 

3 Q-50 

mmol/1 
mmol/1 
mrliól/1 

mmol/1 · so"'7!J• rn~i 
mmol/l 
mmol/1 

Osszeéil!ította: Szabó Antal dr. (Országos Labo,rat,óri.um; 
lektOrálta: az OLI munkabizottsága). 

* Hisztliriíinos terhelés után. 
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4.4 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
LAPPANGÁSI IDEJE 

A 19/1966. EüM SZ. UTASÍTÁS SZEAINT BEJELENTENDÖ 
FERTÖZÖ BETEGSÉGEK 

Betegség neve: 

Anthrax 
AnGytostonlJasis 
Brucellosis 
Cholera 
Diftéria 
Dizentéria 
Dyspepsia coli 
Echinococcosis 
Encephalitis infectia vircsa 
Kullai)G~encephalitis 
Fe bris fl ava 
Febris recurrens 
Hepatitis A 
Hepatitis B . . 
Keratoconjunctivitis ep idemica 
Lepra 
Leptospirosis 
Lyssa-(rabies)-
Malária: 

harmadnapos formában 
negyednapos formában 

Malleus 
Meningitis epidemica 

Meningitis serosa 
-a) Chor~omeningitis lympho~ 

cytica 
b) Meningitis aseptica 
Mononucleosis infectiosa. 
Morbilli 
Ornithosis 
Paratífusz 
Paro_titis epidemica (mumps) 

Lappangási idő: 

1-7 nap 
5-8 hét 
1-4 hét, leggyakrabbari_14 nap 
1-5 nap 
2-8 nap 
1-8 nap 
1-4 nap 
1-2 év 
kórokozóktól függően változó 
1-2 hét 
3-6 naP 
3-14 nap 
15--40 nap 
6Q-180'nap 
3-7 nap 
1-3 év 
4-20 nap 
2-6 hét, ritkábbantöbb hónap 

2 hét, ritkán hónapok 
4 hét 
1-5 nap 
2-10 nap, leggyakrabban 
3-4 nap 

8-21 nap 
kórokozóktól függöen változó 
5-21 nap 
9--1 O nap, a kii,l:tésig 14 nap 
4-15 nap, de lehet 3-4 _hét is 
1-3 hét 
13-30 nap, leggyakrabbana hét 
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Pertusszisz 
Poliomyelitis anterior acuta 
Rubeola 
Q-láz 
Salmonellosrs 
Scarlatina 
SchistoSomiasis 
Staphylococcosis 
Taeniasis 
Tetanusz 

Toxoplasmosis 
Trachoma 
Trichinéllű"Sis 
Tularemia 
Typhus abdominalis 
Typhus exanthematicus 
Variola 

Betegség neve: 

Akut felső- (alsó-) légúti hurut 
Aphtha epizootica 
Ascariasis 

Bornholm-betegség 
E. coli 0124fertőzés 
Enterabiasis 
Erysipelas hominis · 
Erysipeloid Rosenbachi 
Ételmérgezések 

Giardiasis 
Herpangina 
lmpetigo contagiasa 
Influenza 
Listericsis 
Mycosis 

838. 

7....,.10 nap 
4-30 nap· 
2-3 hét 
2-3 hét 
1..:.S nap 

· 2-'Snap 
5-12 hét 
3-30 nap (újszülötteknél) 
8-14 hét 
4 nap-3 hét, leggyakrabban 
1-2 hét 
bizonYtalan 
bizonytalan, 5.:.-12 nap köi:ött 
2-28 nap 
1-10 nap 
1--4 hét 
6-20 nap, leggyakrabban 2 hét 
9-15 nap 

Lappangási idő: 

1-5 nap 
3-7 nap 
a petékből 2 hónap· alatt fej.:. 
lódnek ki az ivarérett férgek. 
3-5 nap 
1-8 nap 
2-4 hét 
1-3 nap 
1-3 nap 

kórokozóktól f'~~~l?z~~J,jh~l~~t·•·H tól 1..:...2 nap, b 
·7 nap 
1-2 hét 
-3-5 nap 
3-5 nap 
1-3 nap 
1--4 hét, bizonytalan 
kórokozóktól függően változo-; 

Oedema maligllum 
Pneumonia 
Scabies 
Stroligyloidosis 
Trichuriasis 
Varicella 
Yersiniosis 

1-6 nap 
kórokozóktól függően_ változó 
1-2 nap 
bizonytalan 
bizonytalan 
2-3 hét 
1-10 nap 

Ö~szeállí~_o!!ák: _dr. _S_olt Katalin, dr. Straub Ilona (OKtÍ,-~r.-"";da 
Jozset (Fovaros1 Tanacs László Kórháza). 
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4.5 GYERMEKEK SÚLY- ÉS HOSSZMÉRTÉK
TÁBLÁZATA SZOLETÉSTÖL 18 ÉVES KORIG 

{középértékek) 

Ko< 
Súly Hossz 

(kg) (cm) 

fiúk lánYO'k fiúk lárlyok 

születés 3.4 3,36 50,6. 50,2 
3 hónap 5,72 5,62 60.4 59,5 
6 hónap 7,58 7,26 66.4 65,2 
9 hónap 9,07 8,71 71,2 70,1 

12 hónap 10,07 9,75 75,2 74,2 
15 hónap 10,75 10.43 78,5 77,6 
18 hónap· 11.43 11 '11 81,8 80,9 

2 év 12,56 12,29 87,5 86,6 
2,5év 13,61 13.43 92,1 91.4 

3 év 14,61 14.42 96,2 95,7 
3,5év 15,56 15,38 99,8 99,5 

4 év 16,51 16.42 103,6 103,2 
4,5év 17.42 17.46 106,7 106,8 

5 éV 18,89 18,57 11o;D 109.4 
5,5 év 20,68 19,96 114.4 112,8 

6 év 21,91 21,09 117,5 115,9 
6,5év 23,22 22.41 120.4 119,1 

7 év 24,58 23,68 124,1 122,3 
7,5év 25,9 25,04 127,1 125,2 

8 év 27,26 26,35 130,0 128;0 
8,5év 28,62 27,67 132,8 130,5 

9 év 29,94 28;94 135,5 ·.132;9 
9,5év 31,30 30,44 137,9 135,8 
10' év 32,61 31,89 140,3 138,6 

10,5 év 33,93 33,79 142,3 141,7 
Hév 35,20 35,74 144,2 144,7 

11,5év 36,74 37,74 146,9 148,1 
12 év 38,28 39,74 149,6 151,9 

Ko< l 
Súly Ho.sz 
{kg) {Cm) 

. fiúk ién~ok -_ fiúk lányok 

. 

12,5 év 40,23 42,37 152,3 154,3 
13 év 42,18 44,95 155,0 157,1 

13,5 év 45,50 47,04 158,9 158,4 . . -· 
14év 48,81 49,17 162,7 159.4 

14,5 év 51,66 50,35 165,3 160.4 
15év 54.48 51.48 167,8 161,1 

15,5-év 56,65 52,30 169,7 161,7 
16év 58,83 53,07 171,6 162,2 

_16,5 év 60,33 53,57 172,7 162.4 
17 év 61,78 54,02 173,7 162,5 

17,5 év 62.41 54,02 174,1 162,5 
18 év 63,05 54,39 174,5 162,5 
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5 A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
HATÓANYAG 

SZERINTI MUTATÓJA 



A szakirodalomban is használatos (pL az Egészségügyi Világ~ 
szarvezet által javasolt vagy ajánlott, gyógyszerkönyvi, kémiai) . ~
elnevezések felsorolása kettős célt szolgál: 
a} segítségével könnyen azonosítható a Magyarországon forga
lomban levő gyógyszerkészitmények gyári (védjegyzett) neve; .·
b} lehetőséget ad annak megállapítására, hogy a hatóanyagok · 
milyen gyógyszerkészítményekben szerepelnek. 

A más hatóanyagat is tartalmazó, ún. összetett gyógyszerké
szítményeket *-gal jelöltük. 

Nem tartalmazza a mutató a 33/1976. EüM sz. utasítás 4. sz. 
mellékletében feltüntetett-kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézetek 
részére forgalomba kerülő - gyógyszerkészítményeket, az elekt
rolittartalmú infúziós és peritoneális dializáló oldatokat a sze
robakteriológi~i készítményeket és a reagenseket. 
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; acenocoumarolum 
acetarsolum 
acetazo/amidum -
·acetylcho!in ch/Orat.um 

amino.,caproicum 

acidum ascorbicum 

acidum-boricum 

Syncumar tabletta 
Boragin hüvelytabletta* 
Fonurit tabletta 
Acetylcholin injekció 
Mucosolvin oldat 
Acigoxin injekció,-tabletta 
Codein-Acisal tabletta* 
Cottarit tabletta 
Istopiri n tabletta, 
Kalmopyrin tabletta_*:·.· -
Micristin tabletta 
Pharodoran pálcikák* 

Atriphos injekció: 

Vasalgin tabletta 
Acepramin granulatum, 

injekció 
Epsilonaminocapronsav 

injekció 
Fercupar szirup't. 
Ferroplex drazsé.* · 
Gerovit kapszula* 
Morgalin _drazsé*- . 
Polyvitapi ex 8 drazsé~c·, 
Polyvitaplex_1 O. drazsé* 
Rutascorbin tabletta* 
Tetracyclin injekció* 
Tetran iv. injekció* 
Tetranatta iv. injekció* 
Tetraolean injekció*., 
Vitacola n emulzió* 
Vitamin C drazsé, injekció 
Boragin hüvelytabletta* 
Bórsavas sárgavazelin .. 
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cídum citdeum 
;cidum dehy(irocholícum 

/'dum etacrynicum ac 1. 
acidum fo tcum 

acidum glutamícum · 

acidum iodoxamic'!m 
"d••m íomeglamlcum:: 

aCI .,. '· 
acidum fopanOTcum 

;dum laeticum 
ac.dum nalidixicu'm 
aci . · · 
acidum mcot1mcum 

·dum niflumicum act 1- · ·ctum oxo 1mcum 
aCI · , 

acíf_~:Vchinolinsulfonicum 
acidum . h l araammomet y -p . 

benzotcum 
·dum polymethy/enum 

ac:netacre~olsulfonicum 
'dum prtmulae· act --
·dum propylhydroxy-

acJ • m benzoJCU_ . . 
·ctum saflcyllcum. act 

·ctum tannicum· 
8 c1 . 

·durnlarlaricum 
aCI • t. ·ctum:th!OC ICUffl act 
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Eppy szemcseppek* 
Histazolin oldat* 
Naphazolin oldat* 
Timidon zSelé* 
Magurl it granulatum* 
Mexase drazsé* 
Suprachol drazsé 
Uregyt tabletta 
Folsav tabletta 
Polyvitapi ex 10 drazsé* 
Glutaminsav tabletta 
Glutarec tabletta 
Endobil injekció 
Falignosnabletta 

· Cistobil tabletta 
Jopagnost tabletta 
Timidon zselé* 
Nevigramon kapszula 
Acidum nicotinicum "· ''"'"'Oicé?' 

tabletta 
Paniverin injekció*, 
Donalgin kapszula 
Gramurin tabletta 

Germicid tabletta* 

P AM BA injekció 

Vagothyl oldat 
Coderit tabletta* 
Coderena tabletta* 

Pharodoran pálcikák* 
Lorincten A kenőcs* 
Lorincten Tar kenőcs* 
Su deo! oldat* 
Szalici Isavas kaucsuk-

tapasz 40% 
Excoriatin oldat* 
Novobarium por rektális 

használatra* 
Timidon hüvelytabletta*; 
Upoic acid drazsé, injekció 

j Beidum trichloraceticum 
i Beidum undec.ylenicum .. 
Beiphenochinolinum 
BCiphenochinolinum lithium 
adipiodonum 
adrenalinum 

hydrochloricum 

Neociklotox oldat* 
Zincundan kenőcs"' 
Tofamidtabletta;t 
Gerosan ken"<scs*:-
Endocistobil i~i;ek:ció ·_ 
Anasthim injekció* 
Eppy szemcs~ppek* 
Hemori d végbélkúp* 
Lidecain 1% -Adrena-

lin 0,001% injekció* 
Li docain 2%- Adrena-

lin 0,001% injekció* 
Neotonopai_n_injekció"' 
NodJeid kenőcs* 
Noctitran végbélkúp}' .< 
T onogen injekció, old8t; 
Hemorid kenőcs* 
Aescusan drazsé* ;( . 
Plastubol spray* 
Aether ad narcosim 
Chloraethyl 
Fagifor_szirup* _ _, ., 
Diapulmon olajos injekciÓ* 
Opodeldok~ · 

Fagifor szirup* 
Lidecain spray* . 
Hemori d_ kenő~s* ,·végbélkúp.* 
Noctitran végbélkúp,*-.;- -
Capsacterma kenőcs* 
Neociklotox o_idat* 
Ri9eniCid drazs~~ vé9J?élkúp 

Rigenicid infúziósoldat 
készítéséhez 

Limavan tabletta* 

Inaetin injekció 
Venobarbital injekció 

Bayolin kenőcs* 
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aethy/ium aiiiihOb'enzoícum 
aethylíum nicbtínicum 
aethylmoqihinuin 

hydrochloticuf!1 , 

liethyníloestradíoli.Jffl · 

aethynodiO/iJrri~i!{~P~!if~~ 

albumen tannicilm 
allobarbitatuin 

a/lopurinolunf'' 
allyloestrenolum 
aloinum · 

alumínium acetícum tarta
ricum<b'orii:Urri 'solutum 

alumínium hydroxydatum 

áluiníhil.im SU!furicíJm · 
amantadinum hydrochloricum 
ambazonum 
ambenoniurri·hydrochloricúrr,' 
amidazoPhenum · 
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Nicoflex kenőcs*·. 
lásd: norcainum 
Nicoflex kenőcs* 

-~T~t ;;q 
"<'ó:B'l 

;~:;d 
,,, l 

Asaropact cseppek* \1.'& l 
Dolor tabletta* • ~ 
Ambosex sub! ing. tabletta* ~ 
Bisecurio tabletta* 
Limavan tabletta* 
Mikrofollin tabletta 
Ovidon tabletta* 
Rigevidon tat)letta* 
Bisecurio tabletta* 
Caiiti no in tabletta 
Salus 

i . cseppek* ~. 

Milurit tabletta 
Turinal tabletta 
Artin drazsé* 
Menotheosan drazsé* 

Alsol kenöcs 
Almagel* 
Almagei'A* 
Alumínium hydrc>xy·daturrí'i\C 

por, tabletta 
Burafix ta'bletta* 
Viregyt-K kapszula 
Faringosept tabletta' 
Mytelasetabletta 
Amidazophenum 

Barbarni d tabletta* 
Dernalgon tabletta:*,:_. .· :·:'":c~i,iii' 

véQbélkUp*- -· · ·· 
Dernalgon il cs••P~>ek'';· :: 

injekció* 
Dal or tabletta* 
Germicid tabletta* 
Germicid végbélkúp 
gyermekekrf~k:. 

t-~Yn~'A0:.9:_oci~'d~cefl·~-hidro
\7lú0fld·--- -~-?-'!, .. ~-:.::-,',: __ ;-_·::, 

p~aminobenzpyi-N-.cfi~~ihY)~_ 
leucinol me'ihá/:ISulfoilícÚm. 

aminophyllinufii " · · 

'.' '"?· 
amitrípty/inum_ ::.-, , ._, i'"' 
ammania So!u_t? ~·r p.% 1 _· 

ammonium --'':;·.,_;-:"· _ _, __ . 
bitumensulfoi1ícUin 

ammonium ch!Or:afúm 

amob;/rbít8iiíin·:· 

amphethamínum 
phospQgr,íctp'!J; 

ampícillinum 

amylíum nitroSum 
atrop.fnum methylbromatum 
atropl!J.~f'(IITJ_etfJyln/tricum 
atropin-uni S:ulfíJ.ríc__4fn 

Germicid.-:C végbélkúp 
gyermekeknek* 

Hypanodin injekció*, 
végbélkúp* 

Kari l tabletta* 
Kefalgin drazsé* 
Meristin tabletta*; vé_gb.~~* 
Rheopyrin drazsé*, iiíJeiCCio'* 
Salvador tabletta* 
Steralgin injekció* 
Totamid tabletta* 

Elmex gél*, oldat* 

Bivelin iÍ1j6kdó;'\ __ __. ___ . ,, 
Diaphyllin gluteosum iríjekciÓ~ 
Diaphyllin ven·asum injekció 
Diaphyllin tabletta, végbélkúp 
Teperin 4razsé;;~njekció 
Amma nia· párna 
Opodeldok* 

Biung kenőcs* 
Ammónium chioratum dr~zsé 
Radipon.~abletta* 
Dorlótyn tabletta 
Tardyl tabletta* 

Airtedron injekció, tabletta 
Ampicillin granutatum szirup 

készítéséhez 
Ampicillin injekció 
Se.r:nic.iltin_ kapszula -
Amylnitrit párna 
Steralgin injekció* -
Meristin végbélkúp* 
Astli'iiiárTHd tablettá*' 
AtropinÚmSUif.uric4m 

injekció, taPietta 
Medivaler cseppek* 
Morphinut:n hyOr:ochloricum 

2% --Atropinum sulfuricum 
0,05% injekció* _ 

Reasec cseppek*~·tabletta* · 
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aurothiomalat-natrium ' 
axerophtholutr! ',· 

azapro{Jazonum dihydricum 
azathioprinum' · " · · 
aZo'pheiJUm 

azopheriúin t0fftiiniiii1 :· · -
citricum 

azulenum 

baciolenum 
balsainum peruviariürri · 
bamethanum sU/fi:Jricurh 
barbitalnatrium 
barbitaium 
barium sulfuricum · 

benactyzinum h'YdrOthioricuiii 
bencyclanum ---'' 

hydrogenfufnaticum· 

benzalkoáiufn i:h/~;atum 
benzathinurh -

benzylpenicillinu'm·:.<-, 

benzy/ium benzoicum_• · 

benzy/ium nicotínkuin 
benzy/penicillin-ka/ium 
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Tauredon injekció 
Ca Idea tabletta* 
Gerovit kapszUla* 
Neogranormon kenőcs* 
Polyvitaplex 8 drazsé* 
Polyvitéiplex-10-drazsé* 
VitaCola-n··emulzió* -
Vitamin-A drazSé, kapszula, 

olaj-- ---
Vitamin A olajoS injekció 
Vitar;nin A+ 02 drazs~*-, o_laj*, 

o1ajos ihjékCió*,·iorte·-ó'lajbs 
injekCiQ:·------_, :----------:-- ·:-·-· .. -. · 

Pr(jlíXi)Wk'aP_~~ül,if· 
lmuran·tabfetta'' 
üticUr fülcseppeK*
Paniveri n injekció* 
Polybé injekció* 
Azophenum CofféirlUni 

citricum·tabretta'·- ···--s 
Azulenol keiiőcS 
Nodicid kenőcs* 
Baclofen tabfétta·\-, 
Zenon kériő'ts*· 
Bupatol injekéit), tabletta 
Barbarni d tablethi* 
Salvado-r tabletta* 
Intestibar ~" 

Novobarium por 'orális· 
használatra 

Novobaritim pór-reírtális 
használatr8* 

Gapone tabletta* 

Gapőna·- iiljékció*; tab1ettB1!'-Y'
Halidot"iilje~~;Q~Jéib,leitta.' 
Pimafucin·csepj:>ek* 

Beacillin tabl'eti:a, 
szuszpenziós injekció 

Dicaptol olajos injekció* 
Novascabin emulzió* 
Bayolin kenőcs* 
Penicillin injekcic? 

benZylpen~cilliij-fjfoé,iJiriiim,!'--
;:•;, 

betainum hydrochloricum 
bísmuthum subgaflicum ·-:-: 

bismuthum stibhitf'k:Uíii 
3,4-bise(4-sulfoCpheny/}' ' 

hexanum 
boltÍsalbao 

bromacetOcarbar.ntdúm 

bromelinúrrl 
bYifiiiheXimJin 

hydrOchloricUm 
bromvalefiicátb'artlidúm-: · .. 

broxaldii1um 
bráXYiitJihölirí'Um 
bufor17Jinum · 

busu/fanum 
buthylbi{itianidihum 

hydrochloricum 
butobarbita/um·-2_-: ,. ~' 

.,_. __ ... _.- -' ----- •-»-•·-~- .. ~~--·"·-~~;; 

cali:iiJrri a'Cetii:uiri '• 

ca/cium aciiticUm atlhydricúffl 
calcium carboríicum ,, 

calcium chlo'fatum 

Pronipteillin szu-s·zpenziós
injekció*, forte szuszpenziós 
injekció* 

Promptcillin .. szuszpenziós 
injekció*, forte szuszpenziós 
injekció* 

Retardillih szuszpenziós 
injekció ,,,,e''''""'' 

Betacid pasZtilla*---
Bolus adstringens tablétta* 
Nodici d kf.lnőcs* · - · -
Dermaforina sebhintőpor* 

Sygethin·injekció, tabletta 
Boi us adstringens tabletta* 
Boi us laxans tabletta* 
Dernalgon tabletta*-; 

végbélkúp* 
Somben·tabletta· 
Mexase drazsé* 

Bisolvon titbletta 
Albroman-tábletta· 
Vasobroman tabletta* 
Intestopen tabletta* 
lntestopan tabletta* 
1.: buthylbiguanidinum 

hydrochloricum 
Myleran tabletta 

Adebit tabletta 
Belletova l tabletta* 
Bellaid drazsé* 
Etopurin tabletta*·, 
Etoval tabletta 
Etovaletta tabletta 
Rutophyllin tabletta* 
BUrofix tabletta* 
Fagifof-szirup* 
Trypsin sebhintőpor-*··· 
Calcium-Sandoz 

pezsgőtabletta* 
Kalmopyrin tabletta* 
Calcium chioratum-injekció 
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ca/cium-dinatrium ede~icum 

ca/cium-dobesi/atlim 
ca/cium.gluconiciJm_ 

ca/cium 
glucono/actobionicum 

ca/cium 
glycerinophosphoricum 
(2H,O) 

ca/cium hypophO.f>phorOf>UrtJ. 

ca/cium /~ctic~!Ji~~~~;-(;~;T, 

ca/cium /acticum_-

ca/cium methy/arsonicuin 

ca/cium pan.toth_enic_um 
calcium phosphoricum 

camphara 

capSaicinum' 

carbafTlazeplnLITJL- L ·~· 
carbarnidum 

--::+. 
carbamicJum peroxydatuTri' 
carbenici/linum 
cBrbo~activatus 

carbutamidum 
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Edtacal injekció 
Prophyledta tabletta 
Doxium tabletta 
Cal~imusc. injekció 
Calciphedrin tabletta* 

· Sandosten-Calcium injekció* 

Neupon drazsé* 
Erigon szirup* 
Polv\titap_lex-8 drazsé*' 
Catcium~_s_andOZ- _ 

pezsgőtabletta* -
Sandosten-Calcium: 
pezsgőtabletta 

Calcium laeticum tabletta 
Caldea tabletta* 
Arsotani n tabletta 
Strychnotonin drazsf3,*:,":"''-.,-_,__-. __ 
Yohistrin masculinum drazsé~ 
Polyvitaplex.10 drazsé* 
Calciphedrln tabletta* 
Caldea tabletta* 
Capsoderma kenőcs*. 
Diapulmon olajosjnje_J(c;ió* 
Gerosan kenőcs*:··-c: . .., -,:.;_- __ . -· 
Hemorid kenőcs*, végbélkúp* 
Nodici d kenőcs* . _ 
Noditran végbé_lkúp~ 
Opodeldok*_, 
Perem in kenőcs*· 
Sudeol·oldat* 
Capsacterma kenőcs* 
Nicoflex kenőcs* 
Sta_~e_P_i_ne,tabletta 
Chlorócld ·sébhintöpor* 
Reseptyl-ure8,s_ebhintőpor* 
Hyperal tabletta 
Célrbenicillil\injekció 
Allochol drazsé* ; 
Carb9 activatus tabletta 
Neocarbolax tabletta* 
Bucarban tabletta 

carísoprodolum 
cefalexinum 
cefl_ufase-concentratum 
cety_lpyridinium bromatum 

cetyl-trimethylammonium 
bromatum 

chinidinum sulfuricum 

chininum anhydríciJm 
chininum hydrochloricum 

ch loréJI um hydratum 
chiarambuci/um 

ch/orampenicolum 

chloramphenicolum palmitini
cum 

N1-p-_éhlorbenz01sulfonyi-N2-

-cyclohexylcarba.midum 
ch lorbutano/um 

chlorcresolurrl 
chlordiazepoxidutiJ 
2 -ch lor -1 0-(3-d iaethYia minó

propionyl)-phenothiaiiiwm 
hydrochloricufn 

chlorochinum pho'sf;horicum 
chlorogenium-" ---
chlorophenum ·-, 
chloropyr8minitin 'hydtoch/o-

ricum 
chlorothiazidum 
chlorotrianisenum 
chlorphenterminum hydro- · 

chiorietim 

Scutamil-C 

Pyassan k~le,",:~~;:1 .,.;;)• Cotazym- forte 
Sterogenol oldat 
Timidon hüvelytabletta*; 

zselé* 
Yohistrin masc. szuszpenzióS 

injekció* 
Chinidinum sulfuricum 

tabletta 
Diapulmon· olajos injekció* 
Asaropect cseppek* 
Timidon zselé;S: 
Hemorid .k~ariQcsr_. végbélkúp* 
Chlorbutin tabletta'-
Leukéran ·tabie_tta 
Chioraeid drazSé; szuszpenziós· 

injekció, kenőcs;.·- sebhintő
por 

ChioreJeid H kenőcS* 
Hydrocortison-Chlórocid 

szem kenőcs* 
Nodicid kenőcs* 

Chioraeid szirup 

Oradian tabletta 
Daedalön végbélkúp* 
Daedalonetta végbélkiJ p· gyer.:. 

mekeknek* 
Arugeen spray* 
Elenium drazsé, injekció'· 

Chloracyzin drazsé 
De la gil injekció, tabletta 
Neomagnol tabletta 
Arugeen spray* 

Suprastin injekció, tabletta 
Chlorurit tabletta 
T ace tabletta 

Desopimon tabletta 
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{4-chlorphenyi)-3;A-dichlor
benzolsulfonamidum

ch!orpromazinum 

chlo7promazinum.hydra.~' · 
chioricum · · 

chlorprothixenum 

chlorquinaldolum 

chlártalídom.im 
ch/ortetracyclína'f;Tf:_;· 
ch/OtzrJXBZOfltjfJ'f:- -
chofeca/cife(O/Um 

clrofiniunJ jodatum_ 
cinnarizinum 
cfemastinum 
clioquínolum 

clofe'danafum hydroch{oricum 
cloffbratum _. 
c!Omifenum i:firicum 
clonazepanum 
clopamidum 
elotri mazafum 

clozapinum- -~--, 
cocarboxylase 
codéinurh 

' 
codeinum hydrochli:Jricuri1 
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Reseptyl-urea sebhintőpcn~~- · 
Hi bernal végbéikúp 
Hibernaletta végbélkúp 

Hibernal cseppek, drazsé, 
jekció

Chlorprothixen injekció, 
letta 

Chiorasan kenőcs 
Quesil drazsé 
Hygroto_n tab!!=ltta 
Dibiomycin szeQlkenőcs '--'-J;f
MyofleXíriJabfetta>, >• . ..--- -'""--'·--~~~;· 
Vitamin D3 diat$é, qlai •. Ofajo:S:]~~ 

injekció · ·,.·~; 
Gerovit kapszula~ -~, 
Stugeron tabletta · -~~~ 
Tavegyi injekCió, tabletta ":2'% 
Entercseptol tabletta*, gyer- J}/ 

mekszirup .... 
Locacorten-Vioform 

LÓfr~~~=~te::nőcs~:- ._ ... --'_;·, ·;,;\ 
Mexaform drazsé:*,. tabletta* \·· 1 

Mexase drazsé*-. · :;__l 
Predniseion J kenőcs*.. ;~-~ 
Baltix cseppek_ _,. - ,.,;;_ __ ,. 
Miscleron kapszula ··;~-

Ciostilbegyt tabletta -~:~ 
Antelepsin tabletta -.· ,,_-,·'-. 
Brinaldix tabletta •;c·_,-,-.~4•· 
Canesten h_üvelytabletta( \- <'i t:.~ __ :-

kenQcs. o_ldat. ··-~= 
Lepon_ex. table~a _ . · _- ,- ·:::<t,: 
Cocarboxyla·s·e injekció -.'>~/l;k·.'; 
Meristin végbélk(Jp*,---.----- ~---~:-·"'~\, .. 
Radipon tabletta* '· ;,):;:~?~;! 
Codein·_hydrochlqriCum , .. · -.-1~;§:&::! 

tabletta ".":·.~. ·:-:f:<j' 
Co:dein~sti_biumtabletta*~:,-,.·-_-.-ú;;:.\L 
Coderit tabletta*· -·-··~->·;:;:~y:--
Coderetta tabletta"' . -·:-~,·t::~ j 
Domatrfn infekció, tabl.ett,a\,- -:ifJ' 

codein~m ~h~;pho;;;~'m 

coffeinum 

colchicinum salicylicum 
cordis extractum siccum 
corticotrophinum. 
eartisonum aceticúro 
Cuprum chioratum oxYiula-

tum 
curcumae-radici:;pigmenta 
cyanocobalaminum 

cyct~ba;,bit'atum c~lcium 
cyclophosphamídum -

, cyclosefinum (cycloserinum 
b_itartaric_um __ a-'a~jában), _ · 

cyproheptadinum _hydrochiD3 
ricum 

cytisinum, _ . ~ -:;._ . 
debrisoquinum sUlfuricum 
decoct{lm-psari europaei 

herba e 
demecaríum bromatum 

Erigon szirup* 
Ridol_ i_njekció*. tabletta*, vég~ 

bélkúp"' 
Codein-Acisal tabletta* 
Steralgin injekció* 
Antineuralgica tabletta* 
Cofocain injekció* 
HypanodiQ injekció*, végbél-

kúp*- ~~.; ---~-;?· 

Karil tabletta* 
Kefalgin drazsé* 
Quarel in tabletta* 
Salvador tabletta* 
Secadol-drazsé~ 
Solvasthmin.tabletta* 
Acid_6test* 
Coffein Um n atrium benzoicum 

injekció 20% -_ 
Colchicin_salicYtat tcibletta 
Corh_orm.on injekció -
Exacthin injekció 
Adreson.-tabletta 

Fercupar-drázsé* 
CholaQol oldat~ 
Fercupar.drazsé, $Zirup* 
Gerevit kapszula* 
Pol.yvitapl.ex- 8 drazsé* 
Polyvitaplex-1() dr-azsé* 
Vitamin B12 injekció 
Vitamin 812 + Vitamin 8 1 injek

ció* 
Hypnoval-calcium.tabletta 
Cyclophosphamid drazsé, 

injek-ció 

Cyclose_rin tabletta 

Perital szirup, tabletta 
T abe':' tabletta 
Tent;J.or tabletta 

Asaro_pect cseppek* 
Tosmilen szemcsepp 
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! 

des/anasidum __ 
desoxycortonum-acett~~'!! 

dexamétha'sánurri · 

dexetimídum. 
dextran RMJ (átlagOs mole~·. 

kúlasúly kb. 40 OOO) 

deXtranu"!.~':_{'!f_L!_rT/?%:;, 

4,4'~diaceto_xy~_d_ljJhen~IP_'({Í::. 
dil-l2)methanum · · 

N N'-diacety/-3;5-diamiti?~ 
'-2 4·_6-trijodbenzoesa_v 
n~t;ium és methylg/ucam/n-
só '_: ___ ::. - :c·-l. 

diaethylaminU"! sa/u:_v!tcli'f!1 
j3-d i etilamin oetif-( 1-htdroxJ

cik/openti/)-fenil-ecetsav-
észter-hidroklorid_ 

diaethylstilbof!Stro!um 
diphosphoncl!m · - · 

diaphenylsulfC?nu"! _ _ _ 
diatriozat natrwm-es:meglumt

nat 

diazepaJTium 

dibenzep/num hydroc/:ilori-
cum 

dich!or_-tfitTJ_ethyl~stJ/furatum 
dienoest!'~!um 

diethazinum hydroch!Or;iCiJffl~ 
diethylsti/boestrolum d1pro"" 

pibnicum 

digdaxinum 
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lsolanid injekció 
Decesteron olajos injekció 
DOCA sZublingualis tabletta 
Dexa·poJCOrt N spray* 
Oradexon_tabletta 
Tremblex injekció 

Fluidex ,.40" 1 O% izotóni ás 
NaCl-oldatban 

Rheomacrodex 1 O% izotóni ás 
NaCl-oldatban* 

Rheomacrodex 10% 5%-os 
glukóz oldatban* 

Plasm9dex injekció* 
Polyglulcin infúziósoldat 

VideX tabletta 

U romirc injekció' · 
Aci ph en -kenőcs 

Cydopent Sze:mtsepp --

Cytonal injekció 
Sul_fone tabletta 

1.: N,N'-diacetyl_-3,5-diamino
-2,4,6-trijodbenzoesav n at
rium és methylglucaminsó 

Seduxen -tabletta,· injekcíó*; 
szuszpenzió -

Noveril ttra:Zsé· 
Psoriasfn·kenöcs 
oiéi-íőestro' ·kenocs;··táb~ettá · · 
Menotheosan drazsé* 
Apárkazin drazsé, injekciÓ' 

Synt6St~in drazsé;--olaj·o~ inje'k~ 
ci ó 

Carditoxi n-tabletta 

digoxinum 

dihydralazinum st.i!furicum., 
dihy-droergoioxinum aethan-;: 

s_ulfonicum · 

dihydrotachysterolum 
diisooctylium jJhthalicu"! 
dimenhydrinatum; -

dimenthYiiu~ ~hth8Úcum 
dimercaprO/um:.· · -'~':;., .. ,.,,"-.' 
dimethindenum_·male/nli:qm 
dlmethy!amino-acétytf!him~ 

tlazidum 

f3-dimethyl-gluf8~}';-riidum .... _,-,, 
dlmethylpolyslloxanum ----

dlnatrlufr1' chiamaYI/cú:Jfri. 
dlnoprostum· .-. 
dioti/an - · .. -.. : ... 
o-díoxyphenyl-propanéJ!.-.,_:, _ 

.aminurrJ hydrochloric!Jm _:, 
díphenox_y/atum.hydr:o,ch~ori;-

cum 
disulfirarnurn 

divínylaethér 
doxycyclinum_ · 

D-p8nicillaminum 
draperido/um 
drotaverinum hydrochloricum 

duodenum siccum 
ecothiopatum jodatum 

Digoxi n cseppek, inj_~!\9h;,~_,, _ 
tabletta · · 

oepressan tabl.etta '\7t,'' 

Bhieún injekció* ·-~~-~~t'·-"· 
Rederga_m_cseppek, injekC:i6, .. 

subiinQ. tabletta ;-~~{1,~' 1·' 
Tachystin olajos oldat---~: 
Plastubol spray* _. -::._-_ · 
Daedalon tabletta, végbélkúP* 
Daedalonetta végbélkúp 9Ye)·.-

mekeknek* 
Novascabin emulzió* 
Dicaptol_ olaj9~. injekció* 
Fenistil gél, retard tabletta 

R idol injekció*~- tabletta*, vég-
bélkúp* ·- ,._ . 

Redimyl injekció 
Fomarex spray 
Sicol spray* 
lntal kapszula 
Enzaprost F injekció 
Entercseptol tabletta* 

Corbocain injekció* 

Reasec cseppek*, tabletta* 
Antaethyl tabletta 
Anticol tabletta 
Vinydan* 
Doxycyclin kaps_zula 
Vibramycin c~_eppe_k 
L: penicillinaminum 
Draperidol injekció 
.Bispan tabletta*. 
Neotroparin' injekció* •. _ 

tabletta* -: _--.. , 
No~Spa inje,kció,._tabl.~-~.a 
Paniverin injekció*, tablett?l* 
Ouarelin tabletta":- .. 
Triospan tabletta"' .. 
Dipankrin drazsé* 
Oftan Eco szemcseppek 
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emet i rirJ m, hydróchlátic_u m 

em piastrum 'diiidhi;lorr , ... 
dl~ephedrinum 

dfifijjhédl-iá~lii hYiirijt:hlöii"' 
cum 

et{J.óinetfirlU'!}, fT!f!léiniCUff! 

ergot~mihuftltarlaticun;_ , __ 

erythromyc_ifiúítrbásicu"!:: .. 
erythtomycinurri-lé!JCtobioni"' ·-

cum - · 
' : })< '.J 

efythromyc;inUh{jJiojJfbhíti:/ff: 
'78űfíj!Sűlfi:if7éilm'·,··--"'-· ·'---·· ---·-

etahisyla__tum _ .... , __ ; . _. 
ethatit/ilitö/Il til' hyf:Jróchlóri:.; ,. 

"éllih't"' : ---- " 
iJthOSUXirríidrJfij'- , 
etoXazenuffl .... 

. exttactum a/JJFSátiVFsir.;purjy__· __ _ 

Libexin comb. tabletta* 
Radipon tabletta* 
ÓloiTi-k-áúCS_uktapasz 
As-ar"CJpect_csepp·ek* 
Hemorid kenőcs*, 'végbé-JKűp>J, 

Calciphedrin t~~letta* 
Code'rit t8bletta*- · _,_ --
Codér'8tüi tabletta'* 
Depersöl_on :<>rr~ és fűl-' 

cseppek* 
fpherit i{)jekc_ió', rabjetta 
N~ditrattVégbétk-~p* 
SOIVasttff!li~- tabt_ett~* __ , . 
T etfaC'6t1E ph'éiiN::Seppek* /: 

iOjekelo~~,- --- .. 
Ca idea tabletta* 
Gerovit kapszula* 
Neograiiörmor\ kenő'CS* 
Polyvitapi ex 8 drazsé* 
Polyvit~plex 1 O drazsé*. _ .. ::.~-1 
Vitahiin -A+ Dz- diazsé*,- olaj_~, 

olajos injekció*}för'tiföl~_jÖS . ; 
injek_S_i~* _ __ . .- _ . , __ l 

Érgö_n1etr_i_ii_injekció _·· ·· 1 

Neö~GynoforU;sepPek* 'i·;-; 
ergárii_'é:Sej)pek-,'injekció -, .;:,_,\) ;:i::J 
Kefalgifl drazsé* 
Neo-Gynofort csépj:iek*· ', ";;,; :~~l 
Rigétamin· subling:_tabletta 
Secadol drazsé* ·~- · - ' .· ·'J ·,·_.·:.:\ 
Erythromycin' táblett8;:-Keh-őGS ~~~ 

~i 
Eiythromydn lactöbiö"ri'ét-- ''"""" ----· 

i~je~9)ó ·-\~:-~~~ ;~ 
ErYth r·ári -g ra n ul a tum 
Dicynone i_hjekció 

su ral tabletta 
Suxilep kapszula 
Acidötest* 
Allochol drazsé*-

; 

.:~ .. 

l 
; 

extractum bé1/adoflriaí§··
síccum 

extracwm.fel t8údSiCCüiH~:-··· 

extfi:táVin ffoidiltri spirítUd) 
sum ethymi herba; primu/ae 
rad., Jiquiiitiáf§'r_ad . . :_ ·.- .' 

extractum hep_aUs:fjydrolysa
tum f/uiiiüin fiijUáSuin · · 

extraCtlim hiirfwl/lupiJ!i -, 
síCt:Ufn. '- . 

exiractum panáé-Biis 
extractum rhei siccum·-.; 

extractum~~try~~n[,s_íc'Cpfá 

ext;actum urtit:ae-·sléCuln 
extractum va!edada~: ~iCdim::_ 

extractum valeríanae s}ilrihJb-... 
sumfluidum 

fendilinum hydioéh!or[éuin 
teátáhiHum . __ · · -
ferrum laeticum · · 
ferrum.okydatdiifS8ccháta~ 

lUfT! (Fe(/1/J"' iO%] .. 
ferruTT1_(/I/)-'soibltóN~lt~i~Ufi1. 
fer'rüi11'sultúdi:iim 'oXyau!a-~-, 

tum 

ferrum sulfuricUrlT'hXydUíá"'-:_.-; 
--tum·ammoníati:Jffl-- :·,<"· · . 

ferrurn lll. jnatrium-vaiHíiiF' ' 
_g/ukonát komplex_alakjá-_ 
-ban] . - _~'_"_: · 

fluocinolonum· acétp_nfifilrh ~ 

Artin drazsé* 
Kefalgiri drazsé* 
Menotheosan drazs-é* 
Allochol drazsé"' 
Cotazym'fo-rte_-tabJetta~ 

Expectin csepp~k 

Sirepar injekció 

r·;··-·' 

Hovalettéfl_ draz~é:-.:' 
legat_in-drazs_é*-' 
Neogranormon k~nö~s*_ 
Bolus·-taxans tabtehá'*-' 
Neocarbolax tabletta*"" 
Artin drazsé* 
Menothe·Oscin draz·sé* " 
Allocho\ drazsé* ·
Hovaletten dratSe*·\f' 
Legatin drazsé*, __ .·. 
Valeriana compositá--di'azSé>:< 

Me'divaler cs·epp8k"' 
Sensit drazsé 
Fentanyi injekció 
Fag1for szlrup* - -. 

Atheristaedt o.\ dat 
Jectofer'frlji3kCió 

Conferon kapszula* 
Fercupar drazsé*_ ' 
Ferroplex drazs_~~ 

. Fer~upar szirup* 

Ferrlecít fnj8kcíó 
Flucinat kenőc'S' 
Flucinar N kenőcs* 
Loca'córten-v'iófOi·m 

fülcseppek*'' · · · 



fluorourac~lum 

fluspiriléf!l{ffl_JJ!iC!_ql;:rY-_Stalli- _
cum 

tollicufus stimuláló hormon 
(FSH) 

frangu/ae emód/iiúffl 
furazolidonum 
furosemidum · 
Nrf2'-furanidí/J.,!j-,fluprop_rf!ci/ 
galanthaminüinib:y(i_ftJ~~fir~n,E; 

cum :_:·:·:-·:e:·'':' .:·:·:=·:-,~------
gamma-h!Jxachli;n;op:ylflp~ 

hexanum 
gelatin ,:,:::,:_-:,r:,--
gentamián_l!m,su/furipum 
glibene/amidum 
glutethimíduf!}_ 

glycerüJu!J?> 

gonadotrophinuq chp!_(9Pi:. -·. 
cum ;._ ';~ 

griseofulvinu'!'- <-:··· ,, ., .• ,.,- -
guajacol-glycerin_a_e~t/~r: . __ -: .;-, -
guanethidinum sulfuricum 

guanozidum' ~Uifufi~Uiii' · 
haloperido/um 

h'alothanuffl·' . .-.~-\ 
hemíce!lu/ase:, .. _ 
heparinnatriuln_ · 
hepar:inoidum,., _ _" .. -. .,,--~. ~<,~,-., 
hepatitis extraétilfri sicCUm 
hexaaethy/-diamíno-isopro-

panolum díjaejatum .--: . 
he_xachlorophe_~u_ro_ 

hBxameth}t!~nl~iiiimi~~;n
hexobarbítalum 

8~0 

Lorinden_A:kenöcs* u··- -. ;,> 
Lorinden-C kenőCS* 
Lorinden-J ar kenőcs* 
Efudix kenőcs 
Phtoruragitinjek_ci_g 

lm(! p. __ ~_zu~_~p-~ry~i_9,J:i;! r;t je:~c_i_~,~ :~--: 

P~r-g·~n~t irlJ~khió';·x·· · 
Cholagol._óldat\--.. _· __ :,~, .-, -
Noditra_rl."Yé_gb_él~úp; _ . 
Furoseoi.'f8}h1e)<C_ip_,-i~b-léttá 
Ftoraf1,.1r:ÍnjekdóJ kap~~U,I?.-

Nivalí!i ~n_j_e~_c!9 

NeocikioiOQ6Yd~t;;,-=-' 
Gela~port.->.'-''-·~, .. ,·,;:;,
GentamVdn injekció 
Gilemal tabletta 
Noxy·ron-xabré'tta -
Ta-ravnaolena·* 
Glicerine_s végbélkúp* 
Q.Vc.ur;jptgsepp*\ .. , 

Choriogonill)nJ8ké-iÓ '~~-;", 
Griseofuhrin fortetabletta '"" 
Relaxii-G injekció __ ., ___ -_~·-· ;\"··--
lsme.ti_n_s~~nwsepp'ék · --'--- ., 
Sarülterisin'ti:lf:llétta' :- .. --.--··' 
San,~_gyt, !rN.Kc},«? •. t?Jb{~n:~:::. ,,;·. 
Hal_gp_w~CfoJ ,c~epp~ki :_I~Je,~_c,_g,--, 

tabletta 
Narcotan 
LukUIIin_.drazsé* 
Hepaf.iD i~je_~<::i,ó __ , 
Bayp_li.Jik6nö,i~$~~-~~,~~""~'
Ferc;u_p~-(: d_r,a~,~éf ~:sZ i _ru P.~\_;~,:\_.} 

l n ti~ j~~d'j_n lJk6-{ó' .-, 
Phlogo,sol.oldat* 
Rit<iSéjJt'Oid8t* 
Bilagit_Qn~zsé* 
Novopari tabletta 

histaminum.bihydfochloricum 

hyaiúró'niiiasum: 

·hydrélrgi;truril-·atnídoc'hloi'atum 
hydrá,Y)trum'chlor:atummitel 
hydrargyrum oxydatt.irrh''-
JJáVum - --<·'t'-' 

hydroch/orothíazidum 

hy_drocortísonum 

,')/i, ... '. 

. ' - ói:-:-
hYilfoc'éitisOnuítracetl"cuin= .. 
hydrocortisonum ac~_ticuin i 

mikracrys.tallicum:->': r ,.,,l 

hydrocortisonum heliliSucci-
nicum ü- ~, 

hydroxocobalaminum 
o-(/3-hydroxyaethy/)-rutosidea 

hydroxycarbamidum 
hydroxyprogesteionum --':., 

capronícum 
hyoscíamínum -hydro_bromi

cum 

1-hyosi:iaminum-.sulfuriCum ·· 

hyP_ophyseos-partis posteria
rts 

hyjJophyseos partis poSte~:f~J:--· 
rís extractum 

híjpáÍJhyseos tota/is' 
imípraininum hydroChloricum 

Perem in. injekció,- oldat;-;".,-: 
kenőcs* 

Hyase injekció 
Hyason injekció 
Dermafari ne sebhintőpor* 
Dermaforine sebhintőpor* 

Derrnatori ne sebhintőPbT* 
Erpozid tabletta*, forte 

tabletta* 
Hypothiazid tabletta 
Hydrocortison kenőcs 
Otosporin fülcse ppek* 
Oxyeart spray* 
Pimafucort kenőcs* 
Chioraeid H kenőcs* 

Hydrocortison szuszpenziós 
injekció* 

Hydrocortison-Chlorocid_ 
szem kenőcs* 

Tetran-hydrocortison kenőcs* 

Scpoleort H injekció 
Hydroxocobalamin. injekció 
Venoruton g' él, -injekció, 

kapszula 
Biosupressin kapszula 

Hormafort olajos injekció 

Hypanodin injekció*, végbél-
kúp* 

Belletaval tabletta* 
Bellaid drazsé* 
Solvasthmin-tabletta* 

Hypophysis szippantópor* 

Anasthim injekció* 
Glanduitrin injekció 
Hypophysis szippantópor-'~< 
Melipramin drazsé; injekció 
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indometacinum 

ins(.J/inurn 

iodamiduinmegluminicUm -. 
ipaza_chipmuJri·; 
ipecaCt)Bnhaeiadix 
isoniilzidum b ic','-,-
isonicf;JtinylhydfazOnum, ,,_ · · 

laevU!inicum 
isooctylhydroct4ireinum ,., ;'

hydroch/oricum 
isopreha!inum hydrochla~ 

ricum 

isoprenalfnum_svlfuricilin is2 
~~r::e:op_<:'!!/<!!!mjodatúm "_.;uc 

isosorbidum:dinitriéuin' 

kalium aspaiá{jfniél..il':li,éinhyd
ricumc"' ··-í<-· . n:o:..-

kaliiJm.brbltiBtum 
kalium Citriéum 
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-lndometadhuni.kaps~ula;,-,·.-
végbélkúP 

_1n'sulin: injekció 
Insulin Novo injekció _ 
·lnsulir:l·No.vo ActrapiQ :_in.jek:ci(l 
lnsulinNovo.Actrapid;fyiC"--

iliiekéió';_.:; -.· ----~\-,;-.-.· 

Insulin Novo lsophane .(NPH) 
injekció*:-,--.. v.-..-,--'\ 

Insulin Novo lente injekció 
Insulin Novo Monotard MC 

injekció ·-j-: 

lilsulin· Növö'-Rapita'ri::i injekció 
lnsuliil:Novo Semilente 

iiijekCí\f · 
lnsulin,Novo-Semile'nte·,MC\!-'\ 

injekdó · 
lhsulin Novo· Ultralente\ 

injekció 
Insulin Novo linkprotamin 

injekció* 
Zincprot-Insulin szuszpenziós 

'jnjekCió~-;, -- ~- ..,.. · 
Jodamid injekció 
Divascan tabletta:<:··,u·;_,,>·-~~-
Artiri drazse-*,,_.·---_,.--___ ··' --,\~ ;--.-, 
lsOriicid injekció~- tabletta 

PhtySón tBblettá 

Extoriatin oldat*·-:-· 

Euspiran aerosol 
Propylon'tablett;;~:· '· · 
Euspiran oldat 
Bispan tabl_ett"a* 
Trro·spatl'':tabtetta"*"~---- .. A,-.,~~-,"~~ 
NitroSórbid-tabletti;i · 
RiQedal.tabletta 
Sorbon it tabletta 

Panari9ind'i"'azSé*; injekció~.'\"-\ 
Neupon:-draZsé* 
Magúri it granulatum* 

kalium jodatum 
kallikrein-in;:Jktiitátof
kpnamycinum disulfuricum 
kebuzonum 
kreosotum 
lanatosidum C 

levamisolum ( sósavas Só <il ak
jában) 

levodopa 
/evomepromazinum (hydro
-~e~rmHeiriicum alakjában) 

/eváthyroXirium -
fidocainum 

fidocainum hydroch/oricum 

lidoflazinum 
/incomycinum hydrtlchlori~ 

cum· 
liothyroninum 
/iothyroniflum·hydrochlorl-

cum 
lobeli'!_ur;: hy?_rochloricuffl 

/uteinizáló _hbtmon {LHJ 
lynestrena/um 
!ypressinuffl:-:· 
magnesi um ásparaginicurh 
magnesium éitricum 
magnesiurri gl'!conicum 

Jodp~lpaverifltheo·san drazsé* 
Gordo_x injekció 
Katíamyciri'injekció 
Ketazon -'injekciP"''•·Q;Jrazsé 
Fagifor_szi,ru~* 
lsoláiifd,cséppek;"·ttibl~ttai · 

végbélkúp·" ep 

Deéaris tabletta 
Dopaft_ex tp.blerta 

Tisercin drazsé, ~njekció' 
Tisercinetta drazsé 
Thyreotom·tabletta'~' 
Litloeain di"azsé;:kehőC:s_;'-

spray* · · 
Depér'Sblöh-orr--és 

fülcseppek* 
Hvdrocortison szuszp. 

-injekció* 
Lidocain-injekció -
Lidocain 1% ...,.Adrenalin 

0,001% injekció* 
U docain 2%.,.- Adrenalin 

0,001% injekció* 
Mydeton injekció* 
Ridol·injekció* 
Sedl)~en injekci.ó* 
K-Strophantomusc injekció* 
Cliniurn tabletta,--·-·. · · 

u ncorriyci rl'ln jekció~ ;kapsz u l a 
Thyreotom tábletta* · 

Uothy'rirnin tabletta 
Lobelinum hydrochloricúrrf 

-ilijeic:éió · · · · 
Pergonal i'njekció* 
Orgametril tabletta 
Vasopressin orrspray 
Panangin ·drazsé*;. ~injekció~-· 
Magurlit granulaturli* 
Tetran iv._ injekció* 
Tetranatta iv. injekdó>l'.'·, ··-
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magnesíum_hydroxidatqm 

magnesiumph';;py:,~_r~~~J.n --
magnesiU/lJ _sa/ícylicum 

mátinamus(if!Uil_!:f}hyd~~-~f: 
chioricum ' :;~:-· __ . 

maprotilinum hydrochlorícum 
maprotifi num methansu/fo-; 

nícum ,,~:< -:,·· .. ' ---: __ -
mazípredonuin hYdrÓch/o~i--

cum .2 -. 

mebendazolum_.. ,,,,_ 
me!ph'áianuin _, ':';~ 1 :·-
menachinonqm na~ríufv.Qí~_ul-

furosum 

mentholum 

. . 

mephei;yroi~~-;;,·~~: -
meprobamatum 
mercamphamídum natdum 
mercaptopur,ir)'um -
mestranolum 
metacyclinum: hydrqcl)lqri-::-

curn-
methadonum hydrochlor.icum 
methilndriolu_fn.·-:~-', ,-; .. :,_,.,-,r,
methandrosteno!Onum 

methimazolum . 
methionin.um ;, 
methotrexatum' 
methyldap·um 
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Almagel emulzió.*
Aimagel A.~.IJWI?i.ó* 
Lukull!n drazsé*- -----~o:-.G>\ 
Cholagol-oldat* T~ 
Cystenal oldat* 

Degranol injekció 
Ludion:lil:drazsé 

Ludiomil injekció 

~i~~:ii~~f~~~~~' table~a' ' ' <i 
BHa·git drazsé* 
Chöla"gol oldat* 
Diapulmon olajos injekció* 
Fagifor szirup* 
Gerosan kenőcs* 
Glycosept oldat* 
Hemorid kenőcs*, végbélkúp* 
Medival_er cseppek* 
N editran végbélkúp* 
Si col spray* 
Sacerna tabletta 
Anda?<inJ;:~bletta:··.:·_-- -. "---·--·:·:·.~.\ 
Novurit injekCió*, végbélk-!Jp* 
LelJpurin tabletta, ,-,_:~\: 0·-' 
lnfecundil)'.t~PI.etta* 

Ro·n-domycí_n.kapszula, -
Oepridoi-Jnjekció; tabletta-- .....•.• cc,.•. 
Gerovit'kéijJs;wla~w -
Nercboi tabletta.-.·.>---. 
Nercboletta tabletta:. -
MetothyrinJabJ~:tta.·.~,--, -_,,,·,:, 
MethioniQ;t~bl!;l:tl,:a:·;·:_c-,·, ·;;;;:,r\\ 

Methotrexattab.l.ett<;~_ 
Dopegyt tabletta 

methylhomatropiníum 
bromatum 

methy_líum paraoxy_penzf!,_i-,, 
cum 

m~thyli~.rn _;~_Úcylicum 
meth\;lmetác,Yfa_t-_!J,uty_laiiy:_ 

lat-butylfT!_etacrylat cápp/y~ 
: mer .. 
methylmethionínuíri sUlfo-

nium chioratum 
methyloesÚenolonum 
methylpentynolum_. _::: 
methylphenídatu_m .hydro.-

chloricum : · . , 
2·14·methyl·1·piperazin~IH o, 

~methyl-_3,4-;diazaph!!_!1Ó,X-_a- . 
izinum díhydrochloricurr~<.. 

11Jethylrosaniliniuin .chlor~fU{iJ 

meth~it8s'ti:iÚiiH:inJm 

meticiilinum p'atriqm 
metíxenum hydrochloií"cÍiin · 
metofenazatum 
metrohidaiOIU_m · 

micó_nazO!urh'_ .. ___ _ 
miconazolúfn nitricu'm 
mítobronito!Úm 
mitolactolum . . . 
mixtura oleoSUin-8Bihé'i-~---

-Ofi(!U_f!? 

Silagit drazsé* 
Domatrin injekció*, tabletta* 
Morgalin drazsé* 
Nectraparin injekció*, 

tabletta* 
Ridol injekció*,.tabletta*, 

végbélkúp* ?.'!'<'-

Troparin injekció_*, tabletta* 
Traparin combiilatUrii · 

tabletta* 

Pharodoran pá_lcikák* 
Tetran_sebhintőpor*. 
Gerosan kenőcs* 

Plastubol spray*_ 

U vltámin tabletta_ ' 
Orga-Steróh tabletta 
Dalgel cseppek 

Cent86rirftáblétta 

Azaxazin tabletta 
Arugeen spray* 
Gentieid drazsé 
A~bóséX_ si.lbli~_g. tabi9tl_a* 
Androrai'Silblln·g;-ta __ bletta_ 
Yohistrirl· inaseu li num 'dia:isé* 
Meticillin-i_njeké:ió 
Tremaril tabletta 
Frenolon dréizS'é; injekció 
Klion·hUvelykúp, tabletta 
Klion-D hüvelytabletta* 
Mycosolon ken-őcs* 
Kl ion-D hüvelytabletta* 
Myelobromol tabletta 
Elobromol'tabletta· 

Cholagol oldat* 
Cystenal oldat* 
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moroxydinum hydrochlori
cum 

mOr{;hinum hydfOch_lóriCuln 

motsuxiii1iduin 
nalorphirium hydr'obrorriicúm 
naphazo/i num hydráthlb'ri-

cum 

naproxenwii 
natamycinum 

natricum be'nzoicúm 
natrium-bis-(diaethylamino-4-

-phenyl) (hydroxy-5-disulfo-
2,4-phehyl)·fneth8ndlúfii 
anhydricum . 

natrium bisulfuricUm siccum 
natrium carbónicUm Siccatum 
na trium chalelnicum 

natrium citricurh 
na trium citricum pi-o infusicme 
natrium_dlaéthyistilbo.estro~ 

Ium diphos'phoricum 
natrium dioct}t/-sulfosuccini

cum 
natríLJm disulfOsalicylato~ 

-samarium aiJhydric~m 

natriuf'l1 fluor.átuin 

natrium hypáphosphoi'osum 
natriuin methylarsonicum · 
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Morgalin draz~é* , .. 
Dornatrio injekció*, tabletta* 
Morphjnum h.ydrochloricum 

injekció 
Mqrphinum hydrochloricum 

2%-...::. AtropihUin sulfuricum 
0,05% injekCió* 

Perlepsin tabletta 
Nalorphin injekció 

Hlstaz-Oifn--:Oidat~ 
N~_ph·á~~lin· oldat~ 
NBpl"ösYrl'tablert_a_· 
Pima~u-~_irrhüv~lytBb_l~tta, 

k_iérh,_-cS~p-pek* · -
Pimafuco'rt- keitőcs* 
Glycosept oldat* 

Patent B_l~_u' injékCió 
Optadd t.Bbfetta*'··' · 
Lukullii-r drazsé* 
BiiB_gitCfiaiSé* .. __ , -:
Elastcisan ci_nkehyv-pólya-*_- -. 
Lukumn_· örazsé* __ _ · 
Ma!jurlit·granulatum*' 
Natrium citri~~'~'injekció_, 

Cytonal injekció 

Conferqri~k~pS~Uüi'* 

Phlogosám kenőCs_ 
Ph logosol oldat.::.", 

- oentOcar tablétta 
Arthrofluo_r kenöCs
Eimex9él* · 
Erigon szirup'l' 
Arsoto_~in:.i~jékció"· .. ., 
Strychnotoriirl injekció* 
Yohistrin rnasculinunl szusz-

penziós injekció* 

natrium nit'roSUm 
natrium parai:hlofbenioicum 
natríum phos_fJhtiricúirr" 

acfdtt_.m Siccum _ · 
nátriUm ia!icylícum 
natrium sulfUiicum'SjCi::atuiiJ 
neomytínuih Slil{uríctim· 

neJJstigm~nü.iinbroln8tum 

ne.ostígrrlínium méthyt~- · 
'sulfurict.im ·, 

nialaf'nidum 
nicethamidum 
·nícldsamidúm 
nícotinamidum 

nifedipinum 
nitrazepamtiiri
nítrofurantoinUín 
nitroglyceriritirh 

p:niiái{>hen·ylium diae_thyl-_ 
phosphoricum · · 

noradrenaliníim· · :, 
nti"iadrbstenotOfium 

deúinöli::úrii 
noradrostenotOnum phenyl

propionictim 
neracinum 

norethister.onum 

Natdum nitrosum injekció 
My.cosid hintőpor*_. oldat 

Optacid tabletta 
Natrium salicyllcurn\drazsé 
Lukullin drazsé* 
Adremycín·szemcseppek* 
Dexapotcort_N.spray_:_ --.-_ ·'-
FiucinarN:kenöcs* -,- .___,.",._-
MycerJn injekdó_. tabletta 
Otosporjn fü1Cseppek*- · 
Pimafucort kenőcs* 
NeOeserirl-Siemcse_ppek · 
Stl_gmosantflb1etta · 

Stigmosan 1njéÍ<ció 
Nuredal tabletta 
Corediol-eseppekr 'injekció 
Yomesan tabletta 
Ger-ovit kapSZIJ1a* 
NikOtinsavamid tabletta 
Polybé lnjékció*~-tabletta* ·· -
Polyvitaplex_ 8 drazsé* 
Polyvi~apleX 1 O drazsé* 
Tetran B drazsé* 
Tetrinfan por* 
Vitacol an emulzió* 
Corinfar drazsé 
Eunoctin tabletta 
Nitrofurantoín tabletta 
Nitroglycerin tabJetta
Nitromint subliog~ ·tabletta 

Chinorto szemcseppek, 
forte .sz-emcseppek 

Noradrenalin·-injekcíó 

ReitabOm ol8jris-irljekeió 

NerobOlil olajos tnje.kcíó 
Almagel A emu1zió* 
Oiaphyl1in gluteosum injekció* 
Novurit végbélkúp*·; 
Norcolut tabletta 
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noretynodrelum 
d-norgestrelum 

noscapinum.h,YdroChloTicum 

novamídéJiophf!num 

növekedé$i horfnon· t emberi) 
nystatinum- ~--- -~ , ~ 
obidoxifnum .hydrochloricum 
oestradiol({f1J lJ.E!!J?Qipqmé;".!-

oestradío/um phenyl-
propionicum 

oestra4folum propíonícum 
oestrioldihemisuccinicum 
oestriolum_: 

oestronum aceticum 
oleandomycinum 

oleandomycinum phos-
phoricum 

o/eum jtif:;or_is 
o/eum petr_ae 
orciprenalin!.lm . 
orcíprenalinum sulfuricum 
ornipressinu17J 
oxacillinum natrium-- . 
oxprenolo/um:hydr;ochloricum 
oxybuprocaiiwm 
o-oxychihO/irium Su/fó-., 

sa/ícylicúin -
oxycodenum hydrochloricum 
oxymethylnicotinamídum 
-oXyp/Jenobutazonum_ ~ 
oxy[Jhenonium-bromatum 
oxytetracyclinum 
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Intecundin tabletta-* 
Ovido_n_tát)lettáf 
Postincir tab_i9tta-. _ . 
Rigevidontabletta* .-_, , -
Domatrin.injekci_ó*, tabl_ett;;t_~'-' 
Noscap_intabletta _-, . ____ - · 
AlgO'pyfi~ inje_~ció,_ ta~letta 
Quarelin tabletta* 
Ridol injekció*, tabletta*, 

végbélkúp* 
Grorm injekció 
Nystatin drazsé 
Toxpg()~injnjekció 

- Arnbos_~x prolongatUm- OlajOS 
injekciP":_; . .: __ . ,__ -_-., 

Lírnovanil emulziós injekció* 
Limavanil olajos -injekció* 

Ambosex prolo_nfiatu-in ÖÍaj~~ 
injekció* 

Akrofollin olajos injekció* 
Styptanon injekció 
Ovestin tabletta, szuszpenziós 

injekció 
Hogival olajos injekció 
Ol etetri n tabletta* 
Oleandomycin tabletta 

Tetraolean inje_kciÓ* 
Zenon kenőcs* · 
Neocikloto'x Oüfat* 
Astmopent tab,IStta 
Astmopent aerosol~ _i_njekció ._ 
POR 8 iÍljekció 
Oxacillin injekció, kapszula 
Trasicortablett_a .... -"' _ -_ -:-. -··-,_ 
Ottan Obucairl_~ÍerJlcsePp,~k'. 

Zenon-kEmPcs_~, __ , .. ~,' 
Oxycodón- table~a 
Siloeid tabletta 
Tan-deril szemkenöcs 
Mexaform tabletta* 
Oxyeart spray*_ · 

oxytetracyclinum hydro.:.· '' · 
chioricum 

oxytodnum 
pancreatínum 

pancreatinum uA u 
pancreatínum concentretum 
pantotheno/um 

papaverinum 

papaverinum hydrochloricuin 

papaverinum sulfuricum 
paracetamo/um 
penamecillínum 
D-penícíllaminúm 
pentachlorphBnolum 
pentaerithrity/um tetranitrí-

cum 

pentetraza/um 

pepsinum 
pethídínum hydrochloricum 

Tetran B drazsé* 
Tetran sebhintőpor 
Tetrinfan por':' 

Polcortol one TC spray* 
Tetran iv. injekció* 
Tetran kenőcs, szemkenöcs 
Tetran~hydmCortiS'o'f'i'-":kenöcs* 
Tetranetta-iV. injekCió* 
Oxytocin injekció 
Dipankrin drazsé* 
Mexase drazsé* 
Cotazym forte tabletta* 
Lukullin drazsé*-
Panthenol injekció, tabletta, 

spray 
Vitacelan emulzió* 
Menotheosan drazsé'~ 
Meristin végbélkúp* 
Asthmamid tabletta* 
Silagit drazsé* 
Dornatrio injekció*, tabletta* 
Jodpapaverintheosan drazsé* 
Meristin tabletta* 
Papaverinum hydrochloricum 

injekció, tabletta 
Staralgin injekció* 
Traparin tabletta* 
Traparin combinatum tabletta* 
Va sebroman tabletta* 
Traparin injekció* 
Scutamil-C drazsé* 
Maripen tabletta 
Cuprenil kapszula 
Fungifen oldat 

Agatheosan tabletta* 
Nitropentán tabletta 
Tetracor cseppek, injekció 
Tetracor-Epherit cseppek*, 

injekció* 
Tetracor-Neoecd cseppek* 
Betacid pasztilla* 
Öolargan injekció, tabletta 
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/! 

phanquinonum 

phenacemjdum 
phenacetinum 

phenindaminum hitartariculii 

phenlaxínum 

' .--.·p;-,·,-: 

phenmeiráziriuffl hYdi-0~-: 
chlo'ridum 

phenoharbíta/natrium 
phenobarbitalum 

phenolphth_aleinum-

phe!Jolum HC,uefactum 
phenoxymethylp_enícil/il1um -
phenoxymethyJ.c.pe'nici/lin~di~ 

benzyl-aethylendiaminum 

pheny/aethanolum 
phenylbutazon'um 
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Mexase drazsé* 
Mexaform -tabletta* 
Neophedan tabletta 
Antineuralgica tabletta*· 
Dolor tabletta* 
Karil tablettB* 
leg_atifl dr_azsé~ 
Sa1Vadöi"tab1etia* 
Pernovin drazsé, kenöcs 
Pernovinetta drazsé 
Menotheosan drazsé* 
Novobariufn por -rektális 

haszná latra~ 

Gni.Cidlri t8b1etta 
Hypanodi'n injekció* 
Agatheosan·tabletta* 
Asthmamid tabletta*-
Corontin végbélkúp* 
Germicid--C végbélkúp 

gyerr-J:lekeknek* 
Hypanodin végbélkúp* 
Legatin drazsé* 
Medivaler cseppek* 
Menotheosan drazsé* 
Meristin tabletta*, végbélkúp* 
Radipon tabletta* 
Sevenal injekció*, tabletta 
Sevenaletta tabletta 
Triospan tabletta* 
Tropario comb. tabletta*<-, 
Valedana composita drazsé"'" 
Artin· drazsé*· 
Silagit diazsé~-
Pheliolphthalelnum tabletta 
Reparon kénőts*,-kúp* 
Vegacilli!ltabletta .. ~:; 

Oxybion por szimp készfté., .. 
séhez 

Tanderil szem·kenőcs* 
Phenylbutazori kénőcs, -tabletta 
Rheopyrin drazsé* 
Rheosolon·tabletta* 

l 
l 

.. -·-' - _:_:_~,-- ----

phenylbutazonum natrium 
N-phenylcarbamoy/-3-IP

pheny/-isopropyl) sydnorii
minum 

phenyf-a·naphtylarhkwm 
phenytoinum~-: ,.· , "'' 
pholedrínum·sulfurícum 
phytomenadiórlUrtJ~., 

pilocarpinum 
pilocarpim;m hydrochloricum 
pi maricin 
pimeclonum hydrot:hloricum 
pimozídum 
pindololurrF· 
piperazinuirl-adípiníclJm 
pirantelum~ pamoicurrr _. 

píiitramídurfr: -. 
pízotifenuiri hV.drofjen~ _, 

maleinicum 
pix lithanthraCiS:
polymyxinum B sulfuricum 
polymyxinum M sulfuricum 

piJJYvinylbutylaether 
predníso!onum 

prednisolonum acetíi::um 
prednisolonum natriam 

suecinicum 

prenoxdiazlnum·-

preny!amínum-tactii::Vm 

primidOnu in 
procaina_midum hydio

chloricum -'.) 
procainum 
procainum hydröchtoricum~. 

;_. 
~,. ' . 

Rheopyrin injekció* 

Sydnocarb tabletta 
Vínydan* 
Diphedan tabletta 
Pulsotyl cseppek, injekció 
Ko nakion drazse. injeKció.---~ 
Pilocarpin· olajós szenicsépp 
lsopto-Carpine szemcseppek 
lásd: natamycinum 
Spiractin injekció 
Ora p tabletta 
Visken ·injekció/tabletta 
Piperascat tabletta 
Combantr-in tabletta, s:t:usz-

penzió 
Dipidolor injekció 

Sandomigran drazsé 
Lorinden~.Tar-ke-nőés* 
Otosporin fülcseppék* 
Polymyxin M sulphattabletta 
Polymixin B injekció 
Shostakovsky·balzsam 
Prednisolon kenőcs, tabletta 
Prednisolon J kenőcs* 
Rheosolön tabletta* 
Ultracortenal szemcsepp* 

Di.-Adreson F aquósum 
injekció 

Libexin tabletta, ·comb; 
tabletta* 

Corontin drazsé''"~-
Corontin végbélkúp*- · 
Cöl'önti'n forte dra~é 
Settan tabletta 

Procainam id injekció, tabletta 
Hemori d kenőcs*, végbélkúp* 
Cofocain injekció* 
Corbocai n injekció* 
Hypanodin injekció* 
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procyc!~dinum-h~dr~.~o _ 
chloncum·· - - · · 

progesteronum 

roflu:!th'aZ~num,-: ,. 
~romethazmum .hydro_-

chloricum · · 

Propanididum -· · 
nthefinum bromatum prop a 

ropranolo/um- ' -- ' . ·- .. 
P /,"um paraoxybenz01cum propy1 .- _ .- _.. _ 

ci!laridinam; . 
pro: minum hydrochloncum 
~;~t!minum sulfuricum 

rotionamidum· · -;:
p oktaninum aureum 
PY -d yrazinam1 um - _ .. 
p ridinolcarbamat · .. · -
PY ·d stigminum_bromatum 
~~;;d~xinut:VJJY.cfrgqh!!!_r(t:?fTn-

,:-._,- .- '. 
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Neotonocain -injekció* 
Noditranvégbélkúp*--
Polybé irijekdó* _ . -
Procainu_m _hydroch loncum.-. 

injekció,:injekciós ta:ble,tta 
Tetracyclin injekció~ - -
Tetraolean-injekció* 
Trypsin sebhintőpoL 

Kemadrin tabletta ·· 
Glanducorpin olajos injekc_ió 
Limovanil emui\Ziós-injekció*;--

olajos irijekció* -
Pipolphe,n végbélkúp 

Pi pOtp·iien: d razs·é~ ;i n je ke_! ó 
Tardyl tabletta* 
Sombrevin injekció. 
Neopepulsan_ duplex drazsé . 
Propranolol_tabletta 
Pharodoran pálcikák* 
Phlogosol oldat* 
Tatusin drazsé 
Protamin 1 OOO injekció 
Insulin Novo lsophane (NPH),; 

injekció* __ ---,- ·-- ---: O\--

Insulin Novo Zmcprotamm 
injekció* .. 

Zincprot-Insulin szuszpenzlos:.', 
·injekció*-<.: 

Tebeforni_.drazsé ,~~\.: _ ---./,o~;:-~ 
Deimaforirle sebhintőpor* 
Pyrazinamid table_tta 
Prodectin tabletta 
Mestinon-drazsé 
Gerevit kap'S:ZUJa* 
MáQUrlit gráhtilatum* 
Polybé injekció*, tabletta~--- ·\·~; 
Polyvitaplex 8 drazsér. 
Polyvitaplex 10 drazsé* 
Tetran B drazsé* 
T ertinfan. por:t' 
Vitacelan emulzió* 
Vitamin Bs injekció, tabletta 

-l 

pyrimethaminum 
pyritinolum 
reserpinum 

resorcinum 

ribafiavinUm 

rifampiciniJm 
rimazolium irieth}4sÚ!furict.im 
ritrosu/fan um 
rubiae tifictura ag/ycona 
rubomycinum hydrochloricum 
rutinum 

sa/azosulfapyridinum 

salbutamo/um 

salicylamidurr1 
salicylanilidum 
sapo ka linus 
sapo stearini 

scopolaminuri/hydro~ 
bromicum 

seca/is comuti alká!oidae tota-
les (ergotoxinban kifejezve) 

Sennae fo/ii putvis ~ 
sennae folium 
sennozid A+ B 
solutio jodi spirituasa 

Tindurin tabletta 
Enerbol drazsé --. "' 
Erpozid tcibletta*:.-_;·:, ,-,-~ ~-,'~-
Erpozid.fone'-iabl~fta"~:~~,--,>,_:--_;--_\ 
Rausedyl i~jekció, tabJetta;:,\·
Giycosept pi:CJat!::~~ 
Sudeol oldat*<-:,>---;_,-,._.. , "'-'' .s 
Geravit kapszut~~.,_:_,;,_;,~;{;f~>'.:_:~ 
Polyb_é injekció*, tabi~tta; 
Polyv!taplex·S--dráisé~\n.:·'
Pofyv,taplex 1 o dn:iZS'e* · · 
Tetran B drazsé* 
Tetriofan Por* 
Vitacelan emülzió*;\-
Tubocin kapszula 
Probon drazsé 
Lycurim injekció 
Cystenal oldat* 
Rubomycin injekció 
Rutascorbin tabletta* 
RutophyJHn tab/etta*.;c 
Sal~zopyrin tabletta;végbél-

kup 
Salazopyrin EN tabletta:-,
Salbutamal aeroso/, tableit~. 

szirup ' 
Eggosalil tabletta 
Zincundan kenőcs* 
Ritosept oldat* 
Glicerines végbélkúp* 
Opodeldok* 

Hypanodin injekció*,végbél~ 
kúp~' 

Scopolaminum hydro~ 
bromicum injekció 

Solvasthmin tabletta* 

Bellaid drazsé* 
Bolus laxans tabletta* 
Neocarboiax tabletta* 
Tisasen A+B drazsé 
Jód-párna 
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spectinomycinum. dihydro~ 
chioricum pentahydricum 

spirono/actonum 
stíbium sulfuratum_auran•. 

ti a cum 
streptomycinuin (streptomyci_:. 

num sulfuricum-alakjában) ·o 

K-Strophantosidum 

strychninum -hydrochloricl.lin-. 

sf:rychninum_'nítricuin 
sulfadícramidum 
sulfadimidinum 

sulfadimidinum natrium 
sulfaguanídinum 
su/famethoxazoJum 
sulfamethoxydiazini.Jm 
sulfamethoxypyridazinulri 

.su Ifathiaurea · 

sulfinpyrazonum 
sulfoguajacolum. ··-
su/fur praecipitatum-

sr.iltiámum-.' 
sympaethaminum tartaricum 

neutrum 

t8mOXfie~·'li~-:c;t;jcum-
terbutali num sulfuricum 

testosteronum isocaproicum 

testosteronum mikro~ 
crystal/icum 

874 

T robicin ampulla· 
Verospiron tabletta-

Codein·stibiurri tabletta*· 
" 

Streptomycin írlj6kció 
K·Strophantomusc--_injekcjó~. 
K-Strophantosid injekció 
Strychnotonin drazsé*, 

injekció* 
Yohistrin. masculinum dr~?.s.é* 

sz~~Zp~Jlziós injekció* 
Stry~'hiliOúiil_nitric!Jfl'l injekció 
lrgarriid szemkenőcS.. ..:._,," 
Potesept-tabletta"~'· 
Potesetta tablettc;~_~--
Septosyl szern_kenQcs 
Super~~ptyl_.taliletta 
Triasepty~ tabletta* 
Superseptyl injekció_ 
Sulfaguanid.in ta_Qietta ---.> .. --__ -,.,-, 
Sumetrolim tabletta*, szfrup* 
BaYrena tabletta, szirup 
Ouinoseptyl tabletta 
Triaseptyl tabletta* ~·· 
Salvos.eptyl tabl!2ltt& 
Triasepty_l tabletta*·. 
Antura n tabletta 
EriQon szi_rup* 
Bolus laxans.tabletta* 
Neocarbpla_x; ta_bletta* 
Ospolottabletta 

Sympathornirn cseppek~ 
injekció ... 

Zitazonum tabl6tta 
Bric8nyl __ eli~ír~ injf;l:kci.~r,. 

tabletta ., -, -__ ... - -... 
- Ambosex prolon-gattiin.OI{Ij~~ 

injekció:". ·''\''·"·?-

Yohistrin, masc_Yhnunl s-~~.~t~·~ 
penziós injekció* 

testosteron phenyf.:o 
propionicum 

testo$teron_uffl propio_niáitn. 

tetracainum hYdrochlorictim 

tetracos8ctídum 

tetracycl[num 

tetracyclinum hydroch/bricurr! 

-tetramesi/rila'nnitblum·: 
thebainum hydtof::hloricum 
thenalidinum maleinicum 
thena!idinum tartaricum 

theobrominum 

theobrominum calcium 
salicylicum 

theophyl!inum __ .· 

thiaminum hydrochloricum 

thiazínamium 
thiethy/perazinum- · -T-

thioridazinum hydrochloricum 

Ambosex pJ:olon'gatum:·olajoS 
injekció~ 

Retandro1 olajoSjnjekció c.:·
Arilbosex pfolongátum-olajos 

injekció* ·,.·,-.:L''"' 
Nodicid-kenöCs*- ._--.- ,. · · '"·':-,s", "~ · 
Oticur.:füJcs~pek.* :'-~1-.;~
Cortrosyn O:epot SiZUS.?Jk, 

injekció 
Oletetrio tabletta*: 
Tetraolean:po'r--szirup kéS:Zité-. 

séhez* .---;-..~·.1'-;--

Tetracycljnjójekció!uh'·~-, · 
Tetra_ol_eao íójeKció.!rkapszüla* 
Zitastoptabletta ':' :--~ "'-- """'-<--:.< -:~-,- __ -
Dornatrio injekció*, tabletta* 
SandoSten-..Ci:dciui'n-injekció* 
SandOsten d.i"azsé -
Sandosteri-Catcium; pezsgő:-

tabletta*- · 
AgatheoSan tab19tta* 
Jódpapaverintheosan drazsé* 
Menotheosan -dratSé-* 

Vasobrorrian--tabletta*' 
Asthmamid tabletta* 
Etcpurin tabletta* 
Novurit injekció*'-
Rutophyllin tabletta'* 
Solvasthmin tabletta'!'
Aescusan -drazsé* 
Gerovit kapszula* 
Polybé injekció*, tabletta* 
Polyvitaplex 8 drazsé~ 
Polyvitaplex 10 draz-sé*
Tetran B drazsé* 
Tetriofan por* 
Vitacelan emulzió* 
Vitamin 8 1 injekció, tabletta 
Multergan dia;zsé, injekció 
T orecan drazsé, injekció, 

végbélkúp 
Melleril dra;zsé, retard tabletta 
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thrombin um 
thromboplastin' -

thyreóideum siccum .-
thyreotrophinum. "--~-c- ~•/· 
tiabendazolufn · 
tobramycinum·: ,_-t 
tocopherolum·aceticufn' 

tofisopamum 
td/azolitw.m hydrochloricum-. 
tolbutamidum '~,,,,:-ci~;,;~ 
tolnaftatum' ;·>!~-~'':·_,_.,:·::::;_· 

tolperiSOnum:hydr-ooh/Oricurh 
trante/inum bromatumc-··-·-

trans;-4-'({3·dimethylamino·-·; ·- -
propyliden)-4,9·_dihydr07 
benzoe. thieno(2,3·b)~thiepi~ 
num hYdrochloricum"· 

triacetyloleandomycinuriJ ---- -

N,N,N'~tri-{2-hidroxietii)N· '_>\'\ 
-octadeci/·1,3-diamindpro
pandihidrof/uorid·:·:

triamcinolon-acetoríid<::- --- , :-. >'· 

triamcinolonum .':>il-
tribenosidum --- .. ,-~ 
tribuzonum __ , 
trifluperidoluin hydrochlori". 

cum 

trihéxyphenidylum-hydro'"·;, 
chloricum.:· -

trimecainum 
trÍmethadionum 
trimethoprirh'um 

trimeto'zinum 
trimipraminum 
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T opestasin -por 
Simplastin tes~~--\~>- ._,_}_•_, 
Thrombokinase tabletta 
Thyranon tabletta 
Ambin.on.';a_n;ipuUa ___ -s,.;, 
Mintezol szUszPenzió 
Brula_my_c_in_.._inje_kció 
Gerovit kapszula* 
Vitamin-E kapszula, olajo_s_ 

injekció 
Grandaxi n tabletta _,<,-/_·_;_ 
Tolazolin.inje_kc_ió, tabletta 
Oter-Qen_,table_tta 
-C:hifio{t,~_-i:l_gio;'SpraY";:·"'; >',:.\'~----
Mydeton draZsé, .injekció* 
Gapona_·inj'ekció'l;,tabletta-* "i'' 
Gastt:JX:QIJ' it;ljekciá', tabletta:~ 

Ditbiaden tabletta 
Tetraolea-n ·por..-,szirup: kés_~ít_é:

séhez* 

Elmex gél*,.o\dat* 
Ftorocort kenőcs_-, .. <·.'.':/,·. 

PolcortoloneTC_spray* 
Polcortolon e tabletta 
Glyvenol-drazsé 
Benetazon tabletta -

T risedyl ,~~~ppek, -i~J~kc'i~:' . 
tabletta 

Parkan tabletta 
~Ket~zon--injekció*'' 
~Ptimal drazsé 
Pot(;!sept tabletta* 
.Potesetta tabletta* 
Sumatrolim tablettp*., ~z_i.r;"up_~" 
Trioxazin tabletta· ·'v;'-.1~::-'.;tj 

Sapilent drazsé, injekCió_ 

tripelennaminum hydro
chloricum 

tropic8midum 
trypsinum 

tyrosin um 
vinblastinum sulfuricum 
vincaminum 
vincristinum sulfuricum 
vinpocetinum 
viomycinum (szulfátsó alakjá-

ban) 
xantinolum nicotinicum 
xahthacridinum 
xylometazolinum hydrochlori-

cum 
yofiimbinum hydrochloricum 

zincum oxydatum 

zincum undeey/enicum 

fC!sszei!JIIitotta: Zalatnai Lajosné) 

Dehistin tabletta 
Histazolin oldat* 
Mydrum szemcseppek 
Trypsin helyi ke~elésre, 

sebhintőpor* 
Excoriatin oldat* 
Vinblastin injekCió -,--~-'--~~ 
Devincan injekció, tabletta 
Vincristin injekció 
Cavinton injekció, tabletta 

Viomycin injekció 
x~_xin_ inj_e,kció, tabletta 
Glycosept oldat*_ -

Novorin orrcsepp 
Yohistrin masculinum drazsé* 

szuszpenziós injekció* 
Biung kenőcs* 
Dermaforine sebhintöpor* 
El astosan cinkenyv-pólya* 
Mycosid hintőpor* 
Neiogranormon kenőcs* 
Zenon ke!Íőcs* 
Zi n cundan kenőcs* 
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FELJEGYZÉSE~ 

A gyógyszerkészítmények rendelhetőségtin~k; kiszol
gáltatásának a kézirat lezárását (1980. áJln":~O.) követő 
módosítás és adatváltozás egy részétsike~;(il!,'!l!>ga nyom
dai munkálatok ideje alatt a készülő kÖiíY'/')I:l"'sábjainvég~ 
rehajtani, másokra már nem kerülhetett,,söti5:Utóbbiak 
közlése csupán függE!Iékként lehetséges; :a: ,Változások, 
pótlások a könyv megfelelő lapjaira átvezetve: hasznos 
információt nyújthatnak. , , ~, 

Pótlások, változások: 

"Az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter 411980. 
(VI. 24.) EüM-BM számú együttes rendelete a pszichotrap 
anyagok gyártásáról- feldolgozásáról, forgalomba hozata
fáról- kivitelér6l- raktározásárálés haszná/atárót:' az Egész
ségügyi Közlöny 1980. 12. számában 1980.július 4-én je
lént meg. Ezen rendelet kimondja, hogy a 

Centedrin tabi. 
Gracidin tabi. 

"; .. beszerzésére, _rendelésére, kiadására,_ t_árolására, hyil
vántartására, selejt~zésére és megsemmisítésére a kábító
szerek gyógyászati célra rendelésének és gyógyszertárból 
;kiadásának,, valamint a gyógyszertárakhalJ és, gyógyinté
zetekben a kábítószerek beszerzéséne{(. kezelésének_ nyil
·vántartáSának, selejtezésének és megseinmisítésének 
"szabályozásárólszóló 8/1977. (E ü. K. 7.) EüM számú utasí
tás 1. §-ának (1 )-(8) bekezdése, 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 8. §-a, 
9,, §-ának (3), bekezdése, 10. §,ának (1) bekezdése, 11-13. 
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§-a, 14. §-ának (1) es (2) bekezdése, 1'5-27. §-a, valamint 
29-31. §-a az irányadó." 
Kimondja továbbá, hogyfenti gyógyszerkészítményeke~ a 
3011978. (Eü. ~25.) sz. utasítás mellékletéből (1.: 3.6 feJe
zet) törölni kell. 

• 
86. old. Arugeen Spray)··~-, '-'-ov--- · · 

1 palack (130 g) 1:1)80 R 
111:ö1d.i:Bfu/airiycin inP0' "'Y' •. • "''' 

HFa'nlp:'(1 •n\ I)'Ú5;"7írFt' . . . . .. ,., 
· 10'ámpH2mll271,soFt .•.• . . 

Kizáról ág .fekVőbetii!HJYCJgyiritézétiqgondözóin" 
tézeti) felhasinálásravim'forgalómbim: ' ::·' 

181. old. Doxium tabi. •· •· ·' · 
20 tabi. 32,- Ft 
Csak vényre adható ki. Ai'órvos 'r~indelkeiése 
szerint: ·(legfeljebb· három • alkal.ómm~l) 'ismétel~ 
het ő. c.. A •gyógyszert ái<l'szakrendelés {gondozó) 

· szakorvosa _rendelheti; liki a gyógyszer.jalfallabli 
szerinti-betegség'-esetél)ilbeteg gyógykezelésére 
területileg és•szakmailag illéfékes. • 

195. old. Erythromycin kenőcs · · · 
1 tubus (3 g) 2,- Ft; (10 g) 2,50Ft 

243. old. Hygroton tabi. 
30 tabi. 11,80 Ft 
Csak vény're adható ki. AZ:orvos rendelkezése sze.
rint (lagfeljébbhárom•alkalórnmal) •ismételhető. 

·374:·old:PiJstínoNabf.-v ... "' ·· · · · _ .. ,·,.,,, _ .. . . .. '·"·'···'· 
· ···•· · Csak véí\yré"adnató ki, Egyszeri•alkalommal2~3 

·hónapra elegendő gyógyszermennyiség {10 t~bb) 
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• rendelhető. - Rendelhetőségét .a:•módos1tott 
2311973 (EÓ. K 17i) Elil\itsz. utasításba'n,:valaínint 

· az EüM 89;56011979. (E ü. K. 1980. 1:_) sz. közle
ményben' foglaltak szabályozzák (tt•:780. old:). 

391. old. Pyassan kapszula . T' i··· 
12 kapszula 16,1 O Ft 
24 kapszuta 32,20 Ft · 
Csak vényre adható ki egyszeri alkalommal. 

731. old. Mintaco/ solubi/e · 
· 100 mg + 10 ínl'öldószér17,50 Ft '""''' 

737. old. Mandeiamin drazsé 
100 drazsé48;7o Ft 

• 

Ai alábbi gyógysz~rkészítmények a könyv korrektúrai 
munkáinak befejezéséig (1980. szept. 10.) nem kerültek 
forgalomba. Tényleges forgalomba hozatalukig nem ren
delhetők: 
125. old. Chlorbutin tabi. 

175. old. Dona/gin kapszula 
.. 1· 174. old. Divascan tabi. 

191. old. Epszilonaminokapronsav i nj. 
280. old. Lorinden C kenőcs 
373. old. Porciderm 
417. old. Salbutarnol szirup 
738. old. Zaditen szirup, tabletta 

• 
203. old. Fenistíl retard tabi. 

Hazai gyártású készítményként a korrektúra i mun
kák befejezéséig nem került forgalomba. Ennek 
bekövetkeztéig: "Csak vényre adható ki egyszeri 
alkalommal. Csak abban az esetben rendelhető, 
ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hoza
taira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható." 
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Helyesbítés: 
143. old. Corinfar drazsé 
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A .rendelhetőség helyes szövege:-Az a szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa rendelheti, ,aki a gyógy-, 
szer jaVallatai szerinti betegség -.~s!3t~n. a:·beteg 
gyógyszerelésére_ területile_g és szakrnai_lag illetékes. 
Csak vénYre adh'a-tó:_~~L Az qr_I{9S~erl(:lelkezése sze~ 
rint (legfeljebb hárólll alkalolllmal) ismételhető. 
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